
79

2المپ های خاص

هدف های رفتاری  
در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود :

1- نورافکن را با المپ مدادی نصب و سیم کشی کند.
2- المپ جیوه ای و انواع آن را توضیح دهد.

3- نورافکن را با المپ جیوه ای نصب و سیم کشی کند.
4- المپ سدیم و انواع آن را توضیح دهد.

5- نورافکن را با المپ سدیم نصب و سیم کشی کند.
6- المپ متال هالید را توضیح دهد.

7-  نورافکن با المپ متال هالید را نصب و سیم کشی کند.
8- المپ نئون را توضیح دهد.

9- مدار المپ نئون را سیم کشی کند.

واحد کار دوم :
المپ های خاص

جمع عملي نظري

40 30 10 ساعات آموزش
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1-2-نورافکن
نورافکن نوعی چراغ اس��ت با يك منعکس كنندة قوس دار، كه در مركز آن يك المپ قرار داده می ش��ود. از نورافکن برای 
روشن كردن محوطه ها يا تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در جاده ها استفاده می شود. در )شکل1-2( يك نورافکن به همراه المپ 

آن نشان داده شده است.

شکل 1-2 نور افکن به همراه يك المپ

1-1-2- ساختمان نور افکن:

نور افکن ها از اجزای زير تشکیل می شوند:
• منعکس كننده)رفلکتور(، نور تولید شده توسط المپ را در يك جهت منعکس مي كند. منعکس کننده:	

•منعکس كننده از جنس آلومینیوم است و به صورت ورقي قوس دار ساخته مي شود )شکل2-2(. 	

  
شکل  2-2

براي قرار گیري المپ در نورافکن به كار مي رود و ب��ه دلیل دماي باالي داخل نورافکن، آن را از جنس  • س�ر پی�چ : 	
چیني مي س��ازند.بايد توجه داش��ت كه المپ ها از نظر نوع و توان داراي س��رپیچ هاي متفاوتي هستند. )شکل2-3( 

نمونه هايي از سرپیچ را نشان مي دهد.

   
شکل2-3  
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• در بدنۀ نورافکن، سرپیچ، جعبۀ اتصاالت و تجهیزات ديگر نصب مي شود. بدنه:	

شکل 2-4

• براي نص��ب و  قرار گیري نورافکن بر  پایه:	
روي ديوار از پايه اس��تفاده مي شود.بر روي 
پايه س��وراخ هاي جهت پی��چ كردن آن در 
محل نصب تعبیه شده است.در محل اتصال 
نورافکن و پايه دو پی��چ و مهره وجود دارد 
كه با محکم كردن آنها مي توان نورافکن را 

جهت پخش نور تنظیم كرد.

                                                                           شکل  2-5

• اين  جعبه  محل قرارگیري  باالست، استارتر،ترمینال   اتصاالت  و تجهیزات  مربوط  به روشن كردن المپ    جعبۀ  اتصاالت :	
است)شکل 2-6(.

    
شکل 2-6

در جعبۀ اتصاالت سیم كشي مربوط به مدار روشنايي المپ انجام مي شود )شکل 2-7(.
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شکل 2-7

2-1-2- انواع نورافکن

نور افکن ها از نظر پخش نور به دو نوع واگرا و همگرا تقسیم بندی می شوند.
نور افک�ن واگ�را: اي��ن ن��وع نورافکن ها ن��ور را به جل��و و تقريباً به تم��ام جهات پخ��ش می كنند. از اي��ن نورافکن ها 

بسیار كاربرد   دارند. 
 نور افکن همگرا: اين نوع نورافکن ها پرتوهای نور را در يك امتداد به س��مت جلو می فرس��تند و توسط آن ها می توان از 
فاصلۀ دور يك محل مش��خص را روش��ن نمود.از اين نوع نورافکن ها در روشنايی روی سن درسالن اجتماعات، روشن كردن 

تابلوی نقاشی در يك نمايشگاه و در نورپردازی ها استفاده میشود.
عالمت اختصاری نورافکن ها در شکل 8-2 نشان داده شده است:

شکل 2-8

در )شکل9-2( نمونه هايی از انواع نورافکن های موجود در بازار را مشاهده می كنید.

شکل 2-9
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3-1-2- انتخاب نورافکن

در انتخاب نورافکن باید به نکات زیر دقت کرد: 
 1- در انتخاب نورافکن باید به نوع پایۀ المپ دقت کرد. مثال اگر نورافکنی دارای المپ مدادی است، فقط همین نوع المپ 

می تواند به این نوع نورافکن بسته شود. شکل 10-2 دو نوع پایه را نشان می دهد.

شکل2-10

شکل11-2  شمارۀ استاندارد پایه های المپ ها را نشان می دهد.
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شکل 11– 2
2- برخی از نورافکن ها برای روشــنایی های طوالنی در شــب در نظر گرفته می شوند اما امروزه بعضی نورافکن ها دارای 
قطعه ای به نام چشــمی هســتند.این نوع نورافکن ها برای یک محل خاص و همزمان با ورود فرد به محل روشن می شوند . 

بعد از زمان مشخصی نیز خاموش می شوند. 

شکل 12-2 نورافکن دارای چشمی

3- در انتخــاب نورافکــن باید به درجۀ حفاظت آن در برابر نفوذ آب و گــرد و غبار نیز توجه کرد. معموالً نورافکن ها در 
فضا های باز، که ممکن اســت ســایبان نداشته باشند، نصب می شــوند. بنابراین باید نورافکن با درجۀ حفاظت مناسب برای 
این محیط ها انتخاب شــود. نورافکن با درجۀ حفاظت باال حتی می تواند در آب غوطه ور شــود، بدون آنکه آب به لوازم مدار 
جانبی یا فضای المپ نفوذ کند.در )شکل 13-2(، دو نمونه نورافکن نشان داده شده که در هر کدام یک نوار الستیکی برای 

جلوگیری از نفوذ آب هنگام پاشیده شدن به سمت نورافکن بین در و بدنه قرار گرفته است.

    
شکل 2-13

برای نشان دادن اینکه یک وسیله تا چه حد در برابر نفوذ آب و گرد و غبار محافظت شده است از حروف IP، به معنای 
حفاظت بین المللی اســتفاده می کنند و درجۀ این حفاظت را با دو عدد یک رقمی در کنار هم نشــان می دهند.عدد اول از 
سمت راست نشان دهندۀ حفاظت وسیله در برابر نفوذ آب و عدد سمت چپ حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار است. هر چه 

این اعداد بزرگ تر باشند نشان دهندۀ حفاظت بیشتر است.شناسایی اعداد از جداول 1-2 و 2-2  انجام می شود. 
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IP جدول 1-2 مفهوم رقم اول در
مفهومرقم اول

حفاظت نشده0

1 50 mm  حفاظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از

212 mm حفاظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از

32/5 mm حفاظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از

41 mm حفاظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از

حفاظت در برابر ورود گرد و غبار تا حدی که مانع کار عادی آن  نشود.5

حفاظت کامل در برابر ورود گرد و غبار6

IP جدول 2-2 - مفهوم رقم دوم در

مفهومرقم دوم

حفاظت نشده0

حفاظت در برابر قطرات آب ناشی از رطوبت هوا که به صورت عمودی به چراغ بخورد1

حفاظت در برابر چکیدن قطرات آب، حداکثر واویۀ چراغ 15 درجه با محور قائم2

حفاظت در برابر چکیدن قطرات آب، حداکثر واویۀ چراغ 60 درجه با محور قائم3

حفاظت در برابر ترشح آب از هر سمت4

حفاظت در برابر نفوذ آب از طریق نازل از یک سمت5

حفاظت در برابر پاشش آب و برخورد با آب متالطم6

حفاظت در برابر فرو رفتن در آب برای مدت زمان معین و فشار مخصوص7

حفاظت کامل در برابر فرو رفتن در آب برای مدت زمان نا معین و  فشار مشخص8

)شکل 12-2(، نمونه ای از اين حفاظت را كه بر روی نورافکن نوشته شده است، نشان می دهد.

شکل 2-14
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در انتخاب نورافکن، به امکانات نصب در محل بايد دقت كرد، مثاًل نورافکن در حالت ديواری بهتر است يا سقفی. تعداد 

و نوع پیچ و نوع پايۀ آن چگونه است. ابعاد و اندازه های آن چقدر است. آيا لوازم جانبی در آن جای می گیرد . وزن تقريبی 

آن چق��در خواه��د بود.  برای اين منظور بايد در حین انتخاب نورافکن كاتالوگ آن و كاتالوگ المپ آن را مطالعه كنید و به 
نوشته ها و تصاوير بر روی كاتالوگ و يا كارتن آن دقت كنید . پس از اطمینان، نورافکن  مورد نظر را انتخاب كنید. در صورتی 

كه به نکات و دستورالعمل هايی نوشته شده در كاتالوگ اهمیت دهید كار شما كمتر دچار مشکل خواهد شد.
)شکل15-2(، كاتالوگ يك شركت سازندة نورافکن را، كه مشخصات آن به فارسی نیز ترجمه شده است، نشان می دهد.

شکل 2-15

در )شکل16-2(، نمونه ای ديگر از كاتالوگ های مربوط به چراغ ها و نوع المپ به كار رفته در آن را نشان می دهد.

نام ومدلی كه كارخانۀ سازنده انتخاب می كند.

ولتاژ عملکرد: 220-240 ولت تحت فركانس 50 هرتز.

E40 المپ های قابل اتصال به سرپیچ اين نور افکن: 250 تا 400 وات با سرپیچ شمارة

 جنس موادی كه نورافکن از آن ساخته شده است:  آلومینیوم

رنگ: سفید-سیاه

درج��ۀ حفاظ��ت IP65: يعنی اين نورافک��ن در مقابل نفود گرد و غبار و فوران آب محافظت ش��ده 

است.

ابعاد پس از بسته بندی: طول 45،عرض 24 و ارتفاع 15 سانتی متر

نام ومدلی كه كارخانۀ سازنده انتخاب می كند.

ولتاژ عملکرد: 220-240 ولت تحت فركانس 50 هرتز.

ماكزيمم توان المپ ها: 2 عدد المپ 40 وات.

المپ های قابل اتصال به سرپیچ اين نور افکن:  المپ فلورسنت فشرده)كم مصرف(

 جنس موادی كه نورافکن از آن ساخته شده است: آلومینیوم

رنگ: سفید-سیاه

درج��ۀ حفاظ��ت IP65: يعنی اين نورافک��ن در مقابل نفود گرد و غبار و فوران آب محافظت ش��ده 

است.

ابعاد پس از بسته بندی: طول 25.5،عرض 14.5 و ارتفاع 39.5 سانتی متر

نام ومدلی كه كارخانۀ سازنده انتخاب می كند.

ولتاژ عملکرد: 220-240 ولت تحت فركانس 50 هرتز.

ماكزيمم توان المپ :1 عدد المپ 150 وات.

المپ های قابل اتصال به سرپیچ اين نور افکن:  

    جنس موادی كه نورافکن از آن ساخته شده است:    آلومینیوم

رنگ: خاكستری سفید-سیاه

درج��ۀ حفاظ��ت IP65: يعنی اين نورافک��ن در مقابل نفود گرد و غبار و فوران آب محافظت ش��ده 

است.

ابعاد پس از بسته بندی: طول 29،عرض 23 و ارتفاع 18 سانتی متر
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شکل 2-16

همان طوری كه از )ش��کل 16-2( پیداس��ت، در اين كاتالوگ نوع المپی كه در اين چراغ قرار می گیرد و همچنین توان 
آن ذكر شده است. در اين چراغ المپ های جیوه ای با توان های 250 و 400 وات و المپ های  متال هالید با توان های 250 
و 400 وات ق��رار می گیرد.اطالعات ديگری كه در اين كاتالوگ آمده اس��ت ب��ه منحنی پخش نور، ابعاد و اندازه های چراغ و 

همچنین به وزن آن مربوط می شود.
2-2-منابع نور)المپ ها(

 نمودار زير تقسیم بندی انواع المپ هايی را كه در ساختمان ها و معابر به كار می روند بر اساس ساختمان و نوع كاركردشان 
نشان می دهد.
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در آموزش اين فصل فرض بر اين اس��ت كه هنرجويان عزيز با س��اختمان و اصول كار المپ های رش��ته ای و فلورس��نت 
آشنايی كامل دارند.

1-2-2- المپ های التهابی

المپ های التهابی به دو دستۀ رشته ای و هالوژن تقسیم بندی می شوند. 
1-1-2-2- المپ های رشته ای

قباًل با المپ رشته ای آشنا شده ايد. 
2-1-2-2-المپ های هالوژن

المپ هالوژن نوعی المپ رشته اي است كه در داخل حباب آن گاز هالوژن )مانند برم( به كار رفته است. يکی از مشکالت 
المپ های التهابی مشکل ته نشین شدة بخار تنگستن روی  حباب المپ و سیاه شدن حباب بود. لذا برای برطرف شدن اين 
مش��کل المپ های هالوژن س��اخته شد. در )شکل 17-2(، دو نمونه المپ هالوژن به همراه پايه آن ها نشان داده شده است.

شکل 17-2 - دو نمونه المپ هالوژن به همراه پايه

المپ های هالوژن از نظر سطح ولتاژ به دو دستۀ ولتاژ اصلی و ولتاژ پايین تقسیم بندی می شوند.المپ های با ولتاژ اصلی 
بدون نیاز به مدار جانبی مستقیماً به شبکۀ برق 220 ولت متصل می شوند. اما المپ های ولتاژ پايین بايد به ولتاژ 12 ولت 
متصل شوند. از اين رو برای وصل آن ها به شبکۀ برق، به يك وسیلۀ جانبی نظیر ترانسفورماتور مغناطیسی يا الکتريکی برای 
كاهش ولتاژ ش��بکه نیاز دارند.دو نوع المپ هالوژن كاربرد بیش��تری پیدا كرده، يکی به نام المپ قلمی)مدادی(معروف است 
كه در نورافکن ها به كار می رود و ديگری المپ ديکروئیك)دوفام( است كه به صورت توكار و در زير قفسه های كابینت و يا 

قوس باالی پیشخوان آشپزخانه و يا راهروها استفاده می شود )شکل 2-18( .
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شکل 18-2 - كاربرد های المپ هالوژن 

بخش قابل توجهی از انرژی خروجی از المپ هالوژن به صورت اشعۀ مادون قرمز تلف می شود چنانچه بتوان به طريقی 
اشعۀ مادوِن قرمز منتشر شده از المپ را محدود كرد و از انرژی آن استفاده نمود راندمان المپ می تواند افزايش يابد. المپ 
هالوژن ديکروئیك)IRC( از اين گونه المپ هاست. شیشۀ انعکاس دهنده1 اين المپ به گونه ای است كه نور مادون قرمز را 
از خ��ود عبور نمی دهد و مجدداً به رش��ته )فیالمان( منعک��س می كند. در نتیجه اتالف حرارتی داخل حباب المپ تا میزان 

زياد كمتر می شود. 
در جدول 3-2 كد بین المللی و عالئم تجاری المپ های هالوژن نشان داده شده است.

جدول 3-2 - كد بین المللی المپ های هالوژن
شرح ویژگیکد بین المللیکد ویژگی المپ

TH
HSالمپ هالوژن- تنگستن مدادی

HDالمپ هالوژن-تنگستن پین دار

MR
HRالمپ هالوژن-تنگستن رفلکتور دی كروئیك

Mالمپ هالوژن-تنگستن رفلکتور آلومینیومی

)شکل 19-2( كاتالوگ يك نمونه المپ هالوژن را به همراه مشخصات فنی آن، مانند توان مصرفی،ولتاژ قابل تحمل،طول 
عمر،زاويۀ پخش نور ،شمارة پايه و مواردی از اين قبیل را نشان می دهد.

شکل 2-19

1- Reflector 
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تحقیق کنید:

در مورد ساختمان و طرز كار المپ های فلورسنت فشرده )كم مصرف( تحقیق كنید و نتیجه آن را به كالس ارائه دهید.
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              زمان : 6 ساعت   کار عملی1: نصب و سیم کشی نورافکن با المپ مدادی 
تجهیزات مورد نیاز:

نورافکن-كلید يك پل-فیوز-كابل سه رشته-جعبه تقسیم-بست كابل-سر سیم-المپ

توج�ه: كلیۀ تجهیزات كار های عملی اين فصل، مانند توان المپ ها ، نوع نورافکن و ديگر موارد، متناس��ب با تجهیزات 
موجود در كارگاه انتخاب و مشخصات الکتريکی آن ها برسی می شود.

مراحل انجام کار

1- برای كسب اطالعات مربوط به نصب و سیم كشی نورافکن و مشخصات فنی المپ مدادی كاتالوگ يا برچسب روی 
آن ها را بخوانید و يادداشت نمايید.

2- مقدار جريان فیوز و همچنین نوع كابل را برای اين كار عملی انتخاب كنید. 
3- كلی��د تك پل ،فیوز،جعبۀ تقس��یم و نورافکن را نص��ب نمايید.دقت كنید كه نصب نور افکن ب��ر روی ديوار با پیچ و 

رولپالک و در اين كار عملی با پیچ و مهره بر روی تابلوی كار انجام شده است.

  
شکل21-2 - نصب قطعات

4- با رعايت اندازه های داده ش��ده، كابل ها را ببريد و لخت كنید.دقت كنید كه در هنگام روكش برداری از كابل، نوک 
چاقوی كابل بری به سمت بیرون شما باشد.دلیل استفاده از پودر داخل كابل چیست؟ 
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شکل 22-2 - بريدن و لخت كردن كابل

5- كابل كش��ی را با رعايت اندازه ها و اتصال صحیح آن انجام دهید. براي كابل كش��ي حتما از بست كابل استفاده نمايید. 
بست كابل بايد با سايز كابل متناسب باشد )شکل2-23(.

 
شکل 23-2 - كابل كشي

6- يك سر سیم را به سر هر يك از رشته سیم هاي كابل با پرس سر سیم  و با سايز معین متصل كنید.

شکل 24-2 - انجام اتصاالت
7- در جعبۀ اتصاالت نورافکن را باز كنید. سیم فاز، نول و سیم اتصال بدنه را اتصال دهید.

    
شکل 25-2 - سیم كشي در جعبه اتصاالت
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8- قبل از وصل مدار، قسمت های مختلف مدار را از لحاظ رعايت نکات ايمنی بررسی كنید.
 9- پ��س از تأيی��د مربی، فی��وز را وصل كنید و كلید يك پل را از حالت قطع به وصل ببريد و نورافکن را روش��ن نمايید

)شکل 2-26(.

 
شکل 2-26

گزارش اين كار عملی را در دفتر گزارش كار يادداشت نمايید.

تحقیق کنید:
در مورد نوع المپ هايی كه در روشنايی مخفی به كار می روند تحقیق كنید و به كالس گزارش دهید.

شکل 2-27

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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2-2-2- المپ های تخلیه در گاز
1-2-2-2-اساس کار

همان طور كه می دانید، روش��ن شدن و نوردهی المپ های التهابی بر اساس ملتهب شدن رشتۀ فیالمان درون المپ بود 
اما برای روش��ن ش��دن يك المپ تخلیه در گاز كه به اصطالح به آن المپ های گازی می گويند، بايد بخار فلز يا گاز درون 
حب��اب الم��پ را برانگیخت.ب��رای اين كار بايد بین دو الکترود داخل حباب المپ ولتاژی اعم��ال كرد. اين كار بر روی گاز و 
يا بخار فلز درون المپ اثر می گذارد و باعث عبور جريان كمی بین دو الکترود می ش��ود.ذرات الکترون جدا ش��ده از يکی از 

الکترود ها با گاز يا بخار فلز برخورد می كند و با باردار كردن آن ها تشعشع انرژی به صورت نور حاصل می گردد.
نوِر اين المپ ها از لحاظ طول موج در محدودة باالی نور مرئی)فرا بنفش( قرار می گیرند. در اين صورت با پوش��ش مواد 

فلورسانس در داخل جدارة حباب، آن را تا محدودة نور مرئی پايین می آورند.
گازی ك��ه در آن تخلی��ه الکتريکی صورت می گیرد، می تواند از نوع بخار جیوه، بخار س��ديم ي��ا هالید فلزهای گوناگون 

باشد.
2-2-2-2-تجهیزات الزم برای المپ های تخلیه در گاز

• المپ های تخلیه در گاز برای روشن شدن به ولتاژ باال نیاز دارند لذا برای افزايش ولتاژ از باالست استفاده  باالست:	
می شود. همچنین جريان الکتريکی در اين المپ ها پس از يونیزاسیون گاز خنثی، افزايش می يابد،به طوری كه اگر 
جريان كنترل نشود نتیجه ای جز خرابی المپ ندارد.بنابراين برای كار اين نوع المپ ها به يك باالست محدود كنندة 
جريان نیاز است كه بايد به صورت سری با المپ قرار گیرد.بايد دقت داشت كه هر المپ تخلیه در گاز، با توجه به 
نوع المپ و توان آن، نیاز به باالس��ت مخصوص به خود دارد.ش��کل 28-2 چند نمونه باالست را، كه براي المپ هاي 

گوناگون مورد استفاده قرار مي گیرد، به همراه مشخصات فني نمايش مي دهد.

شکل 28-2 - باالست المپ هاي تخلیه در گاز

امروزه قطعات الکترونیکی فركانس باال، در كنار باالس��ت های قديمی به عنوان وس��ايل محدود كننده، روز به روزكاربرد 
بیشتری پیدا كرده است، چرا كه عالوه بر محدود كردن جريان، عمل استارت را نیز انجام می دهد.

ايگناتور از تعدادی قطعات الکترونیکی س��اخته ش��ده اس��ت و وظیف��ۀ آن تولید ولت��اژ زياد در لحظۀ  •  ایگنات�ور: 	
راه اندازی است چوک در راه اندازی مدار نقش دارد اما بیشتر وظیفۀ محدود كردن جريان را بعد از راه اندازی المپ 
به عهده دارد.با استفاده از ادوات الکترونیك قدرت به جای ايگناتور و چوک، می توان از باالست الکترونیکی استفاده 

نمود.شکل 29-2 نمونه اي از ايگناتورها را نشان مي دهد.
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شکل 29-2 - تصوير چند نمونه ايگناتور

بر روی كارتن ايگناتور ها و در بعضی موارد به صورت بروشوری در داخل كارتن آن، اطالعاتی در مورد مدار الکتريکی و 
توان و مشخصات الکتريکی ايگناتور ارائه می شود. در شکل30-2 نمونه ای از آن را مشاهده می كنید.

شکل 30-2 - درج مشخصات ايگناتور بر روی كارتن آن

المپ های تخلیه در گاز به دلیل داشتن  باالست  مغناطیسی به صورت يك عنصر سلفی دارای ضريب  قدرت پايینی  •  خازن: 	
)COSΦ =0/4( هس��تند.به عبارت ديگر باالست مغناطیسی جريان را از ولتاژ عقب می اندازد. لذا برای جبران اين 
حال��ت بايد از خازن، كه جريان را از ولتاژ جلو می اندازد، اس��تفاده كرد. خ��ازن با مدار المپ به صورت موازی قرار 

می گیرد.
اين خازن به صورت موازی به المپ متصل می شود )شکل 2-31( .

شکل31-2 - اتصال خازن به المپ
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نکتۀ ایمنی: روش��ن بودن كوتاه مدت يا روش��ن و خاموش كردن مکرر المپ های تخلیه در گاز طول عمر 
آن ها را كاهش می دهد.

3-2-2-2-انواع المپ های تخلیه در گاز

المپ های تخلیه در گاز به دو دسته كم فشار و پر فشار تقسیم بندی می شوند.هر يك از المپ های تخلیه در گاز در يکی 
از اين دو دسته زير قرار می گیرد:

الف( المپ های تخلیه در گاز کم فشار:
•فلورسنت 	

•فلورست فشرده)كم مصرف( 	
•سديمی كم فشار 	

ب( المپ های تخلیه در گاز پرفشار:
•جیوه ای  	

•متال هالید 	
•سديمی پر فشار 	

شما قباًل با المپ های فلورسنت و فلورسنت فشرده آشنا شده ايد. در اين قسمت با ساختمان و اصول كار المپ يکی ديگر از 

 

 المپ های تخلیه در گاز كه در دو نوع كم فش��ار و پر فش��ار س��اخته می شود،آش��نا می ش��ويد و آن را نصب و سیم كش��ی 
می كنید.
• المپ سدیم	

المپ ه��ای س��ديمی ب��ه دلیل داش��تن س��ديم جامد، س��خت تر از المپ فلورس��نت روش��ن می ش��وند. زيرا س��ديم 
در دم��ای معمول��ی به بخار فل��ز تبديل نمی ش��ود.به همین دلیل المپ های س��ديم به كمك اضافه ك��ردن گاز های 
 كمک��ی مانند گاز آرگون و نئون روش��ن می ش��وند.گاز كمکی با كمی گرم ش��دن، س��ديم را به بخ��ار تبديل می كند. 
المپ های سديمی برای روشن شدن به ولتاژ باال نیاز دارند و چند دقیقه زمان الزم است تا به ماكزيمم بازده نوری برسند. 

اين المپ ها به دو صورت كم فشار  و پرفشار ساخته  مي شود. 
الف(المپ سدیم کم فشار

 حباب اين المپ به صورت حرف U  اس��ت و برای اينکه انرژی حرارتی را از دس��ت ندهد دوجداره )دوحبابي( س��اخته 
می ش��ود. به دلیل آنکه فش��ار بخار س��ديم داخل المپ كم اس��ت ابعاد حباب ودر نتیجه المپ نسبتاً بزرگ تر است. ضريب 
بهرة نوري اين المپ از بقیۀ المپ ها  بیش��تر اس��ت و نورخیره كننده ای دارد.اين المپ در محل هايي كه رنگ نور المپ ها 
 اهمیت نداشته باش��د مثل فضاهاي مه آلود وگردوغباری مناسب ترين المپ است.المپ های سديمی كم فشار نور مرئی تولید 
می كنند و مانند المپ های فلورس��نت در جدارة داخلی خود به مواد فلورس��انس نیاز ندارند. )شکل 32-2( تصوير ظاهری و 

ساختمان داخلی المپ سديم كم فشار را نشان می دهد.



97

2المپ های خاص

شکل32-2 - المپ سديم كم فشار 

ب( المپ سدیم پر فشار: بخار سديم به صورت پر فشار در لوله ای سرامیکی وجود دارد. ولتاژ دو سر دو الکترود باعث 
می ش��ود گاز سديم يونیزه ش��ود و المپ را روشن نمايد. )شکل 33-2( ساختمان داخلی و شکل ظاهری اين المپ را نشان 

می دهد.

الف-تصوير ظاهری

ب-ساختمان داخلی
شکل 33-2 - المپ سديم پر فشار

اين المپ برای روشن شدن احتیاج به مدارجانبی دارد و مدار راه اندازی آن مانند المپ جیوه ای است.
جدول 4-2- كد بین المللی المپ های سديم

شرح ویژگیکد بین المللیکد ویژگی المپ

SHPSEالمپ بخارسدیم حبابی-مات

SON-TSTالمپ بخار سدیم تیوبالر

Plug-InSEQ/STQالمپ بخار سدیم- جای گزین جیوه

SOXLSالمپ بخار سدیم کم فشار
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نقشۀ راه اندازی المپ سدیم
)ش��کل 35-2(،  مدار راه اندازی المپ های بخار سديم را نشان می دهد. از ايگناتور، هنگام راه اندازی المپ، برای افزايش 

لحظه ای ولتاژ استفاده می شود. 

شکل 2-34

گاهی مدار راه اندازی بر روی ايگناتورها ترسیم می شود )شکل 2-35(

شکل 2-35

کاربرد: اين المپ در محیط هايی كه مه آلود يا همراه با گرد و غبار اس��ت، مانند روش��نايی معابر ش��هری و 
بین شهری )اتوبان ها، جاده ها، تونل ها و پل ها(، مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از اين المپ در محل هايی كه افراد به 

صورت بلند مدت تردد دارند )مانند پیاده رو ها، مراكز خريد شهری، پارک ها و ...( مناسب نیست.

)شکل 36-2(، كاتالوگ يك نمونه المپ سديمی را به همراه مشخصات فنی آن، مانند توان مصرفی،شمارة پايه، ابعاد و 
اندازه و مواردی از اين قبیل، نشان می دهد.
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شکل 2-36

تحقیق کنید

در مورد عنصر سديم تحقیق كنید و نتیجه آن را به كالس ارائه دهید.
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                            زمان: 6 ساعت کار عملی2 : نصب و سیم کشی نورافکن با المپ سدیم 

تجهیزات مورد نیاز

المپ سديم-باالست المپ-ايگناتور-كابل سه رشته- نورافکن-كلید يك پل-فیوز-جعبه تقسیم-بست كابل-سر سیم
مراحل انجام کار

1- قسمت های مختلف نور افکن را شناسايی كنید.
2- دِر جعبه اتصاالت نورافکن را باز كنید.

       شکل  2-37
3- ب��ا توجه به المپ س��ديم، باالس��ت و ايگناتور مربوط به آن را انتخاب كنی��د و آن را در محلي كه در جعبۀ اتصاالت 

نورافکن تعبیه شده است، نصب نمائید.

        
شکل 38-2 - باالست مربوط به المپ سديم

     
شکل 39-2 - نحوه نصب باالست در نورافکن

4- نوع كابل مورد نیاز برای اين كار عملی را انتخاب كنید و آن را از گلند كابل عبور دهید و سیم فاز، نول و سیم اتصال 
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بدنه )سیم ارت( را به ترمینال مربوطه اتصال دهید.

شکل 2-40
5- اطالعات مربوط به نصب و س��یم كش��ی نورافکن با المپ س��ديم را از روی كاتالوگ يا برچسب روی آن ها بخوانید و 

پس از نصب باالست و ايگناتور در محل خود، مدار الکتريکي المپ سديم را ببنديد.

  
شکل 2-41

6- نورافکن، المپ سديم و ديگر تجهیزات را نصب نمايید.

شکل 2-42

7- كابل كشی را با رعايت اندازه ها و اتصال صحیح انجام دهید.

شکل 2-43
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8- قبل از وصل مدار، قسمت های مختلف مدار را از لحاظ رعايت نکات ايمنی بررسی كنید.
9- فیوز را وصل كنید و كلید را از حالت قطع به وصل ببريد و نورافکن را پس از تأيید مربی روشن نمايید.

      

شکل 2-44

  با تهیه گزارش اين كار عملی، آن را در دفتر گزارش كار يادداشت نمايید.

المپ جیوه اي
• اين المپ در داخل حباب شیشه ای خود دارای يك لولۀ شیشه ای است. داخل اين لوله تركیبی از گاز  ساختمان:	
خنثی و جیوه قرار دارد. در دو طرف اين لوله دو الکترود قرار دارد و در نزديك يکی از آن ها برای كمك به روش��ن 

شدن المپ يك الکترود اضافی تعبیه می كنند.جدارة حباب المپ از داخل با مواد فلورسانس پوشیده شده است.

شکل 2-45

هنگامی كه اين المپ به جريان برق متصل می ش��ود به دلیل اينکه فاصلۀ دو الکترود اصلی زياد اس��ت  • طرز کار: 	
در لحظ��ۀ اول تخلی��ۀ الکتريکی بین الکترود كمکی و يکی از الکترودهای اصلی رخ می دهد و پس از آن به س��مت 
الکترود دوم امتداد می يابد .هنگامی كه گاز بین الکترود اول و دوم يونیزه شد يك قوس الکتريکی به وجود می آيد 
 و گرمای حاصل از اين قوس جیوة موجود در لوله را بخار می كند و گرمای ايجاد شده فشار باالی مورد نظر را ايجاد 
می كند.الکترود كمکی نیز توس��ط مقاومت تعبیه ش��ده از مدار خارج می شود. اين المپ برای روشن شدن كامل به 

زمانی حدود سه دقیقه نیاز دارد و برای دوباره روشن شدن نیز به زمانی برای سرد شدن نیاز دارد. 
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 شکل 2-46

شکل 47-2 - ساختمان المپ بخار جیوه

کاربرد: اين المپ ها براي روش��نائي معابر بیش��تر در چراغ هاي  الک پش��تي به كار مي رود. در ش��کل 2-48 
نمونه ای از كاربرد اين المپ نش��ان داده ش��ده است.از مزايای اين المپ طول عمر باالی آن و عیب آن خطراتی است كه، به 

سبب داشتن جیوه، برای محیط زيست دارد.

شکل 48-2 -كاربرد المپ جیوه ای

المپ بخار جیوه فیالمان ندارد. بنابراين، برای روشن شدن به يك ولتاژ ضربه ای ناگهانی كه توسط چوک تامین می شود، 
احتیاج دارد.     

اربرد اكاربرد اكاربرد ا كای از كای از 



104

المپ های خاص 2

• در اين نوع المپ، يك فیالمان داخل حباب تعبیه می شود كه به صورت  المپ جیوه ای مستقیم)خود باالست(:	
سری با لولۀ تخلیه قرار گرفته است. عالوه بر الکترود ها، همزمان جريان از رشتۀ )فیالمان( المپ نیز عبور می كند 
 و المپ مانند المپ رش��ته ای روش��ن می شود اين موضوع باعث گرم شدن و تخلیۀ الکتريکی  بین دو الکترود اصلی 
می شود. برای آنکه جريان الکتريکی المپ پس از تخلیۀ الکتريکی محدود شود از يك مقاومت سری با مدار در المپ 
استفاده می شود. اين المپ احتیاج به مدار راه اندازی جانبی ندارد و به المپ جیوه ای رشته ای نیز معروف است . 

)شکل 49-2( مقايسه ساختمان بین دو المپ بخار جیوه و المپ بخار جیوه مستقیم را نشان می دهد. 

الف( مستقیم                                             ب( با ترانس       
شکل 49-2 - مقايسۀ ساختمان المپ جیوه ای

جدول 5-2 -كد بین المللی المپ های جیوه ای

شرح ویژگیکد بین المللیکد ویژگی المپ

MBTFQBالمپ جیوه ای مستقیم

MBFQEالمپ جیوه ای با حباب بیضوی

MBFRQRالمپ جیوه ای رفلکتوردار

)شکل50-2(، نام تجاری المپ جیوه را با نام HQL بر روی 
حباب المپ نش��ان می دهد.بر روی المپ ه��ا اطالعات ديگری 

مانند توان المپ و نام شركت سازندة المپ نوشته می شود.

                                                                                                     شکل 2-50
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نقش�ۀ مدار راه اندازی المپ جیوه ای: )ش��کل 2-51(، 
مدار راه اندازی المپ های بخار جیوه را نشان می دهد.

                                                                                       شکل 2-51                                                              

)شکل 52-2(، كاتالوگ يك نمونه 
المپ جیوه ای را به همراه مش��خصات 
فن��ی آن )مانند توان مصرفی، ش��ماره 
پاي��ه، ابع��اد و اندازه و م��واردی از اين 

قبیل( را نشان می دهد.

                                                                    شکل 2-52

تحقیق کنید:
در مورد عنصر جیوه تحقیق كنید و نتیجه را به كالس ارائه دهید.

........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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کار عملی3 : نصب و سیم کشی نورافکن با المپ جیوه ای                                    زمان :6 ساعت

تجهیزات مورد نیاز

المپ جیوه ای-باالست -ايگناتور-كابل سه رشته- نورافکن-كلید يك پل-فیوز-جعبۀ تقسیم-بست كابل-سر سیم
مراحل انجام کار

1- اطالعات مربوط به مش��خصات فنی المپ جیوه ای را از روی كاتالوگ يا برچس��ب روی آن ها بخوانید و بر اس��اس               
آن ها نورافکن، باالست و ايگناتور مناسب را انتخاب كنید.

شکل 2-53

2- باالست و ايگناتور را در جعبه اتصاالت نور افکن نصب كنید. 

   
شکل 2-54

3- مدار الکتريکي المپ جیوه ای را ببنديد و المپ را در محل خود نصب كنید.

شکل 2-55
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4- مقدار جريان فیوز و همچنین نوع كابل  را برای اين كار عملی انتخاب كنید.
5- كلید تك پل ،فیوز،جعبۀ تقسیم و نورافکن را نصب نمايید.

6- با رعايت اندازه های داده شده كابل ها را ببريد و لخت كنید.
7- كابل كشی را با رعايت اندازه ها و اتصال صحیح انجام دهید.

شکل 2-56

8- قبل از وصل مدار، قسمت های مختلف مدار را از لحاظ رعايت نکات ايمنی بررسی كنید.
9- فیوز را وصل كنید و كلید را از حالت قطع به وصل ببريد و نورافکن را پس از تأيید مربی روشن نمايید.

شکل 2-57

  
با تهیه گزارش اين كار عملی، آن را در دفتر گزارش كار يادداشت نمايید.
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المپ متال هالید
المپ های متال هالید نســل پیشــرفته ای از المپ های جیوه ای هســتند، به همین جهت از نظر ساختمان و طرز کار 
شــبیه یکدیگرند.این المپ به جز جیوه دارای ترکیبی از متال هالید اســت.متال هالید دارای این مزیت است که در دمای 
معمولی و پایین ذوب می شود.با اضافه کردن متال هالید بازده المپ باال می رود. این المپ احتیاج به الکترود کمکی ندارد.             

)شکل 58-2(، تصویر ظاهری و ساختمان داخلی این المپ را نشان می دهد.

الف- تصویر ظاهری

ب- ساختمان داخلی
شکل 58-2  تصویر ظاهری و ساختمان داخلی المپ متال هالید

 رنگ نور این المپ کاماًل ســفید بوده و نمود آن )رنگ( بســیار خوب اســت. این المپ را نیز دو جداره )با دو حباب( 
می سازند. وظیفۀ حباب بیرونی محافظت حباب داخلی و نیز جلوگیری ازساطع شدن اشعۀ ماوراء بنفش به بیرون المپ است. 
 در نتیجه این المپ نیاز به اضافه کردن مادۀ فلورسانس در جدارۀ المپ ندارد. جنس حباب المپ از کوارتز یا سرامیک است. 

المپ های با حباب سرامیک مقاوم ترند و لذا قیمت آن ها نیز باالتر است.
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مسائل ایمنی: پیشنهاد می شود المپ متال هالید در چراغ های با محفظۀ كاماًل بسته قرار گیرد زيرا فشار 
گاز داخل المپ زياد است و چنانچه المپ آسیبی ببیند خرده شیشه های المپ با فشار زياد به اطراف پرت می شوند.چنانچه 
حباب بیرونی المپ بش��کند المپ همچنان روش��ن می ماند اما استفاده از آن بس��یار خطرناک است و می تواند آسیب های 

جدی به چشم و پوست انسان وارد كند.

کاربرد: اين المپ در توان های خیلی پايین برای روشنايی داخلی، در توان های متوسط برای تأمین روشنايی 
س��الن های كارخانجات و در توان های باال در محوطه های بزرگ و اس��تاديوم ها نصب می شود.برخی به غلط اين المپ را در 

بازار المپ هلیوم می نامند. 
نقش�ۀ مدار راه اندازی : در اين نقشه چوک به صورت س��ری و خازن به صورت موازی قرار می گیرد.ايگناتور نیز برای 
تولید ولتاژ باال در لحظۀ راه اندازی به كار می رود. ولتاژ ايگناتور تقريباً دو كیلو ولت برای المپ های زير100 وات و تا پنج كیلو ولت برای 

المپ های بزرگ تر است. ايگناتورها با المپ به صورت موازي بسته مي شود و اگر سه  سیمه باشد آن را به صورت شکل بسته تولید مي كنند.

شکل 59-2 – مدار الکتريکی المپ متال هالید به همراه باالست آن

نکتۀ مهم: المپ های جیوه ای، س��ديم و متال هالید از روی حباب خود قابل شناس��ايی نیس��تند مثاًل هر دو نوع المپ 
س��ديم و متال هالید می توانند حباب لوله ای)تیوبالر(، بیضوی يا تیغه ای داش��ته باشند. برای شناسايی المپ اگر حباب آن 
مات نباش��د می توان با نگاه كردن به شکل س��اختمان داخلی المپ نوع المپ را تشخیص داد. اما درست ترين راه آن است 

كه نوشتۀ روی المپ را خواند و از نام نوشته شدة روی المپ يا كد آن به نوع المپ پی برد. 
جدول 6-2-كد بین المللی المپ های متال هالید

شرح ویژگیکد بین المللیکد ویژگی المپ

HIS/TDMNمتال هالیدتیغه ای-كوارتز

CMD/TDMDمتال هالید تیغه ای-سرامیك

MBIMCمتال هالیدحبابی شفاف-كوارتز

MBIDMEمتال هالید حبابی مات-كوارتز

MBIMTمتال هالید تیوبالر

CMH/PARMPARمتال هالید رفلکتوردار

ارخانجات و در توانكارخانجات و در توانكارخانجات و در توان كهای كهای  س��الن
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)شکل های60-2 و61-2( دو نمونه كاتالوگ مربوط به شركت سازندة المپ های متال هالید را به همراه مشخصات فنی 
آن  ها نشان می دهند.

شکل 2-60

شکل 2-61

تحقیق کنید:

در مورد آلودگی نوری تحقیق كنید و نتیجه را به كالس ارائه دهید.
........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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کار عملی 4 : نصب و سیم كشی نورافکن با المپ متال هالید                                  زمان : 6 ساعت

تجهیزات مورد نیاز

المپ متال هالید-باالست -ايگناتور-كابل سه رشته- نورافکن-كلید يك پل-فیوز-جعبۀ تقسیم-بست كابل-سر سیم
مراحل انجام کار

1- اطالعات مربوط به نصب و سیم كشی نورافکن و مشخصات فنی المپ متال هالید را از روی كاتالوگ يا برچسب روی 
آن ها بخوانید و يادداشت نمايید. دقت كنید كه باالست و ايگناتور با المپ متال هالید و توان آن متناسب باشد.

شکل  2-62

2- مق��دار جريان فیوز و همچنین نوع كاب��ل را برای اين كار 
عملی انتخاب كنید. 

3- كلید تك پل ،فیوز،جعبۀ تقسیم، باالست،ايگناتور و نورافکن 
را نصب نمايید.

                                                                                               شکل 2-63

4- با رعايت اندازه های داده شده كابل ها را ببريد و لخت كنید.
5- كابل كشی را با رعايت اندازه ها و اتصال صحیح انجام دهید.
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شکل 2-64

6- قبل از وصل مدار، قسمت های مختلف مدار را از لحاظ رعايت نکات ايمنی بررسی كنید.
7- فیوز را وصل كنید و كلید را از حالت قطع به وصل ببريد و نورافکن را پس از تأيید مربی روشن نمايید.

شکل2-65
با تهیه گزارش اين كار عملی، آن را در دفتر گزارش كار يادداشت نمايید.

المپ نئون
اي��ن الم��پ معم��والً به ش��کل لوله هاي باري��ك در اَش��کال و رنگ های مختل��ف در ويتري��ن مغازه ها ديده مي ش��ود 

)شکل2-66(. 

شکل 2-66 
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گاز داخل المپ در صورت اِعمال ولتاژ باال به الکترودهای آن يونیزه می شود.گاز يونیزه شده با نوری كه با مشخصۀ گاز 
داخل المپ منطبق اس��ت ش��روع به تابش می كند.نور تولید شده از گاز هیدروژن به رنگ صورتی،گاز آرگون به رنگ سبز يا 
آبی و گاز نئون به رنگ قرمز است. از آنجايی كه در اكثر عالئم تبلیغاتی از گاز نئون استفاده می شود لذا اين المپ به المپ 

نئون معروف شده است.
حروف و اشکالی كه با اين المپ می سازند می توانند جداگانه ساخته و با هم سری شوند اما در بعضی موارد آن ها را به 

صورت يك پارچه می سازند و با رنگ آمیزی بین حروف،  كاری می كنند كه فقط حروف مورد نظر روشن ديده شوند.
ب��راي نوردهي  اي��ن المپ ها 
مناس��ب ب��ه ازاي هر مت��ر طول 
لول��ه، به ولت��اژی بی��ن 500 الي 
600  ولت احتیاج دارند. در نتیجه 

برای روش��ن ش��دن الزم اس��ت 
ب��ه ترانس��فورماتور مجهز ش��وند            

)شکل 2-67(.

                                                    شکل 2-67
 گرچه اين المپ ش��دت جريان كمی دارد اما به س��بب داش��تن ولتاژ باال بايد دقت كرد، با توجه به عايق شدن سیم ها، 
خطراتی به همراه نداشته باشد. برای اين منظوردو سر سیم خروجی ولتاژ باالی ترانس از درون دو مقره از جنس چینی – 

كه عايق بسیار خوبی است- عبور داده می شود.

شکل 2-68
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ولتاژ برق ش��هر نیز به صورت س��یم فاز و نول به همراه سیم اتصال 
بدنه)س��یم ارت( به ورودی های ترانس، كه با سرامیك نسبت به اطراف 

عايق شده اند، متصل می شود.

                                                                                                             شکل 2-69

بر روی ترانس ها پالک مش��خصات الکتريکی و غیر الکتريکی آن ها نصب می ش��ود.همان طوری كه در شکل70-2 نشان 
داده ش��ده اس��ت بر روی پالک، مشخصات الکتريکی مانند ولتاژ و جريان اولیه و ثانويۀ ترانس، فركانس و توان و مشخصات 

غیر الکتريکی مانند سال ساخت، تیپ و نام كارخانه سازنده حك می شود.

شکل 2-70

شکل 2-71

حروف و اَش��کال را با گرم كردن لولۀ شیش��ه ای المپ می س��ازند و س��پس الکترود به انتهای لوله وصل می كنند و گاز      
دل خواه به آن تزريق می ش��ود. )ش��کل 72-2(، تصاويری را، حیِن كار و زمان ش��کل دهی به المپ نئون توسِط حرارت در 

جریان اولیه)آمپر(

جریان ثانویه)میلی(
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كارگاِه مخصوص به اين كار نشان می دهد.

شکل 2-72

تحقیق کنید
در مورد المپ های LED كه در نورپردازی ساختمان ها كاربرد دارد تحقیق كنید و نتیجه را به كالس ارائه دهید.

شکل 2-73

........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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کار عملی 5 : نصب و سیم كشی مدار الکتريکی المپ نئون                                    زمان : 6ساعت

تجهیزات مورد نیاز

المپ نئون-ترانس -كابل سه رشته-كلید يك پل-فیوز-جعبۀ تقسیم-بست كابل-سر سیم

مراحل انجام کار

1- اطالعات مربوط به نصب و سیم كشی و مشخصات فنی المپ نئون را از روی كاتالوگ يا برچسب روی آن ها بخوانید 
و يادداشت نمايید.

2- مقدار جريان فیوز و همچنین مقدار ولتاژ ترانسفورماتور را برای اين كار عملی محاسبه و انتخاب كنید. 
3- كلید تك پل ،فیوز، ترانسفورمر و المپ نئون را نصب نمايید.برای نصب المپ نئون می توان مانند شکل 74-2 المپ 

را بر روی يك طلق شفاف پالستیکی قرار داد و طلق و المپ را با پیچ و مهره بر روی تابلوی كار نصب كرد.

شکل2-74

4- با رعايت اندازه های داده شده كابل ها را ببريد و لخت كنید.
5- مدار المپ نئون را با كلید يك پل طبق نقشۀ )شکل 75-2( ببنديد.

شکل2-75



117

2المپ های خاص

در اين مدار س��یم فاز و نول به ورودی ترانس��فورمر متصل 
می ش��وند. توجه كنید كه س��یم ارت به رنگ سبز و زرد بايد به 

بدنه ترانسفورمر وصل شود.
                                           

                      
                                                                                                       شکل 2-76

 دو س��ر خروجی ترانس��فورماتور توسط كابلی مخصوص به دو سر المپ نئون اتصال داده می شود.دقت كنید رشتۀ سیم  
اين كابل هنگام اتصال به المپ بايد توسط روكش مخصوصی پوشانده شود )شکل 2-77(.

شکل  2-77

شکل 2-78

6- قبل از وصل مدار، قسمت های مختلف مدار را از لحاظ رعايت نکات ايمنی بررسی كنید.
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7- فیوز را وصل كنید و كلید را از حالت قطع به وصل ببريد و المپ نئون را پس از تأيید مربی روشن نمايید.

شکل 2-79

با تهیه گزارش اين كار عملی، آن را در دفتر گزارش كار يادداشت نمايید.

3-2-مقایسۀ المپ ها:  بهرة نوری المپ سديم از بقیه بیشتر است، هر چند نمود رنگی خوبی ندارد. بعد از آن المپ 
متال هالید خواهد بود و المپ جیوه ای و بهرة نوری المپ نئون از بقیه المپ ها كمتر است.

جدول  7-2 – مقايسۀ المپ ها

حدود حبابشکل حبابنوع المپ
توان

بازده 
مدت زمان راه اندازی رنگ نورنوری

)روشن شدن(
دستگاه 
راه انداز

200020-25روشن يا ماتگالبیرشته ای معمولی

سفید مايل به قرمز

0
ندارد

250روشنمیله ایرشته ای هالوژن
ندارد

10زرد20085-35روشنلوله ایسديمی كم فشار
دارد

سديمی پر فشار
HPSV3سفید مايل به زرد1000100-250روشنلوله ای-بیضوی

دارد

جیوه ای پر فشار
HPMV3سفید60با ماده نورزابیضوی

دارد

متال هالید
MH

میله ای-لوله ای 
3شبیه نور روز70روشن يا ماده نورزا-بیضوی

دارد

دارد0صورتی-سبز-آبی-قرمز10روشنلوله اینئون

عالئمی كه در )جدول 8-2( نشان داده شده است عالئم هشدار دهنده ای هستند كه بر روی جعبه بسته بندی المپ و 
يا كاتالوگ آن ممکن است درج شده باشند. رعايت اين نکات به جهت حفاظت شخص و محیط الزامی است. 
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جدول  2-8

عالمت هشدار دهنده مفهوم عالمت هشدار 
دهنده مفهوم

اگر المپ شکسته يا صدمه ديده است
هرگز آن را به كار نبريد.

به حباب شیشه ای المپ دست نزنید و در 
هنگاه نصب آن را از پايه بگیريد.

خطر برق گرفتگی ابتدا المپ را خاموش كنید سپس 
آن را تعويض نمايید.

روش راه اندازی المپ به صورت خارجی است. حرارت باالست.

سطوح باالی تشعشع پرتو های ماورأ بنفش هنگام نصب يا تعويض، دستکش
مناسب به دست كنید.

هنگام نصب و يا تعويض، از عینك 
مناسب  استفاده كنید.

نصب و تعیین قطعات الکترونیکی فقط
توسط افراد كارآزموده صورت گیرد.

المپ قابلیت كنترل شدت روشنايی را 
)با ديمر( ندارد.

)در جدول 8-2(، عالئم و حروف مربوط به توصیف المپ ها، كه  توسط شركت های سازنده در كاتالوگ ها با آن ها مواجه 
می شويم، توضیح داده شده است.

شکل 2-80
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برای مطالعۀ بیشتر:

)LED(دیود های ساطع کنندۀ نور ال ای دی

منابع نوری هر چه كوچك تر، كم مصرف تر و  با طول عمر باالتر باشند بهترند. ساطع كنندة نور تنها منابع نوری هستند 
كه اين ويژگی را دارند. ابعاد آن ها كوچك تر از ساير انواع المپ های موجود است. طول عمر بسیار بااليی دارند و با مصرف 
كم انرژی الکتريکی راندمان بس��یار خوبی دارند.به همین داليل در س��ال های اخیر برای تامین روش��نايی توجه ويژه ای به      

ال ای دی LED  ها شده است.

•تاریخچه 	

ال ای دی LED اولین بار در س��ال 1962 در مقیاس صنعتی تولید و به بازار عرضه ش��د. در آن سال اين محصول تنها به 
رنگ قرمز و با تركیب آلومینیوم،گالیم و آرس��نايد بود و اوايل دهۀ 70 میالدی ، در رنگ های س��بز، آبی، زرد و نارنجی 
تولید شد.در اين سال ها كارايی ال ای دی و بهرة نوری آن ها در حال افزايش بود. در سال های دهۀ80 میالدی و اوايل 
دهۀ 90، كارايی LED به میزان قابل توجهی افزايش پیدا كرد و به صورت گروهی به بازار عرضه ش��د. در س��ال 1977، 
LED هايی كه نور سفید را به روش الکترولومینانس تولید می كردند به بازار معرفی شدند. در سال های اولیه بهرة نوری 

LED ها پايین بود و تنها در مدارات الکترونیکی مورد اس��تفاده قرار می گرفت اما امروزه بهرة نوری LED های س��فید در 

حدود 30 لومن بر وات اس��ت و بهرة نوری LED های رنگی تا 50 لومن بر وات نیز می رس��د.و پیش بینی می شود بهرة 
نوری آن ها تا 100 لومن بر وات برسد.

•ساختمان و طرز کار ال ای دی 	

همان طور كه قباًل اش��اره ش��د، نور می تواند توس��ط ملتهب ش��دن رش��تۀ فیالمان يا تخلیۀ الکتريکی در گاز منتش��ر 
ش��ود. يك روش ديگر برای تولید نور تشعش��ع كريستال هاست. در LED نور توس��ط تحريك كريستال ها، كه از عناصر                         
 N و P شامل دو ناحیۀ LED نیمه هادی هس��تند، تولید می ش��ود. به اين روش الکترولومینانس نیز می گويند.ساختمان
اس��ت. در ناحیۀ N اتم های كريستال الکترون های مازاد دارند و در ناحیۀ P كمبود الکترون وجود دارد.با اعمال ولتاژ به 
دو سر LED ، بین اين دو ناحیه يك ناحیۀ PN تشکیل می شود كه به آن ناحیۀ تخلیه نیز می گويند. در اثر عبور جريان 
الکتريکی،الکترون ها با اتم هايی كه كمبود الکترون دارند تركیب می ش��وند و به اين ترتیب نور تولید می شود.طیف نور 
منتشر شده توسط LED بسیار باريك است و اشعۀ ماوراء بنفش و مادون قرمز در آن وجود ندارد و رنگ نور بستگی به 
جنس كريستال دارد.برای محافظت نیمه هادی ها، يك اليۀ محافظ بر روی نیمه هادی قرار می گیرد. از آنجا كه معموالً 
نیمه هادی ها بر روی يك صفحه قرار می گیرند، لذا نور تنها در نیم صفحۀ بااليی منتش��ر می ش��ود.در نتیجه هدايت نور 
در LED آسان تر از انواع المپ است كه به طور معمول در تمامی جهات منتشر می كنند. )شکل 83-2( ساختمان يك 

LED و اجزای تشکیل دهندة آن را نشان می دهد.
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LED شکل 81-2- ساختمان المپ

جريان عبوری از LED بايد مس��تقیم)DC( باش��د. همچنین پالريتۀ ولتاژ اعمالی به دو س��ر LED ها بسیار اهمیت دارد. 
چنانچه پالريته به صورت معکوس باش��د LED روشن نمی ش��ود، ضمن اينکه اگر دامنۀ ولتاژ اِعمالی باال باشد، ممکن است 
باعث آسیب رسیدن به LED و از بین رفتن ساختار كريستال گردد.مقدار و رنگ نور منتشر شدة از LED شديداً به جريان 

عبوری از آن ها بستگی دارد. بنابراين معموالً از منابع جريان برای تغذيۀ LED استفاده می شود.
LED رنگ نور

رنگ نور منتشر شدة از LED به كريستال به كار رفته و تركیبات آن بستگی دارد. جدول 9-2 نوع مواد به كار رفته در 
ساختمان LED و رنگ نور ناشی از اين مواد را نشان می دهد.

جدول 2-9

رنگ نورنوع مادۀ نیمه هادی

قرمزآلومینیوم،گالیم،آرسنايد

قرمز، نارنجی، زردآلومینیوم،اينديم، گالیم، فسفر

قرمز، نارنجی، زردگالیم،آرسنايد، فسفر

سبز ، آبیاينديم، گالیم،نیتروژن

LED انواع کاربردهای

برخی از كاربرد های LED ها عبارت اند از:
روش�نایی دکورات�ی: با توجه به اينک��ه LED ها رنگ نور های مختلفی را تولید می كنن��د، می توان از آن ها برای خلق 
فضای دكوراتیو و نور پردازی تزيینی استفاده نمود.همچنین با قرار دادن ماژول های LED در كنار هم برای نورپردازی نمای 

ساختمان نیز استفاده نمود.
روشنایی موزه ها: با توجه به اينکه در نور منتشر شدة از LED اثری از امواج مخرب ماورأ بنفش و مادون قرمز نیست، 

از آن ها می توان برای روشنايی اشیای قیمتی در موزه ها استفاده كرد.
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روش�نایی اضط�راری و عالئم نج�ات: با توجه به توان مصرفی بس��یار پايین LED، از آن ها می توان برای روش��نايی 
اضطراری استفاده كرد.

چراغ ه�ای راهنمای�ی و رانندگی: ب��ا توجه به اينکه در چراغ های راهنمايی و رانندگ��ی طول عمر منبع نور ، ضريب 
اطمینان روشنايی،درخش��ندگی باال و امکان ديد در روز بس��یار اهمیت دارد، استفاده از اين المپ ها موارد ياد شده را تأمین 

می كند و كاماًل مناسب است.
چراغ های اتومبیل: در حال حاضر اغلب ش��ركت های معتبر دنی��ا در چراغ های راهنما،چراغ خطر و برخی چراغ های 
داخلی خودرو از LED اس��تفاده می كنند و پیش بینی می ش��ود راندمان LED تا آنجا افزايش يابد كه در چراغ های جلوی 

خودرو نیز از LED استفاده شود.
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پرسش های پایان فصل
1- عالمت               نشانه چه وسیله ای است ؟

الف( نورافکن همگرا          ب( نورافکن واگرا     ج(المپ فلورسنت فشرده)كم مصرف(          د( چراغ هالوژن
2- در زير قفسه های كابینت و قوس باالی پیشخوان آشپزخانه معموالً چه المپی نصب می شود؟

الف( جیوه ای                       ب(هالوژن                  ج( سديم                   د( نئون
3- در كدام يك از المپهاي زير،ممکن است از ترانسفورماتور كاهنده ولتاژ استفاده شود؟ 

الف(هالوژن                           ب( نئون                ج(سديمی                    د( جیوه ای
4- كدام يك از المپ های هالوژن در اكثر نورافکن ها يافت می شود 

الف( ديکرويیك                     ب(مدادی                      ج( كم مصرف       د( هیچ كدام
5- در كدام يك از المپ های زير »منعکس كننده« مانع از بین رفتن انرژی به صورت اشعۀ مادون قرمز می شود؟ 

د( فلورسنت فشرده)كم مصرف( الف( ديکرويیك            ب(مدادی            ج( سديمی         
6- در انتخاب نورافکن، توجه به كدام مورد زير نیاز نیست؟

الف( نوع پايه و المپ آن    ب(امکانات نصب در محل   ج(درجۀ حفاظت بین المللی        د( لوازم اضافی برای نصب
7- شکل 82-2 مدار راه اندازی كدام المپ را نشان می دهد؟

شکل 2-82

الف(سديم          ب( فلورسنت فشرده)كم مصرف(               ج(هالوژن                      د( رشته ای
8- المپ هاي مدادی)قلمی(  جزو كدام دسته از المپ هاي زير است؟

الف(سديم                        ب( رشته اي                          ج(هالوژن                             د( نئون
9- المپ های سديم جهت راه اندازی، عالوه بر چوک، به چه وسیله ای احتیاج دارند؟ 

الف(ايگناتور                   ب(ترانسفورماتور                     ج(مقاومت                        د(استارتر
10- مدار شکل 83-2 جهت راه اندازی كدام المپ نمی تواند به كار آيد؟

شکل 2-83
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الف( متال هالید                               ب( جیوه ای                               
ج( سديم جای گزين                                             د(موارد الف و ج  

11- در مکان هايی كه رنگ نور المپ اهمیت ندارد و فقط بهرة نوري باال الزم باشد، كدام المپ مناسب است؟ 
الف(سديم                 ب(جیوه ای                  ج(هالوژن                           د(نئون 

12- چرا حباب المپ سديم به صورت دوجداره و به شکل U ساخته مي شود؟
الف(جلوگیري از تلفات نور    ب(جلوگیري از تلفات حرارتي     ج(سريع تر روشن شدن      د(ايجاد بهرة نوري باال

13- در مدار كدام يك از المپ های زير، احتیاج به مدار جانبی فقط شامل چوک و خازن است؟
الف( جیوه ای            ب(هالوژن                    ج( جیوه ای مستقیم                 د(سديمی

14- كدام يك از المپ های زير فیالمان ندارد و با 
يونیزه شدن آرگون و جیوه روشن می شود؟ 

الف(سديمی                     ب(جیوه ای                     
ج( نئون                      د( هالوژن

15- شکل رو به رو، ساختمان كدام المپ را نشان می دهد ؟
الف( هالوژن                

ب( متال هالید                
ج( فلورسنت فشرده                 

د(جیوه ای 
16- چرا المپ متال هالید را به صورت دو جداره می سازند؟

الف(محافظت از حباب داخلی         ب(بهرة نوري بیشتر     ج(تلفات كمتر              د(قیمت كمتر
17- كدام يك از المپ های زير را برخی در بازار به غلط »المپ هلیوم« می نامند؟  

الف(سديم                               ب(متال هالید                 ج(هالوژن                     د(نئون   
18- در صورتی كه جنس حباب داخلی المپ متال هالید از. . . . . . . . . باشد قیمت كمتری دارد. 

الف(پیركس                        ب(كوارتز                          ج( سرامیك                     د( سیلیس
19- مدار 84-2 مربوط به راه اندازی كدام المپ است؟

شکل 2-84

الف( سديم جايگزين          ب(جیوه ای            ج(جیوه ای مستقیم             د(متال هالید
20- در راه اندازی كدام المپ بايد از سیم با عايقی خوب استفاده شود؟

الف( سديم                ب(جیوه اي                      ج(هالوژن                     د(نئون
21- برای روشن كردن المپ نئون به ازاي هر متر طول لولۀ شیشه ای چند ولت الزم است؟
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الف( 500الي600 ولت          ب( 400الي300 ولت         ج( 200الي300 ولت            د(هیچ كدام
22- رنگ المپ نئون بدون وجود مادة اضافی و پوشش جدارة داخلی آن چه رنگی خواهد بود؟ 

الف( قرمز                          ب(آبی                                ج(سبز                             د(زرد
23- ايجاد رنگ های مختلف در المپ نئون به غیر از قرمز به دلیل وجود چه گازی در لولۀ المپ است؟

الف(آرگون                         ب( كريپتون                   ج(گزنون             د(هالوژن 
  

لغات تخصصي و کاربردي فصل:

Compact Fluoresent Lampالمپ فلورسنت فشردهLampالمپ

Infra redاشعۀ مادون قرمزHalogenهالوژن

Ultra Violetاشعۀ ماورأ بنفشSodiumسديم

TransformatorترانسفورماتورMercuryجیوه 

IgnitorايگناتورMetal Halidمتال هالید

ProjectorنورافکنNeonنئون

Reflectorمنعکس كنندهHigh Pressureپر فشار

Box junctionجعبۀ اتصاالتtempratureدرجۀ حرارت

Lightingروشنايیoutdoorمحیط خارجی

سایت های مفید برای این فصل:

www.osram.comشركت اسرام- سازندة المپ

www.phillips.comشركت فیلیپس- سازندة المپ

www.mazinoor.comشركت مازی نور- سازندة چراغ

www.scldirect.co.ukيك نمونۀ شركت المپ سازی 






