
1بهینه سازی وصرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 

Optimizing and saving electricity consumption of buildings,1

Dr Ahmad Baran Cheshmeh
honam_h@yahoo.com

(2)

1



2

:انواع نور بر اساس منبع تولیدکننده

نور بر اساس منبع تولیدکننده اش به دو دسته طبیعی و 

:مصنوعی تقسیم میشود

نور طبیعی

نور مصنوعی
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کار المپ های رشته ای به این صورت است که هنگام روشن شدن، جریان ناگهانی، 
به و در نتیجه منجر( فالمنت)انرژی و گرما وارد فضایی نازک و باعث گرم شدنرشته

تا % ۱۰مشکل المپ های رشته ای این است که تنها . تولید روشنایی از المپ می شود
.ازانرژی منجر به تولید نور می شود و مابقی آن به صورت گرما تلف می شود% 2۵

ساعت روشنایی را تامین کنند و ۱۰۰۰تا ۷۰۰المپ های رشته ای می توانند در بازه ی
ابتی این المپ ها گرمای ث. همچنین می توان از آن ها توسط یک دیمر نیز استفاده نمود

.را تولید می کنند که این امر آنها را برای استفاده ی خانگی مناسب کرده است

.لومن در هر وات است۱۵بازده روشنایی المپ های رشته ای حدود 
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باالشدتباتخلیههایالمپ
بایهتخلهایالمپازنوعیهمگیباالفشاربا،سدیمجیوهبخارهالید،متالهایالمپ
ستنتنگهایالکترودشاملکهایشیشههایلولهازهاالمپاین.هستندباالشدت
ابمقایسهدرتخلیههایالمپ.استشدهطراحیهستندالکتریکیهایقوسهمراه
هاییانمکدرهاالمپاین.کنندمیتولیدبیشترینورفلورسنتوایرشتههایالمپ

فادهاست..وهاعمومی،جادهبزرگ،مناطقورزشیهایسالنمثلنورازباالییسطوحبا
.شوندمی
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المپ های فلورسنت فشرده که به  المپ های ( کامپکت کم مصرف ) المپ های فلورسنت فشرده 

نوعی از المپ های مدرن کم مصرف هستند که مانند فلورسنت ها کار . کم مصرف معروف هستند

.می کنند و جایگزین مناسبی برای المپ های رشته ای به شمار می روند

این المپ ها توسط دیمر قابل استفاده . المپ های کم مصرف از دو یا سه حلقه لوله تشکیل شده اند
بهره نوری یک المپ فلورسنت فشرده . ساعت روشنایی را تامین می کنند۱۰۰۰۰نیستند و معموال تا 

.لومن در هر وات است۶۰حدود 

طول عمر باال و رنگ نور طبیعی این . از انواع المپ ها با بازدهی باال و مصرف کم المپهای فلورسنت است
المپ ها باعث شد مورد استقبال زیادی قرار گیرد این المپ ها ده برابر المپ های رشته ای عمر می کنند و 

.انرژی که مصرف می کنند پنج برابر کمتر از المپ های رشته ای است

در محیط کاری، ساختمان های تجاری، بیمارستان ها، ادارات، پارکینگ و نواحی وسیع دیگر مورد استفاده 
قرار می گیرد البته استفاده از این المپ ها در منازل مسکونی هم رایج است اما این المپها مقداری نورهای 

.ماورای بنفش ساطع می کنند و بعد از شکستن ماده سمی از خود ساطع می کند
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المپ سدیم با فشار باال
ت به آن ها این المپ ها نوع بهبود یافته المپ های سدیم با فشار پایین هستند که نسب

دیم المپ های س. دارای بهره وری بهتر، اندازه  کوچکتر و رنگ  قابل قبول تری هستند
از یک لوله قوس باریک که توسط یک. یاد می شود HPSبا فشار باال که از آن ها با نام 

و در داخل لوله قوس معموال از سدیم ، جیوه. قاب پوشانیده شده تشکیل شده است
ابر اثرات جنس آن از سرامیک اکسید آلمینیوم می باشد که در بر. زنون استفاده می شود

.مخرب مواد قلیایی مانند سدیم مقاوم است
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المپ بخار جیوه
و . المپ های بخار جیوه از لحاظ تجاری اولین المپ های تخلیه با شدت باال می باشد

رس قابل استفاده برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی نور پردازی در دست
المپ های بخار جیوه المپ های تخلیه ی گازی هستند که با استفاده از یک.  است

لی از یک لوله قوس به طور ک. قوس الکتریکی از طریق بخار جیوه، نور را تولید می کنند
ده لوله کوارتز که از هر دو انتها در داخل و به یک حباب شیشه ای بزرگتر متصل ش

طی این حباب بیرونی ، حباب داخلی را در برابرعوامل جوی و محی. تشکیل شده است
بتا مزیت المپ های بخار جیوه تولید نور سفید روشن با طول عمر نس. حفظ می کند

.لومن بر وات است۶۵بهره ی نوری این المپ . طوالنی می باشد
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هالیدمتالهایالمپ
.ندهستچراغداخلدردارقوسایلولهیاتخلیهلولهیکشاملهالیدمتالهایالمپ

تالمهایالمپ.باشندجیوهیاکوارتزسرامیک،ازشدهساختهتوانندمیهالولهاین
هایالمپ.کنندمیتولیدزیادینورخوداندازهبهنسبتوبودهکارآمدبسیارهالید
ازبفضایروشناییهایسیستموترافیکهایچراغها،سالندرمعموالهالیدمتال
.شوندمیاستفادهتجاریمقاصدبرای
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المپ های روشنایی استاندارد با مخلوط گاز . المپ های نئون المپ های شامل گاز در فشار پایین هستند
هنگام اعمال ولتاژ، .  آرگون و یا نئون پر شده اند و المپ هایی با روشنایی باال با گاز نئون خالص پر می شوند

استفاده از گاز . گاز یونیزه اجازه ی عبور یک جریان بسیار کوچک از یک الکترود به الکترودی دیگر را می دهد
ولت 2۰تا ۱۰این ولتاژ می تواند در رنج . یونیزه عاملی برای بهره برداری از المپ در ولتاژی پایین تر می باشد

.بسته به المپ مورد استفاده متغیر باشد
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المپ های ال ای دی

ه می ادفالمپ ال ای دی فن آوری جدید با راندمان باالست که به سرعت در حال تحول بوده و برای انواع برنامه های کاربردی نورپردازی مسکونی است
مر آن ها فاقد رشته هستند و از قدرت کمتر و طول ع. المپ ال ای دی نور را از طریق حرکت الکترون ها در یک نیمه هادی منتشر می کنند.  شوند

در مقایسه با المپ های رشته ای نور  LEDالمپ های . بیشتری برخوردارند و نیز طیف رنگی متفاوتی بدون استفاده از فیلترهای رنگی ایجاد می کنند
.بیشتری تولید می کنند

به  LEDهزینه  اولیه المپ های .  درصد کارآمد تر هستند۳۰های سفید نسبت به المپ های کم مصرف   LEDمصرف انرژی پایین تری دارند همچنین 
این نوع در انواع پیشرفته های. استفاده می شود…طور کلی باال است و از آن در ساخت پروژه های الکترونیکی، مصارف خانگی، چراغ های تزیینی و

.المپ های در سال های اخیر از پنل ال ای دی رونمایی شده است که از نظر طراحی و کاربرد منحصربه فرد می باشند

رای قدرت نوردهی باالی این المپ و مصرف پایین انرژی آن، باعث شده جایگزین مناسبی ب. از لحاظ طول عمر جز بی رقیب ترین المپ ها قرار دارد
طی را تامین جدیدترین محصوالت روشنایی که به دلیل ایجاد دیود نوری مالیم به بهترین شکل روشنایی هر محی. المپ های رشته ای و هالوژنی باشد

.  می کند
این المپ ها در مدل های . در میان انواع المپ ها ال ایی دی ها هم برای تزیین و هم برای تامین نور در سیستم های مختلف حرف اول را می زنند

صب این المپ تنوع مدل و قابلیت ن. شمعی، سنسوردار، فالمنتی، حبابی، اشکی، استوانه ای در لوستر ها و محصوالت روشنایی متعددی به کار می رود
ر ضمن این که تنوع رنگی دارد و می توان د. امکان استفاده از این المپ در قسمت های مختلف منازل مسکونی و تجاری و ادرای را به شما می دهد

.تغییر سبک و رنگ فضا از المپ های رنگی ال ایی دی استفاده کرد

هزار ساعت می رسد و گستره نوری مشخص و واضح، ایمنی باال و قیمت مناسب از دیگر ویژگی های این نمونه المپ۱۰۰طول عمر این المپ ها تا 
.درصد انرژی الکتریکی را به نور دارد9۰یکی از بی نظیرترین خصوصیات این نمونه المپ ها این است که . هاست

:المپ های ال ای دی از نظر تکنولوژی ساخت به سه دسته ی مختلف تقسیم بندی می شوند که شامل

(DIP)المپ ) المپ دیپ 

( SMD)المپ اس ام دی المپ 

( COB)المپ سی او بی المپ 
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(DIP)المپ دیپ 
از تکنولوژی ساخت المپ ال ای دی دیپ استفاده شد و به المپ۱9۶۰در اوایل دهه ی 

پ های با پیشرفت تکنولوژی ساخت الم. ال ای دی قدیمی یا معمولی نیز شهرت یافت
پ و به دلیل بهره نوری پایین، استفاده از این نوع الم2۱سیستم روشنایی در اوایل قرن 

امروزه المپ های دیپ در موارد خاصی از جمله در چراغ های راهنمایی . ها محدود شد 
اربرد و رانندگی ، بیلبورد های شهری و درنمایشگرهایی با امکان رویت در دور دست ک

.دارند

37



(SMD)دیاماسالمپ

مخففوشدمحققSMDتکنولوژیباLEDالمپباالیعمرطولوبازدهی
Surface Mount Diodeپذیرانعطافوکارآمدبسیاردیاماسالمپ.باشدمی

دریجویصرفهوبیشتردیدزاویه،کمبسیارحجم،باالوضوح،رنگتنوع.است
ساختدرتکنولوژیجدیدترین.استدیایالالمپازنوعاینهایویژگیازانرژی
وانعنبامستطیلشکلبههاتراشهازبیشتریتعداددادنقراربادیاماسالمپ

SMD روشناییسیستمدروداردباالییواتبرلومنکهاستشدهمعرفی3014
.شودمیاستفادهنمانورپردازیدرخصوصبهمدرنهایساختمان
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( COB)المپ سی او بی 

نسبت داد  ( Chip On Board)جدیدترین پیشرفت در سیستم روشنایی ال ای دی را می توان به المپ سی او بی 
عدد 9تر از معموال بیش) تراشه قدرتمند المپ سی او بی . که یک گام رو به جلو برای استفاده بیشتر از انرژی است

۸۰)مقدار زیاد تولید لومن در مصرف انرژی کم . برخالف نوع المپ اس ام دی فقط یک پایه ورودی برق دارد( دیود 
ید نور این منابع تول. باعث استفاده از المپ سی او بی در گوشی های  هوشمند و دوربین ها شده است( لومن بر وات 

.کوچک با طول عمر باال، خورشید قابل کنترل نام گرفته اند

اشاره  COBاز چالش های مهم این نوع تکنولوژی، می توان به تک رنگ بودن، انتقال دما و مدیریت حرارتی المپ 
مپ امروزه با پیشرفت تکنولوژی المپ های ال ای دی این چالش های المپ سی او بی نیز حل شده اند و با ال. نمود

MCOB مپ به بازار عرضه گردیدند که با استفاده از خمیر سیلیکون و سینک گرماگیر مشکل انتقال دما الCOB  نیز
.برطرف شده است
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