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دٌ سًال کٍ چزا تایذ اس  LED Driverاستفادٌ کىیم؟ تٍ َمزاٌ پاسخ

 .1آیا استفادٌ اسمىاتع تغذیٍ صىعتی تزای ريشه کزدن َ Power LEDا مىاسة َستىذ ؟

ثیطتش هٌجغ تغزیِ ّبی غٌؼتی ثشای استفبدُ ّ LEDب ثِ خػَظ دس هحیط ثبص ثِ چٌذ دلیل هٌبست ًیستٌذ:
اٍل ،هٌجغ تغزیِ ّبی غٌؼتی وِ خشٍخی ٍلتبط ثبثت داسًذ ،دسحبلیىِ ثشای ّ LEDب ثْتشاست اص دسایَسی ثب خشیبى ثبثت
استفبدُ وشد.
دٍم ،هٌجغ تغزیِ ّبی غٌؼتی ثشای وبس دس دهبی 04دسخِ سبًتیگشاد طشاحی ضذُ اًذ ،دس حبلیىِ ال ای دی دسایَسّب اغلت ثِ
 04-04دسخِ سبًتیگشاد ثذٍى هحذٍدیت ثِ هحیط ثبص یب ثستِ ًیبص داسًذ.
ّوچٌیي ثیطتش هٌجغ تغزیِ ّبی غٌؼتی ضذ آة ٍ غبػمِ ًیستٌذ وِ ایي هَاسد الصهِ ال ای دی دسایَسّب ّب دس هحیط ثبص
است.

 .2عًامل مُم در اوتخاب یک ال ای دی درایًر چیست؟
اٍلیي هَضَع ایي است وِ ثذاًین ثِ ٍلتبط ثبثت ًیبص داسین یب خشیبى ثبثت .اگش هٌجغ تغزیِ هستمین ثِ ال ای دی هتػل هیطَد،
هؼوَال ثِ خشیبى ثبثت ًیبص خَاّین داضت .ثؼذٍ ،لتبط ٍ یب خشیبى خشٍخی ثبیذ ثِ دسستی هطخع ضذُ ثبضذ.
ٍ ثؼذ ٍسٍدی ٍلتبط ثبیذ تؼییي گشدد .ثیطتش ّ LED Driverبی هَخَد دس ایشاى هتٌبست ثب ٍلتبط ثشق ایشاى طشاحی هیطًَذ
ٍاغلت ٍ 224لت ثب ثبصُ هثجت هٌفی ٍ 04لت هیجبضٌذ.
ّوچٌیي دسخِ حشاست ٍ دسخِ حفبظتی  IPهْن است .ثشای سٍضٌبیی دس هحیط ثبص،حفبظت دس ثشاثش غبػمِ اغلت خض ػَاهل
هْن است .دس ًْبیت ،تطبثك ثب استبًذاسدّبی ثْشُ ٍسی ،ایوٌی ٍ سبصگبسی الىتشٍهغٌبطیسی ثبیذ اسصیبثی ضَد.
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 .3چگًوٍ چىذیه  Power LEDرا تٍ َم متصل کىیم ؟ چٍ محذيدیت َا ي مشیت َایی در تٍ َم متصل
کزدن َ LEDا يجًد دارد؟

ثیطتش پشٍطوتَسّبیی وِ ثب ّ Power LEDب سبختِ هیطًَذ اص تؼذاد لبثل تَخْی  LEDثب سٍضٌبیی ثبال سبختِ ضذُ اًذ .ایي
ال ای دی ّب هوىي است ثب سٍضْبی هتفبٍتی سین وطی ضذُ ثبضٌذ وِ ّشوذام هضیتْب ٍ هحذٍدیتْبی خَدش سا داسد ،دس
اداهِ ثب چْبس هَسد اص ایي سین ثٌذی ّب آضٌب هیطَین:

حالت سزی
هسلوب سبدُ تشیي آسایص ثشای اتػبل ال ای دی ّب ثِ غَست سشی است ،آًذ  LEDدٍم ثِ وبتذ  LEDاٍل هتػل هی ضَد.
یه هٌجغ خشیبى ته ٍ ثبثت هیتَاًذ ول سضتِ سا سٍضي وٌذ .ایي سٍش ثشای تؼذاد هحذٍد  LEDدس یه سضتِ ثِ خَثی وبس
هیىٌذ.اص آًدبیی وِ ٍلتبط هتٌبست ثب تؼذاد ّ LEDب دس یه سضتِ است ،سضتِ طَالًی هیتَاًذ ثِ ًسجت ٍلتبط ثیطتشی سا
ثخَاّذ .ثب فشؼ ایي وِ ٍلتبط هؼبدل ٍ 5.3لت ٍ سضتِ ضبهل  20ال ای دی ثبضذٍ ،لتبطی دس حذٍد ٍ 40لت ًیبص است .اگش یىی
اص ّ LEDب پس اص سَختي اتػبل وَتبُ ضَد ،دسٍلتبط اػوبلی سٍی ّش  LEDتبثیش هحذٍدی داسد ٍ اگش پس اص سَختي هذاس
ثبص ضَدّ ،وِ الهپ ّب اص وبس هی افتٌذ .ػلی سغن ٍلتبط ثبال ،ضبیذ ایي هَثشتشیي سٍش دس سٍضي وشدى الهپ ّب دس حبل حبضش
ثبضذ.

حالت مًاسی
ثِ هٌظَس ون وشدى سطح ٍلتبط ،چٌذیي سضتِ هیتَاًذ ثِ غَست هَاصی ثِ ّن هتػل ضًَذ .استفبدُ اص  20ال ای دی ،وِ
هیتَاًذ ثِ  0سشی  0تبیی تمسین وشد ٍ ثؼذ آًْب سا دس سضتِ ّبیی ثِ غَست هَاصی ثِ ّن هتػل وٌیذ .دس حبل حبضش ٍلتبط
ولی دس حذٍد ٍ 22لت است اهب ًیبص ثِ خشیبًی  0ثشاثش ثیطتش ثشای سٍضي وشدى الهپ ّب داسد .اگش ّش وذام اص ایي ال دی ّب دس
اثش سَختي هذاس ثبص ضَد ،یىی اص سضتِ ّب لطغ هی ضَد اهب دیگش سضتِ ّب سٍضي ثبلی هی هبًذ .اگش ّش یه اص ال ای دی ّب دس
اثش سَختي اتػبل وَتبُ ضَد ،آى سضتِ ًسجت ثِ سضتِ ّبی دیگش خشیبى ثیطتشی هػشف هیىٌذ .ایي ضشایط ثِ احتوبل صیبد
ًتیدِ ای ثب لبثلیت اطویٌبى پبییٌی دس ًگِ داسی ال ای دی ّب دس سضتِ ثب ال ای دی ّبی سَختِ داسد ٍ دسهؼشؼ استشس
ثبالیی است.

ماتزیس
ثشای پَضص دادى ثشخی اص هؼبیت سٍش هَاصی هی ثبضذ ،دس ایي سٍش اهىبى افضٍدى اتػبالت ثیطتش ٍخَد داسد .دس تٌظیوبت
هبتشیس ،چٌذیي ال ای دی ثِ غَست هَاصی ثْن هتػل هیطًَذ ٍ ثؼذ چٌذیي دستِ اص هَاصی ّب ثِ غَست سشی ثْن هتػل

آضٌبیی ثب LED DRIVER :

آضٌبیی ثب LED DRIVER :

LIMENICS

هی ضًَذ.ثش طجك هثبل ثبال ثشای  20ال ای دی ،هیتَاى گشٍّبی  0تبیی وِ ثِ غَست هَاصی هتػل ضذى سا داضتِ ثبضین ٍ ثؼذ
آًْب سا یه تَدُ وٌینٍ .لتبط سضتِ ّب ّوچٌبى ّوبى ٍ 22لت است ٍ.خشیبى دسایَس ًیض ثبثت خَاّذ هبًذ .هضیت ایي سٍش ایي
است وِ اگش یىی اص ال ای دی ّب اتػبل وَتبُ ضَد ( ٍ یب ثسَصد) فمط  0ال ای دی سا اص هذاس خبسج هیىٌذ ٍ  24ال ای دی
ثبلی هبًذُ ثذٍى ّیچ هطىلی ثِ وبسضبى اداهِ هی دٌّذ.اص هؼبیت ایي سٍش ثِ اضتشان گزاضتي ثبس ثیي ال ای دی ّبی هَاصی
است وِ ثستگی داسد چمذس ال ای دی ّب اص ًظش وبسایی ثب ّن خَس ّستٌذ

رشتٍ مستقل
هطوئٌب ثْتشیي سٍش استفبدُ اص دسای َس چٌذ وبًبلی ثب خشیبى ثبثت است .دس ایي سٍش ّن اص هثبل لجلی استفبدُ هیىٌین ،دس ایي
سٍش اص  0دسایَس ثب خشٍخی ثشای اتػبل  0سضتِ  0تبیی اص ال ای دی ثِ غَست هستمل استفبدُ هیىٌن .دس ایي غَست هطىل
اص وبس افتبدى یه ال ای دی سا حزف هی ضَد .دس ایي سٍشّ ،وِ ال ای دی ّب دس اهبى هی هبًٌذ .دس ایي هَسد دسایَسّب ثِ
خبطش داضتي  0وبًبل هستمل گشاى تش خَاٌّذ ثَد

 .4مشایای استفادٌ اس درایًرَا تا تُزٌ يری تاال چیست؟

چٌذ دلیل ثشای استفبدُ اص ایٌگًَِ دسایَسّب ٍخَد داسد .اٍلیي آى رخیشُ اًشطی استّ .ویي ثبػث هی ضَد تب اصدسایَسّب ثِ
دسستی استفبدُ وٌیذ .رخیشُ اًشطی ثِ غَست هَثش هیتَاًذ دس طَل ػوش دسایَسّب ثسیبس هَثش ثبضذ .ثشای هثبلً ،یشٍی اتالف
ضذُ دس ال ای دی دسایَس ٍ 244لتی دس حذٍد ٍ 22.2لت است اگش اص آى ٍاحذ  04دسغذ هفیذ استفبدُ ضذُ ثبضذ ،اهب اگش ثِ
ٍ 23لت افضایص یبثذ اص آى ٍاحذ  44دسغذ هفیذ استفبدُ ضذُ است .ثش فشؼ ایٌىِ طَل ػوش ال ای دی ّب  04444سبػت
ثبضذ ،تفبٍت اًشطی رخیشُ ضذُ ثیي ایي دٍ ٍاحذ ًسجت ثِ طَل ػوش هیتَاًذ دس حذٍد  330ویلٍَات دس سبػت ثبضذ .ثب فشؼ
ّش ویلَ ٍات سبػت  05تَهبى غَست رخیشُ اًشطی سا ثِ همذاس 25044تَهبى ًسجت ثِ طَل ػوش هی تَاى تؼشیف وشد .دس
ثشخی اص ثشًبهِ ّبی التػبدی ضشوتْب ،سبصهبًْب ٍ ...ایي رخیشُ اًشطی هْن است ،دسایَسّب ثب ثْشُ ٍسی پبییي هیتَاًذ دس هسیش
سَد دّی هطىل ایدبد وٌذ ٍ اگشاص الهپْب دس داخل سبختوبى استفبدُ ضَد ثِ دلیل ثْشُ ٍسی پبییي دهب دس دسایَس ثبال سفتِ ٍ
هػشف اًشطی سیستن تَْیِ َّای سبختوبى افضایص پیذا هیىٌذ.
ػالٍُ ثش ایي ،دهبی پبییي تٌبست داسد ثب افضایص ثْشُ ٍسی دسایَسّب وِ هیتَاًذ تبثیش هْوی دس ثْجَد ػوش هحػَل ٍ
* MTBFداضتِ ثبضذ .اًشطی ّذس سفتِ دس دسایَس وِ  04دسغذ هفیذ وبس وشدُ ووتش اص دسایَسی است وِ  44دسغذ هفیذ وبس
وشدُ .دٍثشاثش وشدى گشهب دس دسایَسّبی ثب وبسایی ووتش ثبػث هیطَد تب دهبی اخضا ثِ طَس چطوگیشی افضٍدُ ضَد .طَل ػوش
خبصى ّبی الىتشٍلیتی دس دسایَس ثِ اصای افضایص ّش 24دسخِ سبًتی گشاد ،دس حذٍد  34دسغذ وبّص هی یبثذ .ثٌبثشایي،
دسایَسّب ثب ثْشُ ٍسی ثبال  2تب  0ثشاثش ثیطتش اص اًتظبس ػوش هیىٌٌذ .لبثلیت تبثؼی اص دهبست ٍ ،وبّص دهب ،لبثلیت اخضای دسایَس
سا افضایص هیذّذ.
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* : MTBFهذت صهبى پیص ثیٌی ضذُ ثیي خشاثی راتی یه سیستن دس حیي وبس تب ساُ اًذاصی ٍ ضشٍع ثِ وبس هدذد.

 .5دلیل اَمیت استفادٌ اس ال ای دی درایًر تا طًل عمز طًالوی چیست؟ ي آوُا چٍ تفايتی تا َم داروذ؟

دٍ دلیل هَخِ دس ساثطِ ثب سیستن سٍضٌبیی ٍخَد داسد:
اٍل اص ّوِ رخیشُ اًشطی است .اگشچِ ،فٌبٍسی ّبی دیگشی دس ایي صهیٌِ ثشای پبییي آٍسدى ّضیٌِ سٍضٌبیی ٍخَد داسد.
دٍهیي هَسد ،وبّص ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی است وِ ثسیبس هْن است .ال ای دی ّب هضیت طَل ػوش ثیطتش سا ًسجت ثِ دیگش
فٌبٍسی ّبی سٍضٌبیی داسًذ .وبّص ّضیٌِ خبیگضیٌی ٍ ًگْذاسی هیتَاًذ ػبهل هْوی ثبضذ .اگشچًَِ ،سبًبت ثشق ٍسٍدی
هیتَاًذ تبثیش لبثل تَخْی دس طَل ػوش دسایَس ٍ ّ LEDب داضتِ ثبضذ ٍ سیستن سا دس هؼشؼ خطش لشاس دّذ.
طَل ػوش ال ای دی دسایَسّب ػوذتب تَسط خبصى ّبی الىتشٍلیتی ثِ وبس سفتِ تؼییي هیطَد .ثِ ّویي دلیل ثشای دستیبثی ثِ
طَل ػوش ثیطتش دس ال ای دی دسایَسّب  ،هْن است وِ اص خبصى ّب الىتشٍلیتی ثب ویفیت استفبدُ ضَدٍ ٍ .لتی ػوش خبصى ّب ثِ
ًػف سسیذ ثِ اصای آى  24دسخِ سبًتیگشاد ثِ دهبی وبس دستگبُ اضبفِ هی ضَد ،هذیشیت دهبی ایي اخضا ثسیبس هْن است .دٍ
ػبهل ولیذی ثشای وبّص هَثش دهبی خبصى ّب ،طشح ساًذهبى ثبال (اتالف گشهبی ووتش دس دسایَس) ٍ طشح حشاستی ( ّذایت هَثش
یب اًتمبل گشهب ثِ هحذٍدُ اطشاف) هی ثبضذ.
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 .6تفايت تیه  MTBFي طًل عمز در چیست؟

هیبًگیي صهبى ثیي خشاثی ) (MTBFیه تخویي آهبسی است وِ ول صهبًی وِ یه ٍاحذ دس حیي وبس ،دٍثبسُ خشاة هی ضَد
سا ًطبى هی دّذ .ایي صهبى هَسد اًتظبس وبسوشد ّیچ ٍاحذی سا ًطبى ًویذّذ .ثشای هثبل ،اگش ٍ 24444احذ ثشای  2444سبػت
وبس وٌٌذ ٍ  24تب خشاثی داضتِ ثبضذ ،هیبًگیي صهبى ثیي خشاثی ثِ یه هیلیًَی ن سبػت هی سسذ .الجتِ ثِ ایي هؼٌی ًیست وِ
اص ّش ٍاحذ اًتظبس  220سبل وبس سا داضتِ ثبضیذ.
هیضاى ول وبسوشد 10000*1000=10000000
هیضاى ول وبسوشد تمسین ثش تؼذاد خشاثی 10000000/10=1000000
تؼذاس سٍص 1000000/24=41666.667
تؼذاد سبل 41666.667/365=114.1552

ثشای هثبلی دیگش ،اگش هیبًگیي صهبى ثیي خشاثی هحػَلی  234444سبػت تؼییي ضذُ ٍ  2444دستگبُ دس حبل وبس وشدى
ثبضٌذ ،ثِ طَس هتَسط اًتظبس هی سٍد اگش دستگبُ ّب ّش سٍص  4سبػت سٍضي ثبضٌذ ّش هبُ یه خشاثیٍ ،اگش ّویطِ سٍضي
ثبضٌذ ّش 24سٍص یه خشاثی داسین.
دس همبثل ،طَل ػوش ًطب ى هیذّذ وِ یه هحػَل اًتظبس هی سٍد چِ هذت دس ضشایط ػبدی ػولیبتی دٍام ثیبٍسد .ایي دٍسُ
هذت صهبى ثیي آغبص وبس دستگبُ تب ضشٍع فشسبیص آى هی ثبضذ .ایي صهبى تَسط ػوش هَسد اًتظبس اخضای استفبدُ ضذُ دس
هًَتبط یه ٍاحذ تؼییي هی ضَد .ضؼیف ثَدى طَل ػوشهَسد اًتظبس یه اخضا توبم هحػَل سا تحت تبثش لشاس هیذّذ .دس هٌبثغ
تغزیِ ،خبصى ّبی الىتشٍلیتی ووتشیي طَل ػوش سا داسًذ MTBF .تٌْب دس طی ػوش ػبدی ػولیبتی هحػَل لبثل اسائِ هی
ثبضذ.

 PF .7ي  PFCچیست ي چزا در تعییه ال ای دی درایًرَا مُم َستىذ؟

ضشیت تَاى ( خالغِ ً )PFسجت تَاى حمیمی ثِ تَاى اسوی است دس سیستن تَاى  ٍ ACثِ غَست اػذادی ثیي  2ٍ 4ثیبى
هی ضَد .تَاى حمیمی ،تَاى وطیذُ ضذُ تَسط ثبس است دسحبلیىِ تَاى اسوی هحػَل خشیبى ثبس ٍ ٍلتبط ثبس است .تب ٍلتی وِ
ٍلتبط ٍ خشیبى اص هحذٍدُ ثیشٍى ثبضذ ایي هحػَل ثِ طَس لبثل تَخْی ثضسگتش اص تَاى حمیمی است.
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 PFCاختػبس اغالح ضشیت تَاى است .ثِ هٌظَس ًگِ داضتي ضشیت تَاى ثبال ،هٌجغ تغزیِ سَئیچیٌگ ( ضبهل ال ای دی
دسایَس) ثبیذ ثِ ًَػی اص اغالح ضشیت تَاى ثْشُ ثجشد.
ایي هَضَع ثسیبس هْن است صیشا ثبس ثب ضشیت تَاى ون ،خشیبى ثیطتشی سا هیىطذ تب ثبس ثب ضشیت تَاى ثبالتش ثشای اًتمبل تَاى
حمیمی یىسبى .ثٌبثشایي ًتیدِ ضشیت تَاى پبییي  ،تلفبت صیبد تَاى دس خط تَلیذ هیجبضذ .استبًذاسدّبی صیبدی ثشای تؼییي
سطح هَثش ٍ هَسد ًیبص ثشای اغالح ضشیت تَاى دس هٌجغ تغزیِ سَئیچیٌگ ٍ یب ال ای دی دسایَس ٍخَد داسد.

 .8چزا اس ال ای دی درایًر محافظت میشًد؟ آیا ضزيری است؟

ّذف اص هحبفظت ثِ دٍ لسن است .اٍل ،دسخِ حفبظتی ) (IPسا دس ٍاحذ ثب فشاّن وشدى هبًؼی ضذ آة ثشای هوٌبػت اص ٍسٍد
آة ثِ صیش هحیط اخضا ثبال هی ثشد .ایي سٍش وبسثشد صیبدی ثشای پشٍطوتَسّب دس هحیط ثیشٍى هثل چشاؽ ّبی خیبثبًی داسد.
دٍم ،اص ػبیك ّب هؼوَال خیلی ثْتش اص َّا هیتَاى حشاست سا اًتمبل داد ،ػبیك حشاست تَلیذ ضذُ تَسط ال ای دی دسایَس سا ثِ
سطح دستگبُ اًتمبل هی دّذ .ایي وبس ثِ پبییي آٍسدى حشاست اخضا ثِ ضذت ووه هیىٌذ ٍ ثِ طَس لبثل تَخْی ثبػث افضایص
طَل ػوش ٍ لبثلیت ا طویٌبى دسایَسّب هی ضَد.ػبیك هی تَاًذ ثِ ًَػی دهبی ػولیبتی ثؼضی اص ال ای دی دسایَسّبی
پشٍطوتَسّب سا دس حذٍد  04-24دسخِ سبًتیگشاد وبّص دّذ .هؼوَال ػبیك حشاستی استفبدُ ضذُ دس ال ای دی دسایَسّب چست
سیلیىًَی ثِ ّوشاُ وبٍس آلَهیٌیَهی هیجبضذ.

 .9درجٍ ضذ آب تًدن در ال ای دی درایًرَا چطًر مشخص شذٌ؟

دسخِ حشاستی ثش حست هحیطًَ ،ع حفبظت سا هطخع هیىٌذ .دسخِ حفبظتی ) (IPهؼوَال دٍ ػذد داسد وِ اٍلی دسثبسُ
حفبظت دس ثشاثش اخسبم ٍ یب هَاد خبهذ است ٍ دٍهی ثشای حفبظت دسثشاثش هبیؼبت (آة) است .ػذد اٍل ثیي 0-4تؼشیف ضذُ
وِ  0ثِ طَ سوبهل اص ٍسٍد گشد ٍ خبن خلَگیشی هیىٌذ .دٍهیي ػذد اص  4-4تؼشیف ضذُ وِ ضشح وبهل آى سا هیتَاًیذ دس
همبلِ ای ثِ طَس خذاگبًِ وِ تَسط گشٍُ الیوٌیىس ًَضتِ ضذُ هطبلؼِ ًوبییذ :

http://limenics.ir/post/c_showListObject/59_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-IP
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 .11حفاظت اس صاعقٍ در ال ای دی درایًر چطًر تعزیف شذٌ؟

 IEC 61000-4-5یه هشخغ هطتشن ثشای تخویي اهٌیت تدْیضات الىتشًٍیىی ٍ الىتشیىی صهبًیىِ تحت آصهبیص غبػمِ
ّستٌذ تؼییي وشدُ .سٍش آصهَى هستٌذی دس  IEC 61000سبصگبسی ایي سٍش سا تؼشیف هیىٌذ ثِ هٌظَس تؼییي اهٌیت
دستگبُ یب سیستن دس ثشاثش یه پذیذُ هطخع.
استبًذاسدّبی آصهَى هَج ثشای حفبظت ًَسی ثِ غَست صیش است .سًح : IEC61000-4-5

Level voltage Open-circuit test
1
0.5 kV
2
1.0 kV
3
2.0 kV
4
4.0 kV
X
Special
ًىتِ X :هیتَاًذ دس ّش هشحلِ ای ثبضذ ،صیش یب ثیي هشاحل .ایي هشحلِ هیتَاًذ استبًذاسد هحػَل سا هطخع وٌذ.

مىاتع:

http://www.astrodyne.com/products/guides/led-drivers/faq/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_time_between_failures
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IEC_standards
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