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oنمایشگرها

oسیستم های آالرم

o توان باال–( استفاده جدید)روشنایی

هاLEDکاربرد 

LEDکاربرد های 



LEDمدل دمایی 



LEDخطرات دمای باال برای 
کاهش طول عمر و افزایش خطر سوختن

کاهش بازدهی نور به علت تغییر شدت

تغییر طول موج نور

LEDعلت خطرات دمای باال برای 

.طیف گرمایی مادون قرمز نیست بلکه فلورسنت است



LEDانواع روش های مدیریت گرمایی 

مواد رسانای حرارتی جدید
ته تکنیک های جدید در پکیج بس
بندی دیود بسته بندی 

و کاهش جریان LEDافزایش تعداد 

هر کدام

خنک کننده های فن دار خنک کننده های عبور مایع



و کاهش جریان هر کدامLEDافزایش تعداد 

:  مزایا 
LEDکاهش جریان و حرارت 

افزایش باده  

: معایب 
LEDافزایش قیمت به علت افزایش 



مواد رسانای حرارتی جدید

خواص  
CarbAl™

ضریب انتشار حرارتی باال

هدایت دمایی زیاد

 ضریب انبساط گرمایی(CTE )کم

چگالی پایین



™CarbAlمقایسه بین 
و باقی مواد هادی گرما



ه از معماری جدید گرماگیر با استفاد
مواد کمکی



ته تکنیک های جدید در پکیج بس
بندی دیود بسته بندی 

Flip-chip Package Technique

Chip-on-board Package Technique



خنک کننده ها



نتیجه گیری

اما . قدرت رقیب سرسخت المپ های متداول می باشند LEDسیستم های 
برخالف این المپ ها انرژی گرمایی با تشعشع فروسرخ از قطعه خارج نمی

طول این انباشتگی گرما باعث کاهش. شود و در محل پیوند انباشه می شود 
بنابراین برای اینکه . خواهد شد LEDعمر ، تغییر رنگ و تغییر شدت نور 

P-Nبتوان این نقص را جبران کرد روش های مختلفی جهت خنک کردن پیوند
.  اشند معرفی شده اند که برخی در مرحله تحقیق و تعدادی نیز عملیاتی می ب

های توان باال کل نیاز روشنایی بشر را تأمین LEDانتظار می رود در آینده 
.  کنند 



: مراجع 

[1] “http://conceptselectronics.com/diodes/structure-pn-junction-diode/.” .
[2] “ خبرخوان|کاروفناوری .” [Online]. Available: http://motafakran899.wisi.ir/. [Accessed: 17-Jan-2016].
[3] تکنولوژی“,آهنگر.ی LED.”
[4] “CFL با LED(smd) مصرفکمفوقهایالمپتفاوت .” [Online]. Available:
http://www.technoelectric.ir/index.php/news/13-cfl-led-smd. [Accessed: 20-Jan-2016].

,شهرام.خ,محمدحسن.ا,اسالمی.م]5[ andنوگویش.رایانهنقشه کشیوفنیروشنایی,علیرضا.ح.
[6] “ مغناطیسیالقاءالمپ LVD| قدرتوبرقآموزش|سادهزبانبهبرق .” [Online]. Available:
http://hipower.ir/_page/page.php?id=91. [Accessed: 20-Jan-2016].
[7] C. Based and T. Material, “Novel Approaches to Thermal Management for Power LED Packaging,” pp. 50–
54.
[8] J. Temperature, P. Thermal, and T. Resistance, “Research Progress on Packaging Thermal Management
Techniques of High Power LED,” vol. 353, pp. 3989–3994, 2012.
[9] Brown and Marco and B. and Marco, Introduction to Heat Transfer. McGraw-Hill, 1958.
[10] J.P. Holman and J. P. Holman, Heat Transfer. McGraw-Hill, 2002.

.فارسیادبوزبانفرهنگستان.التینبخش،13۸5تا13۷۶:فرهنگستانمصّوبواژه هایفرهنگ]11[
.فارسیادبوزبانفرهنگستان.التینبخشهفتم،دفترـفرهنگستانمصّوبواژه هایفرهنگ]12[

[13] “ آزاددانشنامه  ویکی پدیا،-گرماییانبساطضریب .” [Online]. Available:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7
_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C. [Accessed: 27-Jan-2016].
[14] J. Wang, X. Zhao, Y. Cai, C. Zhang, and W. Bao, “Experimental study on the thermal management of high-
power LED headlight cooling device integrated with thermoelectric cooler package,” ENERGY Convers. Manag., vol. 101,
pp. 532–540, 2015.


