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خالصه
امروزه گسترش کاربرد المپ اپا  LEDواقعیتپ ییرقابپا اارپار در بپازار عپ ا
روش ا است .ا ن الم اا با و ژگ اا م حصربه فرد که داراد توااسته ااپد بپر
الم اا س ت رشته ا و فلورس ت پیش گرفته و سهم بزرگ و روبه پیشرفت از
بازار را تصاحب ک د.
ر از جد دتر ن ااواع  LEDاپا مپدف فینم تپ ها ااسپت .درا پن مپدف انپاا
 LED Chipsetاا که در ااواع قد ن تر از ها اا با اام  SMDاد م شود و بر رو
ک عفحه ( )substrateبا هرا ش اا مختلف اصب م شداد وجود داراپد بپا ا پن
تفاوت که در ک هرا ش خط قرار گرفته و اها تا تنپام ممنوهپه تشپریا شپده
توسط ک پوشش فلورس ت ا فسفرس ت احاطه م شود .با ا ن کار م تواا راپ
اوراا متفاوت از ا ن الم اا دراختیار داشت .حالت ظاار خط قطعپات اپور
ا ن الم اا و را اور که در یالب مدف اا ارائه شده به بازار مشااده م شود
موجب اامگذار ها اا با ه واا  LEDاا فینماا ( )Filament LEDsشده است.
در ا ن پروژه تحقیقات قصد بررس کارا ا ن الم اا و تغییرات ها را با گپذر
زماا و در ط مراحا پیرساز ( )Ageingداشتیم.

نتایج
الم اا  LEDبا مزا ا از جنله مصرف اارژ کم بازده اور باال را اوراا طبیعپ
تر طوف هنر باال هدم حساسیت به دفعات خپاموش و روشپن کپردا و ایپز بهپره م پد از
ساختار که با محیط ز ست سازگار بهتر دارد توااسته ااد در ع ا روش ا پیشرفت
قابا توجه داشته باش د و اظر مصرف ک دگاا را به سنت خود جلب ک د .در مورد ااپواع
فینماا ا ن الم اا که ادف بررس ما بود مزا ا د گر به موارد قبا اضافه شپد .مپدار
تغذ ه در ا ن الم اا بسیار کم حمم تر از مدف اا قد ن تر ساخته م شود بپه احپو
که در اگاه اوف وجود چ ین مدار اساسا توجه را به خود جلب ان ک د .ام چ پین ا پن
مدار کوچک حرارت تولید بسیار کنتر در مقا سه با ااواع قپد ن تپر  LEDدارد کپه در
راادماا اور باال ها اا کامن مشهود است .راادماا اور فینماا اا در مقا سه بپا مپدف
اا قد ن تر حدود  20ال  30درعد باالتر است که هدد قابا توجه م باشد .در مپورد
تغییر کارا ا ن الم اا بعد از پیرساز ایز اتیمه حاعله بیپاا مپ کپرد کپه کپااش
راادماا اور به طور میااگین هدد در حدود  2 lm/wم باشپد کپه در مصپارف هنپوم
تقر با قابا چشم پوش است.
کد انواه تغییرات شدت تغییرات تغییرات شار تغییرات بازده
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روش بررسی
برا مقا سه بهتر  LEDاا فینماا با ااواع قد ن و بررس کل ها اا  5گروه LED
شاما  3گروه فینماا و  2گروه  SMDاا مرسوم قد ن در هزما شگاه روش ا ف

دااشگاه تهراا مورد تست اا شار س م قرار گرفت د .اجرا هزما ش اا در سه فاز
شاما اادازه گیر اولیه فره د پیرساز ( )Ageingو اادازه گیر اها اامام گرفت .فاز
اوف و دوم اادازه گیر اا در هزما شگاه روش ا ف و با بهره گیر از تمهیزات از جنله
کره ااتگراف گیر و لوکس متراا ثابت و دست د میتاف و مرحله پیرساز به مدت
 2افته و با الگو  15ثاایه خاموش و  45ثاایه روشن گذاشتن الم اا در ار دقیقه اجرا
شد .جهت تست اا شار س م تقر با حدود  20دقیقه زماا ایاز بود تا رفتار الم به ک
ثبات اسب برسد .معیار ا ن ثبات رسیدا تغییرات شدت روش ا اادازه گیر شده به
کنتر از  0.1درعد بود .در ا ن حالت مقاد ر شدت روش ا کره تواا مصرف الم
ضر ب تواا ها دما را و ایز شاخص  CRIثبت م شد.
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جمع بندی
 LEDاا فینماا که در ابتدا بپه دلیپا شپباات ز پاد بپه المپ اپا رشپته ا قپد ن
طرفداراا ز اد در حوزه دکوراتیو داشت د امروزه با مزا ا که در باال ذکپر شپد بپه و پژه
مدار تغذ ه کارهمد به م اب روشپ ا م اسپب جهپت مصپارف هنپوم بپدف شپده ااپد و
جا گز الم اا قد ن با ها اا به شدت توعیه م شود.
از ها جا که هنر  LEDاا ئر مقا سه با رقبا بسیار باال م باشد الزم است تا سا ر قطعات بپه
کار رفته از جنله قطعات تشریا دا ده مدار تغذ ه به احو طراح شپواد کپه رااپدماا و
هنر الم را محدود اررده و بلره ها را افزا ش دا د.
ضر ب تواا ا  Power Factorایز مورد مهم د گر ست که در انواه اا خااگ و کپم تپواا
اهداد بسیار پا ی را به خود اختصاص م داد لرن در مصارف ع عت و روش ا شهر ایاز
است تا ا ن شاخص به اهداد بسیار ازد ک به  1ما ا شود که البته در مدف اا موجپود بپه
ا ن عورت است لرن افزا ش بهره ور در ا ن زمی ه ایز ام چ اا جا کار دارد.
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