
 

 

 

 

 ...بدانید LEDنکته که باید در مورد  01

 منبع نوری آینده: ال ای دی 

را تا این حد جذاب  LEDچه چیزی . است LEDبدون شک در صنعت روشنایی و نورپردازی ، بیشترین بحث و جدل ها برسر 

 کند؟ می

این دلیل که دیودهای نوری سریع به . ست و کاربردهای بسیار زیادی داردولوژی ال ای دی در حال توسعه با سرعت باالتکن

انواع المپ های التهابی )زرگ و سردخانه ها از محبوبیت باالیی برخوردارنددر محیط های سرد مانند فریزهای ب .شوند روشن می

 (.تا به حداکثر نور خودشان برسند زیادی مصرف میکنند بسیار در محیط های سرد زمان

و ، هایی با دسترسی سخت مانند سیلوها، برج های مخابراتیها را به کاالی محبوب برای محیط  آن LEDهمچنین عمر باالی 

 .شود ها از نکات مفید ال ای دی محسوب می این درحالی است که ابعاد کوچک آن. کند دودکش های بلند تبدیل می

جایگزینی  کن ها وکتورهای روشنایی و نوراف، پروژبه نورهای هشداری، چراغ های سقفیتوان  های دیگر ال ای دی میاز کاربرد

 .اشاره کرد اسب برای منابع نوری قدیمیمن

ول های ال ای دی ژو ما LED ،COB ،SMDمحصوالت روشنایی و نورپردازی با استفاده از انواع  کوشیم می آذرطیفدر شرکت 

 .کنیمبه همراه درایورهای باکیفیت باال برای عرضه به شما مشتریان محترم تولید 

های  برای اطالع از اصول اولیه و چالشال ای دی را که  و محصوالت نکته در مورد تکنولوژی 01در این مقاله سعی شده است 

 .مربووط به آن ضروری است به شما عزیزان عرضه نماییم

 .ستی نور او قوی در حال انقالبی در دنیا ال ای دی یک منبع نوری کوچک -0

کی است که با عبور جریان برق مستقیم از یک نیمه رسانا یک قطعه الکترونی( Light Emitting Diode)دیود ساطع کننده نور 

 .باشد نامرئی می یک دیود قادر به تولید نور در بازهد خاص نیمه رسانا در صورت استفاده از موا. کند می نور تولید

 



 

 

 

 

شود تا نور خروجی سفید  رسانا از یک الیه فسفر استفاده می روی چیپ نیمه( به جز ال ای دی رنگی )درانواع مختلف ال ای دی 

توان با استفاده از تغییر در فسفر انواع  باشد همچنین می فسفر به دلیل صرفه اقتصادی و سهولت تولید می از استفاده. باشد

 .نورهای سرد و گرم تولید کرد

 

معموال به عنوان سیگنال ) انواع بردهای الکتریکی باشد بلکه سال های طوالنی برای  ال ای دی یک اختراع جدید نمی

 به بازار صنعت( High Power LED)  ال ای دی توان باالی گذشته  اما در دهه. شده است استفاده می از آن( خاموش/روشن

 .بیش از نیمی از محصوالت روشنایی را تشکیل دهند 0101کنند تا سال  مطالعات جهانی پیش بینی می. وارد شد

 

در حال حاضر بازده ال ای دی موجود به . باشد می( Lm/W )لومن بر وات  011در حدود تا آن زمان ده روشنایی مورد انتظار باز

 .رسد لومن بر وات می 061

 



 

 

 

 

 .بازده محصوالت روشنایی از تمامی تولیدات سنتی باالتر است -2

این مهم . شود  خالف محصوالت التهابی در یک جهت خارج میشمار ال ای دی این است که نور تولید شده بر  یکی از مزایای بی

 .باعث جلوگیری از اتالف بسیاری از نور تولید شده میشود

 

به  LEDانواع محصوالت التهابی باید از انواع مناسب لنز و رفلکتور استفاده کرد تا از هدر رفتن نور جلوگیری کرد در حالیکه در  در

 .یابد ی به صورت چشمگیری کاهش میژصورت ذاتی در یک جهت خارج میشود و هدر رفتن انر

 

 .نگهداری پایین تری دارند و تری و هزینه تعویض محصوالت ال ای دی عمر طوالنی -3

نیز  بر اثر ضربه آنها ، قطعاتی مانند فیلمان ندارند ، آسیب پذیریتوجه به اینکه محصوالت ال ای دی باعالوه بر باال بودن عمر، 

 .کمتر است

 



 

 

 

 

عمر این محصوالت در حدود ( درصد خروجی نور اولیه برسد 01کشد تا محصول به  زمانی که طول می) L70بر اساس استاندارد 

 .بار تعویض دارند 0الی  0باشد که در این مدت محصوالت سنتی نیاز به حداقل  ساعت می 010111

 

 .صورت مستقیم با دمای داخل دیود ارتباط داردعمر محصوالت ال ای دی به  -4

 .به مرور زمان باعث کاهش نور خروجی و همچنین کاهش کیفیت فسفر میشود باال رفتن دما در داخل چیپ

 

 :برای جلوگیری از باال رفتن دما توجه به دو نکته ضروری است 

 .دفع حرارت با وزن مناسب برای ایجاد  (Heat sink)های دفع حرارت مناسب در اصطالح هیت سینک  استفاده از پره (0

 

 

 



 

 

  

 .جلوگیری از باال رفتن جریان در داخل چیپ با به کارگیری درایور مناسب که دارای ثابت کننده جریان باشد( 0

 .نور در آینده مناسب و جلوگیری از کمبوددر نظر گرفتن ضریب حفظ نور برای طراحی  -5

ساعت استفاده از کاال در نظر گرفتن  010111ود نور بعد از ببرای جلوگیری از کم L70با توجه به مباحث مطرح شده استاندارد 

به این صورت . از اهمیت باالیی برخوردار است( LLMF: LAMP LUMEN Maintenance Factor)  ضریب حفظ نور المپ

 (1.43=1/0.7). توان باالتر استفاده کرد% 34شود در طراحی اولیه باید محصولی با  استفاده می 100که اگر ضریب 

 .ها قابل تولید هستند ها و دمای رنگ های ال ای دی در تمامی طول موج چراغ و پنل -6

بر . مختلف استی های خاص برای روشنایی فضاها ، امکان آنها در طول موجLEDهای محصوالت تولید شده با تکنولوژی  از مزیت

 .شوند ها را شامل می تولید شده از آنها تمامی طول موجهای التهابی و فلورسنت که نور خالف انواع المپ

در دیگر محصوالت باید از فیلترهایی استفاده شود که باعث جذب در حالی که برای تولید نورهای رنگی در دیگر محصوالت باید 

 .تولید نور مورد نیاز بدون فیلتر را دارد ال ای دی ها. شود مقداری از نور می

 .همچنین امکان نورهای خاص مانند فرابنفش و فروسرخ نیز وجود دارد

 



 

 

 

 

 .ها تابعی از طول موج انهاست ال ای دی( CRI)شاخص رنگی  -7

های کاری نیاز به  محیطبا توجه به اینکه در بعضی . آید می از کاال به حساب میگاهی فاکتور مه CRI، معیار با توجه به نیاز

 .دست پیدا کرد 01توان به شاخص رنگ باالی  تشخیص رنگ الزامی است ، با استفاده از محصوالت ال ای دی می

 !ی عمل پوشاند های نورپردازی جدید جامه ان به ایدهتو با استفاده از ال ای دی می -8

 :قابل اجرا هستندبا استفاده از توانایی کنترل نور دو دسته از ایده های جذاب 

 (گاهی نیاز به نور سرد و گاهی برعکس)ی نور با توجه به کاربری محیط  تغییر دما( 0

 .، سبز و آبیبا استفاده از کنترل رنگهای قرمزهای هفت رنگ  وژهپر( 0

 .بدون درایور مناسب دمای کاال باال خواهد رفت و نور ناپایدار خواهد بود !کنترل ال ای دیکروز : درایور -9

دی را به  ر درایور چیپ ال ایگبا توجه به اینکه ا. هاست های تعیین کننده عمر کاالی ال ای دی درایور آن از مهمترین بخش

وظیفه درایور تبدیل جریان )یافت  محصول به شدت کاهش خواهد ، عمر(از نظر ولتاژ و جریان)صورت مناسب تغذیه نکند 

 . (با ولتاژ و جریان مشخص است [DC]به جریان مستقیم  [AC]متناوب 

 .کمتر استاز بقیه محصوالت  LEDهای برق ، نصب و نگهداری  مجموع  هزینه -01

... ، هالوژن وفلورسنتوالت بخار سدیم، بخار جیوه، کم مصرف، صی برای انواع محرا جایگزین بسیار مناسب LEDاین موضوع 

 .کند می

 

 

 

 



 

 

 

یک الی دو  ی ه محصوالت بیشتر است اما در بازهدر مقابل بقی LEDمحصوالت  اولیه توجه به این نکته ضروری است زیرا هزینه

جایگزین کرد  LEDحتی محصوالت سالم را با محصوالت  ،با دید سرمایه گذاری توان یعنی می. شود ساله هزینه کاال جایگزین می

 .و بعد از مدتی به سود رسید

 

 

 


