Thi͇t b͓ ÿi͏n: Chi͇u sáng
HӋ sӕ hiӋu suҩt tҧi lҳp ÿһt: Ĉây là tӹ sӕ cӫa hi͏u sṷt t̫i mͭc tiêu và t̫i l̷p ÿ̿t.
Nguӗn phát sáng: Bӝ ÿèn là mӝt ÿѫn vӏ phát sáng hoàn chӍnh, bao gӗm mӝt hoһc nhiӅu
ÿèn cùng vӟi các bӝ phұn ÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ phân phӕi ánh sáng, ÿӏnh vӏ và bҧo vӋ ÿèn, và
nӕi ÿèn vӟi nguӗn ÿiӋn.
Lux: Ĉây là ÿѫn vӏ ÿo theo hӋ mét cho ÿӝ chiӃu sáng cӫa mӝt bӅ mһt. Ĉӝ chiӃu sáng duy
trì trung bình là các mӭc lux trung bình ÿo ÿѭӧc tҥi các ÿiӇm khác nhau cӫa mӝt khu vӵc
xác ÿӏnh. Mӝt lux bҵng mӝt lumen trên mӛi mét vuông.
Ĉӝ cao lҳp ÿһt: Ĉӝ cao cӫa ÿӗ vұt hay ÿèn so vӟi mһt phҷng làm viӋc.
HiӋu suҩt phát sáng danh nghƭa: Tӹ sӕ giӳa công suҩt lumen danh nghƭa cӫa ÿèn và tiêu
thө ÿiӋn danh nghƭa, ÿѭӧc thӇ hiӋn bҵng lumen trên oát
ChӍ sӕ phòng : Ĉây là mӝt hӋ sӕ thiӃt lұp quan hӋ giӳa các kích thѭӟc dӵ kiӃn cӫa cҧ căn
phòng và ÿӝ cao giӳa bӅ mһt làm viӋc và bӅ mһt cӫa ÿӗ ÿҥc.
HiӋu suҩt tҧi mөc tiêu: Giá trӏ cӫa hiӋu suҩt tҧi lҳp ÿһt ÿѭӧc xem là có thӇ ÿҥt ÿѭӧc vӟi
hiӋu suҩt cao nhҩt, ÿѭӧc thӇ hiӋn bҵng lux/W/m².
HӋ sӕ sӱ dөng (UF): Ĉây là tӹ lӋ cӫa quang thông do ÿèn phát ra tӟi mһt phҷng làm viӋc.
Ĉây là ÿѫn vӏ ÿo thӇ hiӋn tính hiӋu quҧ cӫa sӵ phӕi hӧp chiӃu sáng.
Quang thông và cѭӡng ÿӝ sáng:
Ĉѫn vӏ quӕc tӃ cӫa cѭӡng ÿӝ sáng I là Candela (cd). Mӝt lumen bҵng quang thông chiӃu
sáng trên mӛi mét vuông (m2) cӫa mӝt hình cҫu có bán kính mӝt mét (1m) khi mӝt nguӗn
ánh sáng ÿҷng hѭӟng 1 Candela (nguӗn phát ra bӭc xҥ ÿӅu nhau tҥi mӑi hѭӟng) có vӏ trí tҥi
tâm cӫa hình cҫu. Do diӋn tích cӫa hình cҫu có bán kính r là 4Sr2, mӝt hình cҫu có bán
kính là 1m có diӋn tích là 4Sm2 nên tәng quang thông do nguӗn 1 – cd phát ra là 4S1m. Vì
vұy quang thông do mӝt nguӗn ánh sáng ÿҷng hѭӟng có cѭӡng ÿӝ I sӁ ÿѭӧc tính theo công
thӭc:
Quang thông (lm) = 4S × cѭӡng ÿӝ sáng(cd)
Sӵ khác nhau giӳa lux và lumen là lux phө thuӝc vào diӋn tích mà quang thông trҧi ra.
1000 lumen, tұp trung tҥi mӝt diӋn tích mӝt mét vuông, chiӃu sáng diӋn tích ÿó vӟi ÿӝ
chiӃu sáng là 1000 lux. CǊng 1000 lumen chiӃu sáng trên diӋn tích mѭӡi mét vuông sӁ tҥo
ra ÿӝ chiӃu sáng mӡ hѫn, chӍ có 100 lux.
Ĉӏnh luұt tӹ lӋ nghӏch vӟi bình phѭѫng
Ĉӏnh luұt tӹ lӋ nghӏch vӟi bình phѭѫng xác ÿӏnh quan hӋ giӳa cѭӡng ÿӝ sáng tӯ mӝt ÿiӇm
nguӗn và khoҧng cách. Ĉӏnh luұt phát biӇu rҵng cѭӡng ÿӝ ánh sáng trên mӛi ÿѫn vӏ diӋn
tích tӹ lӋ nghӏch vӟi bình phѭѫng cӫa khoҧng cách tính tӯ nguӗn (vӅ bҧn chҩt là bán kính).
E=I/d2
Trong ÿó E = ÿӝ chiӃu sáng, I = cѭӡng ÿӝ sáng và d = khoҧng cách
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Mӝt cách viӃt khác ÿôi khi thuұn tiӋn hѫn cӫa công thӭc này là:
E1 d1² = E2 d2²
Khoҧng cách ÿѭӧc ÿo tӯ ÿiӇm kiӇm tra ÿӃn bӅ mһt phát sáng ÿҫu tiên – dây tóc cӫa bóng
ÿèn trong, hoһc vӓ thӫy tinh cӫa bóng ÿèn mӡ.
Ví dө: NӃu ÿo cѭӡng ÿӝ sáng cӫa mӝt bóng ÿèn tҥi khoҧng cách 1,0 mét ÿѭӧc 10,0 lm/m²
thì mұt ÿӝ thông lѭӧng tҥi ÿiӇm chính giӳa cӫa khoҧng cách ÿó sӁ là bao nhiêu?
Lӡi giҧi: E1m = (d2 / d1)² * E2
= (1.0 / 0.5)² * 10.0
= 40 lm/m²
NhiӋt ÿӝ màu
NhiӋt ÿӝ màu, ÿѭӧc thӇ hiӋn theo thang tính Kelvin (K) là biӇu hiӋn màu sҳc cӫa ÿèn và
ánh sáng mà nó phát ra. Tѭӣng tѭӧng mӝt tҧng sҳt ÿѭӧc nung ÿӅu cho ÿӃn khi nó rӵc lên
ánh sáng da cam ÿҫu tiên, và sau ÿó là vàng, và tiӃp tөc cho ÿӃn khi nó trӣ nên “nóng
trҳng” Tҥi bҩt kǤ thӡi ÿiӇm nào trong quá trình nung, chúng ta có thӇ ÿo ÿѭӧc nhiӋt ÿӝ cӫa
kim loҥi theo ÿӝ Kelvin ( ÿӝ C + 273) và gán giá trӏ ÿó vӟi màu ÿѭӧc tҥo ra. Ĉây là nӅn
tҧng lý thuyӃt vӅ nhiӋt ÿӝ màu. Ĉӕi vӟi ÿèn nóng sáng, nhiӋt ÿӝ màu là giá trӏ “thӵc”; ÿӕi
vӟi ÿèn huǤnh quang và ÿèn có ӕng phóng ÿiӋn cao áp (HID), giá trӏ này là tѭѫng ÿӕi và vì
vұy ÿѭӧc gӑi là nhiӋt ÿӝ màu tѭѫng quan. Trong công nghiӋp, "nhiӋt ÿӝ màu “ và “nhiӋt ÿӝ
màu tѭѫng quan” thѭӡng có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng hoán ÿәi cho nhau. NhiӋt ÿӝ màu cӫa ÿèn
làm cho ÿèn trӣ thành các nguӗn sáng “ҩm”, “trung tính” hoһc “mát”. Nói chung, nhiӋt ÿӝ
càng thҩp thì nguӗn càng ҩm, và ngѭӧc lҥi.
Ĉӝ hoàn màu
Khҧ năng hoàn màu bӅ mһt cӫa nguӗn ánh sáng có thӇ ÿѭӧc ÿo mӝt cách rҩt tiӋn lӧi bҵng
chӍ sӕ hoàn màu. ChӍ sӕ này dӵa trên tính chính xác mà chiӃc ÿèn ÿѭӧc xem xét mô phӓng
mӝt tұp hӧp các màu kiӇm tra so vӟi chiӃc ÿèn mүu, kӃt quҧ cӫa ÿӝ phù hӧp hoàn hҧo là
100. ChӍ sӕ CIE có mӝt sӕ hҥn chӃ nhѭng vүn là ÿѫn vӏ ÿo ÿһc tính hoàn màu cӫa nguӗn
ánh sáng ÿѭӧc công nhұn rӝng rãi nhҩt.
Bҧng 1. Ӭng dөng cӫa các nhóm hoàn màu (Cөc sӱ dөng năng lѭӧng hiӋu quҧ, 2005)
ChӍ sӕ hoàn màu
Ӭng dөng ÿһc trѭng

Nhóm hoàn màu

chung CIE(Ra)

1A

Ra > 90

1B

80 < Ra < 90

2

60 < Ra < 80

3

40 < Ra < 60

4

20 < Ra < 40

Bҩt kǤ nѫi nào cҫn có sӵ hoàn màu chính xác, ví dө viӋc
kiӇm tra in màu
Bҩt kǤ nѫi nào cҫn ÿánh giá màu chính xác hoһc cҫn có
sӵ hoàn màu tӕt vì lý do thӇ hiӋn, ví dө chiӃu sáng trѭng
bày
Bҩt kǤ nѫi nào cҫn sӵ hoàn màu tѭѫng ÿӕi
Bҩt kǤ nѫi nào sӵ hoàn màu ít quan trӑng nhѭng sӵ biӇu
hiӋn màu sҳc sai lӋch rõ rӋt là không thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc
Bҩt kǤ nѫi nào sӵ hoàn màu không hӅ quan trӑng và sӵ
biӇu hiӋn màu sҳc sai lӋch rõ rӋt là chҩp nhұn ÿѭӧc.
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ViӋc cho rҵng nhiӋt ÿӝ màu và ÿӝ hoàn màu ÿӅu cùng mô tҧ nhӳng ÿһc tính giӕng nhau
cӫa ÿèn là mӝt quan niӋm sai lҫm. Cҫn nhҳc lҥi rҵng nhiӋt ÿӝ màu mô tҧ sӵ biӇu hiӋn màu
sҳc cӫa nguӗn ánh sáng và ánh sáng ÿѭӧc phát ra tӯ ÿó. Ĉӝ hoàn màu mô tҧ mӭc ÿӝ chính
xác mà ánh sáng biӇu hiӋn màu trên các vұt thӇ.

2. CÁC LOҤI Hӊ THӔNG CHIӂU SÁNG
Phҫn này mô tҧ các chӫng loҥi và thành phҫn cӫa nhiӅu hӋ thӕng chiӃu sáng khác nhau.

2.1 Ĉèn sӧi ÿӕt (GLS)
Ĉèn nóng sáng hoҥt ÿӝng nhѭ mӝt “vұt thӇ xám”, phát ra các bӭc xҥ có lӵa chӑn, hҫu hӃt
diӉn ra ӣ vùng có thӇ nhìn thҩy ÿѭӧc. Bóng ÿèn có mӝt bӝ phұn chân không hoһc nҥp khí.
Mһc dù bӝ phұn này ngăn sӵ oxy hóa cӫa dây tóc ÿèn bҵng vonfam, nó không ngăn ngӯa
bay hѫi. Bóng ÿèn bӏ tӕi ÿi là do vonfam bӏ bay hѫi ngѭng lҥi trên bӅ mһt tѭѫng ÿӕi mát
cӫa bóng. Nhӡ bӝ phұn nҥp khí trѫ, tình trҥng bay hѫi sӁ ÿѭӧc ngăn chһn và trӑng lѭӧng
phân tӱ càng lӟn thì hiӋu quҧ cӫa nó càng cao. Ĉӕi vӟi nhӳng loҥi ÿèn thѭӡng, hӛn hӧp
agon nitѫ vӟi tӹ lӋ 9/1 ÿѭӧc sӱ dөng do chi phí thҩp. Kripton hoһc Xenon chӍ ÿѭӧc sӱ
dөng trong nhӳng ӭng dөng ÿһc biӋt nhѭ ÿèn chu kǤ khi bóng ÿèn kích thѭӟc nhӓ giúp bù
ÿҳp lҥi chi phí cao và khi hiӋu suҩt là vҩn ÿӅ cӵc kǤ quan trӑng.
ViӋc nҥp khí có thӇ làm dүn nhiӋt tӯ dây tóc, vì vұy ÿӝ dүn nhiӋt thҩp là rҩt quan trӑng.
Ĉèn nҥp khí thѭӡng hӧp nhҩt các dây chì trong dây dүn chính. Mӝt khe hӣ nhӓ có thӇ gây
phóng ÿiӋn, có khҧ năng kéo theo dòng ÿiӋn mҥnh. Vì khe nӭt cӫa dây tóc thѭӡng báo hiӋu
kӃt thúc tuәi thӑ cӫa ÿèn nên các cҫu chì mҥch sӁ không dӉ bӏ hѭ hӓng.

Bӭc xҥ có thӇ
nhìn thҩy ÿѭӧc
Thҩt thoát do dүn
nhiӋt và ÿӕi lѭu
Bӭc xҥ tia hӗng ngoҥi

Hình 2. Ĉèn sӧi ÿӕt và sѫ ÿӗ năng lѭӧng cӫa ÿèn sӧi ÿӕt
(Ӫy ban vӅ sӱ dөng năng lѭӧng hiӋu quҧ, 2005)
Ĉһc ÿiӇm
 HiӋu suҩt – 12 lumen/Oát
 ChӍ sӕ hoàn màu – 1A
 NhiӋt ÿӝ màu – Ҩm (2.500K – 2.700K)
 Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 1 – 2.000 giӡ
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2.2 Ĉèn Halogen-Vonfam
Ĉèn halogen là mӝt loҥi ÿèn nóng sӧi ÿӕt. Loҥi ÿèn này có dây tóc bҵng vonfam giӕng
nhѭ ÿèn sӧi ÿӕt bình thѭӡng mà bҥn sӱ dөng tҥi nhà, tuy nhiên bóng ÿèn ÿѭӧc bѫm ÿҫy
bҵng khí halogen. Nguyên tӱ vonfam bay hѫi tӯ dây tóc nóng và di chuyӇn vӅ phía thành
mát hѫn cӫa bóng ÿèn. Các nguyên tӱ vonfam, oxy và halogen kӃt hӧp vӟi nhau tҥi thành
bóng ÿӇ tҥo nên phân tӱ vonfam oxyhalogen. NhiӋt ÿӝ ӣ thành bóng giӳ cho các nguyên tӱ
vonfam oxyhalogen ӣ dҥng hѫi. Các phân tӱ này di chuyӇn vӅ phía dây tóc nóng nѫi nhiӋt
ÿӝ cao hѫn tách chúng ra khӓi nhau. Nguyên tӱ vonfam lҥi ÿông lҥi trên vùng mát hѫn cӫa
dây tóc-không phҧi chính xác ӣ nhӳng vӏ trí mà chúng bӏ bay hѫi. Các khe hӣ thѭӡng xuҩt
hiӋn gҫn các ÿiӇm nӕi giӳa dây tóc vonfam và dây ÿҫu vào bҵng molypÿen, nѫi nhiӋt ÿӝ
giҧm ÿӝt ngӝt.

Hình 33 Ĉèn halogen vonfam
Ĉһc ÿiӇm
 HiӋu suҩt – 18 lumen/Oát
 ChӍ sӕ hoàn màu – 1A
 NhiӋt ÿӝ màu – Ҩm (3.000K- 3.200K)
 Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 2 – 4.000 giӡ

Ѭu ÿiӇm
 Gӑn hѫn
 Tuәi thӑ dài hѫn
 Sáng hѫn
 Ánh sáng trҳng hѫn (nhiӋt ÿӝ màu cao hѫn)

Nhѭӧc ÿiӇm
 Giá cao hѫn
 NhiӅu tia hӗng ngoҥi hѫn
 NhiӅu tia cӵc tím hѫn
 Khó cҫm giӳ

2.3 Ĉèn huǤnh quang
2.3.1 Ĉһc ÿiӇm cӫa ÿèn huǤnh quang
Ĉèn huǤnh quang có hiӋu suҩt lӟn hѫn ÿèn sӧi ÿӕt tiêu chuҭn tӯ 3 ÿӃn 5 lҫn và có tuәi thӑ
tӯ 10 ÿӃn 20 lҫn. Dòng ÿiӋn chҥy qua chҩt khí hoһc kim loҥi bay hѫi có thӇ gây ra bӭc xҥ
ÿiӋn tӯ tҥi nhӳng bѭӟc sóng nhҩt ÿӏnh tuǤ theo thành phҫn cҩu tҥo hoá hӑc và áp suҩt khí.
H˱ͣng d̳n s͵ dͭng năng l˱ͫng hi͏u qu̫ trong các ngành công nghi͏p Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org

©UNEP

6

Thi͇t b͓ ÿi͏n: Chi͇u sáng

Bӝ khӣi ÿӝng

Chҩn lѭu
Hình 4a. Ĉèn huǤnh quang

Bӭc xҥ nhìn
thҩy ÿѭӧc

Thҩt thoát do dүn nhiӋt
và ÿӕi lѭu
Hình 4b. Sѫ ÿӗ dòng năng lѭӧng cӫa ÿèn huǤnh quang
Phía bên trong thành thӫy tinh có mӝt lӟp photpho mӓng, ÿѭӧc chӑn ÿӇ hҩp thu bӭc xҥ UV
và truyӅn bӭc xҥ này ӣ vùng có thӇ nhìn thҩy ÿѭӧc. Quy trình này có hiӋu suҩt khoҧng
50%. Ĉèn huǤnh quang là loҥi ÿèn “catӕt nóng”, do catӕt ÿѭӧc nung nóng là mӝt phҫn
trong quy trình ban ÿҫu. Catӕt là nhӳng dây tóc Vonfam vӟi mӝt lӟp bari cacbonat. Khi
ÿѭӧc nung nóng, lӟp này sӁ cung cҩp các electron bә sung ÿӇ giúp phóng ÿiӋn. Lӟp phát
xҥ này không ÿѭӧc nung quá, nӃu không tuәi thӑ cӫa ÿèn sӁ giҧm xuӕng. Ĉèn sӱ dөng
thӫy tinh natri cacbonat, mӝt chҩt truyӅn tia cӵc tím kém. Lѭӧng thӫy ngân nhӓ, thѭӡng là
12mg. Nhӳng loҥi ÿèn mӟi nhҩt ÿang sӱ dөng hӛn hӧp thӫy ngân, do ÿó liӅu lѭӧng gҫn ÿҥt
ÿӃn 5mg. ĈiӅu này giúp duy trì áp suҩt thӫy ngân tӕi ѭu trên dҧi nhiӋt ÿӝ rӝng hѫn. Ĉһc
tính này rҩt hӳu ích cho chiӃu sáng bên ngoài và chiӃu sáng các ÿӗ ÿҥc nhӓ gӑn ӣ hӕc
tѭӡng.
2.3.2 Ĉèn huǤnh quang T12, T10, và T5 khác nhau nhѭ thӃ nào?
Bӕn loҥi ÿèn này khác nhau vӅ ÿѭӡng kính (tӯ 1,5 inch hay 12/8 inch ÿӕi vӟi T12 ÿӃn
0,625 hay 5/8 inch ÿӕi vӟi ÿèn T5). HiӋu suҩt cӫa các loҥi ÿèn này cǊng khác nhau. Ĉèn
T5 & T8 cho hiӋu suҩt cao hѫn 5 phҫn trăm so vӟi ÿèn T12 40 Oát, và hai loҥi này ÿѭӧc ѭa
chuӝng lҳp ÿһt nhiӅu hѫn trong các hӋ thӕng chiӃu sáng.
2.3.3 Ҧnh hѭӣng cӫa nhiӋt ÿӝ
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Ĉèn huǤnh quang ÿҥt ÿѭӧc hiӋu suҩt hoҥt ÿӝng tӕt nhҩt khi nhiӋt ÿӝ môi trѭӡng vào
khoҧng 20 ÿӃn 30°C. NhiӋt ÿӝ thҩp hѫn có thӇ làm giҧm áp suҩt thӫy ngân, có nghƭa là
năng lѭӧng tia cӵc tím tҥo ra sӁ giҧm; vì vұy sӁ có ít năng lѭӧng tia cӵc tím tác dөng vӟi
photpho và kӃt quҧ là tҥo ra ít ánh sáng hѫn. NhiӋt ÿӝ cao có thӇ làm dӏch chuyӇn bѭӟc
sóng cӫa tia cӵc tím, làm cho bѭӟc sóng gҫn vùng quang phә nhìn thҩy ÿѭӧc. Bѭӟc sóng
dài hѫn cӫa tia cӵc tím sӁ có ít tác dөng vӟi photpho hѫn, và vì vұy hiӋu suҩt sáng sӁ bӏ
giҧm. Ҧnh hѭӣng chung là hiӋu suҩt sáng giҧm hѫn nӃu nhiӋt ÿӝ môi trѭӡng lӟn hѫn hoһc
nhӓ hѫn mӭc nhiӋt ÿӝ tӕi ѭu.
Ĉһc ÿiӇm
Halogen photphat
 HiӋu suҩt – 80 lumen/Watt (bӝ ÿiӅu khiӇn HF tăng
hiӋu suҩt thêm 10%)
 ChӍ sӕ hoàn màu –2-3
 NhiӋt ÿӝ màu – Bҩt kǤ
 Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 7 – 15.000 giӡ
Photpho hóa trӏ ba
 HiӋu suҩt– 90 lumen/Oát
 ChӍ sӕ hoàn màu – -1B
 NhiӋt ÿӝ màu – Bҩt kǤ
 Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 7 – 15.000 giӡ

2.3.4 Ĉèn huǤnh quang compact
Loҥi ÿèn huǤnh quang compact xuҩt hiӋn gҫn ÿây ÿã mӣ ra mӝt thӏ trѭӡng hoàn toàn mӟi
cӫa nguӗn sáng huǤnh quang. Nhӳng chiӃc ÿèn này cho phép thiӃt kӃ bӝ ÿèn nhӓ hѫn
nhiӅu, có thӇ cҥnh tranh vӟi loҥi ÿèn nóng sáng và ÿèn hѫi thӫy ngân trên thӏ trѭӡng ÿӗ
chiӃu sáng có hình tròn hoһc vuông. Sҧn phҭm bán trên thӏ trѭӡng có bӝ ÿiӅu khiӇn gҳn
liӅn (CFG) hoһc ÿiӅu khiӇn tách rӡi (CFN).

Ĉһc ÿiӇm
HiӋu suҩt – 60 lumen/Oát
ChӍ sӕ hoàn màu – 1B
NhiӋt ÿӝ màu- Ҩm, Trung bình
Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 7 – 10.000 giӡ
Hình 5 : CFL

2.4 Ĉèn hѫi Natri
2.4.1 Ĉèn hѫi Natri cao áp
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Ĉèn hѫi Natri cao áp (HPS) ÿѭӧc sӱ dөng rӝng rãi trong các ӭng dөng chiӃu sáng ngoài
trӡi và chiӃu sáng công nghiӋp. HiӋu suҩt cao là ÿһc ÿiӇm ѭu viӋt hѫn cӫa loҥi ÿèn này so
vӟi ÿèn halogen kim loҥi vì nhӳng ӭng dөng này không ÿòi hӓi ÿӝ hoàn màu cao. Khác vӟi
ÿèn thӫy ngân và ÿèn hologen kim loҥi, ÿèn HPS không có các ÿiӋn cӵc khӣi ÿӝng, balat
chҩn lѭu bao gӗm tác-te ÿiӋn tӱ cao áp.Ӕng hӗ quang ÿѭӧc làm bҵng gӕm, có thӇ chӏu
ÿѭӧc nhiӋt ÿӝ lên ÿӃn 2372F. Ӕng ÿѭӧc nҥp khí xenon giúp tҥo hӗ quang cǊng nhѭ hӛn
hӧp khí thӫy ngân và natri.

Ӕng hӗ quang

Bӝ khӣi ÿӝng

Hình 6. Ĉèn hѫi natri
Bӭc xҥ nhìn
thҩy ÿѭӧc

Bӭc xҥ tia hӗng ngoҥi

Thҩt thoát do dүn
nhiӋt và ÿӕi lѭu

0.5% UV bӭc xҥ tia cӵc tím
Sѫ ÿӗ dòng năng lѭӧng cӫa ÿèn hѫi Natri cao áp
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Ĉһc ÿiӇm











HiӋu suҩt – 50 - 90 lumens/Watt (chӍ sӕ hoàn màu tӕt hѫn, hiӋu suҩt thҩp
hѫn)
ChӍ sӕ hoàn màu – 1 – 2
NhiӋt ÿӝ màu – Ҩm
Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 24.000 giӡ, duy trì quang thông ÿһc biӋt tӕt
Làm nóng – 10 phút, làm nóng trӣ lҥi – trong vòng 60 giây
Sӱ dөng ÿèn sodium tҥi áp suҩt và nhiӋt ÿӝ cao hѫn sӁ làm ÿèn phҧn ӭng cao
hѫn.
Bao gӗm 1-6 mg natri và 20mg thӫy ngân
Khí nҥp là Xenon.Tăng lѭӧng khí sӁ cho phép giҧm lѭӧng thӫy ngân, nhѭng
sӁ khó khӣi ÿӝng ÿèn hѫn.
Ӕng hӗ quang ÿѭӧc ÿһt trong mӝt bóng ÿèn có lӟp khuyӃch tán ÿӇ giҧm
chói.
Áp suҩt càng cao, dҧi bѭӟc sóng càng rӝng và chӍ sӕ hoàn màu càng tӕt, hiӋu
suҩt càng thҩp.

2.4.1 Ĉèn hѫi Natri hҥ áp
Mһc dù ÿèn hѫi Natri hҥ áp (LPS) tѭѫng tӵ nhѭ hӋ thӕng huǤnh quang (vì chúng ÿӅu là hӋ
thӕng hҥ áp), nhѭng loҥi ÿèn này thѭӡng ÿѭӧc xӃp vào hӑ ÿèn HID. Ĉèn LPS là nguӗn
sáng thành công nhҩt, nhѭng chҩt lѭӧng lҥi kém nhҩt trong tҩt cҧ các loҥi ÿèn. Là nguӗn
ánh sáng ÿѫn sҳc, tҩt cҧ các màu mà LPS thӇ hiӋn là ÿen, trҳng, hoһc bóng cӫa màu xám.
Ĉèn LPS có thӇ sӱ dөng trong mӭc ÿiӋn áp tӯ 18-180. Ĉèn LPS thѭӡng ÿѭӧc hҥn chӃ sӱ
dөng cho các ӭng dөng ngoài trӡi nhѭ chiӃu sáng an ninh hoһc chiӃu sáng ÿѭӡng phӕ và
các ӭng dөng hҥ áp trong nhà không cҫn chҩt lѭӧng màu tӕt (nhѭ cҫu thang). Tuy nhiên, vì
ÿӝ hoàn màu kém nên nhiӅu ÿô thӏ không cho phép sӱ dөng chúng cho chiӃu sáng ÿѭӡng
phӕ.
Ĉһc ÿiӇm
 HiӋu suҩt – 100 – 200 lumen/Oát
 ChӍ sӕ hoàn màu – 3
 NhiӋt ÿӝ màu – Vàng (2,200K)
 Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 16,000 giӡ
 Khӣi ÿӝng – 10 phút, làm nóng trӣ lҥi – lên ÿӃn 3 phút

2.5 Ĉèn hѫi thӫy ngân
Ĉèn hѫi thӫy ngân là kiӇu ÿèn HID cә nhҩt. Mһc dù có tuәi thӑ cao và chi phí ban ÿҫu
thҩp, ÿèn có hiӋu suҩt kém (30 ÿӃn 65 lumen trên watt, chѭa kӇ thҩt thoát balat chҩn lѭu)
và phát ra ánh sáng màu xanh yӃu. Có lӁ vҩn ÿӅ quan trӑng nhҩt liên quan ÿӃn ÿèn hѫi thӫy
ngân là làm sao thay thӃ chúng bҵng nhӳng loҥi ÿèn HID hoһc huǤnh quang có hiӋu suҩt
và ÿӝ hoàn màu tӕt hѫn. Ĉèn hѫi thӫy ngân loҥi rõ, phát ra ánh sáng màu xanh da trӡi-xanh
lá cây, gӗm có ӕng hӗ quang vӟi các ÿiӋn tӱ Vonfam ӣ cҧ hai ÿҫu. Nhӳng chiӃc ÿèn này có
hiӋu suҩt thҩp nhҩt trong hӑ ÿèn HID, quang thông giҧm nhanh và chӍ sӕ hoàn màu thҩp.
Do nhӳng ÿһc ÿiӇm này nên các nguӗn sáng HID khác ÿã thay thӃ ÿèn hѫi thӫy ngân trong
H˱ͣng d̳n s͵ dͭng năng l˱ͫng hi͏u qu̫ trong các ngành công nghi͏p Châu Á –
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Hình 7. Ĉèn hѫi thӫy ngân và sѫ ÿӗ dòng năng lѭӧng
Ĉһc ÿiӇm
 HiӋu suҩt – 50 - 60 lumen/Watt (trӯ phҫn L)
 ChӍ sӕ hoàn màu – 3
 Màu nhiӋt ÿӝ – Trung gian
 Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 16.000 – 24.000 giӡ, duy trì quang thông kém
 ĈiӋn cӵc thӭ ba có nghƭa bӝ ÿiӅu khiӇn ÿѫn giҧn hѫn và rҿ hѫn.Mӝt sӕ nѭӟc ÿã
sӱ dөng MBF cho chiӃu sáng ÿѭӡng phӕ nѫi mà loҥi ÿèn SOX vàng ÿѭӧc xem là
không phù hӧp.
 Ӕng hӗ quang chӭa 100 mg thӫy ngân và khí agon.Vӓ bҵng thҥch anh
 Không có catӕt nung trѭӟc, ÿiӋn cӵc thӭ ba vӟi khe hӣ ngҳn hѫn ÿӇ bҳt ÿҫu
phóng ÿiӋn.
 Bóng ÿèn bӑc photpho bên ngoài. Nó cung cҩp ánh sáng ÿӓ bә sung sӱ dөng tia
cӵc tím ÿӇ khҳc phөc xu hѭӟng phóng ánh sáng màu xanh da trӡi/xanh lá cây
 Vӓ thӫy tinh bên ngoài ngăn bӭc xҥ cӵc tia cӵc tím.

2.6 Ĉèn kӃt hӧp
Ĉèn kӃt hӧp thѭӡng ÿѭӧc miêu tҧ là ÿèn hai trong mӝt. Ĉèn kӃt hӧp hai nguӗn sáng bao
xung quanh bӣi mӝt bóng ÿèn nҥp khí. Mӝt nguӗn là ӕng phóng thӫy ngân thҥch anh (nhѭ
ÿèn thӫy ngân) và nguӗn kia là dây tóc Vonfam ÿѭӧc mҳc nӕi tiӃp vӟi nó. Dây tóc ÿóng
vai trò nhѭ mӝt balat chҩn lѭu ÿӇ ӕng phóng ÿiӋn әn ÿӏnh công suҩt dòng ÿiӋn, và vì vұy
không cҫn balat chҩn lѭu nӳa. Dây tóc ÿèn Vonfam ÿѭӧc quҩn theo cҩu trúc bao quanh
ӕng phóng ÿiӋn và ÿѭӧc mҳc nӕi tiӃp vӟi nó. Lӟp bӝt huǤnh quang ӣ bên trong thành ÿèn
H˱ͣng d̳n s͵ dͭng năng l˱ͫng hi͏u qu̫ trong các ngành công nghi͏p Châu Á –
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Ĉһc ÿiӇm





Công suҩt danh nghƭa ÿһc trѭng 160 W
HiӋu suҩt tӯ 20 ÿӃn 30 Lm/W
HӋ sӕ công suҩt cao 0,95
Tuәi thӑ 8000 giӡ

Hình 8. Ĉèn kӃt hӧp

2.7 Ĉèn halogen kim loҥi
Ĉèn halogen hoҥt ÿӝng tѭѫng tӵ ÿèn halogen vonfram. Khi nhiӋt ÿӝ tăng, hӧp chҩt halogen
diӉn ra sӵ phân tách, giҧi phóng kim loҥi vӅ phía hӗ quang. Halogen ngăn thành ÿèn bҵng
thҥch anh khӓi bӏ kim loҥi có tính kiӅm tҩn công.
Ĉһc ÿiӇm
 HiӋu suҩt – 80 lumen/Oát
 ChӍ sӕ hoàn màu – 1A – 2 tùy thuӝc vào hӛn hӧp halogen
 NhiӋt ÿӝ màu – 3,000K – 6,000K
 Tuәi thӑ cӫa ÿèn – 6.000 – 24.000 giӡ, duy trì quang thông kém
 Khӣi ÿӝng – 2-3 phút, làm nóng lҥi 10-20 phút
 Lӵa chӑn vӅ màu, kích thѭӟc và chӫng loҥi cӫa MBI ÿa dҥng nhҩt so vӟi các loҥi ÿèn
khác. Chúng là loҥi ÿèn hiӋn ÿҥi hѫn so vӟi hai loҥi ÿèn phóng ÿiӋn cѭӡng ÿӝ cao
khác, do chúng có hiӋu suҩt tӕt hѫn.
 Bҵng cách thêm các kim loҥi khác vào thӫy ngân, có thӇ phát ra quang phә khác.
 Mӝt sӕ chiӃc ÿèn MBI sӱ dөng ÿiӋn cӵc thӭ ba ÿӇ khӣi ÿӝng, nhѭng nhӳng chiӃc
khác, ÿһc biӋt ÿèn trѭng bày nhӓ hѫn, ÿòi hӓi xung ÿánh lӱa ÿiӋn áp cao.
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Bӭc xҥ có
thӇ nhìn thҩy
Hình 9. Ĉèn halogen kim loҥi và sѫ ÿӗ dòng năng lѭӧng
Bӭc xҥ tia hӗng ngoҥi
Bӭc xҥ tia cӵc tím

Thҩt thoát do dүn nhiӋt và ÿӕi lѭu

2.8 Ĉèn LED
Ĉèn LED là loҥi ÿèn mӟi nhҩt bә sung vào danh sách các nguӗn sáng sӱ dөng năng lѭӧng
hiӋu quҧ. Trong khi ÿèn LED phát ra ánh sáng nhìn thҩy ÿѭӧc ӣ dҧi quang phә rҩt hҽp,
chúng có thӇ tҥo ra "ánh sáng trҳng”. ĈiӅu này ÿѭӧc thӵc hiӋn nhӡ ÿèn LED xanh có phӫ
photpho hay dҧi màu ÿӓ-xanh da trӡi-xanh lá cây. Ĉèn LED có tuәi thӑ tӯ 40.000 ÿӃn
100.000 giӡ tùy thuӝc vào màu sҳc. Ĉèn LED ÿã ÿѭӧc sӱ dөng trong nhiӅu ӭng dөng chiӃu
sáng, bao gӗm biӇn báo lӕi thoát, ÿèn tín hiӋu giao thông, ÿèn dѭӟi tӫ, và nhiӅu ӭng dөng
trang trí khác. Mһc dù còn mӟi mҿ, công nghӋ ÿèn LED ÿang phát triӇn nhanh và rҩt ÿáng
hӭa hҽn trong tѭѫng lai. Tҥi ÿèn tín hiӋu giao thông, mӝt thӏ trѭӡng thӃ mҥnh cӫa LED, tín
hiӋu ÿèn ÿӓ chӍ huy bao gӗm 196 ÿèn LED chӍ tiêu thө 10W trong khi ÿèn nóng sáng sӁ
tiêu thө 150W. Các ѭӟc tính khác nhau vӅ khҧ năng tiӃt kiӋm năng lѭӧng rѫi vào khoҧng
tӯ 82% ÿӃn 93%. Các sҧn phҭm LED xuҩt hiӋn dѭӟi nhiӅu dҥng khác nhau bao gӗm cҧ ÿèn
ӣ thanh, bҧng ÿiӅu khiӇn và vít trong ÿèn LED, thѭӡng chӍ sӱ dөng 1-5W mӛi ÿèn báo
hiӋu, ÿem lҥi hiӋu quҧ tiӃt kiӋm ÿáng kӇ so vӟi ÿèn nóng sáng vӟi lӧi thӃ tuәi thӑ lâu hѫn,
giúp giҧm yêu cҫu bҧo trì.

2.9 Thành phҫn chiӃu sáng
2.9.1 Nguӗn phát sáng/Mһt phҧn xҥ
YӃu tӕ quan trӑng nhҩt khi lҳp ÿèn, ngoài bóng ÿèn ra chính là mһt phҧn xҥ. Mһt phҧn xҥ
ҧnh hѭӣng ÿӃn lѭӧng ánh sáng ÿèn tiӃp cұn ÿѭӧc vùng cҫn chiӃu sáng cǊng nhѭ cách thӭc
phân phӕi chiӃu sáng. Nói chung mһt phҧn xҥ thѭӡng ӣ dҥng khuӃch tán (mài trҳng ÿѭӧc
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sѫn hoһc ÿѭӧc tráng bӝt) hay dҥng phҧn quang (ÿѭӧc ÿánh bóng hoһc trông nhѭ gѭѫng).
Mӭc ÿӝ phҧn xҥ cӫa vұt liӋu phҧn xҥ và hình dáng mһt phҧn xҥ ҧnh hѭӣng trӵc tiӃp ÿӃn
hiӋu quҧ và hiӋu suҩt lҳp ÿèn. Mһt phҧn xҥ khuӃch tán thông thѭӡng có hiӋu suҩt phҧn xҥ
ÿҥt 70-80% khi còn mӟi. Vұt liӋu phҧn xҥ cao hay bán khuӃch tán loҥi mӟi có hӋ sӕ phҧn
xҥ lên tӟi 85%. Bӝ khuӃch tán thông thѭӡng hҩp thu và phát tán nhiӅu ánh sáng hѫn là
phҧn chiӃu ánh sáng tұp trung vào khu vӵc yêu cҫu. Cùng vӟi thӡi gian chӍ sӕ phҧn xҥ có
thӇ giҧm xuӕng do bөi bҭn tích tө hay do hiӋn tѭӧng ӕ vàng mà ÿèn UV gây ra. Mһt phҧn
quang hiӋu quҧ hѫn nhiӅu vì chúng phát huy tӕi ÿa khҧ năng quang hӑc và hӋ sӕ phҧn
chiӃu nên cho phép kiӇm soát ánh sáng và chӃ ÿӝ ÿóng ngҳt chuҭn xác hѫn. Trong ÿiӅu
kiӋn mӟi, chúng vүn ÿҧm bҧo ÿѭӧc toàn bӝ chӍ sӕ phҧn xҥ trong phҥm vi 85-96%. Khi bӏ
cǊ, nhӳng giá trӏ này không bӏ hao hөt quá nhiӅu nhѭ mһt phҧn xҥ thông thѭӡng. Vұt liӋu
ÿѭӧc sӱ dөng nhiӅu nhҩt là nhôm anôt hóa (hӋ sӕ phҧn xҥ 85-90%) và sӧi bҥc ÿѭӧc cán
thành lӟp kim loҥi (hӋ sӕ phҧn xҥ 91-95%). Nhôm tráng ÿѭӧc sӱ dөng ít hѫn (hӋ sӕ phҧn
xҥ 88-96%) vì mһt phҧn xҥ quang hӑc phҧi ÿѭӧc giӳ sҥch thì mӟi có hiӋu quҧ, do vұy
không nên sӱ dөng chúng trong các cөm dây cҫu chì hӣ kiӇu công nghiӋp vì chҳc chҳn
chúng sӁ bӏ bөi bҭn.

Hình 10. Bӝ ÿèn gѭѫng quang hӑc
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