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Proba practica I

Domeniul tehnic de specialitate: ELECTRICITATE-FIZICA

.

Redactarea unei descrieri de inventie, redactarea revendicarilor
Se primesc de la client urmatoarele documente:
1. Scrisoare client (anexa 1);
2. Anexa 2 la scrisoare include:
- domeniul de aplicare al inventiei;
-stadiul tehniciicunoscut-decHent cu prezentarea dezavantajelorsolutiilor
tehnice anterioare;
- prezentarea In detaHu a obiectului inventiei ~i -figuri.
Indicatii

In cadrul activitatii de consilier In proprietate industriala primiti de la un cHent 0
scrisoare la care este anexata descrierea unei inventii Impreuna cu referinte din stadiul
tehnicii cel mai apropiat, cunoscut de clientul dvs. Pentru aceasta inventie el dore~te
sa obtina
brevet de inventie
,
. In Romania.
Trebuie sa acceptati datele ~i consideratii1e din scrisoare ~i sa redactati
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revendicarile pe baza lor. In ce masura l?i Intre ce limite sunt utilizate aceste date l?i
consideratii este responsabilitatea dvs.
Nu trebuie sa faceti uz de eventualele cunol?tinte speciale pe care dvs. le-ati
putea avea In domeniul din care face parte inventia, dar nu trebuie sa pierdeti din
vedere faptul ca stadiul tehnicii prezentat de client nu este exhaustiv.
Sarcina dvs. este sa redactati eel putin 0 revendicare independenta l?i una
dependenta oferindu-i solicitantului cea mai larga protectie posibila. Trebuie sa aveti
In vedere In acelal?i timp, l?ansa acordarii titlului de protectie de catre OSIM. La
redactarea revendicarilor trebuie sa aveti In vedere prevederile Legii 64/1991 privind
brevetele de inventie, republicata In Monitorul Oficial al RomEmiei, Partea I, nr. 541 din
8 August 2007. Revendicarile dependente vor fi Intr-un numar rezonabil.
In continuare, sunteti solicitati sa redactati descrierea inventiei respectand
ordinea capitolelor In descriere prevazuta la Art. 16 din Regulamentul de aplicare a
Legii 64/1991 privind brevetele de inventie. Totodata yeti redactal?i evidentia problema
tehnica l?i solutia de rezolvare a acesteia. Descrierea inventiei trebuie sa fie clara l?i
cornpleta astfellncat revendicarile sa aiba suport In descriere-.---Pentru redactarea descrierii, pe textul anexat yeti identifica l?i marca cu litere,
Insotite de titlul capitolelor, paragrafele care corespund capitolelor prevazute In art. 16
din Regulamentul de aplicare a Legii. Pe 0 foaie alaturata yeti redacta acele capitole
ale descrierii care Iipsesc din textul anexat, atribuindu-Ie literele l?i titlurile capitolelor
conform celor prevazute In Art.16.
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Anexa "I - ElECrR~CIITAT!E-FIIZ~cA

SCRISOARE CLIENT

Stimate domnule consilier,

Anexate prezentei va transmit urmatoarele date pentru inventia mea avand ca
obiect a lampa tubulara cu LED-uri pentru iluminat interior:
- domeniul de aplicare a inventiei,
- stadiul tetmicii
- prezentarea Tn detaliu a inventiei, Tnsotita de exemple de realizare,
- avantajele inventiei.

Va rag, ca pe baza acestor date sa redactati descrierea inventiei

~i

revendicarile Tn conformitate cu prevederile legale Tn domeniul brevetelor de inventie,
In vederea depunerii unei cereri de brevet la OSIM.

Anexa 2: (F pag.

Client,

Anexa 2
ElECTRICITATIE-FIZICA

Cercetarile noaste In domeniul lampilor au condus la realizarea unui nou
tip de lampa tubulara cu LED-uri pentru iluminat interior care se poate folosi la
corpuri de iluminat din c1adiri cultural-administrative, birouri, hoteluri, l?coli l?i
i1uminat casnic.
Sunt cunoscute 0 serie de tipuri de corpuri de i1uminat care folosesc
module cu LED-uri de 0,1-0,5 A, In numar de 60-180 buca1i, In tuburi din
material plastic, transparent, care pot Inlocui actualele lampi fluorescente
tubulare de 18 W l?i respectiv 36 W l?i care sunt interschimbabile. Alimentarea
acestor lampi tubulare este constituita dintr-un sistem electronic, introdus In
interiorul tubului l?i alimentat la tensiunea re1elei de 230 Vca.
Prin sistemul

electronic de alimentare, modulele cu

LED-uri sunt

alimentate la tensiunea de 24 Vcc. Se men1ioneaza ca aceste lampi tubulare cu
LED-uri pot fi montate In adualele corpuri de iluminat, care prevad balasturi l?i
startere pentru amorsarea l?i func1ionarea lampilor, prin scoaterea starterului l?i a
lampii. La corpurile de iluminat create de mine, echipate cu astfel de lampi
tubulare cu LED-uri nu se mai utilizeaza lampa, balastul l?i starterul de la vechile
corpuri de iluminat.

.

De mentionat ca LED-urile, del?i sunt cunoscute de multa vreme, datorita
tehnolo§iilor avansate pot fi folositeabia acum l?i In i1uminatulinterior.
Un document relevant din stadiul tehnicii identificat de mine In urma
cercetarii documentare este cererea de brevet US2004007980, care prezinta 0
lampa tubulara cu LED-uri alcatuita dintr-un corp format prin conectarea unei
multitudini de LED-uri. Acestea sunt conectate Intre ele prin nil?te elemente
flexibile. LED-urile l?i conexiunile lor sunt· inserate Intr-un tub transparent sau
translucid.
Aceste lampi prezinta urmatoarele dezavantaje:
- Incalzire excesiva l?i necontrolabila data de func1ionarea LED-urilor;
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- la

depa~irea

temperatunlor de 50 a C Tn interiorul tubului, scade durata de

viata a LED-urilor;
- sursa electronica de alimentare a lampilor tubulare cu LED-uri, care este
plasata Tn interiorul tuburilor, nu are un sistem de control al temperaturii putand
afecta functionarea componentelor electronice;
- pret de cost ridicat;
- nu permit monitorizarea individuala Tn cazul unei retele de corpuri de
iluminat;
- reglarea intensitatii luminoase prin regulator de iluminozitate (dimmer) nu
se poate face de la zero la valoarea maxima, ci numai de la

0

valoare de 20% la

valoarea maxima.

Tn legatura cu inventia anexez fig. 1 §i 2 care reprezinta:
- fig. 1 - componentele unei lampi tubulare cu LED-uri;
- fig. 2 - schema electrica de alimentare a unei lam pi tubulare cu LED-uri.

Tn figura 1 sunt prezentate componentele unei lampi tubulare cu LED-uri:
tub din plastic 1 transparent, de 600 mm sau 1200 mm lungime, modul 2 cu LED
uri

ce contine Tntre 17 LED-uri §i 72 LED-uri, un ansamblu 3 cu senzori de

temperatura, un modul de alimentare

~i

control 4 care este un controler

electronic programabil, izolator 5 din material electroizolant,

~i

soclu 6 metalic cu

§tifturi.
Larnpa tubulara cu LED-uri pentru iluminat interior este compusa dintr-un
tub din plastic 1 transparent de 600 mm sau 1200 mm, prevazut Tn interior cu un
modul 2 cu LED-uri

avand Tntre 17 LED-uri §i 72 LED-uri. Tn vederea

monitorizarii temperaturii din interiorul tubului 1, este montat ansamblul 3 de
senzori de temperatura care transmite un semnal cu temperatura masurata la
modulul de alimentare

~i

control 4.

Tn vederea monitorizarii temperaturii atat din interiorul modulului 2 cat ~i
din exteriorul acestui modul, ansamblul 3 este alcatuit din senzorul 51 pentru
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masurarea temperaturii In exteriorul modulului 2

~i

respectiv senzorul 52 pentru

masurarea temperaturii In interiorul modulului 2.
Modulul de alimentare ~i control 4 este conectat atat cu ansamblul 3 de
senzori cat

~i

cu modulul 2 cu LED-uri. Conexiunea cu modulul 2 se face prin

intermediul unui izolator 5 din material electroizolant.
Modulul 4 este alimentat de la retea prin intermediul unui soclu metalic 6
~tifturi.

Daca se alimenteaza de la retea, de exernplu cu 80-260 Vca, modulul de
alimentare ~i control 4, se regleaza temperatura de functionare a LED-urilor pana
la valorea de SO°C. Tn acest scop se utilizeaza ansamblul

3 senzori de

temperatura, respectiv senzorul 51 din exteriorul modulului 2 ~i senzorul 52 din
interiorul modulului 2, se transmite semnalul cu valoarea ternperaturii la modulul
4,

~i,

In cazul In care se

depa~e~te

temperatura prescrisa, prin intermediul

modulului 4, se scade curentul LED-urilor

~i

se alimenteaza la tensiuni de 60

126 Vcc modulul cu LED-uri 2.
Este posibila monitorizarea individuala a corpurilor de i1uminat cu lampi
tubulare cu LED-uri legate Intr-o retea ~i se poate regia intensitatea luminoasa a
LED-urilor de la zero la valoarea maxima a acesteia cu ajutorul unui regulator de
luminozitate (dimmer).
Tn plus, In figura 2 am redat schema electrica de alimentare a unei lampi
tubulare cu LED-uri montate Intr-un corp de i1uminat. Tensiunea retelei poate
varia Intre 80-260 Vea, fara a modifica puterea consumata- -sau fluxul lumin-os
emis de sursa de lumina. La aceasta tensiune se alimenteaza modulul 4 care
este un controler electronic programabil, ~i care, cu ajutorul ansamblului 3 de doi
senzori de temperatura, controleaza temperatura de functionare a LED-urilor
care trebuie sa fie

:0;

soac.

Modulul de alimentare ~i control 4 alimenteaza modulul cu LED-uri 2, la
tensiuni cuprinse Intre 60 ~i 126 Vcc. Deoarece este posibila monitorizarea
individuala a corpurilor de iluminat cu LED-uri legate 'intr-o re1ea, se poate regia
intensitatea luminoasa a LED-urilor de la zero la valoarea maxima a acesteia cu
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ajutorul unui regulator de luminozitate care se
modulului de alimentare

~i

gase~te

Tn schema electronica a

control 4.

Lampa tubulara cu LED-uri pentru iluminat interior, conform inventiei mele,
are urmatoarele avantaje:
- posibilitatea controlarii temperaturii de functionare a LED-urilor cu
ajutorul unor senzori de temperatura montati Tn interiorul

~i

Tn exteriorul lampii

tubulare cu LED-uri, legati la un controler programat la

0

valoare impusa de

maxim 50 DC;
- regia rea intensitatii luminoase prin dimmer se poate face pornind de la
zero la valoarea maxima a acesteia;
- se poate face

0

monitorizare individuala la

0

retea de corpuri de iluminat

echipate cu larnpi tubulare cu LED-uri.
- reducerea consumului de energie eleetrica cu circa 70%;
- marirea duratei de viata a LED-urilor datorita utilizarii controlerului
programat la temperaturi de maxim 50C;
- durata de viata a sistemului de iluminat cu LED-uri este de minim 50.000
de ore, cand sunt respectate conditiile de functionare a LED-urilor la ternperaturi
i.

sub 50C;
, - factor de putere >0,99.
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Fig. 1
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