
ג"ראש השנה תשפ–כנס לקוחות 

Summer Nights
מגריז ועד לגופי תאורה 

יואב אבינור
ל הנדסה ופיתוח"סמנכ

תומר יפת
מנהל פיתוח מוצרים



מנגנוני הפחתת ביצועים בגופי תאורת לד 

תופעות הקשורות בהפחתה הדרגתית בביצועים•

לדים-ירידה בתפוקת האור •

לדים-שינוי בגוון האור •

דרייבר-ירידה במקדם ההספק •

דרייבר–ירידה בנצילות החשמלית •

הפחתת הביצועים נגרמת בעיקר בשל השינוי בתכונות הכימיות של מארז הלד ציפוי  בלדים•

העשוי לרוב מסיליקון כתוצאה מחשיפה מתמשכת לחום ולחות

ל  'בדרייברים הירידה בביצועים נגרמת בעיקר בשל השינוי בתכונות הכימיות של הג•

דבר הגורם  , בתוך הקבלים כתוצאה מחשיפה מתמשכת לחום"( התייבשות)"האלקטרוליטי 

לירידת הקיבוליות שלהם עד לכשל מוחלט
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ג מודול"חתך טיפוסי של לד המותקן ע
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השפעת חימום על מארז הלד



של מדגם ( גוון הצבע)בדיקה הבוחנת את השינוי בתפוקת האור ובקואורדינטות הכרומטיות •

 55°C, 85°C, 105°C: עבודה קבועות של' העובדים בזרם קבוע ובטמפלדים

ערכי תפוקת האור והקואורדינטות הכרומטיות נמדדים עבור כל לד בתחילת הבדיקה ואחת  •

לכל אלף שעות עבודה

או  10,000נהוג כיום לבצע בדיקות למשך ( 2835כגון מארז )בהספק בינוני לדיםעבור •

שעות עבודה12,000

או  15,000נהוג כיום לבצע בדיקות למשך ( 5050כגון מארז )בהספק בינוני לדיםעבור •

שעות עבודה18,000

בסוף הבדיקה מתקבלת טבלת ערכים ממוצעים של תפוקת אור וקואורדינטות כרומטיות כל  •

בדיקה' אלף שעות עבודה בכל טמפ
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IES LM-80בדיקת 
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IES LM-80בדיקת 



להערכת הירידה צפויה בתפוקת האור על  ( אקסטרפולציה)התקן מגדיר שיטה מתמטית •

LM-80סמך נתוני בדיקת 

משעות העבודה  6התחזית המחושבת של דעיכת האור מוגבלת לפרק זמן של עד פי •

שנבדקו

חישוב דעיכת האור לפי  , שעות עבודה15,000בוצעה במשך LM-80אם בדיקת : דוגמא•

TM-21 שעות עבודה90,000הוא עד

הוא כי עוצמת האור הממוצעת לאחר L80@85°C > 90Kהמשמעות של הנתון : דוגמא•

מתפוקת האור  80%לא תפחת מרמה של 85°Cשל ' שעות עבודה בטמפ90,000

ההתחלתית
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IES TM-21חישוב דעיכת אור 



אורך החיים של דרייבר מוגדר כנקודה בזמן שבה •

F10–מהדרייברים יכשלו 10%

יצרני הדרייברים מספקים נתונים על אורך החיים  •

הנמדדת על המעטפת' מול טמפ

בדוגמא המוצגת היצרן מבטיח אורך חיים של  •

120K75°מעטפת עד ' שעות בטמפC  ובעומס

מהעומס הנומינלי80%של 

הינה לאורך חיים י"נתדרישת נוהל הסמכה של •

35°Cסביבה של ' שעות בטמפ85,000של 
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איך מעריכים את אורך החיים של הדרייבר 
?המותקן בגוף התאורה



,  בהינתן נתוני מדידה במעבדה וחישוב מספרי של דעיכת תפוקת האור ברמת הלד הבודד:שאלה•

?מה זה אומר לגבי דעיכת האור הצפויה ברמת גוף התאורה

בתוך גוף התאורה עובדים בתנאים שאינם חורגים מתנאי  שהלדיםצריך לוודא : תשובה•

הבדיקה

:  איך בודקים את זה•

לא מתחממים הלדיםמיוצבת ובודקים כי ' מפעילים את גוף התאורה בתוך תא בדיקה בעל טמפ

85°Cשל ' לדוגמא טמפ, LM-80הרלוונטית של בדיקת ' מעבר לטמפ

מתחממת מעטפת הדרייבר' בודקים גם לאיזו טמפ•

In Situ Temperature Measurement Testהבדיקה נקראת •

?ISTMTצריך לבצע את בדיקת Ta’ באיזו טמפ:שאלה•
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איך מעריכים את ירידת תפוקת האור ואורך 
?חיי הדרייבר ברמת גוף התאורה



בלילות הקיץ  ' אנו חווים התחממות גלובלית והטמפ•

עולה לאורך השנים

?הממוצעת בהם פועלים גופי תאורת חוץ' מהי הטמפ•

אפילו  , 2021משנת CREEלפי פרסום של חברת •

הממוצעת בלילות לאורך  ' בפלורידה ולואיזיאנה הטמפ

20°Cהשנה אינה עולה על 
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Summer Nights Temperatures



התאפיינה בחודשי קיץ חמים  2020שנת •

במיוחד

נמדדה בתחנת אילת  אוגוסט -בחודשים יולי•

.בשעות החשיכה31°Cממוצעת של ' טמפ

המקסימום  ' טמפאוגוסט -בחודשים יולי•

35°Cבשעות החשיכה עלו פעמים בודדות מעל 

הממוצעת ' הטמפ2020במהלך כל שנת •

23.3°Cבשעות החשיכה הייתה 
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ממוצעת בהם פועלים  ' טמפ
גופי תאורת חוץ באילת

מקסימום בשעות החשיכה' טמפ



בשעות החשיכה26.5°Cממוצעת של ' נמדדה בתחנת חוף תל אביב טמפאוגוסט -בחודשים יולי•

20.3°Cהממוצעת בשעות החשיכה הייתה ' הטמפ2020במהלך כל שנת •
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ממוצעת בהם פועלים  ' טמפ
גופי תאורת חוץ בתל אביב



סביבה  ' הדרישה הנהוגה במפרטים המוסדיים מתייחסת לדעיכת האור ואורך חיי הדרייבר בטמפ•

זו' בטמפISTMTוהמשמעות היא כי יש לבצע את בדיקת Ta=35°Cממוצעת של 

דרישה זו נותנת מרווח ביטחון מאד גדול, שונות בשעות החשיכה' כפי שראינו ממדידות טמפ•

סעיף )לפחות Ta=40°Cסביבה של ' מדוע מופיע דרישה לעבודה תקינה של גופי תאורה בטמפ: שאלה•

?(י"בנת2.6

(  י הדרייבר"הלדים ע' כגון מדידת טמפ)כי מותקנים בגופי התאורה אמצעי ביטחון יש להבטיח: תשובה•

שיכול להתרחש לדוגמא בעת הפעלה גופי ( י"בנת2.7סעיף )שימנעו נזק לציוד כתוצאה מחימום יתר 

.התאורה במהלך יום קיץ אך לצורך חישוב אורך חיים
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מסקנות  
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LUXEON 5050מדגם לדיםשל LM80בדיקת  וולקן  
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In-Situ Temperature Measurement Testבדיקת  וולקן  
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In-Situ Temperature Measurement Testבדיקת  וולקן  
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–געש וולקן •

פותח בשיתוף עם הנדסת 

בעל הסמכה של  געש והוא

י"ונתמשרד הבינוי והשיכון 

הוולקן מתוכנן לאורך חיים של  •

שעות90,000מעל 

קישור לאתר געש•

וולקן  

https://www.gaash.com/page_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%9F
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תודה על ההקשבה  


