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  چکیده

المپهاي التهابی(رشته اي)، المپهاي  به توضیح انواع المپ ها که شامل: پایان نامه در فصل اول این

المپهاي  المپهاي بخارسدیم، المپهاي بخارجیوه، CFL) المپهاي فلورسنت فشرده(کم مصرف فلورسنت، 

 می پردازیم. LED المپهاي متال هالید و به خصوص

را با سایر موارد بررسی می کنیم. همچنین   LEDمفاهیم روشنایی را شرح داده و کیفیت المپ هاي 

  توضیح داده شده است. LEDساختمان المپ هاي 

را نگاشته ایم. همچنین به بررسی سرطان زا بودن  LEDدر فصل دوم کاربردها ، مزایا و معایب المپ هاي 

و خطرناك بودن آن ها نیز توضیح   LEDیا نبودن این گونه المپ ها پرداخته ایم. نحوه دفع زباله هاي 

  داده شده است.

  ي به استفاده از این المپ ها در معماري مدرن و روشنایی منازل شده است.همچنین اشاره ا

مربوط به نحوه ساخت تابلو روان می باشد که صنعتی پول ساز بوده و نقش  پایان نامهفصل سوم این 

  مهمی در تبلیغات شهري دارا می باشد.

اخت آن ها را دارا می باشد و سعی بر این شده است که برنامه نویسی این تابلو ها که نقش مهمی در س

ولوازم مورد نیاز براي ساخت این نوع تابلوهاي تبلیغاتی به طور کامل  LEDهمچنین مونتاژ المپ هاي

  توضیح داده شود.
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   مقدمه

زندگی انسان از ابتداي خلقت ، پیوسته به انواع انرژي وابسته بوده است و با گذشت زمان این وابستگی نه 

نیافته بلکه با روند چشمگیري رو به افزایش است و در حال حاضر همگان به دنبال یافتن راه تنها کاهش 

هایی هستند که بتواند پاسخگوي رشد فزاینده تقاضاي انرژي باشند. در همین راستا مباحثی مانند بهینه 

  سازي مصرف انرژي و انرژي هاي نو نیز اهمیت فوق العاده اي یافته اند .

نقاطی که بمنظور بهبود وضعیت انرژي ، می توان برآنها تمرکز نمود را به سه دسته تقسیم به طور کلی 

  کرد :

  …الف . تولید : تولید انرژي از منابع جدید، بهینه سازي روشهاي تولید و

  ب . انتقال : کاهش اتالفات انتقالی جهت دست یافتن به روشهاي بهینه انتقال انرژي به نقاط مصرف

  …بهینه سازي مصرف کننده ها ، تغییر الگوي مصرف ، صرفه جویی در مصرف و ج . مصرف :

به اقتضاي موضوع و زمان به کنکاش در یکی از اساسی ترین و به روز ترین زیر مجموعه  پایان نامهدر این 

هاي مدیریت انرژي یعنی مدیریت روشنایی خواهیم پرداخت .اهمیت این بخش از مدیریت انرژي توسط 

به آمار و ارقام منتشره توسط متصدیان تولید و توزیع انرژي در ایران و جهان کامأل قابل توجیه است 

میلیون  4/4672 طوري که در آمار انتشار یافته توسط وزارت نیروي ایران بخش روشنائی با مصرف حدود 

از مصرف انرژي برق کشور را به خود اختصاص داده است .  %4بالغ بر  1382کیلو وات ساعت در سال 

مصارف صنعتی  ضمن اینکه روشنائی ، سهم عمده اي در مصارف خانگی و همچنین نقش قابل توجهی در

بار) ، مربوط به روشنائی می    و عمومی نیز دارد و از طرف دیگر عمده ترین مصرف در ساعات پیک(اوج

  باشد.

در سال داشته که این افزایش نشان دهنده گسترش  %24طبق آمار ، بخش روشنائی معابر رشدي بالغ بر 

اهمیت توجه جامعه به صرفه جوئی در  شهرها و افزایش روشنائی شهري شهرها و روستاهاست . بنابراین

کنترل مصرف برق در این حوزه با توجه به این نکته که مدیریت انرژي در سیستم روشنایی  این بخش و
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به منزله محدود کردن انرژي ویا به حداقل رساندن میزان روشنایی نبوده بلکه روشی در جهت مصرف 

  کامال محسوس می باشد . …تجاري و اداري و  صحیح و اصولی در صنایع ، ساختمان هاي مسکونی ،

خوانده باشید و شاید بسیاري از این مقاالت براي شما کارآمد  LED شاید تا به حال مقاالت زیادي درباره

است. شاید براي شما باور  Light Emitting Diode مخفف کلمه LED بوده باشند، همانطور که می دانید

دیود ها ، حتی همان دیود هاي یکسو ساز مدارا ت رایانه شما نیز از خود نور  نکردنی باشد ، اما تمام انواع

هاي موجود در بازار که می خواهید درباره آنها  LED ساطع می کنند، اما سوال اینجا است که پس این

  صحبت کنید چه تفاوت هایی دارند؟

فرکانس نور "الکترونیک ، در یکی از موارد باید بگویم که دیودهاي غیر نورانی مورد استفاده در صنعت 

 "پکیج مورد استفاده جهت آماده سازي دیود"و یا  "انتقال نور از جانکشن دیود به بیرون"،  "خروجی

ها سعی می شود  LED برجستگی پیدا می کنند. در تولید LEDنقص دارند، و اینجا است که دیود هاي 

 .اراي فرکانس تولید نورمناسب و یک پکیج مناسب استفاده شوداز کریستال ها و نیمه رساناهاي شفاف، د

و به وسیله نیک هولونیاك در موسسه  1962ساخته شده که داراي نور مرئی بود در سال  LED اولین

هایی با نور مادون قرمز  LED جنرال الکتریک ساخته شد. البته پیش از او نیز افراد بسیاري توانسته بودند

 بعد از او شاگرد او توانست .تولید می شد LED ن اولین بار بود که نوري مرئی بوسیلهبسازند، لیکن ای

LED البته باید متذکر شویم که این .هایی با رنگ هاي زرد و نارنجی تیره تولید کند LED  ها قیمت

فیبر  دالر داشتند و عمالً فقط براي مصارف خاصی همچون انتقال دیتا از طریق 200هایی باال در حدود 

  .هاي شفاف که بعدها ساخته شدند) مورد استفاده قرار می گرفتند LED نوري (البته بوسیله

    



  
    

  

  

  

  

  فصل اول :

 LEDالمپ هاي 
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 : انواع المپها

  )(رشته اي المپهاي التهابی -1

  المپهاي فلورسنت-2

  CFL) المپهاي فلورسنت فشرده(کم مصرف -3

  المپهاي بخارجیوه -4

  المپهاي بخارسدیم -5

  المپهاي متال هالید -6

 LED المپهاي-7

 ):اي هاي التهابی (رشته . المپ1

هایی هستند که در دنیا تولید شدند. از تاریخ شروع تولید آنها بیش از  هاي التهابی اولین نوع المپ المپ

دارند و مقدار زیادي حرارت   ( lum/watt)12ها راندمان بسیار پائینی حدود این المپگذرد.  صد سال می

باشند که با توجه به  ها می کنند. طول عمر پائین (متوسط هزار ساعت) از دیگر معایب این المپ تولید می

ها  ن المپرغم اینکه قیمت ای باشند علی ها به هیچ وجه مقرون به صرفه نمی معایب ذکر شده این المپ

هاي مشابه پائین است با این حال به دلیل مصرف بسیار زیاد انرژي و انتشار مقدار  نسبت به سایر المپ

شود و نیز به دلیل طول عمر  زیادي حرارت در محیط که باعث تحمیل هزینه مصرف انرژي الکتریکی می

 .کنند کننده تحمیل می پائین در نهایت هزینه بسیار زیادي را به مصرف

 : هاي فلورسنت . المپ2

ها به دلیل داشتن بهره نوري باال و  گذرد. این المپ هاي فلورسنت می سال از تولید المپ 70نزدیک به  

باشند.  ها براي تامین روشنایی بویژه روشنایی داخلی می ترین المپ رنگ و نور مناسب، یکی از اقتصادي

یه الکتریکی در گاز بخار جیوه، ها با گاز بخار جیوه با فشار کم پر شده است و در اثر تخل حباب این المپ
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شود. این نور در اثر برخورد با الیه پوشش داخلی فلورسانتی به نور تبدیل  نور ماوراء بنفش ساطع می

 .شود می

 ):هاي فلورسنت فشرده (کم مصرف . المپ3

ین سازي مصرف انرژي الکتریکی براي تام هاي فلورسنت فشرده تحول بسیار عظیمی در بهینه تولید المپ

هاي فلورسنت هستند و تنها به خاطر  هاکامال شبیه به المپ روشنایی ایجاد کرد. از نظر عملکرد این المپ

 Compact) هاي فلورسنت فشرده هاي فلورسنت است آنها را المپ اینکه حجم آنها بسیار کوچکتر از المپ

Florescent Lamp) یا به اختصار CFL  بسیارپائین انرژي و بازدهی نامیدند. با این حال بدلیل مصرف

مشهور شدند. یکی  (Energy Saving Lamp) اي به کم مصرف هاي رشته بسیارخوب در مقایسه با المپ

ها است. در واقع قابلیت نورافشانی  گرم جیوه آزاد درون این المپ میلی 5-8ها وجود  از معایب این المپ

جیوه به همان اندازه که در ایجاد نور سفید توانایی هاي فلورسنت مبتنی بر خواص جیوه است. البته  المپ

کم یکی از موارد مسمومیت  و کارآیی دارد، سمی و خطرناك نیز هست. بر اساس آمار منتشر شده، دست

  .هاي فلورسنت تعلق دارد با جیوه به المپ

باشد که با  می ها هاي فلورسنت وجود مقدار زیادي اشعه ماوراء بنفش در این المپ از دیگر معایب المپ

 .کند هاي جدي به چشم، پوست و... وارد می مرور زمان آسیب

 : هاي بخار جیوه . المپ4

گیرد و به همین دلیل با نام  ها تخلیه الکتریکی در گاز بخار جیوه صورت می در این دسته از المپ

ها است  ویژگی این المپ ترین اند. بازده نوري خوب و طول عمر باال مهم هاي بخار جیوه شناخته شده المپ

 .ها براي تامین روشنایی بیرونی باشند ترین انواع المپ ها یکی از مقرون به صرفه که باعث شده این المپ

رو و تامین  ها براي تامین روشنایی بیرونی نظیر پارك، پیاده با توجه به رنگ نور مناسب، این المپ

ویض المپ داراي هزینه و مشکالت فراوان است مناسب ها و هر مکانی که تع هاي کارخانه روشنایی سالن

شوندو با توجه به نمود رنگ  هایی با راندمان باال تولید می هستند. باتوجه به اینکه در حال حاضر المپ

ها در دنیا رو به کاهش است. از سوي دیگر با توجه  هاي بخار جیوه، استفاده از این المپ بسیار پائین المپ
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ها در کشورهاي عضو اتحادیه  بخار جیوه براي محیط زیست دارد تولید این نوع المپ به مخاطراتی که

ها براي تامین روشنایی  کم دوران استفاده از این المپ اروپا ممنوع شده است. این بدان معنی است که کم

ورد استفاده در حال اتمام است. با این حال به دلیل طول عمر نسبتاً باالي آنها هنوز به میزان زیادي م

 .گیرند قرار می

 : هاي بخار سدیم . المپ5

گیرد بخار سدیم است. در نتیجه نور  هاي بخار سدیم، گازي که در آن تخلیه الکتریکی صورت می در المپ

توان  فشار و پرفشار می هاي بخار سدیم را به دو دسته کم ها در محدوده نور زرد قرار دارد. المپ این المپ

  .تقسیم کرد

را دارند ولی با توجه  -لومن بر وات 120بالغ بر -ها بهره نور بسیار باالیی این المپ :فشار بخار سدیم کم 

ها و  هایی نظیر اسکله ها بیشتر در محیط به رنگ نور نامناسب و درصد بازتاب رنگ نامطلوب این المپ

  .شوند بنادر توصیه می

روند،  گازي که براي تامین روشنایی عمومی به کار میهاي تخلیه  در بین المپ :بخار سدیم پرفشار 

نظر از رنگ نور نامناسب، این  هاي بخار سدیم پرفشار از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند. صرف المپ

ها به دلیل داشتن بهره نور باال و نیز طول عمر زیاد، براي تامین روشنایی معابر شهري مناسب  المپ

ها بسیار  ها باید به این نکته توجه کرد که شاخص نمود رنگ این المپ این المپهستند. در استفاده از 

هایی که در آنها افراد بصورت بلندمدت تردد دارند نظیر  ها براي محل پائین است. لذا استفاده از این المپ

عابر شهري و مناسب نیستند در مقابل براي تامین روشنایی م ...مراکز خرید شهري، پارکها و ، روها پیاده

هاي بخار سدیم بهترین  ها استفاده از المپ ها و پل ها، تونل ها، جاده ها، خیابان بین شهري نظیر اتوبان

فشار در طیف محصوالت موجود بازار در داخل  هاي کم باشد. طبق بررسی هاي انجام شده، المپ گزینه می

  .شود استفاده می هاي پرفشار ها از المپ کشور قرار ندارند و در اکثر طراحی

  

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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