َٝذ:٦ٝ
اص آ١ػايي ّ ٦حيؼ ٨ٖ١ ٣ذاسي رخايش ا١شطي ّ ٦ضش٣ذ ٚٝي ٝا ت ٦ؿٞاس ٝيش١٣ذ اص ٣ؽايو اكٚي ٝا ت٤د ٣ ٥تا
ز٤غ ٦تٝ ٦لشه تي س٣ي ٦ا١شطي ّ ٦اص دمذم٧ ٦اي اٝش٣ص غاٝق١٤٢ّ ٦ي اػر  ٣فذ ٛاػسياد ٥دسػر اص رخايش
ا١شطي ّ ٦تافص تاالسىس ٠چـٖٞيش ٧ضي٧ ٦٢ا  ٣دس ١سيػ ٦ىـاس اٍسلادي غاٝق ٦اػر ٙضٝ ٛ٣ذيشير ٝلشه
ا١شطي تش ٖٞ٧ا٣ ٟاضح ٝ ٣ثش ٠٧ت٤د ٣ ٥آ٤ٝصؿ٨اي ٝثس٢ي تش آ ٟاٝشي تذي٨ي اػر،
ٙزا تا ف٢اير ت ٦اي ٜ٨ٝ ٠تش آ ٟؿذي ٜزا ت ٦ؿ٢اخر  ،زحٚي٘  ٣تشسػي تشخي اص ٝـْالذ ٝلشه ا١شطي ّ٦
س٣صا ٦١تا آ ٟػشّ٣اس صيادي داسيٝ ٣ ٜقشىي ساْ٧اس٧ا يي غ٨ر ح٘ إٓ ٟاٝي ٤ٝضش دس غ٨ر اغشاي ٣ؽيي٦
دي٢ي ٚٝ ٣ي خ٤د تشداسي ٣ ٜتا اػسياد ٥كحيح اص ٢ٝاتـ ا١شطي ت ٦اىضايؾ ت٨ش٣ ٥سي ّ ٣ا٧ؾ ٧ضي٧ ٦٢ا ّْٞي
ّشد ٥تاؿي .ٜاٝيذ٣اسي ٦ّ ٜز٤كي٧ ٦اي ٝا ٤ٝسد ز٤غ ٣ ٦فٍ ٘ٞشاس ٕيشد.
تش٧يچ ّغ خ٤ؿيذ١ ٥يؼر ّ٧ ٦ضي٧ ٦٢اي س٣ؿ٢ايي ٝ ٣لشه تشً ػ ٜ٨تااليي دس٧ضي٧ ٦٢اي اداساذ سا ت٦
خ٤د اخسلاف ٝيذ٧ذ ٙزا تا ز٤غ ٦ت ٦صٝي٧ ٦٢اي ىقاٙير ؿشّر آتا ٟتش آ ٟؿذي ٜزا زقذادي اص ساْ٧اس٧اي
اغشايي دس ت٨ث٤د ت٨ش٣ ٥سي دس س٣ؿ٢ايي سا ٝغشح ػاصي.ٜ
س٣ؿ٨اي ت٨ث٤د ت٨ش٣ ٥سي س٣ؿ٢ايي:
غشيا٤١ ٟس:

غشيا٤١ ٟس ٞ٨ٝسشيّٞ ٠ير س٣ؿ٢ايي اػر  .غشيا٤١ ٟس يِ الٝح فثاسذ اػر اص ّ٘ ٤١سي ّ ٦دس زٞا ٛغ٨ر
٧ا اص آ ٟػاعـ ٝيـ٤د ت ٦فثاسذ ديٖش غشيا٤١ ٟس ١ ،يش٣ي ٕشىس ٦ؿذ ٥اص يِ ٢ٝثـ يا ٙ٤ٝذ س٣ؿ٢ايي اػر.
٣احذ غشيا٤١ ٟس ٠ٝ٤ٙ ،اػر ٦ّ ،ت ٦اخسلاس تا ١ Imـا ٟدادٝ ٥يـ٤د .الٝد٨ا ١يض ٞ٧ا٢١ذ ٝاؿي٨٢اي اْٙسشيْي
تشحؼة ز٤ا٤ٝ ٟسد َٝايؼٍ ٦شاس ٝيٖيشد ،دس حاٙيْ ٦دس ٝاؿي٨٢اي اْٙسشيْي ٝطالً يِ ٙ٤ٝذ تشً ،ز٤اٟ
اْٙسشيْي تا  ٣ 10 ،100يا ّ 500ي٣٤ٚاذ دادٝ ٥يـ٤د دس٤ٝسد الٝد٨ا ،ز٤ا٤١ ٟسا١ي آ ٟتشحؼة  ٠ٝ٤ٙتياٟ
ٝيـ٤د .اي ٠ز٤ا٤١ ٟسي سا ١ثايذ تا ز٤ا ٟالٝح اْٙسشيْي تا ٣احذ ٣اذ اؿسثاّ ٥شد .ز٤ا ٟاْٙسشيْي اخيش دس
حاٙيْ ٦ز٤إ ٟشىس ٦ؿذ ٥اص ؿثْ( ٦ز٤ػظ الٝح) سا ٝقيٝ ٠يؼاصدٙ٣ ،ي ٝقياسي تشاي ز٤ا٤١ ٟسي داد ٥ؿذ ٥ت٦
٣ػي ٦ٚالٝح ١يؼرٝ .طال يِ الٝح ٣ 100اذ سؿس ٦اي داساي ز٤ا٤١ ٟسي تشاتش  ٠ٝ٤ٙ 1250اػر .حسي دس
الٝد٨اي ٝخسٚو ١ؼثر تي ٠اي ٠د ٣ز٤ا١ ٟيض ٝسنيش اػر  ٣اص ١ح ٥٤ػاخسٞا ٟالٝد٨ا ٤١ ٣ؿ آ ٟخيش٣ي ٝيْ٢ذ.

ؿذذ س٣ؿ٢ايي:
اص ١ؾش ى٢ي دا١ؼس ٠اي٤ٝ ٠ض٤ؿ ّ ٦يِ ػغح زا چ ٦ا١ذاص ٥صيش زاتؾ ٤١س ٍشاس ٕشىس ٜ٨ٝ ٦اػر .صيشا آدٝي
ٝاي٘ اػر تش س٣ي اي ٠ػغح ،اؿيا سا تذ ٟ٣خؼسّ ٦شد ٟچـ ٜتا زاتؾ ٤١س ٝقي٢ي تثي٢ذ ٣احذ يا يْاي ؿذذ
س٣ؿ٢ايي ّ٤ٙغ اػر .ؿذذ س٣ؿ٢ايي يِ ّ٤ٙغ فثاسذ اػر اص س٣ؿ٢ايي حافـــٗ اص زاتؾ يِ  ٠ٝ٤ٙتش
ػغحي تٝ ٦ؼاحر يِ ٝسشٝشتـ.
ساتغ ٦س٣ؿ٢ايي  ٣ت٨ش٣ ٥سي:

س٣ؿ٢ايي ٝل٤٢في خ٤ب ٜ٨ٝ ،اػر چ ٦ْ١٤زَشيثاً ّ 25 %اس ا١ػا ٛؿذ ٥دس ّاسٕا٨٧ا ّ ٣اسخا٧ ٦١ا صيش ٤١س
ٝل٤٢في اػر .س٣ؿ٢ايي اص اي ٠سٝ ٣يثايذ ٧ذى٢ٞذ ،اٍسلادي ،حاىؼ ػالٝسي  ٣صيثا تاؿذ .ت٢اتشاي ٠ىَظ ١ثايذ ت٦
زٙ٤يذ ٤١س  ٣س٣ؿ٢ايي ىْش ّشد ت ٦ْٚضش٣سذ داسد ت ٦آضاس ىيضي٤ٙ٤طيِ ٤١س تش تذ ٟا١ؼا ،ٟيق٢ي ساتغٝ ٦ياٟ
س٣ؿ٢ايي  ٣تي٢ايي ١يض ز٤غّ ٦شد ،صيشا ٤١س دس حاٗ ٣ ٣ضقير ا١ؼا ٟزاضيش ٝيٖزاسد .دس س٣ؿ٢ايي ميش
اػسا١ذاسد ١ ٣ا٢ٝاػة  ٦١ز٨٢ا ٍذسذ ديذ ا١ؼاّ ٟا٧ؾ ٝيياتذ تٞ٧ ٦ْٚچ٢ي ٠ػشص١ذٕي  ٣ؿاداتي خ٤د سا
ٖ٢٧اّ ٛاس اص دػر ٝيذ٧ذ  ٣دس ١سيػ ٦ت٨ش٥

د٧ي  ٣تاصد٧ي اىر ٝيْ٢ذ .إش س٣ؿ٢ايي دس حذ  ٣ا١ذاص٥

اػسا١ذاسد  ٣خشز٤اىـا١ي  ٣س٤١ ٔ١س ٢ٝاػة تاؿذ ٍغقاً تش ّٞير ّ ٣ييير ّاس اىض٣د ٥خ٤ا٧ذ ؿذ  ٣تذي٠
زشزية ت٨ش٣ ٥سي ّاس  ،خ٤د ت ٦خ٤د ت٨ث٤د خ٤ا٧ذ ياىر ،ديٖش آ ٦ْ١ح٤ادش ّاس ١يض ّا٧ؾ ٝي
دس س٣ؿ٢ايي  ٦١ز٨٢ا ؿذذ س٣ؿ٢ايي اػسا١ذاسد  ٜ٨ٝاػر ت ٦ْٚخخؾ ٤١س  ٣خذيذ ٥ػاي٦

ياتذ.

ا١ذاصي اص اٞ٧ير

صيادي تشخ٤سداس اػر ،س٣ؿ٢ايي خ٤ب يا اػسا١ذاسد ت ٦آ ٟدػس ٦اص س٣ؿ٨اي خشز٤اىـا١ي يا ٤١سٕؼسشا١ي ٕيس٦
ٝي ؿ٤د ٦ّ ،دس ّ٢اس س٣ؿ٢ايي ٝل٤٢في اص س٣ؿ٢ايي عثيقي يا ٤١س س٣ص ١يض اػسياد ٥ؿ٤د.

غذ ٗ٣ري٘ تٝ ٦ا

١ـاٝ ٟيذ٧ذ ّ ٦اػسياد ٥اص س٣ؿ٢ايي عثيقي زا چ ٦حذ ٝيس٤ا١ذ دس اىضايؾ ت٨ش٣ ٥سي ٝا ٝييذ ٤ٝ ٣ضش تاؿذ.
ؿذذ س٣ؿ٢ايي ٝق ٗ٤ٞدس تشخي اص ْٝا٨١اي ٝسقاسه ت ٦ؿشح صيش اػر:
ػغح خياتاٟ

ّ٤ٙ 30غ

ازاً ١ـي٠ٞ

ّ٤ٙ 100غ

ازاً ّاس

ّ٤ٙ 300غ

ػغح صٝي ٠دس خ٤سؿيذ صٝؼساٟ

ّ٤ٙ10000غ

ػغح صٝي ٠دس خ٤سؿيذ زاتؼساٟ

ّ٤ٙ 100000غ

يْي اص ساْ٧اس٧اي س٣ؿ٢ايي اػسياد ٥دسػر  ٣ػ٢ػيذ ٥اص الٝد٨اي

 ٣LVD ٣LEDخشتاصدٝ ّٜ ٣ ٥لشه

ٝيثاؿذّ ٦ت ٦ؿْ٨ٚاي ٕ١٤إ٣ ٟ٤تا اػسياد ٥اص زْ٤ٙ٤٢طي ٤١ي ٠تشاي ٝلاسه ٝخسٚو زٙ٤يذ ؿذ ٥ا١ذ.دس ادا٦ٝ
تشآ١يَٝ ٦ّ ٜايؼ ٦اي اغٞاٙي تي ٠اي ٠ػشي الٝد٨ا تا ػايش الٝد٨ا داؿس ٦تاؿي.ٜ

الٝح سؿس ٦اي:
ٞ٧ا١غ٤س ّٝ ٦يذا١ي ٜت٨سش اػر اػسياد ٥اص الٝد٨اي سؿس ٦اي ٢ٝحلش ت ٦الٝد٨اي ّ٤چِ (ٝطالً ٣ 5اذ) ٕشدد،
صيشا الٝح خشٝلشه ٕ ٣شٝاصاي سؿس ٦اي دس ٣اٍـ يِ تخاسي تشٍي ّ٤چِ اػر ٦ّ ،دس ت٨اس  ٣ت٣ ٦يظ٥
زاتؼسإ ،ٟشٝاي آ ٟزح١ ٘ٞاخزيش اػر .اىض ٟ٣تش آ ،ٟالٝد٨اي سؿس ٦اي  95%ا١شطي اْٙسشيْي سا ٝؼسَيٞاً ت٦
ٕشٝا  ٣حذ٣د  5 %آ ٟسا ت٤١ ٦س زثذي٘ ٝي ّ٢٢ذ ،ت٢اتشاي١ ٠يِ ٝي ز٤إ ٟير ّ ٦الٝد٨اي سؿس ٦اي يِ ٧يسش
تشٍي اػرّٞ ٦ّ ،ي ٤١ ٜ٧س اص خ٤د ػاعـ ٝي ّ٢ذ .ز٨٢ا ٣يظٕي الٝح سؿس ٦اي ،ت٨اي اسصا ٟآ ٟاػر.

غذٝ ٗ٣ـخلاذ الٝد٨اي سؿس ٦اي
ز٤اٟ

ٙ٣ساط

(٣اذ) (ٙ٣ر)

ٍغش حثاب ٤١ؿ حثاب ٝياٖ١ي٤١ ٠س(ٝ )٠ٝ٤ٙياٖ١ي ٠فٞش(ػافر)
(ٝيٚيٞسش)

25

230

60

ػاد٥

220

1250

40

230

50

ػادٝ/٥اذ

350

1250

60

230

50

ػادٝ/٥اذ

630

1250

100

230

60

ػادٝ/٥اذ

1240

2500

150

230

65

ػادٝ/٥اذ

2090

1250

200

230

80

ػادٝ/٥اذ

2920

1250

الٝح ى٤ٚسػ٢ر:

ضشية ز٤ا ٟيا ّؼي٤٢ع ىي الٝد٨اي ى٤ٚسػ٢ر  10زا ٣ 65اذ تي 27% ٠زا  52%اػر ٞ٧چ٢ي ٠ت٨ش٤١ ٥سي
الٝح ى٤ٚسػ٢ر ١ؼثر ت ٦الٝح سؿس ٦اي تؼياس ت٨سش اػر ٝ٣لشه تشً چ ُ٤يا ػي ٜخيچ سا ٥ا١ذاص  5زا 15
دسكذ ز٤ا ٟالٝح اػر .

غذٝ ٗ٣ـخلاذ الٝد٨اي ى٤ٚسػ٢ر
ز٤ا٣(ٟاذ) ٙ٣ساط عٝ(ٗ٤يٚيٞسش) ٍغش زي٤ج(ٝيٚيٞسش) ٝياٖ١ي ٠فٞش(ػافر) ٝياٖ١ي٤١ ٠س()٠ٝ٤ٙ
20

230

600

32

7500

1060

40

230

1200

32

10000

2700

65

230

1500

32

10000

4400

ت٨سشي ٠ا١سخاب تشاي الٝح  ،اػسياد ٥اص الٝد٨ايي تا ٝلشه ّ ٣ ٜؿذذ ٤١س صياد  ٣فٞش ع٤ال١ي ٝيثاؿذ ّ٦
اػسياد ٥اص الٝد٨اي LVD ٣LEDت٨سشيٕ ٠ضي ٦٢اػر .دس ري٘ تشآ١ي ٦ّ ٜاعالفازي دس خل٤ف اي٦١٤ٖ٢
الٝد٨ا اسائٞ١ ٦ايي. ٜ

الٝح  LEDچيؼر؟
ٝ LEDخيو ّٞٚاذ  Diode Light Emittedاػر ّٝ ٦ق٢ي دي٤د ػاعـ ّ٢٢ذ٤١ ٥س سا ٝي د٧ذ.
دي٤د٧اي ػاعـ ّ٢٢ذ٤١ ٥س دس ٣اٍـ غضء خا٤١اد ٥دي٤د٧ا ٧ؼس٢ذ ّ ٦دي٤د٧ا ١يض صيش ٕش١ ٥٣ي٧ ٦ٞادي ٧ا ت٦
ؿٞاس ٝيآي٢ذ .خاكيسي ّ٧LED ٦ا سا اص ػايش ١ي٧٦ٞادي٨ا ٝسٞايض ٝيّ٢ذ اي ٠اػر ّ ٦تا ٕزس غشيا ٟاص آ٨١ا
َٝذاسي ا١شطي ت ٦ك٤سذ ٤١س اصآ٨١ا ػاعـ ٝيؿ٤دٞ٧ .ا١غ٤س ّٝ ٦يذا١يٕ ٜشٝاي صٝي ٠تافص ت٤غ٤د آٝذٟ
ٝـْالذ فذيذ ٥اي دس ص١ذٕي س٣صٝشٝ ٥ا ؿذّ ٣ ٥اسؿ٢اػاٝ ٟقسَذ١ذ ّٕ ٦اص٧اي ٕٚخا ٦١اي ّٞ٨ٝ ٦سشي٠
فا ٘ٝزٙ٤يذ آ٨١ا ،الٝح٧اي ٝقٙ٤ٞي يا ٞ٧ا ٟالٝح٧اي سؿس٦اي اػر تافص تش٣ص ايٝ ٠قض٘ ؿذ ٥اػر.
تٞ٧ ٦ي ٠دٙي٘ تؼياسي اص ّـ٤س٧ا ،تش١ا ٦ٝچ٢ذ ػا ٦ٙاي سا تشاي غايٖضي٢ي ٝذٗ ٧اي ديٖش الٝح ت ٦غاي
الٝد٨اي سؿس ٦اي زذ٣يّ ٠شد٥ا١ذ زا ؿايذ تس٤ا٢١ذ دس دساص ٝذذ اػسياد ٥اص الٝد٨اي سؿس ٦ي  ٣ت ٦زثـ آٟ
حشاسذ صٝي ٠سا ّا٧ؾ دادّ ٣ ٥ش ٥صٝي ٣ ٠ػاّ٢ا١ؾ سا ١ػاذ د٢٧ذ .تٞ٧ ٦ي ٠دٙي٘ اػسياد ٥اص الٝد٨اي ّٜ
ٝلشه ،ى٤ٚسػ٢ر ٝ ...٣شػ ٛ٤ؿذ  ٣تشخي ّـ٤س٧ا ٝشد ٛسا ٚٝض ٛت ٦اػسياد ٥اص اي ٠الٝح٧ا ّشد ٣ ٥حسي
تش١ا٦ٝسيضي ّشد١ذ زا دس زٙ٤يذاذ خ٤د دس تشخي ٝحل٤الذ اص غ ٦ٚٞز٤ٚيضي ٟ٤اص الٝد٨اي

٦ّ LED

فٞشتيـسشي داسد  ٣ت ٦حيؼ ٝحيظ صيؼر ّٝ ِٞيْ٢ذ اػسياد٢٢ّ ٥ذ.
٧LEDا زا ا٣اخش دٕ ٦٧زؿس ٦ىَظ دس ػ٤١ ٦س آتي ،ػثض ٍ ٣شٝض ٤ٝغ٤د ت٤د١ذ  ٣زٙ٤يذ ٝيـذ١ذّ ٦اي٠
٤ٝض٤ؿ تافص ّاستشد ٝحذ٣د آ٨١ا ت٤د ،اٝا اي ٠ا٣اخش

٧LEDايي تا س ٔ١آتي ٣اسد تاصاس ؿذ١ذ ّ٦

ٝيز٤اٟػر١ذ ٤١س ػييذ تا ٧ا٦ٙاي اص س ٔ١آتي زٙ٤يذ ّ٢٢ذ .تٞ٧ ٦ي ٠دٙي٘

اػر ّ ٦دس حاٗ حاضش ؿا٧ذ

اػسياد ٥اص اي ٠زْ٤ٙ٤٢طي دس زٙ٤يذ ز٤ٚيضيٝ ٣ ٟ٤ا١يس٤س ٧ؼسي.ٜ

ّاستشد٧ايLED
٧LEDا ّ ٦اص د٧٦٧اي ٕزؿس ٦دس اْٙسش١٣يِ ٤ٝسد اػسيادٍ ٥شاس ٝيٕشىس٢ذ ،فٝ٤ٞا تشاي ٞ١ايؾ خا٤ٝؽ يا
س٣ؿ ٠ت٤دٞ١ ٟايـٖش٧ا دس ٤ٙاصٙ٤ٝ ٛسي ٝذيا ٤ٝسد اػسيادٍ ٥شاس ٕشىس٢ذ .اٝا دسحاٗحاضش

٧LEDا ت٦

١ح٤ي ػاخسٝ ٦يؿ١٤ذ ّ٤١ ٦س سا دس غ٨ر خاكي ٝسٞشّض ٝيّ٢٢ذ  ٣ت ٦ك٤سذ چيح ٧اي ّ٤چْي ٧ؼس٢ذ
ّٝ ٦ق٤ٞال داخ٘ يِ ؿيـ٢ٕ ٦ثذي ؿْ٘ ٍشاس ٝيٕيش١ذ  ٣داساي ػايض چ٤ب ّثشير ٧ؼس٢ذ  ٣ت ٦ػخسي
ٝيؿْ٢٢ذ.
تضسٓزشيٝ ٠ـْ٘ الٝح٧اي  LEDس ٔ١آ٧ٟا ت٤د .اٝا اّ ٟ٤٢ت ٦آػا١ي تا زنييش دس ػاخساس ىيضيْي ٤ٝ ٣اد
زـْي٘د٢٧ذ٤١ ،LED ٥س دس س٧ٔ١ا  ٣ؿذذ٧اي ٝخسٚو  ٣تا ع٤ٝ ٗ٤ظ ٝـخق تا سّ ٔ١اٝال خاٙق زٙ٤يذ
ٝيؿ٤د .ت ٦فثاسزي ٧LEDا ىاٍذ خشز٧٤اي ٝادٍ ٟ٣شٝض  ٣ىشات٢يـي ٧ؼس٢ذ ّ ٦ػايش ك٢ايـ س٣ؿ٢ايي ايػاد
ٝيّ٢٢ذ ٧LED ٣ا ت ٦ػالٝر چـٝ ٣ ٜحيظ آػية ٞ١يسػا٢١ذ٧ LED .اي ػييذ ٍاتٚير زٙ٤يذ  ٦ٞ٧س ٔ١سا
داؿس ٣ ٦فال ٥٣تش آ ٟاص ا١شطي تؼياس ّٞي دس َٝايؼ ٦تا ػايش الٝح٧ا ٣

٧LEDاي ٍذيٞي ،تشاي زٙ٤يذ

س٣ؿ٢ايي اػسيادٝ ٥يّ٢٢ذ .تٞ٧ ٦ي ٠دٙي٘ س٣ص ت ٦س٣ص اػسياد ٥اص آ٨١ا تيـسش ؿذ ٥اػر .تا ز٤غ ٦تٝ ٦ضاياي
اػسياد ٥اص الٝح٧اي  LEDخدؾتي٢ي ٝيؿ٤د زا ّٞسش اص  5ػاٗ آي٢ذ ٥ؿا٧ذ زح٤الذ فٞذ٥اي دس فشك٦
ٝحل٤الذ س٣ؿ٢ايي  ٣حسي زل٤يشي تاؿي.ٜ
الٝح ٧اي ٞ٧ LEDچ٢ي ٠ؿٞاس ٥ ٥ا سا س٣ي ػافر٧اي ديػيساٙي ١ـاٝ ٟيد٢٧ذ ،اعالفاذ سا اص ّ٢سشٗ
ز٤ٚيضيٝ ٟ٤يىشػس٢ذ ٤١ ٣س آ٨١ا ١ـاٝ ٟيد٧ذ ّ ٦چ ٦صٝا١ي ز٤ٚيضي ٟ٤س٣ؿ ٠اػر.

٧LEDا ٞ٧چ٢ي٠

زلا٣يش سا س٣ي ز٤ٚيضي٧ٟ٤اي خالػٞا ١ـاٝ ٟيد٧ذ  ٣تا ز٤غ ٦تٝ ٦لشه خايي ٣ ٠ؿذذ ٤١س تؼياس فاٙي
دسس٨ٖ١اي ٝخسٚو دس س٣ؿ٢ايي٨ا  ٣چشام٨اي خ٤دسّ ٣استشد ٣ػيقي داس١ذ.
ىا٤١ع٧اي ١ LEDيض ّ ٦دس چشاك٧اي ساٞ٢٧ايي ت٢ٝ ٦ؾ٤س كشى٦غ٤يي دس ٝلشه تشً ّ ٣ا٧ؾ خغاي ديذ
سا٢١ذٕاٍ ٟشاس ٕشىس ٦يْي ديٖش اص ّاتشد٧اي الٝح ٧اي  LEDاػر .الٝح ٧اي  LEDاٝش٣ص ٥دس ٙحزاج٧ا
١يض تّ ٦اس تشدٝ ٥يؿ١٤ذ  ٣تافص س٣ؿ٢ايي ٣ ٣ض٤ح تيـسش زل٤يش ٝيؿ١٤ذ .ؿشّر٧اي زٙ٤يذّ٢٢ذٝ ٥ا١يس٤س
١يض دس اي ٠صٝي ٦٢اٍذاٝازي ّشد٥ا١ذ.

اّ ٟ٤٢تٙ ٦حاػ ٝػ٤ٞفّ ٦اٚٝي اص ٝضايا ،خش٣طّس٤س  LEDدس ّـ٤س ٧اي خيـشىس ٦غايٖضي ٠الٝح ٧اي
ىيٞٚا١ي ٕشديذ ٣ ٥زا خايا ٟػاٗ ٝ 2011يالدي  70دسكذ ٤١س ازحادي ٦اس٣خا اص اي ٠خش٣طّس٤س ٧ا زاٝي ٠خ٤ا٧ذ
ؿذ.
دس صيش چْيذ ٥اي اص ٝضايا زْ٤ٙ٤٢طي  LEDآٝذ ٥اػر.
ت٨ي ٦٢ػاصي ٝلشه ا١شطي  ٣ت٨ش٣ ٥سي اٍسلادي
 ٝلشه تؼياس ّٜ -ع ٗ٤فٞش ى ً٤اٙقاد ٥صياد( 50تشاتش الٝح ٧اي سؿس ٦اي  10 -تشاتش الٝح ٧اي ّٝ ٜلشه)

ّييير ٤١س
 خ٤ٚف  ٣ز٤٢ؿ دس س٨ٖ١اي زٙ٤يذ ؿذ ٥تذ١ ٟ٣ياص ت٧ ٦ش ٕش ٦١ىيٚسش سٖ١ي دسخـ٢ذٕي چ٢ذ تشاتش ١ؼثر ت ٦الٝح ٧اي ٝقٙ٤ٞي عيو ٤١س ّاٝالً تذ ٟ٣اَ١غاؿ(فذٙ ٛشصؽ ٤١س)ٍ -اتٚير زٞشّض ٤١س  ،زنييش ص٣اياي زاتؾ  ٣اىضايؾ تشد ٤١س تا اػسياد ٥اص ٢ٙض٧اي ٝس٤٢ؿ

اي٢ٞي َٝ ٣اٝ٣ر تؼياس تاال
 -فذ ٛآػية خزيشي دس اضش ضشتٙ ، ٦شصؽ ٧اي ١إ٨ا١ي  ٣خا٤ٝؽ  ٣س٣ؿ ٠ؿذ٧ ٟاي ْٝشس

 زٙ٤يذ حشاسذ تؼياس ّ ٣ ٜدائّ ٜاس ت٤دٟ ا٢ٝير فٝ٤ٞي تاال ت ٦فٚر اػسياد ٥اص ٙ٣ساط٧اي تؼياس خايي٠ٍات٘ اػسياد ٥دس دٝا٧اي+85 ~ -40
ت٨ذاؿر ٤١س
 فذ ٛزٙ٤يذ خشز٧٤اي ىشا ت٢يؾ (ٝ ٣ )UVادٍ ٟ٣شٝض ()IR ٕشيض حـشاذ اص ٤١س LEDخيؾ اص اي ٠الٝح٧اي  LEDز٨٢ا دس زات٧٤ٚاي ؿ٨شي ،چشاك٧اي ساٞ٢٧ايي  ٣تشخي دػسٖا٧٥اي اْٙسشيْي
ٝا٢١ذ تشخي چشاك٧اي ٝغاٙق ٦يا ز٤ٚيضي٧ٟ٤ا اػسيادٝ ٥يؿذ اٝا اٝش٣ص ٥غايٖا ٥آ٨١ا ٣ػيـزش ؿذ ٣ ٥اص آ٨١ا
تشاي س٣ؿ٢ايي ٢ٝاصٗ ،تشخي ٝحل٤الذ ٤١سدسٝا١ي  ٣حسي تشخي ٣ػاي٘ تاصي ّ٤دّا ٟاػسيادٝ ٥يؿ٤د .ز٨٢ا
ٖ١شا١ي ٤ٝغ٤د دستاس ٥اي ٠الٝح٧ا آ ٟاػر ّ ٦عثٌ زحَيَاذ اخيش آطا١غ ٚٝي اي٢ٞي  ٣ت٨ذاؿر ٤ٝاد مزايي
ٝ ٣حيظ ّاس ،الٝح٧اي

ٝ LEDيز٤ا٢١ذ ػثة تش٣ص ١اساحسي٧اي چـٞي ؿ١٤ذ  ٣ػالٝر اىشاد ،ت٣٦يظ٥

ّاس٢ٝذا ٟؿام٘ دس ٝحيظ سا ت ٦ع٤س خاف زحر زاضيش ٍشاس د٢٧ذ .اٙ٣ي ٠الٝح

 LEDدس ػاٗ  1962زٙ٤يذ

ؿذ ّ ٦ؿذذ ٤١سؽ ىً٤اٙقاد ٥خايي ٠ت٤د .دس ػاٗ  1990دي٤د٧اي آتي  ٣تقذ دي٤د٧اي ػييذ ٣اسد تاصاس
ؿذ١ذ  ٣الٝح٧اي چ٢ذ٣ازي سا ت ٦چ٢ذ ٣ 10ازي زثذي٘ ّشد١ذ .اي ٠الٝح٧ا ٝضاياي تيؿٞاسي داؿس٢ذ؛ اص غ٦ٚٞ
ايٝ ٦ْ٢لشه ا١شطي آ٨١ا دس َٝايؼ ٦تا الٝح٧اي ٝقٙ٤ٞي ،خايي٠زش ت٤د .اص ػ٤ي ديٖش ،د٣ا ٣ ٛفٞش تااليي
داؿس٢ذ  ٣تشخاله الٝح٧اي ّٜٝلشه ّ٧ 8 ٦ضاس ػافر فٞش ٝيّشد١ذ٧LED ،ا ٧ 50ضاس ػافر د٣اٛ
داؿس٢ذ .اٝا تشخاله الٝح٧اي ٝقٙ٤ٞي ،ؿذذ ٤١س آ٨١ا ٧ضاستشاتش تيـسش ت٤د.
دس حاٙي ّ ٦الٝح٧اي اٙس٨اتي (سؿس ٦اي) ز٨٢ا خ٢ع دسكذ اص ا١شطي تشً سا ت٤١ ٦س زثذي٘ ٝيّ٢٢ذ ،الٝح٧اي
ى٤ٚسػ٢ر ىـشد 20 ٥دسكذ  ٣الٝد٨اي  LEDزا  30دسكذ  ٣يا حسي تيـسش ٍادس ت ٦زثذي٘ ا١شطي ت٤١ ٦س
٧ؼس٢ذ ،ت ٦اي ٠زشزية تاصد ٥الٝد٨اي LEDتؼياس تاالزش اصالٝد٨اي سؿس٨اي  ٣ى٤ٚسػ٢ر ٝيثاؿذ.

ٝضاياي اػسياد ٥اص چشام٨اي :LED
-1اتقاد ّ٤چِ ٢ٝثـ ٤١سي
 -2ت٨ش٤١٥سي خ٤ب زا حذ٣د  ٠ٝ٤ٙ 120تش ٣اذ دس ٧ LEDاي ػشاٝيْي (ىاّس٤س كشى٦غ٤يي ا١شطي)
 -3ع ٗ٤فٞش خيٚي تاال زا تيؾ اص
٨ٖ١ذاسي)

 50،000ػافر دس تشخي ا٤١اؿ (ىاّس٤س ّا٧ؾ ٧ضي٧٦٢اي زقٞيش ٣

 -4فذ ٛزـــ ا٤ٝاظ دس ٝحذ٣دٝ ٥ا٣ساء ت٢يؾ ٝ ٣ادٍ ٟ٣شٝض (ىاّس٤س  ٜ٨ٝدس ػالٝسي  ٣فذ ٛآ٤ٙدٕي ٝحيظ
صيؼر)
-5فذ ٛزػٞـ حـشاذ ت ٦د٣س چشاك ت ٦خاعش فذ ٛزـقــ ٤١س ٝا٣ساء ت٢يؾ
-6فذ٣ ٛغ٤د غي ٣ ٥٤دس ١سيػّ ٦ا٧ؾ سيؼِ ٝؼٝ٤ٞير ١اؿي اص غي٥٤
٧ -7ذاير ٤١س دس ىضاي ٝييذ (دس ػايش الٝح٧ا چ٤١ ٟ٤س دس  ٦ٞ٧غ٨اذ ٢ٝسـش

ٝيؽ ٣د تايؼسي اص

سىْٚس٤ساػسياد ٥ؿ٤د ٙزا دس حذ٣د  40دسكذ اص ؿاس ٤١سي الٝح دس چشاك زٚو ٝي ؿ٤د)
-8فذ ٛايػاد ّ٤سسٖ١ي ت ٦فٚر ؿاخق ٤ٞ١د س ٔ١فاٙي ١ضديِ ت100 ٦
-9ز٤٢ؿ س٨ٖ١اي ٤ٝغ٤د غ٨ر ّاستشد٧اي ٝخسٚو
-10فذ ٛحؼاػير ت٤١ ٦ػا١اذ ٙ٣ساط ؿثْ٦
 -11فذ ٛاىر ؿاس ٤١سي (ت٦ع٤س ١ؼثي دس غ٢غ٧اي ٝشم٤ب) تش اضش خيشي الٝح

غذٝ ٗ٣ـخلاذ الٝد٨اي LED
الٝح L.E.D

ز٤اٟ

ٝياٖ١ي٤١ ٠س()٠ٝ٤ٙ

ٝياٖ١ي ٠فٞش(ػافر)

2w
4w
6w
12w
24w
50w
62w
73w

170
300
550
1100
2000
4000
5000
6000

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000

الٝح ٧اي ىٝ ّٜ ً٤لشه اَٙايي L.V.D
ٝقشىي ّاال :
تشخاله زٞا ٛا٤١اؿ الٝح ٧اي ّٝ ٜلشه ديٖش ّ ٦تشاي ا١سَاٗ ا١شطي ت ٦دس ٟ٣الٝح اص ىيالٝا ٟيا اْٙسش٣د
اػسيادٝ ٥يـ٤د دس الٝح ٧اي اَٙايي ا١شطي ٤ٝسد ١ياص اص عشيٌ ٝيذا ٟاْٙسشٝ٣ن٢اعيؼي زٙ٤يذ ؿذ ٥ز٤ػظ
ت٤تي٧ ٠اي ّ ٦خاسظ اص ّدؼ ٗ٤الٝح ٍشاس داسد زاٝيٝ ٠يـ٤د فْٚٞشد الٝح ٧اي اَٙايي تذ ٟ٣اْٙسش٣د ت٤د٣ ٥
دس ف٤م ا١شطي دس اي ٠الٝح تا اػسياد ٥اص ىشّا١غ تاالي اَٙا دس ٝيذاٝ ٟن٢اعيؼي ت ٜ٨خي٤ػسٝ ٦يـ٤د.

ٞ٧چ٢ي ٠اي ٠زْ٤ٙ٤٢طي ٤١يٝ ٠ؼاي٘ ٝشت٤ط ت ٦ىشػ٤دٕي اْٙسش٣د٧ا سا ١يض ح٘ ّشد ٦ّ ٥تي ١ياص اص زقٞيشاذ
 ٣داساي ع ٗ٤فٞش صياد تاؿذ .اي ٠الٝح ٧ا دس د٤١ ٣ؿ  DC ٣ ACفشضٝ ٦يـ١٤ذ ّٝ ٦ذٗ ٧اي آ٨١ا :
٣ 40 ٣ 23 ٣ DC – 15اذ  AC 40زا ٣ 300اذ دس ٝ 14ذٗ ت ٦ؿْ٘ ٧اي دايش ٥اي ٝ ،ؼسغي٘  ٣تيض٤ي
ٝي تاؿذ.
٣يظيٖي ٧اي ّاال :


ع ٗ٤فٞش تؼياس صياد ( حذ٣د  20ػاٗ ).



 10ػاٗ ٕاسا١سي تشاي ٝذٗ ٧اي  ( Sparatoتاالػر غذا) . Polaris – Super Nova



 5ػاٗ ٕاسا١سي تشاي ٝذٗ ٧اي  ( Compactتاالػر ػش.Persi ) ٜ٧



خائي ٠ت٤دٝ ٟلشىل تشً ( ّٞ %50سش اص الٝح ٧اي ػذي ٜخش ىـاس ٝ ٣ساٗ ٧اٙيذ  ٣غي ٥٤خش ىـاس ).



١ذاؿس ٠ػ٤ػ ٤صد ( ٟدس ػايش الٝح ٧ا تؼياس صياد اػر ).



١ذاؿس ٠دسخـ٢ذٕي خيش٢٢ّ ٥ذ ( ٥دس ػايش الٝح ٧ا تؼياس صياد اػر ).



ػاصٕاسي تا ٝحيظ صيؼر .



ٝيضاّ ٟا٧ؾ س٣ؿ٢ائي تقذ اص  2000ػافر ّاسّشد  ( %5دس ػايش الٝح ٧ا )%30-40



دٝاي ّاسي الٝح  80دسغ ٦دس حاٙيْ ٦دس ػايش الٝح ٧ا 150-180دسغ ٦اػر.



صٝا ٟد٣تاس ٥س٣ؿ ٠ؿذ ٟآ١ي اػر ( .دس ػايش الٝح ٧ا  10 -15دٍيَ ٦صٝا ٟالص ٛاػر).



تاصد٤١ ٥سي ٤ٝضش  ( Plm/w 150-130دس ػايش الٝح ٧ا  19زا .) 91



س ٔ١د٧ي ت٨سش  ٣ع٤ٝ ٗ٤ظ ّا ٦ّ ٘ٝتافص اىضايؾ ٍاتٚير ديذ ٝيـ٤د

ٝضاياي اػسياد ٥اص چشاك٧اي :LVD
ٝ -1يضا٤١ ٟسد٧ي تاال

 -2ت٨ش٤١ ٥سي خ٤ب زا حذ٣د  ٠ٝ٤ٙ 80تش ٣اذ (ىاّس٤س كشى٦غ٤يي ا١شطي)
 -3ع ٗ٤فٞش خيٚي تاال زا تيؾ اص  100،000ػافر (ىاّس٤س ّا٧ؾ ٧ضي٧٦٢اي زقٞيش ٨ٖ١ ٣ذاسي)
 -4فذ ٛايػاد ّ٤س سٖ١ي ت ٦فٚر ؿاخق ٤ٞ١د س ٔ١فاٙي
 -5اْٝا ٟا١سخاب س٤١ ٔ١س (آىساتي٨ٝ ،ساتي) تش اػاع ّاتشد ١ ٣ياص ٝلشهّ٢٢ذٕاٟ
 -6ايػاد ٤١س ّاٝال يْ٤٢اخر  ٣تذٙ ٟ٣شصؽ  ٣دس ١سيػ ٦خؼسٖي ّٞسش چـٜ
 -7فذ ٛحؼاػير ت٤١ ٦ػا١اذ ٙ٣ساط ؿثْ٦
 -8فذ ٛاىر ؿاس ٤١سي (ت ٦ع٤س ١ؼثي دس غ٢غ٧اي ٝشم٤ب) تش اضش خيشي الٝح

الٝح L.V.D

ز٤اٟ

ٝياٖ١ي٤١ ٠س()٠ٝ٤ٙ

ٝياٖ١ي ٠فٞش(ػافر)

100000 750
15w
100000 1400 23w
100000 2800 45w
100000 6400 86w
100000 8600 128w
100000 12000 160w
100000 16000 212w

