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  چه زمانی چراغها را خاموش نماییم ؟

میزان صرفه اقتصادي حاصل از زمان خاموش نمودن چراغها بستگی به نوع منبع نوري آنها و هزینه 

باشد. همه منابع نوري شامل حایز اهمیت می دالیلیانرژي الکتریکی دارد. منبع نوري مورد استفاده به 

طول عمر بهره برداري نامی یا مجاز هستند که متاثر از تعداد دفعات روشن یا خاموش نمودن آنها 

سبب کاهش طول عمر بهره برداري منابع نوري روشن یا خاموش نمودن است.تعداد دفعات بیشتر 

وشن و خاموش نمودن منابع نوري بر طول عمر آنها و شود. در این نوشتار به بررسی اجمالی تاثیر رمی

  .شودمیصرفه اقتصادي این امر پرداخته 

  .  منابع نوري التهابی:1

، هر زمانی برندمیبه دلیل آنکه المپهاي التهابی از کمترین راندمان در مقایسه با سایر منابع نوري بهره 

  انرژي المپهاي التهابی به صورت حرارت تلف ٪90بایست خاموش گردند. که بدانها نیاز نیست می

. خاموش نمودن المپهاي التهابی همچنین گرددمیبه صورت نور منتشر  ٪10حدود  تنهاو  شودمی

 سبب خنک شدن اتاق شده و مزایاي بیشتري را در تابستان به همراه خواهد داشت.
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  .  منابع نوري هالوژنی:2

مقایسه با المپهاي التهابی متداول راندمان باالتري دارند، لیکن از درحالیکه منابع نوري هالوژنی در 

راندمان بسیار کمتري نسبت به المپهاي نمایند و از همان فناوري منابع نوري التهابی استفاده می

که به آنها . بنابراین خاموش نمودن این منابع نوري زمانیبرخودار استها  LEDفلورسنت فشرده و 

  تر است.اسبنیازي نیست من

  ):CFLالمپهاي فلورسنت فشرده (.  3

درحالیکه این نوع منابع نوري از بهره باالیی برخوردارند، مقوله صرفه اقتصادي حاصل از خاموش 

نمودن المپهاي فلورسنت فشرده اندکی پیچیده است. یک قاعده سرانگشتی دراین خصوص به صورت 

  باشد:ذیل می

  المپهاي فلورسنت فشرده روشن گرددمیدقیقه یا کمتر اتاق ترك  15درصورتیکه براي مدت ،

 .گذاشته شوند
  

 

  گردند، المپهاي فلورسنت فشرده خاموش گرددمیدقیقه اتاق ترك  15درصورتیکه بیش از. 

 

روشن یا طول عمر عملیاتی یک المپ فلورسنت فشرده بیشتر تحت تاثیر مدت زمانی است که 

با کاهش تعداد دفعات روشن یا  CFL. به صورت عمومی طول عمر یک منبع نوري شودخاموش می

  قابل افزایش است. آنخاموش نمودن پشت سرهم 
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  :LEDمنابع نوري .  4

)، غیر متاثر از روشن و خاموش نمودن آن است. LEDطول عمر عملیاتی یک دیود نور گسل (

درحالیکه طول عمر المپهاي فلورسنت و فلورسنت فشرده به ازاي تکرار روشن و خاموش نمودن آنها 

نخواهد داشت. این مشخصه مزایاي قابل توجهی  LEDیابد، این عمل تاثیر منفی بر روي کاهش می

                در اتصال با سنسورهاي حضور LEDزمانی که  به همراه دارد. به عنوان مثال، LEDرا براي 

گیرد، نسبت به سایر منابع نوري داراي نمایند) قرار می(که براساس روشن و خاموش شدن عمل می

تقریبا به صورت آنی در حداکثر نور خود و  LEDباشد. همچنین برخالف فناوریهاي سنتی، مزیت می

  بدون تاخیر روشن می گردد.

  جع:مر

[1] U.S. Department of Energy. (2015, November 18). When to Turn Off Your Lights 

 lights-your-turn-http://energy.gov/energysaver/when Available: [Online].  
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