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 LED، reeF likerF های چراغ مزایای

 

 

بود.  یدر انرژ ییبرنامه صرفه جو کی یبه دنبال اجرا ،آمریکا  در کشور ویاوها ولند،یکل یکیدر نزدای مدرسه  ش،یسال پ نیچند

از  یبرخ یمدت برا یکه نور فلورسنت طوالن تیواقع نیز جمله اا -ها را در نظر گرفتند از فاکتور یتعدادمدرسه آن  رانیمد

 ها مخل شده است. آن ژهیو یهاازیآموزان با ندانش

 

ه شد: معلمان در مدرسه مشاهد تغییراتبالفاصله  ،نصبپس از  نصب شود likerFبدون  LED   ا چراغ هایت گرفته شد میتصم

. دارد یمعلم گزارش کرد که سردرد کمتر کیکردند.  فیکاغذ توص یتر، با خواندن کلمات روتر و روشنواضحرا  LED نور تیفیک

 کرد.  یادآوریدر کالس خود را  "احساس آرام تر" ژهیو یهاازیمعلم با ن کی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 یایبا مزا ینوآور - شودیم likerF بدون LED راغ هایچاست که شامل نصب  زیآم تیموفق یهااز داستان یکیفقط  سهرین مدا

در رکت کنندگان مشا یدهه روشن کرده است. برا نیچند یرا برا یکه موسسات آموزشفلورسنت  یهانسبت به چراغ تر گسترده

 کی LED  reeF rlikeF راغ هایچ، و موسسات آموزشی ها دانشگاه نیو متوسطه و همچن ییمدارس ابتدا یساخت و نوساز

که در  یسانک یسالمت یبرا هیاول یها LEDو فلورسنت  ایهچراغ  likerF  فیوجود دارد که ط یاست. شواهد یفرصت اساس

برتر را ارائه  یانهیگز likerF و بدون  کامل فیبا ط یهاLEDکه  یر حال، دستاامکانات مدرسه هستند مضر  ریها و ساکالس

  .دهندیم

 .به همراه دارد یسالمت یبرا یشماریب دیفوا likerF بدون  LED چراغ های

 ست؟یچ LED ، reeF likerF چراغ های  یبالقوه سالمت یایاز مزا یبرخ

 یدرد در کارمندان اداراز دانشگاه اسکس نشان داد که بروز سر نزیلکیانجام شده توسط آرنولد و شگامانهیمطالعات کنترل شده پ 

عالوه بر  likerFوجه تقابل  شکاه جهیدر نت ابدیکاهش  %50به اندازه  تواندینور فلورسنت قرار داشتند م ریدر زکه تمام روز 

نت در افراد فلورس چراغ های فلیکربا  تواندیکه تشنج منشان داده شده  نیهمچن ،یچشم و خستگ یخستگ گرن،یم جه،یسرگ

که در صورت تماس با  یاادهم -هستند  وهیج یفلورسنت حاو یهاکه المپ یو در حال شود جادیبه نور ا یتمبتال به صرع حساس

. بعالوه، در دراز مدت، نور ستندین نگونهیا LED یهامپال -کند  جادیآموزان ادانش یبرا یمنیا یخطر جد تواندیا پوست می هاهیر

چراغ با استفاده از  ننابرایکمک کند، ب دیآب مروار جادیبه ا واندتیفلورسنت م یهاشده توسط المپ دیتول (UV) بنفش ءماورا

 .کرد یریاشکاالت جلوگ نیاز تمام ا توانیم فلیکربدون  LED های

 

 نیا یعیطب جهینت نیدر کالس را دارد. ا یو بهره ور یریادگی تیفیباالبردن ک ییتوانا فلیکربدون  LED نور ا،یمزا نیکنار ا در

 فینوع نور تمرکز کنند. ط نیتحت ا - یتریمدت زمان طوالن یو برا  یشتریبا تمرکز ب توانندیآموزان ماست که دانش تیواقع

که به نوبه  کند،یم و کنتراست رنگ واضحتر کمک شتریب ییبه روشنا فلیکر بدون LED توسط نور دهش دیکامل و تابش مداوم تول
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به  سم،یآموزان مبتال به اوتدانش تیدر جمعو رفتار  یریادگیدر  هاشرفتیپ نیدهد. ا شیرا افزا یریادگی تیفیک تواندیخود م

  LEDچراغباشد. نور کامل از  ریچشمگ اریبس ممکن است ،یریادگی التاختال ریسا نیو همچن یینایب تیحساس شیافزا لیدل

 .کند جادیآموزان ارا در دانش یترسالم یداریچرخه خواب و ب تواندیم نیمطابقت دارد، همچن دیخورشنورنه فلورسنت(، که با )

 

کند.  جادیو سهولت نصب ا ینگهدار یهانهیدر هز یقابل توجه ییصرفه جو تواندیم فلیکربدون  LED ییروشنا ا،یمزا نیبا ا همراه

 زدهنی. تخمشودیمشناخته  طیمح یداریدر پا یعامل اصل کیبه عنوان  یاندهیبه طور فزا LED از نور فلورسنت به نور لیتبد

امکان را دارد که  نیا LED یهاها با چراغمجدد همه آن یسازدر سراسر جهان وجود دارد. مقاوم لورسنتف اردیلیم ۱۲که  شودیم

 سال.  در CO۲ تن ونیلیم ۶۷۹بردن  نیاز ب یعنیساعت در سطح جهان کاهش دهد،  لوواتیک اردیلیم ۹۶۰مصرف برق را 

 شرفتینشان دهنده پ کرفلیبدون  LED غ هایاچر دهد،یرائه مکه ا یاقتصاد یایو مزا یریادگی ،یاز سالمت یاتوجه به مجموعه با

 .شود یابیارز یسازو مقاوم یساخت مدرسه، نوساز نهیدر زم نفعانیاست که ارزش آن را دارد که توسط همه ذ یاجسورانه

 :LED یهاچراغ یبرا فلیکربدون  LED وریانتخاب درا تیاهم

مقاومت باال و منبع  با نگیچیسوئ هیمانند منبع تغذ شود،یم یناش نییپا هیعمدتاً از منبع تغذ ییو روشنا LED منبع نورفلیکر

ستند. روش ساده ه ینور استروبوسکوپ یو چراغ دارا LED منبع نور چه که دیده صیو تشخ دیکن یو موج دار. بررس نییپا هیتغذ

 یشکنوار م شیمایپ یتلفن همراه دارا LCD صفحه اگر منبع نور درتلفن همراه است.  نیدورب ردو عملک نیروشن کردن دورب

 یهرتز برا ۲۰۰ ~ ۵۰چشمک زدن فرکانس داد.  صیرا تشخ یوجود استروبوسکوپ توانیو روشن باشد، م کیتار راتییتغ ایآشکار 

 حساس باشد.  اریکودکان و جوانان بس یبراچشم انسان قابل مشاهده است و ممکن است 
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 LED یوبوسکوپمنبع نور استر کی ریتصو ،تلفن همراه گرفته شده است توسط که نشان داده شده است در شکل  LEDمنبع نور 

است، صفحه یکر فلبدون  LEDچراغ  ری. تصودارای فلیکر است LEDچراغ  کندیکه ثابت م دیکنیرا مشاهده م اهیس لهیاست. م

بخش  نانیو اطم ضرریکه بو خوب  تیفیمحصوالت با ک عیتوز LED ییمحصوالت روشنا کنندهعیاست. توز زیو تم زیآن تم شینما

در  LED یهاراغکنند. به خصوص چ یداریرا خرفلیکر مقرون به صرفه و بدون LED یمحصوالت نورپرداز دیبا دارانیهستند. خر

 .زنجیره ای یهافروشگاه

  محیط کار در فلیکربدون  LED ییروشنا

 

 باشد. ظهور نور یعامل اصل کی تواندیم ییروشنا یهایو پربارتر، نوآور منیکار سالم، ا طیمح کیاز  نانیاطم یتالش برا در

LED  نسل لیو اوا یافلورسنت، رشته هایپ الم یبرا یاهکننددواریام نیگزیجا فلیکربدون LED به طور قابل  یحت دهد،یارائه م

 .دهدیم کاهشرا  ینگهدار یهانهیهز یتوجه

سوسو  هیبار در ثان ۸۰تا حدود  ایکرده و  یابیبه طور آگاهانه عدم ثبات را در نور رد میتوانیزدن عدم ثبات در نور است. ما م سوسو

بدن  - هیبار در ثان ۱۲۰به عنوان مثال، در فرکانس برق خط برق  - ۱سوسو بزند  هیبار در ثان ۸۰از  عتریمنبع نور سر کی. اگر میبزن

 نیاتر در چشمک زدن، . مانند اشکال قابل مشاهده"\مینیها را نبآن"\اگر ممکن است  یحت دهدینور پاسخ م نوساناتما هنوز به 

 .بگذارد یمنف ریتأث یو بهره ور یسالمت ،یبر سالمت تواندیم "\ینامرئ"\سوسو زدن شکل 


