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  LEDفناوري 
  

1. LED چيست؟  
LED واژه مخفف Light Emitting Diode واقع در نور كننده ساطع يودهايد. است "نور كننده ساطع وديد" يمعنا به 
 زيمتما هايهاد مهين ريسا از را هاLED كه يتيخاص. نديآ يم شمار به ها يهاد مهين رگروهيز كه هستند ودهايد  ادهخانو جزء

  . شود يم عطسا نور صورت به يانرژ يمقدار ،آنها از انيجر گذر با كه است نيا سازد يم
  
  LEDمزاياي  .2

  :مي توان به موارد زير اشاره نمود LEDمزاياي  مهمترين از جمله
  .بهره نوري باال -
  .شاخص نمود رنگ مناسب -
  .طول عمر باال -
  .قابليت هدايت هدفمند نور -
  .شودبراي جايگزيني به جاي چراغهاي مختلف مياندازه كوچك كه باعث ايجاد قابليت انواع چيدمان  -
  ).ندارد LEDتعدد كيلدزني تاثيري بر طول عمر (قابليت كليدزني باال  -
 .سرعت زياد روشن و خاموش شدن -

 .عدم آاليندگي زيست محيطي -

 
  LEDكاربردهاي  .3

كاربردهاي فراواني دارند كه با توجه به زمينه كاربري در دو بخش روشنايي و غيرروشنايي مورد استفاده LED هاي  المپ
  :توان نام برددر روشنايي، موارد زير را مي LEDاز موارد استفاده از چراغهاي . گيرند قرار مي
  ...). سقف، دكوراسيون منزل، كابينت آشپزخانه و (روشنايي داخلي  -
  ...).ها و  ها، پارك معابر، پاركينگ(جي روشنايي خار -
  ...).ها و  ها، موزه ها، ويترين مغازه قفسه كتابخانه(نورپردازي داخلي  -
  ...).ها و  ها، بناهاي تاريخي، پارك نماها، پايه پل ها، آب نماي ساختمان(نورپردازي خارجي  -

هاي تبليغاتي، نمايشگرها، صنايع خودروسازي، لوازم توان به تابلوها در صنايع غيرروشنايي ميLEDاز موارد استفاده از 
هاي دريايي،  ، آشكارسازهاي نوري، هواپيماها، فانوس)نوري فيبر(هاي راهنمايي و رانندگي، مخابرات  خانگي، چراغ

ات ها، قطعتاپها و لپهاي عكاسي، پرينترها، رايانه هاي همراه، دوربينهاي خورشيدي، تجهيزات پزشكي، تلفن باتري
  .اشاره كرد... الكترونيكي مورد استفاده در تجهيزات مختلف و 
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  اقدامات انجام شده توسط سازمان بهره وري انرژي ايران .4
، سازمان هاي جهانيها و پيشرفتو لزوم همگامي كشور با فعاليتدر روشنايي  LEDنظر به موارد فوق و اهميت چراغهاي 

 و LEDمتشكل از مشاوران، سازندگان و واردكنندگان تجهيزات  LEDروي انرژي ايران اقدام به تشكيل كارگروه بهره
جلسه كارگروه اصلي و  100نمايندگاني از وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد نمود كه پس از برگزاري حدود 

هاي خياباني، هالوژني، شامل چراغ LEDهاي انواع چراغ هاي چهارگانه، مشخصات استاندارد و نحوه آزمايشزيركارگروه
بطور كلي، اهم اقدامات انجام شده  .كليه عالقمندان و ذينفعان قرار داده استاختيار  فلورسنتي و نورافكني را تدوين و در

  :را مي توان به شرح زير بيان نمود LEDتوسط سابا درخصوص فناوري 

توسط كميته  LEDچارچوب رسيدگي به ارائه دهندگان چراغهاي خياباني روشنايي معابر با المپ  - 1سند شماره  .1
  .گرديد ابالغ آن شركت به كليه شركت هاي توزيع طرفو از ارسال  ،و به شركت توانيربهره وري روشنايي، تهيه 

  .گرديد تست و در آزمايشگاه روشنايي دانشگاه تهران ، بررسيجايگزين هالوژن LEDنمونه هاي چراغهاي با المپ  .2
جايگزين هالوژن با تاكيد بر  LED چارچوب رسيدگي به ارائه دهندگان چراغهاي - 2پيش نويس سند شماره  .3

 .توسط كميته بهره وري روشنايي تهيه گرديد كاربري در زمينه نورپردازي
، LEDو تامين كنندگان تجهيزات مرتبط با تكنولوژي سابا متشكل از سازندگان، واردكنندگان  LEDكارگروه  .4

جلسه  100حدود  برگزاريبا  ، تشكيل ونمايندگاني از وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد و مشاوران روشنايي
با را  LEDمشخصات فني استاندارد و نحوه آزمايش انواع چراغهاي اصلي و زيركارگروه هاي چهارگانه،  كارگروه

 .نمود و تدوين تهيه، استانداردهاي جهانيبررسي 
درحال تهيه  )4مورد اشاره در بند (تدوين شده  مشخصات فنيفهرست چراغ ها و سازندگان  مورد تاييد با توجه به   .5

 .است
 1390در تيرماه  با حضور اعضاي كارگروه سابا LEDنخستين نمايشگاه تخصصي تجهيزات روشنايي با تكنولوژي  .6

 . برگزار گرديد

 :روژه هاي مطالعاتي با عناوين زير انجام شدپ .7
 .در چراغهاي روشنايي  LEDمطالعه ساختار و استفاده از  •
 .به عنوان منبع تأمين نور مصنوعي   LED - OLEDمطالعه كاربرد انواع  •
  .LEDتجهيز آزمايشگاه روشنايي سابا با درنظرگرفتن تجهيزات مورد نياز براي آزمايش چراغ هاي طرح  •

به جاي هالوژن و ارسال آن به سازمان هاي مرتبط نظير  LEDتهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي استفاده از المپهاي  .8
 ... .شهرداري ها، استانداري ها و شوراي اصناف، سازمان نظام مهندسي ساختمان، 

 .LEDاجراي آزمايشي روشنايي معابر منتخب با استفاده از چراغ هاي  .9
 .در داخل كشور OLEDساخت نمونه آزمايشگاهي  .10
 .امكان حمايت از احداث آزمايشگاه هاي مرجع در حوزه روشنايي در چارچوب طرح يارانه سود تسهيالت .11
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  نحوه حمايت .5
مبتني بر وري انرژي ايران، درحال حاضر به صورت حمايت فني و حمايت توسط سازمان بهره LEDحمايت از المپ هاي 

غ ها و سازندگان استاندارد بر اتشكيل ليست چر. گيردانجام مي اشاعه فناوري اين المپ ها و اطالع رساني به عمومترويج و 
عالوه بر آن، . ، در اولويت برنامه هاي حمايتي اين سازمان قرار داردLEDاساس مشخصات فني تدوين شده توسط كارگروه 
و ساخت نمونه آزمايشگاهي ديودهاي آلي نوراني   LEDهاي ده از چراغاجراي آزمايشي روشنايي در چندين معبر با استفا

)OLED (ايشگاه هاي مرجع در حوزه همچنين حمايت از احداث آزم. نيز در برنامه هاي حمايتي اين سازمان قرار دارد
ت، قابل اجرا ، در قالب طرح يارانه سود تسهيالروشنايي درصورت ارائه مدارك مستدل و كافي از سوي سرمايه گذاران

  .خواهد بود
  

  LEDآينده چراغ هاي  .6
از نقطه نظر كلي . در چندين دهه گذشته بسيار سريع بوده است) LED(در حوزه ديود نوري ي و كاربر پيشرفت فناوري

LEDهاي بزرگ بيشتري را نيز  به طور قطع اين فناوري پيشرفت. ها كوچك، محكم، قابل اطمينان، درخشان و پربازده هستند
اي را به عنوان منابع نوري بازي كرده و در آينده نزديك به  ها نقش مهم و فزايندهLEDرود  در پيش رو دارد؛ لذا انتظار مي
هاي به جاي المپ LEDهاي س تحقيقات انجام شده، درحال حاضر استفاده از چراغبر اسا. عنوان منبع نور غالب ظاهر شوند

گذاري در اين بخش كامالً مقرون به صرفه بوده و سرمايه –مورد استفاده در تأمين روشنايي بخش تجاري –هالوژن پر مصرف 
فلورسنتي، خياباني و نورافكني نيز با  LEDهاي عالوه بر آن، استفاده از چراغ. داراي دوره بازگشت سرمايه كوتاه مدتي است

ها، مقرون به هاي انرژي و هدفمندي يارانه، با توجه به افزايش قيمت حاملترطوالنيوجود داشتن دوره بازگشت سرمايه 
  .باشدصرفه مي

  

  محدوديت هاي فعلي .7
با وجود . باشددر مقايسه با منابع نوري موجود مي آنها، قيمت زياد LEDبزرگترين مانع در برابر استفاده گسترده از المپ هاي 

و نيز بهبود شرايط از ديدگاه هايي نظير ديدگاه  انرژي دوره بازگشت سرمايه قابل قبول با توجه به كاهش قابل توجه مصرف
استفاده گسترده ، نياز به سرمايه گذاري اوليه باال، مانعي اساسي در برابر  LEDدرصورت استفاده از چراغهاي زيست محيطي 

پيشرفت در حوزه ساير فناوري ها نيز باعث در برخي كاربري ها، عالوه بر آن، . از اين نوع چراغ ها توسط عموم مي باشد
- بهره نوري باالي المپ به عنوان مثال،. گشته است جايگزين LEDميان منابع نوري موجود و چراغهاي  ايجاد رقابت نزديك

به جاي اين المپ ها هنوز داراي توجيه  LEDدر كنار قيمت پايين آنها، موجب گشته تا جايگزيني  مناسب هاي كم مصرف
موجب استفاده گسترده از اين منابع ، در آينده در كنار پيشرفت فناوري آن LEDبا اين وجود، كاهش قيمت . اقتصادي نباشد

فاقد كيفيت مناسب به بازار   LEDر، ورود چراغهاي از سوي ديگ .گشتخواهد  موجودروشنايي نوري به جاي كليه منابع 
مصرف كنندگان عمومي اين چراغ ها  ايجاد دافعه درموجب  برآورده نمودن انتظارات از اين چراغ ها،تواند به جهت عدم مي

كنار حمايت از كاالهاي داراي كيفيت فني قابل قبول در معرفي و توان از طريق فرهنگ سازي مناسب و گردد كه مي
    .با اين مشكل مقابله نمود ،جلوگيري از ورود كاالهاي بدون كيفيت به كشور
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  هاي بخار جيوه جاي چراغ راحي اوليه بهدر ط LEDهاي  محاسبه دوره بازگشت سرمايه استفاده از چراغ

  ي بخار جيوهها چراغ  شرح
  وات 125با توان 

  LEDهاي  چراغ
  وات  38با توان 

  بخار جيوههاي  چراغ
  وات 250با توان 

  LEDهاي  چراغ
  وات 78با توان 

  33 070 752  44687 700 2535456 54002221 )ريال( هزينه ساليانه برق مصرفي
  432 000 000  800118 000 00075087 00070018 )ريال( ها هزينه خريد اوليه چراغ

هزينه تعمير و نگهداري ساليانه
  -   21 600 000  -   10 200 000  )ريال( ها چراغ

هزينه تجهيزات اصلي جهت 
  50 250 000  145 800 000  41 250 000  77 250 000  )ريال(رساني  برق

  515 320 752  646373 700 253545135 540172127 )ريال(هاي سال اول  مجموع هزينه
  33 070 752  046109 700 2535456 54022231 )ريال(هاي سال دوم  مجموع هزينه

دوره بازگشت سرمايه استفاده از
هاي بخار  جاي چراغ به LEDهاي  چراغ

  در طراحي اوليهو بخار جيوه سديم 
  سال 3 كمتر از  -   سال 2كمتر از   - 

  

  هاي فلورسنت جاي المپ به LEDهاي  جايگزيني يك به يك تيوبمحاسبه دوره بازگشت سرمايه 
  )T8ٰ( LEDتيوب  )T10(المپ فلورسنت   شرح

  20 47 )وات(كل چراغتوان 
   10 ساعات روشن روزانه

  KWh( 55/171  73(انرژي)روز365(مصرف ساليانه 
 1100 )ريال(هزينه هر كيلو وات ساعت

  80 300  705188 )ريال(هزينه برق ساليانه
  KWh( - 55/98(جويي ساليانه مصرف برق صرفه
  108 405 - )ريال(جويي ساليانه در هزينه برق صرفه

  60 12 )ماه(متوسط طول عمر كل چراغ
  -   00040 )ريال(هزينه ساليانه تعمير و نگهداري هر چراغ

  80 300  705228 )ريال(هاي ساليانه مجموع هزينه
  460 000  00075 )ريال(هزينه خريد هر المپ به همراه ملحقات الزم

  460 000  000150 )ريال(سال2هزينه خريد المپ و ملحقات الزم در طول
  620 600  410607 )ريال(سال2ها در طول مجموع هزينه

  627 200  920697 )ريال(ام25ها در ماه مجموع هزينه
  ماه 24تقريباً   -   )ماه( دوره بازگشت سرمايه

  

  هاي هالوژن جاي المپ به LEDهاي  جايگزيني يك به يك المپمحاسبه دوره بازگشت سرمايه 
  LEDالمپ  المپ هالوژن  شرح

  3 50 )وات(مصرفيتوان 
   12 ساعات روشن روزانه

  KWh( 219  14/13(انرژي)روز365(مصرف ساليانه 
 1100 )ريال(هزينه هر كيلو وات ساعت

  14 454  900240 )ريال(هزينه برق ساليانه
  KWh( - 86/205(جويي ساليانه مصرف برق صرفه
  226 446 - )ريال(جويي ساليانه در هزينه برق صرفه

  15000  1000 )ساعت(متوسط طول عمر
  -   00075 )ريال(هزينه ساليانه تعمير و نگهداري هر چراغ

  14 454  900315 )ريال(هاي ساليانه مجموع هزينه
  110 000  00015 )ريال(هزينه خريد هر المپ

  95 000 - )ريال(گذاري اوليه براي هر جايگزيني هزينه سرمايه
  301 446 - )ريال(هاي ساليانهجويي در مجموع هزينه صرفه

  ماه 4كمتر از   -   )ماه( دوره بازگشت سرمايه
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  هاي هالوژن جاي المپ به LEDهاي  جايگزيني غير يك به يك المپمحاسبه دوره بازگشت سرمايه 
  LEDالمپ  المپ هالوژن  شرح

  3 50 )وات(مصرفيتوان 
  9 4 )روشنايي يكسان براي دو سيستمحصول شدت (تعداد چراغ 

   12 ساعات روشن روزانه
  KWh( 876  26/118(انرژي)روز365(مصرف ساليانه 

 1100 )ريال(هزينه هر كيلو وات ساعت
  130 086  600963 )ريال(هزينه برق ساليانه

  KWh( - 74/757(جويي ساليانه مصرف برق صرفه
  833 514 - )ريال(جويي ساليانه در هزينه برق صرفه

  15000  1000 )ساعت(متوسط طول عمر
  110 000  00015 )ريال(هزينه خريد هر المپ

  -   000300 )ريال(هاهزينه ساليانه تعمير و نگهداري المپ
  250 000 - *)ريال(هاكشي و نصب المپ هزينه سيم

 )ريال(گذاري اوليه براي اجراي طرح جايگزيني هزينه سرمايه
  1 180 000  -   ) چراغ هالوژن 4جايگزين  LEDچراغ  9(

  1 560 086  1 600263 )ريال(هاي سال اول مجموع هزينه
  ماه 15 ًتقريبا  -   )ماه(دوره بازگشت سرمايه 

  

  هاليد هاي متال جاي نورافكن به LEDهاي  جايگزيني نورافكنمحاسبه دوره بازگشت سرمايه 
  LEDنورافكن  نورافكن متال هاليد  شرح

  24 80 )وات(مصرفيتوان 
   11 ساعات روشن روزانه

  KWh( 2/321  36/96(انرژي)روز365(مصرف ساليانه 
 1100 )ريال(هزينه هر كيلو وات ساعت

  105 996  320353 )ريال(هزينه برق ساليانه
  KWh( - 84/224(جويي ساليانه مصرف برق صرفه
  247 324 - )ريال(برقجويي ساليانه در هزينه صرفه

  -   000300 )ريال(هزينه ساليانه تعمير و نگهداري هر چراغ
  105 996  320653 )ريال(هاي ساليانه هر چراغ مجموع هزينه

  1 000 000  000700 )ريال(هزينه خريد هر نورافكن
  300 000 - )ريال(گذاري اوليه براي هر جايگزيني هزينه سرمايه

  547 324 - )ريال(هاي ساليانهمجموع هزينهجويي در  صرفه
  ماه 7كمتر از   -   )ماه( دوره بازگشت سرمايه

  

  هاي بخار جيوه جاي چراغ به LEDهاي  جايگزيني نورافكنمحاسبه دوره بازگشت سرمايه 
  LEDنورافكن  چراغ بخار جيوه  شرح

  80  275 )وات(مصرفيتوان 
  11 ساعات روشن روزانه

  KWh( 33235  4/278 10(انرژي)روز365( كل مصرف ساليانه
 1100 )ريال(هزينه هر كيلو وات ساعت

  11 306 240  38 200865 )ريال(هزينه برق ساليانه
  KWh( - 6/053 25(جويي ساليانه مصرف برق صرفه
  27 558 960 - )ريال(جويي ساليانه در هزينه برق صرفه

  -   9 000600 )ريال(هزينه ساليانه تعمير و نگهداري
  11 306 240  48 200465 )ريال(هاي ساليانه مجموع هزينه

  3 000 000  1 000100 )ريال(هزينه خريد هر چراغ
  60 800 000 - )ريال(گذاري اوليهمجموع هزينه سرمايه

  37 158 960 - )ريال(هاي ساليانهجويي در مجموع هزينه صرفه
  ماه 20كمتر از   -   )ماه( دوره بازگشت سرمايه

 


