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Fremtidens bæredygtige solcelle-
drevne LED system i øjenhøjde 
 

Dimensionering og optimering af 
energisystemet samt intelligent styring af 
energiforbrug i fremtidens autonome og 
bæredygtige LED systemer.  
 
Udvikling af dimensioneringssystem 
Dimensionering af soldrevne lyssystemer er ikke en triviel opgave, da 
lysforholdene i øjenhøjde er væsentligt anderledes end lysforholdene ved 
installation på en tagflade, hvor solceller primært forefindes.  
 
I projektet udvikles et stærkt dimensioneringsværktøj, der favner hele 
systemets energistrømme og ud fra nogle forprogrammerede 
installationsscenarier kan forudsige dimensionerne af de aktive 
komponenter i systemet. Herved kan designeren iterativt justere sig frem 
til et kompromis, der falder inden for den accepterede lysperformance af 
produktet i nogle givne installationsomgivelser. Værktøjet kan således 
både anvendes til at dimensionere systemer efter – ligesom det kan 
rådgive omkring komponentvalg. Følgende nøgleparametre indgår i 
værktøjet: 
 

•Scenarie for placering af produktet. 
•Solpanel - størrelse, type og orientering. 
•Batteri – type og størrelse. 
•Lysprofiler for LED’erne. 

Modellens matematiske blokke kan ses skematisk nedenfor: 
 
 

Prototyper baseret på dimensioneringsmodel 
I projektet realiseres en række prototyper dimensioneret på baggrund af den 
udviklede matematiske model. Prototypen DOT er et eksempel herpå, hvor produktet 
skal placeres i et bymiljø, hvor lysbetingelserne er væsentligt ringere end i 
tagkonstruktioner. DOT pullerten arbejder med intelligent lysforbrug – således at den 
opsamlede energi gennem dagen disponeres bedst muligt i den mørke periode 
mellem solnedgang og solopgang. Især de korte lyse dage og lange lyse nætter er 
en udfordring for autonome soldrevne produkter på de nordlige breddegrader. 
Værktøjet giver en mulighed for at identificere dette mulighedsrum og disponere 
optimalt herefter til opnåelse af det bedste kompromis.  

DTU Fotonik, out-sider, AKJ Inventions, Modelmager, DTU 
Energikonvertering og Lagring 

Prototyper af DOT pullerten (Forhandles af out-sider – designet af Nils Grunnet-Jensen) 
  

Beregningsværktøjet verificeres og 
styrkes via feedback fra fieldtests af 
prototyperne. Værktøjet bliver 
nøjagtigere, jo mere det bruges. 
 

Fieldtest og feedback 
Prototyperne udstyres med monitoreringsenhed således, at energi-
systemet og de aktive komponenter heri overvåges under drift i felten og 
data herom lagres tidsopløst. Derved kan den matematiske model og de 
enkelte moduler heri verificeres. Det er hensigten at protyperne laves i 
større serier således at et ret massivt datamateriale kan tilvejebringes og 
sikre modellens præcision. Modelværktøjet realiseres i en forsimplet 
internetbaseret udgave, hvorved en bred interessentgruppe vil kunne 
bruge værktøjet og komme med feedback til selve brugeroplevelsen af 
værktøjet. Herved styrkes modellen fra et brugersynspunkt ligesom den 
kan anvendes til dimensionering af andre soldrevne produkter, hvor 
forbrugsleddet ikke nødvendigvis er lys. 
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