Tematyka badawcza:

OŚWIETLENIE HID ORAZ LED

W tej tematyce Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki proponuje
następującą współpracę:
L.p.
1.

2.

3.

1.

Nazwa Laboratorium, Zakładu, Pracowni
Zakład Energoelektroniki i Transportu
Elektrycznego (Warszawa)
• Opis możliwości badawczych.
• Układ zasilania lamp wyładowczych oraz sposób ich
sterowania.
• Oprawa LED stymulująca wzrost i rozwój roślin w
uprawach szklarniowych.
• Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła w
doświetlaniu sadzonek wybranych gatunków roślin.
• Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła w
medycynie
Bałtycka Pracownia Technologii
Energoelektronicznych
• Opis możliwości badawczych.
• Negatoskop przemysłowy ze źródłami światła LED
Oddział Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
we Wrocławiu
• Opis możliwości badawczych.
• Wytworzenie pokrycia termoemisyjnego
absorpcyjnego oraz pomiary skuteczności
chłodzenia metodą pasywną źródeł światła typu
LED

Nr
strony
1

7

9

Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego
Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego w Warszawie

specjalizuje się w projektowaniu, oraz badaniu układów zasilania oświetlenia
LED oraz HID (High Intensive Discharge). Projektuje płyty drukowane
o podłożu aluminiowym (MCPCB) do montażu diod LED dużych mocy celem
poprawnego odprowadzania ciepła ze złącz półprzewodnikowych. Zajmuje się
także projektowaniem specjalistycznych opraw oświetleniowych o widmie
i energii promieniowania dostosowanych do wymogów klienta.
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Adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego
04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 1125 380
email: npm@iel.pl
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2. Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych

Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych zajmuje się
zastosowaniami

diod

LED

architektoniczno-użytkowego

w
oraz

nowoczesnych
w

lampach

systemach
oświetlenia

oświetlenia
zewnętrznego

i wewnętrznego pojazdów.

Adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych
80 - 557 Gdańsk, ul. Narwicka 1
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3.

Oddział Materiałoznawstwa

Elektrotechnicznego

we

Wrocławiu

Wykonanie instalacji
i weryfikacja
praktycznej metody
bezpośredniego
zasilania źródeł
światła typu LED
z paneli
fotowoltaicznych

Wytworzenie okrycia
termoemisyjnego
i absorpcyjnego oraz
pomiary
skuteczności
chłodzenia metodą
pasywną źródeł
światła typu LED

Opracowanie
wstępnej koncepcji
i wykonanie
prototypu systemu
sterowania
nietężeniem
oświetlenia
w rowerowej lampie
LED oraz
przeprowadzenie
analizy ograniczenia
zużycia energii
elektrycznej

W ramach projektu zbudowano instalację testową,
w skład której wchodziły odnawialne źródła prądu
stałego w
postaci paneli fotowoltaicznych i
bezpośrednio do nich podłączonych odbiorników
energii w postaci energooszczędnych źródeł
światła w postaci świetlówek LED zbudowanych
jedynie z diod SMD stabilizowanych opcjonalnie
układem stabilizatora prądowego, bez stosowania
dedykowanych zasilaczy wewnętrznych.
Pomiary
obejmowały
zakres
wspomagania
zasilania układu
autonomicznego poprzez
zewnętrzny zasilacz buforowy o
napięciu
dostosowanym do napięcia generowanego prze z
układ
paneli
fotowoltaicznych,
a
także
optymalizacje
para
metrów
prądowonapięciowych
autonomicznego
układu
fotowoltaicznego i zasilacza buforowego.
Wykonano
modyfikacje
powierzchni
próbek
aluminiowych, celem zbadania zmian jakie wniosą
one do pracy kształtek albuminowych jako
elementów
absorbujących
i
oddających
promieniowanie cieplne. Dokonano modyfikacji
sposobu oddawania ciepła, dzięki czemu uzyskano
5,5 krotny wzrost możliwości dysypacji ciepła
przez radiatory aluminiowe. Jako alternatywę dla
obróbki radiatora aluminiowego, w przypadku
gdyby zwiększenie ilości przyjmowanego ciepła
było niewystarczające, przeprowadzono testy z
radiatorem
wypełnionym
masą
epoksydową
dobrze przewodząca ciepło, lecz
będąca
izolatorem
elektrycznym.
Zaproponowane
rozwiązanie pozwoliło na blisko 50 krotnie lepsze
przewodzenie ciepła z powierzchni zasilacza do
przeciwległej ścianki radiatora.
1) Krótki opis projektu.
Przedmiotem usługi było opracowanie wstępnej
koncepcji sterującego układu elektronicznego i
wykonanie
prototypu
systemu
sterowania
natężeniem oświetlenia w rowerowej lampie LED
oraz przeprowadzenie analizy ograniczenia zużycia
przez nią energii elektrycznej. Funkcjonalność
opracowanego rozwiązania rowerowej lampy LED
polega
na
automatycznym
dostosowywaniu
natężenia oświetlenia do warunków panujących na
drodze. W przypadku doskonałej widoczności,
poziom emitowanego przez lampę światła jest
ograniczony do minimum, natomiast w przypadku
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całkowitej ciemności lampa pracuje z pełną mocą
diody LED.
Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie zużycia
energii przez lampę a tym samym wydłuża to jej
czas pracy bez ładowania akumulatorów.
2) Otrzymane wyniki.
W zakres usługi wchodziło: opracowanie układu
elektronicznego oraz algorytmu sterowania mocą
diody LED w zależności od natężenia oświetlenia,
wykonanie i przetestowanie prototypu modułu
oraz
przeprowadzenie
wielokryterialnych
pomiarów
weryfikujących
skuteczność
ograniczenia zużycia mocy przez lampę a tym
samym wydłużenia pracy lampy bez konieczności
jej ładowania bądź wymiany akumulatorów.
3). Rezultatem pracy jest dokumentacja układu
elektronicznego (schematy ideowe oraz layout i
zestawienie
elementów),
kod
sterujący
mikrokontrolerem, wykonany i przetestowany
prototyp układu oraz wyniki przeprowadzonych
pomiarów i analiz skuteczności ograniczenia
zużycia energii elektrycznej przez lampę w
zależności od parametrów algorytmu sterującego
mocą diody LED w funkcji natężenia oświetlenia

Adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Oddział Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61,
tel.: +48 (71) 328-30-61, fax.: +48 (71) 328-25-51,
email: ielow@iel.wroc.pl
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