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  ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  و نگارشتتبع 

  

   ؟ بعد از يک صد سال برق های معمولگروپ
  دهند می ی بصورت متفاوت روشن،ژیُمدل های جديِد صرفه کنندۀ انر

  
با بکار بردن چراغ های صرفه کنندۀ .  بلندتر می شود همه روزهبرق) عادی(آواز منع قرار دادن گروپ های 

که به کند  جستجو  را آنچه،بايد از جملۀ شماری زيادی مدل های روزاو . تی روبرو ستانرژی، مستهلک با مشکال
  .  مطابقت داشته باشد ویضرورت

  

    
وسط ، در  .می شود برده نام ، مانند چراغ های صرفۀ انرژی، بديل گروپ های معمول به حيثهم چناناز آن  چراغ هلوِگن که ،بطرف چپ

   .به شکل گروپ های معمول نيز عرضه می شود) بطرف راست با پوش شيشه يی(اين چراغ ها .  بيرونیپوشچراغ مواد نوری بدون 
  

سال به اين ١٠٠ زيرا اين گروپ ها که از .دن به پايان برسان راانگروپ های عادی، معلوم است که روز های آخرش
 فی صد انرژی ۵ تا ٣ين چراغ صرف ذزيعۀ ا. سو اتاق های مارا تنوير می کرد، ُقرت کنندۀ جريان برق هستند

 ممکن در گرم نمودن اتاق مفيد تمام شود ولی با  گرد ؛میضايع به هوا آن باقی  و مصرف شده به نور تبديل می گردد
آسترا ليا اعالم داشت که استعمال گروپ .  برای حفظ اقليم بايد گروپ های عادی ترک گردند. استآن هم غير موثر

 م همه ُمدل ها ترک می ٢٠١٠و الی سال ُمدل های کم کيفيت د به قسميکه نخست ندم منع می گردهای معمول قدم به ق
 ميليون تن گاز های گلخانه يی ۴ انرژی، ساالنه از توليد ، با مصرف کمتِر آستر ليانظر به محاسبۀ حکومت. گردند

 حکومت .د مذاکره قرار می گيرددر اتحاديۀ اروپا و سويس در حال مو ضوع جدًا مور. جلوگيری بعمل می آيد
م  فيصله خواهد ٢٠٠٨، برای سال يا کم کيفيت هستند  کيفيت  بی نوع گروپ را که٢سويس امسال  منع استعمال 

موسسۀ انرژی . اتحاديۀ اروپارا داشته باشند) G و F( تکت های انرژی نظربايدگروپ های مورد اين دو نوع . کرد
  . م خريذ گروپ های عادی را بکلی منع قرار دهد ٢٠١٢سويس در نظر دارد الی سال 

  
  تشعشع حرارت که خوش آيند نيست

توليد شدۀ برق طاقت  فی صد ١٩  بصورت اوسط ، جهان شمول،امروز: استوسيع  بسيار  انرژیۀپوتنسيال صرف
، لذا دنه می گرددر چند سال ديگر برای استعمال عرض" موثر تنوير ديود های"چون  .برای تنور بکار برده می شود

که چراغ های صرفه کنندۀ انرژی نيز "  مواد تنويری- چراغ های کمپکت"توصيه می شود، گروپ های عادی با 
دوستداران گذشته شک دارند در اينکه مدل های جديد، گروپ های معمولی را که اما . د، تعويض گرددنناميده می شو
از اين لحاظ دستگاه های توليد در کوشش . ض کرده بتوانندتعوي  آن آموخته هستند، با عين کيفيت روشنیچشم ها به

 ،)گروپ عادی ( شانتنوير کنندۀ آيديال در صورت ممکن مطابق به ،مدل های جديد را از نگاه صفات و شکلاند 
  . عرضه کنند و همزمان مصرف انرِژ را تقليل دهند

يک سيم گروپ عادی را قلب :  می باشد گروپ های عادی متعلق به طرز کار آن در انرژی مصرفبيالنس خراب
 می پ گرو)فنر مانند(وقتی جريان برق از تار.  ناميده می شودگروپ تشکيل می دهد که تار)به شکل فنر (باريک

 از همه بيشتر درين ضمن حرارت توليد می گردد و روشنی صرف يک قسمت .گذرد، داغ می شود و قوغ می گردد
زيرا هرقدر .  داغتر شودپ تار گروکه هر قدر، اين قسمت می تواند ازدياد يابد.ی گيردناچيز انرژی را به مصرف م

اما حرارت نه بايد به اندازۀ بلند برود که تار . نور با امواج کوتا پخش می کندمتناسب برآن تار چراغ حرارت بگيرد، 
 درجۀ ٣۴٣٠( درجۀ کيلوين ٣٧٠٠با تار گروپ از ولفرام ساخته می شود که نقطۀ ذوب آن .  ذوب گرددگروپ

  . بلند تر است کردهاز همه فلزات خالص) سانتی گريد
 تا ١٢ فی صد را در بر می گيرد که به يک طاقت تقريبًا ۵ الی ٣  پخش نور درجۀ کيلوين،٢٧٠٠ در حرارت معمول

" ای نوریکمپکت با گازه" نظر به مقايسه با چراغ های .خواهد بودمعادل  در هر وات )واحد مقياس نور (ن لوِم١۵
برای  "صرفه کنندۀ انرژی"چراغ های .  لوِمن را دارد، بسيار ناچيز است٧۵ تا ۶٠که طاقت پخش نور در هروات 
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 اين هبر عالو.  طاقت برقی را ضرورت داردپنجم حصه نسبت به گروپ های معمولی برق، توليد مقدارمساوی نور،
 الی ٣٠٠٠ که با در نظر داشت ُمدل های متفاوت  مرتبه بيشتر نسبت به گروپ های مروج، عمر دارند١۵ها 

  آن ارزش خود را دارد گرچه درتوليد انرژی،ازين لحاظ استعمال چراغ های صرفه کنندۀ.  ساعت می شود١٩٠٠٠
بمرور سال ها، مصرف قليل انرژی، سرمايه .  بلند تر است آن نرخ تمام شدو بکار برده می شود انرژی بيشتر 

چراغ های صرفه کنندۀ انرژی در ساختمان خود، به جز از ابعاد محدود آن، با . ا تالفی می کندگزاری های اولی ر
شيشه يی، مخلوطی از تبخير سيمآب و نل  دربين يک . هستند قابل مقايسه)چراغ نيون( چراغ های گاز های نوری

 ها توليد می "يون"، ی شيشه يل ن در هردو انجام ولتاژ جای داده شده است که با گذاشتن"رگونآ" گاز از قبيل کي
به نوبۀ خود که به هر طرف فير می شوند نل شده و در بين جدا  الکترون ها ،به اين معنی که از اتوم های گاز. گردند

از انرژی اين الکترون ها کاسته شود،  در صورتيکه دوباره. در اتوم های سيمآب الکترون ها را تحريک می کنند
، تصادم نموده و اتوم استشيشه که با مواد نوری پوشيده جداراين نور به  .انتشار می دهندرا " نور ُاولترا ويولت"

چراغ قوغ نمی گردد بلکه . قابل ديد را پخش می کندبه اين ترتيب مواد نوری روشنی . های آنرا تحريک می نمايد
 موثريت چراغ های صرفۀ انرژی چون در تمام پروسۀ توليد نور تقريبًا حرارت تشعشع نمی کند،. نور پخش می کند

ل اشک اوع عرضه به مارکيت فروش،قبل يعنی هنگام شرسال  ٢٠عالوه برآن اين چراغ ها ديگرمانند . زياد است
يک مامور کمپنی فيليپس می گويد، در چهار سال گذشته ُمدل های " Urs Maurerاورز مورر. "غيرمرغوب ندارند

دمتنوع به بازار آمده ا  با  و ابعادد که از نگاه شکلن چراغ های صرفه کنندۀ انرژی عرضه می گردينچنامروز. ن
. دنبه حجم کوچک دستياب می گرد"  با مواد نوری–کمپکت "هم چنان گروپ های .  تفاوتی ندارندگروپ های معمول

دۀ انرژی  گروپ برق وجود ندارد که با چراغ های صرفه کنن معمولهيچگونه ُمدل هایاکنون :  می گويد"مورر"
  .قابل تعويض نباشد

  

   مستهلکين  هایتوشويش
يکی از آن :   را استعمال نمايند چراغ های صرفۀ انرژی،، تأخير دارند با داليل مختلفمستهلکينِ  چندبا آن هم 

چراغ .  رفع گردند بصورت مسلکیهالک بعد از استاينست که اين چراغ ها دارای سيمآب بوده و از اين نگاه بايد
مقدار مورد ضرورت سيمآب " مورر"به اساس گفتۀ .  می بودندضعيف بدون سيمآب دارای روشنی بسياررهمتذکهای 

  .گرددر عالوه سيمآب می تواند ريسايکل ب . ميلی گرام تقليل يافته است٢ ميلی گرام به ٧در هرعدد چراغ از 
مواد  توليد برق با ایظر می دارند که در دستگاهاظهار نهم چنان طرفداران استعمال گروپ های صرفۀ انرژی، 

بعضی اشخاص اين را نيز اذيت می دانند که چراغ های صرفۀ انرژی آنًا . ، هم سيمآب آزاد می شودسوخت فوسيل
بخار در نهائی نور را پخش کنند، زيرا لحظۀ ضرور است تا سيمآب که بصورت حد بعد از سوچ کردن نمی توانند 

 و غير سريع بيش ١٠سريعترين چراغ های صرفۀ انرژی .  حرارت مورد نياز را کسب کند داردنل شيشه يی وجود
 دقيقه ١۵  الی که روشنی برای هاتاکویدر  .نور را پخش کرده بتوانندمقدارنهائی  ثانيه ضرورت دارد تا ۶٠از

 . ضرورت می باشد، چراغ های مواد نوری بدرد نيمی خورد
حسب الخواهش کم  با آن در اتاق، نور که ها باوسيلۀنقص ديگری که چراغ های صرفه انرژی دارد اين است که اين 

چراغ های مواد نوری بايد برای اين منظور .  ارتباط داده شده نمی توانندمی شود، )full  dimm &لوفو ديم(و زياد 
 هزار سايکل ۴٠ متناوب به ژ سايکل به يک ولتا۵٠شبکه از ژ بايک وسيلۀ الکترونيکی  وصل باشند که با آن ولتا

)Herz (متخصصين عقيده .  می گردد بهره برداری از اين چراغ ها مساعد ترژ،با استفاده از اين ولتا. تبديل گردد
از اين لحاظ . ساختن کار ساده نيست) compatible(ساز گار دارند که آلۀ الکترونيکی تقليل نور را باهمه  اقسام آن 

. ولی اين خال بايد ُپر شود. ، وجود دارد تنظيم روشنیخالی در استعمال چراغ های صرفۀ انرژی در مورد حال در
 چراغ صرفۀ انرژی را عرضه کرد که بدون مشکل با همه  "Dlux EL Dim"دل کمپنی اوسرام در ماه اپريل ُم

 م با يک ُمدل مشابه به بازار ٢٠٠٨س، در سال کمپنی رقيب، فليپ. استعمال شده می تواند نور  و ازدياديل تقليلاوس
  . می آيد

زيرا مانند همه افزار برقی، اين چراغ ها هم . برقی برای بعضی از مستهلکين قابل انديشه است" سموگ"هم چنان 
  يینظر به يک تحقيق علمی.  هزار هرتس پخش می کنند۴٠و هرتس  ۵٠صتًا با فريکونس های اامواج برقی را، خ

 از م به هدايت حکومت سويس به عمل آمد، استعمال چراغ های موادنوری٢٠٠۴وريخ که در سال ونيورسيتی زي
مقررات معمول برای ديگر وسايل برقی درخدمات منازل در قسمت اين چراغ ها  . قابل انديشه نيستنظر صحی 

عشع با متود های غلط بعضی از طبيبان محيط زيست به اين عقيده نيستند و می گويند تش. بکلی مراعات می گردد
 ن طبيبا.دن در چراغ های صرفۀ انرژی مراعات گرد نهائیاين ها تقاضا دارند تا پيمايش های. پيمايش گرديده اند

  .با چراغ فاصله داشته باشند متر ١، ۵هميشه اقًال بايد مشوره می دهند که اشخاص حساس 
  

  رنگ نور
قضاوت قبلی به اين معنی که . ت چه آرامش خاطر را سبب می گردد مهم اسبرای بسياری از مستهلکين رنگ نور

که ) فوسفات های مختلف(با انتخاب مواد نوری . ش نداردِلرو شنی چراغ های موادنوری، سرد است، امروز ديگر َچ
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  با کلمات ساده می توان گفت که نمک.با آن جدار نل شيشه يی روی کش می گردد، می تواند رنگ مطلوب تعين شود
 می ،و با مخلوط اين نمک ها همنعکس نمودرنگ های مختلف را از قبيل آبی، سرخ و سبز ) فوسفات ها(های مختلف 
توليد نمود در حاليکه ی روز ن از قبيل رنگ های سفيد گرم، سفيد سرد و رنگ روش  راالخواهد حسب یتوان رنگ ها

 و رنگ کتگوری ،روشنی می دهدۀ کلوين  درج٢٧٠٠ از چراغی که با ،رنگ کتگوری اول يعنی رنگ زرد گرم
 می گويد، درحال تقاضا "مورر" .آخر يعنی سبزنما که روشنی روز را در ظهر منعکس می سازد، قابل تطبيق است

  . ند و در آن بخوبی کار شده می تواند، زياد استن توليد می کرا برای چراغ های مواد نوری که روشنی روز
زيرا چراغ های مواد نوری خالف .  است همه انعکاس رنگ نيست بلکه ب آن رنگ بهکيفيت روشنی صرف متعلق

را معينه  نور با امواج طول  صرف نور را پخش نه می کنند، بلکه"اسپکتروم"بصورت متداوم گروپ های معمول 
باعث مشکالت می سابق در ُمدل های وضع اين  . نه می رسند نرم به ديده ونمايند تغير می توانندکه رنگ ها در آن

 با روشنی گروپ های معمول "١٠٠" که در آن عمل می آيد  بهايندکسرنگ منعکس شده با يک  پيمايش . گردد
با روی کش نمودن .  دکه می زند٨٠در چراغ های عادی صرفۀ انرژی اين ايندکس به تقريبًا عدد . مطابقت دارد

اين چراغ ها در جای استعمال می .  با ال برد٩٠جدار نل شيشه يی می توان ايندکس را تا به ُپر مصرف ضخيم و 
.  گردده عرض آند و کوشش در اين است تا جنس حتی اال مکان بارنگ اصيلنند که درآن اموال بفروش می رسگرد

  .هميشه با ضياع انرژی توام استکيفيت بهتر روشنی 
با اين همه پيشرفت ها، اشخاص : دايرکتر مارکتينگ کمپنی اوسرام می گويد ،Eberhard Schmidt ِا برهارد شميد"

از همين لحاظ موسسات .  روشنی چراغ صرفۀ انرژی شکايت دارندۀ پراگندانفرادی و مسلکی هنوز هم از پخش
در  :روشنی اين تيپ چراغ برق کيفيت عالی را دارا می باشد.  بر آمدندچراغ های هلوگناصالح   صنعتی به سراغ
 جاداده "ولفرام" است، تار"يود" يا گاز "بوروم" بطور مثال گاز ، شيشه يی که مملو ازهلوگن کوچکبين يک پوش

مل می کند که ولفرام طاقت درجۀ حرارت عگاز طوری  ر ولفرام باداخل اين احتراق کنندۀ هلوگن، تادر . تشده اس
 بدست می ، لومن در هر وات، بلند تر ازچراغ های معمول٢۵با يب روشنی پخش شده اين ترتبه .  اختيار کندبلند را

 . آيد
از يک طرف در محرق هلوگن بر . قا بخشيد در چراغ های هلوگن ارت را می توان موثريت انرژی)چال (با دو تريک

 جای داده می شود تا ضايعات حرارت شديدًا تقليل و دوام استعمال ازدياد ، يک نوع گاز،)Xenon(عالوه کسنون 
اين . پوشانيد )Niob(محرق شيشه يی کوچک را از بيرون با مواد مختلف مثًال نيوب ازجانب ديگرمی توان . يابد

حرارت را دوباره روی يک قسمت که نور از آن می گذرد   )"infrared Coatings(اينفرا ريد کوتينگ "پوش 
نگاه شده می تواند و برق هم قليل انرژی به اين اساس حرارت چراغ بامصرف . تارقوغ شدۀ گروپ انعکاس می دهد

 ساخت م اولين چراغ های هلوگن صرفۀ کنندۀ انرژی٢٠٠٨شروع سال . دنبسيار داغ نمی شوچراغ ها از بيرون هم 
 Halogen(در آلمان اين چراغ ها زير نام صرفه کنندۀ هلوگن .  بازار سويس عرضه می شودرکمپنی اوسرام د

Energy Saver (مانند جاداده شده "ناک"چون چراغ های هلوگن دريک پوش شيشه يی . قبًال به بازار آمده است 
 فی صد کمتر انرژی به مصرف ٣٠الی " شميد" به گفتۀ لیاند، در شکل از چراغ های معمول برق تفاوت ندارند و

در ظرف يک سال ديگر به بازارمی ) Eco classic 50( محصوالت مشابه را کمپنی فليپس به سلسلۀ .دنمی رسان
 چراغهای صرفۀ انرژی که امروز دستياب می یدر قطار زياد. د  فی صد کمتر انرژی ضرورت دار۵٠آرد که 

 برای مستهلکين،  کار آسانتر نمی شود چه هيچ کدام از منابع نوری .ه می شوندد، بزودی چراغهای هلوگن عالونگرد
امروز با يد به تعمق فکر شود که برای چه منظور يک چراغ ضرورت . نمی تواند همه خواهشات را تکافو نمايد

ر اخير ماه د. کمپنی های توليد برق در زمينه به کمک می رسند. است و کدام نوع روشنی از آن توقوع می رود
ۀ انرژی تبديل می فاکتوبر کمپنی توليد انرژی زوريخ بصورت رايگان گروپ های معمول برق را با چراغ های صر

 و ديده می شود که هزارها نفر از اين اقدام استقبال کردند. کرد و همزمان مشاورين به مشتريان مشوره می دادند
توليد کنندگان چراغهای صرفۀ انرژی اين موضوع . ف استعاليق مشتريان به چراغ های صرفۀ انرژی در انکشا

بعد آنکه شمار مستهلکين چراغ های صرفۀ انرژی در سويس سالهای دراز دريک سويۀ پايان قرار : را تائيد می کنند
ن د است که توليد به تکافوی آاتقا ضا چنان زي. در سال آخر به دو چند باال گرفته است" مورر"گرفته بود، طبق بيان 

 به گروپ های معمول اگر اين تمايل دوام کند و خريداران با کيفيت چراغ ها راضی باشند، ممکن. رسيده نمی تواند
  .ديگر احتياج نباشدودی ز ببرق 
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