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منابع نوري  LEDو صنعت روشنايي (بخش اول)

ديود نورگسل ( )LEDالماني الکترونیکي است که نور را در ماده ای نیمه رسانا تولید مينمايد .با بهره گیری
از مواد مناسب ،يک ديود ممکن است نور مرئي را در طول موجهای متنوعي تولید نمايد .تولید نور سفید از
 LEDبا بهره گیری از ديود آبي و اضافه نمودن فسفر زرد در قسمت فوقاني آن يا ترکیب نور ديودهای
قرمز ،سبز و آبي ( )RGBحاصل ميگردد .از میان اين دو روش ،بکارگیری تبديل فسفری (روش اول) به
دلیل بهره نوری باال و تولید انعطاف پذير آن متداول ترين شیوه در صنعت روشنايي میباشد.

شکل .1شماتیک يک  LEDکه بر روی يک برد مدار چاپي (قسمت سبز رنگ) نصب گرديده است.
دما از طريق هیت سینک (قسمت خاکستری رنگ) از چیپست به محیط اطراف منتقل میگردد.

بهره گیری از  LEDابداع جديدی نمي باشد و بیشتر ما  LEDهای قرمز يا سبز را در سیستم تلويزيون و
تجهیزات کنترل خانگي مشاهده نموده ايم .اين  LEDها به عنوان  LEDهای کم توان شناخته ميشوند .طي
سالهای گذشته " LEDهای پرتوان" به عنوان مثال  LEDهايي که در توانهای حدود  1Wتولید گرديده اند
در سطحي از هزينه و کارايي رسیده اند که به منظور روشنايي عمومي قابل توجه ميباشند .براساس پیش بیني
ها در سال  0202نزديک به  02درصد از فروش کلیه منابع نوری جديد و جايگزين برپايه  LEDخواهد بود.
بهره نوری  LEDبرپايه لومن بر وات محاسبه میگردد.
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شکل  .0توزيع توان طیفي ( LEDمیزان نور منتشر شده در هر طول موج) به روش تبديل فسفری.

انتظار میرود  LEDدرطي دهه آينده به بهره های نوری باالتر از  200 Lm/Wدست يابد .با اين حال چراغ
 LEDبه دلیل تلفات سیستم ممکن است به بهره های نوری باالتر از  160 Lm/Wدست يابد.

شکل .3مقايسه بهره نوری  LEDو ساير منابع نوری استاندارد در طي زمان
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