راه اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺴﻪ ال ای دی در
اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ و ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد رﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع
ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪل ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽ ﺷﺪ.

وﻟﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات رﯾﺴﻪ در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﺮاﻧﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ال ای دی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ،رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ال ای دی ،رﯾﺴﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﭘﯽ ،رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻮﻃﯽ ،رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﺌﻮن ﻓﻠﮑﺴﯽ و ﻏﯿﺮه در اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه رﯾﺴﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ را
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .رﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ
روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ آب ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ در
ورود ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﯾﺴﻪ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ،
دﯾﻮارﻫﺎ ،ﺗﺰﺋﯿﻦ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺎ رﯾﺴﻪ و ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻧﻮری زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﯾﺴﻪ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﯾﺴﻪ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ال ای
دی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ دو ﻻﯾﻪ ﺳﯿﻢ ﻧﺎزک و
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﺧﻠﻮص ﭘﺎﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﺪار ﺷﻮد .در رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺳﯿﻢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ رﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﻣﺪارﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻻﯾﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺲ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  95درﺻﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ
در ﻣﺪار اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺮ ﻧﻮرﺗﺮ ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در رﯾﺴﻪ ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﻦ و وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری روی ﻗﯿﻤﺖ رﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺧﻄﻮط روی ﻗﯿﻤﺖ و واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﯾﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد رﯾﺴﻪ ﻫﺎ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮده آن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم واردات راﺣﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮق داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ذی ﻧﻔﻌﺎن اﺻﻠﯽ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع رﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ داﻧﺶ روز ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت رﯾﺴﻪ ال ای دی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﺬف ﻧﺸﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺘﻨﻮع اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

