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یادداشت رئیس

 LEDنهایتا به شکلگیری گروه صنعتی شایان برق) بهعنوان
صنعتگری پویا ،نمونه ،کارآفرین و برتر در منطقه) منجر

هیئتمدیره گروه
صنعتی شایان برق
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گردید .توجه خاص به توسعه بخشهای تحقیق ،نوآوری،
طراحی و مهندسی و رویکرد جدی به مشتری مداری در سایه
عرضه محصوالتی مدرن با کاربردی عمومی و مفید و در

شرکت شایان برق در سال  4035بهمنظور طراحی و تولید

راستای صرفه و صالح مصرفکنندگان ،این شرکت را

محصوالت الکترونیکی و ازجمله تابلوهای عریض

بهعنوان پیشگام و تولیدکننده بزرگ محصوالت روشنایی

نمایشدهنده و رایانه تأسیس و بهعنوان  LEDمتون و تصاویر

فوق کممصرف  LEDدر کشور مطرح نموده است،

متحرک مبتنی بر پیشگام و سازنده بزرگ این محصول بخش

بهطوریکه هماکنون و برای اولین بار انواع چراغهای سولهای

مهمی از بازار نوین این کاال را در اختیار گرفت .عمده این

 ،LEDخیابانی  ،LEDپارکی  ،LEDنورافکن ،LEDمهتابی

تولیدات (تابلوهای هشداردهنده و نمایشگرهای کارآمد

 LEDو دیگر تولیدات  LEDخانگی و  ...باکیفیت و کارایی

اطالعرسانی میزان آلودگی VMSاتوبانی هوا و صوت و نظایر

بهمراتب باالتر از نمونههای خارجی و در طیفی گسترده توسط

آن) در معابر و میدانهای زیادی در پایتخت و دیگر

مهندسین و متخصصین ارزنده این شرکت تولید و به بازار

کالنشهرها و مناطق کشور نصبشده که پس از سالها هنوز

عرضه میشود .موجب نهایت مسرت است که محصوالت

بهخوبی کار میکند  ،در سال  4039با تغییر و ازدیاد

این شرکت عالوه بر اینکه بهطور مطلوب مورد اقبال

سهامداران ،مهندسین و مدیران مجربتری در سکانداری و

عمومی(در اقصی نقاط کشور) قرارگرفته است ،مرزهای میهن

هدایت این شرکت موفق سهیم شدند که ماحصل آن توسعه

عزیز را نیز بهمنظور صادرات به کشورهای همسایه ،حاشیه

و تنوع محصوالت )ساخت تزئینات الکترونیکی شهری نظیر

خلیجفارس CISو حتی اروپایی درنوردیده و گروه صنعتی

درختان و نمادها ،دکوراسیون رنگی  LEDو عرضه چندین

شایان برق بهعنوان صادرکننده برتر استان صنعتی مرکزی طی

هزار نوع از این کاالها به شهرداریها) بوده و سبب تزئین و

سالهای متوالی شاخص نموده است .لذا در راستای

زیبایی صدها میدان و فضای عمومی در کشور و موجب نشاط

برندسازی و استراتژی کالن گروه صنعتی شایان برق در ایران
روشناییLED

هممیهنان عزیز گردید و درعینحال امکانات و تجهیزات این

و انتشار مجله روشنایی در خصوص رهبری

مجموعه تولیدی و ازجمله بنای کارخانجات عظیم ما در

در ایران و انتشار مجلهی روشنایی ( LEDبرگردان همزمان

شهرک صنعتی شمارهی  0اراک و تبدیل این شرکت به

نشریهی آمریکایی  LEDs MAGAZINEدر ایران) را در

بزرگترین تولیدکننده مبتکر در عرضه محصوالت مختلف

دستور کار خود قرار داده است  .امید است بتوانیم دانش و

مبتنی بر تکنیک  LEDرا به دنبال داشت .ساخت برجهای

صنعت LEDسازی را در ایران بسط دهیم و کمکی در جهت

عظیم نوری ،پایه چراغهای اتوبانی و خیابانی ،لوازم ورزشی

بهینهسازی مصرف و توسعه استفاده از محصوالت فوق

پارکی و دهها نوع محصول جدید) با اضافه شدن بخشها و

کممصرف  LEDدر کشورمان ایران انجام دهیم.

سالنهای گسترده و مجهز مربوطه به ساخت سازههای فلزی)

مهندس مرتضی بدیعی

در کنار امکانات منحصربهفرد تولید محصوالت الکترونیکی و

رئیس هیئتمدیره گروه صنعتی شایان برق

یادداشت سردبیر
پیشرفت آهستهی روشنایی
در جهت دانش سالمت،
آزمایشهای بیشتری را
میطلبد.

حال ،آنچه باعث ترغیب در کار کردن روی این سرمقاله شده
است ،روشنایی انسانمحور و نشست بررسی موضوع سالمتی
بوده است که شرکت سئول سِمیکنداکتور

( Seoul

 )Semiconductorبه مدت چند ساعت در بازهی برگزاری
رویداد نور +ساختمان ( )Light+Building or L+Bدر
فرانکفورت برگزار کرد .برخی از جزئیات این نشست در

به نظر می رسد این روزها ،بحث روشنایی در ارتباط با بهداشت

ویژهمقالهی  L+Bاین شماره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

و سالمتی یا روشنایی انسانمحور ،بخشی از هر شماره ی

اما من می خواهم برخی از این اطالعات را در اینجا مجددا

مجلهی  LEDsرا در بر گرفته است .ایده ی تأثیر مثبت و ساده

مورد تأکید قرار دهم و مواردی را به آن اضافه کنم.

ی روشنایی مناسب بر سالمتی و بهره وری ،به قدر کافی
وسوسه انگیز است که نادیده گرفته نشود .این بعد از کاربرد
توسط LEDها باز شده است .این را می دانم که در این زمینه
در دفعات مختلف ،پیام های متفاوتی را ارسال کرده ایم ،زیرا
گزارش های را پوشش داده ایم که شرکت کنندگان و
پژوهشگران صنعتی تذکر داده اند که ما مدرک علمی تأثیر
مثبت روشنایی بر سالمتی را نداریم و قطعا دستورالعمل مورد
نیاز را به طور کامل نمی دانیم؛ این موارد می تواند شامل توزیع

با حضور در این نشست ،شما می توانستید پیام های بسیار
متفاوتی را درک کنید .پروفسور روسل فاستر از دانشگاه
آکسفورد ،گفت که اساسا ما هنوز درک درستی از واکنش
انسان به روشنایی انسانمحور نداریم .بنابراین شاید ما باید تالش
هایمان را متوقف کنیم .این درست است؟ البته این پیامی نبود
که من درک کردم ( .)http://bit.ly/2HzYSP1من درک
کردم که باید با احتیاط حرکت کرد و پیش رفت.

توانند تأثیرات مورد نظر و مطلوب را بگذارد ،باشد .با این حال،

متقاعد کرد که باید حرکت خود را ادامه دهیم .او گفت« :ما

فکر می کنم که بیشتر از همیشه متقاعد شده ام که صنعت

باید آنچه را که نمی دانیم ،بیاموزیم .اما همزمان باید بدانیم که

روشنایی حالت جامد ( )SSLباید به سمت انجام این مراحل

چیزهای کمی می دانیم» و در واقع اینکه باید چیزهای زیادی

تحقیقاتی آزمایشگاهی حرکت کند.

بدانیم.

در این شماره از مجله نیز به چند مورد قابل توجه در این

دکتر پرز همچنین مرا قانع کرد که مقالهای در مورد معیارهای

موضوع خواهیم پرداخت .دومین سری از مجموعه ی دو سری

روشنایی انسانمحور را برای شما کار کنم .در اینجا یک بحث

مقاالت که در آن ،یک نگاه نو به یک پروژه ی روشنایی

وجود دارد و آن وجود سه یا چهار سازمان مختلف که دارای

طبیعی در یک خانه ی نوسازی و بازسازی شده با تجهیزات

برخی مفاهیم و نظرات متفاوت در مورد چگونگی توصیف

نوین و مدرن بررسی شده است ،در این شماره مورد بحث قرار

روشنایی در ارتباط با سالمتی هستند ،می باشد .بدون وجود

خواهدگرفت (بخش طراحی  | hclروشنایی طبیعی) .همانند

معیارهای پذیرفته شده ،انجام آزمایش های معتبر با دقت باال و

بسیاری از مطالعات موردی ،نتایج مثبتی از روشنایی قابل تنظیم

متعدد بسیار دشوار خواهد بود .ما باید بر روی ایجاد درک

وجود خواهد داشت که البته پشتوانه ی علمی ندارند .با این

فضای معیارها و شاخص ها بپردازیم.
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قدرت طیفی ( ،)SPDچگالی ،دوز و موارد دیگری که می

دکتر اُکتاویو پرز از بیمارستان  Mount Sinaiنیویورک مرا

2

دکتر پرز نکته دیگری را خاطرنشان کرد که به نظرم جالب
توجه بود .اینکه روشنایی انسانمحور یک مسأله ی علمی
ترجمه شده (میان رشته ای) است که با یک مسأله علمی اساسی

نورپردازی اماکن تاریخی

مغایر است .نتیجهی این ویژگی نیاز به آزمایشات بیشتر و

چراغ های  LEDمدل سانالیک ( )SunLikeرنگ و عمق

تحقیقات گسترده تر در تمامی محدوده های مورد نظر از

جزئیات را در نقش های برجسته ی خرابه های تاریخی پومپئی

اجزای  LEDبرای کنترل پیچیده تر که برای سیستم های

( )Pompeiiآشکار میکنند.

روشنایی قابل تنظیم خودکار مورد نیاز است ،خواهد بود.

شرکت سئول سِمیکنداکتور ()Seoul Semiconductor

ما سخنرانان و صاحب نظران دیگری را در مورد مباحث

اعالم کرده است که مجموعه سان الیک ( )SunLikeاز

روشنایی برای سالمتی در کنفرانس «روشنایی برای سالمتی و

پکیجهای  LEDآن شرکت در برخی محصوالت روشنایی

تندرستی» خود اضافه خواهیم کرد .این کنفرانس در 43

حالت جامد سفارشی برای نقش های برجسته ی تاریخی

جوالی در شهر  Newport Beachاز ایالت کالیفرنیا برگزار

بازسازی شده کاسادیوتی ( )Casa dei Vettiiدر پمپئوی

میگردد.

ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است .کارخانه روشنایی لومن

(.)/http://lightingforhealthandwellbeing.com/usa

سنتر ایتالیا ( )Lumen Center Italiaنورافکن هایی را برای

رویداد اروپایی ما نیز در  50سپتامبر در لندن خواهد بود

این پروژه در نظر گرفته است که بازدیدکنندگان بتوانند از

( http://lightingforhealthandwellbeing.com/europe

رنگ ها و جزئیات موجود در نقش های برجسته ی باستانی این

.)/

مجموعه ،حداکثر استفاده و لذت را ببرند.
موری رایت

سردبیر مجلهی LEDs
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خبرها و چشماندازها

مجموعه ی سانالیک از پکیج های  LEDبرای ایجاد توزیع
قدرت طیفی ( )SPDکه کامال مشابه نور طبیعی خورشید

طراحی شده ،استفاده کرده است .این تجهیزات
به مراتب یکنواختتر از بیشتر LEDهای سفید
ایجادشده از مدل تبدیل فسفری می باشد .این
شرکت برای اولین بار در ژوئن گذشته این
فناوری

را

اعالم

کرد

( .)http://bit.ly/2H5sH99این LEDها بر
اساس یک انتشاردهنده ی (امیتر) بنفش و
ترکیبی از سه فسفر می باشد که با نام

TRI-R

نامگذاری گردیده و توسط شرکت توشیبا
متریال ( )Toshiba Materialتوسعه داده شده
است.
به گفته ی شرکت سئول نورافکن نقطه ای  SSLسفارشی بر
اساس یک LEDی تراشه روی بورد  )COB( PCBکار شده
است که رنگ و عمق بیشتری از نقش های برجسته ی خرابه
های تاریخی پومپئی را مشخص می سازد .همانطور که از نام
آن ( :SunLikeخورشیدگون) مشخص است ،هدف از این
تکنولوژی  LEDرؤیت اشیاء به گونه ای است که گویا زیر نور
طبیعی خورشید قرار دارند.

ایتالیاست که تمرکز فعالیت آن روی مرغوبیت کیفیت نور
است و یکی از عالقمندان به پشتیبانی اجرایی از پروژه
نورپردازی میراث پومپئی بوده است .آگوستو گریلو
( )Augusto Grilloمدیرعامل شرکت لومن سنتر ایتالیا اظهار
کرد« :به علت اینکه سانالیک دارای سطحی از نور آبی شبیه
به نور خورشید و شاخص نمود رنگ ( )CRIو مقیاس کیفیت
رنگ ( )CQSباال می باشد ،ما معتقدیم استفاده از آن برای
روشنایی آثار هنری و موزه ها بسیار مناسب است .ما از فناوری

سانالیک در آینده برای پروژه های بیشتری مورد استفاده قرار
گیرد».
باید به این نکته توجه داشت که  CQSیک شاخص رنگی
توسعه یافته توسط مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی ایاالت
متحده ( )NISTمی باشد که به طور کامال واضحی دقیق تر از
شاخص  CRIمی باشد ،که البته هنوز در صنایع روشنایی
جایگاه و نفوذ گسترده ای پیدا نکرده است
( .)http://bit.ly/2H6KbSBشرکت سئول در مورد پروژه ی
پومپئی توضیح داد که LEDهای سانالیک دارای نرخ 93
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شرکت لومن سنتر ایتالیا یک شرکت روشنایی مستقر در

شگفت انگیز  LEDسانالیک بسیار هیجان زده ایم و امیدواریم

پالس برای شاخص های  CRIو  CQSمی باشند .با این نرخ
 CQSمشخص می شود که چشم انسان خواهد توانست هم
رنگ های ظریف و لطیف و هم رنگ های اشباع را دریافت
کند.
در مورد خرابه های تاریخی پومپئی ،توزیع قدرت طیفی و
شاخص نمود رنگ برتر سانالیک به این معنی است که
بازدیدکنندگان رنگ ها را به طور کامال دقیق خواهند دید.
عالوه بر این ،پکیج های  LEDمنجر به یک نرخ کنتراست باال

4

که به معنای این است که بینندگان می توانند درک بهتری از
عمق و در نتیجه جزئیات دقیق بافت های نقاشی سنگ ها را

شرکت لومیالایدیز ( )Lumiledsرنگ و سفیدی LEDهای

درک کنند.

پکیج با پانچ بهبود یافته را اعالم می کند.

منابع  LEDمحور کاربردهای گسترده ای را در نورپردازی و

شرکت لومیالایدیز خط تولید چراغ های رنگی لوکسون

روشنایی آثار هنری ،موزه ها و مکان های تاریخی یافته اند .در

 )Luxeon CZ( CZاز LEDهای پکیج را برای کاربردهایی

اوایل ،نقش  SSLدر صرفه جویی انرژی در مصارف روشنایی

مانند تفریحات ،نمای بیرونی معماری و وسایل نقلیه اضطراری

برای ساعات طوالنی در نظر گرفته می شد .اما مطالعات موردی

اعالم می کند .اجزای  SSLاین محصول مانند محصوالت

نشان می دهد که LEDها بدون وجود هر گونه انرژی از موج

خانواده ی لوکسون  Cمی باشد ،که البته عدسی اولیه ی آن،

مادون قرمز ( )IRو فرابنفش ( )UVمی توانند کمترین آسیب را

خمره ای شکل شده است .نمونه کار جدید  ،CZبهبود پانچ در

متوجه اماکن تاریخی کند .برای نمونه می توانید در مورد

مرکز پرتو و تداخل حداقلی بین اجزای روشنایی مجاور هم را

روشنایی موزه وارساو ( )Warsawبه لینک مراجعه کنید

ارائه می دهد.

(.)http://bit.ly/2H2EfKe

در مجموع ،خانواده ی  CZشامل  40رنگ و  3مدل

LED

در این اواخر ،انتخاب  LEDبرای نورپردازی کارهای با ارزش

سفید ،با تعداد کمی انتخاب رنگ می باشد .این LEDهای

و تنظیمات نور طبیعی آن ،اغلب خود را در کیفیت تجربه ی

سفید از تبدیل فسفر برای ایجاد طیف مشخص استفاده می

بازدید نشان داده است .به عنوان نمونه ،می توان به مورد

کنند .اجزای دیگر تجهیزات تک رنگ هستند .شرکت

نورپردازی غارهای فِیری سالفلد

( Saalfeld Fairy

لومیالایدیز روشی را انتخاب می کند که رنگ LEDها بر

 )Grottoesبا محصوالت روشنایی شرکت سورا ( )Soraaکه

اساس بهره ای که می توانند تحویل بگیرند و رنگ های

از LEDهای اختصاصی تولیدشده توسط سورا استفاده شده

منحصربفردی که با استفاده از فسفرها تحویل می دهند،

است ،اشاره کرد .آن LEDهای پکیج همچنین از یک ترکیب

مشخص می شود.

سه فسفره استفاده کرده اند (.)http://bit.ly/2J0YXdU
برای شرکت سئول سِمیکنداکتور ،پروژه ی پومپئی یک دلیل
واضح از پیشرفت تکنولوژی شرکت محسوب می شود که نسبتا
جدید است و تنها توسط تولیدکنندگان روشنایی مورد پذیرش
قرار گرفته است .سِلِب وون ( )Celeb Wonمعاون بازاریابی
برگردان همزمان مجلهی LEDs

جهانی شرکت سئول اظهار کرد« :ما خوشحالیم که تکنولوژی
 LEDمجموعه ی سانالیک ما برای روشنایی نقش های
برجسته ی تاریخی پومپئو انتخاب شده است».
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پکیج های LED

در ابتدا LEDهای تک رنگ کهربایی ،قرمزنارنجی ،قرمز ،آبی
ارغوانی ،آبی ،یشمی و سبز با قرمزپررنگ ،فراقرمز (رنگی بین

قرمز مرئی و مادون قرمز) و بنفش در اواسط سال در دسترس

می کنند و احتماال لومن کل بیشتری تحویل می دهند .اما

خواهند بودLED .های کهربایی مبدل فسفری در اواسط سال

عدسی های ثانویه برای محصوالتی مانند چراغ های نماهای

در دسترس خواهند بود .این مبدل فسفری سفید که در محدود

خارجی می توانند با بهره بیشتر کار کرده و تابش پرتو را با

ی  0666تا  3366درجه ی کلوین است تا اواسط سال به

اندازه ی منبع مؤثر کوچکتر که نسبت به روش عدسی صاف

محدوده ی  5366تا  0366درجه ی کلوین خواهد رسید.

ایجاد می شود ،مطابقت دهند».

در سال  5643رونق داد ( .)http://bit.ly/2J28bqDمزایای

محصوالت است که می توانند آن ها را در آرایه های (سطرها

آن تولید لومن برایند و فاصله کانونی ثابت بود که نتیجه ی آن

و ستون ها) نزدیک به هم به عنوان روشی برای ترکیب رنگ

یکنواختی بهتر در ترکیب رنگ ها در کاربردهایی مانند

خوب ،قرار دهند .مقاومت حرارتی پایین  0.5درجه سانتی گراد

روشنایی نماهای خارجی بود.

بر وات ،امکان بسته بندی های تنگ را ایجاد می کند .اما این

اساس سری های  CZمطابق با معماری پایه است ،اما دارای

حقیقت که طرح پکیج تداخل را محدود می کند ،یک نکته

یک سطح باالیی تقریبا صاف و عدسی اولیه حداقلی که شامل

کلیدی است .خانم هلند تصویری را نشان داد که در آن یک

یک الیه ی سیلیکونی نازک است ،می باشد .فاصله کانونی این

 LEDآبی با چهار  LEDدیگر به طور مستقیم در اطراف آن،

LEDها هنوز همان مقداری است که نمونه تجهیز برای

قرار گرفته بودند .شما به آسانی می توانستید نور از امیتر آبی

یکنواختی نیاز داشت .اما طرح جدید پانچی را ارائه می دهد

فعال این فسفر در LEDهای اطراف را مشاهده کنید .با این

که قبل از این به آن اشاره شد.

حال ،در یک مورد دیگر بر اساس  LEDسری  CZکه در وسط

شرکت لومیالایدیز پانچ را با استفاده از شاخص کاندال بر

قرار گرفته بود ،تداخل بسیار کمتری مشهود بود.

لومن ( )cd/lmتعریف کرده است .اساسا این مشخصه عبارت

LEDهای رنگی نسبت به LEDهای سفید ،می توانند یک

است از :مقدار انرژی موجود در مرکز تابش پرتو .این شاخص

چالش کامال متفاوت برای توسعه دهندگان محصول باشند.

برای LEDهای سری  CZبه محدوده ی  30تا  39کاندال بر

برای داشتن پیش زمینه در مورد این تکنولوژی می توانید

کیلولومن افت کرده است .این شرکت اظهار کرده است که

ویژهمقاله ای در این زمینه که چند سال قبل منتشر کردیم را

LEDهای رنگی از رقیب هایشان در حدود  06کاندال بر

مشاهده کنید (.)http://bit.ly/2J2AjJV

شرکت لومیالایدیز به طور مشابه به خط تولید لوکسون

کیلولومن یکنواخت تر هستند و برخی از آن ها حتی از این
مقدار هم کمترند.
جنیفر هلند ( )Jennifer Hollandمدیر تولید مجموعه ی
رنگی لوکسون گفت« :سری  CZلوکسون دارای  %13پانچ
بیشتر نسبت به هرگونه  LEDرنگی غیر نیم کره ای شکل می
باشدLED .های نیم کره ای اساسا اندازه ی منبع را بزرگنمایی
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مزیت نهایی LEDهای جدید مربوط به توانایی توسعه دهندگان

نورپردازی مربوط به اماکن ورزشی
روشنایی بیشتر سالن های بیسبال ،در فصل لیگ برتر بیسیال
( ،5643 )MLBتوسط چراغ های  LEDخواهدبود.
شرکت روشنایی موسکو ،تعدادی طرح روشنایی  LEDجدید
در زمینه ی ورزشی را درست در زمانی که اولین شروع لیگ
کامل فصل لیگ برتر بیسبال ( 59مارس) بود ،اعالم کرد.

6

استادیوم های  MLBدر شهرهای فبالدلفیا ،سینسیناتی و
کانساس دارای سیستم های ( SSLروشنایی حالت جامد)
جدید هستند که باید روشنایی زمین بازی را به طور همزمان
برای دید عالی بازیکنان ،تماشاگران روی جایگاه و بینندگان
تلویزیونی در خانه ایجاد کند .عالوه بر این ،استادیوم مانِرِی
سری بازی های سه گانه بین سان دیه گو پادرِس و لس آنجلس
داجرس را زیر نور  LEDجدید استادیوم در مانِرِی مکزیک
میزبانی خواهد کرد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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تیم های ورزشی حرفه ای ،برای زمین های بازی شان روشنایی

( )Petco Parkباشگاه بیسبال پادرِس سندیهگو پرداختیم

 LEDرا در نظر گرفته اند؛ علت آن صرفه جویی انرژی و هزینه

( .)http://bit.ly/2H5mGcGدر همان سال ،روشنایی های

های برق باال در ارتباط با اماکن ورزشی بوده است .با این حال،

استادیومی  LEDبرای استادیوم های هوستون آستورس
( New York

در ابتدا LEDها برای چنین کاربردهایی بسیار پرهزینه بودند و

( )Houston Astrosو نیویورک یِنکیس

همچنین نمی توانستند با کیفیت روشنایی چراغ های قبلی تخلیه

 )Yankeesنصب گردید.

شدت زیاد ( )HIDمطابقت کنند .اکنون LEDها به طور

پروژه های جدید برای فصل  5643همگی از LEDهای با

غیرقابل باوری در حال تأمین روشنایی با کیفیت عالی هستند.

سیستم ( TLCکنترل نور کل) شرکت موسکو استفاده کرده

این حقیقت اغلب به عنوان دلیلی مهم تر از بحث هزینه های

اند .جف راجرز ( )Jeff Rogersمعاون شرکت روشنایی

انرژی باعث استفاده ی بیشتر تیم ها از  SSLشده است.

موسکو گفت« :تمام این سازمان ها هدف کامال مشخصی دارند

باشگاه فوتبال مشهور چلسی در لیگ برتر انگلیس را در نظر

و روی تغییر استادیوم برای دید بهتر بازیکنان و تماشای جذاب

بگیرید .تمام این اتفاقات به سال  5641برمی گردد ،زمانی که

تر هواداران تمرکز کرده اند .ما برای رسیدن به این هدف در

ما نوسازی استادیوم استنفورد بریج ()Stamford Bridge

حال تالش مشترک و نزدیک با آن ها هستیم .با استفاده از این

چلسی به روشنایی  LEDبا انگیزه ی بهبود تماشای بازی از

نوع نورپردازی و روشنایی بازی های انجام شده در شب ،به

تلویزیون را پوشش دادیم ( .)http://bit.ly/2J0Ci1Eبازی

طور ویژه ای زیبا هستند که قطعا مورد عالقه هواداران نیز

های سوپر باول (فوتبال آمریکایی) لیگ فوتبال ملی ( )NFLدر

خواهند بود».

اوایل سال  5643زیر نور  LEDانجام شده است

این سیستم های روشنایی  LEDاز نظر جهت تابش دقت

(.)http://bit.ly/2IXS9hg

بیشتری نسبت به سیستم های مبتنی بر  HIDدارند ،به این معنا

موج حرکت گسترده سالن های بیسبال به روشنایی  LEDاز

که تابش چراغ ها درست در جهتی است که نیاز است و تلفات

سال  5640آغاز شد .یک ویژه مقاله در مورد این تکنولوژی

انرژی ناشی از روشنایی در محل هایی که مورد نظر نیست،

در آن زمان کار کردیم و در آن به بررسی استادیوم پتکوپارک

حذف خواهد شد .عالوه بر این ،کنترل تابش پرتو باعث

یکنواختی بهتر است که در نتیجه دید بازیکنان و هواداران را
بهبود می بخشد.
این پروژه در شهر کانساس باعث تغییر استادیوم کافمن
( )Kauffmanکه نام محلی آن « »The Kاست ،گردید .در این
استادیوم  066تجهیز روشنایی متال هالید با  145تجهیز

LED

جایگزین شد .به گفته ی این تیم ،نوسازی و جایگزینی صورت
گرفته ،باعث  %39کاهش در مصرف انرژی و همزمان بهبود
نورپردازی شده است .تاد بارو ( )Todd Burrowمدیر
مهندسی تیم رویال از شهر کانساس ()Kansas City Royals
گفت« :سعی ما این است که از منابعی که داریم به خوبی در
جهت نفع بازیکنان و هوادارانمان استفاده کنیم .صرفه جویی
در هزینه به تنهایی می تواند باعث یک ارتقای قابل توجه در
زیبایی استادیوم قبلی گردد ،اما هرکسی در زمین بازی و در
جایگاه تماشاگران از مزیت روشنایی بهتر استادیوم

The K

استفاده خواهد کرد».
استادیوم های تیم های رویال ،سینسیناتی رِد و فیالدلفیا فیلی
دارای سیستم هایی با کنترل  DMXهستند که قادر خواهند بود
روشنایی استادیومی  LEDرا به عنوان بخشی از جلوه های ویژه
شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

ی نورپردازی در نمایش مورد استفاده قرار دهد .این کنترل ها
می توانند جلوه های ویژه ای را ایجاد کنند ،چراغ ها با سرعت
بسیار باال روشن و خاموش شوند و به عنوان گزینه ای برای
برگزاری جشن های پیروزی و قهرمانی و هماهنگی نورپردازی
و موزیک مورد استفاده قرار گیرند.
در همین حال ،استادیوم مانِرِی در مکزیک از بازی های MLB

اخبار نمایشگاه – خبر اول

برای سومین بار میزبانی خواهد کرد .این استادیوم در آمریکای

شرکت الایدیوَنس ( )LEDvanceدر حال پیشرفت در

التین ،اولین سالن بیسبالی است که روشنایی  LEDرا نصب می

جهت تبدیل شدن به یک تأمین کننده ی اصلی محصوالت

کند .تیم های پادرِس و داجرس در اوایل این ماه زیر نور این

روشنایی در نمایشگاه ( L+Bروشنایی +ساختمان) است.

چراغ ها بازی خواهند کرد.
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در نمایشگاه ( L+Bروشنایی+ساختمان) ،جیکوب تارن

مدل های تیوبی و حبابی باقی می ماند .با این حال پیشرفت در

( )Jacob Tarnمدیرعامل جدید شرکت الایدیوَنس با ما

زمینه ی روشنایی ،هم نیاز به تمرکز در بخش چراغ ها دارد و

در مورد پیشرفتی صحبت کرد که توسط یک شرکت مرتبط با

هم نیاز به توجه در حرکت به سمت تکنولوژی هایی مانند

تولید المپ ایجاد شده است .این

روشنایی متصل به شبکه ،روشنایی انسان محور و روشنایی برای

شرکت توسط شرکت اُسرام در

سالمتی و تندرستی.

تابستان سال  5640ایجاد شد و

تارن گفت این شرکت یکی از ده شرکت برتر در تأمین چراغ

سپس به یک کنسرسیوم چینی

در بازار اروپاست و در حال تالش برای رسیدن به پنج شرکت

شد.

برتر آن ،در مدت زمانی کوتاه است .موفقیت در آمریکای

 http://bit.ly/2Hwy6a8و

شمالی دنباله ی کمتری داشته است ،هرچند تارن مدعی است

فروخته
(

برگردان همزمان مجلهی LEDs

)http://bit.ly/2IZ0kKd

که پیشرفت در آن منطقه هم مشهود است.

تارن در ژانویه امسال به عنوان مدیر عامل ،مدیریت شرکت را

تارن برنامه ای را پیش بینی کرده است که طبق آن ،هدف

به عهده گرفت ( .)http://bit.ly/2IZB1b6این شرکت

گذاری شرکت الایدیوَنس در بسیاری موارد اجرایی و

مأموریت و رسالت خود را به عنوان یکی از نقش آفرینان

کاربردی که در حال تبدیل شدن به فضای رقابتی تنگاتنگ

جهانی  SSLدر محدوده ای بسیار بزرگتر از تولید المپ

است ،خواهد بود .در حالی که حجم باالیی از مسیر اصلی مورد

تعریف کرده است .تارن به طور کامال شفاف بیان کرد که

نظر شرکت در حال پیشرفت در مسیر خودش باشد .این شرکت

شرکت الایدیوَنس قبل از این یکی از تنها دو شرکت

احتماال بین تولیدکنندگان محصوالت سطح باال و طبقه ی

روشنایی  LEDبا تأثیری جهانی بوده است و اکنون هدف او

تولیدکنندگان کاالیی قرار خواهد گرفت.

رسیدن به جایگاه شماره یک در عرصه نورپردازی و روشنایی

با این حال ،این مسأله به این معنی است که تیم فنی

است.

الایدیوَنس باید روی مواردی مانند روشنایی قابل تنظیم کار

شرکت الایدیوَنس حتی قبل از استقالل قانونی و رسمی از

کند .تارن به ما اطمینان داد که مواردی که از مشتریان به دست

اُسرام در نمایشگاه  L+Bسال  5640در یک غرفه ی مستقل

می آید ،بتواند باعث حرکتی نسبتا سریع به سمت تجاری

مستقر شد .در آن رویداد 5.3 ،متر مربع از فضای نمایشگاه این

سازی گردد .ترکیبی گسترده از چراغ های تجاری و دیگر

شرکت برای چراغ های ( LEDبرای یادآوری تمرکز روی

کاربردهای در حال ظهور در ادامه این مسیر قرار دارد.

المپ) تخصیص یافته بود .این فضا در نمایشگاه امسال با رشد

یادداشت سردبیر :برای بررسی جامع در مورد این روندها،

بسیار باالیی به  366متر مربع رسید و  %36تمرکز آن روی چراغ

تکنولوژی ها و نمایش هایی که در نمایشگاه  L+Bتوجه ما را

ها بود .به گفته ی تارن ،این تغییر به علت اشباع سوکت ها

جلب کرد ،مقاله ای که در ادامه این شماره در این مورد کار

(محل نصب المپ ها) الزم بود .اگرچه قرار است این شرکت

شده است را دنبال کنید.

به عنوان شرکتی پیشرو در فضای تولید المپ های  LEDمانند
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اخبار نمایشگاه – خبر دوم

( )Thorsten Müllerسرپرست بخش نوآوری شرکت اسرام

شرکت اسرام کار بر روی معماری پلتفرم ( IoTاینترنت اشیاء)
الیتِلیجِنس ( )Lightelligenceرا آغاز می کند.
در نمایشگاه  L+Bبعضی از انواع محصوالت روشنایی هوشمند
یا اینترنت اشیاء در هر غرفه به نمایش درآمده بودند ،اما شرکت
اسرام ،با اعالم الیتِلیجِنس جدید SSLمحور خود ،نمایش
جداگانه ای داشت .این پلتفرم به قصد قابلیت کار با زیرساخت
های روشنایی LEDمحور شبکه شده طراحی شده است ،در
حالی که استفاده از کاربردهایی متنوع از صرفه جویی انرژی
در کاربردهای فضای اداری تا خدمات اضطراری را در بر می
گیرد .معماری آن منحصر به فرد است ،به طوری که خدمات
به اشتراک گذاشته شده می توانند بین دو مجموعه ی کاربردها
و دسترسی ابری برای ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطالعات
قرار گیرند.
در نگاه اول ،به نظر می رسد که الیتِلیجِنس شبیه دیگر مارک
های تجاری  IoTدر حال ظهور است .به عنوان نمونه ،روشنایی
فیلیپس برند  IoTاینتراَکت ( )Interactرا در نمایشگاه

L+B

گفت« :با وجود الیتِلیجِنس ،هنگام اضافه کردن به روشنایی و
خدمات ساختمان هیچ نیازی به ایجاد کار مجدد نیست .گروه
های توسعه دهنده می توانند از دانش فنی موجود در تجهیز
استفاده کنند ،این منجر به افزایش قابل توجه بهره وری در
توسعه ی  IoTخواهد بود».
در معماری الیتِلیجِنس ،الیه ی پلتفرم قرار گرفته در وسط،
اشیاء قابل استفاده مجدد شامل موارد مربوط به خدمات اساسی
 ITو همچنین اشیاء مربوط به روشنایی هوشمند (مانند
واحدهای ارتباطی با سنسورهای روی چراغ ها) را در بر خواهد
گرفت .در نتیجه اسرام یا مشتریانش می توانند برنامه های
کاربردی را روی الیه ی پلتفرم توسعه دهند .این الیه همچنین
می تواند به عنوان یک الیه ی جذب کننده عمل کند ،به عنوان
مثال اجازه دسترسی برنامه های کاربردی به شبکه سیمی یا بی
سیم پشتیبانی شده توسط یک واحد یا شیء الیه ی پلتفرم
بدهد.
اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2HxHiLz :

برندی باشد که بیشتر روی بازاریابی تمرکز کرده است ،اگرچه

ورود اطالعات به سیستم های روشنایی جدید ،موضوعی که

فرض ما این است که با گذشت زمان کاربردهای متنوعی از

شرکت فیلیپس برای پلتفرم ( IoTاینترنت اشیاء) خود در نظر

اینتراَکت از نظر رابط های نرم افزاری و خدمات مورد نظر

گرفته است.

تلفیق می شوند .با این حال ،الیتِلیجِنس به عنوان یک معماری
الیه ای با واحدهای خدماتی استانداردشده یا اشیائی که می
توانند توسط برنامه های کاربردی مختلف در دسترس باشند،
کار خود را شروع کرده است.
در واقع ،به نظر می رسد که هدف اولیه اسرام در ایجاد
الیتِلیجِنس این بود که اشخاص ثالث بتوانند به سرعت برنامه
های کاربردی را ایجاد کنند ،در حالی که نرم افزار در حال
استفاده ای مجدد در یک محدوده ی وسیع است .تورسن مولر

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

اعالم کرده است .در حال حاضر ،به نظر می رسد اینتراَکت

اخبار نمایشگاه – خبر سوم

در بزرگترین اظهار نظری که نمای آینده ی صنعت اینترنت
اشیاء را نشان می دهد ،شرکت روشنایی فیلیپس یک پلتفرم
 IoTکه از روشنایی به عنوان یک کلمه ی اطالعاتی برای جمع
آوری و تحلیل اطالعات در هرچیز و هرجا استفاده می کند را،
اعالم کرد.
اریک راندالت ( )Eric Rondolatمدیرعامل یک شرکت IT

(فناوری اطالعات) به عنوان یک شرکت روشنایی ،مکررا بر
اهمیت اکتساب اطالعات و تحلیل آن در معرفی قابلیت تبادل
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اطالعات بین چراغ و سیستم محاسبات ابری این محصول با نام

اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2HwSqs4 :

اینتراَکت ( )Interactتأکید می کند.
راندالت در نمایشگاه  L+Bدر فرانکفورت گفت« :شما می
توانید تمام این تجهیزات شامل المپ ها ،درایورها ،چراغ ها و
سنسورها را به صورت متصل به هم فرض کنید که در حال
ارسال اطالعات از طربق نرم افزار هستند و این نرم افزار در حال
ارسال این اطالعات به پلتفرم ابری  IoTبا نام اینتراَکت نیز می
باشد .این پلتفرم امنیت داده ،اعتبار داده ،ذخیره سازی داده و
همچنین تحلیل داده را در نظر می گیرد ،که ما می توانیم با
سرویس خودمان و یا

با سرویس های اشخاص ثالث با APIs

باز  ،اطالعات بیشتری را از اطالعات خام اولیه استخراج کنیم».

اخبار نمایشگاه – خبر چهارم

اینتراَکت سنسورها و تراشه ها را درون چراغ ها و زیرساخت

LEDهای پکیج جدید پیش از نمایشگاه  L+Bعرضه می شوند.

های روشنایی قرار می دهد تا فعالیت هایی مانند اشغال بودن

شرکت های اپتوسمیکنداکتر

اتاق ،ترافیک جاده ای یا کیفیت هوا را مشخص کند .این

(Semiconductors

)Opto

اطالعات از طریق شبکه های ارتباطی سیمی یا بی سیم به یک

اسرام و سامسونگ ،قبل از

سیستم محاسباتی ابری ارسال می شود تا تحلیل هایی مانند

نمایشگاه  ،L+Bمحصوالت

LED

چگونگی استفاده ی بهتر از فضا درون یک ساختمان تجاری یا

جدید در مقیاس تراشه ()CSP

چگونگی بهبود ترافیک در یک بزرگراه را در اختیار قرار دهد.
شرکت فیلیپس و بسیاری از فروشندگان روشنایی چندین سال
است که چنین طرح های روشنایی را در اختیار دارند ،و برخی
از آن ها مانند شرکت تراشه ی  Gooeeو دیگران ،برنامه های
اتصال چراغ به سیستم ابری را آغاز کرده اند
( .)http://bit.ly/2H8gbpyاما اینتراَکت اولین پلتفرم رسمی
شرکت فیلیپس است.
این شرکت همچنین در حال فراهم کردن نرم افزار ویژه صنعت
برای بازارهای متفاوت است .مقاله ای در این مورد در ادامه
برگردان همزمان مجلهی LEDs

همین شماره کار شده است.

خود را اعالم کردند LED .جدید
شرکت اسرام با نام  Oslon Pure 1010با هدف کاربردهای
روشنایی خرده فروشی ارائه گردیده است ،که در شکل نشان
داده شده است .در همین حال ،شرکت سامسونگ طیف
وسیعی از محصوالت  CSPبا نام  FECرا در مدل های جدید
تولید کرده که بهره وری باالتری را ارائه می دهند.
همانطور که قبال اشاره شده است ،تکنولوژی  CSPبرای ایجاد
یک مسیر به سمت معماری های  LEDدر مقیاس های
کاربردی توان پایین تا توان باال در نظر گرفته شده است .عالوه
بر این ،بسیاری در صنعت معتقدند که این تکنولوژی می تواند
هزینه ی اجزا را از طریق حذف مراحل پکیجینگ کاهش داده
و به طور همزمان عملکرد را بهبود دهد .اما این LEDها هنوز
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به صورت گسترده در کاربردهای روشنایی عمومی مورد توجه

LEDهای  FECسامسونگ ،برای کاربردهای مستقیم بسیار

قرار نگرفته اند (.)http://bit.ly/2H3Zmfa

شبیه به خانواده ی  Pureاسرام هدف گذاری شده اند .اولین

◄ محصول  Pureاز شرکت اسرام

عضو خانواده ی  FECدر پاییز سال  5643اعالم شد

شرکت اسرام قبل از اینLED ،های  CSPرا برای کاربردهایی

( .)http://bit.ly2IY5Htgسامسونگ توضیح کاملی از

مانند فلش دوربین تلفن همراه اعالم کرده است ،اما این

جزئیات این تکنولوژی در ارتباط با  CSPارائه نداده است ،اما

تکنولوژی برای حرکت به سمت روشنایی عمومی تحت فشار

یک المان کلیدی در آن ،پوشش انعکاس روی الیه ی داخلی

قرار نگرفته است ( .)http://bit.ly/2IW4D92این شرکت

از این پکیجینگ حداقلی است،که انتشار نور را از سطح باالیی

کاربرد محصول  Pure 1010به عنوان کاربرد مورد هدف به

به حداکثر می رساند.

طور ویژه در نورافکن های نقطه ای فروشگاهی تغییر داده

اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2HwyQfq :

است.

سیستم های موقعیتیابی در محیط های داخلی-

این LEDها با ابعاد  4*4میلیمتر حدود  466لومن نور را تحویل

بخش اول

می دهند .جریان درایو آن ها  036میلی آمپر و دمای رنگ

سیستم های ارتباط و تعامل با مشتری از طریق بلوتوث که مبتنی

تحویلی آن ها  0666درجه کلوین است .اما این شرکت معتقد

بر سیستم های روشنایی است ،باعث جهش فروش در فروشگاه

است ،توسعه دهندگان محصول می توانند جریان درایو این

فرانسوی شده است.

LEDها را به طور قابل اعتمادی به سطح  4آمپر برسانند .عالوه

فروشگاه خرده فروشی بزرگ ای-لکلِرک ()E.Leclerc

بر این ،اسرام با افتخار ادعا دارد شدت لومن  503لومن بر میلی

مستقر در جنوب غربی فرانسه گزارش داد که درآمد حاصل از

متر مربع در آن سطح درایو باال ،در بخش CSP LEDها عدد

خرید مشتریان مشخصی که در طی چند ماه گذشته از طریق

بسیار باالیی است.

اتصال بی سیم گوشی های همراهشان به چراغ های سقفی

با توجه به حرکت شرکت سامسونگ به LEDهای پکیج ،این

فروش آگاهی یافته اند ،بین  01تا  15درصد افزایش داشته

شرکت گفت که عملکرد خانواده های LH181B ،LH101B

است.

و  LH231Bرا بهبود خواهد بخشید .در پایین ترین محدوده از

تولیدکننده ی روشنایی زامدابل ( )Zumtobelدر ماه دسامبر

توان ،خانواده ی  LH101Bبهره ی  563لومن بر وات را در

بعد از اولین اعالم آن در یک سال قبل ،این تکنولوژی را در

جریان  03میلی آمپر و شاخص نمود رنگ  36و دمای رنگ

 366چراغ  LEDمستقر در این فروشگاه راه اندازی کرده است،

 3666درجه ی کلوین ارائه می دهند .البته سطوح عملکردی

گفت  334نفر از اپلیکیشن ای-لکلرک استفاده کرده اند ،این

در آن ،کمی پایین تر از دیگر  LEDهاست ،اما کالس  3وات

اپلیکیشن اجازه دسترسی به سیستم روشنایی ( IoTاینترنت

از مدل  LH231Bکه بهره ی  436لومن بر واتی دارد ،اصوال

اشیاء) را در مساحت  33هزار فوت مربع در فروشگاه بزرگ

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

◄ محصول  FECاز شرکتسامسونگ

مجهز به سیستم بلوتوث متصل شده و از تخفیفات و اطالعات

ویژگی مقیاس پذیری  CSPرا دنبال می کند.
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ای-لکلرک در شهر لِنگِن فرانسه به آنها می دهد

عالقمند نیستند که با چنین سیستم هایی کار کنند .ای-لکلرک

(.)http://bit.ly/2H40hfC

به این نکته اشاره کرد که  5506مشتری فرصت دسترسی به این

شرکت زامدابل این چراغ ها را با نشانگرهای راهنمای بلوتوثی

سیستم را داشته اند .از این تعداد فقط  4449نفر ،یعنی کمتر از

برای موقعیت یابی در فضای داخلی تجهیز کرده است .با

نصف این افراد ،برنامه را دانلود کرده اند و نهایتا از این تعداد

استفاده از آنها می توان اطالعاتی مانند پیشنهاد خرید و موقعیت

 334مشتری واقعا از آن استفاده کرده اند.

مکانی را به گوشی های مشتریان ارسال کرد .مشتریان با اتصال

البته ای-لکلرک از این نتایج خرسند بود .نه تنها برای افزایش

این اپلیکیشن به طرح های وفاداری ای-لکلرک موافقت کرده

درآمد ،بلکه برای بهبود کلی در تعامل مشتریان که مربوط به

اند ،بنابراین ای-لکلرک می تواند پیام های خاص مطابق با

توانایی سیستم موقعیت یابی داخلی در جهت کمک به درک

عالیق شخصی و عادات خرید به افراد ارسال کند .مشتریان نیز

رفتار فردی مشتریان می باشد.

هنگام خرید می توانند درخواست محصوالت غیرموجود را

اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2H1EPb5 :

داشته باشند.

به گفته زامدابل یک گروه از مشتریان که ای-لکلرک قبال آنها
را به عنوان افراد با گردش مالی باال دسته بندی کرده است،
 %01بیشتر از سال گذشته خرید داشته اند (با فرض دوره ی
یکسان) .گروه دیگر ،مربوط به خریداران معمولی با تعداد
خرید کمتر %15 ،افزایش خرید داشته اند 334 .کاربر مربوط به
سومین گروه بود که مربوط به اعضای فعال و عالقمند با این
برگردان همزمان مجلهی LEDs

سیستم بوده است .در یک اعالم مشترک نه ای-لکلرک و نه
قسمت خدمات گروه زامدابل ( )ZGSنتایج مربوط به کار این
گروه را روی این سیستم اعالم نکردند .یکی از مواردی که این
اعالم نیز آن را آشکار کرد ،این است که هنوز افراد زیادی
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سیستم های موقعیتیابی در محیط های داخلی-
بخش دوم

گردیده است ،به گونه ای که تمام سیستم های ساختمان به
صورت یکپارچه عمل می کنند.

دانشگاهی با کنترل روشنایی مبتنی بر سیستم ابری و موقعیت

سرویس موقعیت یابی داخلی با استفاده از اپلیکیشن های

یابی داخلی ،سیستم هوشمند اجرا شده در مجموعه ی خود را

گوشی های هوشمند دانشگاه کار می کند .چراغ های

LED

عرضه می کند.

نقطه ای که در تاالرهای ورودی ،البی ها و راهروها نصب شده

دانشجویانی که در دانشگاه هوشمند حمدان بن محمد دوبی

اند ،یک کد نوری که حاوی موقعیت جغرافیایی آن چراغ

( )HBMSUتحصیل می کنند ،هرگز کلید وصل روشناییای

است را ارسال می کنند .این اطالعات از طریق یک مدوالسیون

را لمس نکرده اند و هرگز به دنبال کالس درس و آموزش

در موج های نوری تولید و ارسال می شوند ،که توسط چشم

نگشته اند.

انسان قابل رؤیت نیست ،اما ممکن است توسط دوربین های

تأسیسات آن دانشگاه با روشنایی پیشرفته ای تجهیز شده است
که توسط تکنولوژی مبتنی بر سیستم ابری کنترل می شود ،که
هر دو توسط شرکت فیلیپس اجرا شده است .با این سیستم،
اعضای هیأت علمی و کارکنان قادر خواند بود تنظیمات
روشنایی خود را از طریق اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند خود،
کنترل و شخصی سازی کنند .در همین حال دانشجویان نیز می
توانند از طریق استفاده از تکنولوژی موقعیت یابی داخلی مبتنی
بر روشنایی به اتاق ها راهنمایی شوند.
روش های مختلفی به جای استفاده از کلیدها برای روشن کردن
روش سنسورهای حضور انسان که با تشخیص حضور افراد در

جغرافیایی ،سپس توسط اپلیکیشن ها برای تعیین موقعیت کاربر
در ساختمان و راهنمایی آن ها به مقصد مورد نظرشان مورد
استفاده قرار می گیرد.

اتاق ،روشنایی را قطع و وصل می کند .روش دیگر تنظیم

سیستم  BMSدانشگاه اطالعات را از طریق پلتفرم اینتراَکت

اتوماتیک سطح نور بر اساس نور طبیعی روز می باشد .روش

دریافت می کند .اطالعات مصرف انرژی ،عملکرد هر چراغ و

های دیگری هم بر اساس اپلیکیشن های روی تلفن همراه یا

پر و خالی بودن هر اتاق می تواند با یک کلیک ماوس در

تبلت ها و یا از طریق یک اتاق کنترل مرکزی وجود دارد.

دسترس قرار گیرد .این اطالعات به مدیران ساختمان کمک

پلتفرم رسمی اینتراَکت ( )Interactاخیرا توسط شرکت

می کند که از ظرفیت انرژی ساختمان حداکثر استفاده را ببرند

فیلیپس اعالم شده است .این پلتفرم قابلیت اجرای عملکردها و

و تمامی درخواست ها را تأمین کنند ،گزارشاتی را در این زمینه

خدمات جدیدی را برای این دانشگاه ارائه کرده است .سیستم

ایجاد کرده و روندها را پیش بینی کنند.

نرم افزاری با سیستم مدیریت ساختمان ( )BMSدانشگاه تلفیق

اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2Hz8RUQ :
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المپ ها ،در روشنایی دانشگاه  HBMSUوجود دارد مانند؛

گوشی های هوشمند تشخیص داده شود .این اطالعات موقعیت
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سیستم های موقعیتیابی در محیط های داخلی-

ارتباط آتریوس با  Verveخروجی دیگری برای نرم افزار خود

بخش سوم

 Verveمی دهد ،که این نرم افزار هم اکنون تنظیمات برای هر

مجموعه ی اِکوییتی برند ( ،)Acuity Brandsبرای تکمیل

دو نوع فضای داخلی و خارجی را ،مستقل از زیرساخت های

پلتفرم ( IoTاینترنت اشیاء) خود با نام آتریوس ( ،)Atriusدو

روشنایی فراهم می کند .اکوییتی تراشه های بلوتوث را جهت

همکار در حوزه ی ( ITفناوری اطالعات) اضافه کرده اند.

پشتیبانی از این سرویس در چراغ ها تعبیه کرده است .همچنین

فروشندگان سیستم های روشنایی  LEDاکوییتیبرند اخیرا با
شرکت ( Verveمتخصص در حوزه ی بازاریابی بر اساس
موقعیت یابی) برای کمک در زمینه ی ایجاد ارتباط با
خریداران از طریق گوشی های هوشمندشان در فروشگاه های
خرده فروشی درخواست همکاری کرده است.
این همکاری بخشی از برنامه اینترنت اشیاء آتریوس است که
اکوییتی از بهار سال گذشته آن را آغاز کرده است .هدف این
برنامه تولید محصوالت  IoTمبتنی بر روشنایی و خدمات دهی

این سرویس خدمات را از طریق یک تکنولوژی روشنایی با نام
ارتباطات نور مرئی ( )VLCارائه می دهد .این نوع ارتباط
سیگنال های ارتباطی را در موج های نوری مدوله شده قرار می
دهد و به جای موج های رادیویی بلوتوث از طریق LEDها
انتشار می دهد.
در یک زوج مشابه ،مشارکت آتریوس با  ،Gozioدسترسی به
ظرفیت این شرکت را افزایش می دهد .تکنولوژی تلفن همراه
 Gozioبرای کمک به افراد جهت هدایت آن ها از خانه

تحت برند آتریوس با کمک شرکت های  ITمی باشد
( .)http://bit.ly/2H4WK0Bاین مسأله به همکاری اکوییتی
با شرکت ارائه دهنده ی تکنولوژی های بهداشتی درمانی
 Gozio Healthبرای ارائه ی خدمات راهنمای مسیریابی در
بیمارستان ها باز می گردد.
تحت این موافقتنامه ،شرکت  Verveبرنامه ها را در جهت بهره
گیری از نرم افزار موقعیت یابی فضای داخلی اکوییتی توسعه
( Atrius

هایشان به یک مرکز سالمتی بهداشتی طراحی شده است ،که

 )Navigatorارائه خواهد شد .خرده فروشان از این نرم افزار

برای پیدا کردن محل پارک مناسب و هر محل مورد نظر در

جهت تعامل با مشتریان در فروشگاه ها استفاده خواهند کرد،

داخل مرکز طراحی شده است.

پیشنهادات ویژه ،محصوالت دارای تخفیف ،اطالعات خرید را

جوشا تیتوس ( )Joshua Titusمدیر عامل مرکز سالمت

به آنها ارائه خواهند داد و آن ها را به مکان های مورد نظر

 Gozioگفت« :ما برای گسترش و توسعه ی اپلیکیشن های

راهنمایی خواهند کرد .گسترش این طرح معموال به طرح های

تلفن همراه فعلی خود ،راه حل و روش اینترنت اشیاء آتریوس

وفاداری مشتریان انتهایی می انجامد ،که قابلیت انتقال اطالعات

را انتخاب کردیم ،که برای همکاران بیمارستانی خود پیشنهاد

سفارشی بیشتر به مشتریان را در پی خواهد داشت.

می دهیم».

خواهد داد ،نتیجه با نام آتریوس نَویگیدِر

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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اکوییتی اسامی مشتریانی که قرار است از سیستم های متصل به

دیگری برای این تغییر نام تجاری وجود دارد؛ انشعاب مالکیت

آتریوس  Gozioیا  Verveاستفاده کنند را ،افشا نخواهد کرد.

این شرکت از مالک قبلی Royal Philipsنیاز به یک تغییر

اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2IZOTlu :

نهایی داشت ،که با این تغییر نام انجام شد .رویال فیلیپس طی

کسب و کار روشنایی حالت جامد(–)SSLبخش اول
شرکت روشنایی فیلیپس نام جدید خود را اعالم کردSignify:

یک واگذاری سهام در ماه می  5640به روشنایی فیلیپس
واگذار شد ،این شرکت در ابتدا یک سهم بزرگ که به طور
پیوسته در حال کاهش بود را حفظ کرد .شرکت رویال فیلیپس

شرکت روشنایی فیلیپس ،نام جدید خود را برای عصر دیجیتال

که امروز روی مراقبت های بهداشتی فعالیت دارد ،از  53فوریه،

که در این دوره ،صنعت روشنایی دامنه ی خود را گسترش داده

 %43از مالکیت شرکت روشنایی فیلیپس را در اختیار گرفته

و هویت خود را بازیابی می کند ،اعالم کرده است؛ Signify

است.

(معنا کردن ،داللت کردن).

سهامداران در جلسه عمومی ساالنه که در  43ماه می برگزار

این شرکت اشاره کرد که انتخاب نام  Signifyاز این حقیقت

خواهد شد به تغییر نام شرکت روشنایی فیلیپس رأی خواهند

نشأت می گیرد که روشنایی تبدیل به یک زبان هوشمند خواهد

داد .اگر این تغییر نام مورد موافقت قرار گیرد ،انتظار می رود،

شد ،که معانی و مفاهیمی را انتقال خواهد داد.

روند تغییر نام در ابتدای سال بعد تکمیل گردد.

اریک رلندولِت ( )Eric Rondolatمدیر عامل شرکت ،چند

اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2HzAIEu :

هفته پیش که مجله ی  LEDsگزارش تغییر نام آن را اعالم
کرد ،برای این تغییر نام ،دلیلی مشابه آن چه قبل تر گفته شد،

کسب و کار روشنایی حالت جامد(–)SSLبخش دوم

«ده سال بعد ،من در مورد نور به عنوان یک زبان صحبت

صدور مجوز برای تکنولوژی  AC LEDبرنامه ای را تدوین

خواهم کرد».

کند.

به طور شفاف تر ،این نام جدید نشان دهنده ی حرکت

شرکت لینکلبس ،شکل گیری یک شرکت جدید با نام

فروشندگان روشنایی مانند شرکت فیلیپس به سمت تجهیز

 Lynk IP Asset Management LLCرا اعالم کرده است،

چراغ های  LEDو زیرساخت های روشنایی با تراشه ها و

که در زمینه ی اجرای حقوق مالکیت معنوی و توسعه ی

سنسورهایی است که متصل به اینترنت خواهند بود.

توافقنامه های مربوط به صدور مجوز شرکت لینک با

تولیدکنندگان امیدوارند که چراغ ها را به گره های اطالعاتی

تولیدکنندگان  SSLفعالیت خواهد داشت.

با ارزش و زیرساخت های روشنایی را به شبکه های ارتباطی

شرکت لینکلبس یکی از پیشگامان تکنولوژی  AC LEDو

اساسی متصل به سیستم های محاسبات ابری تبدیل کنند.

تولیدکننده ی موتورهای روشنایی  LEDماژوالر با قابلیت

البته این شرکت با  453سال سابقه ،همچنان از نام تجاری

اتصال مستقیم به توان  ACمی باشد .این شرکت یکبار حجم

فیلیپس در محصوالت استفاده خواهد کرد.

زیادی از ماژول های شرکت روشنایی جونو ( )Junoرا قبل از

در حالی که ایجاد شرکت جدید  Signifyنشان دهنده ی ایجاد

اینکه این شرکت از مجموعه ی اشنایدرالکتریک به مجموعه

روش های در حال تغییر صنعت روشنایی است ،دلیل مهم

ی اکوییتیبرند منتقل شود ،تأمین کرد .درحدود یک سال قبل،

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

آورد ( .)http://bit.ly/2J0H5Aaاو در آن زمان گفته بود:

شرکت لینکلبس ( )Lynk Labsدر نظر دارد برای هزینه های
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اخباری در ارتباط با مالکیت معنوی شرکت لینک با

در این رابطه کالمس اظهار داشت« :امروزه حجم زیادی از

اکوییتیبرندس را گزارش کردیم که احتماال این معامله برای

محصوالت روشنایی  LEDبا استفاده از مجوز ثبت اختراع

شرکت لینک بسیار مطلوب بوده است.

لینک فروخته می شود .این محصوالت هم شامل واردات و هم

اکنون این شرکت در حال رسمی کردن فعالیت صدور مجوز

شامل صادرات می شود ،که در بیشتر موارد از چین است و در

مبتنی بر مالکیت معنوی می باشد .با توجه به ساماندهی جدید

بین خرده فروشان عمده و مراکز توزیع روشنایی که لینک حق

در این شرکت ،پائول کالمس ( )Paul Kallmesبه عنوان

ثبت اختراع آن ها را صادر کرده است؛ مانند ایاالت متحده،

متخصص صدور مجوز  IPبرای انجام این برنامه استخدام شده

کانادا ،اروپا و غیره فروخته می شوند .این محصوالت توسط

است .مایک میسکین ،مدیر عامل شرکت لینک گفت« :پائول

برخی از بزرگترین تولیدکنندگان و خرده فروشان آمریکایی و

بهترین فردیست که ما می توانستیم برای راه اندازی این کمپین

بین المللی روشنایی  LEDکه پیشگامان این حوزه هستند ،به

گسترده ی صنعتی استخدام کنیم .او بر روی فعال سازی رشد

فروش می رسند .لینک سرمایه ی قابل توجهی را در طی سال
ها برای دارایی های ثبت اختراعش سرمایه گذاری کرده است
و قصد آزاد کردن این سرمایه را ندارد .هدف این است که از
کار با این صنعت در جهت رسیدن به یک نتیجه ی مثبت
متعامل و فعال ،اطمینان حاصل شود».
اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2IZyZHL :

تکنولوژی ( Li-Fiانتقال بیسیم اطالعات بین
تجهیزات از طریق چراغ)
شرکت فیلیپس با اجرای یک طرح آزمایشی در شرکتی در
پاریس ،تعهد خود را به تکنولوژی  Li-Fiبیش از پیش نشان
صنعتی مستمر با کمک  Lynk IPاز طریق یک برنامه ی صدور
مجوز فعال حول محصوالت دارای ثبت اختراع ما تمرکز
خواهد داشت».
طبق گفته لینک ،قبل از اینکه شرکت فیلیپس ،مالکیت شرکت
کالر کیندکس ( )Color Kineticsرا به دست آورد ،آقای
کالمس در آن شرکت به عنوان پشتیبان برنامه صدور مجوز
برگردان همزمان مجلهی LEDs

مالکیت معنوی مبتنی بر  LEDفعال بوده است .پس از آن،
برنامه ی صدور مجوز شرکت فیلیپس بسیار بیشتر از
زیرمجموعه ی کالرکیندکس فیلیپس رشد داشته است ،به
طوریکه تقریبا  4666صدور مجوز داشته است.
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داد.
شرکت روشنایی فیلیپس الزام و تعهد خود به  Li-Fiرا با یک
طرح آزمایشی کوچک که در شرکت فرانسوی امالک و
مستغالت آیکید ( )Icadeاجرا شد ،بیش از پیش نشان داد .در
این طرح  56چراغ  Li-Fiاز شرکت فیلیپس برای تأمین خدماتی
مشابه  Wi-Fiدر دفاتر شرکت آیکید در پاریس اجرایی شده
است .فیلیپس در این باره گفت اکنون امکان مجهز کردن چراغ
های موجود به قابلیت  Li-Fiوجود دارد.
تکنولوژی  :light fidelity( Li-Fiتبعیت از الزامات نور یا
وفاداری نور) ،یک تکنولوژی در حال ظهور است که از امواج

نوری بیشتر از امواج رادیویی  Wi-Fiبرای ارائه ی خدمات

عالقمندان به تکنولوژی  Li-Fiمدعی اند که این تکنولوژی

اینترنتی استفاده می کند .در این تکنولوژی اطالعات در

امنیت بیشتری نسبت به  Wi-Fiدارد و دارای قابلیت اطمینان

فرکانس های مدوله شده انتشار یافته توسط LEDها قرار می

بیشتر و خطای کمتری است .در حالی که  Wi-Fiتمایل دارد

گیرند.

سرعت های باالتری را در تنظیمات تجاری ارائه دهد ،زمانی

یکی از مزایای مورد هدف در  Li-Fiاضافه شدن یک طیف

که افراد زیادی به صورت مشترک در حال استفاده از خدمات

وسیع است که پهنای باند  Wi-Fiبه سرعت در حال اشباع شدن

آن هستند ،این سرعت باال ،فورا دچار اشکال می شود ،این

در آن است .این اتفاق ممکن است در برخی حساب ها با

موضوع در  Li-Fiکمتر به عنوان یک مشکل وجود خواهد

گسترش  46،666برابری محدوده ی فرکانسی باشد

داشت.

( .)http://bit.ly/2J0eTNAاین یکی از نمونه های حرکت

با راه اندازی اولین طرح آزمایشی عمومی  Li-Fiهرچند در ابعاد

صنعت روشنایی فراتر از حوزه ی روشنایی در جهت جهان

کوچک ،بزرگترین شرکت روشنایی جهان توانست به حرکت

گسترده تر دیجیتالی می باشد.

رو به جلو این تکنولوژی کمک کند.

اما کاربرد  Li-Fiبرای حضور در راستای رشد و توسعه ی

اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2J2FPw7 :

تجاری به آهستگی صورت می پذیرد .علت آن می تواند هزینه

ارتباطات از طریق خطوط انتقال توان الکتریکی

ی باالی این تکنولوژی و همچنین عدم وجود مدارات داخلی

()PLC

ای باشد که بدون نیاز به USBدانگل ها (مودم های بسیار
کوچک با رابط  USBجهت اتصال به اینترنت بی سیم) و یا
تجهیزات اضافی دیگر امکان اتصال تبلت ها ،تلفن های همراه
و لپتاپ ها برای دریافت سیگنال را می دهند
(.)http://bit.ly/2H5wNOo
شهرک صنعتی  La Defenseپاریس انجام شد ،توانست عالقه
ی بیشتری را به این تکنولوژی ایجاد کند که به نؤبه خود می
تواند باعث ترغیب تولیدکنندگان تراشه و سازندگان تجهیزات
برای نزدیک تر شدن به کوچک سازی المان ها و تعبیه آن ها
درون تجهیزات باشد ،که در نتیجه می تواند منجر به کاهش
هزینه ها شود.
مشکلی دیگر در توسعه ی تکنولوژی  Li-Fiعالوه بر این،
فقدان استانداردهای تعیین شده ای است که چگونگی
سازگاری و تطبیق یک سیستم  Li-Fiرا با یک تجهیز دیگر
تأیید کند.

استاندارد را جهت روشنایی اینترنت اشیاء در مرکزی فنی نمونه
برداری و آزمایش کرد.
شرکت بریتانیایی ویرجین مدیا به عنوان تولیدکننده ی کابل و
پهنای باندهای گسترده در حال نمونه برداری و آزمایش سیم
های الکتریکی استاندارد برای انتقال اطالعات از طریق چراغ

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

طرح های آزمایشی مانند آنچه در دفاتر شرکت آیکید در

شرکت ویرجین مدیا ( )Virgin Mediaسیم های الکتریکی

ها در جهت کنترل سطح لوکس روشنایی و جمع آوری
اطالعات در ارتباط با استفاده از امکانات در یک مرکز فنی می
باشد .اجرای آزمایشی این ارتباطات از طریق خطوط انتقال
توان الکتریکی ( ،)powerline communications :PLCبر
اساس گزارش شرکت تولیدکننده ی  PLCاِنمودِس
( )enModusهزینه های انرژی مرتبط با روشنایی را %99
کاهش داده است.
شرکت اِنمودِس مستقر در کشور ولز ،تعدادی از چراغ های
فلورسنت را با چراغ های  LEDاز شرکت تورن ()Thorn
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جایگزین کرد و آن ها را به سیستم کنترل واتویو

شرکت ویرجین این سیستم را در ماه جوالی در یک نوسازی

( )Wattwaveاِنمودِس متصل کرد .در این سیستم فرمان ها از

و بازسازی کوچک انجام داد که توانست منجر به تکمیل

یک هاب مرکزی به چراغ ها ارسال می شود ،که هر کدام از

بازسازی تأسیسات در مدار ویرجین شود .این کار توسط
انگلیسی پیمانکار الکتریکی

آن چراغ ها با یک گره انمودس تجهیز شده اند.

شرکت

این هاب مرکزی همچنین از طریق اینترنت به یک سیستم

 Electrical of Leedsهدایت پذیرفت.

محاسبات ابری بر روی پلتفرم مایکروسافت اَژِر ( Microsoft

برخالف سیستم ارتباط اترنت با استفاده از سیستم انتقال توان

 )Azureمتصل می شود که انتقال اطالعات از طریق این

الکتریکی ( ،)PoEسیستم  PLCاز سیم های الکتریکی موجود

اتصال ،به آنالیز پارمترهای روشنایی و ارسال تنظیمات مورد

که توان المپ ها را تأمین می کنند ،استفاده می کند .در سیستم

نظر کمک می کند .چراغ ها عالوه بر پارامترهای روشنایی ،می

 ،PoEهم برای انتقال اطالعات و هم انتقال توان الکتریکی از

توانند اطالعات حضور افراد را با استفاده از سنسورهای مادون

طریق کابل های اترنت که به طور سنتی برای دیتا مورد استفاده

قرمز پسیو ( )PIRتعبیه شده ،دریافت کنند .این اطالعات توسط

قرار می گیرد ،استفاده می شود .به نظر می رسد که سیستم

سیستم های محاسبات ابری بررسی شده و به اپراتورهای

 PoEبرای ساخت های جدید از جهت اقتصادی مناسب تر

تأسیسات در جهت مدیریت بهتر فضا کمک خواهند کرد.

باشد.
اطالعات بیشترhttp://bit.ly/2J0DZfo :

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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Richardson

برنامه ها و بودجه ها
تولیدکنندگان  SSLکه از LEDهای تست شده در
 Citizen-testedاستفاده کنند ،مورد تأیید فهرست
انرژی استار ( )Energy Starو اتحادیه طراحی
روشنایی ( )DLCقرار نمی گیرند.

این موضوع نشان می دهد که گزارش های تست بر اساس
استاندارد  LM-80انجمن مهندسی روشنایی ( )IESآزمایشگاه
سیتیزن دچار اشکال است LM-80 .یک استاندارد جهت تست
است که توسعه دهندگان محصول و یا حتی طراحان و
متخصصان روشنایی را قادر می سازد ،که مشخصات

اداره حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده ( )EPAبرای
دستور کار و فهرست انرژی استار خود و همچنین اتحادیه
طراحی روشنایی ( )DLCبرای لیست محصوالت واجد شرایط
( )QPLخود ،گزارشی را منتشر کرده اند که نشان می دهد
گزارش های تست  LEDبر اساس استاندارد  LM-80که اکنون
در حال پذیرش است ،توسط آزمایشگاه الکترونیک سیتیزن در
فوجییوشیداشی ژاپن صادر شده است( .توضیح :انرژی استار
یک برنامه و دستور کار در ارتباط با ارائه راهکارهای صرفه
جویی در مصرف انرژی که توسط سازمان محیط زیست
آمریکا ( )EPAو وزارت انرژی ایاالت متحده اداره می شود،
که به بیزینس ها و افراد کمک می کند ،از طریق اطالعاتی
ساده ،قابل اعتماد و بی طرفانه در ارتباط با بهره وری انرژی باال،
در هزینه ها صرفه جویی کرده و از محیط زیست حفاظت

عملکردی اساسی یک  LEDبه عنوان منبع روشنایی را درک
کنند .البته ما موضوع ایجاد و تکامل استاندارد  LM-80را به

مختلف ،خانه های جدید ،ساختمان های تجاری و کارخانجات

( .)http://bit.ly/2H8Sayuآزمایشگاه های تست مستقل

صنعتی وجود دارد .انرژی استار توسط اتحادیه اروپا ،کانادا،

مانند یو-ال ( )ULو اینترتک ( )Intertekمی توانند برای انجام

ایسلند ،ژاپن ،لیختنشتاین ،نروژ ،سوئیس و تایوان مورد تصویب

تست  LEDمورد تأیید قرار گیرند .همچنین بیشتر

قرار گرفته است .در آمریکا ،برچسب انرژی استار در برچسب

تولیدکنندگان  LEDدارای آزمایشگاه های داخلی تأیید شده

لوازم انرژی محصوالت مورد تأیید ،نمایش داده می شود) .آن

جهت انجام تست هستند که تست های  LM-80را به عنوان

چه اخبار نشان می دهد این است که بسیاری از محصوالت

یک موضوع مهم ،در هر  LEDپکیج جدید ارائه شده به بازار،

روشنایی حالت جامد ( )SSLجدید که توسط LEDهای
سیتیزن تکمیل شده اند ،برای استفاده از تخفیفات سازمان های
خدمات شهری و شهرداری ها (که به برنامه های تحول بازار
آن ها مرتبط است) واجد شرایط نیستند.

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

کنند .برچسب انرژی استار در بیش از  33طبقه محصول

طور گسترده ای در طول دهه ی گذشته پوشش داده ایم

انجام می دهند.
در طول چند ماه گذشته ،یک داستان به موضوع روشنایی وارد
شد که وجود اشکال در ارتباط با آزمایشگاه سیتیزن را نشان
می داد .در ابتدا ،وبسایت  The Japan Timesاین اخبار را
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پوشش داد و استعفای مدیران ارشد شرکت الکترونیک سیتیزن

قسمت خاص) ،المپ های رومیزی قابل حمل و بسیاری موارد

را به عنوان احتمال وجود یک اشکال در آن شرکت گزارش

دیگر را تنظیم می کند .برای به دست آوردن نتیجه در انرژی

کرد ( .)http://bit.ly/2J4DH7jهمچنین وبسایت ادیسون

استار ،یک محصول روشنایی باید با الزامات حداقلی در ارتباط

ریپورت گزارشی از ژاپن را پوشش داد ،که در این گزارش

با دیگر المان های این برنامه مطابقت داشته باشد .تولیدکنندگان

چشمپوشانه آورده بود که خطاهای موجود در تست ها و

روشنایی در اثبات تطابق فتومتریک دو گزینه دارند ،یکی بر

گزارشات ،اندک بودند و تأثیر قابل توجهی روی انتظارات

اساس گزارش تأیید شده ی  LM-80و پیش بینی های TM-21

عملکردی محصول نداشتند (.)http://bit.ly/2J4DH7j

روی LEDهای به کار رفته در محصول است .این اطالعات

ما به طور کامل ،قادر به کشف عمق این اشکال و یا تأثیر بالقوه

برای تولیدکنندگان روشنایی که LEDهای پکیج را از

ای که روی بازار  SSLمی گذارد ،نیستیم .اما  EPAو DLC

فروشندگان عمده خریداری می کنند ،به صورت عمومی در

به طور شفاف به این نقطه رسیده اند که نگرانی قابل توجهی

دسترس است .تولیدکنندگان  ،LEDحداقل  0666ساعت تست

روی فعالیت های این آزمایشگاه وجود دارد .اساسا ارائه ی

را به عنوان بخشی از فرایند ورود محصوالت جدید به بازار

محصوالت جدید از تولیدکنندگان روشنایی که مجوز تخفیف

انجام می دهند .برای تولیدکنندگانی که LEDهای نسل بعدی

نمی گیرند ،موضوع مهمی است .این مسأله می تواند باعث از

را با استفاده از همان معماری پایه ،به عنوان محصول قبلی توسعه

دست رفتن سهم و درآمد قابل توجهی از بازار تولیدکنندگان

می دهند نیز ،برای دوره های تست کوتاهتر ،مقرراتی وجود

گردد .این تأثیر در مورد بازار المپ های دایرکشنال (جهتدار)

دارد (.)http://bit.ly/2H7ysmx

و چراغ هایی که LEDهای تراشه روی بورد ( )COBبه طور

دومین گزینه برای اثبات تطابق فتومتریک با الزامات فتومتریک

گسترده در آنها استفاده شده است ،بیشترین اثر را خواهد داشت

انرژی استار ،تست مستقیم عملکرد محصول روشنایی بر اساس

و سیتیزن یک کارپرداز برتر برای حجم  LEDهای  COBمی

استاندارد  IES LM-84است ،که می تواند در آزمایشگاه های

باشد.

معتبر داخلی شرکت ها و یا توسط شخص ثالثی صورت پذیرد

 DLCتوضیح خود در این خصوص را در وبسایت سازمان

( .)http://bit.ly/2H8QqVMاما این تست هم پرهزینه و هم

اعالم کرد ،اگرچه خبر این موضوع ،با توجه به برگزاری

طوالنی خواهد بود ،به طوری که برای کامل شدن نیاز به 0666

نمایشگاه ( L+Bروشنایی+ساختمان) در فرانکفورت در ماه

ساعت دارد.

مارس ،تحت الشعاع قرار گرفت و تا حدودی دیده نشد

بنابراین  EPAاعالم کرده است ،که تشخیص و رسمیت

( EPA .)http://bit.ly/2HaAmmuپیغام خود را به صورت

آزمایشگاه سیتیزن ،اکنون به تعلیق در آمده است.

جهت DLC

مستقیم به تمام شرکای انرژی استار انتقال داد.

شمول در  ،DLC QPLنیاز به اطالعات  LM-80از یک

وضعیت دقیق به این صورت است :دستور کار انرژی استار،

آزمایشگاه تأیید شده توسط انرژی استار دارد .در این توضیح

محدوده ای از الزامات فتومتریک (نورسنجی) از جهت بازده و

آمده است که به گفته ی  ،DLCمی توانند از گزینه LM-84

خروجی لومن برای انواع خاصی از محصوالت مانند چراغ های

که در باال بحث شد ،استفاده کنند و یا LEDهای پکیج مورد

داونالیت (متصل به سطح سقف با انتشار نور در جهت پایین)،

استفاده در محصوالت خود را برای تست  LM-80به

چراغ های اکسنت (روشنایی متمرکز و هایالیت کننده یک

آزمایشگاه دیگری ارسال کنند.

ظاهرا محصوالتی که اعتبار و موقعیت انرژی استار و/یا QPL

احتماال هدف این کارگروه ایجاد توصیه های مبتنی بر دانش

را در حال حاضر در اختیار دارند ،تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

است که می تواند به طور گسترده توسط بخش روشنایی مورد

محصوالت جدیدی که در انتظار ارائه (جهت بررسی و

استفاده قرار گیرد .به احتمال زیاد هدف نهایی شامل مالک

تصویب) هستند ،اگر از داده های  LM-80مربوط به آزمایشگاه

هایی جهت تشخیص روشنایی مبتنی بر چرخه  51ساعتی همراه

سیتیزن استفاده کنند ،تأیید نخواهند شد .این به آن معناست که

با دستورالعمل های مشخص برای این طرح می باشد .فرض ما

تمامی محصوالت روشنایی بر اساس LEDهای پکیج سیتیزن،

این است که در نهایت  ULمحصوالت طراحی شده برای

برای برنامه های کنونی ،واجد شرایط نیستند.

کاربرد روشنایی انسان محور یا روشنایی مبتنی بر چرخه ی 51

گمان ما این است که سیتیزن می توانند گام هایی را برای

ساعتی را بر اساس جزئیات در سند شیوه های پیشنهادی ،تست

اصالح وضعیت انجام داده و مجددا رسمیت و اعتبار آن توسط

خواهد کرد.

انرژی استار مورد تأیید قرار گیرد .البته ما نمی توانیم مشخص

اعضای این کارگروه شامل نمایندگانی از حوزه های

کنیم که اجرای این فرایند به چه اندازه مشکل و یا زمان بر

دانشگاهی ،صنعتی ،ارتش و دولت ایاالت متحده هستند .این

خواهد بود.

کارگروه اعضای دیگری از متخصصان طراحی روشنایی،

مارک ریا ( )Mark Reaاز( LRCمرکز تحقیقات
روشنایی) ،کارگروه روشنایی چرخه 22ساعتی UL

را راهبری خواهدکرد.
مرکز تحقیقات روشنایی ()LRC
در موسسه پلی تکنیک رنسلیر،
اعالم کرده است که مارک ریا،
استاد معماری و علوم شناختی و

مالکان تأسیسات خدماتی ،تولیدکنندگان روشنایی ،دانشمندان
و دیگران را نیز در بر خواهد گرفت.
اعضای این کارگروه شامل افراد زیر می باشند:


کریس براون ،مدیر عامل شرکت روشنایی نکسژن
و مدیر عامل سابق شرکت ویدنواچ براون



جیمز توماس چیپن ،معاون پژوهشی UL



لی دینگ ،مدیر فناوری جدید و مسئول موضوع

مدیر سابق مرکز  ،LRCیک
کارگروه سازماندهی شده در



ماریانا فیگوییرو ،مدیر و استاد در LRC

همکاری با متخصص خدمات



آلن لوییس ،مشاور در زمینه ی نورشناسی

تست  ULرا با هدف توسعه ی شیوه های پیشنهادی برای
روشنایی چرخه  51ساعتی ایجاد کرده است .این کارگروه

فیزیولوژیکی


شامل فهرستی از متخصصان در زمینه ی  SSLو همچنین در
زمینه ی تأثیرات رؤیت ناپذیر نور روی انسان و سیستم چرخه
ی  51ساعتی دارد .هدف این تالش ها انتشار یک سند در

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

دیجیتال در شرکت کارنت (راه اندازی توسط )GE

ایگناشیو پرونیکو ،استاد زیست شناسی دانشگاه
ویرجینیا



گووی راو ،رئیس و مدیر عامل شرکت نوودا
تکنولوژی

مورد شیوه های پیشنهادی تا ماه می سال  5649می باشد.
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کریستوفر استیلز ،معاون برنامه تحقیقاتی پزشکی

جهان در تحویل روشنایی باشد که توسط نوآوری های

عملیات نظامی در فرماندهی تجهیز و تحقیقات

تکنولوژیکی سریع هدایت می شود».

پزشکی ارتش ایاالت متحده

ما همچنین قصد داریم از کنفرانس های روشنایی برای سالمتی

برایان استیورسون ،مشاور برنامه در اداره ساختمان

و تندرستی که برگزار خواهیم کرد ،به حرکت صنعت  SSLو

عالی فدرال اداره کل خدمات عمومی ایاالت متحده

 LEDبه سمت اجرای روشنایی انسان محور کمک کنیم .در

آمی واکر ،مدیر پروژه طرح های استاندارد شرکت

 43جوالی کنفرانس ما در زمینه ی روشنایی برای سالمتی و

UL

تندرستی در ایاالت متحده در نیوپورت بیچ کالیفرنیا برگزار

ادوارد یاندک ،مشاور روشنایی

ریا قطعا برای هدایت این کارگروه ،دارای صالحیت است ،او

همچنین رویداد اروپایی ما در  50سپتامبر در اکسل سنتر لندن

دارای تجربه ی عمیقی در زمینه ی  SSLو تکنولوژی  LEDو

برگزار میگردد (.)/http://lightingforhealthandwellbeing.com/europe

همچنین برنامه های این دو تکنولوژی می باشد.
ریا در گفته ای اظهار کرد« :هدف ما بررسی تمام ابعاد این
روش هاست ،تا اطمینان حاصل شود که علم قطعا درست می
گوید ،تا بتوانیم تأیید کنیم که شیوه های اجرا می تواند به طور
دقیق و گسترده مورد استفاده قرار گیرد و الهام بخش تغییرات
مثبت در روشنایی باشد .روشنایی صرفا برای دیدن اشیاء نیست،
وقت آن رسیده است که یک شاخص مورد پذیرش و معتبر بر
اساس دستورالعمل های اساسی داشته باشیم ،تا نوری سالم به
طور مؤثر و به نفع جامعه تولید و تحویل شود».
برای توسعه ی استانداردها و شاخص ها و فراگیری روشنایی به
منظور افزایش سالمت انسان ،داشتن قابلیت دسترسی به اندازه
گیری های دقیق و تکرارپذیر و انجام آزمایشات برای صنعت،
ضروری می باشد .گوی راوو یکی از اعضای کارگروه گفت:
«حضور در بخشی از یک کار پیشگامانه برای توسعه ی
دستورالعمل ها که می تواند در سراسر زنجیره ی مؤثر از
طراحان و متخصصان تا تولیدکنندگان و راه اندازان به کار
برگردان همزمان مجلهی LEDs

گرفته شود ،واقعا هیجان انگیز است .این یک مزیت قابل توجه
برای جامعه ی کاربران خواهد بود که دارای یک چارچوب
ساده و آزمودنی برای هدایت رویکردهای گوناگون سراسر
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خواهد گردید (.)/http://lightingforhealthandwellbeing.com/usa

مصاحبه | جایزه ی  Illumineerاز مراسم
( Sapphireیاقوت کبود)

◄ :LEDsسالم تانوج ،از زمان تأسیس شرکت انالیتد برای
تو ،یک دهه می گذرد .می توانید به عقب برگردید و کمی از
روزهای ابتدایی برایمان بگویید؟ آن زمانی که هنوز این مطلب

تانوج موهان ( )Tanuj Mohanدر ارتباط با تکامل

که منابع  LEDبه یک راهبرد اصلی در روشنایی عمومی تبدیل

محصوالت  SSLفعال با سنسور و اینترنت اشیاء

خواهند شد ،مورد پذیرش نبود .از روشنایی همیشه مرکز دید

( )IoTساختمان صحبت می کند.

شما بود؟ آیا شما از ابتدا بدون لزوم برنامه ریزی بر تکیه به

ماری رایت ( )Maury Wrightبا

پشتوانه ی  SSLروی ساختمان ها و اینترنت اشیاء تمرکز می

تانوج موهان از شرکت انالیتد

کردید؟ دید شما در ابتدا چگونه بود و سیر تکاملی آن چه

( )Enlightedپس از اینکه به دلیل

مسیری را طی کرد؟

فعالیتش بر روی سنسورها در جهت

◄ :Mohanاین به معنای واقعی کلمه ،دو مرد و یک گاراژ

درک محیط ساختمان و اقدامات ساکنان ،برای جایزه ی

بود .خب ،در واقع یک دفتر خصوصی بود که به صورت فرعی

 Illumineerمراسم  Saphhierمجله  LEDsامسال مطرح شد،

برای استارت آپ دیگری اجاره داده شده بود .ما درها را بسته

مصاحبه ای را ترتیب داد.

نگه می داشتیم ،چون ما سیم ها و تجهیزات باز را در سقف در
آشکارا

و

در  41فوریه سال  5643در النگ بیچ ایالت کالیفرنیا ،مجله ی

معرض

 LEDsبرگزیدگان مراسم  Sapphireسال  5643را در یک

داشتیم.

مراسم که در کشتی تاریخی ملکه ماری ( The RMS Queen

الهاماتمان

 )Maryبرگزار شد ،اعالم کرد .این برنامه همزمان با کنفرانس

کردیم و به سادگی

راهبردهای روشنایی برگزار گردید و با اعالم جایزه ی

کدهای ساختمان و

 Illumineerمراسم ساالنه  Sapphireدر سال جاری ،برای

نگرانی

ایمنی

تانوج موهان ،بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری شرکت انالیتد

صرفنظر می کردیم .ما

( )http://bit.ly/2GWAcyVبه پایان رسید .ما پس از آن با

همیشه

مورد

موهان در مورد دیدگاه راهبردی او و اینکه چگونه آن را برای

سنسورهای هوشمندو تحول در حال وقوع  LEDکه به عنوان

تجاری سازی در شرکت انالیتد به ارمغان آورده است ،صحبت

وسیله ای عالی برای رساندن قدرت و موقعیت به سنسورها بود،

کردیم .تانوج گزاره ی خود را متمرکز بر درک چگونگی

فکر می کردیم .این سنسورهای هوشمند ،با ایجاد فضاهایی با

استفاده ی یک ساختمان توسط ساکنان و استقرار سیستم هایی

بهره وری انرژی باال و کامال منعطف برای رضایت ساکنان،

که استفاده از امالک تجاری پرهزینه را کارآمد می کند،

قدر و قیمت باالیی را فراهم می کرد.

تشریح کرد .برای چنین مأموریتی می توان از امکاناتی که

در طول این سیر تکاملی ،ما برخی توصیه های بسیار خوب را

روشنایی  LEDدر اختیار می گذارد ،بهره گرفت.

دریافت کردیم .دو چیزی که در ابتدا به ذهن می آیند عبارت

ما
کار

های

می

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

در

روی

بودند از؛ اول ،این که هرگز از مشتری نخواهید که به طور
متعدد از باورها و انتخاب های گذشته اش جهش کند و دست
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برگردان همزمان مجلهی LEDs

بکشدLED .ها و یک سیستم کنترلی جدید ،هر دو از یک

◄ :Mohanبیشتر تجربیات قبلی من در صنعت  ITبه اجرای

مجموعه که در ارتباط با آن ها تجربه ای در صنعت روشنایی

بهینه سازی یک ( Cube-Farmمجموعه ای از میزکارها به

وجود نداشت ،برای پذیرش یک مشتری ،تغییر بسیار زیادی

همراه سیستم های کامپیوتری که به طور منظم و مکعبی در کنار

است .و دوم اینکه استارت آپ های کوچک ،نمی توانند تا

هم در یک سالن اداری قرار گرفته اند ).و بهبود قابلیت مدیریت

زمانی که بازارهای موجود ،در حال تحمل هزینه ی تکنولوژی

و افزایش قابلیت اطمینان مجموعه شبکه ی آن سپری شد .در

های کم بازده هستند ،منتظر موج های نوآوری بمانند .المپ

بسیاری از موقعیت ها ،من خودم را تنها در مکعب خودم می

های فلورسنت ،نسبت به LEDها ارزان تر بودند ،با درک این

یافتم ،البته همراه با تعداد زیادی چراغ که فقط برای من روشن

موضوع ،ما به سرعت متوجه شدیم که یک سیستم سنسور بی

بودند .این اسراف محض ،همیشه باعث ناراحتی من بود .من

سیم ،که می تواند به آسانی تعویض یک المپ یا باالست به

روی آن فکر کردم و حدس زدم که مقدار بسیار زیادی از

یک تجهیز فلورسنت یا  LEDموجود اضافه بشود ،راه حل این

انرژی و سرمایه به این شکل در حال هدر رفتن است .تأسیس

مسأله است (.)http://bit.ly/2HzLr1K

شرکت انالیتد واقعا به طور تصادفی بود .من با همکار سابقم

این سیستم با تمام تجهیزات روشنایی موجود در آن زمان کار

روی دو ایده که او آن ها را ،راه حل روشنایی «»PoE-Like

می کرد ،نیازی به یک اکوسیستم جدید برای پشتیبانی روشنایی

(شبیه  )PoEمی نامید ،کار می کردم .وقتی به این راه حل نگاه

سیستم همزمان اترنت و انتقال توان ( )PoEوجود نداشت و با

می کردم ،اولین حس من این بود که چرا نام آن تنها «PoE-

هر دو ساختار جدید و بروز شده و ارتقاء یافته کار می کرد.

 »likeاست؟ چه چیزی مانع از آن می شود که « »PoEباشد؟

وقتی تمامی این چالش ها به طور همزمان حل شدند ،فهمیدیم

اگر این راه حل روشنایی یک سیستم شبکه ای است ،در حوزه

که راه حل ما در یک مسیر درست قرار دارد .امروزه انقالب

ی مسائلی بود که من می توانستم به طور بهینه آن را حل کنم.

 SSLحقیقت دارد و در حال گسترش استقرار در پلتفرم IoT

به این موضوع پی بردم که راه حل روشنایی با بازده ی باال،

ساختمان ها می باشد.

هرچه بیشتر و بیشتر شبیه موضوع یک شبکه است و مدیریت

دید اولیه ما حول بهینه سازی عملکرد ساختمان برای مجموعه

شبکه ،مسأله ای بود که من به دفعات آن را حل کرده بودم.

ای از پارامترها مانند بهره وری انرژی ،برنامه ریزی برای استفاده

بنابراین ،تبدیل سیستم های روشنایی به سیستم های شبکه ای،

از فضا و سیستم های آتش نشانی و ایمنی ساختمان بود .اما

قسمت آسان ماجرا بود .سختی کار ،درک محدودیت های

اکنون ما متوجه شدیم که می توان درآمدهای بیزینس را برای

تکنولوژی ساختمان و سرعت آهسته ی تغییرات بود .در

مشتریانمان با استفاده از خدمات موقعیت یابی داخلی و برنامه

تکنولوژی ،ما می توانستیم کامپیوترهایمان را مجددا راه اندازی

ریزی بر اساس اطالعات جمع آوری شده توسط ماشین ها

کنیم و یا به طور منظم آن را ارتقاء دهیم .اما اگر مجبور باشید

بهبود بخشیم.

آیا شما می توانید  ACخود را مجددا راه اندازی کنید و یا برنامه

◄ :LEDsشما قبل از اِنالیتد ،به وضوح موفق به کار در یک

های کنترل روشنایی جدید خود را دانلود کنید؟ زمانی که

صنعت شبکه ای  ITمحور شده بودید ،چگونه به این ایده

تکنولوژی روی محیط فیزیکی شما تأثیر می گذارد ،دوست

رسیدید که از این دانش برای اعمال روی ساختمان ها و SSL

استفاده کنید؟
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دارید با آن درگیر نشوید .زمانی که به دنبال ثبات و سکون
هستید ،آن چه که از دست می دهید شانس بهتر شدن است و

زمانی که حالت فعلی مصرف انرژی حداکثر بهره وری را

انالیتد نبود .ما هیچ مهندس بی سیم یا رادیویی در شرکت

ندارد ،مانند آن چراغ ها که در دفتری بود که در آن شروع به

نداشتیم و اولین نسل از سنسورهای ما دارای سه مکانیزم

کار کردم ،به این معناست که شما پول خود را در میان هزینه

ارتباطی متفاوت شامل ارتباط بی سیم ،ارتباط روی خطوط

های ناشی از اتالف انرژی از دست می دهید.

انتقال توان و ارتباط /IPاترنت بود .ما روی ساخت یک پلتفرم

◄ :LEDsشرک انالیتد را از نگاه بیرونی در نظر بگیرید ،در

نه به عنوان یک سنسور نقطه انتهایی ،بلکه به عنوان نقطه

نگاه اول به نظر می رسد که این شرکت بیشتر فعالیت خود را

بازگشت اطالعات شبکه تمرکز کرده ایم .تنها مشکلی که در

در تبدیل شدن به یک شرکت شبکه ای بی سیم متمرکز کرده

زمینه ی ارتباط با راه حل های کنترل روشنایی موجود ،شنیده

است .اطالعات بیشتر در مورد بیزینس و برخی موارد مطالعاتی

ایم ،این است که کاربران مجبورند دست های خود را تکان

اولیه ی آن ،نشان می دهد که احتماال شایستگی و مسئولیت

دهند .راه حل انعطاف پذیر ما در عین پرهزینه بودن ،چالش

اصلی شرکت معماری سنسورهاست .آیا این یک توصیف

های راه اندازی و نصب را به ما آموزش می دهد ،در حالی که

دقیق است؟ چطور می توانید گزاره ی ارزش خود را مشخص

یک سیستم تکامل و یادگیری (با قابلیت ارتقاء و بروزرسانی

کنید؟

در آینده) با تغذیه داده های با ارزش برای درک و بهینه سازی

◄ :Mohanضمن اینکه باید از شما به دلیل دقت در روزهای

نیازهای ساکنان قرار داده شده است .معماری راه حل کلی بر

اول کارمان تشکر کنم ،باید بگویم که در ابتدا این واقعا هدف

اساس یادگیری و پیشرفت بنا شده است.
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◄ :LEDsنگاه ما به سنسورها اغلب به عنوان تجهیزاتی ارزان

ساختمان ها برای  46سال یا بیشتر هستند .بنابراین آن چه در

قیمت با واسطه هایی بسیار ساده است .با این حال ،تکنولوژی

روز اول نصب می کنید ،نیاز به قابلیت جمع آوری دیتا و

شما متکی به سنسورهای نسبتا پیچیده با قابلیت های پردازش

گسترش به آینده را داشته باشد ،در غیر اینصورت هیچ عملکرد

یکپارچه است .این دیدگاه چگونه شکل گرفت و چرا چنین

جدیدی نمی تواند به آن اضافه و آموخته شود.

معماری ای منطقی به نظر می رسد؟

◄ :LEDsمجددا در ارتباط با موضوع سنسورها ،به نظر می

◄ :Mohanبا تجربیاتی که از دنیای  ITداشتیم ،ما همیشه می

رسد استراتژی شما توسعه ی سنسورها که در واقع چند سنسور

دانستیم که سنسورهای ما باید خارج از پردازش و حافظه به

که همراه با پردازش در یک زیرسیستم هوشمند ادغام شده

عنوان ویژگی های بیشتر اضافه شده ،کار کنند و با تجربه ی

است می باشد .در ابتدا به نظر نمی رسد که این روش اقتصادی

کاربر به عنوان بخشی از راه حل ،ما می خواهیم ویژگی های

ترین روش باشد ،زیرا برخی از کاربردها ممکن است تنها نیاز

جدیدی را به سرعت اضافه کنیم .ما هرگز یک کامپیوتر تنها با

به تشخیص حضور افراد و یا تشخیص نور روز داشته باشد .به

صفحه نمایش کافی ،حافظه ،قدرت پردازش برای عملکردهای

چه دلیل چندین نوع سنسور مختلف را در یک زیر سیستم به

مورد نیاز نخریدیم ،بلکه بهترین چیزی که برای برنامه های

صورت یکپارچه در آورده اید؟

کاربردی آینده ،ممکن است مورد نیاز باشد را خریداری

◄ :Mohanباز هم تأکید می کنم که این فکر تنها برای

کردیم .مطمئنا ممکن است اکنون به تمام این حافظه نیاز نداشته

روشنایی مبتنی بر تشخیص حضور انسان نبود ،بلکه برای درک

باشیم و از آن استفاده نیز نکنیم ،اما مایل به پذیرش آخرین

محیط ساختمان و مهمتر از آن آنچه ساکنان در حال انجام آن

تغییرات هستیم ،حتی اگر بدانیم که صنعت در حال رشد بسیار

هستند ،بوده است .آن جایی که ذخیره سازی و مقدار اتفاق می

سریع است و جدیدترین تکنولوژی ما نیز در طی چند سال

افتد ،زمانی است که شما این اطالعات با دقت باال و طوالنی

منسوخ خواهد شد .پذیرش این موضوع ،برای ما ریسک باالیی

مدت را در اختیار دارید و با توجه به آن می توانید چگونگی

دارد ،اما آن را پذیرفته ایم .دنیای تکنولوژی ساختمان تماما در

استفاده افراد در فضا را تشخیص دهید .سپس شما می توانید با

مورد هزینه ها و کد می باشد .مدیران ساختمان همیشه در حال

توجه به آن ها اقدام متناسب را انجام دهید .سنسور نور یکی از

پرسیدن این سوال هستند که ما چگونه می توانیم نیازهای

مفیدترین اجزای سیستم ماست .سنسور نور تنها برای تشخیص

روشنایی اساسی خود را با کمترین هزینه تأمین کنیم .این

نور روز نیست ،بلکه برای استفاده از نور محیط در یک فضا

ذهنیت برای من قابل قبول نبود ،شبیه این است که یک کامپیوتر

برای مدیریت تأمین روشنایی نیز کاربرد دارد .عالوه بر این می

با اندازه ی حافظه ی دقیق و قدرت پردازشی که شما اکنون در

تواند اطالعات زیادی را در مورد محیط با تشخیص چگونگی

حال استفاده کردن از آن هستید را بخرید و با انتظار اینکه

تغییرات در زمان و مکان فراهم کند .همچنین می تواند به عنوان

نیازهای شما در آینده بیشتر نمی شوند ،راه ورود تکنولوژی

یک کانال ارتباطی نیز مورد استفاده قرار گیرد .برای مثال ،آن

های جدید و جذاب که می توانند به شما در انجام بهتر کارها

می تواند در آینده برای تشخیص آتش سوزی قبل از به صدا

کمک کنند را به علت قیمت بسیار باالی آن ها ببندید .به هر

در آمدن آژیرها را تشخیص دهد .ما ایده ی استفاده از هر

حال آن چه ساختمان ها انجام می دادند ،چندان کارآمد نبود،

سنسور به طور مستقل در پلتفرم خود موافق نیستیم ،با طراحی

زیرا پایدار نبود .چراغ ها و سنسورهای نصب شده بخشی از

می توان یک سنسور دیجیتال چندکاناله با قابلیت برنام ریزی از

راه دور برای تأمین نیازهای فعلی و آتی پلتفرم را در اختیار

کاربردی فعال شده با سیستم ما هستند .بیمارستان ها به مدت

داشت.

یک دهه به دنبال یک راه حل ارزان قیمت ،قابل اطمینان ،امن

◄ :LEDsآیا هزینه ی پردازشگر یکپارچه عاملی برای استفاده

و دقیق در ( RTLSخدمات موقعیتیابی زمانواقعی) بودند.

از روش چند سنسوره بوده است؟

موارد استفاده از یافتن تجهیزات یک پرستار ،راهنمای مسیر

◄ :Mohanدر واقع هزینه پردازشگر مهم نیست ،رویکرد

برای بیماران ،پاسخ به درخواست از دکمه تماس بیماران،

چندسنسوری همیشه برای آینده مطرح بوده است .ترکیب و

پیشگیری از گمشدن کودکان ،آمادگی اتاق عمل قبل و بعد از

آنالیز جریان داده ها در گره پایانی به ما اجازه می دهد که

عمل و غیره سفارش های بزرگتر و مهمتری از انرژی یا امالک

سودمندی پلتفرم خود را فراتر از بحث روشنایی توسعه دهیم.

می باشد .ما اکنون در حال کار با بیمارستان ها برای راه اندازی

◄ :LEDsبا صحبت کردن با برخی از شرکای شما در صنعت

این کاربردها در راستای ایجاد هنجار جدیدی در اداره

تولید نورپردازی ،به نظر می رسد که آن ها قانع شده اند که

بیمارستان های مدرن هستیم.

سنسورهایی را ارائه دهند که نسبت به آنچه ممکن است در ابتدا

ما کامال متقاعد شده ایم که در دو یا سه سال آینده سنسورهای

در چراغ های جدید مورد استفاده قرار بگیرد ،از قابلیت های

در چراغ تعبیه شده ،پلتفرم جدیدی برای استقرار کاربردهای

بسیار بیشتری برخوردار باشند .این استراتژی روی مشتری نهایی

اینترنت اشیاء در فضای واقعی خواهند بود.

تمرکز کرده است ،که قصد دارد با اضافه کردن خدمات نرم

◄ :LEDsما از پرسیدن سؤال در مورد شبکه های بی سیم که

افزاری جدید یا برنامه های کاربردی مورد نیاز در اجرای شبکه

شما استفاده می کنید ،اجتناب کردیم ،اما این بحث در هر

روشنایی پس از نصب اولیه اقدام کند .اما ما موارد مطالعاتی

گردهمایی صنعت روشنایی ،یک مورد محبوب به حساب می

زیادی که این استراتژی را ثابت کند ،انجام نداده ایم .آیا این

آید .تعداد زیادی استاندارد و رویکردهای اختصاصی برای

استراتژی را قابل دوام و پایدار می دانید؟ آیا می توانید نمونه

ایجاد شبکه وجود دارد و صنعت  SSLنمی تواند به سرعت و
طور

همزمان

در

همه

جا

حضور

یابد

◄ :Mohanشرکت انالیتد چندین کاربرد مهم در محورهای

( .)http://bit.ly/1LhU23uما رویکرد شما را اختصاصی در

مختلف را تشخیص داده است و با مشتریان پیشرو شروع به راه

نظر می گیریم ،اگرچه شما تنها شرکتی نیستید که از همان

اندازی آن ها کرده است .اکنون در فضاهای با اجاره باال،

تکنولوژی پایه استفاده می کند .تصمیم شما در این رویکرد

متوسط فضای اداری برای هر نفر از  536فوت مربع در سال

چگونه بوده است؟ آیا انالیتد در تمام مدت به همان تکنولوژی

 5660به  434فوت مربع در سال  5643کاهش یافته است .محل

شبکه تکیه کرده است؟

کار ما در تبدیل شدن به این پایه است .داده ها و رهنمون های

◄ :Mohanاستانداردهای باز در اغلب موارد ،بهترین گزینه

ناشی از داده ها در سیستم انالیتد به شرکت ها کمک می کند

هستند ،زیرا آن ها می توانند اطالعات بیشتری را در میان

تا امالک تجاری پرهزینه ی خود را در حالی که بهره وری

سیستمها به اشتراک گذاشته و زمینه ی استفاده از راه حل های

کارکنان خود را بهبود می بخشند ،بهینه سازی کنند .مدیریت

جامع بیشتری را فراهم کنند ( .)http://bit.ly/2s0rc8Aالبته

اتاق کنفرانس ،آرایش قرارگیری میزها در دفاتر اداری،

صحبت من در مورد بیشتر موارد است نه همه ی آنها ،زیرا در

راهنمای مسیریابی و بهینه سازی در فضا ،بعضی از موارد

مورد ما هیچ یک از استانداردهای باز به قدر کافی متناسب با

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397
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کاربردهای ما نیست ،تا به عنوان یک راه حل منطقی باشند.

حل های شبکه اینترنت اشیاء تکامل می یابد ،ما همچنان در

امروزه ،ما همانند شرکت های زیگبی ،ترید و غیره از تراشه

حال بررسی شبکه های استاندارد باز موجود هستیم ،تا نیازهای

های مبتنی بر استاندارد  IEEE802.15.4استفاده می کنیم ،اما

خود را تأمین کنیم.

مجبوریم آن ها را در یک حالت اختصاصی با شبکه ی خود به

هم شبکه و هم انالیتد رشد خواهند کرد و ما در حال فکر

کار ببریم تا امنیت مد نظر خود و داده های بازگشتی با سرعت

کردن به این موضوع هستیم که در آینده چه کاری را برای

باال را به دست آوریم .ما همچنین آن را طوری مهندسی کردیم

پلتفرم های سنسور بیشتر انجام دهیم در حالی که شبکه ها

که برای به حداکثر رساندن تبادل داده ها در مقابل تبادل کنترل

موجود هستند ،اما اساسا ما تمایل داریم ابتدا درباره ی تمام راه

یا سالمت ،از چابکی کمتری برخوردار باشد .کنترل روشنایی

حل های شبکه ای که داریم ،اطمینان حاصل کنیم .این موضوع

نیاز به این مقدار از داده ندارد ،اما ما در حال استفاده ی همین

بر اساس هدف دسترسی به راه حل های جامع برای مشتریانمان

شبکه برای تبادل اطالعات صدها شیء در یک ساختمان در

است.

حات زمانواقعی هستیم.

◄ :LEDsتمام کاربردهای ساختمان هوشمند که ما درباره ی

همان طور که ذکر شد ،راه حل ما برای هر جزء از سنسور ما به

آن شنیده ایم ،مانند بهینه سازی فضا ،راهنمای مسیریابی محیط

عنوان بخش های جداگانه از تکنولوژی نیست ،بلکه درباره ی

های داخلی ،مسیریابی اجناس و خیلی چیزهای دیگر ،آیا برنامه

ایجاد یک پلتفرم هوشمند است و بنابراین استاندارد نیاز به

ای وجود دارد که بتواند بسیار فراتر از ساختمان های با

پذیرش الزامات یک سنسور چند بعدی دارد .صنعت هنوز به

بهرهوری باال ،شما را هیجان زده کند؟

اینجا نرسیده است .ما استانداردی خارج از ضرورت ایجاد

◄ :Mohanموقعیت یابی داخلی ،یا آوردن «مکان» در

کرده ایم ،طوری که ما می توانیم بگوییم« :اینجا استانداردی

ساختمان ها ،آن چیزی است که واقعا هیجان انگیز است .در

وجود دارد که برای راه اندازی یک سیستم انالیتد ،مورد نیاز

این اواخر ما زمان زیادی از وقت خود را صرف تکمیل و بهبود

است ».و آن مسیر را برای حرکت در مسیر توسعه ی دیگر

این تکنولوژی کرده ایم .کارمندان ما و بعضی از تجهیزات ما،

تکنولوژی ها به سمت استاندارد ما ،به عنوان نسل بعدی پلتفرم

داوطلبانه از برچسب هایی استفاده کرده اند تا موقعیت خود را

های روشنایی هوشمند فراهم می کند.

نشان دهند .اگر من بر اساس موقعیت روی صفحه نمایش به

◄ :LEDsانتظار شما از رشد وضعیت شبکه ای سیستم چگونه

دنبال مدیر عامل مان بگردم و او را در عرض چند فوت پیدا

است؟ مسلما ،برنامه های کاربردی شما می تواند روی هر شبکه

کنم ،بسیار چشمگیر و کارآمد است .اما او برای این یافتن،

ای اجرا شوند و سنسورهای شما به آسانی می توانند برای

هدف آسانی است ،زیرا مردی قدبلند است .اما تصور کنید به

پشتیبانی از شبکه های دیگر مورد بازبینی و انطباق قرار گیرند.

دنبال چیزی کوچکتر و حساس تر مانند تجهیزات پزشکی،

◄ :Mohanما این شرکت را بدون وجود شبکه آغاز کردیم،

لپتاپ یا یک نسخه بگردم یا با استفاده از موقعیت یابی داخلی

تنها به دنبال یک راه حل مناسب برای برآورده کردن هزینه،

یک عرضه کننده ی خاص را در میان تعداد زیادی موارد مشابه

عملکرد و امنیت مورد نظرمان بودیم .هیچ چیزی پیدا نکردیم،

مانند انبارها یا خرده فروش ها پیدا کنم .شما خواهید دید که

بنابراین شبکه ی خود را روی سخت افزار استاندارد آماده ی

این تکنولوژی چطور زندگی را تغییر می دهد.

موجود ایجاد کردیم .همانطور که قانون مور حاکم است و راه
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◄ :LEDsبرنده شدن در جایزه ی  Illumineerاز مراسم

را داریم ،ادامه دهیم .البته من همچنان هر هفته ایمیل های

 Sapphireخود را به شما تبریک می گویم .شما در رقابت

تبریکی را از همکاران و مشتریان دریافت می کنم.

بسیار سختی بودید .می توانید بگویید در هنگام آمدن به این
مراسم چه احساسی داشتید؟ این جایزه چه معنایی برای شما
داشت؟ و چگونه تیم انالیتد به اینجایزه واکنش نشان خواهد
داد؟

گزارش نمایشگاه | روشنایی و ساختمان
نمایشگاه روشنایی و ساختمان ( )L+Bمحلی برای
آشکار شدن استراتژی های تغییر بین تولیدکنندگان

◄ :Mohanحتی قبل از اینکه جوایز اعالم شوند ،من در میان

صنایع  LEDو  SSLمی باشد.

دیگر نامزدهای معروف ،احساسی شبیه به برندگان جایزه نوبل

در طول بیش از یک هفته نمایشگاه بزرگ فرانکفورت ،ماری

داشتم .من افتخار می کنم که همکاری های من شایسته ی

رایت ( )MAURY WRIGHTبا بررسی در بخش های

جایزه ی  Illumineerامسال بود .زمانی که ما این جایزه را

مختلف نمایشگاه ،به تمایالت مورد انتظار در

نمایشگاه L+B

دریافت کردیم ،من در حدود  56ایمیل از همکارانم در طول

در مورد کیفیت نور و اینترنت اشیاء پی برد ،اما یادآور شد که

 3دقیقه دریافت کردم ،که برایم بسیار هیجان انگیز بود .اما پس

تغییرات استراتژی در نمایش ها و نوآوری ها در عناصر فعالساز

از آن هرکسی به کار خود باز گشت .بنابراین ما میتوانیم تمرکز

چراغ ها نیز وجود دارد .در اینجا ما به  46نمونه ی برتر نمایش

خود را روی تبدیل شدن به شرکتی که همه ی ما آرزوی آن

ها و موضوعات خواهیم پرداخت.

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397
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نمایشگاه روشنایی و ساختمان با هر رویداد دیگر صنعت

هنوز شرکت ها احساس می کنند ،که نیاز به حضور در

روشنایی خالت جامد یا  LEDمتفاوت است .آن در یک مقیاس

نمایشگاه  L+Bدارند و این احساس تنها از ترس اینکه مبادا عدم

است که تماما مربوط به خودش می باشد .در کدام نمایشگاه

حضورشان آشکار شود ،نیست .همان طور که یکی از

دیگر برای رسیدن به نیمه ی دیگر نمایشگاه از مترویی که از

تولیدکنندگان اجزای فعالساز گفت ،توانایی انجام بیزینس با

میان عمق زمین نمایشگاه عبور کرده ،استفاده می کنید؟ رویداد

دیگر غرفه داران بسیار مهم است .در نمایشگاه ،شرکت ها می

 5643توانست به  536هزار نفر بازدیدکننده خدمات ارائه دهد.

توانند دهها مشتری بالقوه را بدون جستجوی دور دنیا ببینند .در

این صنعت شاهد تغییرات یا گسترش استراتژی شرکتی،

واقع ،به همین دلیل برخی غرفه داران مانند شرکت ساندی

نیروهای جدید در بخش های بازار و برخی ایده های جدید

( )Sundayبا جمعیت کم ،خارج از پرچم های نمایشگاه

بنیادی در طول یک هفته برگزاری این رویداد بوده است.

شروع می کند .در ادامه  46مورد از جذابترین موضوعات،

همانطور که انتظار می رفت عمده ی گرایشات در موضوع

گرایشها و نمایش هایی را که در نمایشگاه بزرگ فرانکفورت

کیفیت نور واینترنت اشیاء ( )IoTبود.

یافتیم ،بررسی می کنیم.

با این حال ،به همان اندازه که ما تحت تأثیر مقیاس نمایشگاه

◄مورد اول :روشنایی هوشمند و اینترنت اشیاء

 L+Bقرار می گیریم ،در مورد اثربخشی یا بهره وری این

برای یافتن برخی از بزرگترین موضوعات  ،IoTنیازی به

رویداد به عنوان یک نیروی محرک بیزینسی به خصوص برای

استفاده از مترو برای رسیدن به میانه ی نمایشگاه نیست .شرکت

شرکت های کوچکتر تعجب می کنیم .تعداد زیادی از

اُسرام ،فضای سنتی خود را در نزدیکی ورودی اصلی در سالن5

شرکتها ،درصد قابل توجهی از دالرهایی که قرار است به

قرار داده و یا شرکت فِستهال ( )Festhalleو پلتفرم اینترنت

مدت دوسال برای بازاریابی خود صرف کنند را ،برای شرکت

اشیاء جدیدش با نام الیتلیجنس ( )Lightelligenceدر فضای

در این رویداد دوساالنه ذخیره می کنند و بسیاری از آن ها در

بزرگی قرار گرفته است .همچنین شرکت روشنایی فیلیپس (نام

موقعیت های مکانی با استقبال ضعیف ،گم می شوند .ما بخش

جدید آن بزودی سیگنیفای ( )Signifyخواهد بود:

قابل توجهی از زمان خود را صرف بازدید از سه سطح تاالر ،1

 )http://bit.ly/2HzAIEuکل ساختمان  Forumرا با پلتفرم

که تعداد زیادی از تکنولوژی های فعال ساز در  SSLمورد

اینترنت اشیاء اینتراَکت ( )Interactخود به عنوان یک موضوع

توجه بودند ،کردیم .ترافیک بسیار سنگین بود ،اگرچه برخی

کلیدی پر کرده است .هیچ ترافیکی در این سالن ها وجود

بخش های ارائه خدمات وجود داشت که شما مجبور بودید به

نداشت.

دنبال آن ها بگردید و غرفه داران نیز از آن رنج می بردند .سه

ما اخبار مربوط به اعالم محصول اینتراکت شرکت فیلیپس را

سطح از سالن  0نیز نسبتا ازدحام داشت و تولیدکنندگان LED

در اخبار قبلی خود مطرح کردیم (.)http://bit.ly/2HwSqs4

برگردان همزمان مجلهی LEDs

در میان بسیاری موارد دیگر مشخص بودند .در مقابل دو سطح

پس از داشتن این فرصت برای هضم هر آن چه در نمایشگاه

از سالن  3دارای نمایش های بسیار جذابی از محصوالت

 L+Bرخ داد ،در اینجا برخی فکرها و ایده های دیگر نیز وجود

روشنایی بود ،اما با این حال شما می توانستید بدون برخورد با

دارد .قطعا اینتراکت ،یک برند خواهد بود که شرکت فیلیپس

دیگر بازدیدکنندگان در طول راهرو حرکت کنید.

از آن به عنوان تحکیم و تثبیت مجموعه ی نسبتا پراکنده و
گسترده ی خدمات اینترنت اشیاء خود ،استفاده خواهد کرد.
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آن چه که در ارتباط با روشنایی خیابانی با
عنوان پلتفرم سیتیتاچ ( )CityTouchفیلیپس
مطرح بود ،اکنون تبدیل به اینتراکتسیتی
( )Interact Cityشده است .همچنین
اینتراکتلندمارک

(:Landmark

وقایع

تاریخی) برای بناهای تاریخی معروف ،پل ها و
دیگر موارد معرفی شده است .عالوه بر این
اینتراکتریتیل (خرده فروشی) برای فروشگاه
های خرده فروشی و مواد غذایی ارائه شده
است .مورد دیگر اینتراکتاسپورت (ورزشی)
برای استادیوم ها و سالن های ورزشی وجود
دارد.

این

شرکت

اعالم

کرد

که

پایان سال جاری عرضه خواهد کرد.

راهنمای مسیر داخلی برای دانشجویان می باشد (شکل.)4

اینتراکت نشان دهنده ی یک تالش اینترنت اشیاء متمرکزتر

مقایسه و مقابله بین اینتراکت و پلتفرم الیتلیجنس

توسط شرکت روشنایی فیلیپس به شمار می رود .طبق اعالم این

( )Lightelligenceشرکت اُسرام سخت است ،اگرچه هر

شرکت ،تعداد  59میلیون چراغ متصل به شبکه در سراسر جهان

دوی آنها برندهای اینترنت اشیاء در حال گسترش هستند ،اما

را راه اندازی کرده است .این اتفاق نشان دهنده ی دومین گام

شرکت اُسرام الیه هایی را تعریف کرده است ،که الیتلیجنس

از یک پروسه است ،که اولین گام آن گذار به روشنایی LED

را در بر می گیرد ،همانطور که ما در مقاله ای به آن پرداخته

یا « »LEDificationبوده است و سومین گام آن استفاده از داده

بودیم ( .)http://bit.ly/2HxHiLzاستراتژی اسرام متمرکز بر

های چراغ های متصل به شبکه برای ارائه ی خدمات جدید می

ایجاد قابلیت و توانمندسازی برای خودش و مشتریان است به

باشد .اینتراکت اقدامات مبتنی بر داده شرکت فیلیپس را نشان

طوری که کاربردهای جدید اینترنت اشیاء را به سرعت ایجاد

می دهد و به گفته ی این شرکت از سال  5656تمامی

کنند .ما این موضوع کمی بعدتر بررسی خواهیم کرد ،چون آن

محصوالت  LEDتولید شده ،قابلیت اتصال به شبکه را خواهد

یکی از نمونه های تغییر استراتژی به شمار می رود ،که در ابتدا

داشت.

به آن اشاره کردیم.

قبل از این شرکت فیلیپس اعالم کرده بود که اولین راه اندازی

◄شبکه ها و اتصاالت

رسمی اینتراکت اجرا شده است .ما این پروژه را که در دانشگاه

با حرکت به سمت تکنولوژی واقعی که سنسورها و محصوالت

هوشمند حمدان بن محمد دوبی اجرا شده بود ،گزارش دادیم

روشنایی هوشمند را متصل می کند ،آرزوی ما این است که

( .)http://bit.ly/2Hz8RUQتکنولوژی اینتراکت اجرا شده،

بتوانیم در مورد گزینه های شبکه ای که  L+Bارائه می دهد،

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

اینتراکتاینداستری (صنعت) را برای کارخانجات و انبارها در

باعث حذف کلیدها شده است و همچنین شامل قابلیت های

گزارش های شفاف بدهیم ،اما این اتفاق نیفتاده است .در حال
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حاضر تکنولوژی بلوتوثمش ( :Bluetooth Meshشبکه

دادند ،که یک حد مؤثر تقریبا  566نقطه ای را نشان می داد و

بلوتوث) همچنان تکنولوژی بی سیم باقی مانده است که

ما موارد مشابهی را در نمایشگاه  L+Bشنیدیم.

بیشترین توجه را در شرایط کنونی جلب کرده است .اما به نظر

اکنون برای ما مشخص نیست که چه چیزی ممکن است تعداد

می رسد که این تمرکز بیشتر از هرچیز جدید دیگری باشد.

گره ها را به این شدت محدود کند .در حال حاضر ما نمیتوانیم

پشتیبانی بلوتوثمش از زوایای زیادی در حال ظاهر شدن

یک شبکه ی عملیاتی را با  03666گره تصور کنیم ،اما انتظار

است .شرکت فیلوسیلوانیا ( )Feilo Sylvaniaبرخی از

رسیدن به تعداد بسیار بیشتری از  566نقطه را داریم .در

کارهای بلوتوث اخیر خود را بر اساس همکاری با شرکت

تأسیسات واقعی ،شبکه های بلوتوث توسط طبقات و دیگر

سیلویر ( )Silvairنسان داد (.)http://bit.ly/2HwTjRq

عناصر ساختمان ،به زیرشبکه ها تقسیم خواهد شد ،بنابراین

شرکت زیکاتو ( )Xicatoبه عنوان شناخته شده ترین شرکت

مسأله تعداد گره ها ممکن است به یک موضوع غیر مرتبط

در زمینه ی موتورهای روشنایی  LEDبا نمود رنگ دقیق است،

تبدیل شود.

اما همچنان از بلوتوث به عنوان یک ابزار راه اندازی برای

عالوه بر این ،ممکن است که بسته های نرم افزاری هنوز بهینه

ماژول های خود استفاده می کند .در نمایشگاه  ،L+Bاین

نشده باشند .با این حال ،هان بک ( ،)Han Bakمدیرعامل

شرکت پشتیبانی بلوتوثمش را در کاربرد ماژول های اینترنت

شرکت چِسوایز ( )Chess Wiseاظهار کرد که محدودیت

اشیاء خود اعالم کرد.

واقعی است .او آشکار کرد که شرکت چِسوایز از تراشه های

شرکت فولهام ( )Fulhamبه عنوان تولیدکننده ی درایورهای

رادیو بلوتوث استفاده می کند ،اما مجبور است یک پروتکل

 LEDنیز یکی از شرکای شرکت سیلویر است .شرکت فولهام

اختصاصی را برای به دست آوردن عملکرد قوی مورد نیاز ،در

در نمایشگاه  L+Bیک ماژول بلوتوث جالب توجه را ارائه داد

کاربردهای با مقیاس بزرگ توسعه دهد .شرکت چِسوایز به

که می تواند یک درایور سازگار  0-10Vو همچنین یک

علت پروژه روشنایی بی سیم متصل به شبکه در کارخانه ی

درایور  LEDجدید  16وات را ارائه دهد ،که می تواند به
صورت انتخابی در یک ماژول بلوتوث مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین تولیدکننده ی  LEDبردیجلوکس (،)Bridgelux
بعضی از تکنولوژی بلوتوث را ارائه داد که در مورد آن بحث
خواهیم کرد.
با این حال ،زمزمه ی بلوتوث در نمایشگاه  L+Bدر مورد
محدودیت های این تکنولوژی بود ،همانطور که در گردهمایی
 LEDucationهفته ی گذشته مطرح شده بود .به لحاظ تئوری،
برگردان همزمان مجلهی LEDs

بلوتوثمش می تواند از بیش از  03666گره در یک شبکه ی
واحد پشتیبانی کند .برخی طراحان روشنایی برجسته ،دو
پروژهی بلوتوثمش را در گردهمایی  LEDucationارائه
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مواد شیمیایی  Chemotelهلند ،به عنوان یکی از
راهیافتگان به مرحله ی نهایی جایزه ی  Sapphireسال
 5643انتخاب شده بود ( & http://bit.ly/2HzZcgK

.)http://bit.ly/2HANulO
◄شرکت های روشنایی عمومی

اکنون اجازه دهید در مورد برخی از ستارگان روشنایی
اروپایی تغییر استراتژی ها و همکاری های اخیر صحبت
کنیم .بحث خود را با این سؤال آغاز خواهیم کرد که
کدام شرکت در پنج و یا حتی شاید دو سال ،مهمترین
تولیدکننده ی محصوالت روشنایی در مونیخ خواهد
تعریف خاصی از تولیدکننده ی روشنایی وجود داشته باشد،

ارائهی پیشنهادات اینترنت اشیاء به بازار تمرکز کرده است.

احتماال آن پاسخ صحیح نخواهد بود و به احتمال زیاد ،پاسخ

در عین حال کمتر از دو سال قبل ،شرکت  LEDvanceبه

صحیح شرکت  LEDvanceاست و هم ردیفان سابق در

عنوان بیزینس در زمینه ی المپ از شرکت اسرام جدا و به طور

فستهال (مرکز اجتماع) در  L+Bقرار گرفته بودند.

مستقل تشکیل یافت ( .)http://bit.ly/2Hwy6a8همانطور که

پیدا کردن چراغ ها در غرفه ی شرکت اُسرام ،به جز در مورد

در بخش اخبار نمایشگاه  L+Bگزارش دادیم ،یک بخش

بخشی از سناریوهای کاربردی دشوار بود و خروجی منتشر شده

کوچک از غرفه ی  LEDvanceدر نمایشگاه  L+Bسال 5640

ی رسانه ها هیچ تجهیز واحدی را به جز برای تنوع گیاه پروری

مربوط به چراغ ها بود ،در حالی که حدود  %36از مساحت 366

نشان ندادند .به نظر می رسد ،اُسرام بدون اینکه واقعا چنین

متر مربعی امسال این شرکت مربوط به چراغ ها بود (شکل)5

قصدی را اعالم کند ،در حال گذار از بیزینس روشنایی حداقل

(.)http://bit.ly/2Hwysxu

به عنوان تأمین کننده ی چراغ می باشد.

مطمئنا شرکت  LEDvanceدر حال حاضر پیشرفت قابل

در حال حاضر ،به وضوح بخش های مختلف اُسرام ،فعالیت

توجهی در جهت رسیدن به هدف نهایی خود که تبدیل شدن

خود را روی تکنولوژی های مربوط به ایجاد قابلیت برای دیگر

به یک تولیدکننده ی محصوالت روشنایی گسترده ی جهانی

تولیدکنندگان روشنایی متمرکز کرده اند .زیر بخش

است ،داشته است ،هدفی که جاکوب تارن ()Jacob Tarn

اُسراماُپتوسِمیکنداکتور یک تأمین کننده ی مطرح  LEDاست.

مدیر عامل جدید این شرکت در ابتدای سال جاری روی آن

زیر بخش اُسرامدیجیتالسیستم نیز برای مدتی طوالنی ،درایور

تأکید کرده است .تارن در نمایشگاه  L+Bگفت که شرکت

LEDهای لبه باالرونده ( )leading-edgeرا ارائه می دهد و

 LEDvanceتا پایان سال ،در مجموعه محصوالت مربوط به

شرکت بگالکترونیک ( )BAG Electronicsرا از طریق

چراغ خود  SKU 0666یا نوع محصول

( stock keeping

یک اکتساب در نمایشگاه  L+Bاضافه کرده است .و همانطور

 :unitsواحد نگهداری موجودی؛ شناسه منحصر بفرد هر یک

که قبل از گفته شد ،پلتفرم الیتلیجنس روی ایجاد قابلیت در

از انواع محصوالت یک شرکت) خواهد داشت .به عالوه ،این

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

بود؟ شاید پاسخ شما شرکت اُسرام باشد ،اما با فرض اینکه

دیگر تولیدکنندگان روشنایی به عنوان مشتریان اُسرام برای
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تولیدکننده ی قدیمی المپ ،دارای اینترنت اشیاء ،روشنایی

در کنفرانس استراتژی های روشنایی ما که در ماه فوریه برگزار

های قابل تنظیم برای سالمتی و دیگر کاربردهای پیشرفته ی

شد ،جیانا فالن ( ،)Giana Phelanمدیر توسعه بیزینس

خود را در نمایشگاه  L+Bارائه داد .این شرکت هنوز هم دارای

شرکت  OLEDWorksگفت که نمایش شرکت در

L+B

یک خط تولید المپ های قوی می باشد .آن چه شما را در

مربوط به محصوالت مربوط به  06مشتری اش خواهد بود .ما

گذشته مجبور به تعجب می کند این است که اسرام به چه دلیل

محصوالت را نشمردیم ،اما همانطور که شکل  0نشان می دهد

در سال  ،5640استقالل کل بیزینس روشنایی خود را به شرکتی

تعداد زیادی محصول نمایش داده شده است .غرفه شرکت

LG

تابعه نسپرد.

 Displayبزرگتر بود ،اما تراکم کمتری داشت.

شرکت زامدابل ( )Zumtobelیکی دیگر از شرکت های

 OLEDیک منبع روشنایی لذت بخش با قی می ماند که دارای

اصلی حاضر در فستهال (سالن اجتماع) بود .این شرکت در این

یکنواختی و دلپذیری برای چشم هاست .اما از جهت بهرهوری،

اواخر عملکرد خوبی نداشته و اخیرا مدیریت ارشد آن،

هزینه ،طول عمر و مواردی دیگر بسیار عقب تر از  LEDقرار

دستخوش تغییرات شده است (.)http://bit.ly/2HyUPmd

دارد .عالوه بر این ،سازندگان چراغ در حال انجام کارهای

فهمیدن اینکه رکود اقتصادی اخیر چگونه روی حضور این

بزرگی با پنل های  LEDبا روشنایی لبه ای هستند ،که تعداد

شرکت در نمایشگاه  L+Bتأثیر گذاشته است ،دشوار است .اما

زیادی از مزایای  OLEDسنتی را ارائه می دهند.

حضور کمرنگ و حداقلی این شرکت در نمایشگاه برخالف

بنابراین ،تعجبی نداشت که پنل های  OLEDقابل انعطاف

حضور پررنگ آن در دوره های قبلی این رویداد آشکار بود.

داستان اصلی در نمایشگاه  L+Bبودند ،زیرا پیاده سازی آن ها

بخش نمایش آن شرکت دارای برخی از تصاویر کاربردهای

توسط LEDها دشوار بود .سازندگان پنل ،محصوالت را به

روشنایی پیشرفته بود .به نظر می رسید که تمرکز فعالیت های

صورت صاف (فلت) عرضه می کنند و شکل آن توسط

شرکت روی بخش بیزینس خدمات بیشتر از کار بر روی برند

تولیدکننده ی چراغ در فرایند تولید ،ایجاد می شود.

روشنایی آن است.

محصوالت شرکت  OLEDWorksتنها می توانند از یک بعد
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◄ روشنایی OLED

خم شوند .اما محصوالت شرکت  LG Displayقابلیت خم

همانطور که انتظار میرفت در شرایط کنونی ،اکثریت

شدن در هر دو بعد را دارند ،که در نمونه آزمایشی ریبون

محصوالت روشنایی نمایش داده شده در  ،L+Bبر اساس منابع

( )Ribbonمشهود بود.

 LEDبودند .نمونه های پراکنده ای از منابع فلورسنت و تخلیه

با این حال ،پنل های شرکت  OLEDWorksجذابیت بیشتری

شدت زیاد ( )HIDنیز وجود داشت .تکنولوژی  OLEDهنوز

برای مشاهده کردن داشتند .طرح تولید  LG Displayاز یک

در حال تالش برای ورود به عنوان یک گزینه ی  SSLپایدار

الیه با یک ماتریس رسانا برای توزیع جریان به طور مساوی در

و قابل توسعه ،حداقل در برخی کاربردهای خاص می باشد.

پنل استفاده می کند .باید به پنل نسبتا نزدیک شوید ،تا بتوانید

ساده ترین راه برای یافتن غرفه های فعال در زمینه ی OLED

این ( Gridشبکه) را ببینید ،اما چون می دانید که در حال حاضر

بازدید از غرفه های دو تولیدکننده ی عمده ی پنل های OLED

وجود دارد ،فراموش کردن آن دشوار خواهد بود.

یعنی شرکت های  OLEDWorkو  LG Displayمی باشد.
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◄ LEDهای پکیج

در همین حال ،در فضای نمایشگاه  ،L+Bموارد غافلگیرکننده

ما چندین رخداد خبری  LEDرا که مربوط به تکنولوژی

ای نیز وجود داشت .شرکت بریجلوکس تعدادی از LEDهای

صفحه نمایش بود ،پوشش دادیم .به عنوان نمونه،

دو کاناله و موتورهای روشنایی خود را به نمایش گذاشته بود

اسراماُپتوسمیکنداکتور LEDهای پکیج در مقیاس تراشه

(شکل  ،)1که از عملکردهای قابل تنظیم مانند LEDهای تراشه

جدید  Pureخود را در غرفه ی سالن  0به صورت مستقل از

روی بورد وِستا ( )Vestaپشتیبانی می کرد ،که برنده ی یکی

بود

از

جوایز

Sapphire

سال

5643

ما

شد

غرفه

اصلی

اسرام

(.)http://bit.ly/2HwyQfq

در

نظر
شرکت

گرفته

لومیالایدی

( .)http://bit.ly/2GWAcyVبا این حال ،مشخص است که

( )Lumiledsنمونه محصول  LEDرنگی  Luxeon CZرا در

تغییراتی در بریجلوکس در حال انجام است .این شرکت به

غرفه اش قرار داده بود ( .)http://bit.ly/2Hwzvxqهمچنین

وضوح می خواهد که بخش بزرگی از سهم صورت حساب

گستردگی LEDهای نمایش داده شده در غرفه ی شرکت

مربوط به چراغ موادی که آن کنترل می کند را گسترش دهد.

اِوِرالیتالکترونیک ( )Everlight Electronicsقابل توجه

LEDهای ارائه شده در فرم فاکتور ماژوالر یا سطح  5یکی از

بود .این شرکت تعدادی از LEDهای مورد استفاده در
کاربردهای روشنایی گیاه پروری خود شامل یک  LEDآبی
همراه با فسفر قرمز که نور منتشر شده ی آن بنفش بود ،را به
نمایش گذاشته بود .عالوه بر اینLED ،های فراوانی مربوط به
روشنایی عمومی با فرم فاکتورهای گوناگون وجود داشت.
حتی جیمی وِنگ ،مدیر بازاریابی شرکت ،طیف یک  LEDرا
طوری تنظیم کرد که باعث جذب ماهی ها میشد و برای
استفاده در قایقهای ماهیگیری طراحی شده بود.

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

راه های افزایش سهم درآمد بریجلوکس می باشد .محصوالت
دوکانال بیشتر محصوالت قابل تنظیم نسبتا گران قیمت را مورد
هدف قرار می دهند .شرکت بریجلوکس در  ،L+Bدرایورهای
دوکانال طراحی شده برای کار با LEDهای تراشه روی بورد
( )COBو موتورهای روشنایی خود را معرفی کرد .این
درایورها شامل یک سنسور واسط برای کاربردهای روشنایی
هوشمند می باشند .عالوه بر این ،شرکت یک ماژول
بلوتوثمش را نمایش داد ،که می تواند عملکرد درایور را
کنترل و سطح خروجی و دمای رنگ آن را تنظیم کند.
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◄ LEDها و روشنایی مربوط به حوزه ی سالمت

اُکتاویو پرز از بیمارستان ماونت سینای ()Mount Sinai

توجه را ارائه داد .مجموعه ی LEDهای سانالیک

همکاران ما در مجله  Luxeبخش زیادی از صحبت های

( )SunLikeکه دارای توزیع قدرت طیفی یکسان در

پروفسور فاستر را پوشش دادند ،که شامل تأکید او روی این

CSP LED

مورد بود که محققان هنوز به اندازه ی کافی در مورد توسعه و

(LEDهای پکیج در مقیاس تراشه) که سئول نام آن را ویکاپ

استقرار

دانند

( )WICOPگذاشته است و یک اجرای جدید تکنولوژی

( .)http://bit.ly/2HwA1vmبا این حال فاستر نمی گوید که

LEDهای  ACبا نام آکریچ ( .)Acrichماژول آکریچ جدید

صنایع باید کار خود در زمینه ی آینده ی روشنایی انسان محور

ترکیبی از LEDهای آکریچ  MJT 5630و یک ورژن جدید

را متوقف کنند .او توضیح می دهد که بیشتر سطوح روشنایی

از آنچه سئول نانودرایور( )NanoDriverنامگذاری کرده

که امروزه انسان در معرض آن قرار دارد تا پاسخی از گیرنده

است ،می باشد ( .)http://bit.ly/2Hx3CEXاین ماژول با

های غیربصری در چشم انسان ایجاد کند ،بسیار کم است

دمای رنگ  3666درجه کلوین و شاخص نمود رنگ  ،36که

(.)http://bit.ly/2HzYSP1

بازده ی  436لومن بر وات را تحویل می دهد و شامل این

دکتر پِرز بیشتر روی روشنایی انسان محور مصر بود .او گفت

درایور است ،در نمایشگاه  L+Bنمایش داده شد.

«ما باید آنچه را که نمی دانیم ،بیاموزیم .اما همزمان باید بدانیم

با این حال ،محصول سانالیک به عنوان یک مورد مهم تر برای

که چیزهای کمی می دانیم ».او صنعت را تشویق کرد که به

شرکت سئول باقی می ماند .درست قبل از نمایشگاه  ،L+Bاین

جلو حرکت کند .پرز در برنامه ی مجوز ساختمان  WELLکه

شرکت اعالم کرد که در LEDهای المپ های رومیزی

در ایاالت متحده در حال تحول است ،شرکت داشته است

( )Desklamp Proخود از محصوالت شرکت ییالیت

( .)http://bit.ly/2HA2DnNاو خاطر نشان کرد که شاخص

( )Yeelightاستفاده کرده است .این طراحی می تواند برای

های تعریف شده در  WELLبرای اعمال طراحان و متخصصان

ایجاد اطمینان از سطح عملکردی که برای سالمت افراد به

روشنایی دشوار می باشند .اما او گفت که صنعت روشنایی

خصوص کودکان مناسب است ،توسط ابزارهای هوشمند

بدون آسیب زدن می تواند حرکت کند و تأثیری که

کنترل و پایش شود .توزیع قدرت طیفی سانالیک باعث

محصوالتی مانند سانالیک می توانند بر روی سیسستم

کاهش خستگی چشم می گردد.

غیربصری بگذارند ،کمتر از تأثیری است که LEDهای با یک

شرکت سئول همچنین سرمایه گذاری در زمینه ی روشنایی

( SPDتوزیع قدرت طیفی) با یکنواختی کمتر خواهند

برای سالمتی و تندرستی یا روشنایی انسانمحور را اعالم کرد.

گذاشت.

محدودهی دید انسان هستند ،نمونه محصول

در طول نمایشگاه  L+Bشرکت سئول «نشست روشنایی

روشنایی

انسان

محور

نمی

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

در همین حال ،شرکت سئول سمیکنداکتور سه محصول قابل

نیویورک بودند.

◄ عدسیها برایSSL

انسانمحور و سالمت» که با سه سخنرانی کلیدی همراه بود را

فراتر از منابع  ،LEDشاید دومین تأثیر قابل توجه روی کیفیت

برگزار کرد؛ سخنرانان این نشست پروفسور راسل فاستر ،دکتر

روشنایی در چراغ ها ،مربوط به عدسی ها باشد .همانطور که

مانوئل اسپیتچان از دانشگاه آکسفورد ( )Oxfordو دکتر

انتظار داشتید ،برخی محصوالت جالب توجه در این زمینه نیز
در نمایشگاه  L+Bوجود داشت .ما ابتدا تکنولوژی لنزهای
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کریستال مایع که در حال ظهور از شرکتی با نام لنزوِکتور

 ،)Hallفیلو سیلوانیا ( ،)Feilo Sylvaniaاس ال دی لیزر

( )LensVectorبود را یک سال پس از ارائه ی نسخه نمایشی

( ،)SLD Laserایلیوم دیزاین ( )Eulum Designو فُرما

آن در گردهمایی  LEDucationپوشش دادیم .اخیرا این

( )Formaنیز وجود داشتند.

تکنولوژی برنده ی یکی از جوایز  Sapphireما شد و برِنت

ما همچنین تکنولوژی عدسی های  LEDil RZرا شخصا

یورک ( )Brent Yorkیک ارائه ی تحسین برانگیز در انجمن

مشاهده کردیم .این عدسی می تواند ترکیب رنگ را بدون

سرمایه گذاری کنفرانس استراتژی های روشنایی داشت که در

داشتن محفظه ای برای ترکیب انجام دهد .این شرکت برای

آن روی آمادگی لنزها برای تجاری سازی تأکید کرد.

پوشش این تکنولوژی ،یک پخش اینترنتی را در ماه نوامبر ارائه

به نظر می رسد که محصوالت در آستانه ی چنین توسعه ای

داد که در صورت درخواست به مدت یک ماه بیشتر در

هستند .در نمایشگاه  L+Bشرکت تارگتی ( )Targettiیک

دسترس خواهد بود ( .)http://bit.ly/2HwuB3zنسخه

نمونه ی جدید از چراغ های نورپایین ( )downlightزنو را

آزمایشی ارائه شده در  L+Bاز این عدسی ها برای تغییر رنگ

معرفی کرد که با چنین لنزهایی تجهیز شده است (شکل .)3این

ها در سطح استفاده کرده است.

تکنولوژی امکان تنظیم الکترونیکی پرتو را از نقاط گسترده

ما همچنین با شرکتی با نام دووکورنینگ ()Dow Corning

(زاویه تابش باال) تا باریک (زاویه تابش پایین) فراهم می کند.

مالقات کردیم که نام آن اکنون دوو پرفورمنس سیلیکون

در این نمونه آزمایشی از یک ساختار مانند تخته ی دارت با

( )Dow Performance Siliconesمی باشد ،که یک برند

پنج دایره ی هم مرکز در رنگ خنثی استفاده شده است ،اما

جدید با نام  DOWSILرا معرفی کرده است .این شرکت برخی

دایره های مجاور نسبت به کنارشان باالتر یا پایین تر هستند.

از لنزهای سیلیکونی را که با نگهدارنده ی پالستیکی به صورت

عکس های ما به طور کامل

آرایه ای درآمده است ،نشان داد که برای چراغ خیابانی مورد

حق مطلب را ادا نمی کنند،

استفاده است و باعث بهبود یکنواختی و کاهش خیرگی می

اما این موضوع را به طور

شود .به عالوه ،این شرکت قادر است که پالستیک های سخت

کلی نشان می دهند .چراغ

را با عدسی های سیلیکونی در یک مجموعه ترکیب کند ،که

های زنو مرکز را با پرتوهایی

این کار می تواند طراحی چراغ را کامال تسهیل کند.

که به طور آهسته در محدوده
ی کامل پرتوها وجود
داشتند ،مورد هدف قرار داده
بود .این نمایش پیشنهاد و
موضوع مهم قابلیت تنظیم
برگردان همزمان مجلهی LEDs

پرتوها به طور دلخواه را در
برداشت .این تکنولوژی
لنزوکتور در محصوالت
غرفه های ویال هال
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( Wila

◄ روشنایی رنگی فضاهای بیرونی

برای تکمیل پوشش ما روی  46محصول برتر موجود در
نمایشگاه  ،L+Bگزارش خود را با سه مورد عجیب که همچنان
نمایش های جذابی دارند به پایان می بریم .این موارد ممکن
است ایده هایی نباشند که زمان شان فرا رسیده است ،اما در
پایان روز بازدید روز را شسته و رفته کرده و کاربردهای جدید
برای منابع  LEDرا فراهم می کنند.

اولین آن ها از شرکت بین المللی رول ( )Rohlو خانواده ی

◄ دران ها (پرنده های الکترومکانیکی بدون سرنشین) و
روشنایی خیابانی

روشنایی فضاهای بیرونی سیگو ( )Cigoآن می باشد .این نمونه
کار شامل دو نوع محصول طراحی شده برای کاربردهای

یک دران که می توانست چراغ های خیابانی را تعمیر یا

روشنایی نواحی می باشد .محصوالتی مانند سمت چپ شکل0

نوسازی کند ،نظر ما را به خود جلب کرد .ما همیشه در مورد

که تنها با هدف جلب توجه مورد استفاده قرار می گیرد .این

کامیون های باالبر که گرانترین بخش در مورد تعمیر و

چراغ های قرارگرفته بر روی تیرهای چراغ برق در رنگ های

بازسازی چراغ های خیابانی بود ،شنیده بودیم .شرکت سوئدی

مختلفی وجود دارند و می توانند به صورت دینامیک کنترل

استریل ( )Strihlمعتقد است که شهرداری ها ممکن است در

شوند.

آینده بدون نیاز به کامیون های باالبر روی چراغ های خیابانی

محصولی که در سمت راست شکل 0نشان داده شده است،

شان کار کنند.

هنوز برای قابلیت رنگ ،شامل تغییر رنگ دینامیک هستند .اما

ما آن را خواهیم پذیرفت .آن چه باعث توقف ما در این ایستگاه

آنها از آرایه های  LEDبرای تولید نور قابل استفاده در سطح

در غرفه شرکت استریل شد ،بحث ثابت و محکم قرار گرفتن

زمین استفاده می کنند .با این حال ،این روشنایی بیشتر شبیه

دران روی چراغ خیابانی بود (شکل .)3اما بعد از بحث با مدیران

چیزی است که ممکن است برای سطوح معماری فضای بیرونی

شرکت ،به نظر می رسید که محصول لومناِیر ()LumenAIR

طراحی شده باشد ،برخالف نور سفید که معموال برای روشنایی
سطح زمین است .این شرکت گفته است که در حال نصب
اولین پروژه ی خود در اروپا می باشد.
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نسبتا قابل قبول باشد .اساس این ایده یک طرح نصب مکانیکی

در نمایشگاه  ،L+Bما روشناییهای نصب شده در کف زمین

و الکتریکی با وصل و قطع سریع می باشد که از آنچه شرکت

شرکت فیلیپس را برای نخستین بار با کاشی های پالستیکی

با نام طرح اتصال الکتریکی «شبیه چاقو» نام می برد ،استفاده

ونیل دیدیم .این کاشی ها در شکل های متنوعی از چوب تا

کرده است .این طرح ساده ممکن است حس نصب آسان و

سطوح سرامیکی وجود دارند .اما آرایه های  LEDدر زیر آن

مؤثر را با و یا بدون یک دران در تصویر ایجاد کند .به گفته ی

لرزانند .یک کنترل کننده ی شبکه  LCمحلی ،نمایشی که قرار

شرکت این محصول اکنون با استفاده از این طرح نصب در حال

است از زمین آشکار شود را تعیین می کند.

استقرار می باشد و ما در حال گفتگو با دیگر تولیدکننده های

این سیستم می تواند پیام های ثابت مانند مسیرهای پارکینگ را

روشنایی در ارتباط با پذیرش این تکنولوژی هستیم.

نشان دهد .همچنین می تواند انیمیشن های ساده حاوی

شرکت استریل می گوید که این دران جهت سه ماهه چهارم

اطالعات یا با هدف سرگرمی را به نمایش درآورد (شکل.)3

سال  5643می باشد .ارزش پیشنهادی (وجه تمایز محصول) در

هزینهای که معمار پروژه مایل به پرداخت آن جهت نصب

نهایت نیاز به ارتقاء روشنایی خیابانی مبتنی بر یک اساس

پنلهای کف  LEDشبکه  LCمیباشد ،محدودیت طرح است.

منظمتر نسبت به کامیون های پرهزینه می باشد .برای نمونه ،این

پس از نمایشگاه  L+Bو ماساژ دادن پاهایمان ناشی از پیاده

شرکت به این نکته اشاره کرد که چراغ های معمولی از نظر

روی ،ما عجله زیادی برای بازگشت به نمایشگاه فرانکفورت

بازده در پنج سال گذشته دو برابر شده اند و شهرداری ها

نداشتیم .واقعا اگر شما در آنجا نمی آمدید ،احتماال نمی

ناگزیرند از محصوالت با بازده باالتر استفاده کنند .عالوه بر

توانستید مقیاس واقعی این رویداد را تصور کنید .اما همانطور

این ،تحول به سمت شهر هوشمند به این معناست که طرح های

که شما اکنون احتماال می توانید درک کنید ،تکنولوژی های

بی سیم و دیگر موارد اتصاالت نیاز به ارتقاء دارند ،دران ها می
توانند چنین ارتقاهایی را مقرون به صرفه تر کنند.
◄ پیام هایی از کف زمین محل تردد

آخرین نمونه ای که قصد صحبت درباره ی آن را داریم مربوط
به شرکت روشنایی فیلیپس است .این شرکت در حال توسعه
ی مفهوم تاروپودهای درخشان (بافت ها و تاروپودهای
درخشان با استفاده از LEDهای چند رنگ برای بیان احساسات
و ایجاد فضای زنده با استفاده از رنگ ،حرکت ،تار و پود و
نور) است .ما در مورد محصوالت الگوهای درخشان که
ترکیبی از هنر و نور بودند ،گزارشی داشته ایم
برگردان همزمان مجلهی LEDs

( .)http://bit.ly/2HzAVXYاما شرکت فیلیپس LEDها را
درون تاروپودهای فرش ها تعبیه کرده استLED .ها می توانند
پیام ها را دریافت کرده و به افراد در حال عبور از فضا انتقال
دهند.
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شگفت انگیزی در نمایشگاه وجود داشت 46 .سال قبل ،چه
کسی می دانست که قرار است ترکیب کلمات «تکنولوژی» و
«روشنایی» بتواند در یک مقاله مورد استفاده قرار گیرد.
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کسب و کار  | SSLاقتصاد مدور (چرخشی)
روشنایی به عنوان سرویسی در راستای موازنه برای
ایجاد اقتصاد مدور عمل می کند.
اگر فروشندگان مالکیت چراغ ها را حفظ کنند ،انگیزه ی کافی
برای توجه به طول عمر محصوالت را خواهند داشت .اجزای
قابل تعویض ماژوالر نیز به این مسأله کمک خواهند کرد .اما
آیا صنعت با سرعت کافی در جهت تحقق الزامات اتحادیه
اروپا حرکت خواهد کرد؟ مارک هالپر ()MARK HALPER
گزارش می دهد.
زمانی که فرودگاه شیپول ( )Schipholآمستردام تصمیم به
نصب روشنایی جدید از شرکت فیلیپس بدون خرید چراغ های
سه سال قبل گرفت ( ،)http://bit.ly/2Hoi84jنه تنها در مدل

جایگزینی ساده ی قطعات و اجزای آن مانند منابع روشنایی

بیزینس  )lightingas-a-service( LaaSپیشتاز بود ،بلکه

 LEDو ماژول ها را می دهد ،امکان پذیر است؛ با استفاده از

چیزی برای زمان های چالش منابع ما بود ،اقتصاد مدور.

مواد بازیافتی بیشتر در محصوالت ،بازیابی محفظه فلزی یا

اگر در مورد آن چیزی نشنیده اید ،تالش اقتصاد مدور کاهش

پالستیکی برای استفاده مجدد و مانند آن.

هدر رفتن و تلفات در تمامی صنایع ،از طریق استفاده مجدد از

اما با هزینه ی باالی اجرای این طرح ،انگیزه ی فروشندگان چه

کاالها و مواد آن ها ،در زمانی که سودمندی یک جزء در

می تواند باشد؟ عالقه به طبیعت سبز ،که احتماال دلیل بعیدی

مکانی خاص منقضی شده است ،می باشد .اصول آن کاهش

نیست .به جز این ،مقررات نیز وجود دارند .در اروپا ،اتحادیه

تلفات است ،اما این تلفات مجددا به چرخه باز می گردند .این

اروپا در حال تهیه پیش نویس یک بسته اقتصاد مدور

نوع اقتصاد در مقابل اقتصاد خطی است ،جایی که مواد خام و

(چرخشی) است ،که تعداد زیادی از الزامات قانونی مختلف

محصوالت پس از انقضا به سطل زباله ریخته می شوند.

برای تغییر اقدامات چرخشی تا سال  5656تحت تأثیر قرار می

«مدور» مفهومی است که قصد دارد از کره زمین و محیط

دهد و به آن ها تحمیل خواهد شد .بازه زمانی یک یا دوساله،

زیست آن حفاظت کند ،در حالی که اصل حیات اقتصاد پایدار

که تعداد زیادی از افراد فکر می کنند که شرکت های روشنایی

را نیز تضمین کند ( .)http://bit.ly/2qBYGaJدر روشنایی،

برای آن آماده خواهند بود (شکل.)5

برگردان همزمان مجلهی LEDs

فروشندگان می گویند که همه برای انجام آن آماده هستند.
تعداد زیادی امکانات برای ایجاد حالت مدور (چرخشی)
وجود دارد که می تواند باعث افزایش طول عمر تجهیز گردد.
این بهبود با تغییر طراحی به طراحی ماژوالر که اجازه ی
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بنابراین ،در حالی که صنعت در حال ایجاد البی و چانه
زنی برای شروع قانون در سال  5656است ،همزمان در
حال تحقیق برای محرکه نهایی برای کمک به پذیرش
اقدامات کامل مدور (چرخشی) می باشد .البته هر
چیزی برای اجرا باید منافع اقتصادی داشته باشد .اگر
شرکت های روشنایی نتوانند از اقدامات مدور سود
ببرند ،انگیزه و محرکه ی آنها برای تبعیت از الزامات
آن خواهند داشت .به نظر می رسد که همه چیز به قدر
کافی واضح است ،اما نه در مورد آن ،سرنخ در نام آن
است ،اقتصاد مدور (چرخشی) و این اقتصاد ،طبق
تعریف به معنای استفاده بهینه از مواد ،منابع ،کاالها و
خدمات می باشد.
آنتون برامل هویز به عنوان مسئول نوآوری های پایدار شرکت

تحول است ،که برای تحقق آن ،انتظار داریم چندین سال زمان
ببرد ،شاید بیش از ده سال».

روشنایی فیلیپس خاطر نشان کرد« :این یک سیستم اقتصادی
است ،که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ،زیرا در پایان
روز ،کسب و کارها و افراد مجبورند ،با آن کسب درآمد
کنند ».این گفته به معنای آن نیست که او در حال نادیده گرفتن
اهداف است .برامل هویز به عنوان یک معتقد استوار در اقتصاد

که «اقدامات مدور ،قابلیت استفاده مجدد محصوالت را به
حداکثر می رساند ،به جای رفتن به محل زباله ،ما باید مطمئن
شویم که محصوالت و مواد اولیه به چرخه ی اقتصاد باز
خواهند گشت .ما این کار را با حفظ ارزش آن مواد انجام می
دهیم ،ما باید تخریب ارزش تجهیز را به حداقل برسانیم».

در واقع ،هیچ راه حل سریعی برای این موضوع وجود ندارد،
اما یک زوج از تغییرات اساسی وجود دارد که می تواند در
هدایت حرکت به سمت هندسه جدید کمک کننده باشد .شاید
باالترین آنها تالش فروشندگان روشنایی برای حرکت به یک
مدل بیزینس  LaaSباشد ،مانند آن چیزی که در ترمینال شماره
 5فرودگاه شیپول اجرا شد ،که در آن فروشندگان پس از نصب
و راه اندازی سیستم روشنایی ،به عنوان مالک چراغ ها و المپ
ها باقی بمانند ،در حالیکه به صورت ماهانه برای فراهم کردن
سطوح روشنایی ،تعمیرات ،نگهداری ،بازیافت و دیگر

اما پس از گذشت بیش از یک قرن از اقتصاد خطی روشنایی،

روالهای مربوط به پایان عمر تجهیزات طبق قرارداد ،از طرف

تغییر به اقتصاد مدور (چرخشی) آسان نخواهد بود .برامل هویز

گیرنده ی خدمات ،هزینه دریافت می کنند (شکل.)0

در ادامه گفت « :هیچ راه حل سریعی وجود ندارد ،شما نیاز به
یک تغییر سیستماتیک و برنامه ریزی شده دارید .آن یک
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مدور مطرح است که از مزایای آن دفاع می کند .او اشاره کرد

◄ارزش در طول حلقه

از دیدگاه مشتری ،رویکرد  LaaSیکی از بهترین راه های
شناخته شده برای کمک به کاربر نهایی برای جلوگیری از

44

هزینه های سرمایه اولیه است .اما به نظر می رسد که یک
هماهنگی اولیه برای اصول اقدامات مدور (چرخشی) وجود
دارد .نه تنها انجام معامالت  LaaSنوعا باعث کاهش مصرف
و صورت حساب هزینه انرژی الکتریکی می گردد (که بخش
زیادی از دالیل اقدامات مدور مربوط به این موضوع است)،
بلکه فروشندگان به دلیل حفظ مالکیت محصوالت ،برای طول
عمر بیشتر آنها و تسهیل در قابلیت استفاده ی مجدد تحریک
می شوند .هنگامی که فروشندگان پس از نصب تجهیزات در
محل استفاده نهایی ،همچنان مالک آن تجهیزات هستند ،انگیزه
بیشتری برای افزایش طول عمر آنها خواهند داشت.
برگردان همزمان مجلهی LEDs

موضوع اقدامات مدور (چرخشی) ،یکی از دالیلی بود که
شیپول برای تصمیم گیری در مورد قرارداد  LaaSپنج ساله
خود ،در موارد مختلف وارد جزئیات شد ،به خصوص اینکه
شیپول به شرکت فیلیپس اجازه ی بازگشت چراغ ها به شرکت
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جهت بازیافت و استفاده مجدد را داد .دو سال از این قرارداد
باقی مانده است و قابلیت تمدید برای یک دوره پنج ساله ی
دیگر نیز برای آن وجود دارد.
آندره وَن دن بِرگ ،معاون اجرایی و مسئول ارشد تجاری گروه
شیپول گفت« :انتخاب ما برای روشنایی جدید در سالن
ترمینال 5نشان می دهد که ما در حال اجرای مسئولیت خود در
مورد منابع مواد اولیه هستیم و به سیاست پایداری خود متعهدیم.
این روشنایی در همه ی زمان ها ،حداکثر پایداری را ارائه می
دهد و بطور مستمر سطح عملکرد مشخص روشنایی را حفظ
می کند».
حداقل دو قرارداد دیگر شرکت فیلیپس در زمینه ی

LaaS

ظرف  5تا  0سال گذشته امضا شده است ،که در آن تصریح
شده است که شرکت فیلیپس می تواند از چراغ ها استفاده

مجدد داشته باشد .پارک تحقیقاتی های تک
کمپوس ( )High Tech Campusدر
ایندهوون ( ،)Eindhovenکه روشنایی
پارکینگ خود را بر اساس دریافت خدمات
تأمین کرده است ،استفاده از  LaaSرا به
عنوان یک روش در «دلیل و نشانه آینده»
سیستم های روشنایی خود توصیف کرده
است.

شرکت

هلندی

بروینزیل

( ،)Bruynzeelتولیدکننده ی قفسه ،کابینت
و دیگر محصوالت مشابه ،از روشنایی LaaS

موجود در تأسیسات مستقر در شهر پَنینگِن
خود برای تضمین استفاده مجدد تعداد
حداکثری محصوالت روشنایی تمجید کرد .این موضوع به نؤبه
خود باعث ایجاد توانایی در شرکت بروینزیل برای حداکثر
کردن بازیافت در خط تولید با اقتصاد مدور (چرخشی) خود
خواهد شد (شکل.)1

محصول ،از جهت تغییر ارزش محصول ،از جهت مدل های
بیزینس ،از جهت بازار و انتظار مشتریان انجام می دهد .نگاه من
به اقتصاد مدور (چرخشی) ،به عنوان مدلی است که صنعت
روشنایی و چگونگی انجام بیزینس را تغییر خواهد داد .آن یک
روند گذار است که همه مجبورند با آن درگیر شوند .دارای

در حالی که سه نمونه به عنوان مثال های اولیه اعمال مفاهیم

پیام های مختلفی برای محصوالت مختلف و شرکت های

مدور (چرخشی) به صورت قرارداد خدماتی مشخص هستند،

مختلف می باشد».

این روزهای ابتدایی قرارداد ،آنها در حال رسیدن به سرنخ هایی
هستند که چه کاری را باید انجام دهند و چه کاری را نه.
اورانیا جئورگوتساکو دبیرکل گروه تجاری صنعت روشنایی
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هنوز واضح نیست که آیا قراردادها سودآور هستند یا خیر .در

به طور خالصه ،او تأکید کرد که اقتصاد مدور (چرخشی) مدل
های بیزینس در این صنعت را تغییر خواهد داد.
در پاسخ به این سؤال که این تغییر چه خواهد بود؟ او گفت
«این دقیقا همان سؤال اساسی است».

الیتینگ یوروپ ( :LightingEuropeانجمن صنایع روشنایی

◄ورود عناصر ماژوالر (اجزاء محصول به صورت واحدهای

اروپا) مستقر در بروکسل گفت« :نگاه صنعت روشنایی به

جداگانه با قابلیت تعویض)

اقتصاد مدور (چرخشی) ،نگاه مبتنی بر فرصت است .همراه با

در واقع مدل های خدماتی باید نقش بزرگی را ایفاءکنند ،اما

فرصت ها ،چالش ها نیز وجود خواهند داشت .بنابراین

چیزی بیشتر از آن وجود دارد ،برای کمک به درک این تغییر،

بزرگترین کاری که همه ی ما باید انجام دهیم ،بررسی پیرامون

در زمان نوشتن این مقاله الیتینگ یوروپ قصد داشت یک

کاری است که اقتصاد مدور (چرخشی) از جهت طراحی

مطالعه دو ساله پیرامون جنبه های رویکرد خدمات و تغییرات
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مدل های بیزینسی دیگر برای کمک به حرکت در راستای

نیگِل هاروی ،مدیر عامل شرکت رکوالیت ( )Recolightغیر

اقتصاد مدور (چرخشی) داشته باشد .این مطالعه دو ساله ابتدا

انتفاعی واقع در شهر کرویدون انگلیس که بر فرایند بازیافت

روی فرصت های بیزنس و بازار مطالعه خواهد کرد و در مرحله

چراغ ها و المپ ها نظارت دارد (،)http://bit.ly/2HrVLuY

بعدی در مورد مواد ،محصوالت و اجزای آن بررسی خواهد

گفت« :اگر یک چراغ  LEDشکسته و منهدم شود و شما

کرد.

مجبور باشید که همه اجزای آن را از بین ببرید ،قطعا به محیط

انتظار آن است که این گزارش بتواند به طرح های اقتصاد مدور

زیست آسیب زده اید .اگر بتوان محصوالت را هرچه بیشتر به

(چرخشی) عینیت بخشد و گوشت را در استخوان های اسکلت

صورت ماژوالر درآورد ،ضایعات کاهش می یابد .ممکن است

آن برویاند .در نقشه راه استراتژیک  46ساله که الیتینگ

تولیدکننده بتواند در پایان قرارداد 4666 ،یا  5666چراغ را

یوروپ آن را دو سال قبل منشر کرد ،به تدریج اقدامات مدور

دریافت کند .سازنده این محصوالت بهترین شرکتی است که

(چرخشی) نقش برجسته تری را در طرح نهایی سال  5653آن

می تواند آن محصوالت را چک کند ،ارتقاء دهد ،بازسازی

ایفاء خواهند کرد.

کند و در ماژول های  LEDجدید از آنها استفاده کند .در نتیجه

اولین انتشار الیتینگ یوروپ روی «مدور (چرخشی)» نخواهد

آن قطعات برای استفاده در محصوالت آتی مورد استفاده

بود .در اواخر اکتبر ،آن یک نقاله سفید منتشر کرد که شامل

خواهند بود که این خود باعث افزایش درآمد برای تولیدکننده

چهار عنصر کلیدی اقدامات مدور (چرخشی) بود؛ توسعه طول

می باشد».

عمر محصول ،بازسازی ،استفاده مجدد از اجزای محصوالت

این یک حس مشترک است که به صورت گسترده در صنعت

بدون استفاده و بازیافت (.)http://bit.ly/2qBiRpb

وجود دارد .پیتر هانت مدیر ارشد اجرایی ) LIAانجمن صنایع

یکی از جنبه های تجاری مورد انتظار برای ایفای یک نقش

روشنایی گروه تجاری بریتانیا( که طرح بازیافت چراغ ها و

بزرگ «ماژوالر بودن» است ،که آن به معنی طراحی چراغ ها

المپ ها با نام لومیکام ( )Lumicomرا اجرا کرده است گفت:

همراه با قابلیت تعویض قطعات مختلف مانند ماژول های ،LED

«این روزها اقتصاد بیش از حد یکبار مصرف است ،برای من

روکش ها ،منابع تغذیه ،کابل ها ،کنترل کننده ها و دیگر

نگران کننده است که بیشتر محصوالت نهایتا در سطل های

اجزای تجهیز می باشد ( .)http://bit.ly/2HrVkAJاین

زباله قرار می گیرند».

موضوع یک عنصر کلیدی در توسعه طول عمر محصول می

یکی از چالش های بزرگ در این زمینه ،توسعه ی

باشد .ماژوالر بودن نشان دهنده ی یک تحول و کوچ بزرگ

استانداردهایی می باشد که از قابلیت جایگزینی آسان در بین

از آنچه صنعت آن را « :sealed for lifeبه معنای محصول

برندها پشتیبانی کند ،که در آن یک ماژول از یک فروشنده در

بستهبندی شده با المان ها و قطعات غیرقابل دسترسی و تعویض»

چراغ فروشنده ی دیگر قرارگیرد .اما در کل برای تکامل هر

می نامد ،می باشد ،که امروزه تعداد زیادی از چراغ ها

استانداردی در روزهای اول بحث ماژوالر بودن ،رقابتی بالقوه

اینگونهاند .مانند آیفون شرکت اپل با باتری های غیرقابل

بین استانداردها وجود دارد .کنسرسیون ژاگا ( )Zhagaیکی از

تعویض ،که برای کاربر نهایی بدون استفاده شده است.

گروه هایی است که برای چندین سال از قطعات قابل تعویض

پشتیبانی کرده است ،اما تنها شرکت در این
زمینه نیست (.)http://bit.ly/2qCrgbS
خانم  Georgoutsakouاز انجمن صنایع
روشنایی اروپا ( )LightingEuropeخاطر
نشان کرد« :ما شاهد انواع مختلفی در بازار
هستیم .درجه ای مشخص برای قطعاتی
مشخص وجود دارد و نه برای همه ی آنها و
این درجه ی مشخص برای کاربرد مشخصی
است و نه برای همه ی کاربردها .شما نیاز به
نوعی از سطح هماهنگی و استانداردها
خواهید داشت .وقتی استانداردسازی بیشتری

اصول اقتصاد مدور را بپذیرند و کاالها و خدماتی را بخرند که

داریم ،این یک نشانه ی بلوغ خواهد بود».

ارزش های آنها را بپذیرد.

هانت از ( LIAانجمن صنایع روشنایی بریتانیا) این دیدگاه را
تکرار کرد که« :این داستان کمی شبیه به داستان

VHS-

( Betamaxنوارهای ویدئویی قدیمی  )VHSاست ،که تا آخر
در بازار وجود خواهند شد».
در حالی که ویژگی ماژوالر بودن در حال حاضر وجود دارد،

همچنین فرمان الزم االجرای دولتی روش های «خریدهای
عمومی سبز» که به طور فزاینده ای در حال ظهور است  ،کمک
کننده خواهد بود .هیمبر اضافه کرد که «امروز ویژگی ماژوالر
بودن می تواند به عنوان یک اصل و به عنوان یک تحول در
نظر گرفته شود».

هموز شکل عمومی به خود نگرفته است .استفان هیمبر مدیر

ای از چراغ ها هنوز ماژوالر نیستند» .او در ادامه تخمین زد که
اصطالح « : sealed for life luminairesبه معنی چراغ های
بسته بندی شده با المانها و قطعات غیرقابل دسترسی و تعویض»
حدودا بین  96تا  466درصد مصرف چراغ های  LEDو بخش
عمده ای از بازار حرفه ای را شامل شده اند .او در ادامه به این
نکته اشاره کرد که تغییر این نرخ به حالتی که دارای ویژگی
ماژوالر باالتر باشد نیاز به درک زنجیره ارزش دارد ،به طوریکه
نه تنها فروشندگانی مانند اسرام بلکه کاربران نهایی نیز باید

یکی از موانع این است که تضمین ها و ضمانت نامه ها اجازه
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امور عمومی شرکت اسرام گفت« :در بازار امروز ،بخش عمده

◄بررسی ضمانت ها و تضمین ها

جایگزینی یک قطعه از برندی دیگر را روی چراغ اسرام نمی
دهد ،این محدودیت سخت برای بیشتر شرکت ها صدق می
کند .همانطور که هیبر اشاره کرد ،در مورد نمونه ی اسرام «شما
می توانید چراغ را باز کنید ،ماژول  LEDو منبع نور آن را تغییر
دهید ،شما می توانید دنده کنترل را جابجا کنید ،اما همه این
کارها باید تنها با تجهیزات تولیدی شرکت اسرام باشد و ال
غیر».
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او خاطر نشان کرد که ظهور یک رویکرد استاندارد برای

ها که ممکن است هر چند سال یکبار ساختمان هایشان را

ویژگی ماژوالر بودن ،فروشندگانی مانند اسرام را ترغیب

بازطراحی کنند ،ممکن است تمایل داشته باشند چراغ های

خواهد کرد که اجازه ی جایگزینی قطعات از شرکت های

موجود خود را کامال تعویض کنند و مدل های جدیدی را با

دیگر را نیز بدهند.

ظاهری کامال متفاوت جایگزین کنند .البته شاید در آنجا اتاقی

مطمئنا اعمال چنین سیاست هایی در ویژگی ماژوالر بودن ،به

برای استفاده مجدد از LEDهای قبلی وجود داشته باشد.

محیط امروز که کاربران هنوز تمایل دارند چراغ ها را بخرند

به غیر از ویژگی ماژوالر بودن ،شرکت های روشنایی باید

(به جای استفاده از روشنایی به عنوان خدمات) کمک کننده

دیگر روش ها برای اصول اقتصاد مدور مانند استفاده بیشتر از

خواهد بود .اما آن ها مدل بیزینس مبتنی بر خدمات را ادامه

مواد بازیافتی فلزی و پالستیکی در محصوالتشان را بررسی

خواهند داد .ویژگی ماژوالر بودن در کاربردهای عمومی می

کنند.

تواند به یک فروشانده کمک کند تا مشتریان خود را با آخرین

مشکل دیگری که وجود دارد این است که زمانی که المپ ها

تکنولوژی منابع روشنایی بهروز نگه دارد ،که در آن

و چراغ های  LEDبه انبار بازیافت می روند ،پردازش و

فروشندگان در فاصله های زمانی  9تا  43ماه یا بیشتر

تفکیک آنها از محصوالت روشنایی سنتی بسیار مشکل تر می

محصوالت خود بروزرسانی و ارتقاء دهند.

شود .در مقایسه با محصوالت فلورسنتLED ،ها دارای مواد

همه محصوالت برای ویژگی ماژوالر بودن مناسب نخواهند

بیشتری هستند و آن مواد ،شکل ها و اندازه های کلی تجهیزات

بود .برای مثال ،فروشگاههای خرده فروشی ،هتل ها و رستوران

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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و محصوالت نهایی ،نسبت به محصوالت سنتی دارای تفاوت

 LEDتمایل وجود دارد ،باید هنگامی که وقت بازیافت آن فرا

بسیار بیشتری هستند.

می رسد ،ارزش بسیار بیشتری داشته باشد.

امروزه در انگلیس بیش از  96درصد از مواد لوله ی المپ های

◄صنعت در مقابل قانونگذاران

فلورسنت بازیافت می شوند .هاروی از شرکت رکوالیت

در واقع ،گذار به یک اقتصاد مدور (چرخشی) برای این صنعت

( )Recolightگفت« :با المپ های  ،LEDاگر خوش شانس

چالش برانگیز خواهد بود .پیدا کردن مخالفت علنی با آن

باشید می توانید تا  %36را به دست آورید .یکی از مزیت های

دشوار است .این کار همانند مبارزه علیه موضوع «مادر و سیب»

تکنولوژی  ،LEDیک تغییر قابل توجه در محدوده ی موادی

(اشاره به هر موضوعی یا ارزشی که مورد تأیید همگانی است)

که استفاده شده اند ،طراحی هایی که صورت گرفته اند ،اندازه

می باشد.

ها و شکل ها و تمام چیزهای دیگر وجود دارد .این موارد اجازه

با این حال آنچه نگران کننده است ،محدوده ی زمانی ای است

ی نوآوری های بسیار بیشتر در ساخت محصوالت را می دهند.

که اتحادیه اروپا قصد دارد آن را تحمیل کند .خانم

اما این ناهمگونی محصول ،زمانی که وارد بازیافت می شود

جورجوزاکو از انجمن روشنایی اروپا خاطر نشان کرد که بسته

باعث ایجاد هزینه خواهد بود .شما مواد زیادی در آنجا دارید

اقتصاد مدور (چرخشی) که کمیسیون اروپا در حال تمرکز

که اغلب با چسب و فوم به هم متصل هستند ،که البته فرایند

روی آن است ،می تواند تا سپتامبر سال  5656برای تمامی

جداسازی مکانیکی آنها از یکدیگر را بسیار مشکل می کند.

صنایع به صورت قانون درآید ،که از آن زمان نیازمند اقداماتی

شما تمام انواع مواد از پالستیک ،شیشه ،سرامیک ،آلومینیوم،

در حوزه روشنایی مانند تغییر به شیوه های ماژوالر خواهد

مس را در آنجا خواهید داشت( PCB .بورد مدار چاپی) نیز

داشت.

دارید .آن یک مخلوط کامل است .مشکالتی وجود دارد که

جورجوزاکو در ادامه افزود« :ما با این دیدگاه و همچنین با

هانت از انجمن  LIAمتوجه شد که پاسخ به بخشی از این مسأله

با جدول زمانی آن مشکل داریم» .او لیستی از دالیل مربوط به

توجه به محصوالت LEDمحور به عنوان تجهیزات الکتریکی

علت بسیار زود بودن اعمال ویژگی ماژوالر بودن برای کلیه

می باشد که تحت قوانین ( WEEEضایعات تجهیزات

محصوالت روشنایی ارائه داد .در میان آنها چراغ های مهر و

الکتریکی و الکترونیکی) قرار می گیرند ،نه به عنوان

موم شده و غیر قابل بازیافت اغلب نیازمند دالیل مالکیت

محصوالت روشنایی سنتی .در قسمت مثبت برای LEDها،

معنوی و یا ایمنی هستند .اینها نگرانی هایی هستند که باید مورد

تعداد زیادی از چراغ ها که انجمن  LIAآنها را جمع آوری

توجه قرار گیرند.

کرده است ،چراغ های خیابانی سنتی تعبیه شده در فایبرگالس

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

ما را مشغول به خود خواهد ساخت».

اهادف آن موافقیم .آن در نقشه راه راهبردی ما وجود دارد .اما

جورجوزاکو ادامه داد« :ما می گوییم که این نوع الزامات

می باشد ،که در این زمینه هانت اشاره کرد که بازیافت آنها

اجباری (مربوط به قابلیت جایگزینی بخش های مختلف

دشوار است و ارزش بازیافتی کمی دارند .وی خاطر نشان کرد

قطعات تا سال  )5656در تمامی موارد بدون در نظر گرفتن

که اگر به استفاده از روکش آلومینیومی در چراغ های خیابانی

کاربرد ،استفاده از این سناریو ،اقدامات ویژه ی آن و الزامات
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ایمنی کاربردی ،ایده جالبی نخواهد بود .ما از همکاری با
اتحادیه اروپا در زمینه ی ارزیابی تأثیرات دقیق این موضوع
بسیار خرسندیم ،به طوری که ما دوباره این قانون را در سال
 5655مورد بررسی قرار دهیم ،می توانیم در صورت نیاز با

دیدگاه های صنعت | مالکیت
ثبت اختراع
موفقیت مشترک با ایجاد یک استراتژی روشن در
موضوع ثبت اختراع

الزامات بیشتر به سمت جلو حرکت کنیم».
هانت با این موضوع موافق است ،او می گوید« :ما ایده ای که
تعداد زیادی الزام قانونی دارد و قرار است خیلی زود به صنعت
تحمیل شود را دوست نداریم» .یک نتیجه محتمل از آن
الزامات برای ایجاد ویژگی ماژوالر بودن توانست نوآوری
هایی مانند حرکت به سمت ماژول های  LEDو قطعات
کوچکتر را از بین ببرد.
هانت در ادامه افزود« :ما به طور مداوم در حال کشف
کاربردهای جدید ،کوچک اسزی منابع روشنایی و چراغ ها
هستیم .اگر ما مجبور به جایگزینی با محصوالت استاندارد
شویم ،ممکن است قابلیت شناسایی و کشف تولیدکنندگان ما
محدود شود .بنابراین من موافق اقتصاد مدور هستم ،تا زمانی
که آن چه  LEDمی تواند انجام دهد ،توسط الزامات آن اقتصاد
محدود نشود».
در حالیکه به نظر می رسد که دولت و صنعت با هم در یک
مسیر حرکت می
کنند ،اما لزوما در
یک خط مستقیم
قرار ندارند ،آنها
می توانند از هر
برگردان همزمان مجلهی LEDs

طرف و هر سو
حرکت کنند.

مارشال هانیمَن ،کارشناس حقوقی ثبت اختراع یک رویکرد
فعاالنه در به ثبت رساندن اختراعات را توصیه می کند ،که
میتواند به همکاران در اجتناب از اختالفات پرهزینه و آسیب
زننده کمک کند.
تمام صنایع مبتنی بر تکنولوژی از جمله روشنایی حالت جامد
 ،SSLبه تحقیقات مشارکتی و توسعه همکارانه تکیه دارد ،که
منجر به محصوالت و تکنولوژی های امکان پذیر جهت تجاری
سازی و یا اخذ مجوز می شوند .اگر شما محصوالت خود را
توسط افراد خارج از شرکت خود مانند تأمین کنندگان ،تولید
کنندگان محصوالت اورجینال ( ،)OEMsمشاوران و غیره
ارتقاء دهید ،ممکن است به علت عدم تطابق ادعای اختراع
دچار مشکل شوید.
نامگذاری مناسب مخترعین در یک برنامه ی ثبت اختراع می
تواند مبهم و تیره باشد ،اما اشتباهات اغلب باعث آسیب جدی
نمی شوند .اکثر پرونده های ثبت اختراع از طرف یک شرکت،
به نمایندگی از مهندسان ،دانشمندان یا مخترعین در حال کار
در همان سازمان می باشد .وقتی هر کسی در جایگاه خود باشد،
خطاهای تصادفی در اختراع ،خیلی زیاد نیستند .به طور معمول
کارکنان یک شرکت دارای یک تعهد مستمر در خصوص
اختصاص کلیه حقوق ثبت اختراع هایشان به آن شرکت هستند
(البته با فرض اینکه همه چیز درست تنظیم شده باشد) .بنابراین
آنها هیچ گونه محرکی برای چالش در خصوص نام ندارند.
هنگامی که اختالف نظر وجود ندارد ،اداره ثبت اختراع و نام
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تجاری ایاالت متحده و دادگاه ها معموال به سهولت و هزینه

یک مخترع باشد ،حتی اگر آن ویژگی کوچک باشد و در تنها

پایین اصالحات مورد نظر را انجام می دهند.

یک ادعای ثبت اختراع وجود داشته باشد.

مشکالت ممکن است در شرایطی بوجود بیایند که یک یا چند

چرا موضوع اختراع مهم است؟ علت اهمیت آن است که در

مخترع بالقوه «غیرعضو (در آن شرکت)» باشند و با ماهیت

شرایط عدم وجود قرارداد ،هر مخترع ،دارای ثبت اختراع

مورد نظر غیرمرتبط باشند .آنها می توانند از مشاوران ،تأمین

مشترک است .درست یا غلط این به معنای این است که یک

کنندگان و یا دیگر مخترعینی باشند که لزوما تعهدی در

مخترعِ به طور ناگهانی حذف شده از شرکتی خارجی ،حقی

خصوص اعطای حقوقشان به آن شرکت ندارند .مدیریت

معادل

داشت

موضوعات مربوط به اختراع مربوط به افراد غیرعضو در شرکت

( .)http://bit.ly/2qBj389به عنوان یک مالک مشترک،

نیاز به کوشش پیوسته دارد ،زیرا اشتباه در این مورد می تواند

شخص حذف شده می تواند آزادانه به هرکسی از جمله رقبای

مشکالت زیادی در پی داشته باشد .برخالف موقعیت درون

مستقیم شما مجوز آن اختراع را بدهد .اجرای ثبت اختراع به

شرکتی توضیح داده شده ،اصالح مباحث مرتبط با اختراع در

مشارکت همه ی مخترعین نیاز دارد ،بنابراین تا زمانی که

دادگاه می تواند پرهزینه و پردردسر باشد.

اختراع اصالح شود ،ثبت اختراع غیرمعتبر خواهد بود .هرگونه

◄تعریف مخترع

با

ثبت

اختراع

شما

خواهد

اشکال در پیگیری اختراع ،می تواند برای ثبت اختراع شما بسیار

یک مخترع ،کسی است که چیزی جدید را در آنچه در یک

خطرناک باشد و به بیزینس شما آسیب بزند.

ثبت اختراع ادعا شده است ،ایجاد می کند .این ایجاد باید

به جای آنکه مسائل آتی در ارتباط با اختراع و مسائل انتقال

بنیادی باشد و نباید به نام سایر مخترعین ثبت شده باشد .برای

مالکیت آن را حل کنید ،اکنون در جهت ایجاد صحیح این

نمونه ،ایجاد یک کار کوچک یا چیزی که به یک ادعا در ثبت
اختراع منتهی می شود ،می تواند کافی باشد .به این ترتیب ،تنها

(حتی اگر سرپرست آن گروه باشد) که ایده ای را مطرح کرده
اند ،به عنوان یک مخترع تلقی نمیگردد .عالوه بر این ،هم
تیمی او که وظایف مهندسی معمولی را در جهت اصالح
اختراع اجرا می کند نیز مخترع نیست .اما هر فرد غیرعضو که
ادعای ایجاد مفهومی جدید را داشته باشد ،باید به آن گروه
اضافه شود ،مگر اینکه آنچه از آن ادعا اختراع شده است را
حذف کنید .بنابراین یک کارمند تأمین کننده که یک ویژگی
کوچک را به یک سیستم شرکت شما اضافه می کند ،می تواند

آن گرفت .بیشتر شرکت ها به قراردادهای اعمالی با مخترعین
احتمالی که نیاز به واگذاری حقوق ثبت اختراعشان برای
شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

به این دلیل که یک شخص عضو گروهی از مهندسان است،

مالکیت فعالیت کنید ،بهتر است جلوی مسائل را قبل از وقوع

شرکت است ،اصرار دارند .عالوه بر این ،شرکت دارای
واگذاری اجرایی مخترعین است که می تواند در ( PTOاداره
ثبت اختراع و نام تجاری ایاالت متحده) ثبت شود و در اداره
ثبت اختراع ،ثبت شود .این ثبت به مالکیت آتی کمک خواهد
کرد.
اگر یک فرد غیرعضو قبل از این ،در ایجاد چیز جدیدی در
زمینه نوآوری  SSLکه شما قصد ثبت آن را دارید ،مشارکت
داشته است ،اکنون زمان معامله است .به عنوان مثال شما می
توانید درباره واگذاری یا مجوز با کارفرمای مخترع مذاکره
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کنید .پرداختن به مسائل مالکیت معنوی قبل از ثبت اختراع می

هنگامی که یک درخواست موقت ثبت می شود ،شما یک سال

تواند از دعاوی و روش های پرهزینه در  PTOجلوگیری کند.

کامل فرصت دارید تا یک پرونده غیرموقت مشخص و کامل

بنابراین این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و تا آنجا که

را ارائه دهید .در طول این یک سال ،شما می توانید وضعیت

ممکن است یک برنامه برای آن در نظر گرفته شود.

«درحال ثبت» را داشته باشید و آن محصول را توسعه و بهبود

◄تشکیل پرونده برای ثبت اختراع

اگر شما هرچه زودتر پرونده ی ثبت اختراع خود را ایجاد کنید،
از وقوع بسیاری از مشکالت جلوگیری کرده اید .در حالت

غیرعضوی شریک شود ،امکان ادعای اعتبار ثبت اختراع شما
برای آن فرد غیرعضو غیرممکن خواهد بود.

ایده آل ،شما باید یکبار طلیعه یک موضوع ارزشمند احتمالی

تنظیم زمانی ثبت اختراع شما ،فرصت خوبی برای همکاری با

را در یک پرونده ثبت کنید .ایجاد پرونده قبل از درگیر شدن

توسعه دهندگان در جهت بهبود محصول خواهد بود .آنها

با افراد غیر عضو از هرگونه درهم آمیختگی مفاهیم جلوگیری

اغلب مفاهیم جدید را در طول زمان توسعه ی محصول

می کند و می تواند از سردرگمی در ارتباط با موضوع اختراع

میپرورانند .حتی ممکن است از تفکری که ایده ی اصلی شما

جلوگیری کند .به لحاظ زمانبندی ،شما می توانید پرونده آن را

برای آنها فراهم کرده است هم دور شوند .آنها ممکن است در

قبل از اینکه محصول به طور کامل توسعه یابند .این ایده باید

این شرایط چیزی که قابلیت ثبت اختراع دارد را ایجاد کنند،

فراتر از یک بیان چکیده مانند باشد و سطح باالیی داشته باشد.

که البته در این صورت مالکیت معنوی آن برای خود آنها

در حالت ایده آل ،زمانی که شما به طور منطقی یک «ایده ی

خواهد بود .در صورتی که هریک از این موارد رخ دهد ،وجود

ثابت» از آنچه موضوع اختراع است ،دارید شما می توانید با

یک پرونده فوری موقت از پیش تعیین شده ،مدارک قابل

ایجاد پرونده به سمت جلو حرکت کنید و نشان دهید که آن

اتکای اختراع قبلی شما را در بر خواهد داشت و آزادی عمل

ایده در آینده چطور کار خواهد کرد.

شما در محدوده ی سیستم کلی موقت را تضمین خواهد کرد،

اگر بخواهید یک ایده غیرموقت و ثابت داشته باشید ،ایجاد

مثال قابلیت انخاب یک تأمین کننده ی دیگر.

برگردان همزمان مجلهی LEDs

یک پیش نویس از ثبت اختراع می تواند زمان زیادی از شما

اگر شما تشکیل پرونده نداده باشید ،فرد همکار غیرعضو می

بگیرد .با این حال برنامه های موقت ،یک راه حل خوب به

تواند ثبت اختراع خود که سیستم یا فرایند کلی شما را تحت

شمار می روند ،که در آن نیاز به هیچ تشریفاتی ندارید .برای

پوشش قرار میدهد را در پرونده ای مجزا ثبت کند .از نظر

مثال ،یک برنامه موقت می تواند بدون ادعا با استفاده از تصاویر

قانونی ،این مسأله نباید اتفاق بیفتد ،اما می افتد .شما ممکن است

و ارائه یک فایل پاورپوینت ،تصاویر دیجیتال و شکل های

مجبور باشید برای آزادی در عملی کردن اختراع خود با

دیگری از مدارک ارائه شود .شما می خواهید مطمئن باشید که

استفاده از روش های پرهزینه مبارزه کنید ،در حالی که می

برنامه های موقت ،با تمام ناهمواری هایشان ،هنوز به اندازه

توانستید با تشکیل پرونده در زمان اختراع درگیر این شرایط

کافی اختراع را توصیف می کنند .اما آن می تواند برای ایجاد

سخت نشوید.

یک تاریخ ثبت در اسرع وقت ،ارزشمند باشد.
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دهید .اگر برنامه موقت شما قبل از موعد مقرر ،با هر فرد

◄رفتار و طرز عملکرد فراتر از ثبت اختراع

هنگامی که همکاری ایده هایتان را به سرقت ببرد ،شما دست

شما آن را تنظیم کرده اند ،خواهد بود .در این روش ،با فرض

باال را خواهید داشت ،البته اگر اسناد خوبی را نگه داشته باشید

اینکه شما در مدت یک سال در آن زمینه تشکیل پرونده

و بتوانید اثبات کنید که شخص سرقت کننده از مفاهیم شما

خواهید داد ،انتشار آن مانند یک تشکیل پرونده موقت عمل

استفاده کرده است .در این صورت نیاز به اسناد متقاعدکننده

خواهد کرد .به جز آنکه ،حقوق بین الملل بالفاصله آن را از

خواهید داشت ،نه تنها اینکه مدعی شما آن چیز را اختراع

بین ببرند ،زیرا انتشار آن باعث ایجاد یک پرونده بین المللی از

کردهاید ،بلکه باید نشان دهید که اطالعات مربوط به ایده ی

جهت تاریخ نمی شود .بنابراین در صورتی که ثبت اختراع های

ارسال شده است .به همین علت ،مخترعان باید سوابق خود را،

بین المللی مطلوب شماست ،هرگز نباید آن را منتشر کنید .به

از زمان مراحل اولیه ی توسعه محصول حفظ کنند .توصیف

جای آن یک درخواست موقت تنظیم کنید تا از حقوق تشکیل

اولیه سندشده در تاریخ و همینطور ایمیل های تبادل شده مربوط

پرونده ی بین المللی به مدت بیش از یک سال محافظت کنید.

به اختراعات را نزد خود نگه دارید.

با این حال ،انتشار آن افراد غیرعضو را از ثبت اختراع ایده ای

ایمیل ها اغلب نشان دهنده ی متن های مرتبط با چگونگی

که شما آن را از ابتدا ایجاد کرده اید ،باز می دارد.

تکمیل یک محصول هستند و در صورتی که مکالمات نشان

در مورد همکاری و مالکیت معنوی و موضوع اختراع باید تفکر

دهنده ی توسعه ی ادعایی شما و هرگونه انحراف توسط فرد

استراتژیک داشت .داشتن مدارک در نوشته های مربوط به

غیرعضو باشند ،می تواند مدرک خوبی برای ادعای شما باشد.

توسعه محصول ،تنها راه حفاظت از سرمایه های شما در

عالوه بر این مخترعان باید مراقب طرز رفتار و برخورد خود با

نوآوری هایتان خواهد بود.

همکاران غیرعضو باشند .در ارتباطات ،گروه طراحی باید
طوری رفتار کنند ،که منجر به اعتبار برای اختراع باشد .در
ایمیل کردن یک مفهوم به یک فروشنده ،آنها باید آنچه شما
شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

درحال صحبت در مورد آن هستید را درک کنند .برای آنچه
که مال شماست ،اعتبار ایجاد کنید .برای مثال ،گفتن «این ایده
ی ماست» به جای گفتن «این توصیف ماست» توصیه می شود.
یکی دیگر از تاکتیک ها این است که شما اختراع خود را به
صورت عمومی منتشر کنید ،با فرض اینکه قصد ثبت آن را
ندارید یا در مورد ثبت کردن آن تردید دارید .این روش که به
آن «انتشار دفاعی» می گویند ،می تواند از طریق انتشار در
چندین وبسایت مانند  www.ip.comانجام شود .این انتشار
باعث دفاع قبلی در برابر رقبا خواهد شد .عالوه بر این انتشار
شما به عنوان یک مانع یک ساله در برابر دیگرانی که بعد از
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طراحی روشنایی انسانمحور | روشنایی
طبیعی
افزایش سالمتی و تندرستی با سیستم  SSLچندکاناله
در نوسازی روشنایی فضاهای مسکونی؛ بخش دوم
روشنایی قابل تنظیم همراه با قابلیت کنترل برنامه ریزی می
تواند تجربه ی یک نور طبیعی را در یک محیط مسکونی فراهم
کند ،که نتیجه ی آن افزایش سالمتی انسان خواهد بود .در
بخش دوم از این مجموعه سریال« ،ماری رایت» تجربه مالک
خانه در روشنایی اصلی خانه که برای سالمتی و تندرستی طرح
ریزی شده است را ،توصیف می کند.

نهایی این روشنایی روی مالک خانه را در بخش دوم از این
مجموعه مقاالت سریال بررسی خواهیم کرد.
با وجود اینکه این پروژه آشکار و مشخص شد ،مسأله روشنایی
برای سالمتی به شدت مورد بحث باقی ماند .در رویداد L+B

(روشنایی و ساختمان) که در فرانکفورت آلمان برگزار شد،
شرکت سئولسمیکنداکتور یک نشست کوچک ،در این
موضوع برگزار کرد (که در قسمت های قبلی همین شماره
مورد بررسی قرار گرفت) .پژوهشگران شناخته شده در این
موضوع ،نظرات کامال متفاوتی داشتند .همانطور که همکاران
ما در مجله لوکس نوشتند ،پروفسور راسل فاستر استاد دانشگاه

در شماره ی قبلی مجله ی  ،LEDsمفهوم روشنایی برای

آکسفورد گفت که در این مرحله محققان هنوز نیاز به ایجاد

سالمتی و تندرستی یا روشنایی انسانمحور ( )hclرا مورد بحث

یک دستورالعمل روشن برای روشنایی انسان محور دارند

قرار دادیم و در ادامه یک سیستم روشنایی حالت جامد ()SSL

( .)http://bit.ly/2HwA1vmاما نظر فاستر این نبود که صنعت

ویژه ی طراحی شده برای چنین کاربردی را مورد بررسی قرار

تست و آزمون های خود را برای شناخت جنبه های مختلف در

دادیم .می دانیم که این تکنولوژی باعث تعهد بزرگی در ایجاد

این زمینه متوقف کند ،او همچنین گفت که ممکن است سطوح

تأثیر مثبت روی مردم می شود ،هرچند ما اذعان داریم که دانشِ

روشنایی باالتر از آنچه که معموال در روشنایی عمومی وجود

پشت این تفکر همچنان در حال توسعه است .با این حال ما می

دارد ،مورد نیاز باشد ( .)http://bit.ly/2HzYSP1دکتر

دانیم که توزیع قدرت طیفی ( )SPDو دمای رنگ ()CCT

اُکتاویو پِرِز از بیمارستان مانتسینایِ نیویورک سخنران دیگر

متفاوت می توانند هم باعث تأثیرات مثبت و هم باعث تأثیرات
منفی روی سیستم بصری انسان شوند و به عالوه از طریق
گیرنده های غیربصری روی فیزیولوژی انسان تأثیرگذار باشند.
در مورد

شرکت کِترا ( )Ketraبه عنوان تولیدکننده ی SSL

در حال نزدیک شدن به چنین توسعه های در زمینه ی روشنایی
برگردان همزمان مجلهی LEDs

انسان محور است ،بحث کردیم .اکنون در این قسمت قصد
داریم تجربه ی یک مالک خانه که چنین سیستمی را نصب و
راه اندازی کرده است و اکنون هر روز تحت روشنایی آن در
حال زندگی است ،را مورد بررسی قرار دهیم .در مورد مثال ،به
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تأثیر ساعات زمانی طول شبانه روز خواهیم پرداخت و تأثیر

این جلسه بود ،همانطور که ما در گزارش نمایشگاه

L+B

بر این ،ساکنان می توانند بر اساس اولویت های خود تنظیمات

پوشش دادیم ،او در زمینه ی این تکنولوژی بسیار سرسخت تر

دلخواهی را ایجاد کنند.

بود.

توجه به مثال هایی در این زمینه ،بهترین شیوه برای توصیف

البته ما این بحث را در کنفرانس «روشنایی برای سالمتی و

قابلیت های اجرایی سیستم کِترا می باشد .شکل 4را در نظر

داد

بگیرید ،این تصاویر از نزدیک ورودی خانه گرفته شدهاند و

(.)http://lightingfor healthandwellbeing.com/usa/

برای ناحیه نهارخوری رسمی تنظیم شده اند .هر دو عکس در

احتماال زمانی که شما دارید این نوشته را می خوانید ،برنامه

ساعت حدود  3بعد از ظهر در اواخر پاییز گرفته شده اند ،در

مذکور در دسترس خواهد بود .با این حال اجازه دهید پروژهی

تصویر سمت چپ شکل ،فضا برای حالت طبیعی ()Natural

خانه را بررسی کنیم تا یک بینش مستقیم و بی واسطه در این

تنظیم شده بود و سیستم در حال تولید روشنایی با دمای رنگ

زمینه پیدا کنیم.

متوسط (نه گرم و نه سرد) در اواخر بعد از ظهر با شدت

تندرستی»

خود

درتابستان

ادامه

خواهیم

ممکن است برای درک کامل این بخش از مقاله نیاز باشد

برای یک حالت آرام ( )Relaxتنظیم شده است ،به طوری که

بخش اول از این مجموعه سریال مقاالت مرور شود .بنابراین

دمای رنگ بسیار گرمتر شده و شدت نور پایین تر آمده بود.

در اینجا یک نگاه کلی ازبخش اول را ارئه خواهیم داد (زمانی

اکنون برخی از عکس های محیطی در حوالی ظهر در یکی از

که شما در حال خواندن این نوشته هستید ،مجله شماره ی اپریل

فضاهای خانه را مورد بررسی قرار خواهیم کرد .تصاویر در

در آدرس  http://bit.ly/2qB5g1jدر دسترس می باشد) .این

شکل 5به ترتیب تنظیمات منظر آرام ( ،)Relaxطبیعی

سیستم کِترا چهار فضا در هر ناحیه از یک پروژه ی  SSLرا

( )Naturalو بیرون ( )Awayرا نشان می دهد ،که برای محیط

پشتیبانی می کند ،برای مثال در یک خانه معموال این  1فضا،

زندگی برنامه ریزی شده اند .در محدوده زمانی ظهر ،نور

تنظیمات مختلف برای هر اتاق می باشند .این شرکت تنظیمات

طبیعی برای متوسط بودن شاخص  ،SPDسرد است و این

ایده آل را وابسته به کارهای مخصوصی که در یک فضا قرار

عنصر در دو تصویر اول مشهود است .اما در تصویر دوم

است انجام شود توسعه داده است ،که این تنظیمات بر اساس

تنظیمات «آرام» نسبت به تنظیمات «طبیعی» منجر به شدت نور

مرکز تحقیقات روشنایی ( )LRCو شاخص تحریک

پایین تر شده و تنظیمات «بیرون» در تصویر سوم منجر به

شبانهروزی 51ساعته ( )CSمی باشد .این سیستم به صورت

خاموش شدن سیستم روشنایی گردیده است.
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◄کنترل های شرکت کِترا ()Ketra

روشنایی نسبتا باال بوده است .اما در تصویر سمت راست ،فضا

اتوماتیک مشخصاتی مانند توزیع قدرت طیفی ( )SPDو دمای
رنگ ( )CCTو سطح روشنایی بر اساس ساعتهای مختلف
شبانه روز ،روزهای مختلف سال و فضاها و فعالیت های انتخاب
شده در تابلو کنترل اتاق را تغییر داده و تنظیم می کند .عالوه
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◄تنظیمات پیش فرض و تنظیمات ترجیحی

واضح است که عملکرد واقعی سیستم کِترا به ترکیب کلیه
تحقیقات صورت گرفته توسط کِترا بر می گردد ،که در
منظرهای پیش فرض و ترجیحات ساکنین آن فضا نمود پیدا
کرده است .یک فضای مربوط به خوردن صبحانه در
آشپزخانهی این خانه را در نظر بگیرید .شکل 0نشان می دهد
که میز صبحانه از طریق کنترل روی حالت نهار خوری
( )Diningتنظیم شده که در تصویر سمت چپ نشان داده شده
است .دمای رنگ آن به دمای سرد تبدیل شده است ،که هم
مطابق با محیط خوراک صبحانه است و هم برای مطالعه ،یک
دید بسیار عالی را ایجاد می کند .در مقابل تنظیمات «طبیعی»
که حوالی ساعت  3بعد از ظهر در شب با دمای رنگ بسیار
گرمتر می باشد را در تصویر سمت راست مالحظه می کنید.
اکنون اجازه دهید به نمونه ای از چگونگی ویژگی های قابل
برنامه ریزی مطابق با زمان بپردازیم .سیستم کِترا برای هر نوع
تنظیماتی مثال تنظیمات «طبیعی» ،به صورت دینامیکی روشنایی
را در طول ساعات روز همانطور که قبال اشاره شد ،تغییر می
برگردان همزمان مجلهی LEDs

دهد .تصاویر شکل 1هر دو ،مربوط به فضای نهارخوری رسمی
خانه می باشند ،که تصویر سمت چپ در شب و تصویر سمت
راست در صبح گرفته شده است .در هر دو مورد ،کنترل های
کِترا در حالت «طبیعی» تنظیم شده اند ،دمای رنگ در صبح
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نسبتا سردتر است ،در حالی که در شب ،محیط گرمتر به نظر
میرسد.
همچنین فضای نهارخوری فرصتی را برای بحث در مورد
چگونگی قرارگیری المپ ها یا تجهیزات قدیمی در فضا،
ایجاد می کند .کترا یک خط کامل از المپ های قابل برنامه
ریزی را در قالب های متفاوت ارائه می دهد .این شرکت
چراغهای داونالیت و چراغ های خطی متنوعی را ارائه می
دهد .اما در یک خانه ،همیشه نیاز به فضایی است تا تجهیزات
قدیمی در آن قرار داده شود.

به عنوان نمونه ،یک لوستر را در یک فضای نهارخوری رسمی

سمت راست دمای رنگ گرمتری را دارد .همانطور که

در نظر بگیرید .در المپ های آویزان آن از المپ های رشته

مشخص است ،لوستر به طور قابل توجهی باعث گرم شدن دما

ای استفاده می شود .در برخی از موارد ،ممکن است مالک

شده است.

کند ،اما این شرایط همیشه وجود نخواهد داشت .با این حال،

همانطور که قبل از این اشاره شد ،مأموریت کِترا ،ارائه ی یک

سیستم کِترا می تواند روشنایی سنتی را با استفاده از تنظیم

نور طبیعی برای ایجاد حس خوب و احساس تازگی در افراد

کنترلفاز ،کنترل کند .بدیهی است که این سیستم نمی تواند

است ،با این حال ،ما باید به این نکته اشاره کنیم که این سیستم

دمای رنگ را کنترل کند .اما در فضایی مانند نهارخوری

می تواند ،برخی از حالتهای متفاوت را به خوبی ارائه دهد .این

المپهای رشتهای نصب شده ذاتا بر اساس کنترلفاز روی

شرکت محصوالت یا سیستم  SSLرا به صورت پویا یا دارای

دمای رنگ گرمتر تنظیم می شود .شما می توانید کنترل

قابلیت تغییر رنگ ارتقاء نمی دهد ،اما موتور روشنایی

LED

روشنایی سنتی را هنگامی که تصاویر شکل 3را مقایسه می

در محصوالت کِترا می تواند هر رنگی را تولید کند .یک

کنید ،در عمل درک کنید .منظر «طبیعی» در تصویر سمت چپ

صاحبخانه معمولی ،احتماال بخشی از آن قابلیت ها را در یک

سردتر و روشن تر است ،در حالی که منظر «آرام» در تصویر

راهاندازی و نصب خواهد خواست .در موردِ مطالعاتی ما،

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

خانه یک لوستر داشته باشد که بتواند از المپ کِترا استفاده

◄منظرهای رنگارنگ

صاحبخانه از سرگرمی لذت می برد و در تابلو کنترل ،بسیاری
از فضاهای خانه را روی تنظیمات «رنگارنگ» ()Entertain
قرار داده است .عالوه بر این ،محیط می تواند با ورود مستقیم
به تابلوهای کنترل یا تجهیزات هوشمند سفارشیتر شود.
به شکل 0نگاه کنید ،می توانید چراغ های دانالیت تنظیم شده
روی رنگ های مختلف را ببینید ،هرچند با وجود نور خورشید
رنگ ها نتوانسته اند به طور کامل در فضا ظاهر شوند .اکنون به
شکل 3نگاه کنید ،در این شکل قابلیت های سیستم جهت تأمین
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منظرهای رنگی پر

اشاره کردیم ،صاحبخانه بیش از حد به نور حساس است .در

جنب و جوش

چنین مواردی ،یکی از کارکنان یا نمایندگان کترا می تواند

(شاید برای یک

برنامه ریزی سیستم یا محتوای انتخابی تولیدشده توسط پلتفرم

مهمانی ویژه) بهتر

هوشمند را اصالح کند .در مورد این خانه نوسازی شده ،سطوح

مشخص شده است.

نور نسبت به تنظیمات اصلی که کترا استفاده می کند ،کاهش
یافت.

◄راهاندازی

این مالک خانه ،از روند نصب و راه اندازی تا حدودی ناراضی

سیستم

با

بود .نمایندگان کترا ساعاتی از چند شب و روز را جهت نصب

چگونگی عملکرد

این سیستم و بهینه سازی تنظیمات آن صرف کردند .تغییرات

در
سیستم

ارتباط

روشنایی

بحث شد ،در ادامه

تغییرات نیاز به حضور و بازدید در محل خانه ندارد و می توانند

قصد داریم درباره

از راه دور انجام شوند .اما مطمئنا یکی از نقاط ضعف این

چگونگی نصب و راه اندازی این سیستم صحبت کنیم.

سیستم ،عدم توانایی صاحبخانه جهت تغییر آسان برنامه های

همانطور که در بخش اول این مجموعه مقاالت سریال اشاره

این سیستم است.

کردیم ،تکنولوژی کِترا یک تکنولوژی اختصاصی است .در

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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همچنان بعد از چند ماه ادامه دارد .البته اعمال همه ی این

◄سازگاری و محدودیت های سیستم

درجه ی اول ،از یک سیستم ارتباطی بی سیم استفاده می کند

این مالک خانه نیز نا امیدانه محدودیت های این سیستم SSL

و دارای یک یا چند هاب یا درگاه جهت اتصال چراغ های

را درک کرده بود .در یک سناریوی معمول کِترا ،روشنایی

مجهز به ارتباط بی سیم با تابلوهای کنترلی و دیگر المان های

کل خانه تبدیل به بخشی از جهان کترا می شود و تمامی منابع

روشنایی هوشمند هستند ،می باشد.

نور شامل المپهای سنتی توسط آن کنترل می شوند.

در شرایط کنونی ،سیستم کترا نمی تواند توسط یک صاحبخانه

اتاق خواب صاحبخانه را در نظر بگیرید ،در آنجا المپ های

معمولی با تکیه بر توان شخصی اش ،نصب و اجرا گردد.

 LEDو تجهیزات زیبایی وجود دارد و عالوه بر اینها یک چراغ

معموال کارکنان کترا یا توزیع کنندگان و آموزش دیده ی

خواب سنتی که ممکن است برای مطالعه قبل از خواب مورد

شرکت یا نمایندگان شرکت ،فرایند نصب و راه اندازی را

استفاده قرار گیرد نیز وجود دارد .سیستم کنترلی در این فضا،

مدیریت می کنند.

می تواند چهار منظر داشته باشد .برای اینکه همه ی چراغ ها را

کترا این سیستم را پیش از راه اندازی که جهت تحقیقاتش و

خاموش کنید و چراغ رومیزی را روشن نگه دارید ،الزاما باید

همکاری با ( LRCمرکز تحقیقات روشنایی) تعیین کرده است،

یکی از چهار منظر از پیش تنظیم شده را برای داشتن محیط

شبیه ترین تجربه روشنایی به روشنایی طبیعی از دید جمعیت

مطلوب خود اختصاص دهید .صاحبخانه در این مورد غالبا

عمومی می داند .در مورد پروژه ای که در حال بررسی آن

کنترل دستی این یک المپ را ترجیح می دهد ،البته این یک

هستیم ،همانطور که در بخش اول این مجموعه مقاالت به آن

نتیجه احتمالی است.

عالوه بر این ،مالک خانه محدودیت دیگر این سیستم که

بود ،روشنایی در فضاهایی مانند آشپزخانه باعث شده بود که

مربوط به عدم سازگاری این سیستم با محصوالت اتوماسیون

روشنایی بسیار بهتری به سطوح کار برسد .روشنایی باعث

منزل از طریق کنترل صوتی مانند آمازون اَلکسا می باشد.

افزایش فعالیت هایی مانند تماشای تلویزیون و تنظیمات

محصوالت روشنایی قابل تنظیم با قیمت پایین تر ،می توانند با

«رنگارنگ» توانسته بودند پایه ی مهمانی ها باشند.

چنین تجهیزاتی کار کنند ،اگرچه آن محصوالت ارزانتر نمی

با این حال مناسب بودن کلی در فضا بود که مالک خانه را

توانند تجربه روشنایی یکسانی با سیستم کترا داشته باشند.

متعجب کرده بود .این پارامتری بود که اندازه گیری آن تقریبا

البته کترا گفته است که در حال کار روی واسط های کاربری

غیرممکن است .اما بعد از چند ماه زندگی تحت این روشنایی

جدید است و انتظار دارد این واسط ها از محصوالتی مانند

انسان محور ،مالک خانه تجربه روشنایی فضاهای دیگر (غیر

الکسا یا اپل هوم کیت ( )Apple HomeKitو سیری ()Siri

انسان محور) مانند منازل اقوام و دوستان ،تنظیمات مهمانی

پشتیبانی کنند .توجه داشته باشید که هدف اولیه کترا از پلتفرم

عمومی ،محل کار و دیگر نقاط را کامال نامطلوب و ناخوشایند

تولیدی اش محیط های تجاری بودند .در فضاهای تجاری

یافت و برای داشتن حال بهتر ،به خانه ی خود و روشنایی طبیعی

جدیدتر ،روشنایی به طور کامل و دائمی کنترل می شود و

آن روی آورد.

محصوالتی مانند الکسا در چنین فضاهایی ،مورد استفاده قرار

در واقع ،در این مقاله اشاره کردیم که بحث بر سر این موضوع

نمی گیرند .اما با کاهش هزینه های روشنایی قابل تنظیم ،مطمئنا

باقی می ماند که دستورالعمل های روشنایی به چه طریقی

شاهد تقاضاهای بیشتری در حوزه ی روشنایی های انسان محور

ممکن است خواب بهتر را تضمین کرده و یا بازده را افزایش

در تنظیمات محیط های مسکونی خواهیم بود.

دهند .هیچ کس پاسخی دقیق ندارد .اما پروژه هایی مانند این

در حالی که کنترل و راه اندازی این سیستم دچار اشکال و

نصب های روشنایی انسانمحور را ادامه دهد در حالی که هیچ

چالش بود ،اما مالک خانه به مجموعه ی نور و روشنایی که در

ضرری به افرادی که در معرض این نور قرار میگیرند ،نمیرسد.

حال تجربه آن بود ،عالقه داشت .چرخه ی خواب او بهبود یافته

در حقیقت ،افرادی که تحت چنین روشنایی ای قرار می گیرند،
شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

◄تجربه روشنایی طبیعی

خانه نوسازی شده ،روشن می کند که صنعت  SSLمی تواند

احتماال تجربه ی خوبی خواهند داشت.
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متأسفانه در حال حاضر صنایع  LEDو  SSLتقریبا فقط روی
بهره وری انرژی تمرکز کرده اند ،به خصوص در تنظیمات
تجاری .هدف اول روی کاهش هزینه های انرژی الکتریکی
تعریف شده است ،که البته هدف ارزشمندی است ،اگرچه
کیفیت نور همیشه باید مد نظر قرار گیرد.
امیدواریم که صنعت روشنایی از فاز تمرکز بر انرژی که برخی
آن را  LEDificationنامیده اند ،به فاز بعدی که تحقیق برای
دیگر پارامترها و مزایای مهم که می تواند از منابع  LEDب
دست آید ،متمرکز شوند .روشنایی انسان محور یکی از
موضوعاتی است که در این زمینه خواهد درخشید .شرکت
هایی مانند کترا به طور کامل روی این مأموریت تمرکز کرده
اند و نشان داده اند که می توانند بازده انرژی باال را همزمان با
تجربه نور طبیعی ارائه دهند.

برگردان همزمان مجلهی LEDs

61

انجمن توسعه | طول عمر
( UV LEDفرابنفش)
بررسی مجدد طول عمر

 Cسنتی مانند المپ های
کم فشار ضدباکتری و یا
توجه به محصوالت
 LEDمرئی مطرح می

LEDهای  UV-Cبرای ضدعفونی کردن بر اساس

شود .اما فورا یک اشکال

تصمیمات توسعه ای

مطرح می شود .اینکه

اوین کانولی توضیح می دهد که چگونه سناریوهای استفاده ی

طول عمر  LEDیک

کاربردی می تواند روی ویژگی ها و طراحی UV-Cهای مبتنی

مشخصه ی ثابت نیست،

بر محصوالت استریلیزاسیون (گندزدایی) و ضدعفونی تأثیر

بلکه یک پارامتر متغیر

بگذارد و در این حالت ،اندازه های عادی طول عمر  LEDمی

است که مهندسان می

تواند گمراه کننده باشد.

توانند پس از کسب

نور LEDهای فرابنفش ( )Ultravioletبا اینکه نمی توانند

اطالع در مورد چگونگی استفاده از LEDهای  UV-Cراه هایی

توسط انسان دیده شوند ،در آینده ی صنعت و کاربردهای

را برای کنترل آن در نظر بگیرند.

دانش زندگی نقش پررنگی دارند ،به ویژه LEDهای محدوده

در بازارهای آب سیستمهای تصفیه نقطهای آب (نصب شده

طول موجی ( UV-Cبا طول موج  466تا  536نانومتر) که قطعا

روی هریک از شیرآالت جهت استفاده آب خروجی آن در

باعث ایجاد تحول در استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن

مصرف نوشیدنی ،غذا و حمام) در منطقهی آسیا ،یک نگرانی

خواهند بود .این LEDها توانسته اند آبی مطمئن به مردم سراسر

اصلی و واقعی برای کیفیت میکروبی آب شرب مربوط به رشد

جهان رسانده و شرایط مطمئن تری را برای ضدعفونی کردن

فزایندهی برای تجهیزات مصرفکننده قابل حمل و رومیزی

تجهیزات پزشکی ایجاد کنند (شکل .)4مجله ی  LEDsدر

آشپزخانه و محصوالت تصفیه آب تجاری میباشد .هم کسب

اوایل سال جاری در خصوص یک  LEDبا نام  Crystal ISبا

و کارهای نوپا و هم برندهای اصلی به دنبال سرمایهگذاری در

( .)http://bit.ly/2J1Q301با این حال ،شنیده ها حکایت از
آن دارد که نفوذ چنین کاربردهایی در بازار ،نیاز به LEDهای
با کارایی باالتر و طول عمر بیشتر دارد .اما توسعه دهندگان
محصول  ،UVنیاز به بررسی مجدد طول عمر  LEDبه عنوان
پارامتری دیگر در این فرایند مهندسی دارند.
«طول عمر محصول شما چقدر است؟» یک پرسش رایج
مهندسان تولیدکننده ی LEDهای  UV-Cمیباشد ،که در
مورد این منابع در جهت ضدعفونی کردن مطرح است .این
پرسش معموال با توجه به تجربه ی طراحی فعلی با منابع UV-

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

چنین

کاربردهایی

گزارشی

ارائه

داد

این روند هستند.
استارت آپ ها با توجه به نیاز به نوآوری و تمایز و بدون
گرایش سنتی به المپ های ضدباکتری ،مستقیما به سمت
ارزیابی و اتخاذ LEDهای  UV-Cحرکت کنند.
برای چندین دهه ،تولیدکنندگان تصفیه آب برای ضدعفونی
کردن فرابنفش اثبات شده از المپهای فشارپایین ضدباکتری
استفاده می کردند .با این حال در آگوست  5643کنوانسیون
مینیماتای جیوه ()Minamata Convention on Mercury
هدف مشخص حذف تدریجی استفاده از جیوه در محصوالت
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روزمره را اعالم کرد .کنوانسیون مینیماتای جیوه یک معاهده

LEDهای  UV-Cبه عنوان تجهیزات حالت جامد می توانند

بین المللی است که برای حفاظت از سالمت انسان و محیط

دهها هزار مرتبه چرخه ی روشن/خاموش را طی کنند ،بدون

زیست از انتشار جیوه و ترکیبات آن طرح ریزی شده است .این

آنکه کوچکترین تفاوت قابل مالحظه و یا اشکالی در عملکرد

کنوانسیون به نام شهر میناتاماتا ژاپن نامگذاری شده است ،این

آنها پیش آید .به عالوه این LEDها بدون نیاز به زمان راه

نامگذاری از اهمیت نمادین برخوردار است زیرا در این شهر

اندازی (پیش گرمایش) یک قابلیت تقریبا آنی در ایجاد

یک حادثه ویرانگر مسمومیت جیوه رخ داده است.

خروجی کامل را ارائه می دهند .این قابلیت ها به این معناست

برخی معتقدند که شرکت های تولیدکننده در قبال استفاده از

که این LEDها می توانند در یک حالت «به محض تقاضا» ( on

جیوه در محصوالتشان در آینده از جهت مالی مسئول شناخته

 )demandاستفاده شوند .ساعات عملکردی آنها تنها در زمان

شوند .این موانع نظارتی احتمالی ،ترجیح مصرف کنندگان

های روشن بودن مالک خواهد بود .به عالوه عملکرد

برای محصوالت غیرسمی و فشار رقابتی از سوی استارت آپ

ضدعفونی کردن آنها بدون جریمه (ناشی از استفاده جیوه)

ها محرکی قوی برای تولیدکنندگان در جهت استفاده از

خواهد بود.

LEDهای  UV-Cخواهد بود.

مهندسان با توجه به نسل بعدی محصوالت که نیاز به تعویض

◄تجدید نظر طول عمر با توجه به ساعات عملکرد
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ساالنه نخواهند داشت (بدون ایجاد اشکال در عملکرد

المپهای ضدمیکروبی فشارپایین با طول عمر ادعایی بین 3666

ضدعفونی کنندگی قابل اطمینان) مرتبا می پرسند که آیا

تا  4666ساعت ،به طور سنتی در بازارها مورد استفاده قرار می

LEDهای  UV-Cمی توانند به طول عمر  53.666ساعت،

گیرند .بنابراین ،قابل درک است که چرا مهندسان می پرسند و

 16.666و یا  466.666ساعت دست یابند .با این حال درک

یا انتظار دارند که LEDهای  UV-Cبه طول عمری مشابه و یا

قابلیت «به محض تقاضا»ی این LEDها مکالمه را سریعا به

بیشتر برسند .با این حال زمانی که مشخصات این المپ را

بررسی موارد استفاده ی واقعی این سیستم ها تغییر می دهد.

بررسی می کنیم ،متوجه می شویم که این طول عمر تنها با نرخ

برای نمونه ،در حالیکه سیستم های  POUتجاری (مانند یک

مشخصی از روشن/خاموش شدن قابل دسترسی می باشد .برای

دستگاه سوداساز یا نوشابه ساز) ممکن است به طور دائمی به

نمونه ،جایگزینی المپ ساالنه برای اطمینان از عملکرد

برق متصل باشد ،آنها معموال کمتر از  566ساعت در سال

ضدعفونی کنندگی قابل اعتماد برای المپ های ضدمیکروبی

تصفیه واقعی آب را انجام می دهند .در مدت عمر محصول پنج

مورد استفاده مستمر در کاربردهای تصفیه آب تجاری امری

ساله ی معمولی یک سیستم تصفیه آب تجاری ،یک المپ

رایج است .زمانی که المپ های ضدمیکروبی فشار پایین با

ضدمیکروبی فشارپایین نیاز به پنج بار تعویض در این مدت

دوره هایی متناوب مانند یک تجهیز مصرف کننده مورد

دارد ،در حالی که مصرف انرژی و گرمای اتالفی تولیدی آن

استفاده قرار می گیرند ،به طول عمری کمتر از  36ساعت

به طور دائم وجود دارد .در مقابل ،یک سیستم  LEDمی تواند

خواهند رسید .همانطور که در مثال استفاده مستمر 51( 51.3

تمام پنج سال را کار کند و کمتر از  4666ساعت در حالت

ساعت شبانه روز و  3روز هفته ،تمامی لحظات و به طور

روشن عمل کند.

دائمی) ،برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد ضدعفونی

در مورد بازارهای مصرفی سیستم های معمولی  POUبرای

کنندگی ،المپ ها باید به صورت ساالنه تعویض گردند.

تولید بیش از  0666لیتر آب تصفیه شده در سال در نظر گرفته

می شوند .با نرخ پرشدن  5تا  1لیتر در دقیقه یک بطری یا لیوان،

نظر و یا برای ضدعفونی کردن سطوح در معرض تماس زیاد

این زمان معادل عملکرد  53تا  36ساعتی  LEDدر سال خواهد

مانند تجهیزات الکترونیکی شخصی ،کارتهای پزشکی و

بود .در طول  46سال طول عمر یک مصرف کننده معمولی،

تجهیزات تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.

المپ ضدمیکروبی فشارپایین نیاز به تعویض  46المپ خواهد

تمرکز بر ویژگی قابل حمل بودن مزیت تکنولوژی هایی است

داشت ،در مقابل ،یک سیستم LEDمحور برای تمام مدت طول

که فشرده و سبک باشند ،قابلیت کار با باتری را داشته باشند و

عمر می تواند بدون نیاز به تعویض کار کند و کمتر از 366

بتوانند در کاربردهای «به محض تقاضا» به درستی عمل کنند.

ساعت عملکرد (از لحاظ انرژی و تلفات) داشته باشد.

از آنجایی که المپ های ضد میکروبی فشار پایین فاقد بسیاری

◄ضدعفونی کردن هوا و سطوح

از این الزامات هستندLED ،های  UV-Cطبیعتا بیشتر مورد نظر

پیشگیری از عفونت یکی از دغدغه ها و نگرانی های مهم

خواهند بود .چالشی که در این نقطه وجود دارد ،اضافه کردن

اپیدمیولوژیستها (متخصصین واگیرشناسی بیماری ها) با

 UV-Cها به تجهیزات پزشکی قابل حمل ،مسئله ای جدید برای

کاهش موارد عفونت های دریافتی از مراقبت های بهداشتی

تولیدکنندگان این تجهیزات است و تحقیقات آنالین در

( )HAIو مبارزه با تهدیدات فزاینده ی سوپرباگ ها همراه بوده

دسترس بر اساس مشخصات LEDهای مرئی می باشد.

موضوع مهم و فوری است ،زیرا باعث می شود داروها تأثیر

با LEDهای مرئی ،معموال مصرف کنندگان طول عمر طوالنی

خود را از دست بدهند و نیاز به مواد شیمیایی شدیدتر برای ضد

را به عنوان ارزش اولیه در نظر می گیرند .در حقیقت رهنمون

عفونی کردن سطوح بیشتر و بیشتر گردد .در چنین شرایطی نور

سازمان انرژی استار (مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی) طول

چراغ  UV-Cیک راه حل ثابت شده جهت دسترسی به تصفیه

عمر LEDهای مرئی را بیشتر از  53.666ساعت تعیین می کند

هوا در اوایل دهد  4966ارائه کرده است .هنوز مواردی از

و استانداردهای صنعتی (مانند  IES LM-80و )TM-21

المپ های  UV-Cوجود دارد که برای تصفیه هوا در مکان

تولیدکنندگان  LEDرا ملزم می کنند که برای داشتن ادعای

های عمومی مانند اتاق های انتظار و محل هایی که بیماران با

یک طول عمر خاص ،تست محصوالت را حداقل در یک بازه

یکدیگر و با کارکنان مراقبت های بالینی برخورد دارند و امکان

ی  0.666ساعتی در نظر بگیرند.

افزایش خطر ابتال به بیماری های همزمان و گوناگون وجود

مانند LEDهای مرئیLED ،های  UV-Cنیز به دلیل ویژگی

دارد ،مورد استفاده قرار می گیرد.

ذاتی اش ،یک تجهیز جریان ثابت است .متناسب با تغییر جریان

در ایاالت متحده ،مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ()CDC

بایاس مستقیم اعمالی به دیود ،خروجی  UV-Cبه طور متناسب

بهبود واقعی در کنترل حوادث  HAIرا گزارش کرده اند ،در

افزایش یا کاهش پیدا می کند .به عالوه ،خروجی یک UV-C

حالیکه همزمان اشاره می کند که کارهای زیادی برای انجام

با گذشت زمان کاهش پیدا می کند .نرخ این کاهش متأثر از

دادن وجود دارد .به عنوان یک نتیجه ،ارائه دهندگان تجهیزات

دو ویژگی که یکی مشخصه ی  UV-Cو دیگری شرایط

پزشکی در حال بررسی چگونگی عملکرد  UV-Cدر جهت

عملکرد آن است ،می باشد .مهمترین این ویژگی ها عبارتند از؛

کنترل و توقف عفونت در تجهیزاتی قابل حمل می باشند ،که

دما (کاهش خروجی LEDها در دماهای پایین تر ،آهسته و در

بتواند توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی در محل مورد

دماهای باالتر ،سریع می باشد) ،جریان بایاس مستقیم (در

شمارهی سیوهشتم اردیبهشت و خرداد May & June 2018-1397

است .مقاومت ضدمیکروبی در حال تبدیل شدن به یک

◄اولویت خروجی LEDهای  UV-Cدر طول عمر
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شکل 0نشان می دهد که هنگامی که  LEDمورد اشاره در
جریان  366میلی آمپری کار می کند ،در  366ساعت عملکرد
شاخص  L75دارد ،به این معنا که پس از  366ساعت کار،
خروجی آن به  33درصد ( 13میلی وات) مقدار اولیه ( 06میلی
وات) می رسد .در مقابل هنگامی که جریان عملکرد برابر 036
میلی آمپر باشد LED ،در  366ساعت ،دارای شاخص

L90

خواهد بود .به این معنا که تولیدی  LEDمعادل  06( %96میلی
وات) از خروجی اولیه ( 00میلی وات) می باشد .مهم است که
جریان های پایین تر ،آهسته و در جریان های باالتر ،سریع) و
مشخصات مواد اولیه می باشد .طراحان می توانند با ایجاد تعادل
در این عوامل ،سیستم هایی را بسازند که در مدت طول عمر،
خروجی را در اولویت قرار دهد و یا بر عکس.
شکل 5خروجی یک  LEDنمونه را در طول زمان (بر اساس
ساعت عملکرد) نشان می دهد ،زمانی که با دو سطح جریان
عملکردی مختلف کار کند .در جریان  036میلی آمپری ،در
شرایط نامی ،خروجی  00میلی وات را در قدرت همراه با
کاهش اندک در مدت  4666ساعت استفاده نشان می دهد .در
مقابل ،زمانی که جریان  366میلی آمپر باشد ،خروجی

LED

ممکن است به  06میلی وات برسد ،اما در این شرایط سرعت
کاهش خروجی در طول زمان بیشتر است.
پس چطور طول عمر باید چگونه تعریف یا اولویت بندی شود؟
یک راه رایج برای مشخص کردن پایان عمر یک LEDی UV-

 Cنقطه ای است که پرتوسنجی خروجی آن به درصد مشخصی
از مقدار اولیه آن برسد .این معیار به عنوان یک نماد با پیشوند
 Lمشخص می شود .عمر حفظ و ماندگاری شار بر حسب
برگردان همزمان مجلهی LEDs

ساعت نشان داده می شود .نماد  L50برای توصیف حفظ شار
متوسط استفاده می شود و نشان دهنده ی رسیدن به مقدار %36
در خروجی نسبت به مقدار اولیه می باشد .دیگر مقادیر این
شاخص مانند  L70مقادیر واقعی تر این شاخص می باشند.
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چگونگی استفاده از این داده ها در طراحی محصول را درک
کنیم .برای مثال ،یک محفظه برای ایجاد ضدعفونی کنندگی
یک تلفن همراه یا گوشی ضربان قلب در تنظیمات مراقبت
بهداشتی نیاز به کاهش پاتوژن (عامل بیماری زا) باال در زمان
های زیر  06ثانیه دارد .اگراین عملکرد در یک روز  06مرتبه
و هر روز انجام شود ،یک سیستم  LEDدر هر سال باید 95
ساعت (مددت ضدعفونی کنندگی هر مرتبه  06ثانیه ،هر روز
 06مرتبه و به مدت  003روز سال) و برای یک محصول با طول
عمر  3سال در کل مدت ،کمتر از  366ساعت کار کند.
در این مورد ،دستیابی به دوز بیشتر با شدت پرتو  UV-Cباالتر
در  06ثانیه ،اولویت باالتری نسبت به طول عمر بیشتر محصول
دارد .با درک زمان عملکرد تجمعی و مقایسه آن با مشخصات
 ،LEDیک مهندس طراح می تواند تصمیم بگیرد که خروجی

 %36باالتر  UV-Cدر جریان  366میلی آمپر را نسبت به جریان

دستیابی به قابلیت ضدعفونی کنندگی ادعایی برای تمام مدت

 036میلی آمپر فراهم کند یا خیر.

طول عمر محصول تعیین شود .مهندسان طراح احتمال کاهش

◄اثبات قابلیت اطمینای LEDهای UV-C

خروجی  LEDبه مقادیر پایین تر از مقدار مورد هدف را با

مهندسان توسعه دهنده مطمئنا باید تفاوت های ذاتی در عملکرد

عملکرد در یک مقدار شاخص  Bکمتر ،پایین می آورند ،مانند

و طول عمر را از قطعه ای به قطعه ی دیگر در نظر بگیرند .هر

خط قرمز در شکل .1این اطالعات نشان می دهد که در 366

مجموعه نمونه ای از LEDها یک توزیع آماری طبیعی را در

ساعت عملکرد ،تنها  %46تجهیزات در یک مجموعه نمونه

نرخ کاهش خروجی خود در شرایط جریان و دمای عملکردی

کمتر از  00میلی وات از خروجی اولیه خود را خواهند داشت،

مشخص ،نشان خواهد داد .درصد نمونه هایی از یک مجموعه

که دارای شاخص های  L60و  B10می باشند.

که پارامتری از عناصر آن مجموعه به زیر یک مقدار معین
کاهش می یابد را با شاخص  Bنشان می دهند .نماد  B50اغلب
برای توصیف یک طول عمر میانگین استفاده می شود .شکل1
رفتار LEDهای مختلف بر اساس شاخص  Bآن مجموعه را
نشان می دهد .خط آبی نشان می دهد که در  366ساعت ،تحت
شرایط عملکردی مشخص %36 ،نمونه های جمعیت  13میلی
وات خروجی داده اند ،در حالی که  %36دیگر خروجی کمتر
از  13میلی وات دارند.
در بسیاری از کاربردها ،چه به علت ریسک های موجود در
بازار در مراقبت های بهداشتی چه به علت کاهش تعداد
LEDهای قرار گرفته در سیستم های آب تصفیه نقطه ای
تجهیزات کافی نیست .الزم است یک سطح مطمئن برای

چه به عنوان یک منبع ضدعفونی کننده در نقطه استفاده آب
( )POUو چه به عنوان یک تجهیز پزشکی قابل حمل در نقطه
درمان ،دستیابی به ضدعفونی کنندگی قابل اطمینان برای تمام
طول عمر یک محصول مورد نظر است .در میان عملکرد «به
محض تقاضا» برای چنین کاربردهایی ،این ویژگی بیشتر قابل
دستیابی است .استفاده از شاخص های طول عمر سنتی که در
LEDهای مرئی مورد استفاده قرار می گیرد ،می تواند مهندسان
را از خواص مورد نیاز اساسی گمراه کند و آن ها را از توجه
مستقیم به ویژگی هایی که ممکن است به طور کامل با
چگونگی انتخاب ،استفاده و مقایسه محصوالت LEDی UV-

 Cمتناقض باشد ،باز دارد.
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( ،)POUدانستن چگونگی عملکرد  36درصدی مجموعه

◄شاخص های طول عمر و ساعات عملکرد تجمعی

با مشخص شدن مقادیر جریان عملکردی و پیکربندی حرارتی
تجهیز ،می توان دستیابی به اهداف طول عمر مورد نظر محصول
را کنترل کرد .مهندسان طراح سیستم می توانند عملکرد
LEDی  UV-Cرا برای دستیابی به اهداف مورد نظر در مدت
طول عمر تعریف شده با کمترین هزینه تنظیم کنند .بنابراین،
در مورد سیستم های ضدعفونی کننده ی «به محض تقاضا»،
طول عمر LEDی  UV-Cبه صورت ساعات عملکردی تجمعی
به صورت مناسب تری تعریف شده است تا این که محصول به
پایان طول عمر مفید قابل اعتماد خود برسد.
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◄اندازه گیری طول عمر در شرایط واقعی

است ،بنابراین تعداد LEDهای مورد استفاده در یک محصول

به عنوان تولیدکنندگان محصوالت پزشکی و تصفیه آب،

خروجی مطلوب برای دستیابی به طول عمر مورد نظر را نشان

ارزیابی طول عمرLEDهای  UV-Cبرای طیفی از کاربردها از

می دهد.

ضدعفونی کردن میزهای آشپزخانه گرفته تا تجهیزات قابل

برای پاسخ به این سؤال اصولی که «طول عمر محصول شما

حمل ،نشان دادن عملکرد طول عمر تحت شرایط کار واقعی

چقدر است؟» باید با این شروع کنیم که طول عمر  LEDیک

نسبت به شرایط کار ایده آل مهم می باشد.

متغیر خروجی است ،یکی از پارامترهایی که توسعه دهندگان

LEDهای  UV-Cبه عنوان تجهیزات حالت جامد ،می توانند

محصول روی آن کمی کنترل دارند .این ویژگی با الزامات

تحت محدوده های گوناگون از شرایط عملکرد باشند و قابلیت

زیست محیطی ،شرایط عملکرد و ویژگی های محصول

تنظیم خروجی و پارامترهای طول عمر را برای دهها هزار بار

LEDی  UV-Cتعیین می شود ،بنابراین یک ورودی استاندارد

چرخه روشن/خاموش برای کاربردهای «به محض تقاضا» ارائه

نیست .پرسش واقعی این نیست که «طول عمر محصول شما

دهند .مهم است که شرایط پایان طول عمر به طور واضح با

چقدر است؟» بلکه این است که «چه طول عمری را برای

توجه به دو شاخص  Lو  Bمشخص شود .انجام این موضوع با

محصولتان نیاز دارید؟»

در نظر گرفتن شرایط حرارتی واقعی مبتنی بر کاربرد نیز کلیدی

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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بقیه آنها مربوط به هوا ،آب ،تغذیه ،سازگاری ،راحتی و ذهن

گفتار پایانی
حرکت به سمت شرایط ایدهآل با روشنایی و
ابزارهای کنترل آن

است .درون هر ویژگی پیش شرط های اساسی وجود دارد که
برای کسب موافقت ( WELLگواهینامه نقره ای) ضروری
است و ویژگی های اضافی مربوط به بهینه سازی می تواند برای

اریک لیند از شرکت لوترون در مورد روش هایی که طراحان

دستیابی به سطوح باالتر گواهینامه  WELLمفید باشد

و متخصصان روشنایی می توانند در مورد روشنایی حالت جامد

(گواهینامه های طالیی و پالتینی یا طالی سفید).

و کنترل برای دستیابی به اهداف ساختمان ایده

آل ( WELL

مشخص کردن یک روشنایی مناسب و روش های کنترل آن و

یک فهرست در حال رشد از مطالعات برای پشتیبانی از آنچه

اتوماتیک و موتوری پرده ها و سایه ها ،می تواند برای دستیابی

دانشمندان علوم انسانی و روانشناسان دهه هاست ،در حال

به  %44از الزامات مورد نیاز گواهینامه برای طرح های بهبود

تئوریزه کردن آن هستند ،در حال آغاز است .طراحی ساختمان

ساختمان های موجود و ساخت و سازهای جدید کمک کند.

سبز و پایدار می تواند تأثیر مثبتی بر بهره وری ،سالمتی و

با اجرای آن 1 ،مورد از  14مورد پیش شرط ها و  3مورد از 39

عملکرد شناختی انسان بگذارد

مورد بهینه سازی ها تأمین می شود.

( .)http://bit.ly/2H2tDemشرایط

هنگام فکر کردن در مورد روش های کنترل ویژه که مفاهیم

حرارتی و روشنایی برای ایجاد یک

روشنایی  WELLرا تأمین می کنند ،باید چه چیزی را در ذهن

محیط کاری مطلوب اغلب به طور

داشته باشید؟ پاسخ آن چهار پیش شرط است؛ طراحی روشنایی

ویژه در نظر گرفته می شوند.

بصری ،طراحی روشنایی مبتنی بر چرخه  51ساعت شبانه روز،

پس این تعجب آور نخواهد بود که

کنترل خیرگی چراغ و کنترل خیرگی نور خورشید.

مشخص کردن یک روشنایی مناسب و کنترل آن بتواند برای

طراحی روشنایی بصری ،سطح نوری متوسط مورد نیاز را برای

کسب گواهینامه سیستم رتبه بندی ساختمان ایده آل از موسسه

سطح افقی 543لوکس تعریف می کند .برای اجتناب از نقاط

بین المللی ساختمان ایده آل ( )WELL Buildingکمک

تاریک یا بیش از حد روشن در یک اتاق ،نیاز به نسبت

شایانی کند .سیستم رتبه بندی  WELLدر راستای «ساختمان

روشنایی و کنتراست مناسب در سطوح مختلف یک فضا

های پیشرفته ای که در ایجاد بهترین شرایط کار ،زندگی،

خواهد بود .روشنایی قابل تنظیم (توسط تنظیم خروجی

عملکرد و احساس به انسان ها کمک می کند» در نظر گرفته

روشنایی حداکثری برای سطح روشنایی مناسب) به طراحان

شده است ( .)https://www.wellcertified.comاین نشان

کمک می کند که به نسبت های کنتراست مورد نظر برسند.

دهنده ی اقدامات مبتنی بر تأثیر محیط ساختمان بر سالمتی

نواحی روشنایی دیگر که بزرگتر از  366فوت مربع هستند ،باید

انسان است و مدلی را برای طراحی و ساخت و سازی که

به طور مستقل کنترل شوند .باالست ها و درایورهای آدرس

ویژگی های سالمتی را در محیط یک ساختمان ادغام می کند،

پذیر دیجیتالی می توانند الزامات این نواحی را بدون نیاز به سیم

پیشنهاد خواهد کرد .برای افزایش سطح گواهینامه  WELLباید

کشی پیچیده انجام داده و تنظیمات پس از نصب را آسان تر

به هفت مفهوم توجه کرد .اولین آن مربوط به روشنایی است و

کنند.
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طراحی روشنایی مبتنی بر چرخه  51ساعتی که از روشنایی

یافت و پیش شرط چهارم ،که مدلسازی نور طبیعی روز است،

طبیعی روز تقلید می کند ،با توانایی اش در بهبود تعامل

با استفاده از پرده های اتوماتیک و کنترل روشنایی متناسب با

کارکنان ،شناخت اینکه روشنایی مبتنی بر چرخه  51ساعتی

نور روز به مؤثرترین حالت ممکن خواهد رسید.

ممکن است به بهبود کمک کند و یا حداقل باعث مختل کردن

مرکز  ASIDدر واشنگتن ،اولین مکانی در دنیا بود که به هر دو

آن نشود و تأثیر کلی آن بر شرایط مختلف فیزیولوژیکی توجه

گواهینامه پالتین  WELLو گواهینامه پالتین  LEEDدست

است

یافت ( .)http://bit.ly/2HA2DnNنه تنها تمام این استراتژی

( .)http://bit.ly/2IVIyHRروشنایی در نواحی کاری باید با

ها در آن اعمال شد ،بلکه طراحی روشنایی که توسط شرکت

اعمال حداقل یکی از دو شرط زیر ،دارای شدت نور مالنوپیک

مشاور «بنیا بارنت» انجام شد ،به طور مؤثر از مکمل های هر دو

مناسب (مرتبط با هورمون مالتونین که باعث خواب آلودگی

گواهینامه  WELLو  LEEDبه طور جداگانه اجرا کرد و آن را

می شود) باشد:

به عنوان یک مدل مهم برای طراحی پایدار و صحیح ارائه داد.

 -در  %33میزهای کاری و یا بیشتر ،در ارتفاع  1فوت باالتر از

نتیجه آن یک طراحی روشنایی متناسب برای تمامی فصل ها،

کف و در ساعات بین  9صبح تا  4بعد از ظهر ،در هر روز سال

تمامی شرایط و تمامی افراد حاضر در آن فضا بود .این مدلی

دارای شاخص  200 EMLباشد (شاخص اندازه گیری تأثیر

است که می توان به عنوان یک مرجع طراحی از آن استفاده

بیولوژیکی و زیستی روشنایی بر انسان).

کرد و ثابت می کند که روشنایی و کنترل آن چگونه می تواند

 -برای تمام میزهای کار ،چراغ های الکتریکی روشنایی ثابت

به بهترین شکل به افراد حاضر در یک فضا خدمات ارائه دهد.

150

همان طور که ما برای تولید و تشخیص محصوالت مناسب برای

 EMLیا بیشتر را ایجاد کند (به منظور شبیه سازی دید افراد

جامعه ،محیط زیست و اقتصاد تالش می کنیم ،استاندارد

حاضر در آن میز کار).

ساختمان ایده آل ( )WELLبا دیگر استانداردهای مربوط به

روش کنترل موتوری و اتوماتیک پرده ها و سایه ها ،بهترین

ساختمان سبز به تحقیق و توسعه محصوالت و بازتعریف

روش برای دستیابی به ویژگی کنترل خیرگی نور خورشید

چگونگی طرز فکر ما درباره ارزش ساختمان هایمان کمک

است ،که نمی توان با اجرای موانع ثابت خیرگی به آن دست

میکنند.

زیادی

را

به

خود

معطوف

کرده

را بر صفحه عمودی مقابل رو به جلو ،شاخص معادل
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