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 فصل اول

 مقدمه

درطول سالهاي اخير . يكي از ويژگيهاي دنياي امروز ، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است   

توسعه در صنعت برق به سرمايه گذاري . مصرف برق در بخشهاي مختلف ، رشد چشمگيري داشته 

ر کشور ما ، بخش د. سنگين و صرف زمان طوالني جهت احداث تاسيسات توليد و انتقال نيازمند است 

عمده سرمايه گذاري مربوط به تامين برق در ساعات اوج مصرف است كه همواره از حوالي غروب شروع 

بيشترين سهم مصرف برق در ساعات اوج مصرف مربوط به . شده و چند ساعت به طول مي انجامد 

ترين وسيله در اين مشتركين خانگي و بخش عمده اي از آن مربوط به مولفه روشنايي است و پرمصرف 

المپهاي رشته اي در واقع . وات رشته اي معمولي و شمعي مي باشند  ٦٠وات و ١٠٠بخش ، المپهاي 

اساس كار المپهاي رشته اي معمولي به . مثل بخاري برقي عمل مي نمايند كه نور نيز ساطع مي كنند 

( تنها بخش كوچـكي از آن گونه اي است كه بخش عمده برق مصرفي آنها به گرمــا تبديل شده و 

اين خصوصيت بويژه درماههاي گرم ، باعث افزايش . بـه روشنايي تبديل مي گردد ) درصد  ١٠حدود 

لذا استفاده از المپهاي كم مصرف بدليل عدم . مصـرف سيستم هاي سرمـايشي نيز خواهد شد 

. زينه آن مي گردد گرمازايي ، سبب كاهش چشمگيري در مصرف سيستم هاي سرمايشي و بالطبع ه

عمركوتاه المپهاي رشته اي ، مصرف زياد برق و تلفات حرارتي آنها ، جملگي در المپهاي كم مصرف 

 .جبران شده و از راندمان بااليي برخوردار گرديده اند 

ميالدي با توليد المپهاي فلورسنت فشرده تحول عظيمي در امر روشنايي ايجـاد شـد و    ۸۰در اوايل دهه 

"" المپهـاي كـم مصـرف    ""مصرف بسيار كمتر انرژي اين المپ ها نسبت به المپهاي رشته اي بـه   به دليل

نيز با توليد المپهاي كم مصرف باالست سرخود، استفاده از ايـن المپهـا بـه     ۱۹۸۵در سال .شهرت يافتند

وليـد  سرعت گسترش يافت ودرحال حاضرانواع مختلفي ازاين المپ هـا درمـدلها وانـدازه هـاي مختلـف ت     
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 ،رسـتوران هـا   ،هـا  خانـه  ييدر روشنا يعيار وسيهم اکنون کاربرد بس که ومورد استفاده قرارگرفته است

 .دارد ،تابان مرسوم بودند يالمپ ها که يياز مکان ها ياريفروشگاه ها وبس ،ادارجات

نها ، المپ کم مصرف خود نوعي المپ فلورسنت است ونحوه کارآن بدين صورت است که برخورد الکترو 

کند نتيجه برخورد اين اشعه هاي جيوه داخل المپ را تهييج کرده و اشعه ماوراء بنفش توليد مياتم

کند که با تغيير فسفر نامرئي با اليه فسفر پوشش داده شده روي سطح داخلي تيوپ، نور مرئي ايجاد مي

به طورکلي هدف ازتوليد . رد زرد،سفيد،قرمزوآبي ايجاد کمانندسبز، رهايي با رنگهاي مختلفتوان نومي

کاهش  ،کاهش مصرف برق و هزينه مصرف کنندگانرا می توان در مواردی همچون اين نوع المپ 

 کاهش آلودگي هاي زيست محيطيو  ميزان سرمايه گذاري جهت تأمين تأسيسات توليد و توزيع برق

  .خالصه کرد

اما مـا در ايـن   .گفته شده اند ٢يل در فصل المپ های کم مصرف دارای انواع مختلف مي باشد که به تفص

المـپ کـم مصـرف فشـرده     ١CFl (پروژه به تفصيبل بر روی نوع خاصی از المپ کم مصرف که به المـپ 

مـت  يق و کـاهش  يحفاظت انـرژ  يار با ارزش را برايک منبع نور بسي.CFLمرسومند،کار کرده ايم) شده

نکـه  يا يبـرا  .باشـد  يتابـان مـ   يتر از المپ هـا کم اريبس CFL در يمصرف يانرژ .کند يفراهم م يانرژ

 CFL هيـ ک پايـ توانـد بـه    يمـ  يکـ يم که مدار باالسـت الکترون يمطمئن شو ديم بايمت را کاهش دهيق

باشـد ،کـه    يمـ ) W۵_٢٣ W( به طور متوسـط  CFL مقدار توان يبرا يقانون بازرگان يا نه؟متصل شود

 .دشو يمآن ن يکيدر باالست الکترون pfc٢معموال شامل مدار

                                                   
۱ Compact fluorescent lamp 
 
۲ power factor correction      
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 يکيتواند در باالست الکترونيم pfc ن مداريبنابرا. دهد يممدار  را به يشتريب يز المپ اجازه فضايسا 

محدود )٤_ ٣/٥(زيبزرگ ،به سا معمول در کاربرد با رنج طور به CFL يرد، اگرچه ولتاژ بااليقرار گ

 .يشودم

رنـج   ،هسـتند  يها قابـل دسترسـ  را در فروشـگاه يـ اخ ،کننـده ئ نـور   ميتنظ يهاCFL از يهرچند بعض

 يک مقـدار کمـ  يـ داخل المپ به  یب قدرت باال يمحدود است و ضر يليهنوز هم خ CFL  نور ميتنظ

 يبـرا  يکـ يفـوق الـذکر را در مـدل باالسـت الکترون     مشـکل شنهاد شده تا ين کار پيچند. ابدي يکاهش م

 .حل کند CFL م کننده ئ نوريتنظ

ب قـدرت  يکند که ضـر يشنهاد ميد را پيمرشدن جديت ديقابل يکيرونالکت ستم باالستيک سي پروژهن يا

انـواع   ۲در فصـل .مر تابان اسـت يآورد و آن مطابق استاندارد المپ دياد بدست ميز را در طول رنج ياديز

. المپ های کم مصرف و نحوه توليد نور آنها ومزايا ومعايب آنها نسبت به المپ ها تابان گفته شـده اسـت  

طراحی مدار باالست الکتريکی المپ کـم  ۴ست مدار الکتريکی المپ کم مصرف  ودر فصل باال ۳در فصل 

هـاي تئـوري را    شود تـا بحـث   يک مثال طراحي انجام مي ۵مصرف گفته شده است و در نهايت در فصل 

افـزار   دسـت آوردن مقـادير طراحـي، مـدار طراحـي شـده بـا نـرم         در اين بخـش پـس از بـه   . تحقيق کند

PSPICE ي مرجـع   دسـت آورده شـده در مقالـه    شود و نتايج حاصل از آن بـا نتـايج بـه    ازي ميس شبيه

 .شود مقايسه مي
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 فصل دوم

 کم مصرفالمپ 

 

 مصرف کم پالم-١-٢شکل

 بيان کلی -۲-۱

يکي ازمشکالت مهم صنعت برق درزمينه تامين برق کشور، رشدبيش ازحدمصرف برق درساعت اوج 

مصرف مي باشد که وسايل روشنايي مانند المپ ها، سهم زيادي ازاين مصرف رابه خود اختصاص مي 

پيک مي باشند ،استفاده دهند و از آنجا که وسايل روشنايي يکي ازمولفه هاي مهم افزايش باردرساعات 

تاثيربسياري درکاهش )المپ رشته اي معمولي(از المپ ها ي کم مصرف بجاي المپ هاي التهابي

در حال حاضر در كشور ما براي توليد برق عمدتا از سوخت هاي فسيلي . مصرف برق دراين ساعت دارد

ث آلودگي محيط زيست مي استفاده مي شودكه اين نوع سوخت عالوه برهزينه هاي باالي توليد، باع

لذا بمنظور كاهش هزينه هاي توليد برق و جلو گيري از آلودگي محيط زيست ازطريق افزايش . شود

گرايش مردم به استفاده ازالمپ هاي کم مصرف ،دولت ميزان مناسبي يارانه به المپهاي مذكور 

م بمنظور جايگزين کردن اختصاص داده است تا با عث افزايش توان خريد اينگونه المپهاتوسط مرد



 ۵ 

بدين منظور وزارت نيرو با هدف کاهش مصرف . المپهاي کم مصرف بجاي المپ هاي رشته اي گردد

هاي کم براي ترغيب مردم به استفاده از المپ ۱۳۷۴ انرژي خصوصاً در ساعات اوج مصرف، از سال

 . تخصيص داده است مذکورهاي عنوان يارانه به المپ هاي رشته اي مبالغي را بهمصرف بجاي المپ

هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي و اجتمـاعي  هاي کم مصرف در برنامهطرح توسعه استفاده از المپ    

اي را بـه  هـاي رشـته  ميليارد ريال توانسته است سهم ميزان مصرف المـپ  ۵۵۸کشور و با اعتباري بالغ بر 

) سـابا (اين هدف سازمان بهره وري انـرژي ايـران   براي نيل به . نفع المپ کم مصرف در کشور تغيير دهد

بعنوان متولي توليد المپ هاي کم مصرف اقدام به انعقاد قراردادي با واحد هاي صنعتي مونتـاژ المپهـاي   

نموده است تا با پرداخت يارانه مناسب بـه هـر شـعله المـپ كـم      )توليد كنندگان(كم مصرف الكترونيكي 

مايد، تا واحد هاي صنعتي مذكورباتوليد و توزيع المـپ کـم مصـرف بـا     مصرف الكترونيكي ترتيبي اتخاذ ن

 .استفاده از شركتهاي توزيع ذيصالح وبا قيمتهاي يارانه اي آن را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند

 يسـه مـ  يتابـان را مقا  يمصرف فشرده شده و انواع المپ هـا  کم ين المپ هايب يمصرف انرژ ٢-٢شکل

 .شوديد ميتول ياز نور در خروج يثابت د که مقدارشو يمشاهده م.کند

.   

 تابان يمر استاندارد درالمپ هايشکل موج د-٢-٢شکل



 ۶ 

 

 المپ فلورسنت-۲-۲

داخل در  مسيرباعث وقوع در يکيه الکتريوقوع تخل.کم فشار است زاگ يه ايالمپ فلورسنت المپ تخل

 ۷/۲۵۳تا  ۱۸۵در محدوده  يبنفش با طول موج يش امواج ماورايداين امر باعث پيشود که ا يوه ميج

قرار گرفته در دو سر لوله المپ باعث آزاد شدن الکترونها  ياعمال ولتاژ به الکترودها. نانومتر خواهد شد

 .شود ياز الکترود م

وه و الکترونها باعث يج يش اتمهايرخورد بوجود آمده پوه را بمباران کرده و بيج ين الکترونها اتمهايا 

وه يج يون در اتمهايزاسيونيز وقوع يوه و نيج يک اتمها و مولکولهايبوجود آمدن حرارت فراوان، تحر

شان خواهد يعاد يوه باعث بازگشت الکترونها به سطح انرژيج ياتمها يکيالکتروستات يروين. خواهد شد

 يانرژ ،ديآ يخود بوجود م يوه که در اثر بازگشت الکترونها به حالت قبلجييش انرژي اتمهاي افزا. شد

 ين انرژيا .آورد يدر م يسيالکترومغناط ياتم ها را به فرم انرژ يده شده و انرژيک ناميتحر

واره يد يله توان فلورسنت که بر رويشود بوس يان مينما UVکه به صورت اشعه  يسيالکترومغناط

ر به يدر شکل ز ين نور مرئيجاد ايمراحل ا .شود يل ميتبد يبه نور مرئ ،شود يم دهيونيلوله  يدرون

 .طور کامل نشان داده شده است

 

 
 [١] ی الکتريکی به نور در يک المپ فلورسنتژتبديل انر-۳-۲شکل



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 6فصل

 ريیگ هنتیج

 

که چند مورد مهم در می باشد ادي یاي زیژه گفته شد المپ کم مصرف داراي مزاکه در پروهمانطور 

 :زیر بیان شده است

 طول عمر

المپ هاي کم .برابر المپ هاي معمولی می باشد 15الی  8عمر متوسط المپ هاي کم مصرف بین

وال براي ساعت دارند در حالی که المپ هاي معمولی معم 15000الی  6000مصرف طول عمري بین 

البته بعضی از المپ هاي معمولی با عمر باال موجود .ساعت کار مفید ساخته می شوند 1000تا  750

ساعت نیز می رسد اما این نوع المپ ها داراي نور کمتري می  20000می باشند که طول عمر آنها تا 

 .باشند

ژ راه اندازي،عیب هاي در ولتا:عمر متوسط همه ي المپ ها به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله

حین تولید،تغییرات ولتاژ،ضربه هاي مکانیکی،دوره ي تناوب روشن و خاموش شدن،جهت قرار گیري 

طول عمر یک المپ کم مصرف در صورتی که ما .المپ و درجه حرارت محیط و همچنین عوامل دیگر

در صورتی .کاهش می یابد آن را تنها براي چند دقیقه روشن و خاموش کنیم به طور قابل مالحضه اي

دقیقه روشن و سپس خاموش کنیم طول عمر آن به میزان  5که ما یک المپ کم مصرف را براي زمان 

برنامه ي انرژي .کاهش می یابد؛چیزي که طول عمر آن را به مقدار المپ هاي معمولی می رساند% 85
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دقیقه بعد از دوشن شدن المپ  15آمریکا می گوید که براي جلوگیري از کاهش طول عمر آنها،حداقل 

 .آن را خاموش کنید

المپ هاي کم مصرف در زمان کارشان نور کمتري نسبت به زمان روشن شدنشان تولید می 

استهالك نور خروجی المپ هاي کم مصرف به صورت نمایی می باشد یعنی در ابتداي استفاده از .کنند

انتظار می رود که این .ن به شدت کاهش می یابدآن،میزان نور آن نسبت به دفعه ي اول استفاده ي آ

 .نور اصلی خود را تولید نمایند% 80-70المپ ها تا آخر عمرشان نزدیک به 

 بازده انرژي

این المپ ها در برابر نور تحویلی شان ،به اندازه ي یک پنجم تا یک سوم المپ هاي معمولی انرژي 

مصرف برق % 9ی که محاسبات نشان داد که بیش از در آمریکا و از زمان 2001از سال .مصرف می کنند

خانگی مربوط به روشنایی می باشد،محاسبات نشان داد که استفاده ي همگانی از این المپ ها می تواند 

  .انرژي برق مصرفی منازل را کاهش دهد% 7تا 

ها که به  اگر المپ هاي کم مصرف با المپ هاي رشته اي معمولی جایگزین شوند،گرماي تولیدي خانه

در زمان هایی که ساختمان .وسیله ي روشنایی المپ هاي رشته اي تولید می شود،کاهش خواهد یافت

هم به نور و هم به گرما احتیاج داشته باشد،سیستم گرمایشی مرکزي ساختمان می تواند گرماي مورد 

د، در مقایسه با المپ هاي اگر ساختمان هم به روشنایی و هم به سرما نیاز داشته باش.نیاز را تامین کند

رشته اي ،المپ هاي کم مصرف می توانند برق کمتري مصرف کنند و همچنین می تواند از میزان بار 

کاهش می ) گرما و برق(در نتیجه در یک زمان دو عامل اساسی مصرف.سیستم سرمایشی نیز بکاهند

 .یابد و باعث صرفه جویی می شود

 بازدهی و سودمندي
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در تبدیل انرژي الکتریکی به انرژي % 21الی 17رف معمولی معموال در بازده مصرفی یک المپ کم مص

چونکه حساسیت چشم انسان نسبت به طول موج نور تغییر می کند،و نور تابیده شده از .نورانی می باشد

مقیاسی است که ) درخشندگی(لومن.اندازه گیري می شود)Lumens(المپ به طور متداول با واد لومن

میزان درخشندگی المپ هاي کم مصرف .ن تاثیر منبع نور بر چشم انسان را مشخص می کندمیزا

الی  8المپ هاي رشته اي  lm/wدر مقابل .می باشد) lm/w(لومن بر وات 72الی  60معموال بین 
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 هزینه

معادل آن می برابر بیشتر از المپ رشته اي  10تا  3در حالی که هزینه ي خرید المپ هاي کم مصرف 

باشد،اما طول عمر زیاد آن و مصرف انرژي پایین آن می تواند چندین برابر بیشتر از هزینه ي خرید آن 

دالر در تعویض  90اگر یک خانواده یه اندازه ي "یک مقاله ي آمریکایی بیان می کند که.را جبران کند

دالر  500الی  440ند،به اندازه ي تجهیزات روشنایی و جایگزینی آنها با المپ هاي کم مصرف هزینه ک

به قبض برق خود نگاه کنید و .سال استفاده از آنها در مصرف برق صرفه جویی خواهد کرد 5در طول 

 ."تخفیف را در هزینه ي برق خود تصور کنید 12

المپ هاي کم مصرف در صورت تعویض با المپ هاي رشته در مکان هاي تجاري به شدت مقرون به 

ارایه شده بود به این نتیجه رسید که با توجه به میانگین نرخ  2008یک مقاله که در سال .صرفه هستند

با یک المپ کم مصرف به  75W،در صورت تعویض هر المپ 2006هاي گاز و برق در آمریکا و در سال 

دالر در هزینه ي انرژي و هزینه ي برق و اتالف وقت براي تعویض المپ ها صرفه  22طور سالیانه 

دالر هزینه بر هر المپ تعویض شده در حدود یک ماه بعد به دست صاحب آن بر می  2. ویی می شودج

در مناطقی که هزینه ي برق باال می باشد و همچنین در مناطقی که هزینه ي سرمایش بیشتر از .گردد
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ه کوتاه باز گردانی پول پرداخت شد آمریکا می باشد صرفه جویی در هزینه ي برق بیشتر و مدت زمان

 .تر می باشد

 مدت زمان روشن شدن

المپ هاي کم مصرف اما مدت .المپ هاي رشته اي تقریبا در همان زمان وصل ولتاژ روشن می شوند

زمانی طول میکشد تا نورشان به حد کافی برسد و این مدت زمان در مناطق سرد تر طوالنی تر می 

از آلیاژ جیوه استفاده می شود مدت زمانی بیشتر از بعضی از انواع المپ هاي کم مصرف که در آنها .باشد

  .دقیقه نیاز دارند تا نورشان به حد حداکثر برسد 3

در این پروژه ضریب توان باالي سیسنم باالست الکترونیکی تنظیم کننده نور تشریح   :فتد گباینهایتا 

نسبت کار کلیدرا کنترل  مفید،،المپ هاي دیمر تابان استاندارد، می توانند براي کا هش نور . شده است

شنهاد شده را تایید می کندCFL W18,نتایج آزمایشگاهی یک .کنند  .عملی بودن کار پیِ

یجیتالی در  کنترلر پیشنهاد شده که براي مدار آنالوگ می باشد،در آینده نزدیک به صورت دFPGA 

 .اجرا خواهد شد
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