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  :LEDدرباره 
هاي نور افشان ديگر يك ابزار پر هزينه براي طراحان نمي باشد بلكه به سرعت تبديل به المپهاي آينده diodeامروزه 

  خواهندشد
  :نورافشان Diodeيا LEDنگاهي به فوايد و استفاده 

وهمينطور اتحاديه اروپا وكاليفرنيا  2010ا اقدام استراليا به ممنوع نمودن استفاده از المپ برق معمولي تا سال ب            
با .نورافشان معطوف مي كند Diode ياLED  دنياي نورپردازي به سرعت توجه خود را به فوايد زياد ,با پيروي از اين عمل
ديگر تنها براي اهداف طراحي ويا تصويري بكار برده نمي شودو مديران ,براي امكانات كارآمد LEDشروع استفاده تز

  .براي استفاده كردن از اين نور آينده با انرژي كم عجله كنند  مي بايست  امكانات
 . Rudie Hoessمديركل Al Aquila Fuxnishingsتمام اين نگراني هاي جدي اقتصادي ومحيطي :مي گويد

ولي هايي باشند براي نور المپ برق معم باعث شده كه توليدكننده ها وطراحان صنعت نورپردازي به دنبال جايگزين
انرژي براي روشن كردن آن بكار برده مي شودو اين عمل باعث هدر رفتن انرژي براي انتشار گرماي اضافي مي  %80كه

  .شود
         .LED  يا Diode نيمه رسانايي هستند كه با استفاده از  هاي نورافشان وسيلهSolid-state electronics 

كشف 1907در سال  H.J.Round دا توسط آزمايشگر انگليسي بنام هاي نورافشان ابتLEDاين .نور توليد مي كنند
بيشتر به رنگ قرمز  indicator lightشده اما آنها هيچگونه كاربرد عملي نداشته تا دهه هاي بعد زمانيكه از آنها براي

يا LEDمي گويدكه In-lite Juliet Broekers-vanPuttenمدير فني .در دستگاههاي قهوه بكاربرده شد
DIODEبراي اينكه .هاي نورافشان سالها است كه در اطراف ما هستند اما آنها اخيرامورد توجه دنيا قرار گرفته اند

اكنون كه با توليد نور سفيد براي نورپردازي هاي كارآمد .هاي نورافشان تا ده سال قبل بصورت نورسفيد نبودLEDاين
در طول چندسال گذشته سروصداي . وردپسند قرار گرفته اندهاي نورافشان بيشتر وبيشتر مLEDبكاربرده مي شود اين 

هاي نورافشان بيشتر بخاطر بازدهي و طول عمرشان در مقايسه با ساير منابع ديگر نور LEDزيادي درباره فوايد استفاده از
  .شده است
اي نورافشان به يا ديود ه LEDمي گويد كه اگرچه اين  DPA , Boxry Hannafordمدير نورپردازي               

از لحاظ مقدار نوري كه در هر وات  Glsكارايي فلئور سنت نيستند اما آنها مشغول دو برابر كردن كارايي يك المپ خانگي 
يا ديود هاي نورافشان داشتن طول عمر طوالني به اندازه  LEDبا اضافه كردن مزيت بزرگ اين .توليد ميشود هستند

اين براي يك مدير ، Gisساعت براي يك 1000استفاده خانگي در مقايسه با  سال 20ساعت كه در حدود  100000
امكانات به معني به حداقل رساندن هزينه و پس اندازپول در طوالني مدت مي باشد چون المپ ها كمتري مورد نياز است 

ثابت نيست و همانطور كه يا ديود هاي نور افشان توليد ميشود نور سفيد خالص  LEDنور مفيدي كه از .كه خريداري شود
Hannaford  توضيح ميدهد هنوز اينLED او ميگويد .ها نيازمند به پيشرفت هاي تكنولوژيكي هستندLED  يا ديود

در وات هستند كه مثل همان يك المپ ها  20Lumensهاي سفيدي كه موجود در بازار مي باشند هنوز تنها در حدود 
در وات مي باشد بنابراين شما اين را مي  100Lumensمپ فلويورسان در حدود لوژن پايين مي باشد در حاليكه يك ال

توانيد ببينيد اما تكنولوژي چنان با سرعت در حال پيشرفت است كه مطمينم ظرف چند سال آينده داستان آن كامآل 
براي توليد همان مقدار .نديا ديود هاي نور افشان هزينه آغازين آنها ميباش LEDجنبه هاي منفي ديگر .متفاوت خواهد بود

كه اين ديود هاي .تا از آن ها نياز پيدا خواهيد كرد 10دو واتي شما به  LEDواتي از يك  20نور مانند يك المپ هالوژن 
اين به رغم اين واقعيت است كه هزينه هاي كلي .نور افشان با هزينه آغازين باالتر ميتواند ثابت كنند كه گران هستند

با اضافه كردن به . زينه هاي آغازين آنها مي باشند بعلت طول عمر طوالني آنها و كاهش مصرف انرژي اشان پايين تر از ه
  .يا ديود هاي نور افشان در آب و هواي گرم به بهترين وجه ممكنه خود عمل نمي كنند LEDاين واقعيت كه اين 

 .Broekers-van putten  طول زندگي يك رطوبت مثل گرما مي تواند بر : مي گوييدLED  يا ديويد نورافشان تاثير
يا ديودهاي نور افشان در LEDو اين بدون ترديد مشكل بزرگ خاورميانه مي باشد مخصوصĤ اگر اين . نامطلوبي بگذارد
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  .طراحي خارجي بكار برده شود
ن نصب مي شوند الزم است ها گرم تر شوند خروجي نور آنها كاهش پيدا ميكنند بنابراين اگر آنها بيروLEDهر چقدر اين 

خيلي بيشتر از LEDمعتقد است كه مزيت Alpha Crystalرييس AShafivddsاما . كه در طول روز خاموش باشند
ديود هاي نور افشان مزيت هاي بسياري دارند آنها بر خالف المپ هاي فلئور سنت و :نقص هاي آن مي باشد او مي گويد

المپ هاي برق معمولي كه اگر به زمين بيافتند به آساني شكسته مي شوند، با داشتن قطعات جامد به سختي قابل صدمه 
  .ديدن بوسيله شوك خارجي هستند

نين آنها به گو نه اي ميتوانند طراحي شوند كه نور را متمركز كنند در حاليكه ساير منابع ديگر نور اغلب به يك بازتاب همچ
گر خارجي براي متمركز كردن نور و هدايت كردن آن به روش قابل استفاده اي نياز دارند و مزيت ديگران اين است كه آنها 

اما بزرگترين .ي كاهش درمقدار تهويه مطبوع و كاهش در خطرها آتش سوزي استگرماي زيادي توليد نميكنند كه به معن
  . مزيت مقدار كم انرژي است كه آنها استفاده ميكنند 

يا ديودهاي نور افشان در امكانات طراحي ميتواند ديده شود،كوچكي و اين LEDدر حال حاضر بزرگترين استفاده از 
  .ترغيب مي نمايد LEDن رنگ را توليد كنند طراحان را به استفاده بيشتر و بيشتر از ميليو 16واقعيت كه آنها ميتوانند تا 

LEDآنها ميتوانند . ها يا ديودهاي نور افشان تاثير شگرفي در نور پردازي بيرون ساختمان و معماري آن بوجود مي آورند
دازي مجسمه ها بكاربرده شوند و يا اينكه بصورت مخفي بكار برده شوند و براي بوجود آوردن جلوه هاي ظريفي مثل نورپر

بخاطرولتاژ كم سيم . آنها در مقياس وسيعترمانند قاب هاي ديوار ، پنجره هاي نوري و يا نورهاي نشانگر بكار برده شوند
  .كشي كوچك تري موردنياز است و مي توان به آساني آنها را مخفي نمود

Broekers-van pattern ،تاكيد ميكند كه طراحان LED يا ديود هاي نور افشان را به خاطر دارا بودن تنوع رنگ
ايجاد رنگ هاي متفاوت از طريق همان اصل ساده تغيير در شدت رنگ يكي از سه رنگ اصلي قرمز ، سبز و . دوست دارند

گ دلخواه شما به سادگي شدت رنگ مربوط را تغيير مي دهيد و رن -به مانند يك صفحه تلويزيون  -آبي تغيير مي يابد 
برنامه ريزي ,و در مقياس هاي وسيع و بسته هايي بصورت خوشه  LEDبا استفاده تعداد زيادتر . خود را توليد مي نمائيد

نورهاي منحصر به فرد با رنگ هاي متفاوت امكان پذير ميشود و سطح هاي فشرده امكان توليد هرگونه جلوه رنگي را كه 
  . بخواهيد فراهم مي نمايند 

ميتواند تاثير LEDتحقيقات جديد آشكار ميكند كه مهارت بكار بردن رنگ در يك محيط دفتر با استفاده از  همچنين
  .سودمندي بر كارمندان و افزايش سطح هاي توليد داشته باشد

Hannaford  شما مي . نور پردازي تاثير عظيمي بر مردم از لحاظ فيزيكولوژيكي و روانشناسي دارد: توضيح مي دهد
روشن تر در صبح هنگاميكه ,بنابراين نورهاي آبي تر . نيد نوع نور دفتر كار با ريتم هاي زندگي كارمندان تنظيم كندتوا

به اين روند در واقع كپي كردن . كامآل بيدار هستيد و رنگهاي ماليم تر گرم تر در بعداز ظهر و سر شب بكار برده ميشود 
نور نا مناسب ميتواند باعث سردرد . يح در يك دفتر كار بسيار مهم مي باشدنور پردازي صح. محيط طبيعي گفته مي شود 
. داشتن رنگ مناسب به اندازه داشتن درجه حرارت مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است .ها اشتباهات و تنش ها شود

المپهاي برق معمولي وجود دارد با توجه به نگراني هايي كه در مورد گرم شدن زمين و همينطو بي رغبتي براي استفاده از 
و دانشمندان مي گويند كه درآينده تكنولوژي باعث خواهد شد كه . يا ديود نور افشان روشن بنظر ميرسدLEDآينده 
LED ياديود هاي نور افشان كارآمد ترشوند و اكنونLED  يا ديود هاي نور افشاني وجود دارد كه در آينده كه خروجي نور
LED  يابد و كاهش قيمت آنها محقق مي گردد آنها جايگزين تمام المپهاي نور برق معمولي مي شوندها افزايش مي .  

كاغذ .ساخته شده است بنابر اين هر چيزي در آينده ممكن ميباشد LEDشما هم اكنون نور افكن هايي داريد كه از 
  .باشند احتمالي در آينده ي نزديك مي يا ديود هاي نور افشان از ديگر توليداتLEDديواري با نور افشاني از طريق 

Briekers-van putten معتقد است در دوره طراحي چيزهاي بسياري وجود دارند كه محبوبيتLED  را به اثبات مي
. او مي گويد به محض اينكه اين تكنولوژي بيشتر پيشرفت كند ديگر احتياجي به نور فلئور سنت نخواهد بود. رساند

بيشتر بعنوان نور هاي LEDد كه به محض بهبود يافتن كيفيت نور سفيد شما قادر به استفاده از همچنين احتمال مي رو
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درموافقت با نظر Hoess-f Al Aquili. آنها قطعĤ نورهاي آينده خواهند بود. كاربردي براي نورپردازي اطاق ها شويد
Puttenتقاضاي رو به افزايش براي نورپردازي  :مي گويدLEDآن در پروژه هاي داخلي و معماري ثابت  و تلفيق موفق

به معني سازش اجباري نيست بلكه ميتواند كاربردي زيبا و كارا داشته  "دوستدارمحيط زيست"كرده است كه عبارت 
  .باشد

  :منبع

http://ledseme.com  
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