
  آماري از مصرف انرژي در زمينه توليد روشنايي:

بهينه سازي مصرف انرژي پرقدرت ترين و موثر ترين ابزار براي دستيابي به آينده اي بهتر و قابل تحمل است. بهبود در زمينه ي 
بهينه سازي مصرف انرژي مي تواند نياز به سرمايه گذاري در زمينه انرژي زيربنايي را كاهش دهد، همچنين  مي تواند قيمت 

  صرف كننده را افزايش و كاهش مهمي در گسيل گازهاي گلخانه اي ايجاد كند.محال سوخت را كاهش داده، رفاه 

درصد انرژي مصرفي جهان مربوط به توليد روشنايي مي  19روشنايي در زمينه كاهش مصرف انرژي نقش مهمي را ايفا مي كند. 
درصد انرژي  15عمومي و تجاري و  درصد انرژي مصرفي ساختمانهاي 60درصد مي باشد.  22باشد كه اين رقم در اياالت متحده 

درصد ادارات از سيستم هاي قديمي و ناكارآمد براي تامين  80بيش از  مصرفي خانه ها مربوط به تامين روشنايي مي باشد.
و يني اين سيستمهاي ناكارآمد با سيستم هاي جديد توليد روشنايي كه كارآمدتر، بهينه تر جايگزروشنايي استفاده مي كنند؛ كه با 
  مي تواند مصرف انرژي را كاهش داده و صرفه جويي عظيمي در هزينه ها انجام دهد. مقاوم تر از نظر طول عمر هستند،
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كند و به عنوان منبع استفاده مي ديود نورافشانهاي حالت جامد است كه از تكنولوژي نوعي از المپ  (LED) ديايالمپ ال
هاي الكترونيكي كاربرد رنگ در درون دستگاهها كه در ابتدا بيشتر به عنوان يك چراغ قرمز رود. اين المپروشنايي به كار مي

اند جاي هاي ديگر توانستهها، عمر بسيار باال و فناوري جديد ساخت به رنگداشتند، با توجه به مصرف برق كم نسبت به ساير المپ
  .خود را در صنعت روشنايي در دنيا باز كنند

  

  



LED مخفف كلمات Diode Light Emitted  ساطع كننده نور را مي دهد. ديودهاي ساطع است كه معني ديود
ها را از LED  آيند. خاصيتي كهديودها هستند كه ديودها نيز زير گروه نيمه هادي ها به شمار مي كننده نور در واقع جزء خانواده

شود. كارشناسان اطع ميكند اين است كه با گذر جريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور ازآنها سهاديها متمايز ميساير نيمه
 هستند.اي هاي رشتههاي معمولي يا همان المپمهمترين عامل توليد گازهاي گلخانه اي ، المپيكي از معتقدند كه 

به همين دليل بسياري از كشورها، برنامه چند ساله اي را براي جايگزيني مدل هاي ديگر المپ به جاي المپهاي رشته اي تدوين 
ي و به تبع آن حرارت زمين را كاهش داده و كره زمين و ساكنانش  بتوانند در دراز مدت استفاده از المپهاي رشته اند تا شايدكرده

مردم را ملزم به استفاده از  ،را نجات دهند. به همين دليل استفاده از المپهاي كم مصرف، فلورسنت و... مرسوم شد و برخي كشورها
كه عمر  LED زي كردند تا در توليدات خود در برخي محصوالت از جمله تلويزيون از المپهايريها كرده و حتي برنامهاين المپ

  كند استفاده كنند. بيشتري دارد و به حفظ محيط زيست كمك مي

	LED	كاربردهاي

LED گرفتند، عموما براي نمايش خاموش يا روشن بودن نمايشگرها استفاده قرار ميهاي گذشته در الكترونيك مورد ها كه از دهه
شوند كه نور را در جهت خاصي ها به نحوي ساخته ميLED حاضرحالدر لوازم مولتي مديا مورد استفاده قرار گرفتند. اما در

 به اندازه يكگيرند و شكل قرار ميكنند و به صورت چيپ هاي كوچكي هستند كه معموال داخل يك شيشه گنبدي متمركز مي
ها بود. اما اكنون به آساني با تغيير در رنگ آن LED هايترين مشكل المپشكنند. بزرگچوب كبريت هستند و به سختي مي

هاي مختلف و با طول موج مشخص با رنگ كامال خالص توليد ها و شدت، نور در رنگLED دهندهساختار فيزيكي و مواد تشكيل
ها به LED كنند وها فاقد پرتوهاي مادون قرمز و فرابنفشي هستند كه ساير صنايع روشنايي ايجاد ميLED شود. به عبارتيمي

هاي سفيد قابليت توليد همه رنگ را داشته و عالوه بر آن از انرژي بسيار كمي در  LED. رسانندسالمت چشم و محيط آسيب نمي
نها بيشتر كنند. به همين دليل روز به روز استفاده از آيمي، براي توليد روشنايي استفاده ميهاي قدLED ها ومقايسه با ساير المپ

اي در سال آينده شاهد تحوالت عمده 5شود تا كمتر از بيني ميپپش LED هايبا توجه به مزاياي استفاده از المپت. شده اس
، اطالعات نقش دارندهاي ديجيتالي ساعت در توليدهمچنين  LED عرصه محصوالت روشنايي و حتي تصويري باشيم. المپ هاي

ها همچنين تصاوير را روي  LED. دهد كه چه زماني تلويزيون روشن استفرستند و نور آنها نشان ميرا از كنترل تلويزيون مي
در روشنايي و چراغ هاي  ،تلفد و با توجه به مصرف پايين و شدت نور بسيار عالي در رنگهاي مخندههاي پالسما نشان ميتلويزيون

 .خودرو كاربرد وسيعي دارند

ها به رفتند، بعدها استفاده از آنگر و با نور كم، در وسايل الكتريكي به كار ميدي ابتدا به عنوان المپهاي نشانايهاي الالمپ
وليد شدند، هم زمان با اين صنعتِ ها با روشنايي مطلوب و مصرف كم تبخش روشنايي گسترش يافت و با نور سفيد آن چراغ قوه

رنگ و نمايش خطي متون در حال گذر توليد شدند تبليغات نيز استفاده خود را آغاز نمود و تابلوهاي تبليغاتي ابتدايي به شكل تك
هاي فيلم و براي نمايش تصاوير و صورت تمام رنگ توليد شدندهاي تبليغاتي بزرگ به هاي مختلف تلوزيونو بعدها با توليد رنگ
باشد دي ميسيدي در پشت بود كه همان تكنولوژي الايها و مانيتورهاي نور القدم بعدي توليد تلوزيون. تبليغاتي به كار رفتند

جايگزيني براي  ديايالهاي شود. احتماال در آينده دستگاهدي توليد ميايبا ال فلورسنتكه تنها نور پشت آن به جاي 
 بود.خواهند  ديسيالهاي تلويزيون
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  :HIDبا المپهاي  LEDمقايسه المپهاي 

 LED  ها اثرات تخريبي زيست محيطيHID :ها را كاهش مي دهند  

 60  درصد مصرف انرژي كمترLED  ها نسبت بهHID ها  
  درصدي توليد گازهاي گلخانه اي در  60كاهشLED ها، با مصرف كمتر انرژي الكتريكي كه با سوزاندن سوخت هاي

 فصيلي توليد مي شود 

 LED ها قابل بازيافت هستند و برخالفHID ها شامل هيچ ماده سمي اي مانند جيوه نمي باشند 

 U.S. EPA  ،HID  ها را در رديف مواد پرخطر دسته بندي مي كند و طبق قانون استفاده از آن جريمه مالي به دنبال
  دارد

 LED ها هزينه هاي عملكردي و نگهداري را كاهش مي دهند  

  هزينه ي نگهداري و بازيافتHID  دالر در سال است 75باالتر از  
  طول عمر طوالني ترLED هزينه ي نگهداري، تعويض و جايگزيني را حذف مي كند ،ها 

 LED  ها به مدار، سيم، كانال و در نتيجه كار كمتري نسبت بهHID ها نياز دارد 

 LED  ساعت بيشتر از  50000هاHID  برابر طوالني تر از  12,5ها طول عمر دارند كه اينHID است 

  هزينه هر وات نيروي برق درLED ها براي نصب و عملكرد بسيار كمتر ازHIDهاست 

 *175W MH 10,000 hours of rated life with 50% of lamps failed, group re-lamped @ 
4,000 hours 

 *5.7 years@24/7/365 before ever changing a lamp 
HID re-lamping costs $35 to $50 per lamp with labor at $26 to $30 per hour 

  ها:LEDعملكرد و خروجي 

 LED ها دو برابر بيشتر ازHID ها در هر وات نور توليد مي كنند 

 LED درصد كمتر براي توليد حداكثر روشنايي نسبت به  60هاHID ها انرژي مصرف مي كنند 

 توليد نور به صورت آني و بدون تاخير پس از روشن شدن  
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  با ساير المپها LEDمقايسه 
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