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Розроблення і впровадження сучасних енергоощадних пристроїв та 

обладнання, включаючи світлодіодні освітлювальні системи, є актуальною 

проблемою в усіх країнах світу. Нові покоління світлодіодів суттєво збільшують 

свою потужність, при цьому розміри окремих світлодіодів зменшуються або 

залишаються у попередньому формфакторі. Це призводить до підвищення 

густини теплового потоку на корпусі світлодіодів, а тому вимоги до їх систем 

охолодження постійно зростають. Теплота, що виділяється світлодіодом, 

призводить до підвищення температури напівпровідникового кристала і 

зниження надійності його роботи, зміни електрооптичних та спектральних 

характеристик. Тому при розробленні конструкцій світлодіодних 

освітлювальних пристроїв питанням забезпечення нормального теплового 

режиму світлодіодних джерел світла приділяється особлива увага.  

Висока густина теплоти, що виділяється на випромінюючих світло 

кристалах і, як слідство, на корпусах світлодіодів призводить до необхідності 

вирішення проблеми ефективного відбору тепла від випромінюючих світло 

структур при створенні потужних світлодіодних систем освітлення. Для 

створення систем охолодження потужних світлодіодів невеликих розмірів 

використовують активні електричні та електромеханічні компоненти. Відомі 

системи охолодження світлодіодів побудовані на основі вентиляторів, 

термоелектричних охолоджувачів, п’єзоелектричних вентиляторів, струменевих 

охолоджувачів та рідинних систем охолодження. Активні елементи систем 

охолодження мають значно нижчі терміни служби у порівнянні з світлодіодними 



випромінюючими світло структурами, тому для побудови світлодіодних 

освітлювальних систем більш прийнятним є використання пасивних систем 

охолодження, що мають високі терміни служби та не потребують 

обслуговування. Одним із способів підвищення ефективності відведення теплоти 

без суттєвого збільшення матеріалоємності систем охолодження є використання 

при їх створенні теплових труб – двофазних теплопередавальних пристроїв, які 

характеризуються ефективною теплопровідністю в десятки разів вищою у 

порівняні з традиційними матеріалами, такими як мідь, алюміній та їх сплави, 

що використовуються для побудови теплопровідних елементів систем 

охолодження.  

Використання теплових труб при створенні систем охолодження потужних 

світлодіодів дозволяє реалізувати принципово нові потужні освітлювальні 

системи, що можуть забезпечувати освітлення великих площ. Такі світлодіодні 

джерела світла характеризуються високою світловою ефективністю, 

потужністю, мають покращені масо-габаритні характеристики, забезпечують 

робочі теплові режими світлодіодів і використовуються для освітлення 

приміщень з великою площею та висотою стелі: об’єктів промисловості, 

приміщень заводів, ангарів для техніки, зерно- та овочесховищ, теплиць, 

приміщень торгівельних центрів, спортивних залів, офісів відкритого типу, 

об’єктів спеціального призначення тощо.  

Метою дисертаційної роботи є розроблення та створення потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів з системами охолодження світлодіодів 

на основі двофазних теплопередавальних пристроїв. Реалізація цієї мети 

дозволяє розробити нові конструкції систем охолодження потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів.  

У дисертації було отримано такі наукові результати:  

- Показано шляхи оптимізації масо-габаритних та експлуатаційних 

параметрів систем охолодження потужних і надпотужних світлодіодних 

структур для забезпечення їх оптимальних робочих температурних режимів.  

- Оптимізовано конструкції систем охолодження потужних світлодіодів, 

здатних забезпечити оптимальні робочі температурні діапазони 



світловипромінюючих структур при мінімальних масо-габаритних розмірах 

систем охолодження.  

- На основі методів комп’ютерного моделювання та експериментально 

визначених характеристиках теплових труб оптимізовано конструкції систем 

охолодження потужних світлодіодів та створено нові конструкції систем 

охолодження. Конструкції захищено патентом України. 

- Уперше створено зразки світлодіодних освітлювальних приладів 

потужністю від 150 Вт до 600 Вт з оригінальними системами охолодження 

світлодіодів на основі двофазних теплопередавальних пристроїв, а також 

досліджено їх параметри та характеристики. 

- Показано енергетичну ефективність створених потужних освітлювальних 

систем для освітлення в специфічних умовах (приміщень з великою площею та 

висотою стелі, складні температурні умови тощо). 

Практична цінність дисертаційної роботи полягає у тому, що розроблені 

системи охолодження потужних світлодіодів та створені на їх основі 

експериментальні зразки потужних світлодіодних освітлювальних систем 

дозволяють реалізувати серію світлодіодних освітлювальних систем високої (до 

300 Вт) та надвисокої (до 600 Вт) потужності з оптимальними масо-габаритними 

характеристиками. 

У вступі дисертаційної роботи висвітлено проблематику, визначено об’єкт 

та напрями дослідження, обґрунтовано актуальність та наукову новизну роботи, 

сформульовано мету і завдання, визначено методи дослідження, окреслено 

переваги систем охолодження світлодіодів на основі двофазних пристроїв 

тепловідведення.  

У першому розділі наведено результати аналізу сучасних конструкцій 

освітлювальних систем з системами охолодження світлодіодів різних типів. 

Проведений пошук та аналіз конструкторсько-технологічних рішень з 

використанням літературних і патентних джерел показав відсутність методів 

побудови пасивних систем охолодження потужних світлодіодів, здатних 

забезпечити робочі температурні режими при прийнятних розмірах 

теплообмінних елементів. Рішення цієї проблеми можливе завдяки 



використанню двофазних теплопередавальних пристроїв – теплових труб. 

Двофазні теплопередавальні пристрої працюють за замкненим випарно-

конденсаційним циклом і їх параметри залежать від багатьох чинників 

(температури, теплового потоку, умов тепловідбору, орієнтації у просторі тощо). 

Для ефективного використання теплових труб потрібне детальне вивчення їх 

характеристик в експлуатаційних умовах. На основі аналізу літературних джерел 

була сформульована мета дослідження та поставлені завдання. 

У другому розділі запропоновано шляхи побудови конструкцій систем 

охолодження світлодіодів потужних освітлювальних систем та проведено 

дослідження їх теплових характеристик методом комп’ютерного моделювання. 

При проектуванні систем охолодження потужних світлодіодів можуть бути 

використані від однієї до декількох теплових труб за умови забезпечення 

надійного теплового контакту між теплообмінними елементами, тепловими 

трубами та корпусом світлодіодів. На основі аналізу температурних полів систем 

охолодження, отриманих в результаті комп’ютерного моделювання, було 

проведено оптимізацію конструкцій таких систем охолодження, що дало змогу 

зменшити їх масо-габаритні параметри, підвищити ефективність охолодження 

світлодіодів та визначити оптимальні робочі діапазони їх потужності.  

У третьому розділі з метою вибору оптимальних конструкцій двофазних 

теплопередавальних пристроїв було наведено результати теплофізичних 

досліджень теплових труб різних типів. Ці результати дозволили вибрати 

оптимальні конструкції теплових труб для побудови систем охолодження 

світлодіодів, в яких вони використовуються. Аналіз характеристик теплових 

труб різних типів показав доцільність використання при створенні систем 

охолодження потужних світлодіодів теплових труб з порошковою капілярною 

структурою завдяки їх високій теплопередавальній здатності.  

У четвертому розділі наведено результати теплофізичних та 

електрооптичних досліджень одного з експериментальних зразків світлодіодних 

освітлювальних приладів високої потужності з оптимізованою конструкцією 

системи охолодження світловипромінюючих структур. Експериментально 



встановлено, що створені освітлювальні системи здатні забезпечити 

температури світловипромінюючих елементів до 85 С.  

Для живлення світлодіодного джерела світла використовувався драйвер 

виробництва компанії Mean Well Enterprises номінальною потужністю 150 Вт, 

додаткове охолодження якого було реалізовано за рахунок забезпечення 

теплового контакту з основою системи охолодження світлодіодного блока. Для 

побудови оптичної системи використовувалися лінзи компанії Reeth Glass Lens 

з кутом половинної яскравості 140, що дозволило створити розподіл світлового 

потоку освітлювальних приладів, здатних забезпечити рівномірне освітлення 

приміщень з великою площею та висотою стелі.  

Створені потужні освітлювальні системи дають можливість реалізувати 

якісне рівномірне освітлення приміщень великих площ та замінити менш 

ефективні джерела світла.  

Розроблені світлодіодні освітлювальні прилади відрізняються підвищеною 

потужністю, високою світловою ефективністю, оптимальними масо-

габаритними параметрами, зниженими температурами експлуатації 

світлодіодних світловипромінюючих структур та джерел живлення, а отже, 

підвищеними термінами служби. 

На основі результатів проведених досліджень опубліковано 16 робіт з них: 

4 статті у журналах, включених до міжнародних наукових баз Scopus та Web of 

Science (з них 1 робота у виданні, віднесеному до першого квартилю країни, яка 

входять до Організації економічного співробітництва), 4 у вітчизняних фахових 

виданнях (з них одна робота одноосібна), 7 публікацій у матеріалах міжнародних 

наукових конференцій, а також отримано 1 патент України на корисну модель.  

Основні результати досліджень дисертаційної роботи було впроваджено на 

підприємствах України ТОВ «Корпорація «Ватра» (м. Тернопіль), ТОВ «ЕКТА-

Пром» (м. Житомир) та використано при виконанні наукових тем у 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 
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SUMMARY 
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manuscript.  
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Physics (ISP), NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

Development and implementation of modern energy-saving devices and 

equipment, including LED lighting systems, is an urgent problem in all the countries 

of the world. New generations of LEDs significantly increase their power, while the 

sizes of individual LEDs decreases or remains in the previous form factor. It leads to 

an increase in the heat flux density on the LED housing, and therefore the requirements 

for their cooling systems are constantly increasing. The heat emitted by the LED leads 

to an increase in the temperature of the semiconductor crystal and to a decrease in the 

reliability of its operation, changes in electro-optical and spectral characteristics. 

Therefore, when developing the design of LED lighting devices, special attention is 

paid to ensuring the normal thermal regime of LED light sources. 

The high density of heat released on the light-emitting crystals and, as a 

consequence, on the LED housings leads to the need to solve the problem of efficient 

heat extraction from the light-emitting structures during creating the powerful LED 

lighting systems. Active electrical and electromechanical components are used to 

create cooling systems for powerful LEDs that are small in size. Known cooling 

systems of LEDs are built on the basis of fans, thermoelectric coolers, piezoelectric 

fans, jet coolers and liquid cooling systems. The active elements of cooling systems 

have a much shorter service life as compared to LED light-emitting structures, so to 

build LED lighting systems is more acceptable to use passive cooling systems that have 

a long service life and do not require maintenance.  

One of the ways to increase the efficiency of heat dissipation without a 

significant increase in material consumption of cooling systems is the use of heat pipes 



in their creation – two-phase heat transfer devices that are characterized by effective 

thermal conductivity ten-fold higher than that of traditional materials such as copper, 

aluminum and their alloys, which are used for construction of thermally conductive 

elements of cooling systems. 

The use of heat pipes in the creation of cooling systems for high-power LEDs 

allows one to implement fundamentally new lighting systems that can provide lighting 

for large areas. These LED light sources are characterized by high light efficiency, 

power, improved mass and dimensional characteristics, provide functioning of thermal 

modes of LEDs and are used for lighting of rooms with large area and ceiling height: 

industrial facilities, factory premises, equipment hangars, grain and vegetable storages, 

greenhouses, shopping malls, sports halls, open-plan offices, special purpose facilities, 

etc. 

The purpose of the dissertation is to develop and create powerful LED lighting 

fixtures with LED cooling systems based on two-phase heat transfer devices. 

Realization of this purpose allows to develop new designs of cooling systems of 

powerful LED lighting devices. 

The following scientific results have been obtained in the dissertation: 

- Ways of optimization of mass and dimensional characteristics and operational 

parameters of cooling systems of powerful and superpowerful LED structures for 

maintenance of their optimum operation temperature modes have been shown. 

- The designs of cooling systems of powerful LEDs capable of providing optimal 

operation temperature ranges of light-emitting structures with the minimum mass and 

dimensional characteristics of cooling systems are have been optimized. 

- On the basis of computer modeling methods and experimentally determined 

characteristics of the heat pipes, the designs of cooling systems of high-power LEDs 

have been optimized and new designs of cooling systems have been created. The 

designs have been protected by the patent of Ukraine.  

- For the first time, the samples of LED lighting fixtures with the power from 

150 W to 600 W with original LED cooling systems based on two-phase heat transfer 

devices have been created, as well as their parameters and characteristics have been 

studied. 



- The energy efficiency of the created powerful lighting systems for lighting 

under specific conditions (rooms with a large area and height of the ceiling, difficult 

temperature conditions, etc.) has been shown. 

The practical value of the dissertation is that the developed cooling systems of 

high-power LEDs and created on their basis experimental samples of high-power LED 

lighting systems allow to implement a series of LED lighting systems of high (up to 

300 W) and ultra-high (up to 600 W) power with optimum mass and dimensional 

characteristics. 

The introduction to the dissertation covers the problems, defines the object and 

directions of research, substantiates the relevance and scientific novelty of the work, 

formulates the purpose and objectives, defines research methods, outlines the 

advantages of LED cooling systems based on two-phase heat dissipation devices. 

In the first section, the results of the analysis of modern designs of lighting 

systems with cooling systems of LEDs of different types have been presented. The 

search and analysis of design and technological solutions by using the literature and 

patent sources have been shown the lack of methods for constructing the passive 

cooling systems of high-power LEDs capable to provide operation temperature modes 

at acceptable sizes of heat exchange elements.  

The solution to this problem is possible through the use of two-phase heat 

transfer devices – heat pipes. Two-phase heat transfer devices operate on a closed 

evaporation-condensation cycle and their parameters depend on many factors 

(temperature, heat flux, heat removal conditions, orientation in space, etc.). Effective 

use of heat pipes requires a detailed study of their characteristics under operation 

conditions. 

Being based on the analysis of literature sources, the purpose of this investigation 

has been formulated and tasks have been set. 

In the second section, the ways to build designs for cooling systems of LEDs of 

powerful lighting systems have been proposed and their thermal characteristics by 

using the computer simulation have been studied. During designing the cooling 

systems of high-power LEDs, from one to several heat pipes can be used, provided a 

reliable thermal contact between the heat exchangers, heat pipes and LED housing.  



Being based on the analysis of temperature fields of cooling systems obtained as 

a result of computer simulation, the design of these cooling systems has been 

optimized, which allowed to reduce their mass and dimensional parameters, to increase 

the cooling efficiency of LEDs and to define optimal operation ranges of their power. 

In the third section, to select the optimal designs of two-phase heat transfer 

devices, the results of thermophysical studies of heat pipes of various types were 

presented. These results allowed to choose the optimal designs of heat pipes for the 

construction of cooling systems of LEDs in which they are used. The analysis of 

characteristics of heat pipes of various types has shown expediency of use of heat pipes 

with powder capillary structure due to their high heat transfer capacity when creating 

the cooling systems of powerful light-emitting diodes. 

The fourth section presents the results of thermophysical and electro-optical 

studies of one of the experimental samples of high-power LED lighting fixtures with 

an optimized design of the cooling system of light-emitting structures. It has been 

experimentally ascertained that the created lighting systems are able to provide the 

temperatures of light emitting elements up to 85 C. 

To power the LED light source, a driver manufactured by Mean Well Enterprises 

with a nominal power of 150 W was used, additional cooling of which was 

implemented by providing thermal contact with the base of the cooling system of the 

LED block.  

Reeth Glass Lens lenses with a half-brightness angle of 140° were used to build 

the optical system, which allowed to create a light flux distribution of lighting fixtures 

capable to provide uniform lighting of rooms with large area and ceiling height. 

The created powerful lighting systems make it possible to implement high-

quality uniform lighting of rooms with large areas and to replace less efficient light 

sources. 

The developed LED lighting devices are differed by increased power, high light 

efficiency, optimum mass and dimensional parameters, reduced operation 

temperatures of LED lighting designs and power supplies, and, therefore, increased 

service life.  



Being based on the results of the research, 16 works have been published, 

including: 4 articles in the journals included into the international scientific databases 

Scopus and Web of Science (including 1 work in the first quarter of the country that is 

part of the Organization for Economic Cooperation), 4 articles in the national 

specialized publishing houses (1 article of them is a one-man work), 7 publications in 

the materials of international scientific conferences, as well as 1 patent of Ukraine for 

a utility model has been received. 

The main results of the dissertation research have been implemented at the 

enterprises of Ukraine “VATRA” (Ternopil), “EKTA-Prom” (Zhytomyr) and have 

been used in the implementation of scientific topics at the National Technical 

University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

 

Keywords: high-power LED luminaire, сooling system, heat pipe, computer 

simulation, optimization. 
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