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АНОТАЦІЯ 

 

Пекур Д.В. Потужні світлодіодні освітлювальні прилади з системами 

охолодження світлодіодів на основі двофазних теплопередавальних пристроїв. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 172 

«Телекомунікації та радіотехніка». – Інститут фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2020. 

 

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, 
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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:  
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- 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.  
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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 
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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 
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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». 

 

Ключові слова: потужний світлодіодний світильник, система 

охолодження, теплова труба, комп’ютерне моделювання, оптимізація. 
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SUMMARY 

 

Pekur D.V. Powerful LED lighting fixtures with LED cooling systems based 

on two-phase heat transfer devices. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript.  

PhD thesis majoring in 172 “Telecommunications and radio engineering” 

(17 Electronics and Telecommunications). – V. Lashkaryov Institute of 

Semiconductor 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.  
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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.  
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- 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. 
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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 
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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. 

  



XV 

 

 

 

REFERENCES 

 

1. Borschov V.N., Listratenko A.M., Tymchuk I.T., Nikitskiy G.I., Fomin 

A.A., Nazarenko L.A., Sorokin V.M., Rybalochka A.V., Kalustova D.A., Pekur 

D.V. High-efficient voluminous led modules in super-high-power lamps for 

domestic and industrial applications. Optoelectronics and semiconductor technique. 

2017. №52.  P. 70-80. 

2. Nikolaenko Yu. E., Pekur D.V., Sorokin V.M. Light characteristics of 

high-power LED luminaire  with a cooling system based on heat pipe. 

Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2019. Vol. 22, 

№3. P. 366-371. 

3. Pekur D.V., Nikolaenko Yu.E., Sorokin V.M.  New led lamp design with 

heat pipes. Tekhnologiya i Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature. 2019. №5-6. 

P. 34-42.  

4. Pekur D.V. Two phase cooling systems of volumetric led modules for 

retrofit lamps. Optoelectronics and semiconductor technique. 2019. №54. P. 139-

148. 

5. Pekur D.V., Nikolaenko Yu.E., Sorokin V.M. Optimization of the cooling 

system design for a compact high-power LED luminaire. Semiconductor Physics, 

Quantum Electronics & Optoelectronics, 2020. Vol. 23, №1, P. 91-101.  

6. Pekur D.V., Sorokin V.M., Nikolaenko Yu.E. Thermal characteristics of 

a compact LED luminaire with a cooling system based on heat pipes. Thermal 

science and engineering progress. 2020. Vol. 18. Art. no. 100549. 

7.  Nikolaenko Y. E., Baranyuk О. V., Rachynskyi  A. Y., Pekur D. V. and 

Myniailo M. A. Improvement of Effectiveness of Cooling of Electronic Heat-

Loaded Modules. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika 

Radioaparatobuduvannia. 2020. №81. P. 47-55.  

8. Pekur D.V., Nikolaenko Yu.E., Sorokin V.M. Experimental study of a 

compact cooling system with heat pipes for powerful led matriх. Tekhnologiya i 

Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature. 2020. №3-4. P. 35-41. 



XVI 

 

 

 

9. Pekur D., Sorokin V., Kalustova D., Rybalochka A. Overview of 

cooling systems for high-power LED lamps: problems, solutions and prospects. 

Conference within the framework of the exhibition of LED solutions «LEDExpo 

Ukraine’2018». 2018. P. 36.  

10. Pekur D., Nikolaenko Y. Use of two-phase technologies for cooling of 

LED lighting fixtures. Conference within the framework of the exhibition of LED 

solutions «LEDExpo Ukraine’2018». 2018. P. 37. 

11. Pekur D.V., Nikolaenko Y.E., Sorokin V.M., Baranyuk O.V., Kalustova 

D.O., Rybalochka A.V. Computer modeling and experimental study of a two-phase 

cooling system for an LED lamp type "sconce". XI International Scientific and 

Technical Conference "Metrology and Measurement Technology" (metrology - 

2018). 2018. P. 121.  

12. Pekur D.V., Sorokin V.M., Nikolaenko Yu.Ye. Energy-saving LED 

sconces as an alternative to incandescent and compact fluorescent lamps. VII 

International Scientific and Technical Conference "Actual Problems of Lighting" in 

the framework of the International Lighting Forum light forum 2019. 2019. P. 91-

92. 

13. Pekur D.V., Sorokin V.M., Nikolaenko Yu.Ye. Heat pipes for cooling 

systems of high-power LED lamps. Conference within the framework of the 

exhibition of LED solutions "LEDExpo Ukraine'2019". 2019. p. 29-30. 

14. Pekur D.V., Nikolaenko Yu.Ye.  Influence of heat load and angle of 

inclination on the thermal characteristics of a heat pipe with a threaded capillary 

structure. Modern problems of scientific support of energy, XVIII ISPC conference 

of young scientists and students. Vol. 1. 2020. P. 91. 

15. Pekur D.V., Sorokin V.M., Nikolaenko Yu.Ye., Minyailo M.A., 

Kravets V.Y., Rudenko O.I., Shapoval A.A. Investigation of the characteristics of a 

heat pipe with a flattened zone evaporation. XXI ISPC "Modern information and 

electronic technologies". 2020. P. 77-78.  

16.  LED luminary:  Pat. 141753 In Ukraine: IPC F21V29 / 00. № in 2019 

10273; declared 10/09/2019; publ. 04/27/2020, Bull. №  8.



2 

 

 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ .................................................................... 5 

ВСТУП ..................................................................................................................... 6 

РОЗДІЛ 1.Двофазні теплопередавальні пристрої в системах охолодження 

потужних світлодіодних джерелах світла .......................................................... 13 

1.1. Способи забезпечення робочих температурних режимів потужних 

світлодіодів ........................................................................................................ 13 

1.2. Системи охолодження потужних світлодіодів з використанням 

двофазних пристроїв тепловідведення ........................................................... 16 

1.3. Принципи функціонування та класифікація двофазних 

теплопередавальних пристроїв ........................................................................ 19 

1.4. Особливості світлодіодних систем освітлення з системами 

охолодженням світлодіодів на основі теплових труб ................................... 26 

1.5. Постановка задач досліджень. .................................................................. 30 

Висновки до розділу  1 ..................................................................................... 32 

РОЗДІЛ 2.Моделювання та оптимізація  параметрів систем охолодження 

потужних світлодіодів .......................................................................................... 33 

2.1. Комп’ютерне моделювання  параметрів та характеристик систем 

повітряного охолодження світловипромінюючих структур ........................ 33 

2.2.  Розроблення конструкцій  систем охолодження потужних 

світлодіодних джерел світла з використанням теплових труб ..................... 38 

2.3.  Оптимізація конструкцій систем охолодження потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів ........................................................ 45 

2.3.1 Конструктивні особливості систем охолодження для різних 

потужностей світлодіодів ......................................................................... 45 

2.3.2. Вплив висоти теплообмінних елементів та відстані між ними на 

параметри систем охолодження .............................................................. 50 



3 

 

 

 

2.3.3. Залежність теплофізичних та масо-габаритних параметрів 

систем охолодження світлодіодів від їх конфігурацій та геометричних 

розмірів....................................................................................................... 57 

2.3.4. Інтенсивність повітряного охолодження та функціонування 

системи охолодження у специфічних умовах ........................................ 62 

2.3.5. Залежність температури корпусу світлодіодів від теплофізичних 

характеристик елементів систем охолодження ..................................... 67 

2.4. Обґрунтування вибору конструкцій систем охолодження .................... 70 

Висновки до розділу 2 ...................................................................................... 73 

РОЗДІЛ 3.Дослідження теплових характеристик двофазних 

теплопередавальних пристроїв ............................................................................ 74 

3.1. Теплофізичні процеси у теплових трубах різних конструкцій ............. 74 

3.2. Дослідження термічного опору та максимальної теплотранспортної 

здатності теплових труб різних типів ............................................................. 76 

3.3.  Визначення похибок вимірювання теплових параметрів двофазних 

теплопередавальних пристроїв ........................................................................ 89 

3.4.  Характеристики систем охолодження при використанні теплових 

труб різних типів ............................................................................................... 92 

Висновки до розділу 3 ...................................................................................... 94 

РОЗДІЛ 4. Розроблення потужних світлодіодних освітлювальних систем з 

використанням двофазних теплопередавальних пристроїв. ............................. 95 

4.1. Розроблення структури потужних світлодіодних систем освітлення .. 95 

4.2. Електронна система керування потужного світлодіодного блоку ....... 98 

4.3 Оптична система формування заданого розподілу світлового потоку 100 

4.4 Дослідження параметрів і характеристик розробленої потужної 

світлодіодної освітлювальної системи.......................................................... 101 



4 

 

 

 

4.5.  Розроблення рекомендацій по впровадженню запропонованих 

систем освітлення ............................................................................................ 110 

Висновки до розділу 4 .................................................................................... 113 

ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ ......................................................................... 114 

Список використаної літератури ....................................................................... 116 

ДОДАТКИ ............................................................................................................ 133 

 

  



5 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

F –  світловий потік; 

I –  сила струму; 

m – маса системи охолодження; 

Pe – потужність електрична; 

Qt – теплова потужність; 

Rj – c– тепловий опір між корпусом та p-n переходом світлодіоду 

t – температура; 

ta – температура довколишнього середовища; 

tj  – температура p-n-переходу світлодіоду; 

tc– температура корпусу світлодіоду; 

Δtc-cs – різниця температур між основою системи охолодження та 

корпусом світлододу; 

Δtj-c – різниця температур між корпусом світлодіоду та його p-n-

переходом; 

U –  напруга; 

ηef –  світлова ефективність; 

CCT – корельована колірна температура; 

СОВ – Chip-on-Board (чіп на платі); 

Ra – індекс кольоропередачі; 

λef – ефективна теплопровідність теплової труби; 

КСС – крива сили світла; 

ККС - канавчата капілярна структура 

ПКС – порошкова капілярна структура; 

РКС - різьбова капілярна структура; 

ТТ – теплова труба; 

СКС – сіткова капілярна структура. 
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ВСТУП             

 

Актуальність. Розроблення і впровадження енергозберігаючих 

пристроїв та обладнання є актуальною проблемою в усіх країнах світу. З цією 

метою в останні роки активно розробляються і впроваджуються енергоощадні 

освітлювальні системи на основі світлодіодів, які при випромінюванні світла 

споживають значно менше електроенергії, ніж лампи розжарювання і 

газорозрядні освітлювальні прилади, та  мають підвищений термін служби. 

Нові покоління світлодіодів характеризуються суттєвим збільшенням 

потужності, при цьому розміри окремих світлодіодів зменшуються або 

залишаються в попередньому формфакторі. Це призводить до підвищення 

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

охолодження постійно зростають. Особливо актуальною стає задача 

підвищення ефективності охолодження при застосуванні в світильниках 

потужних  світлодіодів або світлодіодних матриць загальна потужність яких 

може складати понад 500 Вт. Не зважаючи на широку номенклатуру потужних  

світлодіодних освітлювальних систем промислового виробництва, більшість з 

них не забезпечує оптимальних теплових умов роботи для 

світловипромінюючих кристалів, або їх системи охолодження мають великі 

розміри з не рівномірним розподілом температури по охолоджуючим 

елементам, що суттєво знижує ефективність роботи такої системи.  

Забезпечення робочих теплових умов експлуатації потужних 

світлодіодів  потребує створення систем охолодження здатних відвести високі 

потоки теплоти від малих площ і тим самим забезпечити оптимальні 

температурні режими роботи випромінюючих світло структур, а також 

рівномірно розподілити теплові потоки по теплообмінних елементах системи 

охолодження. Вирішення цієї задачі, без суттєвого збільшення маси 

теплопровідних елементів, стає можливим лише при використанні замість 
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традиційних теплопровідних матеріалів(мідь, алюміній) двофазних 

теплопередавальних пристроїв, що мають високі показники теплопровідності 

– теплових труб.  

Тому актуальною є проблема  створення систем охолодження потужних 

світлодіодних освітлювальних систем на основі двофазних 

теплопередавальних пристроїв. Такий підхід дозволяє оптимізувати 

температурні режими роботи потужних напівпровідникових випромінюючих 

світло структур і забезпечити їх надійне та довговічне функціонування. 

Робота відповідає: 

- пріоритетному напрямку розвитку науки, технологій і техніки  України 

«Енергетика та енергоефективність»; 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Подана робота була виконана в Інституті фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України протягом 2017-2020 рр. Робота відповідає 

одному з основних напрямів науково-дослідницьких  робіт  Інституту  фізики  

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Робота виконувалася у 

рамках наступних тем та проектів: 

«Розроблення методів та засобів стабілізації температури потужних 

світлодіодів та СОВ(світлодіодних модулів)» (2018-2020 рр. в рамках відомчої 

тематики № ІІІ-10-18 «Розробка нових методів формування функціональних 

напівпровідникових матеріалів і приладових структур» № держ. реєстрації 

0118U000212) – розроблено та створено експериментальні зразки потужних 

світлодіодних джерел світла з системами охолодження світлодіодів на основі 

теплових труб. 

«Розробка нових методів формування функціональних 

напівпровідникових матеріалів і приладових структур»  (2018-2019 рр. в 

рамках пріоритетних напрямків прикладної теми ІІІ-10-18П за відомчим 

замовленням «Розроблення елементів технології світлогенеруючих приладів з 

підвищеними якісними показниками та ресурсом роботи» № держ. реєстрації 

0119U003065) – розроблено та створено експериментальні зразки систем 
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охолодження нової конструкції на основі теплових труб для потужних 

світловипромінюючих структур. 

 «Створення та впровадження новітніх систем діагностики, контролю 

якості та сертифікації для вітчизняного серійного виробництва 

енергозберігаючих приладів на основі сучасних твердотільних джерел світла» 

(2018-2020 рр. № державної реєстрації 0118U006061) – розроблено та створено 

системи термостабілізації світлодіодів. 

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення та створення потужних і надпотужних світлодіодних 

освітлювальних систем з охолодженням світловипромінюючих структур на 

основі двофазних теплопередавальних пристроїв. 

Об'єктом досліджень оптоелектронні та теплові процеси в потужних 

світлодіодних джерелах світла. 

Предметом досліджень є встановлення залежності комплексу 

оптичних, електричних і теплових параметрів потужних світлодіодних джерел 

світла від інтенсивності тепловідведення реалізованого на основі двофазних 

теплопередавальних пристроїв. 

Основні завдання досліджень, відповідно до поставленої мети, 

полягають в наступному: 

1. Провести аналіз сучасних систем охолодження потужних світлодіодів  

на основі двофазних пристроїв тепловідведення та теплових труб, зокрема.  

2. Провести дослідження характеристик елементів систем охолодження  

та вибрати оптимальні типи здатні забезпечити найвищу ефективність роботи. 

3. Розробити конструкції систем охолодження потужних світлодіодів 

здатні забезпечити робочі температури світлодіодів на основі двофазних 

теплопередавальних пристроїв з оптимізованими масо-габаритними 

параметрами. 

4. Оптимізувати конструкцію систем охолодження потужних 

світлодіодних джерел світла. 
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5. Створити конструкції систем охолодження на основі двофазних 

теплопередавальних пристроїв для забезпечення робочих температурних 

режимів потужних світлодіодів. 

6. Створити експериментальні зразки потужних світлодіодних 

освітлювальних приладів з системою  охолодження світлодіодів на основі 

двофазних теплопередавальних пристроїв та провести дослідження їх 

параметрів і характеристик. 

7. Розробити рекомендації, по впровадженню  розроблених потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів  та провести розрахунок ефективності 

їх використання. 

Методи дослідження. Поставлені в дисертаційній роботі завдання 

вирішувалися із застосуванням: 

 - методів комп’ютерного  моделювання процесів розподілу теплоти – 

для перевірки ефективності роботи розроблених  систем охолодження 

потужних світлодіодів;  

- методів світлотехніки та термометрії – для оцінки оптичних та 

теплофізичних параметрів світлодіодних освітлювальних приладів; 

- методів оптоелектроніки – для реалізації розроблених методів в 

системах освітлення.  

Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягає в 

наступному: 

1. Показано шляхи оптимізації масо-габаритних та експлуатаційних 

параметрів систем охолодження потужних і надпотужних світлодіодних 

структур для забезпечення їх оптимальних робочих температурних режимів.  

2. Оптимізовано конструкції систем охолодження потужних 

світлодіодів, здатні забезпечити оптимальні робочі температурні діапазони 

при мінімальних масо-габаритних розмірах систем охолодження.  

3. На основі методів комп’ютерного моделювання оптимізовано 

конструкції систем охолодження потужних світлодіодів та створено нові 
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конструкції систем охолодження. Конструкції захищено патентом України на 

корисну модель. 

4. Вперше створено зразки світлодіодних освітлювальних приладів 

потужністю від 150 Вт до 600 Вт з оригінальними системами охолодження 

світлодіодів на основі розроблених двофазних теплопередавальних пристроїв. 

5. Показано енергетичну ефективність створених потужних 

освітлювальних систем при освітленні в специфічних умовах (приміщень з 

великою площею та висотою стелі, експлуатації при підвищених температурах 

тощо). 

Практичне значення одержаних результатів 

Розроблена конструкція потужного світлодіодного освітлювального 

пристрою дозволяє забезпечувати температури світловипромінюючих 

структур в оптимальному робочому діапазоні та створити зразки потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів.   

Проведені дослідження теплових труб різних типів дозволили вибрати 

найбільш оптимальні їх конструкції та режими експлуатації. Отримані 

залежності теплофізичних характеристик теплових труб дозволили 

удосконалити методи оптимізації систем охолодження потужних світлодіодів. 

За результатами дослідження експериментальних зразків потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів було підтверджено актуальність 

визначених методом комп’ютерного моделювання теплових режимів роботи 

світлодіодів.  

Розроблені потужні освітлювальні прилади можуть бути ефективно 

використані   для освітлення приміщень з високою висотою стелі та приміщень 

великого розміру: об’єктів промисловості, приміщень заводів, ангарів для 

техніки, зерно-овоче сховищ, теплиць, приміщень торгівельних центрів, 

спортивних залів, офісів відкритого типу, об’єктів спеціального призначення 

та інших приміщень великих розмірів. 

Впровадження результатів роботи підтверджуються відповідними 

актами, наведеними в додатку до дисертаційної роботи. 
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Достовірність наукових результатів і практичних рекомендацій 

дисертації підтверджується коректним використанням математичного 

апарату, обґрунтованими теоретичними твердженнями, а також збігом 

теоретичних результатів з результатами виконаних експериментальних 

досліджень з використанням розроблених зразків потужних світлодіодних 

освітлювальних пристроїв. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи отримані автором самостійно. В роботі [1] автором 

експериментально та методом комп’ютерного моделювання визначено 

температуру корпусу світлодіодів; в роботі [2] автором проведено 

дослідження параметрів та характеристик експериментального зразка 

світлодіодного освітлювального приладу; в роботі [3] автором розроблено 

нову конструкцію системи охолодження потужного світлодіоду та проведено 

визначення його температури методами комп’ютерного моделювання; в 

роботі [4] автором виконано дослідження електрооптичних характеристик 

експериментального зразка світлодіодного модулю та проведено порівняння з 

існуючими промисловими зразками; в роботах [5-6] автором проведено 

оптимізацію конструкції системи охолодження  при використанні потужних 

світлодіодів; в роботі [7] автором проведено експериментальні дослідження 

системи охолодження потужного світлодіодного джерела світла; в роботі [8] 

автором проведено розробку та виготовлення експериментального зразка 

світлодіодного освітлювального приладу, а також визначено теплові режими 

роботи його системи охолодження методом комп’ютерного моделювання та 

експериментально.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, що 

включені до дисертаційної роботи, доповідалися і обговорювалися на 

конференціях: 

1. Конференція LED Progress “Світлодіоди – Новинки. Практика. 

Перспективи” в  рамках Виставки світлодіодних рішень «LED Expo Ukraine 

2018» (Київ, Україна, 2018). 
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2. XI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (Харків, Україна, 2018). 

3. VІI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» в рамках Міжнародного світлотехнічного форуму light forum 

2019 (Харків, Україна,2019). 

4. Конференція LED Progress “Світлодіоди – Новинки. Практика. 

Перспективи” в рамках Виставки світлодіодних рішень «LED Expo Ukraine 

2019» (Київ, Україна, 2019). 

5. МНПК «Сучасні інформаційні та електронні технології» (Одеса, 

Україна, 2020). 

6. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики, (Київ, Україна, 

2020). 

Публікації. Основні наукові положення отримані в дисертації 

опубліковані у 16 роботах [1-16] з них: 4 у вітчизняних фахових 

виданнях [1,3,4,8], 4 статі у журналах включених до міжнародних наукових 

баз Scopus та Web of Science [2,5-7],  7 публікацій  в  матеріалах міжнародних 

наукових  конференцій [9-15], а також один патент України на корисну модель 

[16]. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку цитованої літератури 

з 154 найменувань. Дисертація викладена на 140 сторінках тексту, і має 48 

рисунків та 14 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. Двофазні теплопередавальні пристрої в системах 

охолодження потужних світлодіодних джерелах світла 

 

1.1. Способи забезпечення робочих температурних режимів 

потужних світлодіодів 

Сьогодні світлодіодні джерела світла є найбільш розповсюдженими при 

створенні систем освітлення для побутових та промислових споживачів [17-

19]. Аргументами на користь світлодіодної продукції є її висока світлова 

ефективність (понад 100 лм/Вт [20]), високий індекс кольоропередачі (понад 

95 одиниць [21]), широкий діапазон корельованих колірних температур (від 

2000 до 8000 К) та значний термін служби світлодіодних освітлювальних 

приладів (до 100 000 год [1]). Зазвичай під терміном служби розуміється час 

роботи пристрою до відмови. Іншим фактором, що може використовуватися 

як час, з якого прилад перестав виконувати свої функції, може бути зниження 

показників фотометричних характеристик нижче певного рівня [2]. Саме 

зниження світлового потоку нижче певного рівня виробники світлодіодів 

визначають як термін служби. Для визначення часу, через який світловий потік 

знизиться нижче певного рівня, проводяться випробування світлодіодів та 

світлодіодних освітлювальних приладів при різних температурах.  Як 

вказують результати випробувань, часи, при яких світловий потік світлодіодів 

не знижується нижче гарантованого виробником рівня, залежать  від   

температури світлодіодів [22]. Однак, зі збільшенням потужності світлодіоду 

зростає і кількість теплоти, що виділяється в його напівпровідниковому 

кристалі. Теплота, що виділяється світлодіодом, призводить до підвищення 

температури напівпровідникового кристалу і зниження надійності його роботи 

[23], зміни світлових [24] та спектральних [25, 26] характеристик. 

Особливо гостро задача підвищення ефективності тепловідведення 

проявляється при застосуванні світлодіодів високої та надвисокої 

потужності [27]. Так, наприклад, світлодіодна матриця типу CITIZEN 
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CLU058, виготовлена на основі технології СОВ, містить 648 кристалів 

компанії Nichia на платі розмірами 38×38×1,4 мм і має потужність до 526 Вт 

[28]. Такі сучасні потужні світлодіоди промислового використання мають 

концентрацію теплової потужності на своєму корпусі понад 105 Вт/м2 .  

Тенденції по зменшенню розмірів світловипромінюючих кристалів при 

збільшенні їх потужності, представлені в [29, 30], вказують на ще більш 

серйозне загострення проблеми ефективного тепловідведення від потужних 

світлодіодних кристалів не лише сьогодні, а і в найближчій перспективі. 

З метою охолодження потужних світлодіодних джерел світла 

застосовуються системи охолодження побудовані на різних принципах 

роботи: на основі пасивних радіаторів [31], термоелектричних охолоджувачів 

[32],  п`єзоелектричних вентиляторів [33], струменевих охолоджувачів [34], 

рідинних систем охолодження [35], а також експериментальні системи 

охолодження на основі явища електронного вітру [36-38]. 

Для підвищення  ефективності систем охолодження використовуються 

комбінації різних принципів побудови систем  відведення теплоти. Кожен тип 

систем охолодження має свої недоліки та переваги, але важливою вимогою до 

систем охолодження світлодіодних джерел світла є строки служби близькі до 

часів життя світлодіодів (50-100 тис. год). 

Найбільші термін служби мають пасивні системи охолодження на основі 

радіаторів [31] виготовлених з однорідних матеріалів з високою 

теплопровідністю (мідь, алюміній та їх сплави). Такі радіатори можуть бути 

виготовлені різними методами. Найпоширенішими методами  виготовлення 

радіаторів є  екструзія, лиття та штампування.   

При обмеженому розмірі приладу або при роботі в умовах високих 

температур широко застосовуються системи активного повітряного 

охолодження. Потік повітря, що спрямовується на радіатор створюється за 

допомогою механічного вентилятора або п’єзо-механічних пристроїв.  

Незважаючи на суттєві переваги перед пасивними системами 

охолодження (менші розміри та маса), основними недоліками таких системи є 
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їх обмеження у використанні. Такі системи мають обмежений термін служби і 

можуть застосуються тільки в приміщенні, або на вулиці в умовах теплого 

клімату. Суттєвим недоліком систем з активним повітряним охолодженням є 

потреба у додаткових системах живлення та керування, що знижує загальну 

енергетичну ефективність освітлювального приладу та підвищує його 

вартість. 

Іншим типом активних систем охолодження є системи охолодження 

світлодіодів в яких використовуються термоелектричні охолоджувачі – 

елементи Пельтьє. При використанні такого елементу в системі охолодження 

при протіканні через нього електричного струму створюється градієнт 

температур між елементами системи, що  покращує розсіювання тепла в 

довколишнє середовище.  Такі системи [32] мають недоліки пов’язані з тим, 

що термоелектричні елементи під час своєї роботи споживають електричну 

енергію і крім того генерують додаткову теплову потужність. Іншим їх 

недоліком є досить обмежені терміни служби, що значно погіршує їх 

перспективи для використання в світлодіодних системах освітлення.  

Відомі експериментальні розробки активних систем охолодження, в  

яких для створення потоку повітря використовують явище електронного вітру 

[36-38]. Перевагами таких систем  є відсутність рухомих елементів, що 

дозволяє значно збільшити їх термін роботи, а недоліком - потреба у 

додаткових електронних схемах для створення високої напруги. 

Незважаючи на значні переваги активних систем охолодження лише 

використання пасивних систем охолодження здатне забезпечити робочі 

температури під час всього часу життя світлодіодів [9]. Саме тому проблемі 

оптимізації конструкції пасивних систем охолодження світлодіодів сьогодні 

приділяється особлива увага. 

Одним з шляхів зменшення температури світлодіодів є використання в 

якості ізолюючих підкладок випромінюючих світло плівок ізоляційних 

матеріалів з високими рівнями теплопровідності. Так у роботі [39] 

використано матеріал з високими теплопровідними показниками (понад 
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170 Вт/(м·°С)) – нітрид алюмінію. Якісно реалізована технологія отримання 

таких плівок дозволяє забезпечити високі теплопровідні та ізоляційні 

властивості підкладок. Перевагою такого типу підкладок є те, що при високих 

концентраціях теплових потоків, а отже швидкому підвищенні температур в 

процесі роботи, забезпечується механічна міцність та низький коефіцієнт 

теплового розширення матеріалу. Проте такий  метод дозволяє зменшити 

лише тепловий опір безпосередньо між кристалом світловоду та елементами 

системи охолодження.    

Іншим способом зниження теплових навантажень на поверхні 

світлодіодів, який розглянуто у роботах  [1, 40] є розміщення світлодіодів 

потужних ламп на об'ємних каркасах виконаних з міді або алюмінію, що 

дозволяє підвищити ефективність охолодження світлодіодів і оптимізувати 

розподіл світла шляхом розміщення світлодіодів на тримачах-тепловідводах, 

а також підвищити світлову ефективність ламп та їх потужність.  

 Аналітичні розрахунки та результати комп’ютерного моделювання 

визначення температури напівпровідникових кристалів при використанні 

пасивних систем охолодження, вказують на обмеження максимальних значень 

теплової потужності, що може бути ефективно відведена, при використанні 

лише традиційних теплопровідних матеріалів (алюмінію, міді та їх 

сплавів) [9, 10]. Створення потужних і надпотужних освітлювальних систем з 

високими значеннями теплової потужності вимагає нових підходів до їх 

конструкцій, які дозволять зберегти прийнятні масо-габаритні параметри їх 

систем охолодження. 

 

1.2. Системи охолодження потужних світлодіодів з використанням 

двофазних пристроїв тепловідведення 

Для підвищення ефективності тепловідведення від потужних 

світлодіодів та забезпечення їх робочих температурних режимів все частіше 

використовують двофазні теплопередавальні пристрої – теплові труби [41-65]. 
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Використання теплових труб дозволяє знизити тепловий опір системи 

охолодження, і як наслідок знизити температуру світлодіодів, підвищити їх 

строк служби та стабілізувати електрооптичні параметри. Ефективна  

теплопровідність теплових труб може становити вище 10000 Вт/(м·°С) [12-13, 

41, 42], що значно більше, ніж теплопровідність однорідних металевих 

матеріалів, які використовуються для створення систем охолодження 

(алюміній та його сплави – 150..237 Вт/(м·°С) [66], мідь – 393..419 Вт/(м·°С) 

[67]) та покращення тепловідведення при високих  густинах теплового 

потоку [41]. Такі параметри теплових труб дають можливість значно знизити 

масу матеріалу, потрібного для побудови системи охолодження.  

Інтеграція ТТ в конструкцію систем охолодження дозволяє значно 

підвищити ефективність охолодження світловипромінюючих структур. 

Наприклад теплові труби використовуються для охолодження потужних 

світлодіодів в [43]  в комплексі з правлячою речовиною, в [2, 11, 44-49] – 

сумісно з радіатором, що охолоджується вільною конвекцією оточуючого 

повітря, в [50] – в комплекті з радіатором, що обдувається вентилятором, в [51] 

– теплова труба інтегрована в систему охолодження для покращення 

теплового контакту має сплющену зону випаровування, а в  [52]  радіатором 

виконаним у вигляді ребер розміщених на тепловій трубі великого діаметру. 

Системи тепловідведення на основі ТТ та радіаторів з вільною 

конвекцією повітря є найбільш простими у виготовленні, не потребують 

енерговитрат на переміщення теплоносія та є найбільш придатними для 

застосування в світлодіодних світильниках для внутрішнього освітлення 

приміщень, зокрема, в світлодіодних  люстрах [44, 45] настінних 

світильниках [2, 11, 46] та освітлювальних системах промислового 

призначення [47-49, 53]. 

За формою виконання ТТ що використовуються для систем 

охолодження потужних світлодіодів  бувають циліндричної [2, 47-49, 51-55],  

L-подібної [56], U- подібної [57], Т- подібної [58], плоскої [59], та інших форм, 

що дозволяє формувати потрібну структуру теплообмінних елементів. 
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Більшість конструкцій систем охолодження побудованих на основі теплових 

труб передбачає значні розміри по висоті [2, 44-46], що викликано вимогами 

до ефективного функціонування теплових труб. В ряді застосувань, 

наприклад, для внутрішнього освітлення житлових приміщень з низькими 

стелями, а також для внутрішнього освітлення кабін та салонів 

автомобільного, морського та міського транспорту, в вагонах потягів тощо 

бажано мати компактні світлодіодні світильники з мінімальними розмірами по 

висоті, наприклад такого типу як запропоновано в [47-49, 53]. В системах 

охолодження таких світлодіодних світильників найбільш придатними є 

теплові труби циліндричної або плоскої форми з горизонтальною або 

наближеної до неї орієнтацією у просторі. 

Високі теплопровідні характеристики теплових труб [60-62] найкраще 

можуть бути використані в зонах з найбільш високою густиною теплової 

потужності, а саме  при безпосередньому контакті ТТ з елементом, що 

потребує охолодження [63-64]. Більшість корпусів електронних компонентів і 

світлодіодів, зокрема, мають плоску форму основи, що робить найбільш 

ефективним використання ТТ не циліндричної [65], а плоскої чи плоско-

овальної форми (без використання проміжних перехідних елементів від 

плоскої поверхні електронного компоненту  до циліндричної поверхні ТТ) 

[61,68]. 

При інтеграції ТТ в конструкцію системи охолодження на теплові 

характеристики ТТ можуть впливати значення рівня теплового навантаження 

[69, 70], довжини зон підведення та відбору тепла [71], орієнтації ТТ в просторі 

та умови тепловідведення [72, 73]. У зв’язку з цим, вивчення 

експериментальним шляхом впливу зазначених факторів на теплові 

характеристики ТТ з є досить актуальним завданням при створенні нових 

типів систем охолодження потужних і надпотужних світлодіодів для 

освітлювальних систем перспективних конструкцій. 

Високі теплопровідні  показники ТТ стали передумовою виникнення 

великої кількості їх модифікацій призначених для використання в різних 
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сферах застосувань. Численні дослідження ТТ різних типів вказують на 

перевищення їх теплопровідних характеристик над традиційними матеріалами 

[67] щонайменше в десятки разів (рис. 1.1) 

 

 

Рис. 1.1. Порівняння теплопровідності теплових труб та теплопровідних 

матеріалів в температурному діапазоні від 0 до 150 оС [41, 42, 66, 67]. 

 

1.3. Принципи функціонування та класифікація двофазних 

теплопередавальних пристроїв 

Робота двофазних теплопередавальних пристроїв ґрунтується на 

використанні фазового переходу робочого тіла, що супроводжується значним 

поглинанням та вивільненням теплоти.  В процесі роботи двофазних системи 

відбувається циклічна зміна фази робочого тіла [74].  Можуть  

використовуються два типи фазових переходів: з твердого стану у рідкий та 

навпаки, з рідкої фази у газоподібну та навпаки. У першому випадку 

використовуються процеси плавлення та тверднення, а в другому процеси 

кипіння та конденсації.  



20 

 

 

 

Двофазні теплопередавальні пристрої, які працюють на процесах 

плавлення та тверднення в першу чергу використовуються у приладах де 

передбачена потреба у періодичному поглинанні великої кількості теплоти. 

Перехід робочого тіла з твердого стану у рідкий супроводжується 

поглинанням значної кількості теплоти в той час як об’єм утвореної рідини не 

суттєво перевищує об’єм твердої фази робочого тіла. Тому такі системи 

можуть бути виготовлені без використання високотехнологічного обладнання 

для герметизації робочого простору, який може мати часткове сполучення з 

атмосферою. Після повного (або часткового) переходу твердої фази робочого 

тіла у рідку, відбувається або вмикання додаткових контурів охолодження для 

відбору тепла від рідкої фази, або повне припинення роботи теплогенеруючого 

елементу. Недоліком таких систем є обмежена сфера використання, а саме  

прилади з циклічно високою тепловою потужністю, ускладнені процеси 

розподілу тепла в робочому тілі та зміни температурних умов  при роботі. 

Більш широко розповсюдженими є двофазні теплопередавальні 

пристрої, що працюють з використанням випрано-конденсаційного циклу [75-

79]. Крім значно більшої кількості теплоти, що поглинається чи вивільнюється 

при такому фазовому переході такі системи здатні швидко розподіляти та 

переміщувати великі теплові потоки.  

Висока ефективність таких систем призвела до виникнення значної 

кількості їх типів та модифікацій. Найбільшого ж розповсюдження отримали 

теплопередавальні пристрої призначені, в першу чергу, для ефективного 

відбору та перенесення теплоти – теплові труби.  

Теплові труби функціонують по замкненому випарно-конденсаційному 

циклу, в якому робоче тіло випаровується в зоні підведення теплоти та 

конденсується в зоні охолодження.  В якості робочого тіла можуть виступати 

рідини, що не вступають у реакцію з матеріалом теплової труби (вода, 

хладони, аміак, азот, пропилен, кисень, аргон, лужні метали тощо), а також 

мають потрібні температури кипіння, в’язкості та поверхневого натягу.  
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В залежності від сфери застосування було розроблено значну кількість 

модифікацій теплових труб загального застосування. При їх інтеграції в 

системи охолодження потрібно враховувати особливості параметрів та 

характеристик вибраного типу теплових труб. 

Загально прийнято класифікувати теплові труби за робочим 

температурним діапазоном: кріогенні (0-200 К), низькотемпературні (200-

550 К), середньотемпературні (550-750 К), високотемпературні (вище 750 К). 

За складом теплоносія теплові труби поділяються на: однокомпонентні 

(однорідний теплоносій), багатокомпонентні (суміш двох або більше 

речовин), газонаповнені (окрім теплоносія присутня інша речовина що в 

робочому діапазоні температур знаходиться у газоподібному стані). 

За принципом повернення рідини з зони охолодження в зону підведення 

теплоти широку номенклатуру  типів ТТ можна розділити на два підкласи: ТТ 

з капілярною структурою (рис. 1.2(а)) - в яких для покращення теплофізичних 

параметрів на внутрішній поверхні виконано шар капілярної структури, що 

дозволяє деяким типам таких ТТ забезпечувати повернення рідини з зони 

охолодження в зону підведення теплоти навіть проти сил гравітації, а також 

ТТ без капілярної структури – термосифони (рис. 1.2(б)) в яких повернення 

рідини відбувається лише за рахунок гравітаційних сил.  

Проте, слід зазначити, що процес виготовлення капілярних структур 

виконаних у вигляді спеченого порошку на стінках труби пов’язаний з рядом 

складних технологічних процесів, крім того такі структури є досить крихкими 

та легко руйнуються при механічних деформаціях.  На сьогоднішній день вони 

широко використовуються  для охолодження, терморегулювання і підтримки 

температурних режимів радіоелектронної та іншої апаратури на поверхнях 

корпусів яких виникають значні концентрації теплових потоків, а 

конструктивні особливості приладів в яких вони застосовуються не 

дозволяють розмістити зону охолодження над зоною нагрівання. 
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Рис. 1.2. Принципова схема роботи теплових труб: а - без капілярної 

структури; б - з  капілярною структурою (1 – зона випаровування 2 – зона 

конденсації). 

 

Капілярна структура на внутрішній поверхні ТТ виконана у вигляді 

спечених порошків [80-82] чи сітки [83] дозволяє підвищити їх ефективну 

теплопровідність, знизити мінімальну температуру початку ефективної 

роботи та створити рух робочого тіла в середині ТТ проти сил гравітації. На 

рис. 1.3 показано  внутрішню будову теплових труб з порошковою та, 

сітковою капілярними структурами [47]. Призначення таких капілярних 

структур полягає в  реалізації капілярного принципу переміщення рідини з 

зони конденсації до зони випаровування, а також її розподіл по всій зоні 

випаровування. 

 



23 

 

 

 

  

а б 

Рис. 1.3.  Переріз теплових труб з порошковою (а) і сітковою (б) капілярними 

структурами. 

 

Найбільш розповсюдженими матеріалами для порошкової капілярної 

структури є мідний спечений порошок, а сіткова структура  може бути 

виконана як з міді, так і з широкого спектру матеріалів, що можуть бути 

змочені робочою рідиною (наприклад нержавіючі сталі).  

Можливість функціонування ТТ з пористими та сітковими капілярними 

структурами без гравітаційних сил широко використовується для 

охолодження електронних компонентів космічних апаратів [84], проте при 

певних режимах роботи їх ефективність може знижуватися при використанні 

в умовах гравітаційних сил. Крім того конструкції ТТ з малими розмірами 

капілярів мають обмеження по інтенсивності повернення рідини до зони 

випаровування, що обмежує ефективне функціонування таких ТТ для високих 

рівнів теплових потоків, а особливо  при використанні ТТ великої дожини [85]. 

В той же час ТТ  з великими розмірами капілярів, які дозволяють значно 

швидше повертати рідину в зону випаровування, не можуть ефективно 

функціонувати при великих розмірах ТТ через не достатньо великі значення 

капілярних сил [86]. Як показано в ряді досліджень [87-89] якщо для 

повернення рідини разом з капілярними працюють і  гравітаційні сили 

спостерігається підвищення ефективна  теплопровідності ТТ, а при роботі 

гравітаційних сил проти капілярних, її зменшення [90-92]. 

Одним з найбільш технологічних рішень для покращення параметрів 

теплових труб є створення на їх внутрішній поверхні об’ємних структур різних 

типів [93-95]. Так об’ємні структури у вигляді поздовжніх канавок (рис. 1.4)   
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можуть бути виконані вздовж усієї поверхні теплової труби [47] для  

часткового капілярного механізму повернення рідини з зони випаровування в 

зону конденсації та для зниження температури кипіння рідини в зоні 

випаровування.  

 

 

Рис. 1.4.  Переріз теплових труб з канавчатою капілярною структурою. 

 

Більш простим є виконання об’ємної капілярної структури  лише у зоні 

випаровування (рис. 1.5). Така будова [96] знижує температуру початку 

ефективної роботи теплової труби та її тепловий опір [2, 14, 45] проте не 

впливає на організацію переміщення рідини в середині теплової труби. ТТ з 

об’ємною капілярною структурою в зоні випаровування можуть ефективно 

функціонувати лише у випадку якщо зона охолодження перевищує зону 

підведення теплоти або знаходиться з нею на одному рівні. Однак значна 

кількість світлодіодних освітлювальних пристроїв функціонує саме в одному 

просторовому положенні [2, 44-49], що дає можливість широко 

використовувати такий тип теплових труб для їх побудови.  

Окрім простоти та технологічності конструкції теплові труби такого 

типу мають суттєву перевагу завдяки широкому спектру матеріалів з яких 

вони можуть бути виготовлені – мідь, алюмінієві сплави, теплопровідні 

пластмаси та інші матеріали для яких можна підібрати пасивні речовини. Крім 

того, як було експериментально встановлено [15], зміна форми випарника 

такої ТТ суттєво не впливає на її теплопровідні характеристики, що може бути 

використано для виготовлення плоских теплових труб, які  дозволяють 

створювати значно більш технологічний, у порівняні з циліндричними, 

тепловий контакт між елементами системи охолодження. 
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Рис. 1.5. Принципова схема (а) та переріз зони випаровування (б)  теплової 

труби з різьбовою капілярною структурою (1 – зона випаровування, 2 – зона 

конденсації). 

 

Більш складним у виконанні є капілярні структури виконані у вигляді 

спечених порошків та сітки.  Безумовною перевагою таких теплових труб є їх 

можливість працювати в будь якому просторовому положенні(з певними 

обмеженнями по максимальній теплопередавальній потужності), а 

використання матеріалів з різним ступенем пористості дозволяє широко 

варіювати їх теплофізичні властивості. 
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Сіткові теплові труби також мають можливість змінювати форму 

парового каналу на потрібну без суттєвого погіршення теплових 

характеристик, а у разі необхідності надання особливої форми ТТ з 

порошковою структурою можливе безпосереднє створення капілярного шару 

після надання стінкам труби потрібної форми. 

Теплові труби з порошковою капілярною структурою мають певні 

обмеження при використанні через зниження капілярних властивостей при 

пошкодженні капілярного шару надмірним рівнем вібрацій або суттєвою 

зміною форми, проте при їх експлуатації у стандартних умовах можуть 

широко використовуватися. 

 

1.4. Особливості світлодіодних систем освітлення з системами 

охолодженням світлодіодів на основі теплових труб 

Побудова освітлювальних систем на основі потужних світлодіодів 

потребує від систем охолодження випромінюючих світло структур поєднання 

ефективного охолодження з компактністю, технологічністю при виробництві 

і монтажі, зручністю у виконанні та використанні. Створені системи 

охолодження потужних світлодіодів на основі  двофазних теплопередавальних 

пристроїв дозволяють реалізувати всі ці вимоги, що інтенсифікувало останні 

роки їх використання розробниками освітлювальних систем різних типів. 

Чисельні автори пропонують конструкції в яких використовуються ТТ та інші 

двофазні пристрої тепловідведення.  

В роботі [52] запропонована конструкція гравітаційної теплової труби 

великого діаметру (рис. 1.6), на якій  ребра охолодження розташовані на 

стінках ТТ радіально. При використанні в ньому світлодіоду потужністю 

100 W  з розміром корпусу 25х25 мм температура його корпусу не 

перевищувала 52 °C. 
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Рис. 1.6. Зразок системи охолодження світлодіодної матриці потужністю 

100 Вт [52]. 

 

Застосування гравітаційних теплових труб з найбільш технологічною у 

виконанні різьбовою капілярною структурою, та таких, що мають високі 

технічні показники для створення систем охолодження світлодіодів, описано  

у роботах вітчизняних фахівців. 

 

  

Рис. 1.7. Тривимірна комп'ютерна модель (а) і зовнішній вигляд (б) макета 

світлодіодної люстри з тепловими трубами [46]. 

 

Так, наприклад, особливістю відомої конструкції освітлювального 

пристрою, виконаного у вигляді світлодіодної люстри рис. 1.7 [46], є те, що її 

каркас складається з п’яти вертикально розташованих вигнутих теплових труб 

і є одночасно системою тепловідведення. На теплових трубах знизу 

встановлені світлодіодні джерела світла, що, в свою чергу, розміщені 
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всередині розсіюючих світло плафонів. Як джерела світла використано об'ємні 

світлодіодні модулі на основі потужних світлодіодів, які було встановлено в 

зоні випаровування теплових труб. У зоні конденсації теплових труб 

закріплено пластинчасті радіатори, що охолоджуються природньою 

конвекцією оточуючого повітря. Теплота, що виділяється світлодіодними 

модулями, ефективно відводиться тепловими трубами на віддалену відстань і 

розсіюється в навколишнє повітря за допомогою пластинчастих радіаторів. 

Температура потужних світлодіодів при потужності одного об`ємного модуля 

26,7 Вт не перевищувала значення 56 °С, що свідчить про ефективність такої 

системи охолодження.  

Загальна максимальна потужність такої люстри складала 133,5 Вт при 

максимальній температурі світлодіодів 55 °C. Тепловий опір між зонами 

підведення тепла та  охолодження складав 0,5 °C/Вт. 

Для створення локального освітлення у роботах [2, 12] було проведено 

дослідження застосування теплової труби інтегрованої у промисловий зразок 

настінного світильника рис. 1.8. 

  

а б 

Рис. 1.8. Зразок настінного світильника (а), який був обраний для інтеграції 

теплової труби та готовий зразок світильника (б) [2]. 

 

Максимальна потужність світлодіодів у даному світильнику складала 

27,6 вт, при забезпеченні температури кристалу 85 °C, що у 5,1 разів вище за 
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його роботу у випадку лампи ретрофіта 5,4 Вт при роботі світлодіоду в 

аналогічному температурному режимі. При цьому тепловий опір між зонами 

підведення тепла та  охолодження складав 0,5 °C/Вт. 

Для забезпечення мінімального розміру по висоті  доцільно розмістити 

теплові труби горизонтально. Так в роботі [55] запропоновано вмонтувати три 

теплові труби діаметром 8·10-3 м, що мають порошкову капілярну структуру, в 

основу радіатора охолодження світлодіоду (рис. 1.9). Експериментальне 

дослідження роботи такого радіатора показало, що повний тепловий опір 

становить 0,4 °С/Вт при тепловому навантаженні 80 Вт, а температура 

світлодіодної матриці нижче 75° C. 

 

 

Рис. 1.9. Експериментальний зразок системи охолодження світлодіодів 

80 Вт  [55]. 

  

В розробках освітлювальних систем для промислових приміщень, [47-

49] запропоновано використовувати декілька потужних світлодіодів 

розміщених на основі радіатора, а ребра охолодження виконати у вигляді 

вертикальних пластин. Через основу та ребра проходять ТТ використання яких 

дозволяє забезпечити високу ефективність системи охолодження, рівномірно 

розподілити температури по системі охолодження та зменшити масу системи 

охолодження (рис. 1.10). Запропонована авторами система охолодження 

дозволила створити зразки освітлювальних приладів потужністю 200 Вт при 
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використанні двох світлодіодних матриць потужностями 100 Вт та 

забезпечити робочі температурні режими світловипромінюючих структур. 

Але зовнішній вигляд таких світлодіодних світильників має простий та не 

зовсім естетичний вигляд, що також є важливим, наприклад, для освітлення 

житлових приміщень або приміщень з постійним перебуванням 

обслуговуючого персоналу. 

 

 

а б 

Рис. 1.10. Система охолодження на основі теплових труб (маса 3,08 кг) (а) та 

світлодіодних промисловий світильник DSP01-2x100-001 U1 

PROMLIGH (б) потужністю 200 Вт [47]. 

 

Потужні світлодіодні матриці (потужністю понад 500 Вт) вимагають 

розробки більш ефективних систем відбору тепла. Однією з особливостей 

таких систем повинна бути можливість ефективно відбирати тепло зі всієї 

поверхні світлодіоду, що може бути реалізовано завдяки максимально 

можливому наближенню ТТ до поверхні світлодіоду. Іншим важливим 

завданням є зменшення витрачених матеріалів та оптимізація технології 

виготовлення системи охолодження.   

 

1.5. Постановка задач досліджень 

Проведений у підрозділах 1.1-1.4 аналіз методів та засобів створення 

систем охолодження потужних світлодіодів показав значну перевагу систем 

охолодження побудованих з використанням двофазних пристроїв 

тепловідведення. В той же час значний вплив на параметри двофазних 
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теплопередавальних пристроїв конструкції системи охолодження вимагає 

додаткових досліджень при їх розробленні та оптимізації.  

Основні завдання досліджень, відповідно до поставленої мети, 

полягають в наступному: 

1. Провести аналіз сучасних систем охолодження потужних світлодіодів  

на основі двофазних пристроїв тепловідведення та теплових труб зокрема.  

2. Розробити конструкції систем охолодження потужних світлодіодів 

здатні забезпечити робочі температури потужних та надпотужних світлодіодів 

на основі двофазних теплопередавальних пристроїв з оптимізованими масо-

габаритними параметрами. 

3. Оптимізувати конструкцію систем охолодження потужних 

світлодіодних джерел світла. 

4. Створити конструкції систем охолодження на основі двофазних 

теплопередавальних пристроїв здатні забезпечити робочі температурні 

режими потужних світлодіодів та світлодіодних матриць. 

5. Створити експериментальні зразки потужних світлодіодних 

освітлювальних приладів з системою  охолодження світлодіодів на основі 

двофазних теплопередавальних пристроїв та провести дослідження їх 

параметрів і характеристик. 

6. Розробити рекомендації, по впровадженню  розроблених потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів  та провести розрахунок ефективності 

їх використання. 
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Висновки до розділу  1 

 

 Проведений аналіз методів побудови систем охолодження потужних 

світлодіодів вказує на доцільність застосування пасивних систем охолодження 

для побудови надійних світлодіодних освітлювальних систем з великим 

терміном служби. 

 Проведений аналіз літературних та патентних джерел дає можливість 

стверджувати, про відсутність зразків систем охолодження потужних та 

надпотужних світлодіодів на основі ТТ, що дають можливість створювати 

освітлювальні прилади високої та надвисокої потужність при оптимальних 

розмірах теплообмінних елементів здатних забезпечити робочі температури 

випромінюючих світло кристалів. 

 Застосування двофазних теплопередавальних пристроїв для побудови 

пасивних систем охолодження потужних світлодіодів є перспективним 

шляхом побудови, що дозволяє оптимізувати розміри теплообмінних 

елементів при зниженні температури світловипромінюючих 

напівпровідникових кристалів. 

 Конструкції систем охолодження потужних світлодіодів побудовані на 

основі ТТ повинні враховувати особливості роботи ТТ для забезпечення 

високої ефективності їх функціонування. 

 Оптимізація масо-габаритних розмірів систем охолодження потужних 

світлодіодів в яких використано ТТ вимагає  експериментального дослідження 

робочих режимів роботи ТТ. 

 На основі проведеного аналізу засобів забезпечення робочих 

температурних режимів потужних світлодіодів сучасних систем освітлення 

сформульовано актуальне наукове завдання щодо розробки та створення 

освітлювальних систем з системами охолодження потужних світлодіодів  

освітлювальних приладів. 
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РОЗДІЛ 2. Моделювання та оптимізація  параметрів систем 

охолодження потужних світлодіодів 

 

2.1. Комп’ютерне моделювання  параметрів та характеристик 

систем повітряного охолодження світловипромінюючих структур 

Термоконвективні явища в рідинах в цілому, і в повітрі - зокрема, 

описуються досить складною нелінійною системою рівнянь у власних 

похідних. Ця система містить рівняння збереження енергії, імпульсу і маси та 

рівняння стану. Враховуючи, що рівняння, які описують теплові процеси 

досить складні і мають точні розв’язки лише для детермінованих умов або 

використовують певні наближення для більш точного їх розв’язку доцільно 

використовувати числові методи. У числовому моделюванні широко 

застосовуються різні наближені підходи, найбільш поширеним з яких є підхід 

Буссінеска. При використанні цього підходу вважають, що фізичні параметри 

середовища постійні, густина середовища залежить тільки від температури і 

цю залежність необхідно враховувати тільки у залежності для сили тяжіння. 

Тому в розробленій моделі, ця відома вихідна система рівнянь ньютонівської 

рідини формується таким чином [97]: 
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   (2.1) 

де 0 - середнє значення щільності середовища при температурі Т0. 

У цю систему, яка визначає невідомі функції, 


, p/0,  , входять три 

параметри: коефіцієнт температурної провідності a, коефіцієнт кінематичної 
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в'язкості , прискорення вільного падіння g і коефіцієнт об'ємного розширення 

повітря . Всі вище перераховані коефіцієнти в моделі описуються за 

допомогою поліноміальних залежностей від температури. 

Використання методу числового моделювання передбачає, зазвичай, 

заміну неперервного середовища (твердого, рідкого або газоподібного) на 

масиви точок, для яких знаходяться розв’язки рівнянь, що описують 

досліджувані процеси. Зазвичай, розрахункова область досліджуваної 

конструкції моделюються за допомогою неструктурованою розрахункової 

сітки, а форма кінцевого елемента має форму призми. При цьому похідні в 

рівняннях апроксимируются кінцевими різницями, а розв’язки рівнянь у 

власних похідних зводяться до вирішення системи алгебраїчних рівнянь 

[98, 99]. Процеси, які спостерігаються у твердотільних елементах - 

описуються нестаціонарною теплопровідністю [100, 101]. 

Рівняння теплопровідності, що описує нестаціонарний тепловий режим 

в тривимірному тілі, має вигляд: 

2 2 2

2 2 2м
T T T T

c
x y z

 


    
   
     

,     (2.2) 

 

де: см - середня питома теплоємність матеріалу, Дж/(кг·К); ρ- густина, 

кг/м3; Т – температура, К; τ- час, с; - теплопровідність, Вт/(м·К); x, y, z - 

декартові координати, м. 

Початковими умовами рівняння (2.1) обиралися значення температури 

Т (x, y, z) для елементів досліджуваної конструкції при τ = 0. Граничні умови 

для твердого тіла визначалися як граничні умови першого роду. Для цих 

граничних умов використовується попередньо задана температура стінки на 

внутрішній поверхні ребер площею S, яка визначається як: 

 

T = T(S, τ)         (2.3) 
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Один із способів вирішення крайових задач теплопровідності – 

мінімізація відповідного функціоналу на множині функцій, які відповідають 

умовам завдання. З варіаційної точки зору, розв’язок рівняння (2.1) з 

необхідними граничними умовами (2.2) еквівалентний знаходженню мінімуму 

функціоналу: 

22 2
1

  2
2

1

2
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T T T T
Э c T dv

x y z

T T TdS






 

                     
           

 
  

 




  (2.4) 

 

Системи комп’ютерного моделювання для мінімізації функціоналу (2.3) 

використовують матричні методи. Тому матриця теплопровідності для n-го 

кінцевого елемента має вигляд: 

n

T
n n n

S

R T T dS



     
           ,     (2.5) 

 

де [Tn] - матриця форми, визначається шляхом диференціювання матриці 

температури [Tn] по x, y, z. 

Вектор правих частин дозволяє рівняння для n-го кінцевого елемента: 

 

n

T
n n

S

F T N dS



 
 
  ,    (2.6) 

 

Матриця теплоємності має вигляд: 

 

T
n n n

м

V

C c T T dV     
           .    (2.7) 

 

Стаціонарні задачі визначення теплофізичних характеристик систем 

охолодження, зазвичай, розв’язуються як системи рівнянь, які необхідно 
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одночасно розраховувати для всієї розрахункової області з урахуванням 

граничних умов, а у випадку  не стаціонарних задач використовуються 

системи рівнянь, які розв’язуються послідовно.  

Висока точність методів комп’ютерного моделювання дає можливість їх 

використання для визначення параметрів та характеристик нових конструкцій 

систем охолодження потужних світлодіодів. Такі методи широко 

використовуються для дослідження теплових процесів, що відбуваються у  

засобах тепловідведення електронних компонентів [102-109] і дозволяють 

визначити розподіл температури в системі охолодження без виготовлення 

вартісних експериментальних зразків з високим рівнем достовірності [11,  13, 

100]. 

На основі комп’ютерного моделювання можна точно задавати області в 

яких виникають теплові або механічні  навантаження, а також 

використовувати спрощені конструкції, які суттєво не  впливають на кінцеві 

результати, проте значно прискорюють розрахунки та підвищують їх точність. 

Так, наприклад, світлодіодні матриці, що складаються з великої кількості 

окремих випромінюючих світло структур, можуть бути представлені у вигляді 

безпосереднього теплового навантаження розподіленого по області 

розташування світлодіодних кристалів при моделюванні. Теплові труби - 

можуть бути представлені у вигляді теплопровідних стержнів з відповідною 

ефективною теплопровідністю. 

Методом комп’ютерного моделювання можна визначити і інші 

параметри (крім теплових) конструкції. Наприклад, моделювання 

тепловідведення від світлодіоду великої потужності, наведене в роботі [110], 

дозволило оцінити температуру його p-n-переходу та механічну напругу, що 

виникає на алюмінієвій підкладці світлодіоду при підвищенні температури. В 

роботі [48] наведено результати моделювання різних конфігурацій 

розміщення світлодіодів на платі. В роботі [39] методом комп’ютерного 

моделювання визначено швидкість виходу на робочі температурні режими 

світлодіодів з модифікованим ізолюючим шаром. Сучасні методи 
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комп’ютерного моделювання дозволяють також моделювати процеси що 

відбуваються в середині теплових труб [111], проте такі моделі теплових труб 

значно ускладнюють процеси розрахунку і при визначенні параметрів систем 

охолодження в конструкції яких використовуються теплові труби їх заміняють 

суцільними стержнями з теплопровідністю, що відповідає їх ефективній 

теплопровідності. 

Сучасне програмне забезпечення, дозволяє проводити комп’ютерне 

моделювання широкого спектру задач в автоматичному режимі змінюючи 

параметри окремих елементів досліджуваних систем та визначаючи їх 

оптимальні конструктивні особливості. Найбільш функціональними 

програмними пакетами для комп’ютерного моделювання фізичних процесів є 

SolidWorks Flow Simulation, Ansys CFX, Fluent, FlowVision.  

Для проведення  досліджень методами комп’ютерного моделювання 

характеристик систем охолодження потужних світлодіодів, в цій роботі, було 

використано програмний модуль Flow Simulation комплексу Solidworks. Вибір 

даного програмного комплексу Solidworks пояснюється тим, що за рахунок 

повної інтеграції модулю Flow Simulation в SolidWorks є можливість 

моделювати геометрію і виконувати всі розрахунки в одній програмі. Крім 

того, програмний комплекс SolidWorks дає можливість довільно обрати 

масиви результатів моделювання різних властивостей для  експорту у 

числовому вигляді, що дозволяє проводити аналіз результатів у числовому 

вигляді або у вигляді графіків. Комплекс задач, пов'язаних з питаннями 

теплообміну, в SolidWorks Flow Simulation вирішується за допомогою системи 

диференціальних рівнянь руху, нерозривності та теплопровідності [98], що є 

досить складними для аналітичного розв’язання. 

В модулі SolidWorks Flow Simulation виконання моделювання систем 

повітряного охолодження потребує задання параметрів розрахункових задач 

наближених до реальних конструкцій. При цьому окремі параметри 

конструкції системи охолодження(теплопровідність окремих елементів, масо-
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габаритні параметри конструкції, параметри довколишнього середовища та 

ін.) можуть змінюватися у обраному діапазоні досліджень.  

Основними етапами розробки комп’ютерної моделі системи 

охолодження в SolidWorks Flow Simulation були: а) створення 3D моделі 

системи охолодження; б) накладення діапазонів умов виконання моделювання 

(точність виконання моделювання, вибір властивостей середовища та 

матеріалів, використаних в моделі, встановлення теплового навантаження, 

задання області та деталізації моделювання); в) безпосереднє проведення 

моделювання; г) візуалізація полів температур елементів системи 

охолодження та повітря, швидкостей руху повітря, і т. д. 

Створені комп’ютерні моделі систем охолодження розділялися 

адаптивною сіткою відповідно до обраних рівнів дискретизації, що дозволило 

провести контроль похибок дискретизації і збіжності. Контрольними 

параметрами були обрані максимальна температура системи охолодження і 

швидкість вільної конвекції повітря. Критеріями завершення розрахунку були 

обрані внутрішні ознаки збіжності модуля Flow Simulation.  

Обрані методи комп’ютерного моделювання були використані при 

розробленні та оптимізації конструкції систем охолодження потужних 

світлодіодних джерел світла з використанням теплових труб. 

 

2.2.  Розроблення конструкцій  систем охолодження потужних 

світлодіодних джерел світла з використанням теплових труб 

Конструкції систем охолодження з використанням ТТ є дуже 

перспективними для охолодження потужних світлодіодів.  Вони дають 

можливість реалізовувати в системах охолодження принципи, що дозволяють 

оптимізувати їх масо-габаритні параметри. 

Найбільш раціональним та ефективним при використанні повітряного 

охолодження є розміщення теплообмінних елементів таким чином, щоб вони 

охолоджуються повітрям з усіх боків [112]. Запропонований у [2] варіант 
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світлодіодного світильника де система охолодження побудована на основі 

гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою, а ребра 

охолодження мають форму кулі мав обмеження по максимальній потужності 

світлодіодів до 25 Вт теплової потужності. Проведені експериментальні 

дослідження вказують на те що тепловий опір такої системи охолодження при 

температурі довколишнього середовища 20 оС складав 1,2 оС/Вт, що дозволяло 

забезпечити температуру кристалу використаних світлодіодів до 85 оС. Дані 

обмеження викликані головним чином не обмеженнями пов’язаними з  

максимальною тепловою потужністю, що здатна бути передана через ТТ, а в 

більшій мірі оптимальними параметрами конструкції для даної конфігурації 

ребер охолодження. Для збільшення потужності окремої системи 

охолодження може бути використано збільшена кількість ТТ, проте тоді  

конфігурація радіатору набуде значно складнішої конструкції. 

Перевагою такого типу систем охолодження є надійність конструкції та 

забезпечення якісних теплових контактів ТТ-світлодіоди та ТТ-радіатор 

охолодження. Вертикальне розміщення елементів охолодження радіатору 

забезпечує ефективний теплообмін з повітрям, але значні розміри по висоті 

значно обмежують сфери використання такого типу світильників. 

Переважною сферою використання таких систем охолодження є конструкції 

настінних світильників та багаторіжкових люстр. 

Для підвищення ефективності та максимальної потужності систем 

охолодження,  а також зниження розміру по висоті було запропоновано  

системи охолодження в яких ТТ розміщені горизонтально, або під не великим 

кутом до горизонту з перевищенням зони охолодження над зоною конденсації 

та елементами охолодження виконаними у вигляді кілець пронизаних ТТ. 

Розроблена у [3, 16]  конструкція світлодіодного світильника з тепловими 

трубами наведена на рис. 2.1.  

Розміщення теплових труб радіально є найбільш доцільним, і дозволяє 

максимально наблизити потужний світлодіод до ТТ на відміну від відомої 
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конструкції запропонованої у [47-49], де тепловий контакт між тепловими 

трубами та світлодіодом реалізовано за рахунок масивної основи. 

Радіальне розміщення ТТ дає можливість  рівномірно розподілити 

теплове навантаження на довільну кількість ТТ, що дозволяє оптимально 

використовувати їх теплотехнічні характеристики. Іншою перевагою такої 

конструкції є механічна стійкість, що забезпечується симетричністю 

конструкції. 

 

 

 

 

а б 

Рис. 2.1. Загальний вигляд світлодіодного світильника з тепловими трубами 

в аксонометрії (а) та вид знизу (б): 1 – корпус з драйвером; 2 – теплові труби; 

3 – кільця теплообмінника; 4 – несуча основа з світлодіодним джерелом 

світла; 5 – розсіювач світла. 

 

Більш детальна конструктивна схема світлодіодного  світильника, яка 

дає уявлення про конструкцію та принцип дії світильника, наведена на 

рис. 2.2. Світлодіодний світильник містить корпус 1, в якому розміщено 

драйвер 2. До корпусу 1 приєднано несучу основу 3, виконану з 

теплопровідного матеріалу, наприклад, з міді або алюмінію. На несучій основі 

3 з забезпеченням теплового контакту встановлено принаймні одне потужне 

світлодіодне джерело світла 4, наприклад, потужний світлодіод або 
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світлодіодна матриця. Світлодіод закритий розсіювачем світла 5, 

прикріпленим до несучої основи 3. Концентрично навколо вертикальної осі 

світильника розташовано кільця 6, між якими утворено канали охолодження 

7. Для передачі теплоти від світлодіоду до повітря в каналах охолодження 

світлодіодний світильник містить теплові труби 8. Зонами конденсації ТТ 

встановлено в отворах кілець 6 з забезпеченням надійного теплового контакту 

між ними. 

При цьому теплові труби 8 розміщено радіально в усі сторони від 

вертикальної осі світильника та, переважно, горизонтально в площині, 

перпендикулярній осі світильника. Кількість теплових труб та кілець  

визначається за результатами попередніх теплових розрахунків. 

 

 

 

А-А 

 

а б 

Рис. 2.2. Конструктивна схема світлодіодного світильника з тепловими 

трубами: (а) – вид зверху; (б) – вертикальний переріз А-А.  

 

Робота системи охолодження запропонованого світлодіодного 

світильника пояснюється рис. 2.3 та здійснюється наступним чином. На 

внутрішній поверхні стінки корпусу теплової труби 8 виконано шар капілярної 

структури 11, наприклад, у вигляді сітки або спечених порошків. Шар 

капілярної структури 11 насичений рідким теплоносієм, наприклад, 
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дистильованою водою. Зони випаровування 9 теплових труб 8 приєднано з 

забезпеченням теплового контакту до несучої основи 3. При підключенні 

драйвера 2 до електричної мережі світлодіодне джерело світла 4  випромінює 

світло в простір приміщення, а теплота від корпусу світлодіоду передається на 

основу освітлювального приладу. 

 

 

Рис. 2.3. Робота системи охолодження запропонованого світлодіодного 

світильника (переріз фрагменту світлодіодного світильника з тепловою 

трубою у збільшеному масштабі). 

 

Теплота, що виділяється при цьому в p-n переходах потужного 

світлодіодного джерела світла 4,  передається завдяки теплопровідності 

несучої основи 3 до зони випаровування 9 теплової труби 8 і нагріває її корпус 

та шар капілярної структури 11. Рідкий теплоносій, що знаходиться в шарі 

капілярної структури 11 на внутрішній поверхні стінки корпусу теплової 

труби 8 в зоні випаровування 9, починає випаровуватися або кипіти (в 

залежності від густини теплового потоку), інтенсивно поглинаючи при цьому 

підведену теплоту. Пара теплоносія рухається по паровому простору теплової 

труби до зони конденсації 10. В зоні конденсації пара конденсується та віддає 

теплоту пароутворення корпусу теплової труби та з`єднаним тепловим 

контактом з нею кільцям 6. На рис. 2.4  рух пари в паровому просторі теплової 
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труби 8 показано пунктирними стрілками. Від теплообмінної поверхні кілець 

6 та поверхні теплових труб 8 в зоні конденсації 10 – теплота розсіюється 

природною конвекцією оточуючого повітря. Канали охолодження 7 між 

кільцями 6 сприяють омиванню оточуючим повітрям нагрітих поверхонь 

теплообміну кілець 6 та теплових труб 8 в зоні конденсації 10. 

Сконденсований теплоносій завдяки дії капілярних сил повертається по шару 

капілярної структури 11 до зони випаровування 9, і цикл передачі теплоти 

шляхом випаровування-конденсації теплоносія повторюється. Рух 

сконденсованого теплоносія з зони конденсації 10 по шару капілярної 

структури 11 до зони випаровування 9 показано на рис. 2.3 довгими 

суцільними стрілками.  

Реалізація високоефективного замкненого випарно-конденсаційного 

циклу передачі теплоти від несучої основи 3 по теплових трубах 8 до 

теплообмінних поверхонь кілець 6 та поверхонь теплових труб 8 в зоні 

конденсації, а від них до оточуючого повітря забезпечує нормальний тепловий 

режим потужного світлодіодного джерела світла та його надійну роботу. 

Оскільки ефективна теплопровідність теплової труби на порядки перевищує 

теплопровідність таких металів, як мідь, алюміній та їх сплави [66, 67], то 

теплові труби мають значно менший тепловий опір, ніж металеві 

конструктивні елементи однакових розмірів, і дозволяють більш ефективно 

передати теплоту від світлодіодного джерела світла до всіх кілець незалежно 

від їхнього розташування відносно світлодіодного джерела світла. Тому, така 

конструкція системи охолодження світлодіодного світильника порівняно з 

відомими конструкціями дозволяє підвищити ефективність відведення 

теплоти від більш потужного світлодіодного джерела світла при одночасному 

мінімальному габаритному розміру світильника по висоті. Це забезпечує 

підвищення надійності роботи світлодіодного світильника. 

Для збільшення максимальної теплової потужності, що може передатися 

по ТТ вони можуть бути розміщені під кутом, щоб зона випаровування 

теплової труби розташовувалася нижче ніж зона конденсації (рис. 2.4).  Нахил 
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ТТ відносно горизонту може становити 5…15 градусів, що не суттєво збільшує 

висоту світильника, але покращує максимальну теплову потужність, що здатні 

передати ТТ.  Отвори в кільцях 6 можуть мати як циліндричну, так і іншу 

форму, наприклад, можуть бути виконані у вигляді відкритих зверху пазів. 

Розміщення теплових труб під кутом до горизонту забезпечує надійну 

роботу ТТ без капілярних механізмів повернення рідини. Робота 

світлодіодного світильника, теплові труби якого містять різьбову капілярну 

структуру на внутрішній поверхні стінки корпусу ТТ показана на рис. 2.4, 

здійснюється за рахунок повернення сконденсованого теплоносія з зони 

конденсації 10 до зони випаровування 9 теплових труб 8 завдяки дії сили 

гравітації.   

 

Рис. 2.4. Робота системи охолодження запропонованого світлодіодного 

світильника (переріз фрагменту світлодіодного світильника з тепловою 

трубою у збільшеному масштабі). 

 

Таким чином, оскільки ефективна теплопровідність ТТ на порядки 

перевищує теплопровідність  таких металів, як мідь та алюміній і його сплави, 

це дозволяє більш ефективно передати теплоту від світлодіодного джерела 

світла до всіх кілець 6 незалежно від їхнього розташування відносно 

світлодіодного джерела світла. Тому така конструкція світлодіодного 
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світильника, дозволяє ефективно відвести значні теплові потужності від 

потужних і надпотужних світлодіодів при одночасному збереженні 

невеликого габаритного розміру світильника по висоті. Це забезпечує 

підвищення надійності роботи світлодіодного світильника. 

 

2.3.  Оптимізація конструкцій систем охолодження потужних 

світлодіодних освітлювальних приладів 

2.3.1 Конструктивні особливості систем охолодження для різних 

потужностей світлодіодів 

З метою вибору оптимальної конструкції системи охолодження 

світильника було створено ряд моделей систем охолодження з різними 

конструктивними параметрами та проведено їх комп’ютерне моделювання у 

обраних діапазонах.  

Бралися до уваги наступні вимоги, що пред'являються до систем 

забезпечення теплових режимів роботи світлодіодних джерел світла: 

- конструкція повинна забезпечувати мінімальний тепловий опір в 

широкому діапазоні теплової потужності; 

- система охолодження має забезпечувати такий температурний діапазон 

роботи світлодіодних джерел світла, при якому температура p-n-переходу 

напівпровідникових кристалів не перевищує 85 °С; 

- максимальні теплові потоки через одну ТТ для забезпечення 

гарантованої надійної роботи повинені відповідати значенням визначених 

виробником (для вибраних розмірів ТТ це може бути 30-100 Вт ); 

- кількість використаного матеріалу для побудови системи охолодження 

повинна бути оптимальною. 

Для типових варіантів конструкції системи охолодження, що 

аналізується, було виконано ряд моделей зі зміною параметрів системи 

охолодження. Для систем охолодження з тепловим пакетом до 100 Вт доцільно 

було вико висовувати 4 ТТ, для теплових пакетів до 200 Вт - 6 ТТ, для 
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теплового пакету до 350 Вт - 8 ТТ. Збільшення кількості теплових труб 

дозволить додатково знизити температуру світлодіодів проте ускладнить 

конструкцію. 

 Також проводилося варіювання розмірів системи охолодження. Для 

цього варіювалися відстані між кільцями системи охолодження, 

максимальний діаметр кілець охолодження, товщина кілець охолодження та 

теплові навантаження. Відповідно до максимального розміру кілець  

змінювалася і довжина використаних ТТ діаметром 8·10-3 м та їх кількість. 

Форма та розміри основи варіювалися в залежності від кількості ТТ відповідно 

наведені в таблиці 2.1 з вимогою до розміщення щонайменше 25-30·10-3 м зони 

випаровування ТТ в основі системи охолодження (рис. 2.5) для забезпечення 

її надійної роботи. 

 

Таблиця 2.1  

Вибрані параметри конфігурацій систем охолодження. 

Кількість 

теплових труб 
Форма та розміри основи 

4 

правильна чотирикутна призма зі стороною 

чотирикутника 0,06 м та висотою 0,1 м 

6 

правильна шестикутна призма зі стороною шестикутника 

0,043 м та висотою 0,1 м 

8 

правильна восьмикутна призма зі стороною 

восьмикутника 0,31 м та висотою 0,1 м 

 

Розміри світлодіодного джерела світла вибиралися відповідно до 

типових типорозмірів світлодіодних матриць: для потужності до 150 Вт - 

(28х28х1,4 мм), для 300 – 525 Вт (38х38х1,4 мм). Діаметр найбільших кілець 

системи охолодження становив 0,3 м для потужності 150 Вт, 0,4 м – для 
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300 Вт, та 0,5 м для 600 Вт відповідно, а найменшого в усіх випадках 0,18 м. 

На рис. 2.5 показано розміщення світлодіодів та ТТ в основі освітлювального 

приладу. 

 

   

а б в 

Рис. 2.5. Розміщення теплових труб та потужної світлодіодної матриці для 

варіанту освітлювального приладу з 4 (а), 6 (б) та 8 (в) тепловими трубами. 

 

За результатами попередніх досліджень [5-6] було виявлено, що 

найбільший інтерес викликають варіанти виконання освітлювального 

пристрою з кроком кілець від 3·10-3 м до 12·10-3 м на якому наявні екстремуми 

ефективності роботи системи охолодження. Даний діапазон відстаней між 

елементами охолодження і було вибрано для моделювання. 

Значна кількість кілець дозволяє створити при компактних розмірах 

значні площі теплообмінних елементів. Зі зменшенням відстані між кільцями 

пропорційно зростає їх кількість, а, отже,  площа та маса системи 

охолодження. В таблиці 2.2 наведено площі поверхонь теплообміну для різних 

конфігурацій виконання систем охолодження при товщині кілець 2·10-3 м та  

відповідно використання 4, 6 та 8 ТТ для варіантів систем охолодження що 

передбачають теплові потужності 100 Вт, 200 Вт та 350 Вт. Діапазон 

представлених відстаней між кільцями лежить від 4·10-3 м до 12·10-3 м, а 

розглянуті висоти кілець становлять від 10·10-3 м до 70·10-3 м. 
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Таблиця 2.2 

Площі теплообмінних елементів ряду конструктивних варіантів системи 

охолодження світлодіодного освітлювального пристрою. 

Кількість  ТТ 

та їх довжина 

Відстань між 

кільцями, 10-3 м 

Загальна площа поверхні теплообміну, м2 

Висота кілець, 10-3 м 

10 20 30 40 50 70 

4 

4 0,1658 0,3316 0,4974 0,6632 0,829 1,1606 

5 0,1334 0,2668 0,4002 0,5336 0,667 0,9338 

6 0,1186 0,2372 0,3558 0,4744 0,593 0,8302 

8 0,1056 0,2112 0,3168 0,4224 0,528 0,7392 

10 0,0904 0,1808 0,2712 0,3616 0,452 0,6328 

12 0,0742 0,1484 0,2226 0,2968 0,371 0,5194 

6 

4 0,3436 0,6872 1,0308 1,3744 1,718 2,4052 

5 0,3118 0,6236 0,9354 1,2472 1,559 2,1826 

6 0,275 0,55 0,825 1,1000 1,375 1,925 

8 0,2186 0,4372 0,6558 0,8744 1,093 1,5302 

10 0,1808 0,3616 0,5424 0,7232 0,904 1,2656 

12 0,1396 0,2792 0,4188 0,5584 0,698 0,9772 

8 

4 0,6014 1,2028 1,8042 2,4056 3,007 4,2098 

5 0,514 1,028 1,542 2,056 2,570 3,5980 

6 0,4484 0,8968 1,3452 1,7936 2,242 3,1388 

8 0,3630 0,7260 1,089 1,452 1,815 2,5410 

10 0,2954 0,5908 0,8862 1,1816 1,477 2,0678 

12 0,2518 0,5036 0,7554 1,0072 1,259 1,7626 

 

Для забезпечення температури випромінюючих світло кристалів 85оС 

температура корпусу світловода при типових значеннях теплового опору 

світлодіод-корпус 0,1-0,2 оС/Вт повинна бути нижчою на 20-35 оС. При 

виконанні якісного теплового контакту різниця температур між основою 
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системи охолодження та корпусом світлодіоду буде складати до 3 оС  при 

значеннях теплових потужностей до 350 Вт, а у випадку якщо кріплення 

світлодіоду буде виконано не якісно передбачити збільшення температури 

світлодіоду є неможливим. В таблиці 2.3 наведено типові значення 

потужностей світлодіодів та їх розрахункові температури корпусу при яких 

температура кристалу становить близько 85 оС. Різниця температур між 

основою системи охолодження та корпусом світлодіоду розрахована при 

використанні шару теплопровідної пасти товщиною 4·10-5 м з тепловим 

опором 8,7 оС /Вт (наприклад ARCTIC MX-4 [113]). Для визначення 

температури p-n-переходу світлодіоду  використано її залежність від його 

потужності та температури корпусу [4]: 

 

tj = tc + η·Pе ∙ Rj-c,                         (2.8) 

де η – коефіцієнт трансформації  електричної енергії у теплову. 

Вважалося, що на теплову енергію перетворюється близько 66,7% підведеної 

електричної потужності, що дозволило створити гарний ряд моделей з 

пропорційною потужністю.  Наведені дані будуть використовуватися для 

подальшого проведення комп’ютерного моделювання. 

Таблиця 2.3  

Розрахункові значення потужностей та температур світлодіодів. 

Pe, Вт 150 300 525 

Розмір корпусу світлодіоду, 10-3 м  28х28 38х38 38х38 

Qt, Вт 100 200 350 

Типовий Rj – c, °С/Вт 0,2 0,1 0,1 

Δtj-c, 
оС 20 20 35 

Δtc-cs , 
оС 0,6 0,6 1,1 

Максимально допустима температура кристалу, оС 150 150 150 

tj для забезпечення роботи вище 50 тис. год, оС 85 85 85 

Максимальна tc, 
 оС 65 65 50 
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Дослідження теплових характеристик моделей систем охолодження 

проводилися з використанням модуля аналізу FlowSimulation SolidWorks 

системи комп’ютерного проектування SolidWorks.  

При створенні комп’ютерної моделі були враховані такі граничні умови: 

- теплові труби виконано з міді, теплоносій – дистильована вода, 

ефективна теплопровідність теплових труб –  10000 Вт/(м·°С); 

- всі інші елементи конструкції (крім теплових труб) виготовлено з 

алюмінієвого сплаву АД31, коефіцієнт теплопровідності якого для 

температурного діапазону 300-600 К становить  190 Вт/(м·°С) [66]; 

- навколишнє середовище – повітря;  

- температура навколишнього середовища – 20 ºС; 

- атмосферний тиск – 101,325 кПа; 

- швидкість переміщення оточуючого середовища далеко за межами 

світильника – 0 м/с; 

- джерело теплоти було рівномірно розподіллено по зовнішній 

випромінюючій світло поверхні моделі світлодіодного джерела світла. 

Отримані результати моделювання дозволяють визначити температуру 

в характерних точках системи охолодження та визначити її можливості по 

забезпеченню температури  для охолодження потужних світлодіодних джерел 

світла. 

 

2.3.2. Вплив висоти теплообмінних елементів та відстані між ними 

на параметри систем охолодження 

При постійному зовнішньому діаметрі системи охолодження 

світильника зміна відстані між кільцями одночасно змінює кількість кілець та 

впливає на загальну площу поверхні теплообміну радіатора і тому збільшення 

кількості кілець повинно призводити до зміни температури світлодіодного 

джерела світла.  



51 

 

 

 

В розглянутій системі охолодження конвективний теплообмін з 

повітрям відбувається головним чином за рахунок вільної конвекції повітря 

через канали між кільцями охолодження. Площа всіх інших поверхонь, з 

якими відбувається теплообмін з повітрям, складає від 0,0085 м2 до 0,012 м2. 

На рис. 2.6 показана залежність площі повної поверхні системи 

охолодження, яка приймає участь у теплообміні, від відстані між кільцями 

системи охолодження для різних висот кілець. Така залежність має монотонно 

спадний характер з характерним перегином при відстані між кільцями системи 

охолодження 6·10-3 м. 

   

а  б 

 

в 

Рис. 2.6. Теоретична залежність загальної площі теплообмінної поверхні 

системи охолодження від відстійні між кільцями системи охолодження для 

теплових потужностей 100 Вт (а), 200 Вт (б) та 350 Вт (в) при висоті кілець: 

1 - 0,01 м; 2 - 0,02 м; 3 - 0,03 м; 4 - 0,04 м; 5 - 0,05 м; 6 - 0,07 м. 
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На рис. 2.7 показана залежність максимальної температури корпусу 

світлодіодного джерела світла від висоти кілець. Залежність температури 

корпусу світлодіодного джерела світла від висоти кілець має, переважно, 

монотонно спадний характер, проте  при висоті кілець 0,03 м спостерігається 

перегин та навіть зростання. Подальше збільшення висоти кілець не 

призводить до суттєвого зниження температури корпусу світлодіоду 

практично для всіх варіантів відстаней між кільцями охолодження. 

 

  

а б 

 

в 

Рис. 2.7. Теоретична залежність максимальної температури корпусу 

світлодіодного джерела світла отримані на основі результатів 

комп’ютерного моделювання від висоти кілець системи охолодження для 

теплових потужностей 100 Вт (а), 200 Вт (б) та 350 Вт (в) при відстані між 

кільцями: 1 - 4·10-3 м; 2 - 5·10-3 м; 3 - 6·10-3 м, 4 - 8·10-3 м; 5 - 10·10-3 м. 
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При збільшенні висоти кілець маса системи охолодження зростає 

пропорційно до висоти кілець, що говорить про оптимальну висоту кілець 

0,03 м для потужностей 100 – 200 Вт та 0,05 м для 350 Вт.  

На рис. 2.8 показана зміна максимальної температури корпусу 

світлодіодного джерела світла від відстані між кільцями. Як можна бачити з 

рис. 2.8,  залежність температури корпусу світлодіодного джерела світла від  

відстані між кільцями системи охолодження має екстремум, що дозволяє 

визначити оптимальне значення відстані між кільцями охолодження. 

 

  

а    б 

 

в 

Рис. 2.8. Теоретична залежність максимальної температури корпусу 

світлодіодного джерела світла на основі результатів комп’ютерного 

моделювання від відстані між кільцями системи охолодження для теплових 

потужностей 100 Вт (а), 200 Вт (б) та 350 Вт (в) при висоті кілець: 1 - 0,01 м; 

2 - 0,02 м; 3 - 0,03 м; 4 - 0,04 м; 5 - 0,05 м; 6 - 0,07 м.   
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Мінімальні значення температури корпусу світлодіодного джерела 

світла досягаються при відстані між кільцями системи охолодження у всіх 

випадках (крім випадку з висотою кілець 0,01 м) від 6·10-3 м до 8·10-3 м в 

залежності від висоти кілець. При зменшенні відстані між кільцями менше ніж 

6·10-3 м температура корпусу світлодіодного джерела світла  збільшується, не 

зважаючи на збільшення загальної площі ребер охолодження. 

Зменшення швидкості зниження температури при збільшенні висоти 

кілець, її підвищення та наявність екстремумів при зміні відстані між кільцями 

пояснюється тим, що при занадто великій висоті кілець чи малій відстані між 

ними зростає гідравлічний опір для руху повітря в каналах між кільцями, і 

швидкість повітря через канали охолодження зменшується, що призводить до 

зменшення коефіцієнту теплообміну між теплообмінною поверхнею кілець і 

оточуючим повітрям. Аналогічно пояснюється зміщення екстремуму при 

збільшенні висоти кілець – при більшій висоті кілець відстань між кільцями 

повинна бути більшою для забезпечення ефективного теплообміну та 

мінімальної температури.  

Для обраної висоти ребер 0,03 м та 0,05 м оптимальним є крок між 

ребрами 6·10-3 м, при якому фіксується найнижча температура. Проте у 

випадку розміщення кілець охолодження на відстані 8·10-3 м одне від одного 

кількість кілець та маса системи охолодження зменшується, а температура 

зростає не суттєво. У таблицях 2.4 та 2.5 розглянуто теплові та масові 

характеристики конструктивних варіантів системи охолодження для теплових 

потужностей 100 Вт та 200 Вт при висоті ребер 0,03 м, а також їх відносна 

зміна у порівнянні з варіантом виконання при якому спостерігається найнижча 

температура корпусу світлодіодного джерела світла.  
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Таблиця 2.4  

Теплові та масові характеристики конструктивних варіантів системи 

охолодження світлодіодного світильника при тепловій потужності 100 Вт. 

Відстань між ребрами, х10-3 м 4 5 6 8 10 

Максимальна tc, °С 63,2 62,2 61,2 61,5 64,3 

m  системи охолодження, кг 1,59 1,33 1,21 1,1 0,98 

Відносна зміна температури  tc по 

відношенню до варіанту з кроком 8 

х10-3 м, % 

2,8 1,1 -0,5 0 4,6 

Відносна зміна маси по відношенню 

до варіанту з кроком 8х10-3 м, % 
44,5 20,9 10 0 -10,9 

 

Таблиця 2.5  

Теплові та масові характеристики конструктивних варіантів системи 

охолодження світлодіодного світильника при тепловій потужності 200 Вт. 

Відстань між ребрами, х10-3 м 4 5 6 8 10 

Максимальна tc, °С 60,9 58,5 56,6 58,2 63,2 

m  системи охолодження, кг 3,1 2,9 2,6 2,1 1,8 

Відносна зміна температури  tc по 

відношенню до варіанту з кроком 8 

х10-3 м, % 

4,6 0,5 -2,7 0 8,6 

Відносна зміна маси по відношенню 

до варіанту з кроком 8х10-3 м, % 
48,1 35,8 21,7 0 -14,2 

 

За рахунок використання конструкції з кроком 8·10-3 м площа поверхні 

системи охолодження, що приймає участь у теплообміні, для розглядуваних 

варіантів систем охолодження з 4 та 6  тепловими трубами, маса зменшується 

на 12% та 22% відповідно, у порівняні з розміщенням кілець охолодження з 

кроком 6·10-3 м. Однак, при цьому зменшення кількості та площі поверхні 
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кілець призводить до зниження їх маси на 0,1 кг, та 0,5 кг при збільшенні 

температури всього на 0,3-1,6 оС (Таблиці 2.4-2.5). 

 У таблиці 2.6 розглянуто теплові та масові характеристики 

конструктивного варіанту освітлювального приладу з 8 тепловими трубами 

для теплової потужності 350 Вт при висоті ребер 0,05 м. 

 

Таблиця 2.6  

Теплові та масові характеристики конструктивних варіантів системи 

охолодження світлодіодного світильника при тепловій потужності 350 Вт. 

Відстань між ребрами, х10-3 м 4 5 6 8 10 

Максимальна tc, °С 53,5 50,8 48,7 48,9 50,8 

m  системи охолодження, кг 8,58 7,4 6,52 5,36 4,45 

Відносна зміна температури  tc по 

відношенню до варіанту з кроком 8 

х10-3 м, % 

9,4 3,9 -0,4 0 3,9 

Відносна зміна маси по відношенню 

до варіанту з кроком 8х10-3 м, % 
60,1 38,1 21,6 0,0 -17,0 

 

Для варіанту системи охолодження з 8 тепловими трубами крок ребер 

8·10-3 м також є оптимальним зменшуючи масу у порівнянні з кроком 6·10-3 м 

на 21,6% при збільшенні температури лише на 0,1 °С. 

Подальше збільшення відстані між кільцями та зменшення кількості 

кілець хоч і зменшує масу системи охолодження, проте веде до стрімкого 

збільшення температури світлодіодного джерела світла, що можна пояснити 

зменшенням повної площі системи охолодження.  

Тому найбільш раціональним для практичного використання є 

конструктивні варіанти з відстанню між кільцями 8·10-3 м, які здатні 

забезпечити  температури випромінюючих світло кристалів до 85 оС і має 

дещо нижчі масові характеристики, ніж у оптимального з точки зору теплових 
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характеристик, конструктивного варіанту системи охолодження з кроком між 

кільцями 6·10-3 м. 

 

2.3.3. Залежність теплофізичних та масо-габаритних параметрів 

систем охолодження світлодіодів від їх конфігурацій та геометричних 

розмірів 

Основні характеристики вибраних оптимальних конструкцій з 

відстанню між кільцями 0,08 м та представлені у таблиці 2.7.   

 

Таблиця 2.7  

Характеристики конструктивних варіантів оптимальних систем охолодження 

світлодіодних освітлювальних приладів отриманих на основі комп’ютерного 

моделювання. 

Параметр Варіант №1 Варіант №2 Варіант №3 

Тепловий пакет світлодіоду, Вт 100 200 350 

Кількість теплових труб, шт. 4 6 8 

Кількість кілець охолодження, шт. 7 12 17 

Діаметр найбільшого кільця, м 0,3 0,4 0,5 

Висота кілець, м  0,03 0,03 0,05 

Площа елементів теплообміну, м2 0,3168 0,6558 1,815 

m системи охолодження, кг 1,1 2,1 5,4 

Максимальна tc, °С 61,5 58,6 48,8 

Δtj-c, 
оС 20,6 20,6 36,1 

tj, 
оС 82,1 79,2 84,9 

 

Епюри розподілу температур для вибраних конструктивних варіантів 

виконання системи охолодження світлодіоду для різних варіантів виконання 

освітлювального приладу наведено на рис. 2.9. 
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Варіант №1 Варіант №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант №3 

Рис. 2.9. Епюри розподілу температур для різних варіантів виконання 

освітлювального приладу отриманих на основі результатів комп’ютерного 

моделювання. 

 

Для ще більшого зниження маси можна зменшити товщину матеріалу 

кілець. Залежність максимальної температури корпусу світлодіодного 

джерела світла та маси системи охолодження від товщини кілець при їх 

діаметрі відповідно до обраних оптимальних конструктивних варіантів, 

наведена на рис. 2.10 та рис. 2.11 відповідно. 

 Слід зазначити, що, з одного боку, при зменшенні товщини кілець 

відбувається певне зменшення маси системи охолодження та збільшення 

ширини каналів, що підвищує циркуляцію повітря в них. З іншого боку, при 

зменшенні товщини кільця збільшується його термічний опір 
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розповсюдженню теплового потоку від теплової труби вздовж кільця, що 

негативно вплине на температуру корпусу світлодіодного джерела світла. Як 

видно з рис. 2.10, при зменшенні товщини кілець з 2 мм до 0,8 мм 

спостерігається збільшення температури корпусу світлодіодного джерела 

світла. В залежності від обраного варіанту №1, №2 та №3 на 6,7 оС, 5,3 та 3,6 оС 

відповідно.  

 

Рис. 2.10. Теоретична залежність максимального значення температури 

корпусу світлодіодного джерела світла від товщини кілець отримана на 

основі результатів комп’ютерного моделювання для: 1 - Варіанту №1, 

2 - №2, 3 - №3. 

 

Зміна температури світлодіодного джерела світла є досить невеликою 

відносно загального перепаду температури по системі охолодження між 

корпусом світлодіодного джерела світла і повітрям для різних варіантів 

конструкцій, але дозволяє знизити масу системи охолодження (рис. 2.11) для 

різних конструктивних варіантів на 46,6-51,4% (для варіанту №1 на 46,6% або 

на 0,513 кг, для варіанту №2 на 50,5% або на 1,062 кг, для варіанту №3 на 51,4% 

або на 1,764 кг) 
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Рис. 2.11. Теоретична залежність маси системи охолодження від товщини 

кілець отримана на основі результатів комп’ютерного моделювання для: 1 - 

Варіанту №1, 2 - №2, 3 - №3. 

 

Важливим параметром системи охолодження є її тепловий опір. 

Оскільки розроблена система охолодження з тепловими трубами може бути 

застосована в світлодіодних світильниках з різною потужністю світлодіодного 

джерела світла, то для практичного її застосування бажано знати, як зміниться 

тепловий опір системи охолодження при зміні потужності світлодіодного 

джерела світла. Для відповіді на це питання було виконано комп’ютерне 

моделювання теплових параметрів системи охолодження оптимальних 

конструктивних варіантів при зміні потужності світлодіодного джерела світла 

від 10 до 100% максимальної проектної потужності з кроком 10% 

максимальної потужності.  

  Тепловий опір системи охолодження - Rthermal , визначався за допомогою 

відомої залежності (3.1), описаної у [114]: 

 

𝑅𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 =
t𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑎

Qt
     (3.1) 

 

де,  tmax – найвища температура системи охолодження (при моделюванні 

- температура корпусу світлодіоду), °С.  
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В таблиці 2.8 наведено розраховані за залежністю (3.1) значення 

теплового опору систем охолодження світлодіодного світильника з кільцями 

товщиною 2·10-3 м та відстанню між ними 8·10-3 м при температурі оточуючого 

повітря 20 °С.  

 

Таблиця 2.8  

Тепловий опір систем охолодження світлодіодних джерел світла різних 

конструкцій при різних значеннях теплової потужності. 

Потужність від 

максимальної, % 
Варіант №1 Варіант №2 Варіант №3 

 tmax Rthermal tmax Rthermal tmax Rthermal 

100 61,5 0,4150 58,6 0,1930 49,2 0,0834 

90 61,85 0,4150 54,29 0,1930 44,336 0,0834 

80 57,2 0,4194 50,48 0,1988 41,632 0,0846 

70 52,55 0,4259 46,67 0,2075 38,928 0,0864 

60 47,9 0,4346 42,86 0,2192 36,224 0,0889 

50 43,25 0,4455 39,05 0,2337 33,52 0,0919 

40 38,6 0,4586 35,24 0,2512 30,816 0,0955 

30 33,95 0,4739 31,43 0,2715 28,112 0,0997 

20 29,3 0,4914 27,62 0,2948 25,408 0,1046 

10 24,65 0,5110 23,81 0,3210 22,704 0,1100 

 

На рис. 2.12 показано динаміку зміни теплового опору таких 

конфігурацій системи охолодження від теплової потужності світлодіодних 

джерел світла. Як видно з рис. 2.12, така залежність має монотонно-спадний 

характер. При збільшенні теплової потужності світлодіодного джерела світла 

тепловий опір системи охолодження зменшується. Причиною такого 

характеру залежності є те, що при збільшенні потужності збільшується 

температура кілець і підвищується інтенсивність руху повітря в каналах 
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охолодження. Інтенсивний рух повітря підвищує коефіцієнт конвертинові 

тепловіддачі поверхні, в результаті чого при підвищенні теплової потужності 

ефективність роботи системи охолодження збільшується. 

 

 

Рис. 2.12. Теоретична залежність зміни теплового опору системи 

охолодження отримана методом комп’ютерного моделювання для варіантів 

конструкції при дискретних рівнях потужності від максимальної: 1 - 

Варіанту №1, 2 - №2, 3 - №3. 

 

2.3.4. Інтенсивність повітряного охолодження та функціонування 

системи охолодження у специфічних умовах 

Проведені розрахунки показують, що в діапазоні потужності від 10 до 

100 % тепловий опір системи охолодження знижується на 26,2% (для варіанту 

№1), 25,3% (для варіанту №2) 20,5% (для варіанту №3). Такий показник 

теплового опору дозволяє використовувати в конструкції світлодіодного 

світильника потужні світлодіоди та світлодіодні матриці з тепловим пакетом 

до 100 Вт, 200 Вт та 350 Вт при збереженні температури корпусу світлодіодів 

до 85 оС. При цьому температура напівпровідникових кристалів 

світлодіодного джерела світла буде залежати від кількості електричної енергії, 

підведеної до нього, що перетворюється на теплову енергію. Зазвичай у 
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теплову енергію перетворюється більше 50% підведеної до світлодіоду 

електричної потужності. 

На рис. 3.13 показано розрахункову залежність температури кристалу 

світлодіодного джерела світла від потужності при різних значеннях 

коефіцієнта перетворення електричної енергії у світлову в діапазоні від 

5% (наприклад для червоних світлодіодів [24]) до 50% (відповідно у теплову 

енергію перетворюється від 95% до 50%).  

 

 

Рис. 2.13. Теоретична залежність максимальної потужності світлодіодного 

блоку при температурі p-n переходу 85 оС при різних коефіцієнтах 

перетворення електричної потужності в теплову для: 1 - Варіанту №1, 2 - №2, 

3 - №3. 

 

На рис. 2.13 показано, що розроблені системи охолодження при 

перетворені на теплову 50% електричної енергії в перспективі здатні 

реалізовувати охолодження  світлодіодів до 700 Вт (Варіант №3), при цьому tj 

становитиме до 85 оС.  

За результатами комп`ютерного моделювання було, також, отримано 

картину течії повітряних потоків навколо системи охолодження для варіанту 
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виконання №1 (рис. 2.14) при розміщенні освітлювальних приладів на відстані 

від стелі понад 1 м, що не впливає на характер руху повітря. 

 

 

Для оцінки інтенсивності утворення потоку повітря над системою 

охолодження було знайдено значення швидкості руху потоків повітря в 

горизонтальній площині, яка проходить по верхніх торцях кілець в каналах 

теплообмінника посередині між тепловими трубами для варіантів виконання 

систем охолодження освітлювальних приладів № 1-3 (рис. 2.15). З рис. 2.15 

видно, що швидкість потоків повітря є найбільшою в ділянках 

теплообмінника, наближених до несучої основи з світлодіодним джерелом 

світла. По мірі віддаленості кілець від центральної частини світильника 

швидкість повітря в каналах охолодження зменшується. В роботі [6] показано, 

що відмінність у величині швидкості руху повітря в обраній площині (по 

верхніх торцях кілець) спостерігається лише безпосередньо над тепловою 

трубою), де значення швидкості v є найменшими. В інших областях цієї 

площини спостерігається досить рівномірний рух повітря.  

 

 

а                                                                   б 

Рис. 2.14. Візуалізація руху швидкостей (v) повітряних струменів навколо 

системи охолодження для варіанту №1: (а) – вид з нижнього положення; (б) 

– вид з верхнього положення, отримана методом комп’ютерного 

моделювання. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 2.15. Розподіл швидкостей охолоджуючого повітря посередині між 

тепловими трубами для: а - Варіант №1 (100Вт), б - Варіант №2 (200Вт), в - 

Варіант №3 (350Вт) отримані методом комп’ютерного моделювання. 

 

В подальшому були проведені дослідження теплових параметрів систем 

охолодження при їх роботі на різній відстані від стелі, або конструкцій, які 

перешкоджають вільному руху повітря над системою охолодження. Такі 

умови експлуатації актуальні при використанні запропонованих конструкцій 
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освітлювальних приладів у приміщеннях великих площ при не достатньо 

високій висоті стелі, або для збільшення висоти встановлення 

освітлювального приладу. 

На рис. 2.16 наведено візуалізацію течій повітряних потоків навколо 

системи охолодження при відстанях від стелі (для Варіанту №1 при тепловій 

потужності 100 Вт),: 0,01м та 0,05м та 0,1м, а на рис. 3.17 залежність 

температури корпусу світлодіодів від відстані до конструкцій, що 

перешкоджають вільному руху повітря для різних варіантів. 

   

 

а б в 

Рис. 2.16. Візуалізація руху повітряних потоків системи 

охолодження(Варіант №1) при відстанях до конструкцій, що обмежують 

вільний рух повітря: a – 0,01 м, б – 0,05 м та в – 0,1 м отримана методом 

комп’ютерного моделювання. 

 

Аналізуючи характер повітряних потоків представлений на рис. 2.16 

можна сказати про відсутність  сформованих потоків повітря для випадків 

рис. 2.16 (а) та рис. 2.16 (б), що проявляється у значному підвищенні 

температури корпусу світлодіоду (рис. 2.17). При збільшенні відстані між 

системою охолодження та обмежуючими конструкціями  до 0,1 м (рис. 2.16(в)) 

спостерігається  формування стабільного повітряного потоку, що забезпечує 

охолодження системи. Для варіантів виконання №2 та №3 враховуючи їх 

більші розміри спостерігаються аналогічні не збалансовані  повітряні течії 

спостерігаються і при більших відстанях до обмежуючих конструкцій.  
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Рис. 2.17. Теоретична залежність отримана методом комп’ютерного 

моделювання температури корпусу світлодіодів від відстані до конструкцій, 

що обмежують вільний рух повітря для: 1 - Варіанту №1 (100Вт), 2 - 

Варіанту №2 (200Вт), 3 - Варіанту №3 (350Вт). 

 

Як показано на рис. 2.17 при відстанях більших 0,2 м спостерігається 

стабілізація повітряних потоків (а отже і робота при температурних режимах з 

відсутніми обмежуючими факторами) для Варіанту №2, а для відстані  0,3 м – 

для варіанту №3. 

Для контролю похибок дискретизації і збіжності використовувалися 

розрахункові сітки моделей з ступенем деталізації до 1,357 млн. елементів. 

Контрольними параметрами були обрані максимальна температура системи 

охолодження і швидкість вільної конвекції повітря. Для варіантів виконання 

систем охолодження №1, №2 та №3 оцінка похибки моделювання становить 

4%, 4,7% та 5,3% відповідно.  

 

2.3.5. Залежність температури корпусу світлодіодів від 

теплофізичних характеристик елементів систем охолодження 

 

Для визначення ефективності роботи розроблених системи охолодження  

при використанні теплових труб з більш низькою ефективною 
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теплопровідністю теплових труб (від 700 Вт/(м·°С) до 10000 Вт/(м·°С)) було 

створено ряд комп’ютерних моделей систем охолодження з відповідними 

характеристиками. Використовувались оптимальні конструктивні параметри  

систем охолодження розглянуті вище (Таблиця 2.7).  Як показано на рис. 2.18 

залежність температури корпусу світлодіоду від теплопровідності теплових 

труб має монотонно спадний вигляд і характеризується прогином при 

теплопровідності теплових труб - 2000 Вт/(м·°С), що дозволяє розширити 

конструктивні варіанти виконання теплових труб (наприклад використання як 

матеріал корпусу ТТ матеріалів з низькою теплопровідністю, спрощена 

технологія виготовлення та інше) без суттєвого зниження ефективності 

системи охолодження. 

 

 

Рис. 2.18. Теоретична залежність отримана методом комп’ютерного 

моделювання температур корпусу світлодіодів від теплопровідності 

теплових труб для: 1 - Варіант №1 (100Вт), 2 - Варіант №2 (200Вт), 

3 - Варіант №3 (350Вт). 

 

Додатково було створено комп’ютерні моделі в яких замість теплових 

труб використовувались мідні або алюмінієві стрижні однакових з тепловими 

трубами геометричних розмірів. Теплопровідність міді приймалася рівною 

400 Вт/(м·°С) [65], алюмінієвого сплаву АД31 190 Вт/(м·°С) [66]. При 
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використанні міді температура корпусу світлодіоду становила: для Варіанту 

№1 (100Вт) - 144 оС, для Варіанту №2 (200Вт) -  172 °С, для Варіанту 

№3 (350Вт) – 207 °С. А при використанні алюмінієвих стержнів температура 

була ще вищою: для Варіанту №1 (100Вт) – 185 °С, для Варіанту №2 (200Вт) - 

223 °С, для Варіанту №3 (350Вт) - 270 оС. 

 Як показали додаткові розрахунки, для забезпечення параметрів 

тепловідведення, ідентичних тим, що характерні для системи охолодження з 

тепловими трубами діаметром 8 мм та ефективною теплопровідністю 

10000 Вт/(м·°С),  однорідні мідні стрижні з довжиною, що відповідає довжині 

теплових труб  повинні мати діаметр щонайменше 30 мм, а стрижні зі сплаву 

алюмінію АД31 – діаметр щонайменше 41 мм. При цьому маса таких стрижнів 

буде більше щонайменше в 60 та 32 рази відповідно, ніж маса теплових труб 

діаметром 8 мм та відповідною довжиною, що застосовувалися в даній роботі.  

Іншим важливим параметром, що може впливати на ефективність 

системи охолодження, її масу, механічну стійкість та вартість є матеріал з 

якого виготовлено теплообмінні елементи. На рис. 2.19 показана залежність 

температури корпусу світлодіоду від теплопровідності матеріалу кілець 

систем охолодження для  розглянутих у роботі варіантів конструкцій. 

Значення використаних матеріалів від 10 Вт/(м·°С) (теплопровідні 

пластмаси [115]) до 237 Вт/(м·°С) (алюмінієві сплави з вмістом алюмінію 

понад 98,5% [66]), при цьому основа системи охолодження виготовлена зі 

сплаву алюмінію АД31, що у визначеному діапазоні температур (-40..+100 °С) 

має теплопровідність близько 190 Вт/(м·°С) [66]). При розрахунках вважалося, 

що поверхнева ефективність теплообміну з повітрям  однакова для всіх типів 

використаних матеріалів. Залежність має монотонно спадний характер з 

перегином на значеннях 50..100 Вт/(м·°С), що дозволяє передбачити 

можливість використовувати у якості матеріалу кілець теплопровідних 

керамік та пластмас. 
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Рис. 2.19. Залежність температур корпусу світлодіодів від теплопровідності 

матеріалу теплообмінних елементів для: 1- Варіант №1 (100Вт), 2 - Варіант 

№2 (200Вт), 3 - Варіант №3 (350Вт). 

 

Обмеження по ефективності охолодження викликані в першу чергу 

можливостями тепловідбору навколишнього середовища. В розглядуваних 

пасивних системах охолодження таким середовищем виступає повітря. 

Зазвичай ефективність пасивних повітряних систем охолодження дозволяє 

забезпечити інтенсивність конвективного теплообміну 5-25 Вт/(м2·°С). Для 

оптимальних конструкцій систем охолодження (Таблиця 3.7) значення 

конвективного коефіцієнту теплообміну становлять: Варіант №1 – 

11,28 Вт/(м2·°С), Варіант №2 – 12,29 Вт/(м2·°С), Варіант №3 – 

13,07 Вт/(м2·°С).  

 

2.4. Обґрунтування вибору конструкцій систем охолодження 

При проектуванні світлодіодного освітлювального приладу з заданою 

потужністю для конкретного практичного застосування в першу чергу 

необхідно визначити, які його характеристики є найбільш критичними в даних 

умовах експлуатації: температура світлодіодного джерела світла, чи маса 

світильника. В залежності від цього слід обирати відповідний конструктивний 
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варіант світильника. Важливим є також температура середовища в якому буде 

проводитися експлуатація та умови інсталяції освітлювального приладу. 

Наприклад у випадку експлуатації освітлювальних приладів 

розроблених конструкцій в умовах з підвищеними значеннями температури 

забезпечення температури p-n переходу до 85 оС можливе при зменшенні 

потужності світлодіоду. На рис. 2.20 показані розрахункові значення 

максимальної теплової потужності при експлуатації освітлювального приладу 

при різних температурах довколишнього середовища. 

 

 

Рис. 2.20. Теоретична залежність максимальної потужності світлодіодного 

блоку отримана на основі результатів комп’ютерного моделювання при 

температурі p-n переходу до 85 оС при різних температурах оточуючого 

повітря для: 1 - Варіанту №1, 2 - №2, 3 - №3 

 

При експлуатації освітлювального приладу за температур 20-25 оС та 

використанням ефективних світлодіодів дозволяє підвищити потужності 

створених освітлювальних пристроїв з одночасним зменшенням товщини 

кілець, що забезпечить меншу масу світильника. Але при цьому необхідно 

дотримуватися умови, щоб температура світлодіодного джерела світла не 

перевищувала максимально допустимого вибраного значення. 
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Завдяки невеликому розміру по висоті розроблений світлодіодний 

світильник може знайти використання як для освітлення житлових приміщень 

з невисокими стелями, так і для внутрішнього освітлення кабін, кузовів, 

салонів,  кают, рубок та інших приміщень багатьох транспортних засобів. 

Особливості умов експлуатації транспортних засобів вимагають від 

розробника світильника при тепловому розрахунку його системи охолодження 

враховувати також можливий вплив вібрацій, прискорень та ударів на 

характеристики теплових труб [116-120] і, відповідно, всього світильника.  

При потребі, в перспективних модифікаціях світлодіодного світильника 

спеціального призначення можна застосовувати світлодіоди або світлодіодні 

матриці з більшою, ніж 350 Вт,  тепловою потужністю. В цьому випадку 

доцільно обирати більшу кількість теплових труб та кілець, а для 

розосередження високого теплового потоку на всю поверхню несучої основи 

використовувати теплорозподіляючі прокладки між СОВ матрицею та 

несучою основою у вигляді тонких парових камер [121-123], що також 

працюють з використанням замкненого випарно-конденсаційного циклу 

передачі теплоти. 

Для реалізації системи охолодження був вибраний конструктивний 

варіант №1. При цьому було запропоновано використовувати матеріал ребр  

охолодження алюмінієвий сплав АД31 товщиною 2·10-3 м, як найбільш 

технологічних та механічно стійкий. Крім того невелика маса системи 

охолодження освітлювального приладу (близько 1,1 кг) при значній масі 

інших компонентів освітлювальної системи (лінзи та драйверу) дозволяла 

використовувати таку товщину ребер суттєво не впливаючи на загальну масу. 
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Висновки до розділу 2 

 

 Розроблено конструкції систем охолодження потужних світлодіодів та 

світлодіодних матриць на основі ТТ та методом комп’ютерного моделювання 

визначено їх теплофізичні параметри для детермінованих типів ТТ. 

 Розроблені конструкції дозволили реалізувати системи охолодження 

світлодіодів, що забезпечують високі показники ефективності при 

оптимальних масо-габаритних розмірах та температурах світлодіодних 

світловипромінюючих структур до 85 оС. 

 На основі розроблених рекомендацій вибрано варіанти конструкцій 

систем охолодження здатні забезпечити оптимальні масо-габаритні 

параметри для заданого діапазону температур експлуатації. 

 Визначено максимальні значення теплових пакетів світлодіодів, що  

можуть бути використані для розроблених варіантів  систем охолодження, 

при умові збереження температури p-n переходу світлодіоду до 85 оС при 

зміні робочих температурних діапазонів середовища експлуатації та 

особливостей інсталяції освітлювальної системи. 
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РОЗДІЛ 3. Дослідження теплових характеристик двофазних 

теплопередавальних пристроїв 

 

3.1. Теплофізичні процеси у теплових трубах різних конструкцій 

Характер перебігу теплофізичних процесів, що відбуваються у 

внутрішньому об’ємі теплових труб визначає їх робочі параметри. Найбільш 

важливими теплофізичними характеристиками для теплових труб є їх 

максимальна теплопередавальна потужність та ефективна теплопровідність.  

Обмеження максимальної теплопередавальної потужності  зазвичай 

залежать від властивостей теплоносія, типу капілярної структури  та геометрії 

самої теплової труби. Для досягнення максимальної теплопередавальної 

потужності  та теплопровідності ТТ потрібно забезпечити  максимальну 

інтенсивність циркуляції робочого тіла. Обмеження процесу руху робочого 

тіла  може бути викликано можливостями капілярної структури (капілярна 

межа), замиканням парового потоку (звукова межа), винесенням рідини з 

міжфразної границі рідина-газ капілярної структури парою, який рухається з 

великою швидкістю (межа винесення), руйнуванням потоку рідини кипінням 

в пористій структурі(межа кипіння).  

Додатковими факторами, які впливають на ефективність ТТ є вплив 

температури на характеристики ТТ, умови контакту між ТТ та джерелом тепла 

та охолоджувачем, а також орієнтація ТТ відносно горизонту.  

Максимальну теплопередавальну потужність для теплових труб з 

капілярним механізмом повернення рідини, повним заповненням капілярів та 

нехтуванням обмеженнями, що значно не впливають на роботу ТТ в 

дослідженнях [124] описано як: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = (
𝜌𝑘𝐴

𝜇
 
2

𝑟
− 𝜌𝑔𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜑)𝐿    (3.1) 

 

 де  - густина рідини,  k - проникність капілярної структури, A – 

поперечний переріз капілярної структури,  - в’язкість, r – типовий розмір 
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капілярів, g – прискорення вільного падіння, l - довжина ТТ,  - коефіцієнт 

поверхневого натягу, φ – кут нахилу ТТ до горизонту, L-питома теплота 

пароутворення. 

Лінійна залежність максимальної теплопередавальної потужності від 

теплоти пароутворення  говорить про важливість цього параметру при виборі 

робочої рідини для теплових труб з будь якими типами капілярних структур.  

Оскільки кипіння в пористій структурі може призвести до блокування 

парами доступу рідини до випаровувача, бажано використовувати робочу 

рідину з високим значенням перегріву ΔT, щоб зменшити ймовірність початку 

бульбашкового кипіння. Значення перегріву, необхідного для утворення 

міхурів, визначається співвідношенням: 

 

∆𝑇 =
3.06Тυ 𝜎

L ρ δ
      (3.2) 

 

де δ - товщина теплового шару. Найкращий показник допустимого 

перегріву (ΔТ) розрахований при робочій температурі пари Тυ = 60 °C 

(оптимальній робочій температурі корпусу світлодіодів) виявився у води [47].  

При відсутності капілярного механізму повернення рідини, рух рідини 

від зони конденсатора до зони випаровування відбувається лише за рахунок 

гравітаційних сил. При цьому рідина, що конденсується в зоні конденсації 

конденсаторі повертається до зони випаровування по внутрішній поверхні ТТ 

у вигляді плівки з товщиною  до 0,2  мм при швидкості її руху до 7 м/с [125]. 

Залежність, що може описати максимальну теплотранспортну 

потужність в такому випадку для теплової труби може бути представлена у 

такому вигляді:  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑ℎ𝑣𝐿      (3.3) 

 

де  d – внутрішній діаметр ТТ, ℎ - товщина плівки на стінках ТТ,  𝑣 – 

швидкість руху плівки рідини. 
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Зміна максимальної теплотранспортної здатності від кута, може бути 

представлена аналогічно до максимального коефіцієнту тепловіддачі 

розглянутого у [125]: 

 

𝑄𝜑 = 𝑄𝑚𝑎𝑥0.61 ∙ exp (0.5𝑠𝑖𝑛4𝜑)     (3.4) 

 

Наявність капілярної структури в зоні випаровування виконаної у 

вигляді різьби дозволяє знизити еквівалентний тепловий опір ТТ проте суттєво 

не вплине на максимальну теплотранспортну здатність.  

Таким чином враховуючи багатопараметричність задач 

тепломасопереносу, що відбуваються при функціонуванні теплових труб 

точне визначення характеристик ТТ можливе лише при їх 

експериментальному дослідженні. 

 

3.2. Дослідження термічного опору та максимальної 

теплотранспортної здатності теплових труб різних типів 

Визначення експериментальним шляхом впливу орієнтація ТТ в 

просторі та рівнів теплового навантаження на ефективну теплопровідність 

теплових труб є важливим етапом для розроблення нових конструкцій систем 

охолодження потужних та надпотужних світлодіодів, що дозволяє наблизити 

результати аналітичних розрахунків до результатів експериментальних 

досліджень. 

Для дослідження теплофізичних характеристик ТТ була розроблена 

експериментальна випробувальна установка рис. 3.1. Параметри 

випробувальної установки забезпечували умови експлуатації ТТ близькі до 

тих в яких передбачено їх експлуатація у конструкціях систем охолодження 

потужних світлодіодів. 
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Рис. 3.1. Фото випробувальної установки для визначення характеристик ТТ: 

1 – джерело живлення HAMEG HMP4040;  2 – багатоканальний вимірювач 

температури YF-500; 3 – термопари; 4 – електронний рівень Laserliner 

DigLevel 25 cm ; 5 – ПК для запису інформації; 6 – вакуумна колба (термос) 

з встановленою в неї ТТ;  7 – радіатор; 8 – лабораторний штатив з тримачем.  

  

Випробувальна установка включає систему орієнтації ТТ у просторі, 

блок створення теплового навантаження, систему охолодження та засобів 

вимірювання температурних параметрів. Додатково була проведена 

теплоізоляція всіх ділянок теплової труби за допомогою гнучкого 

мінерального теплоізолюючого матеріалу (мінеральної вати Knauf Insulation 

товщиною 0,05 м, теплоізолюючого матеріалу з низькою теплопровідністю – 

0,05 Вт/(м·°С)), а ділянка підведення теплоти була додатково поміщена у 

вакуумну колбу (термос). 

 Блок створення теплового навантаження включав в себе блок 

електроживлення HAMEG HMP4040 виробництва компанії Rohde&Schwarz 

(Німеччина) та імітатор теплової потужності, який був виготовлений з 



78 

 

 

 

ніхромового дроту 0,3 · 10-3 м спірально намотаного виток до витка на ТТ. 

Довжина намотування дроту становила 30 · 10-3 м, що є найбільш оптимальною 

довжиною ділянки підведення теплоти [126] та відповідає довжині зони 

підведення теплоти при інтеграції ТТ у розроблену систему охолодження 

потужних світлодіодів.  

Перед намотуванням ніхромового дроту на теплову трубу алюмінієвою 

клейкою стрічкою товщиною 50  · 10-6 м були встановлені дві мідь-

константанові термопари (тип T) при відстані між ними 0,01 м та від країв 

намотування. Для електроізоляції ніхромового дроту від ТТ на алюмінієву 

клейку стрічку була намотана склострічка просочена полімерним клеєм. Після 

намотування ніхромового дроту її контакти були закріплені на алюмінієві 

хомути на початку і кінці спіралі.  

З’єднання ніхромового дроту з мідними провідниками було використано 

сталевими гвинтовими клемами діаметром 2,5 ·10-6 м2 в які були поміщені 

мідний провідник площею 2,5 ·10-6 м2 та ніхромовий дріт діаметром 

0,3 ·  10- 3 м. 

Система охолодження представляла собою два голчасті радіатори 

(діаметром 0,133 м та вистою голок 0,06 м з площею поверхні 0,35 м2) та 

пластин (0,180 х 0,06 х 0,005 м)  виготовлені з сплаву алюмінію АД31 

(рис. 3.2). В середині пластин було виконано отвір діаметром 8·10-3 м та 

довжиною 60 ·10-3 м в якому розміщувалася зона охолодження ТТ. Всі 

елементи системи охолодження були з’єднані надійним гвинтовим з’єднанням 

із застосуванням для підвищення теплового контакту шліфування поверхні, 

що дозволило забезпечити надійний тепловий контакт між ТТ та елементами 

охолодження. Перед установкою радіатора на теплову трубу були встановлені 

термопари, закріплені алюмінієвою клейкою стрічкою. Для поліпшення 

теплового контакту на поверхню радіатора, що контактує з тепловою трубою, 

була нанесена теплопровідна паста КПТ-8 (коефіцієнт теплопровідності 

0,7 Вт/(м· °С) [113]. 
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Рис. 3.2. Блок охолодження: фото одного радіатора (а) та фото системи 

охолодження з двох радіаторів та пластин кріплення ТТ (б). 

 

Використання двох термопар в зоні підведення теплоти та в зоні 

охолодження було зумовлено можливими не рівномірним розподілом 

температури в зонах з високою густиною теплового потоку. Одночасні 

вимірювання температури у двох точках дозволило уникнути випадкових 

результатів вимірювання, особливо при роботі ТТ в близьких до кризових 

режимах,  а також підвищити точність визначення температури, в зоні 

підведення теплоти та в зоні охолодження. Вимірювання температури 

проводилася в двох точках на відстані 0,01 м.  

Для визначення кута нахилу ТТ до горизонту використовувався 

електронний рівень Laserliner DigLevel 25 cm. Враховуючи потребу у 

теплоізоляції ТТ її було розміщено паралельно тримачу, що дозволило  

визначати кут нахилу ТТ до горизонту вимірюючи кут нахилу до горизонту 

тримача. 

Для визначення параметрів роботи ТТ додатково було встановлено 

термопару у зоні транспорту(в точці рівновіддаленій від зон нагрівання та 

тепловідбору),  а для контролю ефективності роботи системи охолодження три 

термопари були встановлені  на голках системи охолодження.   
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Для вимірювання температури у визначених точках використовувалися 

багатоканальний вимірювач температури YF-500 виробництва компанії 

Everfine (Китай). Дані результатів вимірювання фіксувалися після стабілізації 

температури, але не раніше ніж через 1800 с  роботи системи при 

встановленому режимі потужності. Приймалося, що система досягла 

температурної стабілізації якщо показання не змінювалися більш ніж на 1 % 

протягом 900 с. 

Особливістю вибраної системи охолодження є збереження її сталої 

ефективності при зміні орієнтації ТТ до горизонту. Завдяки тому, що елементи 

охолодження в ній виконані у вигляді голок циліндричної форми він має 

близьку ефективність теплообміну з повітрям при різних просторових 

орієнтаціях ТТ на відміну від пластинчатих радіаторів [112]. 

Розроблена установка дозволяє визначити теплофізичні параметри ТТ з 

метою вибору оптимальних типів ТТ для реалізації поставлених в дисертації 

задач та передбачити ефективність таких систем охолодження. 

Для визначення теплофізичних характеристик були вибрані зразки ТТ 

промислового виробництва з розповсюдженими типами капілярних структур 

та експериментальний зразок ТТ розробленої конструкції. Теплові труби 

вибраного типорозміру були використані для інтеграції в системи 

охолодження потужних світлодіодів. 

Всі теплові труби, що досліджувалися  мали діаметр 8·10-3 м при довжині 

0,25 м (рис. 3.3) і капілярні структури виконані за трьома 

найрозповсюдженішими технологіями: порошковою, сітковою та канавчатою.  

Згідно задекларованих виробником даних максимальна теплопередавальна 

потужність для ТТ з порошковою капілярною структурою складала 

61 Вт [127], а  для сіткових – 50 [128] та канавчатих ТТ - 70 Вт [129]. Маса 

теплових труб складала: для порошкового типу капілярної структур –32,5 ·10- 3 

кг, сіткової – 27,3 ·10-3 кг, канавчатої – 27,05 ·10-3 кг. 
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Рис. 3.3. Фото теплових труб з ПКС (а), СКС (б) та ККС (в). 

 

Експериментальний зразок гравітаційної теплової труби з різьбовою 

капілярною структурою в зоні випаровування був виконаний по технології 

описаний у [96]. 

Для дослідження було виготовлено експериментальний зразок 

циліндричної  гравітаційної ТТ з різьбовою капілярною структурою в зоні 

випаровування (рис. 3.4).  В якості робочої рідини було вибрано воду, як 

найбільш придатну робочу рідину для ТТ різних типів, використану і у 

досліджуваних промислових теплових трубах. Вода має низьку вартість та 

високу доступність, високу технологічність операцій (наприклад, заправки), а 

також  дозволяє зберігати високу чистоту і ступінь дегазації [47]. 

Альтернативою воді в конструкції гравітаційної ТТ з різьбовою капілярною 

структурою можуть використовуватися і інші робочі рідини, наприклад: 

ацетон, етиловий та метиловий спирт, хладони, аміак та інші. 

При виборі матеріалу корпусу експериментальної ТТ бралися до уваги 

сумісність матеріалу з водою, для уникнути розкладання теплоносія, корозії і 

ерозії корпусу [47]. Мідь була вибрана,  як оптимальний матеріал корпусу, 

оскільки характеризується високою теплопровідністю, можливістю 

витримувати перепад тиску між внутрішньою порожниною корпусу і 

навколишнім середовищем, технологічністю (зварюваністю, простотою 

механічної обробки, пластичність), змочуваністю. 
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Зразок експериментальної 

теплової труби (рис. 3.4)  мав 

довжину 0,25  м,  зовнішній діаметр 

8 · 10-3 м, крок різьби в зоні 

випаровування 0,5 · 10-3 м.  

Теплоносій – дистильована вода, 

заповнення зони випаровування ТТ 

– 100%, як найбільш оптимальний 

рівень, що дозволяє забезпечити 

оптимальні рівні 

теплопередавальної потужності в 

діапазоні кутів 0° до 90° 

встановлений за результатами 

чисельних досліджень [72, 73, 130-

132]. Іншою вимогою до кількості 

використаної рідини було 

ефективне виконання залежності 

(3.3), яка передбачає  

функціонування теплової труби при 

повному переході всієї рідини у 

плівку, що вкриває поверхню ТТ. Такий режим забезпечує найвищу ефективну 

теплопровідність проте враховуючи внутрішній діаметр ТТ 0,006 м,  

відповідно до залежності 3.3, максимальна теплопередавальна потужність при 

мінімально необхідному об’ємі заправленої рідини становить близько 59 Вт. 

При цьому збільшення об’єму заправленої рідини може збільшити 

максимальну теплопередавальну потужність проте знизить ефективну 

теплопровідність [119]. 

Всі характеристики ТТ наведені в таблиці 3.1.  

 

 
 

 

 

a б  

Рис.  3.4. Фото (а) та схема (б) 

циліндричної ТТ з різьбовою 

капілярною структурою: 1 - корпус 

ТТ, 2- робочий теплоносій, 3 - 

різьбова капілярна структура, 4 – 

запраний патрубок. 
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Таблиця 3.1  

Характеристики  експериментального зразка теплової труби з різьбовою 

капілярною структурою. 

Характеристика Значення 

Матеріал корпусу мідь 

Довжина, м 0,25 

Зовнішній діаметр, м 0,008 

Внутрішній діаметр, м 0,006 

Товщина стінки, м 0,001 

Довжина різьби, м 0,03 

Крок різьби, м 0,0005 

Робоча рідина дистильована вода 

Рівень робочої рідини, м 0,03 

Об’єм заправленої рідини, х10-9 м3  950 

Маса, х10-3 кг 51,2 

 

При експериментальних дослідженнях теплові труби встановлювалися 

під кутом нахилу до горизонту: 0°, 15°, 30°, 45° і 90°. Вибраний діапазон кутів 

передбачає надійну роботу всіх досліджуваних типів теплових труб в 

широкому діапазоні потужності. Найменше значення теплової потужності для 

якої проводилося визначення теплофізичних характеристик  ТТ  складало 

10 Вт. Після визначення параметрів на встановленій потужності відбувалося  

збільшення з кроком 5 Вт. Для охолодження радіатору при проведенні 

досліджень використовувалося пасивне повітряне охолодження. 

Підвищення теплової потужності відбувалося до значення при якому 

теплопровідність ТТ починала знижуватися. Зниження теплопровідності ТТ є 

ознакою того, що  теплова потужність для даних умов експлуатації ТТ є 

граничною і подальше її збільшення є недоцільним для досліджуваного зразка. 

Робота ТТ при потужностях, які значно перевішують максимальні 
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теплопередавальні потужності є не достатньо стабільною і при таких режимах 

їх роботи можливі стрибкоподібні зміни їх теплофізичних характеристик, що 

обмежує їх використання при таких режимах. На рис. 3.5 наведені 

максимальні потужності  теплопередачі для ТТ різних типів при різних кутах 

нахилу. 

 

 

Рис. 3.5. Експериментально визначені максимальні теплопередавальні 

потужності для ТТ різних типів: з порошковою капілярною структурою (1), 

з сітковою капілярною структурою (2), канавчатою капілярною 

структурою (3), з різьбовою капілярною структурою (4). 

 

Для діапазону потужності від 10 Вт до 100 Вт при орієнтації теплових 

труб в діапазоні кутів від  0° до 90° до горизонту з перевищенням зони 

охолодження над зоною підведення теплоти для ТТ різних типів максимальні 

потужності при яких спостерігалася стійка робота ТТ без виходу за робочі 

режими в зазначеному діапазоні кутів наведена в таблиці  3.2.  

 

  



85 

 

 

 

Таблиця 3.2  

Експериментально визначена максимальна теплопередавальна потужність 

для теплових труб різних типів. 

Тип капілярної структури  Потужність, Вт 

Порошкова капілярна структура  70 

Сіткова капілярна структура 70 

Канавчата капілярна структура  50 

Різьбова капілярна структура в зоні випаровування  60 

 

Для обчислення теплового опору ТТ здійснювалося вимірювання 

різниці температур між зоною підведення теплоти та зоною охолодження (Δt) 

і підведеної теплової потужності (Qt) при встановленому просторовому 

розташуванні ТТ. Для підвищення точності вимірювання визначалася середня 

температура в зоні випаровування за даними вимірювання температури в двох 

точках розташованих на відстані 0,01 м як в зоні підведення теплоти так і в 

зоні охолодження, як в зоні випаровування (te1, te2)  так і в зоні конденсації (tc1, 

tc2). 

Визначення перепаду температури (Δt) розраховувалося за 

залежностями 3.5-3.7. 

 

𝑡c =
𝑡c1 +tc2

2
       (3.5) 

 

te =
te1 +te2

2
       (3.6) 

 

Δt = t𝑒 − t𝑐      (3.7) 

 

Для розрахунку ефективної теплопровідності була використана 

наступна залежність [107]: 
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λ𝑒𝑓 =
𝑄𝑡·𝐿

S·Δt
=

𝐿

𝑆·𝑅
      (3.8) 

 

Максимальне та мінімальне значення ефективної теплопровідності для 

ТТ різних типів при досліджуваних значеннях теплових навантаженнях та 

кутах нахилу наведено на рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Експериментально визначена мінімальна (а) та максимальна (б)  λef 

для теплових труб різних типів при різній Qt та кутах нахилу: з ПКС (1), з 

СКС (2), ККС (3), з РКС (4). 

 

При роботі теплових труб в режимі передачі підведеної теплоти від 

10 Вт до потужностей при яких починали спостерігатися кризові явища були 

отримані близькі значення еквівалентного теплового опору в діапазоні кутів 

орієнтації ТТ від 0° до 90° з перевищенням зони конденсації над зоною 

випаровування, що свідчить про високу ефективність роботи промислових та 

експериментальних створених капілярних структур.  

Значення ефективної теплопровідності для ТТ з пористою капілярною 

структурою є найбільш стабільним для досліджуваних зразків теплових труб, 

при цьому ТТ таких типів суттєво не знижують свою ефективність і при 
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невеликих від’ємних кутах нахилу (при перевищенні зони випаровування над 

зоною конденсації). Додаткові дослідження вказують на не значне зниження 

ефективної теплопровідності (на 11%) при збереженні максимальної 

теплопередавальної здатності в діапазоні кутів орієнтації ТТ до горизонту до 

15° з перевищенням зони підведення теплити над зоною охолодження, а також  

на обмежену можливість функціонування такого типу теплових труб навіть 

при розміщенні зони випаровування над зоною конденсації при 

горизонтальному розташуванні ТТ [13].  

Для запропонованої в даній роботі конструкції освітлювального 

пристрою, в якій теплові труби розміщені паралельно площині 

освітлювального пристрою, важливим є можливість функціонування ТТ при 

невеликих відхиленнях від горизонту для забезпечення функціонування 

системи охолодження  у випадку не значних відхилень при інсталяції. Такі 

вимоги здатні забезпечити лише ТТ з порошковою капілярною структурою. 

Робота експериментального зразка гравітаційної теплової труби при 

куті нахилу 0° до горизонту була можлива, так як рівень рідини в ТТ становив 

при вертикальному розташуванні 0,03 м, а при розташуванні теплової труби 

під кутом 0° до горизонту рідина рівномірно заповнювала весь об’єм труби до 

рівня близько 10-3 м. На рис. 3.7 показано рівень заповнення такого типу ТТ 

при різних кутах нахилу.  

Такого рівня рідини  в діапазоні потужності до 60 Вт виявилося 

достатньо для надійної роботи системи. Для підвищення значення 

максимальної потужності, що передається при кутах близьких до 

горизонтальних можна збільшити фізичні розміри ТТ та об’єм заправки при 

використанні ТТ такого типу. Так у роботі [14] при  використані ТТ довжиною 

0,25 м з зовнішнім діаметром 0,012 м, товщиною стінки 10-3 м та рівнем рідини 

у 0,06 м спостерігалася стабільна робота і при від’ємних кутах до -5° (з 

перевищенням зони підведення теплоти над зоною охолодження). 
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Рис. 3.7. Заповнення циліндричної ТТ рідиною під різними кутами до 

горизонту. 

 

Рівня рідини у 0,06 м було достатньо для роботи ТТ без істотного 

зниження теплопровідності до значення потужності теплового потоку понад 

100 Вт, що може бути пояснено достатнім рівнем робочої рідини для 

забезпечення функціонування ТТ. 

Висока технологічність виготовлення ТТ з різьбовою капілярною 

структурою дозволяє оптимізувати їх характеристики відповідно до 

поставлених задач та проводити їх впровадження у широкому спектрі 

освітлювальних пристроїв. 

Досліджувані ТТ з порошковою капілярною структурою та довжиною 

0,25 м можуть ефективно використовуватися у освітлювальних пристроях з 

тепловою потужністю до 70 Вт на одну ТТ (виконання розробленої у роботі 

системи охолодження Варіант №3). Проте для більш компактних конструкцій 

систем охолодження з потребою у розсіюванні менших значень теплової 

потужності (виконання розробленої у роботі системи охолодження Варіант 

№1 та №2)  доцільно використовувати ТТ менших розмірів. Так додатково 

були проведені дослідження ТТ з порошковою капілярною структурою 
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діаметром 8 мм та довжинами 0,2 м та 0,15 м. Їх маси становлять для довжини 

0,2 м – 20,22 ·10-3 кг, а для 0,15 м – 17,13·10-3 кг.  

Проведені експериментальні дослідження для таких теплових труб 

показали, що для ТТ довжиною 0,2 м максимальна теплопередавальна 

потужність для діапазону кутів нахилу ТТ до горизонту від 0о до 90о з 

перевищенням зони конденсації над зоною випаровування складала 60 Вт, а 

для 0,15 м – 50 Вт. При ефективна теплопровідності для ТТ довжиною 0,2 м – 

6252 Вт/(м·°С), а для ТТ довжиною 0,15 м – 4542 Вт/(м·°С). Додатково було 

перевірено функціонування зразків теплових труб при перевищенні зони 

підведення теплоти над зоною охолодження. Було виявлено забезпечення 

функціонування без суттєвих змін теплофізичних параметрів аналогічні до 

теплових труб довжиною 0,25 м. 

Зменшення максимальної теплотранспортної здатності та ефективної  

теплопровідності для теплових труб з порошковою капілярною структурою 

при зменшенні їх довжини з 0,25 м до 0,2 м та до 0,15 м викликано в першу 

чергу зменшенням кількості робочої рідини, що обмежує роботу випарно-

конденсаційного циклу.  

 

3.3.  Визначення похибок вимірювання теплових параметрів 

двофазних теплопередавальних пристроїв 

Для оцінки надійності отриманих експериментальних даних  важливим 

є визначення очікуваних похибок вимірювання. Для проведення оцінки 

похибок експериментальних вимірювань приведених при визначенні 

теплофізичних параметрів ТТ використовувалася методи обробки 

експериментальних даних представлені у [133, 134]. 

До основних типів помилок відносять систематичні та випадкові 

похибки, а також промахи. Використання вимірювальних приладів та засобів 

вимірювальної техніки з високим  рівнем точності вимірювань дозволила 
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значно знизити значення систематичних помилок, які зазвичай визначаються 

похибкою приладу і недосконалістю методу вимірювання. 

Для усунення промахів проводять повторні експерименти та 

виключають результати, що викликають сумнів та виходять за статистично 

вірні результати. Зниження випадкових помилок пов’язаних з не 

контрольованими явищами (температура навколишнього середовища, тиск, 

вологість тощо)  відбуваються шляхом виконання експериментальних 

досліджень за однакових умов та однією чітко визначеною методикою.  

Проведене в роботі визначення ефективної теплопровідності 

визначалось на основі різниці середніх значень температури нагрівача та 

охолоджувача ТТ,  а також значення підведеної до імітатора теплового потоку 

потужності. 

Для визначення випадкової похибки визначення середнього значення 

температури використовувалася залежність: 

 

∆Т = ±𝑡 ∙ 𝜎(𝑇)      (3.9) 

 

де t – критерій Стьюдента, що відповідає довірчій вірогідності Р при n 

вимірах; 𝜎(𝑇) – середньоквадратична похибка середнього арифметичного 

значення температури, що визначається наступним чином: 

𝜎(𝑇) = √
𝐷(𝑇)

𝑛
              (3.10) 

 

де D(T) – дисперсія середньої температури, що розраховується за 

залежністю: 

𝐷(𝑇) =
∑ (𝑇𝑖−�̅�)2𝑛

𝑛−1

𝑛−1
       (3.11) 

 

де Ti – результат і-го вимірювання різниці температур, °С; �̅� –середнє 

значення різниці температур, °С. 
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Для оцінки значення випадкової похибки було проведено серію 

експериментальних вимірювань та на онові вибірки показань термопар 

проведено оцінку максимальних відхилень різниці температур, що  складала 

0,2 °С. 

Враховуючи значення випадкових похибок довірчий інтервал було 

прийнято рівним Р=0,95, що дозволило системні відносні похибки 

розраховувати за спрощеною методикою. 

Для розрахунку відносної похибки визначення термічного опору 

використовувалася залежність: 

 

𝛿𝜆 = √𝛿2(∆𝑇) + 𝛿2𝑄 + 𝛿2(𝐿) + 𝛿2(𝑆)      (3.12) 

 

де 𝛿  (∆𝑇)  – відносна похибка визначення перепаду температур між 

зоною підведення теплоти та зоною охолодження, 𝛿  𝑄 – відносна похибка 

визначення величини теплової потужності, 𝛿  (𝐿) – відносна похибка 

вимірювання довжини та 𝛿  (𝑆) - відносна похибка вимірювання площі. 

Розраховані значення похибок для проведених експериментальних 

досліджень представлені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3  

Відносні похибки для експериментально визначених теплофізичних 

параметрів ТТ. 

Величина  Відносна похибка 

Різниця температур між зоною підведення теплоти 

та зоною охолодження 

5% 

Qt 0,5% 

Довжина 0,7% 

Площа 1,7% 

λef   5,4% 

Максимальна теплопередавальна потужність 16,7% 
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3.4.  Характеристики систем охолодження при використанні 

теплових труб різних типів 

Проведені дослідження ряду промислових та експериментальних зразків 

ТТ дозволили встановити, що найбільш високі потужності теплопередачі та 

стабільні параметри при зміні кутів розташування до горизонту, мають ТТ з 

порошковою капілярною структурою, що дозволяє їх використовувати при 

проектуванні систем охолодження потужних світлодіодів з горизонтальним 

розташуванням теплових труб. 

При зменшенні розміру ТТ з 0,25 м до 0,15 м через зменшення кількості 

робочої рідини знижується максимальна потужність, що передається  з 70 Вт 

до 50 Вт проте навіть значення у 50 Вт дозволяє при використанні 4 теплових 

труб   створювати системи охолодження з можливістю тепловідбору до 200 Вт 

тепла, що еквівалентно до 350 Вт електричної потужності при створенні 

систем охолодження потужних світлодіодів. 

 Застосування такого типу ТТ в конструкціях систем охолодження 

світлодіодних джерел світла дозволяє розподілити тепло по елементам 

системи охолодження зі збереженням низького теплового опору системи 

охолодження. Висока ефективна теплопровідність  ТТ дозволяє 

використовувати  в конструкціях систем охолодження більш дешеві матеріали 

з низькою теплопровідністю (сталі, теплопровідні кераміки та пластмаси) при 

збереженні високої ефективності системи охолодження. 

Дослідження показало, що розташування обраних зразків ТТ в 

конструкціях можливо при кутах від 0° до 90° без істотного зниження їх 

характеристик. Розташування ТТ близьке до горизонтального дозволяє 

знизити висоту світильника та збільшити ефективно функціонуючу площу 

радіатора, а також використовувати більше однієї ТТ з надійним 

забезпеченням її теплового контакту з світлодіодом. 

ТТ з порошковою капілярною структурою мають найкращі параметри  

для використання у системах охолодження потужних світлодіодів так як вони 

здатні забезпечити високі максимальні теплопередавальні потужності та 
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представлені широкою гамою виробників. У порівняні з тепловими трубами 

інших типів вони мають більшу масу (на 25% у порівнянні з сітковими та на 

30% у порівняні з канавчатими) проте при загальному внеску маси ТТ в масу 

системи охолодження до 5% це не є суттєвим. 

Проведені експериментальні дослідження вказують на можливості по 

використанню ТТ з різьбовою капілярною структурою конструктивні 

особливості яких дозволяють ефективно їх використовувати для відведення 

теплоти від світлодіодів високої потужності. До особливостей гравітаційних  

ТТ з різьбовою капілярною структурою також можна віднести можливість 

здійснювати модифікацію їх форми відповідно до конструктивних 

особливостей  систем охолодження. Так у дослідженні [15] було показано 

можливість ефективної роботи такої ТТ після сплющення зони підведення 

теплоти, така конструкція дозволяє спростити забезпечення надійного 

теплового контакту,  а отже знизити температури елементів, що потребують 

охолодження.  
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Висновки до розділу 3 

 

 Експериментально визначенні теплофізичній характеристики ТТ в 

критичних умовах експлуатації (при максимальній теплопередавальній 

потужності), експериментально визначено вплив на характеристики ТТ зміну 

її орієнтації відносно горизонту,  рівнів теплового навантаження за сталих 

умов тепловідведення, а також визначено граничні умови експлуатації ТТ 

різних типів. 

 Розроблена установка для визначення параметрів і характеристик ТТ 

дозволила провести визначити параметри ТТ в діапазоні потужності від 10 до 

100 Вт з точністю вимірювання ефективної теплопровідності ТТ до 5,4 %, 

максимальної теплопередавальної потужності до 16,6%. 

 Результати теплофізичних досліджень двофазних теплопередавальних 

пристроїв дали можливість визначити максимально допустимі теплові 

потужності світлодіодів та вибрати найбільш оптимальний тип теплових труб. 
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РОЗДІЛ 4. Розроблення потужних світлодіодних освітлювальних 

систем з використанням двофазних теплопередавальних пристроїв 

 

4.1. Розроблення структури потужних світлодіодних систем 

освітлення 

 Створення ефективного світлодіодного освітлювального пристрою в 

якому використовуються потужні світлодіоди та світлодіодні матриці 

передбачає розроблення та оптимізацію конструкції їх систем охолодження, а 

також вибір електронних схем керування (драйверів) та оптичних системи, що 

найкраще вирішують поставлені перед розробником задачі.  Вибір 

оптимальних компонентів дозволяє створити  ефективні освітлювальні 

системи з високими експлуатаційними параметрами. 

Загальна структура перетворення електричної енергії у світлову для 

будь-якого світлодіодного освітлювального приладу показана на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Структура світлодіодного освітлювального приладу. 

 

Електронні схеми керування представлені чисельними виробниками 

(Mean Well, Inventronics, MOSO, Tridonc, Texas Instruments, Rubicon) які 

випускають широку номенклатуру пристроїв для всіх типів освітлювальних 

пристроїв.  

Сучасні оптичні системи світлодіодних освітлювальних приладів, в 

більшості випадків представлені у вигляді лінз, які випускаються світловими 

виробниками (Ledil Oy, Ledlink Optics, Darkoo Optics, Reeth Glass Lens, Khatod 

та інші) зазвичай мають конструкцію призначену для визначених типорозмірів 

світлодіодів та світлодіодних матриць. 

Електронна 
схема 

керування

Світлодіодний 
блок

Оптична 
система
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Використання лінз замість рефлекторів для формування потрібного типу 

світлорозподілу дозволяє забезпечити ефективність світлодіодного 

освітлювального приладу [135] та підвищити коефіцієнт ефективності 

використання його світлового потоку. При правильному виборі оптичної 

системи використання додаткових конструкцій для формування обмежуючого 

кута суттєво не впливає на кінцеву світлову ефективність. 

Для розробки світлодіодного блоку, що складається з світлодіоду та 

системи охолодження запропонованої конструкції, в роботі передбачено 

використання світлодіодів високої потужності, що можуть бути використані у 

вигляді окремих світлодіодів або світлодіодних матриць здатних забезпечити 

високі світлові потоки представлених виробниками світлодіодів (Cree, Citizen, 

Seoul Semiconductor та інші). Номенклатура  типорозмірів світлодіодів та 

світлодіодних матриць провідних виробників об’єднується у загальні 

стандартні типорозміри. 

Типові розміри потужних світлодіодних матриць, які були використано 

для проведення комп’ютерних моделювань складали близько 28x28 мм (при 

потужності 70-150 Вт) та  38х38 мм (при потужності 200-525Вт) [136, 137]. 

У роботі була створена експериментальний зразок світлодіодного блоку 

[8] потужного освітлювального пристрою (рис. 4.2), в якому використана 

світлодіодна матриця (1) типорозміру 27,35x27,35 мм виробництва компанії 

Cree, яку закріплено за допомогою холдера з використанням між основою 

системи охолодження та корпусом світлодіодної матриці шару теплопровідної 

пасти товщиною 10-4 м з коефіцієнтом теплопровідності 8,7 Вт/(м·°С) (Arctic 

Silver 5 [113]), а система охолодження була побудована за принципом 

описаним в даній роботі на с. 54-80 (Варіант №1).  Система охолодження 

складається з основи (2), що має форму прямокутного паралелепіпеда, 

виготовленого з двох алюмінієвих пластин розмірами 0,06 х 0,06 х 0,005 м, в  



97 

 

 

 

 

яких виконано отвори діаметром 0,08 м, семи теплообмінних кілець (3) вистою 

0,03 м та товщиною 0,002 м, виконаними у вигляді кілець з діаметрами від 

0,18 м до 0,3 м, та чотирьох мідно-водяних теплових труб (4) довжиною 0,15 м 

та діаметром 0,008 м. В основі та в кільцях виконано отвори, що забезпечують 

надійний тепловий контакт між тепловими трубами та відповідними 

елементами. Для виготовлення основи та кілець передбачено використання 

алюмінієвого сплаву АД31. 

  Отримані результати комп’ютерного моделювання вказують на 

можливість забезпечення робочих температурних режимів світлодіодів при 

теплових потужностях, що утворюється на корпусі світлодіоду до 100 Вт. 

При такій потужності розрахункова температура корпусу світловода 

складає 61,5 оС, а температура  випромінюючих світло кристалів до 81,5 оС, 

при таких параметрах довколишнього середовища: температура 

оточуючого середовища 20 оС, тиск 101,3 кПа, рух довколишнього повітря 

- відсутній. 

 

 
 

а б 

Рис. 4.2. Креслення (а) та фото (б) світлодіодного блоку  освітлювальної 

системи. 
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4.2. Електронна система керування потужного світлодіодного блоку 

Широка номенклатура виробників  пристроїв електроживлення 

світлодіодів дозволяє підібрати їх за потрібними електричним та масо-

габаритними параметрами  відповідно до поставлених задач та конструкцій 

освітлювального приладу. 

Для живлення експериментального зразка освітлювального приладу 

було вибрано джерело живлення  ELG-150 виробництва компанії MEAN 

WELL (Китай) [138] (рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Джерело живлення  MEAN WELL ELG-150-H-A (tc - точка 

максимальної температури корпусу). 

 

Блок схема джерела живлення представлена у [138] вказує на здатність 

адаптації системи стабілізації до навколишнього середовища (температури, 

вологості) та потужностей, що  дозволяє забезпечити надійне живлення 

світлодіодів в широкому діапазоні струмів  для будь-якого середовища 

застосування майже в будь-яких температурних умовах. Серія джерел 



99 

 

 

 

живлення XLG-150 відповідає останній версії міжнародних норм безпеки 

IEC61347/GB7000.1-2015 та UL8750. Первинний та вторинний контури 

джерела живлення виконано відповідно до нормам з електроізоляції, що 

дозволяє забезпечити безпеку як користувача, так і системи освітлення в 

цілому. 

Вибраний блок живлення має імпульсний тип з можливістю живлення 

від змінного струму в діапазоні  напруги 100-305 В. Стабілізація живлення 

світлодіоду відбувається по струму в діапазоні до 4,17 А, при напругах в 

діапазоні 27-56 В та має номінальну потужність 150 Вт, а також має захист від 

перевантаження. Має герметично закритий корпус з класом захисту IP65/IP67, 

зовнішнім розміром 180х35,5х63 мм та масою 0,8 кг. Робочий діапазон 

температур довколишнього середовища від -40 до 90 оС. 

Блок живлення було розміщено з іншого від світлодіодної матриці боку 

основи (рис. 4.4) при забезпеченні теплового контакту з основою системи 

охолодження освітлювального приладу, що дало можливість додатково 

покращити  його охолодження. При цьому область корпусу з максимальною 

температурою (рис. 4.3) контактувала з елементом тепловідбору. 

 

Рис. 4.4. Розміщення блоку живлення з забезпеченням теплового контакту 

його корпусу з основою системи охолодження. 
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4.3 Оптична система формування заданого розподілу світлового 

потоку 

Висока концентрація світлової потужності на поверхні світлодіодів 

та сталі індикатриси розподілу світлового потоку вимагає від розробників, 

для забезпечення потрібного розподілу світла, використовувати 

світлорозсіювачі або лінзи, які дозволяють створювати потрібних тип 

розподілу світлового потоку.  Іншою важливою функцією таких 

світлоформуючих елементів є захист світлодіодної матриці від механічних 

впливів та забруднення. Зазвичай поверхня світлодіодної матриці виконана 

з полімеру, з низьким ступенем твердості і може бути легко пошкоджена чи 

забруднена, а матеріали з яких виготовляються розсіюючи світло елементи  

чи лінзи навпаки мають значно високі значення механічної міцності. 

Оптична система потужної світлодіодної матриці представляє собою 

лінзу, виготовлену з боросилікатного скла, яка кріпиться на світлодіодний 

блок, формуючи потрібний тип  світлорозподілу. В створеному 

світлодіодному освітлювальному приладі використовувалися лінзи 

виробництва компанії Reeth Glass Lens Co., Ltd. Було запропоновано 

використовувати лінзу RH-HBL-71 (рис. 4.5) [139], що дозволяють 

формувати потрібний тип світлорозподілу параметри лінз представлені у 

таблиці 4.1. 

 
 

а б 

Рис. 4.5. Фото (а) та креслення (б) лінзи RH-HBL-71 [139]. 
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Таблиця 4.1 

Параметри лінзи   Reeth Glass RH-HBL-71. 

Параметри Значення 

Діаметр, м 0,078 

Кут розсіювання 140о 

Висота лінзи, м 0,0216 м 

Матеріал  боросилікатне скло 3.3 

Пропускання світла  вище 95% 

Відповідний тип джерела, м світлодіодні матриці розмірами до 0,03 

 

Запропонована модель типу лінзи може використовуватися для 

широкого спектру потужності світлодіодних матриць, а завдяки наявності 

герметизуючої силіконової прокладки убезпечити світлодіодну матрицю від 

потрапляння пилу та забезпечить її механічний захист.   

 

4.4 Дослідження параметрів і характеристик розробленої потужної 

світлодіодної освітлювальної системи 

Для експериментальних досліджень світлодіодного блоку 

використовувався світлодіод Cree CXA3070-0000-000NTHAD50H [140], а для 

контролю теплових навантажень, що виникають при його роботі приймалася 

різниця між виміряною електричною потужністю та потужністю, що була 

випромінена. Для вимірювання випроміненої світлової потужності 

використовуйся матричний спектрорадіометр Instrument system CAS-

140 (Німеччина)  та інтегруюча сфера діаметром 2 м, які дозволяли в режимі 

реального часу контролювати оптичні параметри освітлювального приладу. 

Для електроживлення та визначення електричних параметрів 

використовувалося блок електроживлення HAMEG HMP4040 виробництва 

компанії Rohde&Schwarz (Німеччина). 
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На рис. 4.6 наведено нормовану зміну електричної потужності, а на рис. 

4.7 нормовану зміну світлового потоку від часу під час температурної 

стабілізації від моменту включення. 

 

Рис. 4.6. Зміна електричної потужності від часу при струмі живлення 3,5 А. 

  

 

Рис. 4.7. Зміна значення світлового потоку від часу при струмі живлення 

3,5 А. 

 

В таблиці 4.2 наведені електрооптичні параметри світлодіодного блоку 

для максимальної потужності при якій забезпечуються вибрані температурні 

режими випромінюючого світло кристалу (до 85 °С). 
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 Таблиця 4.2  

Електрооптичні параметри  світлодіодного блоку. 

I, А U, В P, Вт F, лм CCT, K Ra 
Координати 

колірності (x;y) 
η, лм/Вт 

3,5 40,2 140,7 15083 5452 85 0,3349; 0,3449 107 

Для дослідження ефективності роботи системи охолодження 

світлодіодного блоку експериментального зразка світлодіодного 

освітлювального приладу, було проведено експериментальне вимірювання 

температур з використанням тепловизора FLIR SC305 та точкове вимірювання 

температури термопарами (К-типу) за допомогою багатоканального 

вимірювача температури YF-500. 

Порівняння експериментально виміряних температур та результатів 

комп’ютерного моделювання при тепловій потужності світлодіодного 

джерела світла 91,5 Вт (визначеній експериментально) по характерним точкам 

світлодіодного модуля (рис. 4.8) наведено в таблиці 4.3.  

 

 

 

 

 
 

а  б 

Рис. 4.8. Порівняння епюр розподілу температур системою охолодження 

світлодіоду  отриманих методом  на основі результатів комп’ютерного 

моделювання (а)  та тепловійним вимірюванням (б). 
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Таблиця 4.3  

Порівняння значень температур (°С) в контрольних точках, визначених за 

результатами комп’ютерного моделювання та за результатами 

експериментальних вимірювань. 

Точка Моделювання Тепловізор Термопари 

Sp1 60,5(±1,9) 61,2(±1) 61,4(±1) 

Sp2 60,5(±1,9) 60,2(±1) 60,5(±1) 

Sp3 57,5(±1,7) 57,2(±1) 57,1(±1) 

Sp4 46,9(±1,2) 47,2(±1) 46,9(±1) 

Sp5 46,1(±1,1) 45,5(±1) 45,2(±1) 

Sp6 45,2(±1,1) 44,8(±1) 44,1(±1) 

 

Для актуалізації комп’ютерного моделювання було враховано 

експериментально визначені параметри теплових труб довжиною 0,15 м з 

діаметром 0,08 м ефективна теплопровідність яких складала  4542 Вт/(м·°С).  

Для дослідження були вибрані такі контрольні точки системи 

охолодження: на корпусі світлодіоду (Sp1 та Sp2), на основі системи 

охолодження (Sp3), на 1, 4 та 7 кільцях системи охолодження (відповідно Sp4, 

Sp5 та Sp6). Вибрані контрольні точки дозволяють охарактеризувати 

теплофізичні параметри систем охолодження та визначити ефективність її 

роботи. 

Як показано в таблиці 4.3, результати експериментального вимірювання 

температури добре узгоджуються з результатами комп’ютерного 

моделювання, що говорить про адекватність комп’ютерної моделі. 

Розбіжності значень температур, отриманих за результатами комп’ютерного 

моделювання та визначених експериментальними методами, знаходиться в 

межах похибок експериментів. 

Експериментально визначені температури такої конструкції вказують на 

те, що при тепловому навантаженні на поверхні світлодіодної матриці 91,5 Вт, 
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температура корпусу світлодіодного модуля складає в середньому 61,3 оС, а 

розрахункова температура p-n-переходу 79,6 оС. Така температура дозволяє  

передбачити надійну роботу світлодіодної матриці до 100 тис. год. 

При додатковому забезпеченні охолодження блоку живлення шляхом 

розміщення найбільш теплонавантаженої його частини в тепловому контакті з 

системою охолодження, додаткова теплова потужність складе 11,7 Вт, що 

підвищує температуру корпусу світлодіодної матриці, визначену на основі 

результатів комп’ютерного моделювання відповідної моделі, до 64 оС, а 

розрахункові температури p-n-переходу 82,3 оС.  

Проведені додаткові експериментальні дослідження показали, що 

розроблений та створений зразок такого світлодіодного освітлювального 

приладу, забезпечує температуру корпусу світлодіоду 62,7оС(±1), а 

випромінюючих світло структур 81оС(±1) при загальній потужності 

освітлювального приладу 151,5 Вт. Зниження температури обумовлено 

додатковими поверхнями теплообміну розташованими на корпусі джерела 

живлення. 

З метою оцінки ефективності використання освітлювального приладу 

для освітлення певного об’єкту проводять вимірювання просторового 

розподілу світлового потоку. Одним з поширених методів визначення 

розподілу світлового потоку є використання гоніометру (наприклад GO-2000 

рис. 4.9) та фотоприймача з λ -  фільтром,  які розташовуються в «чорній 

кімнаті». Гоніофотометричний комплекс дозволяє в автоматичному режимі 

визначити просторовий розподіл сили світла, яку створює досліджуваний 

освітлювальний прилад.  

Об’єкт вимірювання закріплюється на рухомій частині гоніометра і при 

зміні його кутової орієнтації відносно фотоприймача вимірюються залежності 

сили світла від напрямку спостереження [141]. Результати вимірювання 

обробляються програмним забезпеченням ПК та зберігаються у вигляді файлів 

спеціалізованого типу. В подальшому збережена інформація про розподіл 
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світлового потоку джерела світла дозволяє моделювати створювану 

освітлювальним приладом освітленість об’єктів з високою точністю. 

 

 

Рис. 4.9. Розміщення освітлювального приладу на кріпленні гоніометру 

GO-2000. 

 

Для переважної більшості освітлювальних пристроїв, системи 

охолодження яких функціонують на явищах кондуктивної теплопередачі, 

гоніофотометричний метод визначення світлового потоку дає можливість 

провести вимірювання з високою точністю, а інтегральні значення 

світлового потоку можуть бути порівнянні з вимірами в яких використано 

інтегруючу сферу та спектрорадіометр. Проте при використанні в 

освітлювальних приладах двофазних пристроїв тепловідведення зміна 

орієнтації систем охолодження  відносно горизонту впливає на їх 

характеристики (максимальну теплопередавальну потужність та  

ефективну теплопровідність), а отже під час вимірювання змінюються 

температурні умови експлуатації світлодіодів, що призводить до зміни 
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світлового потоку освітлювального приладу при різній його орієнтаціях у 

просторі. Така залежність впливає на результати вимірювання сили світла 

при певних кутах і робить вимірювання просторового розподілу світлового 

потоку освітлювальних систем в яких використовуються двофазні пристрої 

тепловідведення з використанням такого типу гоніофотометрів не точними. 

Для підвищення точності визначення розподілу світлового потоку 

розробленого освітлювального приладу в якому використано теплові труби 

було запропоновано проводити вимірювання при значеннях теплової 

потужності за яких на теплопровідні характеристики теплових труб суттєво 

не впливає їх орієнтація у просторі, а саме –  при функціонуванні теплових 

труб за теплопередавальної потужності до 10% від максимальної. Таке 

значення дозволяє функціонувати тепловими трубам з порошковою 

капілярною структурою без значної зміни їх характеристик [13].  В роботі 

було запропоновано проводити вимірювання при значенні струму 

світлодіодної матриці 1 А, що відповідає загальній потужності 34,8 Вт та 

тепловій потужності 16,9 Вт, що при використанні 4 теплових труб 

передбачає теплове навантаження на одну теплову трубу в межах 5 Вт (до 

10% від максимальної теплопередавальної потужності теплових труб).  

Для отримання світлорозподілу для потужності світлодіодної 

матриці 140,7 Вт, вимірювання значень розподілу сили світла для 

потужності 34,8 Вт були помножені на коефіцієнт 2,62 отриманий 

відношенням інтегральних світлових потоків отриманих при проведенні 

вимірювань при вибраних значеннях потужностей з використанням методу 

інтегруючої сфери.  

Розроблена методика дозволяє підвищити точність визначення сили 

світла при проведенні вимірювання гоніофотометричним методом для 

освітлювальних приладів в системах охолодження світлодіодів яких 

використано двофазні теплопередавальні пристрої.  

Враховуючи симетричний тип світлорозподілу обраного типу лінз 

інтерес представляють лише криві сили світла отримані в одній площині. 
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Значення сили світла для кута половинної яскравості в площині С0/180, 

наведено на рис. 4.10 (а), а на рис. 4.10 (б) наведено 3D візуалізація 

фотометричного тіла КСС освітлювального приладу. 

 

         а 

 

           б 

Рис. 4.10. КСС для площини С0/180  (а) та 3D візуалізація фотометричного 

тіла освітлювального приладу (б). 
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Аналізуючи результати  визначення просторового розподілу світлового 

потоку освітлювального приладу можна вказати, що даний освітлювальний 

пристрій в конструктивному варіанті виконання №1 здатний створити якісне 

освітлення для приміщені з розміром 10 м на 10 м за рахунок рівномірного 

розподілу світлового потоку.  

 

 

a    

 

        б  

Рис. 4.11. Залежність відношення середнього та мінімального (a), та 

максимального і мінімального (б) рівнів освітленості від коефіцієнту 

відбивання від стін для приміщення розміром 10 м на 10 м. 
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Проте для створення якісного світлового середовища у приміщеннях 

великих площ важливим є також характеристики приміщення де розміщено 

освітлювальний прилад. Так на рис. 4.11 наведено відношення значень  

середнього до мінімального та максимального до мінімального рівнів 

освітленості, для приміщення розміром 10х10 м, при типових значеннях 

коефіцієнту відбивання світла  від 0 до 80% та за постійного коефіцієнту 

відбивання стелі і підлоги – 70% і 20% відповідно, отримане моделюванням 

світлового середовища за допомогою програми Dialux. Результати вказують 

на важливість забезпечення для рівномірного розподілу світла використання 

стін з максимальними значеннями коефіцієнту відбивання. 

 

4.5.  Розроблення рекомендацій по впровадженню запропонованих 

систем освітлення 

Як зазначалося раніше сфера застосувань потужних світлодіодних 

освітлювальних приладів є, в першу чергу, приміщення з великою площею та 

висотою стелі (наприклад: склади, комори металу, запасних частин, 

ремонтного фонду, готової продукції; деталей, які очікують ремонту, 

інструментальні та інші). Експериментально отримані значення світлових 

потоків для Варіанту №1 виконання світлодіодного освітлювального приладу 

вказують на те, що його можна використовувати у приміщенні з розмірами 

10 м на 10 м та висотою підвісу 5 м, при забезпеченні рівня освітленості 

підлоги на рівні вище 100 лм. При цьому варіанти освітлювальних приладів 

№2 та №3 з потужністю до 300 Вт та 600 Вт, а отже з розрахунковими 

значеннями світлових потоків для сучасних світлодіодних матриць вказують, 

що вони можуть забезпечити світлові потоки щонайменше 30000 лм та 

60000 лм та здатні створити рівномірне освітлення у приміщеннях з розміром 

15 м на 15м та 20 м на 20 м. При використанні систем охолодження з 

світлодіодами з нижчими значеннями потужностей  освітлювальні прилади 

можуть використовуватися в умовах з підвищеними значеннями температури 
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довколишнього середовища або при розміщенні на невеликій відстані від стелі 

(до 0,01 м). 

Теплові труби в своїх конструкціях не містять рухомих елементів тому 

вони мають дуже значні терміни експлуатації при відсутності механічних 

пошкоджень. В той же час деякі типи теплових труб (з пористими капілярними 

структурами у вигляді спеченого порошку) погіршують свої характеристики 

при роботі в умовах вібраційних навантажень, або при тимчасових впливах 

високих рівнів вібрацій. 

Таким чином, запропонована компактна конструкція світлодіодного 

світильника дозволяє забезпечити ефективне охолодження потужного 

світлодіодного джерела світла та забезпечити температуру його активної зони 

на рівні, що не перевищує максимально припустимого значення, що 

забезпечує надійну роботу світлодіодного джерела світла. При критично 

високій локальній густині теплового потоку більш потужних перспективних 

СОВ матриць в конструкції світильника можна використовувати 

теплорозподіляючі прокладки між СОВ матрицею та несучою основою у 

вигляді металевих [121],  керамічних [122], або кремнієвих [142] парових 

камер. Парові камери також працюють за замкненим циклом випаровування - 

конденсації теплоносія і ефективно розосереджуюсь високий локальний 

тепловий потік на всю поверхню несучої основи. Оскільки теплові труби та 

парові камери можуть працювати як в стаціонарних умовах експлуатації, так і 

в умовах впливу механічних навантажень, зокрема, вібрацій [116-119,143-

144],  прискорень до 10 g [120, 145], ударів [146], нахилів та качки [147], то 

розроблений світлодіодний світильник з невеликою висотою можна 

використовувати для внутрішнього освітлення приміщень транспортних 

засобів: кабін та кузовів автомобільної і гусеничної техніки, вагонів 

пасажирських потягів, салонів міського транспорту, кают, рубок та постів 

управління морських суден, кораблів та підводних човнів, кабін і салонів 

літаків та гвинтокрилів тощо. Разом з тим, для забезпечення високої надійності 

роботи в умовах  механічних впливів у модифікаціях світильника 
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рекомендується розташовувати теплові труби не горизонтально, а з невеликим 

нахилом (5-15о) з перевищенням зони конденсації над зоною випаровування. 

При такій орієнтації теплових труб механічні впливи не тільки не будуть 

негативно впливати на характеристики теплових труб, а навпаки – будуть 

сприяти поверненню конденсату в зону випаровування і покращувати роботу 

теплових труб і системи охолодження світильника в цілому. 

Ще одним з прикладів вирішення задачі зменшення концентрації тепла 

при використанні потужних світлодіодів є розподілу теплового потоку є 

використання контурних [148-151] та пульсаціних [152-154] теплових труб.  В 

конструкціях таких ТТ у переміщення рідини відбувається за рахунок кипіння 

та конденсації рідини в середині обмежених просторів, шо призводить до 

виникнення різниці тисків, які спричиняють рух пари та рідини. Контурні 

теплові труби мають високі теплопровідні показними і рекомендуються для 

роботи в умовах вібраційних навантажень. 
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Висновки до розділу 4 

 

 На прикладі реалізації експериментального зразка освітлювального 

приладу показано, що побудова систем охолодження потужних світлодіодних 

джерел світла з системами охолодження світлодіодів на основі теплових труб 

дозволяють створювати системи освітлення високої потужності (151,5 Вт) 

компактних розмірів (діаметр 0,31 м висота 0,04 м) та невеликої маси (1,9 кг). 

 Експериментально визначено, що розроблений та створений зразок 

світлодіодного освітлювального приладу забезпечує температуру 

випромінюючих світло структур 81 оС при загальній потужності 

освітлювального приладу 151,5 Вт. 

 Показано,  що створена конструкція експериментального зразка системи 

охолодження забезпечує стабілізацію температури світлодіоду та його 

світлового потоку за час до 300 с. Зниження світлового потоку від моменту 

ввімкнення до моменту стабілізації складає 8,7%. 

 На основі вимог до освітлення об’єктів була вибрана оптична система, 

що дозволила  отримати рівномірність розподілу освітлення понад 0,5 при 

значенні коефіцієнту відбивання стін більше 30%.    

 Визначено максимальні потужності світлодіодного джерела світла, що 

дозволяють вимірювати просторовий розподіл сили світла 

гоніофотометричним методом освітлювальних приладів в системах 

охолодження світлодіодів яких використано теплові труби з урахуванням 

теплофізичних характеристик   двофазних теплопередавальних пристроїв, а 

саме залежність  від їх просторового розташування ефективної 

теплопровідності та максимальної теплопередавальної потужності. 

 Розроблені експериментальні зразки  та реалізовані в них конструкції 

систем охолодження показують можливість створення освітлювальних 

приладів з системами охолодження на основі ТТ, що мають потужність 150 Вт, 

300 Вт та 600 Вт.  
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ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ 

 

В результаті дисертаційних досліджень,  вирішено актуальне наукове 

завдання,  яке полягає в розробленні світлодіодних освітлювальних систем з 

охолодженням потужних та надпотужних світлодіодів на основі двофазних 

теплопередавальних пристроїв, що дає можливість створити компактні 

конструкції систем охолодження з оптимальними масо-габаритними 

характеристиками. Дане наукове завдання має важливе значення при побудові 

потужних світлодіодних освітлювальних систем, які можуть широко 

застосовуватися для створення комфортного світлового середовища 

приміщень з великою площею та висотою стелі.  

На підставі результатів проведених досліджень зроблені наступні 

висновки: 

1.  Аналіз сучасних потужних систем освітлення,  які здатні 

забезпечувати робочі температурні режими потужних та надпотужних 

світлодіодів  показав відсутність конструкцій пасивних систем охолодження 

невеликих масо-габаритних розмірів здатних забезпечити ефективне 

охолодження напівпровідникових випромінюючих світло структур.  Показано, 

що лише при використанні теплових труб можна забезпечити відведення 

високих густин теплових потоків від потужних та надпотужних світлодіодів.    

2. На основі результатів проведених досліджень теплофізичних 

параметрів теплових труб визначено найбільш оптимальний типи капілярної 

структури з несуттєвою залежністю теплофізичних параметрів від їх 

просторового розташування. 

3. Розроблено конструкції систем охолодження світлодіодів та для 

дискретних параметрів конструкцій проведено визначення їх температурних 

параметрів з використанням методів комп’ютерного моделювання,  що 

дозволило оптимізувати масо-габаритні параметри конструкцій . 
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4.  Розроблено конструкції світлодіодних освітлювальних систем з 

потужністю від 150 до 600 Вт та досліджено їх теплофізичні та електрооптичні 

параметри. 

5. Експериментальний зразок потужного світлодіодного 

освітлювального приладу з використанням теплових труб для  охолодження 

світлодіодів показав можливість забезпечення температури корпусу 

світловода 61,7 оС при максимальній температур кристалу 81 оС та загальній 

електричній потужності освітлювального приладу 151,5 Вт, що є робочим 

температурним режимом для світлодіодів вибраного типу та дозволяє 

реалізовувати терміни служби освітлювального приладу до 100 тис. год.  

6.  Мета дисертаційної роботи щодо розроблення та створення 

потужних і надпотужних світлодіодних освітлювальних систем з 

охолодженням світловипромінюючих структур на основі двофазних 

теплопередавальних пристроїв досягнута та всі часткові завдання вирішені 

повністю, а розроблена концепція побудови систем охолодження потужних 

світлодіодних структур і методи її оптимізації можуть бути використані для 

створення ще більш потужних систем освітлення. 

7.  Напрями подальших досліджень в області створення 

високоефективних, потужних світлодіодних систем освітлення є: 

- створення широкої гамми систем освітлення здатних реалізувати 

ефективне охолодження випромінюючих світло структур з використанням 

додаткових двофазних теплопередавальних пристроїв; 

- використання для створення двофазних теплопередавальних 

пристроїв та теплообмінних елементів широкого спектру матеріалів, що 

дозволить розширити сфери використання розроблених освітлювальних 

приладів.  
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