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АНОТАЦІЯ 

Калустова Д.О. Методи відтворення природного білого світла в системах 

освітлення на тетрахроматичних світлодіодах. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (17 Електроніка та телекомунікації). - 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2020. 

Висока світлова ефективність світлодіодних серійних освітлювальних приладів 

та доведений вплив світла на психофізичний стан людини сприяють створенню 

керованих систем освітлення (СО) та приділенню більшої уваги фактору якості 

світла, пов’язаному з подібністю штучного світла до природного. Найбільш 

перспективними з цієї точки зору є тетрахроматичні СО, однак вони мають 

проблему неоднозначності визначення внесків інтенсивності випромінювання 

світлодіодних компонентів в результуюче світло, що потребує накладання 

додаткових умов. Це вимагає розробки нових методів визначення співвідношень 

інтенсивності випромінювання компонентів світлодіодних систем для відтворення 

природного білого світла. Ці нові методи фактично є певними додатковими 

умовами, які призводять з одного боку до однозначності вирішення задачі 

отримання білого світла в чотирьохкомпонентних системах, а з іншого 

забезпечують природні значення параметрів візуального та не візуального впливу 

результуючого білого світла на людину в широкому діапазоні корельованих 

колірних температур (ССТ), що визначає актуальність та практичну цінність роботи. 

Метою дисертаційної роботи є розроблення методів змішування кольорів 

тетрахроматичних світлодіодів для відтворення природного білого світла. 

При виконанні дисертаційної роботи були одержані наступні наукові результати: 

1. Вперше розроблено метод синтезу білого світла в тетрахроматичних 

СО, який відрізняється використанням умови мінімізації внеску кольорової 

складової в результуюче світло, що дозволяє одночасно використовувати лише два 

кольорових світлодіодів та один широкосмуговий світлодіод для забезпечення 

динамічної зміни відтінків білого світла, а також оптимізувати світлову 

ефективність СО. 
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2. Розроблено метод синтезу білого світла в тетрахроматичних СО, в 

якому фіксується співвідношення між інтенсивностями випромінювання білого та 

червоного світлодіодів, що дозволяє зменшити кількість каналів керування 

тетрахроматичною СО с чотирьох до трьох при забезпеченні природних значень 

параметрів кольоровідтворення в широкому діапазоні ССТ. 

3. Представлено алгоритм визначення простору можливих візуальних та 

циркадних параметрів тетрахроматичних СО для відтворення природного білого 

світла в широкому діапазоні ССТ на основі аналізу спектральних характеристик їх 

складових світлодіодних компонентів. 

4. Запропоновано критерії вибору співвідношення внесків компонентів 

тетрахроматичних СО для забезпечення комфортного світлового середовища в 

залежності від пріоритетності вимог по якості світла з точки зору світлової 

ефективності, кольоропередачі, ССТ та циркадного впливу. 

5. Удосконалено метод керування світлодіодами в створеній системі 

групового керування світлодіодами, який відрізняється ступенем стабілізації струму 

живлення в режимах постійного та ШІМ струмів, що дозволяє забезпечити 

пропорційність внесків інтенсивності випромінювання окремих світлодіодів 

відповідно до розроблених методів синтезу кольорів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що проведені 

дослідження дозволяють створити енергоефективні СО на тетрахроматичних 

світлодіодах для широкого кола застосувань із динамічною зміною параметрів 

результуючого світла у широкому діапазоні ССТ при забезпеченні оптимальних 

параметрів візуального та не візуального впливу для ефективного використання 

ресурсів системи та створення комфортного світлового середовища. 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

визначено об’єкт та предмет дослідження, відповідно до яких сформульовано мету 

та завдання роботи, вказано застосовані методи дослідження, представлено наукову 

новизну результатів роботи, їх практичне значення та форми апробації.  

У першому розділі роботи представлено аналітичний огляд літературних джерел 

за темою дисертації, проаналізовано існуючі системи внутрішнього освітлення та 

методи отримання білого світла при використанні світлодіодів, запропоновані 
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іноземними та вітчизняними науковими групами. Сформульовано проблему 

неоднозначності отримання білого світла в тетрахроматичних світлодіодних 

системах. На основі проведеного аналізу сформульовано завдання дослідження та 

часткові завдання дисертації. 

У другому розділі представлено два розроблені методи отримання білого світла 

в тетрахроматичних СО, які вирішують проблему неоднозначності вирішення задачі 

отримання білого світла в чотирьохкомпонентних СО шляхом введення умови 

мінімізації внеску кольорової складової або умови стабілізації пропорції 

інтенсивності випромінювання білого та червоного світлодіодів. Наведено 

математичне представлення даних методів та результати  комп’ютерного 

моделювання світлових та колірних характеристик систем при їх застосуванні. 

Порівняння одержаних результатів при використанні базових білих світлодіодів 

системи з різними спектральними характеристиками показало доцільність 

використання білих світлодіодів з ССТ, яка лежить у нижньому діапазоні ССТ, які 

потрібно забезпечити, для генерації білого світла з високими значеннями параметрів 

кольоропередачі. 

У третьому розділі представлено алгоритм визначення потенційних 

можливостей тетрахроматичних СО в генерації білого світла з координатами 

колірності на кривій Планка в широкому діапазоні ССТ шляхом дослідження 

простору візуальних та циркадних параметрів, які вони можуть забезпечити. За 

результатами комп’ютерного моделювання світлових та колірних характеристик 

систем з різними базовими білими світлодіодами запропоновано ряд критерії для 

вибору співвідношення внесків світлодіодних компонентів для забезпечення 

комфортного світлового середовища в залежності від сфери застосування СО та 

пріоритетності вимог по якості світла. 

У четвертому розділі представлено експериментальну перевірку запропонованих 

методів отримання білого світла при використанні розробленого макету системи 

групового керування світлодіодами, який передбачає можливість використання від 

двох до восьми світлодіодів різного типу та дозволяє врахувати такі особливості 

реальних систем, як залежність параметрів окремих світлодіодів від струму 

керування та специфіку роботи в різних режимах живлення. Удосконалення методу 
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керування світлодіодами в створеній системі підвищило стабілізацію струму 

живлення в режимах постійного та ШІМ струмів для забезпечення пропорційності 

внесків інтенсивності випромінювання окремих світлодіодів відповідно до 

розроблених методів синтезу кольорів. 

Основні результати дисертаційної роботи відображені в 11 публікаціях, серед 

яких 3 наукові статті в журналах, які входять до Переліку наукових фахових видань 

України, затвердженого Міністерством освіти і науки України, 2 наукові статті  в 

журналах, які входять до наукометричної бази даних Scopus та належать державам, 

які входять до Організації економічного співробітництва, 1 патент України на 

корисну модуль та 5 публікацій в матеріалах науково-технічних конференцій. 

 

Ключові слова: змішування кольорів RGBW; регульоване біле світло; 

кольоропередача; циркадний ефект. 
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SUMMARY 

Kalustova D.O. Methods of natural daylight reproduction in lighting systems with 

tetrachromatic light emitting diodes. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

PhD thesis majoring in 172 “Telecommunications and radio engineering”  

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

Physics (ISP), NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 

High luminous efficacy of the commercially produced LED luminaires and proven 

impact of light on the human wellbeing promote the controlled lighting systems (LSs) 

development, as well as focus on the light quality factor associated with the similarity of 

artificial light to daylight. In this view the most promising are tetrachromatic LSs. 

However, they have ambiguity problem in determining LEDs’ brightness contribution in 

the resulting light, which requires a supplementary condition. This requires the 

development of new methods of determining the LSs’ components contributions ratio for 

natural daylight reproduction. In fact, these new methods are certain supplementary 

conditions which lead up to the unambiguous solution of the four-component problem of 

obtaining white light on the one hand and provide natural values of visual and circadian 

parameters of the resulting white light in a wide range of the correlated colour temperature 

(CCT) on the other hand. This determines the relevance and practical utility of the work. 

The aim of the PhD thesis is to develop methods of colour mixing for tetrachromatic 

light emitting diodes (LEDs) for natural daylight reproduction. 

In the performance of thesis research the following scientific results were obtained: 

1. For the first time it was developed the method of white light synthesis in the 

tetrachromatic LSs, which differs by using the condition of minimization of the RGB 

LEDs’ contribution in the resulting light that allows the simultaneous use of only two 

colour LEDs and one broadband LED to provide the dynamic change of white light hues, 

as well as to optimize the light efficiency of LS. 

2. It was developed the method of white light synthesis in the tetrachromatic 

LSs wherein a ratio of brightness between red and white LEDs is fixed that reduces the 

number of control channels of tetrachromatic LS from four to three while providing 

natural values of colour rendering in a wide CCT range. 
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3. It was presented the algorithm of determining the space of visual and 

circadian parameters of the tetrachromatic LSs for daylight reproduction in a wide CCT 

range by analyzing the spectral power distributions of the LED components. 

4. There were proposed criteria for choosing the brightness ratio of the 

tetrachromatic LSs’ components to ensure a comfortable lighting environment depending 

on the priority of light quality requirements in terms of light efficacy, colour rendering, 

CCT and circadian effect. 

5. The method of LED control has been improved in the created LED group 

control system, which differs in the degree of stabilization of the supply current in the DC 

and PMW current modes. It allows to ensure the proportionality of the separate LEDs’ 

brightness contribution in accordance with the developed methods of colour mixing. 

The practical utility of the results is that the conducted researches allows to develop 

energy-efficient LSs based on the tetrachromatic LEDs for a wide range of applications, 

with a dynamic change of the resulting light parameters in a wide CCT range while 

providing optimal visual and circadian parameters for efficient use of LS resources and 

comfortable lighting environment. 

The introduction to the thesis substantiates the relevance of the research topic, defines 

the object and subject of research, according to which the purpose and objectives of the 

work are formulated. It contains the applied research methods, scientific novelty of the 

results, their practical value and approbation forms. 

The first section presents an analytical literature review on the topic of the thesis. The 

existing systems and methods were analyzed, such as indoor lighting systems, methods of 

obtaining white light using LEDs that were proposed by foreign and domestic scientific 

groups. It was formulated the problem of ambiguity in obtaining white light in 

tetrachromatic LED systems. On the basis of the conducted analysis the research objective 

and partial objectives of the PhD thesis are formulated. 

The second section presents two developed methods of white light synthesis in the 

tetrachromatic LSs which solve the problem of ambiguity in obtaining white light in four 

component LSs. This is achieved by using the condition of minimization of the RGB 

LEDs’ contribution or the fixed ratio of brightness between red and white LEDs. There is 

mathematical representation of these methods and the results of computer simulations of 
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photometric and colorimetric parameters of the LSs using them. Comparison of the results 

obtained using basic white LEDs with different spectral characteristics showed the 

practicability of using white LEDs with CCT lying in the lower range of CCTs to be 

provided, to obtain white light with high values of colour rendering. 

The third section presents the algorithm of determining the tetrachromatic LSs’ 

performance potential in the synthesis of white light with chromaticity coordinates on the 

Planckian locus in a wide CCT range by exploring the space of visual and circadian 

parameters that they can provide. There are the results of computer simulation of 

photometric and colorimetric parameters of the systems with different basic white LEDs. 

Hence, it was proposed a number of criteria for choosing the ratio of LEDs’ brightness 

contribution to provide a comfortable lighting environment depending on the LS´s scope 

of application and the priority of light quality requirements. 

The fourth section presents the experimental verification of the proposed methods of 

obtaining white light using the created LED group control system. It provides the ability to 

use from two to eight LEDs of different types and allows to take into account such features 

of real systems as the dependence of the individual LEDs’ parameters on the control 

current and the specifics of operation in different power modes. Improving the method of 

LED control in the created system has increased stabilization of the supply current in the 

DC and PMW current modes to ensure the proportionality of the separate LEDs’ 

brightness contribution in accordance with the developed methods of colour mixing. 

The main results of the PhD thesis are represented in 11 publications, including 3 

scientific articles in the journals included to the List of scientific professional publications 

of Ukraine approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine, and 2 scientific 

articles in the journals of the countries of the Economic Cooperation Organization that are 

indexed in the Scopus scientometric database, as well as 1 Ukrainian utility model patent 

and 5 publications in the conference proceedings. 

 

Key words: RGBW colour mixing; tuneable white light; colour rendering; circadian 

effect. 
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