گروه صنعتی شایان برق

واحد نمونه صنعتی استان مرکزی

در سال  1397برای دهمین سال متوالی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول:

گروه صنعتی شایان برق

یادداشت رئیس هیئتمدیره
گروه صنعتی شایان برق

شورای سیاست گذاری:

مدیر تیم ترجمه :مهندس سیدرضا طباطبائی
طراح و ویراستار :زهرا بهشت آراء
کارخانه و دفتر مرکزی:

اراک ،کیلومتــر  30جــاده اراک تهــران ،شــهرک
صنعتــی شــماره ( 3خیرآبــاد) ،خیابــان مبتکــران،
کد پستی3837143636 :
تلفن:
 20(086-33553248-9خط)،086-33553701-9 ،
09123142970
شعبه تهران:

ابتــدای خیابــان مطهــری ،خیابــان منصــور ،پــاک ،5
ســاختمان شــایان بــرق ،تلفــن021-88709246 :
تارنما و رایانامه:
www.shayanelectric.com
info@shayanbargh.com
اشتراک عضویت در نشـــریه:
shb.randd@yahoo.com

انتقادات و پیشنهادات ماهنامه:

seyedreza_tabatabaei@yahoo.com

ـه
ـار ماهنامـ
ـه و انتشـ
ـوق ترجمـ
ـه حقـ
کلیـ
بــرای شــرکت شــایان بــرق محفــوظ
میباشــد و هرگونــه اســتفاده از اثــر،
تحــت عنــوان حروفچینــی یــا چــاپ
مجــدد ،چــاپ افســت ،پلیکپــی،
فتوکپــی و یــا انتشــار در ســایتهای
اینترنتــی بــدون اخــذ مجــوز ممنــوع
بــوده و پیگــرد قانونــی دارد.

1

شماره چهلم شهریور 1397
September 2018

مهندس مرتضی بدیعی
مهندس محمد بیرانوند
مهندس محمد مهدی جمالزاده
مهندس عباس ربیع زاده

شــرکت شــایان بــرق در ســال  1372بهمنظــور طراحــی و تولیــد محصــوالت الکترونیکــی و
ازجملــه تابلوهــای عریــض نمایشدهنــده و رایانــه تأســیس و بهعنــوان  LEDمتــون و تصاویــر
متحــرک مبتنــی بــر پیشــگام و ســازنده بــزرگ ایــن محصــول بخــش مهمــی از بــازار نویــن
ایــن کاال را در اختیــار گرفــت .عمــده ایــن تولیــدات (تابلوهای هشــداردهنده و نمایشــگرهای
کارآمــد اطالعرســانی میــزان آلودگــی VMSاتوبانــی هــوا و صــوت و نظایــر آن) در معابــر و
میدانهــای زیــادی در پایتخــت و دیگــر کالنشــهرها و مناطــق کشــور نصبشــده کــه پــس
از ســالها هنــوز بهخوبــی کار میکنــد  ،در ســال  1379بــا تغییــر و ازدیــاد ســهامداران،
مهندســین و مدیــران مجربتــری در ســکانداری و هدایــت ایــن شــرکت موفــق ســهیم
شــدند کــه ماحصــل آن توســعه و تنــوع محصــوالت) ســاخت تزئینــات الکترونیکــی شــهری
نظیــر درختــان و نمادهــا ،دکوراســیون رنگــی  LEDو عرضــه چندیــن هــزار نــوع از ایــن
کاالهــا بــه شــهرداریها) بــوده و ســبب تزئیــن و زیبایــی صدهــا میــدان و فضــای عمومــی در
کشــور و موجــب نشــاط هممیهنــان عزیــز گردیــد و درعینحــال امکانــات و تجهیــزات ایــن
مجموعــه تولیــدی و ازجملــه بنــای کارخانجــات عظیــم مــا در شــهرک صنعتــی شــمارهی 3
اراک و تبدیــل ایــن شــرکت بــه بزرگتریــن تولیدکننــده مبتکــر در عرضــه محصــوالت
مختلــف مبتنــی بــر تکنیــک  LEDرا بــه دنبــال داشــت .ســاخت برجهــای عظیــم نــوری ،پایــه
چراغهــای اتوبانــی و خیابانــی ،لــوازم ورزشــی پارکــی و دههــا نــوع محصــول جدیــد )
بــا اضافــه شــدن بخشهــا و ســالنهای گســترده و مجهــز مربوطــه بــه ســاخت ســازههای
فلــزی) در کنــار امکانــات منحصربهفــرد تولیــد محصــوالت الکترونیکــی و  LEDنهایت ـاً بــه
شــکلگیری گــروه صنعتــی شــایان بــرق )بهعنــوان صنعتگــری پویــا ،نمونــه ،کارآفریــن و
برتــر در منطقــه) منجــر گردیــد .توجــه خــاص بــه توســعه بخــش هــای تحقیــق ،نــوآوری،
طراحــی و مهندســی و رویکــرد جــدی بــه مشــتری مــداری در ســایه عرضــه محصوالتــی
مــدرن بــا کاربــردی عمومــی و مفیــد و در راســتای صرفــه و صــاح مصرفکننــدگان،
ایــن شــرکت را بهعنــوان پیشــگام و تولیدکننــده بــزرگ محصــوالت روشــنایی فــوق
کممصــرف  LEDدر کشــور مطــرح نمــوده اســت ،بهطوریکــه هماکنــون و بــرای اولیــن
بــار انــواع چراغهــای ســولهای  ،LEDخیابانــی ، LEDپارکــی  ،LEDنورافکــن ،LEDمهتابــی
 LEDو دیگــر تولیــدات  LEDخانگــی و  ...باکیفیــت و کارایــی بهمراتــب باالتــر از نمونههــای
خارجــی و در طیفــی گســترده توســط مهندســین و متخصصیــن ارزنــده ایــن شــرکت تولیــد
و بــه بــازار عرضــه میشــود .موجــب نهایــت مســرت اســت کــه محصــوالت ایــن شــرکت
عــاوه بــر اینکــه بهطــور مطلــوب مــورد اقبــال عمومــی(در اقصــی نقــاط کشــور) قرارگرفتــه
اســت ،مرزهــای میهــن عزیــز را نیــز بهمنظــور صــادرات بــه کشــورهای همســایه ،حاشــیه
خلیجفــارس CISو حتــی اروپایــی درنوردیــده و گــروه صنعتــی شــایان بــرق بهعنــوان
صادرکننــده برتــر اســتان صنعتــی مرکــزی طــی ســالهای متوالــی شــاخص نمــوده اســت.
لــذا در راســتای برندســازی و اســتراتژی کالن گــروه صنعتــی شــایان بــرق در ایــران و انتشــار
مجلــه روشــنایی در خصــوص رهبــری روشــنایی LEDدر ایــران و انتشــار مجلـهی روشــنایی
( LEDبرگــردان همزمــان نشــریهی آمریکایــی  LEDs MAGAZINEدر ایــران) را در دســتور
کار خــود قــرار داده اســت  .امیــد اســت بتوانیــم دانــش و صنعــت LEDســازی را در ایــران
بســط دهیــم و کمکــی در جهــت بهینهســازی مصــرف و توســعه اســتفاده از محصــوالت
فــوق کممصــرف  LEDدر کشــورمان ایــران انجــام دهیــم .
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زمانــی کــه ایــن مطلــب را مینویســم ،مــا بیــن دو کنفرانــس متمرکــز بــر عملکردهــای روشــنایی حالــت جامــد خــود قــرار داریــم .ایــن رویدادهای
جــذاب ،ایــن فرصــت را بــه مــا میدهــد کــه بــه طــور عمیقتــر در مــورد دانــش و همﭽنیــن تحقیــق و توســعهی کاربردهــای هیجانانگیــز
روشــنایی تمرکــز کنیــم؛ کاربردهایــی ماننــد روشــنایی گیاهپــروری و روشــنایی انســانمحور کــه گاهــی اوقــات از آن بــا عنــوان روشــنایی
چرخــه  24ســاعتی یــا روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی از آن نــام بــرده میشــود.
کنفرانــس مــا کــه موضــوع آن در ارتبــاط بــا روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی بــود ،در مــاه جــوالی برگــزار شــد و مــن از ایــن رویــداد بیــش
از هــر رویــداد دیگــری کــه میتوانســت در مــورد فرصتهــای بــازار در بخشهــای دارای ﻇرفیــت تأﺛیرگــذاری در شــرایط و تجــارب انســان
در فضاهــای ســاختمانی باشــد ،متقاعــد شــده بــودم.
در عیــن حــال ،مــا در حــال کار بــرای تکمیــل دســتور کار کنفرانــس روشــنایی گیاهپــروری کــه در مــاه اکتبــر برگــزار میشــود ،هســتیم .تــا
کنــون چنــد ســخنران برجســته بــرای حضــور در ایــن کنفرانــس بــه مــا قــول دادهانــد.
شــما میتوانیــد چکیــدهای از برخــی از مهمتریــن نظــرات و دیدگاههایــی کــه در کنفرانــس روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی ارائــه شــد را
در ویژهمقالــهای در همیــن شــماره از مجلــه بخوانیــد .در ایــن بخــش از کاربــرد ،دامنــه بحــﺚ بســیار فراتــر از چرخــهی ســامتی پیــش رفــت.
کارگروههــای تحقیقاتــی هنــوز در حــال کســب اطاعــات در خصــوص روشهایــی اســت کــه تأﺛیــر روشــنایی روی سیســتمهای بصــری،
ﻏیربصــری و فیزیولوژیکــی (مربــوط بــه وﻇایــف اعضــای بــدن) را درک کنــد.
فکــر میکنــم شــنیدن و درک اینکــه روشــنایی بــه طــور بالقــوه میتوانــد چــه تأﺛیــر مﺜبتــی روی درمــان ســرطان داشــته باشــد ،بســیار جــذاب
باشــد ،هرچنــد آن میتوانــد موجــب افزایــش ســرعت رشــد تومورهــا نیــز بشــود .بنابرایــن مهــم اســت کــه نــور مناســب را تنهــا در زمــان مناســب
داشــته باشــیم.
ایــن کنفرانــس دارای تعــداد بســیار زیــادی از تﺌوریهــا بــود کــه میتوانســتند بــرای تولیــد محصــوالت مربــوط بــه روشــنایی انســانمحور
توســط تولیدکننــدگان مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد .بــه عنــوان نمونــه ،بحﺚهــای بســیار دقیقــی در مــورد شــاخصهایی کــه هــم بــرای توصیــف
عملکــرد محصــول و هــم بــرای راهنمــای طراحــی و مشــخصات آن بــود ،وجــود داشــت .عــاوه بــر ایــن ،متوجــه شــدیم کــه روشــنایی الایدی
ممکــن اســت قــادر باشــد کــه اپیدمــی نزدیکبینــی کــه در حــال گســترش روز افــزون در میــان جوانــان اســت را متوقــف کنــد .از شــمارههای
بعــدی مجلــه ،در مــورد ایــن موضــوع ویژهمقالههایــی ارائــه خواهیــم داد.
ِ
رانــکل از دانشــگاه میشــیگان
در کنفرانــس روشــنایی گیاهپــروری مــا کــه در فصــل تابســتان در کشــور پورتلنــد برگــزار میشــود ،اریــک
اسـتِیت بــه عنــوان ســخنران کلیــدی شــرکت خواهــد داشــت .او یــک برنامــه تحقیقاتــی بــزرگ بــا اســتفاده از آنﭽــه شــاید بــه عنــوان پیﭽیدهتریــن
سیســتم روشــنایی گیاهپــروری دنیــا میباشــد را هدایــت میکنــد .ایــن برنامــه دارای  7کانــال الایدی کــه یکــی از آنهــا کانــال فرابنفــش ()UV
اســت ،میباشــد .مــن نمیتوانــم بیــش از ایــن منتظــر شــنیدن آنﭽــه او دربــارهی دســتورالعملهای روشــنایی و توانایــی تأﺛیــر آن بــر ﻇاهــر و
طعــم محصوالتــی ماننــد ســبزیجات و بوتههــا میگــذارد ،بمانــم.
عــاوه بــر ایــنَ ،مــت گبــوری را بــه عنــوان نماینــدهی موسســه نــوآوری منابــع ( )RIIرا در برنامــهی کاری کنفرانــس خواهیــم داشــت .او معــاون
کانســلتینﮓ نیــز مشــارکت دارد .گبــوری متخصــص طراحــی و ســاخت
موسســه  RIIمیباشــد و در شــرکت مشــاورهای َکلِکــس کینــﮓ ُ
تأسیســات مربــوط بــه پــرورش گیــاه کانابیــس (شــاهدانه) در مقیــاس صنعتــی میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت ایــن گیــاه پایــدار و ســازگار بــا
محیــط زیســت اســت .نادیــا ســابه ،بنیانگــذار و رئیــس شــرکت  Dr.Greenhouseنیــز در دســتور کار برنامــه مــا قــرار دارد .حضــور او متمرکــز
بــر طراحــی تأسیســات و دســتورالعملهای روشــنایی بــرای گلخانههــا و زمینهــای کشــاورزی عمــودی در محیــط پوشــیده اســت .او دارای
تجربــهای عمیــق در مــورد بســیاری از محصــوالت ماننــد کاهــو ،گوجهفرنگــی و توتفرنگــی میباشــد .در عیــن حــال کتلیــن باومــن بــه
نمایندگــی از مــزارع ایواســاکی بــروس ،بــا چشــماندازی از پــرورش گلهــا و بــا تمرکــز بــر روشــنایی مکمــل در تنظیمــات گلخانههــا در ایــن
کنفرانــس حضــور دارد .منتظــر دیــدن بســیاری از شــما در پورتلنــد بــرای یــک روز کامــل پــر از برنامههــای جــذاب هســتم.
موری رایت
سردبیر مجله ی LEDs

خبرها و چشماندازها
آسمان زیبای شب

نتابــد و دیــد آســمان شــب معــروف ایــن منطقــه را تحــت تأﺛیــر
قــرار ندهــد.
در یــک پــروژه کــه تکمیــل آن در پایــان مــاه آگوســت اســت،
شــرکت ســیگنیفای در حــال جایگزینــی  4500چــراغ قدیمــی
بــا مدلهــای الایدی ساختهشــده بــرای کاهــش حداقلــی
فرکانسهــای مربــوط بــه رنــﮓ آبــی میباشــد .ایــن طــول
مــوج اســت کــه بــه طــور معمــول باعــﺚ خرابــی دیــد آســمان
شــب میشــود ،زیــرا آنهــا یــک اﺛــر مخــرب بــه اســم »خیرگــی
آســمان« ایجــاد میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،چراغهــا کار شــده
در ایــن پــروژه دارای عدســیهایی هســتند کــه نــور را بــه طــور
مســتقیم بــه ســمت زمیــن هدایــت میکننــد.
شــرکت ســیگنیفای در حــال اتصــال تعــداد  3000چــراغ
فیلیﭙــس برنــد لومــا و  1500چــراغ کاسیکاســتریت فیلیﭙــس
بــه نرمافــزار مدیریــت اینتراکــت ســیتی خــود میباشــد کــه از
آن بــرای کنتــرل از راه دور اســتفاده میشــود .تعــداد 1500

جزایــر محــل اســتقرار تعــداد زیــادی از رصدخانههــای بیــن
المللــی ماننــد رصدخانــهی  Teideاســت کــه در  25مایلــی از
شــهر پورتو ِدالکــروز در انتهــای شــمالی جزیــرهی تِنِرِیــف کــه
بزرگتریــن جزیــره از جزایــر هفتگانــهی قنــاری اســت قــرار
دارد .درگیــر شــدن بــا آســمانهای ایــن منطقــه ،یــک کار
ﻏیرممکــن اســت ،چــرا کــه قانــون اســﭙانیا بــرای کیفیــت نجومی
رصدخانههــای موسســه آســتوفیزیکای جزایــر قنــاری (،)IAC
شــهرداریها را ملــزم کــرده اســت در شــمال جزیــرهی تنریــف
و در جزیــرهی الپالمــا آلودگــی نــوری را کاهــش دهنــد.
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در جزایــر قنــاری چراغهــای خیابانــیای نصــب شــده اســت،
کــه از زیبایــی آســمان شــب حفاﻇــت میکننــد.
شــرکت ســیگنیفای بلندپروازتریــن شــرکت روشــنایی اســت
کــه شــما پیــدا خواهیــد کــرد .امــا یــک جایــی کــه در آن نبایــد
بــه ســتارهها دسترســی وجــود داشــته باشــد ،شــهر Puetro de la
 Cruzدر جزایــر قنــاری اســﭙانیا میباشــد.
شــرکت ســیگنیفای در تــاش اســت تــا یــک سیســتم روشــنایی
بیرونــی بــا کیفیــت ارائــه دهــد ،امــا در ایــن سیســتم ،هــدف
روشــنایی خیابانهــای شــهر بــا  6000چــراغ اســت کــه در آن
روشــنایی بایــد بــه طــوری باشــد کــه پرتــو آن بــه طــرف بــاال

چــراغ دیگــر بــه همــان صــورت المــﭗ بخــار ســدیم قبلــی باقــی
میماننــد ،امــا بــه همــان نرمافــزار مدیریــت و کنتــرل اینتراَکــت
ســیتی متصــل میشــوند و بــر اســاس ســیگنیفای در ســطوح
روشــنایی بــه کار خــود ادامــه خواهنــد داد.
شــرکت ســیگنیفای همــان شــرکت فیلیﭙــس ســابق اســت و
هنــوز در اســﭙانیا تــا اوایــل ســال  2019بــا همــان نــام فیلیﭙــس
شــناخته خواهــد شــد.
جلوگیــری از ایجــاد آلودگــی نــوری یــک نگرانــی بــزرگ
را در جزایــر قنــاری ایجــاد کــرده اســت ،جایــی کــه ادعــا
میشــود تمیزتریــن و زیباتریــن آســمان اروپــا را دارد .ایــن

لــوپ آفُنســو شــهردار پورتودالکــروز در ایــن زمینــه گفــت:
»مــا میخواهیــم ایــن منبــع ارزشــمند و بینظیــر را حفــﻆ
کنیــم و البتــه همزمــان میخواهیــم کــه خیابانهــای شــهرمان
بــرای شــهروندان و توریســتها نیــز امنتــر باشــد .آخریــن
تکنولــوژی میتوانــد نیازهــای رصدخانههــای را تأمیــن
کــرده و همﭽنیــن باعــﺚ کاهــش مصــرف انــرژی الکتریکــی
در روشــنایی عمومــی بــه میــزان حــدود  65درصــد خواهــد
شــد« .نــه شــهر پورتودالکــروز و نــه شــرکت ســیگنیفای
دربــارهی میــزان هزینــهی در حــال پرداخــت چراغهــا
صحبتــی نکردهانــد ،امــا خــر دو طــرف بــر اهمیــت نگهــداری

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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جهانــی امــن بــرای تماشــای ســتارگان تأکیــد داشــتند.
پائــول پیتــرز ،یکــی از رهبــران کســب و کار روشــنایی
حرفــهای شــرکت ســیگنیفای گفــت» :آلودگــی نــوری ایجــاد
شــده توســط نشــت نــور منابــع روشــنایی از شــهرها بــه آســمان
شــب ،یــک مســألهی مهــم بــرای ستارهشناســان سراســر
جهــان اســت ،کهکشــان راه شــیری بــرای بیــش از یــک
ســوم انســانها از جملــه بــرای 60درصــد اروپــا و نزدیــک
80درصــد آمریــکای شــمالی قابــل رؤیــت نیســت .چراغهــای
خیابانــی مــا کــه بــا ماژولهــای الایدی و صفحــات اپتیــکال
مخصوصــی تجهیــز شــدهاند ،میتواننــد تابــش نــور آبــی را
فیلتــر کــرده و نــور را بــه صــورت مســتقیم بــه ســطﺢ زمیــن
بتاباننــد«.
ایــن  6000چــراغ شــامل  100چــراغ آزمایشــی بــا »قابلیــت
قرارگیــری سنســور« اســت کــه میتواننــد محــل قرارگیــری
تراشــههایی از دیگــر تولیدکننــدگان بــرای پایــش مــواردی
ماننــد نویزهــا ،کیفیــت هــوا و ترافیــک باشــد .آفُنســو گفــت:
»ایــن چراغهــا بــا قابلیــت قرارگیــری سنســور میتواننــد بــه
عنــوان گزینــهای بــرای خدمــات آتــی شــهر هوشــمند در نظــر
گرفتــه شــوند« .صنعــت روشــنایی امیــد دارد کــه بســیاری از
شــهرها شــروع بــه اســتفاده از ایــن چراغهــا کــرده و همﭽنیــن
اســتفاده از زیرســاختهای روشــنایی را بــه عنــوان گرههــا و
مســیرهای اصلــی شــبکه هوشــمند اجــرا کننــد .ایــدهای کــه
باعــﺚ شــراکت گــروه روشــنایی هوشــمند شــرکت کا ِرنــت
جنــرال الکتریــک و شــرکت ارتباطــات نوکیــا شــده اســت.
بــرای شــرکت ســیگنیفای ،پــروژهی شــهر پورتودالکــروز،
آخریــن پــروژه از مجموعــه پروژههــای انجــام شــده مربــوط

بــه محیــط زیســت اســت ،پروژههــای دیگــر در ایــن زمینــه
شــامل مــواردی چــون طــرح روشــنایی خیابانــی در منطقــه
مســکونی هلنــد کــه در آن بــه زیســت خفاشــان را نیــز
توجــه شــده اســت ( )2Bclcyy/http://bit.lyو پــروژهی
دیگــر در جزیــرهی آملنــد دریــای شــمالی هلنــد بــود کــه
در آن بــه پرنــدگان مهاجــر کمــک شــده بــود (http://bit.
.)2 BfBLcY /ly

اینترنت اشیاء
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راهاندازی جدیدترین استارتآپ اینترنت اشیاء مربوط به روشنایی با هدف باز کردن کانالهای فروش
در حالــی کــه تبدیــل روشــنایی بــه اشــیاء هوشــمند پیوســته در میانــهی راه گیــر کــرده اســت ،یــک
اســتارتآپ اینترنــت اشــیاء جدیــد ،خــود را بــه عنــوان یــک واســطه بــا هــدف هماهنﮓســازی
شــرکتها در بخشهــای مختلــف در یــک تــاش بســیار ضــروری بــرای تســهیل توســعهی تکنولــوژی
در جهــت اعمــال ســطﺢ ســرمایهگذاری و روانســازی مراحــل فــروش جدیــد مطــرح کــرده اســت.
باســتین دی گــروت ،مدیــر ســابق شــرکت توســعه روشــنایی هوشــمند فیلــو ســیلوانیا (Feilo
 )Sylvaniaکــه اخیــرا ً نیــز شــرکت اینجــی ( )Ingyرا در آمســتردام تأســیس کــرده اســت (http://bit.
 ،)2OEQNuQ/lyدر یــک مصاحبــهی اختصاصــی بــه مجلــهی  LEDsگفــت کــه یــک خــﻸ بــزرگ بیــن هــدف و واقعیــت تــاش صنعــت
روشــنایی بــرای تبدیــل شــدن بــه زنجیــرهی شــبکههای ســاختمانی هوشــمند وجــود دارد.
دی گــروت در ایــن مصاحبــه گفــت» :تعــداد زیــادی از افــراد میگوینــد کــه روشــنایی هوشــمند بایــد اتفــاق بیفتــد ،برخــی اتفاقــات حــال در
حــال رخ دادن اســت ،امــا آیــا اینهــا بــه طــور کامــل رخ دادهانــد؟ خیــر ،اینطــور نیســت ،اینهــا بســیار جزئــی رخ دادهانــد .یــک خــﻸ بــزرگ در
صنعــت وجــود دارد .هــر کســی در حــال جســتجوی شــرکتهای روشــنایی اســت تــا آن را انتخــاب کننــد ،مــن از روی تجربههایــم میتوانــم
بــه شــما بگویــم کــه آن کار ســختی اســت«.
شــرکت اینجــی تولیــد کننــدهی چــراغ نیســت ،در عــوض مأموریــت آن ایجــاد ارتبــاط و اتصــال بیــن شــرکتهای روشــنایی بعنــوان بازیگــران
اصلــی در کارهــای ســاختمان هوشــمند بــا نظامــات و رشــتههای دیگــر کــه معمــوالً در ایــن حــوزه درگیــر هســتند میباشــد ،ماننــد مراکــز
مربــوط بــه مدیریــت امــاک و مســتغات ،فنــاوری اطاعــات و اتوماســیون ســاختمان .ایــن امــر بــه شــرکتهای روشــنایی اجــازه میدهــد
کــه زنجیــرهی تأمیــن ،مشــارکتها و نقــاط دسترســی مشــتری خــود را گســترش داده و همزمــان بــه آنهــا کمــک میکنــد کــه از شــیوههای
ســنتی خــود دور شــوند.
دی گــروت در ادامــه گفــت» :در لحظــهای کــه شــما شــروع بــه حرکــت در مســیر اینترنــت اشــیاء میکنیــد ،زنجیــرهی تأمیــن روشــنایی
معمولــی مربــوط بــه متخصصــان و طراحــان روشــنایی قطــع میشــود ،در همــان زمــان بخشهایــی کــه معمــوالً ســاختمانهای هوشــمند را
اجــرا میکننــد (بــه عنــوان مﺜــال شــرکتهای قدیمــی  KNXو  LoneWorksو شــرکتهای نوﻇهــور مرتبــط بــا تحلیــل حضــور افــراد در
فضــا) ،نمیتواننــد روشــنایی را درســت درک کننــد .بنابرایــن هــر دو طــرف بــه ایــن بخــش بــاز مینگرنــد و هــر دو فکــر میکننــد و بــا خــود
میگوینــد کــه ایــن نبایــد مربــوط بــه بخــش کاری مــن باشــد .بنابرایــن مــا بایــد روی ایــن فاصلــه یــک پــل ایجــاد کنیــم«.
شــرکت اینجــی معتقــد اســت کــه مــی توانــد ایــن تفــاوت را ایجــاد کنــد ،در حالــی کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه روشــنایی بــه عنــوان بازیگــر
اصلــی و ﻏالــب در ســاختمانهای هوشــمند ایفــای نقــش خواهــد کــرد.
دی گــروت کــه در  30آوریــل شــرکت فیلــو را تــرک کــرد در ادامــه گفــت» :مــا روشــنایی را بــه عنــوان روشــی بــرای ایجــاد ســاختمان
هوشــمند میبینیــم ،کــه مــا را قــادر میســازد یــک شــبکهی بیســیم قابــل اعتمــاد را راهانــدازی کنیــم تــا دیگــر اشــیاء بتواننــد بــه آن اتصــال
یابنــد .مــا هنــوز شــاهد یــک فضــای کام ـ ً
ا گســترده در صنعــت هســتیم کــه واقع ـاً هیﭻکــس توجهــی بــه آن نــدارد .هرکســی بــا خــود فکــر
میکنــد کــه ایــن نقشهــا پــر خواهنــد شــد ،امــا در واقــع کســی زیــر بــار آن نمــیرود .ایــن موضــوع هــم در ســطﺢ ادﻏــام سیســتمها و هــم
در بخــش فــروش وجــود دارد .جایــی کــه شــما احتمــاالً نیــاز بــه یــک مســیر فــروش کام ـ ً
ا جدیــد خواهیــد داشــت«.
در حقیقــت دی گــروت بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه شــرکت اینجــی بیشــتر از آنکــه روی توســعهی تکنولــوژی تمرکــز کــرده باشــد ،روی
کمــک بــه ایجــاد مشــارکت و نقــاط فــروش تمرکــز کــرده اســت .او در ایــن زمینــه گفــت» :ایــن ایجــاد ارتبــاط تنهــا مربــوط بــه شــرکتهای
فنــاوری اطاعــات نیســت ،بلکــه مــا شــرکتهای امــاک و مســتغات ،شــرکتهای آیتــی ،شــرکتهای ســاختمان هوشــمند ،شــرکتهای
مدیریــت ســاختمان و همﭽنیــن تعــدادی از بازیگــران روشــنایی هوشــمند کــه ماژولهــای ویــژه تولیــد میکننــد را نیــز گــرد هــم آوردهایــم.
نــگاه مــا ایــن اســت کــه سیســتم روشــنایی نیــاز دارد کــه بــه مــدت ســه تــا پنــج ســال از دیــدگاه صرفهجویــی انــرژی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بــا دســتورالعمل جدیــد ســاختمان اتحادیــه اروپــا ،بیشــتر ســاختمانها در اروپــا نیــاز بــه ارتقــاء و بــروز رســانی دارنــد .معمــوالً اولیــن گزینــهای
کــه بــرای اصــاح در جهــت پیادهســازی تمــام تکنولوژیهــای صرفهجویــی انــرژی در نظــر گرفتــه میشــود ،سیســتمهای روشــنایی اســت.
آن هــم از طریــق ایجــاد درایــوی بــزرگ بــه جــای روشــنایی در قســمت بزرگــی از ســاختمانهای موجــود .ایــن یــک فرصــت منحصــر بفــرد را
بــرای جایگزینــی روشــنایی بــا یــک ورژن کــه شــامل ویژگیهــای هوشــمند ســاختمانی ماننــد پایــش کیفیــت هــوا ،ناوبــری داخلــی و کاربــری
فضاهــا میباشــد را ایجــاد میکنــد«.

روشنایی انسان محور

روشنایی بر اساس چرخهی شبانهروزی باعﺚ کیفیت خواب بهتر پرستاران دانمارکی شده است.
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پرســتاران دو بیمارســتان در دانمــارک تأکیــد کردنــد کــه اجتنــاب از فرکانسهــای نــور آبــی در هنــگام شــب ،میتوانــد کمکــی بــرای خــواب
بهتــر باشــد.
در یــک عملکــرد آزمایشــی از چراغهایــی اســتفاده شــد کــه روشــنایی متناســب بــا چرخــهی شــبانهروزی دارنــد و بــه طــور ویــژهای قابــل تنظیــم
هســتند ،بــه طــوری کــه بتــوان طولموجهــای نــور آبــی را در هنــگام شــب از آنــان حــذف کــرده و یــک نــور کهربایــی را ایجــاد کننــد .تعــداد
 26پرســتار کــه تحــت چنیــن نــوری کار میکردنــد ،عمومـاً اعــام کردنــد کــه نســبت بــه کســانی کــه در یــک روشــنایی بــا نــور ســفید ســنتی
کــه در معــرض نــور آبــی نیــز بودهانــد ،کیفیــت خــواب بهتــری داشــتهاند.
ایــن پرســتاران بخــش مغــز و اعصــاب بیمارســتان دانشــگاه اوهــوش ( )Aarhusو بیمارســتان دانشــگاه کﭙنهــاگ ،در یــک نظــر ســنجی کــه توســط
بیمارســتانها و بــا مشــارکت شــرکت کروماویــزو مســتقر در دانشــگاه اوهــوش (تأمینکننــدهی سیســتمهای روشــنایی انســانمحور) ،اجــرا شــد،
شــرکت کرده و بــه ســواالت پاســﺦ دادنــد (.)2OC4HO8/http://bit.ly
تمامــی پرســتاران در هفتــه حداقــل یــک شــب ،شــیفت شــب کاری داشــتند .روشــنایی انســانمحور بــه عنــوان یــک دانــش نوﻇهــور ،کــه
بــا نامهایــی دیگــر ماننــد روشــنایی متناســب بــا چرخــهی شــبانهروز و همﭽنیــن روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی نیــز شــناخته میشــود،
هنــوز هــم بــا توجــه بــه اﺛــر مطلــق تنظیمــات متفــاوت ،توســط ترکیبــی از مشــاهدات قطعــی و ﻏیرقطعــی شــناخته میشــود .در ایــن زمینــه شــما
میتوانیــد دربــارهی یافتههــای اخیــر و اختــاف بیــن نتایــج و خروجیهــای ایــن موضــوع بــه مقالــهای کــه مــا در همیــن شــماره کــرا کردهایــم،
رجــوع کنیــد.
آخریــن مطالعــهی مربــوط بــه دانمــارک ،بــه خــودی خــود اﺛربخشــی حــذف نــور آبــی در خــواب را اﺛبــات نمیکنــد .لیــن لنگــرن بــه عنــوان
متخصــص پرســتاری بالینــی در اوهــوس اشــاره کــرد کــه» :مــا در ایــن مطالعــه حالتهــا و اﻇهــارات متفاوتــی را دریافــت کردیــم و بنابرایــن
نمیتــوان گفــت کــه خروجــی قطعــی و واضحــی بــه دســت آمــده اســت« .امــا براینــدی کلــی ازپاســﺦها و نــکات شــخصی نشــان میدهدکــه
سیســتم روشــنایی متناســب بــا چرخــهی شــبانهروز باعــﺚ ایجــاد الگوهــای بهتــری در خــواب گردیــده اســت .لنگــرن در ایــن زمینــه گفــت:
»یــک گرایــش بــرای پرســتارانی کــه در معــرض روشــنایی متناســب بــا چرخــهی شــبانهروز قــرار داشــتند ،وجــود داشــت کــه عموم ـاً تجربــهی
خــواب بهتــری را داشــتند ،بــه طــوری کــه آنهــا آســانتر بــه خــواب میرونــد و نیــز خــواب آرا متــری دارنــد .عــاوه بــر ایــن هنــگام صبــﺢ
نیــز آســانتر از خــواب بیــدار میشــوند و پــس از ســه روز کــه تحــت ایــن روشــنایی بودنــد ،نســبت بــه گــروه دیگــر احســاس راحتــی بیشــتر ی
داشــتند« .یکــی از مهمتریــن لینکهــا بیــن نــور آبــی و خــواب ،ایــن اســت کــه نــور آبــی باعــﺚ توقــف در ترشــﺢ ماتونیــن میشــود ،همــان
هورمونــی کــه در هنــگام خــواب الزم داریــم .قــرار گرفتــن در معــرض فرکانسهــای نــور آبــی در هنــگام شــب ،کــه از ابزارهایــی ماننــد موبایــل
و لﭙتــاپ و همﭽنیــن المﭗهــا و چراغهــا ســاطع میشــود ،نکتــهای اســت کــه در هنــگام شــب بایــد از آن اجتنــاب شــود .بــر عکــس نــور آبــی
میتوانــد تأﺛیــر مﺜبــت نیــز داشــته باشــد ،زیــرا آن باعــﺚ آزاد شــدن رنگدانــه مان ُﭙســین میشــود کــه مغــز را تحریــک کــرده و بنابرایــن آن را
بــرای هوشــیاری در طــول ســاعات بیــداری مشــخصی تأمیــن میکنــد.

در کنــار ایــن مــوارد و از بعــد آسیبشناســی ،برخــی از پرســتاران در مطالعــه مــورد دانمــارک گــزارش دادنــد کــه
چراغهــای متناســب بــا چرخــهی شــبانهروز کهربایــی کــه عــاری از فرکانسهــای نــور آبــی بودنــد ،در شــبهایی
کــه شــیفت بیــداری داشــته و نیــاز بــه هوشــیاری کامــل داشــتند ،باعــﺚ ایجــاد خســتگی و کســالت میشــده اســت.
پرســتار لــون ماتیــزن از بیمارســتان دانشــگاه کﭙنهــاگ گفــت» :تعــداد کمــی از ایــن افــراد در هنــگام عصــر احســاس خســتگی
میکننــد ،زیــرا آنهــا نیــاز دارنــد کــه توســط نــور ســفید تحریــک شــوند .بنابرایــن در صــورت نیــاز آنهــا یکــی از چراغهــای بــا نــور ســفید
را در اتــاق دیگــری روشــن کردهانــد«.
اطاعات بیشتر2MqMkhW/http://bit.ly :

کسب و کار روشنایی حالت جامد
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شرکت اُسرام قصد دارد که از کسب و کار چراغها خارج شده و روی تکنولوژی با ﻇرفیت رشد باال تمرکز کند.
شــرکت اســرام لیــﭻ اج ( )Osram Licht AGاعــام کــرده اســت کــه واحــد کســب و کار روشــنایی خــود کــه مربــوط بــه تولیــد نهایــی چــراغ
بــود را بــه فــروش خواهــد رســاند .طبــق گفتــهی شــرکت ،عملکــرد ایــن شــرکت بــر کاربردهــای بــا ﻇرفیــت رشــد بــاال و پیشــرو ماننــد روشــنایی
هوشــمند الایدی و اینترنــت اشــیاء تمرکــز خواهــد داشــت ،هرچنــد ایــن شــرکت برنامههــای توســعهی خــود را بــه صراحــت مشــخص نکــرده
اســت .بــا ایــن حــال بــا توجــه رویدادهــای اخیــر دنیــای روشــنایی و ورود ایــن شــرکت در نمایشــگاههای روشنایی+ســاختمان ( )L+Bو نمایشــگاه
بینالمللــی روشــنایی ( )LFIســال جــاری ،زمینــهی کاری متمرکــز بــر اینترنــت اشــیاء درهــای جدیــدی را بــرای رشــد در زمینــه روشــنایی حالــت
جامــد ( )SSLخواهــد گشــود.
در واقــع پــس از ماقــات مــا بــا شــرکت اُســرام در نمایشــگاه روشــنایی و ســاختمان کــه در مــاه مــارس قبــل اتفــاق افتــاد ،مــا نوشــتیم بــه نظــر
میرســد کــه ایــن شــرکت در حــال خــروج از جایــگاه یــک نولیدکننــدهی روشــنایی و ورود بــه جایــگاه تأمیــن تکنولوژیهــای قابلیتســاز و
عرضــهی پلتفرمهــای روشــنایی هوشــمند بــه دیگــر تولیدکننــدگان روشــنایی میباشــد (.)2BbifhZ/http://bit.ly
در نمایشــگاه روشــنایی و ســاختمان ،شــرکت اســرام پلتفــرم روشــنایی هوشــمند الیت ِ ِ
لیجنــس خــود را معرفــی کــرد کــه بــه وضــوح در راســتای
کمــک بــه دیگــر تولیدکننــدگان روشــنایی در نظــر گرفتــه شــده بــود و پیشــنهادات اینترنــت اشــیاء را بــه بــازار و همﭽنیــن تســهیل کار بــرای
تولیدکننــدگان روشــنایی یــا توســعهدهندگان ﺛالــﺚ را در برنامههــای کاربــردی نرمافــزاری بــه ارمغــان آورده بــود.
بــا ایــن حــال ،مــا انتظــار نداشــتیم کــه بــه شــاهد یــک خــروج واضــﺢ و ســریع از تولیــد روشــنایی باشــیم .امــا ایــن شــرکت اعــام کــرد کــه
واحــد تجــاری  LSرا تأســیس کــرده اســت و ایــن زمــان خوبــی بــرای ســبکبار کــردن  LSمیباشــد .ایــن شــرکت مدعیــان بالقــوه را شناســایی
نکــرده اســت ،امــا گفــت کــه مذاکــرات را بــا طرفهــای عاقمنــد برگــزار خواهــد کــرد و در طرحهــای اســتراتژیک خــود در روز بازارهــای
ســرمایهی خــود در نوامبــر بروزرســانی خواهــد کــرد.
اوالف برلیــن ،مدیــر عامــل شــرکت اســرام لیــﭻ اج گفــت» :بــا توجــه بــه اقدامــات فــراوان ،بــه دســت آوردن موقعیــت واحــد تجــاری روشــنایی بــه
طــور قابــل توجهــی تﺜبیــت شــده اســت ،بنابرایــن بــه مــا اجــازه دهیــد کــه یــک رونــد فــروش ســازمانیافته را آﻏــاز کنیــم .بــا توجــه بــه کاربردهــا،
ایــن امــر منجــر بــه تمرکــز بیشــتر بــه ﻇرفیتهــای رشــد بــاال خواهــد شــد«.
در مــورد مشــتریان احتمالــی ،آن چــه کــه تعجــب برانگیــز اســت ایــن اســت کــه الایدی َونــس و پشــتیبانیکنندهی آن یعنــی  MLSدر مــورد
کســب و کار چراغهــای اســرام فکــر میکننــد .مــا بعــد از نمایشــگاه روشــنایی و ســاختمان بــه طــور کنایهآمیــز و طنــز اشــاره کردیــم کــه
شــرکت اســرام خالــی شــده از هرگونــه کســب و کار مرتبــط بــا المــﭗ ،چراغهــای اصلــی خــود را در جایــگاه ماموتیشــان قــرار داده اســت
(کنایــه از اینکــه هیــﭻ نــوآوری در آنهــا وجــود نداشــته اســت).
بــا اینکــه ایــن دو شــرکت بعضــی از ســطوح مجــوز برنــد و تکنولــوژی را دارنــد ،امــا بــا توجــه بــه ســرمایهگذاری الایدیونــس در توســعهی
محصــول چــراغ پــس از چندیــن ســال ،ممکــن اســت از بــه دســت آوردن مالکیــت اســرام الاس در ایــن موقعیــت زمانــی ســودی نبــرد ،بــا ایــن
حــال ،آنهــا میــراث مشــترک زیــادی دارنــد.
اطاعات بیشتر2MqqLOq/http://bit.ly :

کسب و کار الایدی -بخش اول
شرکت سﺌولویوسیس ،تکنولوژی ساخت  CSPرا به بخش الایدی فرابنفش ( )UV-LEDوارد خواهد کرد.
شــرکت سﺌولویوســیس ،بخــش تجــاری متمرکــز بــر فرابنفــش شــرکت ســﺌول ســمیکنداکتور اعــام کــرده اســت کــه بــه زودی
الایدیهــای فرابنفــش مبتنــی بــر تکنولــوژی پکیــج مقیــاس تراشــه ( )CSPرا تجــاری کــرده اســت .ایــن طــرح ﺛبــت اختــراع بــرای توســعهی
تکنولــوژی را تحــت طراحــی الایدی ویــکاپ فرابنفــش بــه دســت آورده اســت .احتمــاالً ایــن اجــرای  CSPدارای هزینــهی تولیــد پایینتــری
بــرای الایدیهــای فرابنفــش میباشــد ،در حالــی کــه در ایــن حالــت مســیری بــرای بهبــود عملکردهــا و طــول عمــر نیــز فراهــم میشــود.
شــرکت سﺌولســمیکنداکتور در میــان رهبــران صنعــت در توســعه و فــروش تکنولــوژی الایدی  CSPدر قطعــات چــراغ بــا نــور ســفید مرئــی
بــوده اســت .ایــن شــرکت ارائــهی نمونهکارهایــی بــا عنوانهــای ( WICOPتراشــه مجتمــع در ســطﺢ ویفــر روی  )PCBو  Seoulرا در ســال
 2016در تولیــد حجــم ،بــه بــازار روشــنایی عمومــی آﻏــاز کــرد ( .)2BeUDsG/http://bit.lyایــن شــرکت قبلتــر از ایــن الایدیهــای CSP
را بــرای نــور پــس زمینــه صفحــه نمایــش و کاربردهــای اتومبیــل عرضــه میکــرد.
در حــال حاضــر ،ترکیــب تکنولــوژی امیتــر فرابنفــش و پلتفــرم تولیــد  WICOPمیتوانــد بــه طــور بالقــوه کاربردهــای جدیــدی کــه منتظــر
ورود الایدیهــای  CSPبــا طــول عمــر بیشــتر ،خروجــی تــوان بیشــتر و هزینههــای معقولتــر بودنــد را فعــال ســازد .بــه گفتــهی شــرکت ســﺌول
مطابــق بــا تســتهای ﺛبــت شــده ،بــراورد طــول عمــر  45هــزار ســاعتی ایــن محصــول در مقابــل بیشــتر الایدیهــای موجــودی کــه طــول
عمــری کمتــر از  10هــزار ســاعت را ﺛبــت کردهانــد ،قابــل توجــه اســت .بــه عــاوه ،ایــن شــرکت اعــام کــرد کــه ایــن محصــول توســعهیافته
نســبت بــه الایدیهــای فرابنفــش ســنتی بــا عملکــرد یکســان ،یــک کاهــش  80درصــد در هزینــه قطعــات ایجــاد کردهانــد.
اطاعات بیشتر2Mtq32I/http://bit.ly :

کسب و کار الایدی -بخش دوم
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آخرین الایدی مادون قرمز (اینفرارد) شرکت اُسرام ،با هدف دوربینهای امنیتی طراحی شده است.
شــرکت اســرام همﭽنــان در حــال فعالیــت در حــوزهی الایدی در زمینههایــی ﻏیرروشــنایی میباشــد ،بــه طــوری کــه اکنــون ،یــک تراشــهی
دیگــر را بــه خــط تولیــد اینفــرارد خــود اضافــه کــرده اســت .ایــن بــار جهــت ایجــاد بهینهســازی در دوربینهــای امنیتــی ،زاویــه پرتــوی تابــش را
کاهــش داده اســت.
محصــول  4718A SFHبــه الایدیهــای مــادون قرامــز (اینفــرارد) شــرکت اُسـلُن بِلَــک بــا زاویــه تابشــی معــادل مﺜبــت و منفــی  25درجــه متصــل
میشــود ،کــه از زوایــای تابــش مﺜبــت و منفــی  45و مﺜبــت و منفــی  75درجــه کــه قبـ ً
ا بخشــی از حالتهــای معمولــی و پایــدار بودنــد ،باریــک
تــر اســت.
گــروه اپتوســمیکنداکتور زیرمجموعــهی شــرکت اُســرام اعــام کــرد کــه پرتــو تابــش باریکتــر ،نیــاز بــه عدســیهای ﺛانویــه را در کاربردهــای
امنیتــی محــدودهی ضبــط متوســط ،ماننــد گاراژ پارکینﮓهــا برطــرف میکنــد .ایــن شــرکت گفــت» :ایــن موضــوع سیســتم کلــی را فشــردهتر
و مقــرون بــه صرفهتــر مــی ســازد« .ایــن تراشــهی جدیــد طــول مــوج معــادل  850نانومتــر را منتشــر میکنــد ،کــه قســمتی از طیــف مــادون قرمــز
در نــور ﻏیــر مرئــی اســت.
شــرکت اُســرام بــه طــور پیوســته پیشــنهادهای الایدی مــادون قرمــز ( InferaRed LEDsیــا  IR LEDsکــه بــه طــور خاصــه  IREDsنامیــده
میشــود) خــود را ارائــه میدهــد ،کــه ایــن امــر باعــﺚ فراتــر رفتــن کاربــرد الایدی بــه کاربردهایــی فراتــر از منبــع روشــنایی شــده اســت.
در مــاه آوریــل ،بــا ترکیبــی از کاربردهــای داخلــی و خارجــی اتومبیــل ،ایــن شــرکت شــش مــدل جدیــد را بــه خانــوادهی ســری اُس ـلُن بلــک
اضافــه کــرد ( .)2BfGBqE/http://bit.lyایــن موضــوع در مــاه فوریــه بــا اضافــه کــردن یــک تراشــهی مــادون قرمــز  940نانومتــری ادامــه یافــت
کــه بــه سیســتمهای تشــخیص چهــره بــرای بــاز کــردن قفــل لﭙتاپهــا ،موبایلهــا و دیگــر تجهیــزات الکترونیکــی کمــک میکنــد (http://bit.
.)2OE6pi3/ly
اطاعات بیشتر2MrwCmp/http://bit.ly :

کسب و کار الایدی -بخش سوم
شــرکت تریدونیــک ( )Tridonicدادخواســت خــود را علیــه توزیعکننــده دنبــال میکنــد ،موتورهــای چــراغ الایدی منعطــف جدیــد خــود
را اعــام میکنــد.
شــرکت بــا مســﺌولیت محــدود تریدونیــک جنِسـدُف ،بــه عنــوان یــک شــرکت تابعــه از شــرکت بــا مســﺌولیت و مشــارکت محــدود تریدونیــک
و بخشــی از گــروه زامدابــل مســتقر در اتریــش ،اعــام کــرده اســت کــه پرونــدهی شــکایت علیــه شــرکت اینگــرام میکــرو (یــک شــرکت
توزیعکننــدهی آلمانــی) را بــه جریــان انداختــه اســت .ایــن دادخواســت مربــوط بــه مالکیــت معنــوی الایدی متعلــق بــه کنسرســیوم بــیا ُ اسای
اســت کــه تریدونیــک بخشــی از آن اســت و الایدیهــای مــورد اشــاره در گوشــیهای هوشــمند اچتیســی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
تریدونیــک در اعامــی جداگانــه ،راهانــدازی موتورهــای چــراغ الایدی منعطــف  Exite LLE Flex IP67خــود را اطاعرســانی کــرد ،ایــن
چراغهــا میتواننــد در محیطهــای مرطــوب مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
دعــوی حقوقــی ادعــا شــده توســط تریدونیــک ،دومیــن اقــدام قانونــی اخیــر ایــن شــرکت مربــوط بــر مالکیــت معنــوی بــیا ُ اسای میباشــد.
شــرکت تریدونیــک در اپریــل  S-KON eKontor24 ،2017را بــرای فــروش گوشــیهای هوشــمند اچتیســی بــا الایدیهایــی مــورد هــدف
قــرار داد .ایــن الایدیهــا بعلــت اســتفاده از پوشــش فســفر ســیلیکات زرد همــراه بــا الایدی آبــی بــه منظــور ایجــاد نــور ســفید ،از حــق
ﺛبــت اختــراع تخلــف کــرده انــد ( .)2BeekRs/http://bit.lyتریدونیــک در ایــن زمینــه گفــت کــه یــک دادگاه در مونیــﺦ اســتدالل شــرکت
تریدونیــک را تأییــد کــرد و متعاقــب آن طرفیــن موضــوع را حــل و فصــل کردنــد.
در مــورد اخبــار محصــوالت جدیــد بایــد گفــت کــه نوارهــای الایدی منعطــف در میــان طراحــان و متخصصــان روشــنایی ،در حــال محبوبیــت
روزافــزون هســتند .ایــن محصــوالت اساسال را میتــوان در زوایــا ،زیــر کابینتهــا و در بســیاری نقــاط دیگــر پنهــان کــرد .ایــن محصــول
جدیــد تریدونیــک بــا نــام الالای (موتــور چــراغ خطــی) بــه خصــوص بــرای محیطهــای چالــش برانگیــز کــه ممکــن اســت دارای رطوبــت
باشــند ،مناســب اســت.
َ
تریدونیــک در ســاخت ایــن محصــول نــواری از یــک تکنولــوژی ســاخت بــا نــام اِیرگــﭗ (فاصلــه هوایــی) اســتفاده میکنــد .بــه گفتــهی
شــرکت ،ایــن روش هــم دارای ضریــب حفاﻇتــی بــا  IPباالســت و هــم عــدم تغییــر رنــﮓ الایدی بــا گــذر زمــان را تضمیــن میکنــد.
اطاعات بیشتر2My2S7P/http://bit.ly :
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شبکهها و کنترلها-بخش اول
مرکز کنفرانس هتل ماندالی ب ِی ،کنترل روشنایی بیسیم را برای حدود یک میلیون متر مربع راهاندازی کرده است.
در روشــنایی کنونــی مرکــز کنفرانــس مجتمــع مانــدالی بِــی ( )Mandalay Bayدر السوگاس ،شــرکت کارنــت بــه عنــوان زیرمجموعــهای از
جنرالالکتریــک ،یــک سیســتم کنتــرل بیســیم کــه قابلیــت تنظیــم ﻇریــف تعــداد  1600چــراغ در گســترهی وســعتی بــه مســاحت یــک میلیــون
فــوت مربعــی فضــای نمایشــگاهی را دارد ،فراهــم کــرده اســت.
مانــدالی بِــی در حــال اســتفاده از سنســورهای بیســیم مبتنــی بــر اینتــل شــرکت کارنــت و نــرم افــزار  Daintreeبــرای تغییــر ســطﺢ روشــنایی
از صفــر تــا 100درصــد اســت ،بنابرایــن بــر اســاس آنﭽــه شــرکت کارنــت اﻇهــار کــرده اســت ،ایــن سیســتم تقریبـاً نیــاز بــه روشــنایی مکمــل و
اضافــی را بــرای ﻏرفههــای جداگانــه برطــرف میکنــد (.)2OEo7SN/http://bit.ly
در ایــن زمینــه ،شــرکت کارنــت بــا شــرکت بولــدر (شــرکت منابــع انــرژی واقــع در ایالــت کلــورادو) کــه متخصــص در نصــب و طراحــی
سیســتمهای روشــنایی و سیســتمهای کنتــرل روشــنایی اســت ،همــکاری کــرده داشــته اســت.
ایــن پــروژه بــه طــور همزمــان بــه ســطﺢ روشــنایی مناســب و صرفهجویــی انــرژی در شــش ســالن نمایشــگاه پرداختــه اســت .همﭽنیــن بــه
گفتــه شــرکت کارنــت ،امجــیام بــه عنــوان شــرکت مالــک ایــن مرکــز کنفرانــس ،جمــعآوری دیتــا از سیســتم روشــنایی در نرمافــزار تحلیلــی
ســاختمان را نیــز در نظــر داشــته اســت .برخــی متخصصیــن در صنعــت ســاختمان بــر ایــن باورنــد کــه باالتریــن مزیــت روشــنایی هوشــمند در
جمــعآوری دیتاهایــی اســت کــه میتواننــد مــورد آنالیــز قــرار گیرنــد تــا در مدیریــت بهتــر و تخصیــص فضــای موﺛرتــر ســاختمان مــورد اســتفاده
قــرار گیرنــد (.)2BfehVD/http://bit.ly
مرکــز کنفرانــس مجتمــع مانــدالی بِــی در مــاه فوریــه آینــده در کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت (https://
 )www.strategiesinlight.comو در مراســم جشــنواره برگزیــدگان ســفای ِر کــه در طــول هفتــه کنفرانــس و نمایشــگاه برگــزار میشــود ،نیــز
حضــور خواهــد داشــت (.)https://www.ledsmagazine.com/sapphireawards
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شبکهها و کنترلها-بخش دوم
فروشندگان روشنایی باید بیش از مدیران تأسیسات ساختمان روی بخشهای فناوری اطاعات تمرکز کنند.
در راســتای تاشهــای صنعــت روشــنایی در ایجــاد تحــول در نقــش ســنتی خــود و تبدیــل شــدن بــه عاملــی فراتــر از یــک ارائــه دهنــده ی
شــبکه هــای هوشــمند کــه اطاعــات را از طریــق تراشــه هــا و سنســورهای تعبیــه شــده در زیرســاخت هــای روشــنایی جمــع آوری مــی کنــد،
ایــن صنعــت بایــد روی تــاش هــای فــروش خــود در زمینــه گــروه هــای فنــاوری اطاعــات بیــش از بخــش هــای تأسیســات معمــول ســرمایه
گــذاری و تمرکــز کنــد.
ایــن موضــوع از طریــق یــک بررســی و نظرســنجی ﻏیررســمی توســط گــروه روشــنایی هوشــمند کارنــت (زیرمجموعــه جنــرال الکتریــک) انجــام
شــده اســت ،کــه از طریــق پیــام رســان توییتــر پرســیده بــود» :شــما فکــر مــی کنیــد در آینــده چــه کســی کلیدهــای یــک ســاختمان هوشــمند را
نگــه مــی دارد؟«
تعــداد  1500نفــر از پاســﺦ دهنــدگان کــه 44درصــد از آنــان بودنــد پاســﺦ فنــاوری اطاعــات را انتخــاب کردنــد ،پاســﺦ تأسیســات بــا 22درصــد
در مرتبــه بعــد بــود ،مدیــران اجرایــی بــا 21درصــد در جایــگاه بعــد و در نهایــت پاســﺦ دارایــی بــا 13درصــد قــرار داشــت.

گــروه کارنــت در گــزارش مربــوط بــه نتایــج ایــن نظرســنجی بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه ،در حالــی کــه مدیــران
تأسیســات هنــوز نقــش مهمــی را در تأسیســات ســاختمان هــای هوشــمند ایفــا مــی کننــد ،ارتبــاط ایــن صنعــت بــا آنهــا در تعــادل
اســت .در ادامــه آورده اســت کــه »دانســتن ایــن موضــوع کــه ماهیــت ارتباطــات فروشــنده در حــال چــه تغییــری اســت ،بســیار مهم اســت.
بــرای چنــد دهــه ،ایــن تعامــات حــول محــور محصــوالت و خدمــات تمرکــز کــرده اســت ،مــواردی ماننــد روشــنایی ،تهویــه مطبــوع ،امنیــت
و یــا سیســتم هــای کســب و کار .بــا ایــن حــال ،امــروزه سیســتم هــای فیزیکــی ســایبری ،بــه پایــه و اســاس تأسیســات هوشــمند تبدیــل شــده انــد
و بــا وجــود آنهــا مســائل جدیــدی در ارتبــاط بــا قابلیــت اتصــال و دیگــر نگرانــی هایــی کــه قبــل از ایــن وجــود نداشــتند ،ایجــاد مــی شــود«.
شــرکت کارنــت اشــاره کــرد کــه زیرســاخت دیجیتــال و ســاخته شــده در حــال مواجهــه بــا یکدیگــر هســتند ،بنابرایــن ضــرورت دارد کــه
ادارات تأسیســات بــرای یادگیــری چگونگــی تجهیــز سیســتم هــای ســاختمان ماننــد سیســتم هــای روشــنایی ،گرمایشــی و ﻏیــره بــا تکنولــوژی
هــای اینترنــت اشــیاء اقــدام کننــد .ایــن سیســتم هــا دیتاهــا را جمــع آوری کــرده و جهــت بهبــود عملکــرد کلــی ســاختمان ،بــه سیســتم هــای
آنالیــز ابــری متصــل مــی کننــد.
اطاعات بیشتر2MnnuQ1/http://bit.ly :
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عملکــرد الایدیهــای ســانالیک (خورشــیدگون) شــرکت سﺌولســمیکنداکتور کاهــش فشــار چشــم و بهبــود الگوهــای خــواب افــراد را
نشــان مــی دهــد.
شــرکت سﺌولســمیکنداکتور نتایــج پــروژهی تحقیقاتــی را کــه بــر جوانانــی کــه مــدت زایــدی از زمــان خــود را پشــت میزهــای مطالعــه مــی
گذراننــد ،منتشــر کــرده اســت .در ایــن نتایــج آمــده اســت کــه میزهایــی کــه دارای الایدیهــای ســانالیک ایــن شــرکت بــوده اســت ،باعــﺚ
افزایــش احســاس راحتــی در چشــم و بهبــود الگوهــای خــواب گردیــده اســت .آزمایشــگاه اطاعــات زیستپزشــکی مســتقر در دانشــکده
پزشــکی دانشــگاه ملــی ســﺌول در کــره ایــن کار تحقیقاتــی را انجــام داده اســت .داوطلبــان در ایــن کار تحقیقاتــی شــامل دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی در دانشــگاه بودنــد کــه در ســه ســاعت قبــل از خــواب ،از دو نــوع المــﭗ رومیــزی الایدی اســتاندارد و المــﭗ ســانالیک جهــت
مطالعــه اســتفاده کردنــد.
تنهــا یکســال از اعــام تکنولــوژی ســانالیک میگــذرد ،نامگــذاری آن یعنــی ســانالیک (خورشــیدگون) نیــز مبتنــی بــر ایــن حقیقــت بــود
کــه توزیــع قــدرت طیفــی ( )SPDایــن الایدیهــا از  SPDخورشــید در محــدودهی بصــری چشــم انســان الگوبــرداری کــرده اســت (http://bit.
 .)2MrbtJo/lyایــن الایدیهــا از ترکیــب ســه فســفره ئ امیتــر بنفــش بــرای دســتیابی بــه ایــن توزیــع قــدرت طیفــی بهــره میگیرنــد .شــرکت
ســﺌول اعــام کــرده اســت کــه ایــن الایدیهــا میتواننــد در کاربردهــای متنوعــی از روشــنایی انســانمحور یــا روشــنایی بــرای ســامتی و
تندرســتی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،کــه در آن روشــنایی تنظیمپذیــر میتوانــد بــرای بهبــود ســامتی و تندرســتی انســان اعمــال شــود.
در تســتهای انجــام شــده در دانشــگاه ملــی ســﺌول ،پژوهشــگران عائــم حیاتــی داوطلبــان در طــول خــواب را مــورد آنالیــز قــرار دادنــد و
همﭽنیــن از طریــق پرسشــنامه عملکــرد ذهنــی آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادنــد .بــر اســاس پایــش عائــم حیاتــی ،ایــن گــروه تحقیقاتــی اعــام
کــرد کــه داوطلبانــی کــه قبــل از خــواب از المﭗهــای ســانالیک اســتفاده کــرده انــد ،حــدود 23درصــد زودتــر از کســانی کــه از المﭗهــای
الایدی اســتاندارد اســتفاده کردهانــد ،بــه خــواب میرونــد .بررســی پرسشــنامهها نیــز نشــان داد کــه افــرادی کــه تحــت نــور ســانالیک
بودهانــد ،خســتگی چشــم کمتــری داشــته و کیفیــت خــواب آنهــا بهبــود یافتــه اســت.
ایــن توزیــع قــدرت طیفــی میتوانــد کاربردهــای دیگــری را نیــز پشــتیبانی کنــد ،کاربردهایــی ماننــد بهبــود نمــود رنــﮓ بــرای فروشــگاههای
خردهفروشــی و آﺛــار هنــری و یــا روشــنایی مربــوط بــه گیاهپــروری .اخیــرا ً مــا گــزارش یــک نصــب و راهانــدازی را ارائــه دادیــم کــه الایدیهــا
در آن بــرای روشــنایی نقشهــای برجســته روی دیــوار در خرابههــای تاریخــی پُمﭙﺌــی را منتشــر کردیــم کــه در آن بازدیدکننــدگان قــادر بودنــد
آﺛــار تاریخــی را بــا وضــوح بیشــتری ببیننــد (.)2Myb1co/http://bit.ly
اطاعات بیشتر2Be45fV/http://bit.ly :

کسب و کار اساسال-بخش اول
شرکت لومیالایدی در موضوع دادخواست سرقت مالکیت معنوی ( )IPبرنده میشود.
شــرکت لومــیالایدی اعــام کــرده اســت کــه رأی یــک هیﺌــت داوران در مــورد لومــیالایدی ،دریافــت ﻏرامــت  66میلیــون دالری از
یــک رقیــب چینــی ،مدیــر عامــل آن و یــک کارمنــد ســابق لومــیالایدی کــه بعــدا ً در ایــن کارخانــهی چینــی کار میکــرده ،بــوده اســت.
شــرکت بینالمللــی الِکتِــک ( )ETIمســتقر در چیــن ،بــرای راهانــدازی عملیــات تولیــد الایدی خــود ،از اطاعــات ســرقت شــده از
شــرکت لومــیالایدی اســتفاده کــرده اســت.
لومــیالایدی در دادگاه عالــی شــهر ســانتا کارا از ایالــت کالیفرنیــا دادخواســتی را علیــه شــرکت  ،ETIدانگلیتونیوانــﮓ مدیــر عامــل
آن و گانگیچــن کارمنــد ســابق لومــیالایدی ﺛبــت کــرده اســت .لومــیالایدی ETI ،و مدیــر عامــل آن را متهــم کــرده اســت کــه حــدود
چهــار مــاه قبــل از اینکــه گانگیچِ ــن از لومــیالایدی جــدا شــود و در شــرکت چینــی اســتخدام شــود ،یــک مبلــﻎ پرداختــی قابــل توجــه از
 ETIبــرای وی انجــام شــده اســت .لومــیالایدی اســتدالل کــرده اســت کــه ایــن پرداخــت در حالــی رخ داده کــه چِ ــن همﭽنــان در حــال کار
روزانــه بــا اســرار تجــاری محرمانــه لومــیالایدی بــوده اســت .هیﺌــت منصفــه نیــز بــه وضــوح ایــن اســتدالل را پذیرفــت.
بــه گفتــهی لومــیالایدی ایــن  66میلیــون دالر نشــان میدهــد ،قضــاوت هیﺌــت داوران مبتنــی بــر ایــن بــوده اســت کــه مقــدار پولــی کــه
شــرکت  ETIبایــد بــرای هزینههــای تحقیــق و توســعهی خــود در موضــوع ایــن ســرقت انجــام مــیداده و نــداده ،معــادل ایــن مبلــﻎ بــوده اســت.
اطاعات بیشتر2OGw0qx/http://bit.ly :
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شــرکت ِکــری عملکــرد مالــی ســه ماهــه چهــارم ( )Q4ســال مالــی  2018را اعــام کــرده و همﭽنیــن در حــال تحقیــق در مــورد ســرقت مالکیــت
معنوی ( )IPاســت.
شــرکت ِکــری گــزارش کــرده اســت کــه مجبــور اســت ایــن موضــوع را فــاش کنــد کــه یــک کارمنــد اطاعــات تکنولوژیکــی محرمانــهای
را بــه صــورت ﻏیرقانونــی از مرکــز دیتــای شــرکت دانلــود کــرده اســت و تحقیــق در ایــن زمینــه در حــال انجــام اســت .جــدا از ایــن موضــوع،
ایــن شــرکت نتایــج ســه ماهــه چهــارم مﺜبــت ســال مالــی  2018خــود را نیــز اعــام کــرده اســت.
شــرکت ِکــری حاضــر بــه ارائــه توضیــﺢ رســمی در مــورد تحقیقــات نشــده اســت ،امــا خروجیهــای اخبــاری ماننــد ســکیوریتیاینفوواتﭻ
حکایــت از آن دارد کــه مقــدار مالکیــت معنــوی ســرقت شــده میتوانــد در حــدود  100میلیــون دالر باشــد (.)2N36ITd/http://bit.ly
احتمــاالً ایــن کارمنــد اطاعــات حساســی را بــه یــک فلــش ممــوری کوچــک انتقــال داده اســت .هرچنــد اســتفاده از چنیــن ابــزار ذخیرهســازی
اطاعــات در شــرکت ِکــری ممنــوع بــوده اســت .مشــخص نیســت کــه ایــن کارمنــد ،اطاعــات مــورد بحــﺚ را بــا کــس دیگــری بــه اشــتراک
گذاشــته باشــد ،چــرا کــه او بــه صــورت تصادفــی کارت حافظــه را در یــک فضــای بــاز پیــادهروی روی زمیــن انداختــه اســت ،کــه خــود ایــن
موضــوع باعــﺚ کشــف ایــن جــرم میشــود .همﭽنیــن روشــن نیســت کــه ایــن اطاعــات دانلــود شــده مربــوط بــه تکنولــوژی الایدی بــوده
اســت یــا تکنولــوژی نیمههــادی قــدرت ُولفاســﭙید شــرکت کــری و یــا هــر دوی آنهــا.
در همین حال ،حسابرسان شرکت ِکری در حال بررسی در مورد بخشهای الایدی ،اساسال و سگمنتهای ُولفاسﭙید هستند.
و امــا در مــورد درآمدهــا ،بــه طــور کلــی درآمــد ســه ماهــه چهــارم ســال  2018نســبت بــه بــازهی مشــابه در ســال  ،2017بــا افزایــش 14
درصــدی همــراه بــوده اســت کــه بــه  409میلیــون دالر میرســد .ایــن عملکــرد همﭽنیــن نشــاندهندهی افزایــش 15درصــدی نســبت بــه
ســهماههی ســوم ســال  2018بــوده اســت.

کسب و کار اساسال-بخش سوم
افزایش فروش شرکت سﺌول
شــرکت سﺌولســمیکنداکتور اعــام کــرده اســت کــه فــروش ســه ماهــه دوم ســال  2018آن بــه  260میلیــون دالر رســیده اســت ،بــا
درآمــد عملیاتــی  16میلیــون دالر و درآمــد قبــل از بهــره ،مالیــات و اســتهاک ( 40 )EBITDAمیلیــون دالر.
شــرکت ســﺌول رشــته ای خــوب از درآمدهــای ســه ماهــه را داشــته اســت ،از جملــه نتایــج آخریــن گــزارش کــه بــه گفتــهی شــرکت در طــول
کــم فــروش تریــن فصــل بــه دســت آمــده اســت .البتــه هنــوز شــرکت رشــد ســالیانه فصلهــای مشــابه و رشــد نســبت بــه ســه ماهــهی قبلــی را
اعــام نکــرده اســت .همانطــور کــه مــا در مــاه مــی گــزارش کــرده بودیــم ،فــروش بــرای ســه ماهــه اول حــدود  254میلیــون دالر بــوده اســت.
فــروش ایــن شــرکت در محــدودهی  270تــا  280میلیــون دالر بــوده اســت .ایــن عملکــرد میتوانــد بــه ایــن معنــا باشــد کــه ایــن شــرکت از
رکــورد فروشــی کــه در ســه ماهــه ســوم  2017بــه دســت آورده بــود ،عبــور کــرده اســت .ایــن رشــد از طریــق جــذب الایدیهــای ویــکاپ
( )WICOPکــه در ســیاسپی و در الایدیهــای ســانالیک (کــه از توزیــع قــدرت طیفــی خورشــید تقلیــد شــدهاند) مــورد اســتفاده قــرار
گرفتهانــد ،ایجــاد شــده اســت .در نمایشــگاه روشــنایی در مــاه مــی ،شــرکت ســﺌول تعــدادی از مشــتریان خــود را کــه از محصــوالت مبتنــی
بــر ســانالیک اســتفاده کــرده بودنــد ،معرفــی کــرد.
اطاعات بیشتر2OHBQIs/http://bit.ly :
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برنامه ها و بودجه ها
مؤسسه بینالمللی ساختمان ایدهآل برای هدایت روشنایی در
راستای تندرستی انسان ،گروه مشورتی مفهوم نور را تشکیل
داده است.
مﺆسســه بینالمللــی ســاختمان ایــدهآل ( )IWBIاعــام کــرده اســت کــه یــک گــروه مشــورتی اساسال محــور (روشــنایی حالــت جامــد) ایجــاد
کــرده اســت و آن را گــروه مشــوتی مفهــوم نــور نامیــده اســت .ایــن گــروه کارشناســی بــه فرموالســیون دســتورالعملهای روشــنایی کمــک
میکننــد کــه آن بخشــی از اســتاندارد  WELL v2اســت .ایــن اســتاندارد بــه منظــور ایجــاد محیطهــای روشــنی کــه بــرای ویژگیهــای بصــری،
روانــی و بیولوژیکــی مطلــوب هســتند تنظیــم میشــود.
گــروه جدیــد تنهــا یکــی از  9گــروه مشــورتی اســت کــه اخیــرا ً توســط  WELLراهانــدازی گردیــده اســت WELL .بــه عنــوان ســازمانی مطــرح
اســت کــه تــاش میکنــد تمامــی عناصــر موجــود در فضاهــای کار و زندگــی بــرای ســاکنین آنهــا ســالم و راحــت باشــد .امــا در ایــن زمینــه
موضــوع روشــنایی یکــی از حیاتیتریــن عناصــر اســت .روشــنایی الایدی بــا توانایــی آســان تنظیــم طیــف نــوری میتوانــد بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن ابزارهــا بــرای روشــنایی انســانمحور یــا روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی مطــرح باشــد.
مفهــوم ســاختمان ایــدهآل ( )WELLنســبتاً جدیــد اســت و در ســال  2014راهانــدازی شــده اســت .هنــوز تعــداد ســاختمانهایی کــه بــه وضعیــت
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ایــدهآل  WELLدســت یافتــه باشــند ،زیــاد نیســتند .مــا گــزارش یکــی از روشــناییهای راهاندازیشــده در یــک فضــای اداری نیویــورک را در
ســال گذشــته پوشــش دادیــم ( .)2MopMya/http://bit.lyهمﭽنیــن در مقالــهای اســتراتژیها و توصیههــای اجرایــی بــرای بــه رســمیت شــناخته
شــدن یــک ســاختمان توســط  WELLرا ارائــه کردیــم ( .)2MtHEb4/http://bit.lyشــما میتوانیــد نمونــهای از ادارات نیویــورک را در تصویــر
مشــاهده کنیــد.
اکنــون ایــن مﺆسســه در حــال پیگیــری تنظیــم اســتاندارد نســل دوم بــا هــدف بهبــود و بــا در نظــر گرفتــن آخریــن فنآوریهــا و شــیوههای
ســاخت و ســاز اســت .بــه گفتــهی ایــن ســازمان ،گــروه مشــورتی جدیــد ،تجاربــی کــه از بیــش از  1000پــروژهی  WELLدارنــد را بــرای تنظیــم
اســتاندارد نســل دوم  WELLدر نظــر خواهــد گرفــت.
راشــل گاتــر رئیــس مﺆسســه گفــت» :جــذب ایــن گــروه متخصــص نــه تنهــا تعهــد مــا را نســبت بــه اندازهگیــری و استانداردســازی تأﺛیــر جنبههــای
مختلــف یــک ســاختمان بــر ســامتی و تندرســتی انســان افزایــش میدهــد ،بلکــه درک مــا را نســبت بــه نقــش پارامتــری ماننــد نــور کــه میتوانــد
در کمــک بــه افــراد مﺆﺛــر باشــد ،عمیقتــر میکنــد«.
شــما میتوانیــد جزئیــات تمامــی گروههــای مشــورتی  WELLشــامل اعضــای گــروه روشــنایی را در وبســایت مﺆسســه ســاختمان ایــدهآل
مشــاهده کنیــد (.)2MxR59z/http://bit.ly
اطاعات بیشتر2KStJXd/http://bit.ly :

کنسرسیوم طراحی روشنایی ( ،)DLCدومین پیشنویس جدید
مربوط به الزامات تست روشنایی گیاهپروری را منتشر کرده است.

کنسرســیوم طراحــی روشــنایی ( ،)DLCدومیــن پیشنویــس ســند »الزامــات تســت و گــزارش بــرای روشــنایی گیاهپــروری مبتنــی بــر
الایدی« جدیــد خــود را منتشــر کــرده اســت ( .)2M2WcL9/http://bit.lyدر ایــن ســند پارامترهایــی مشــخص شــده اســت کــه بایــد
توســط تولیدکننــدگان روشــنایی حالــت جامــد گــزارش شــود تــا محصــوالت آنهــا در لیســت محصــوالت واجــد شــرایط )DLC( QPL
قــرار گیرنــد .چنیــن لیســتی اطمینــان میدهــد کــه محصــول واجــد شــرایط تخفیــف یــا ســایر مــوارد میباشــد.
همانطــور کــه مــا قب ـ ً
ا گــزارش کردهایــم ،پارامترهایــی کــه از نظــر روشــنایی بــرای افــراد مهــم هســتند ،ارزیابــی کیفیــت یــک محصــول
اســت کــه ممکــن اســت در یــک کاربــرد گیاهپــروری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .شــما میتوانیــد بــرای درک پایــهای ماکهــای رشــد
بــرای کاربردهــای گیاهپــروری ،یکــی از ویژهمقــاالت قبلــی مــا را مطالعــه کنیــد (.)2MxKgos/http://bit.ly

میکرومــول بــر ژول باشــد .در حالیکــه فوتونهــای فراقرمــز تنهــا بایــد گــزارش شــوند .شــاخص حفــﻆ شــار فوتــون فتوســنتزی بایــد پــس
از  36000ســاعت عملکــرد ،مقــدار حداقلــی  �90خروجــی اولیــه و یــا بیشــتر را داشــته باشــد.
در ایــن پیشنویــس طــول عمــر درایــور  50،000ســاعت و یــا بیشــتر در نظــر گرفتــه شــده ،طــول عمــر فــن در تطابــق بــا آن دارای  5ســال
گارانتــی ،مقــدار ضریــب قــدرت ( )PFبزرگتــر از  0,9و توزیــع هارمونیــک براینــد ( )THDمقــداری کمتــر از  �20لحــاظ شــده اســت .در
نهایــت یــک محصــول بایــد دارای یــک گواهینامــه ایمنــی شناختهشــده و معتبــر باشــد.
الزامــات اساسال گیاهپــروری باعــﺚ میشــود گیاهپــروران بــه راحتــی محصــوالت تولیدکننــدگان مختلــف روشــنایی را مقایســه کــرده و
در مــورد مــدت زمــان بازگشــت هزینــه صرفشــده بــرای نصــب روشــنایی الایدی ،بــه زمــان دقیقتــری برســند .مــا تــا کنــون تعــدادی از
مقــاالت را کــه بــه طــور ویــژه در ارتبــاط بــا گیاهپــروری اســت ،پوشــش دادهایــم ( ،)2MrlwOh/http://bit.lyامــا در حــال حاضــر صنعــت
بــرای آنالیــز ایــن مــوارد ،دارای مجموعــه پارامترهــای قطعیتــری اســت.
همﭽنیــن کنسرســییوم  ،DLCپیشنویسهــای جدیــدی را در ارتبــاط بــا محصــوالت  DCو ( PoEسیســتم همزمــان اترنــت و انتقــال تــوان
در یــک بســتر ارتباطــی مشــترک) و نیــز محصوالتــی بــا خروجــی و توزیــع نــور بــا میــدان قابــل تنظیــم منتشــر کــرده اســت.
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الزامــات جدیــد تســت و گــزارش  ،DLCشــامل برخــی پارامترهایــی اســت کــه تنهــا بایــد در مشــخصات محصــول اساسال گــزارش
شــوند و دســتهای از پارامترهــای دیگــر نیــاز بــه رســیدن یــا فراتــر رفتــن از یــک مقــدار مشــخص آســتانه عملکــرد حداقلــی و یــا حداکﺜــری
( )thresholdمیباشــند .پــس از انتشــار ایــن پیشنویــس DLC ،امیــدوار بــود کــه نظــر نهایــی خــود را در ایــن مــاه بــه عنــوان بخشــی از
 V4,4اســناد سیاســت ســازمان منتشــر کنــد.
همــان طــور کــه ایــن موضــوع بــرای ســایر محصــوالت روشــنایی نیــز صــادق اســت DLC ،الزامــات عملکــردی خــود را در ورژنهــای آتــی
متناســب بــا پیشــرفتهای تکنولــوژی اساسال و الایدی جهــت بهینهســازی بارهــای توانــی (کــه توســط صنایــع همگانــی ســرویس داده
میشــوند) ارتقــاء خواهــد داد.
این پیشنویس تولیدکنندگان را الزام خواهد کرد که در گزارش خود موارد زیر را قرار دهند:
شــار فوتــون فتوســنتزی ( )PPFبــا واحــد میکرومــول بــر ﺛانیــه ،شــار فوتــون فراقرمــز ( )PFFRدر محــدودهی  700تــا  800نانومتــر بــا واحــد
میکــرو مــول بــر ﺛانیــه ،توزیــع کوانتــوم طیفــی ( )SQDدر محــدودهی  400تــا  800نانومتــر بــا واحــد میکرومــول بــر ﺛانیــه بــر نانومتــر،
توزیــع شــدت فوتــون فتوســنتزی ( )PPIDبــا واحــد میکرومــول بــر ﺛانیــه بــر اســترادیان و در نهایــت مانــدگاری شــار فوتونــی ()PFMFR
در محــدودهی 700تــا  800نانومتــر .توجــه شــود کــه پارامتــر  SQDبایــد بــه صــورت یــک گــراف نشــان داده شــود ،همــان طــور کــه توزیــع
قــدرت طیفــی بــرای محصــوالت روشــنایی عمومــی نمایــش داده میشــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای لومــن ،شــار فوتــون در نظــر
گرفتــه میشــود.
شــاخصهای بــا یــک مقــدار حداقلــی مــورد نیــاز ،بــا اﺛــر فوتــون فتوســنتزی ( )PPEشــروع میشــود کــه مقــدار آن بایــد بیــش از

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( :)OECDتعداد زیادی از
المپهای الایدی که به صورت آنالین فروخته میشود ،قوانین
زیستمحیطی را نقض میکنند.
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بیــش از 10درصــد محصــوالت الکتریکــی شــامل المﭗهــای الایدی کــه در کشــورهای زیرمجموعــه  OECDبــه صــورت آنایــن بــه
فــروش میرســند ،قوانیــن زیســتمحیطی را زیــر پــا میگذارنــد .مجلــه  LEDsمیدانــد کــه یکــی از بدتریــن مجرمیــن در ایــن زمینــه،
وبســایت آمــازون در بریتانیــا اســت ،جایــی کــه  �76از المﭗهــای فروختــه شــده توســط  120فروشــنده ،قانــون دولتــی مربــوط بــه دفــع و
مــواد قابــل اســتفاده مجــدد را نقــض کردهانــد.
ایــن مــوارد یافتههــای اصلــی چنــد گــزارش هســتند کــه یکــی از آنهــا توســط  OECDدر پــی بررســی انطبــاق ضایعــات تجهیــزات الکتریکــی
و الکترونیکــی ( )WEEEدر  36کشــور عضــو و دیگــری توســط یــک گــروه تجــاری شــناخته شــده بریتانیایــی بــا عنــوان انجمــن طــرح و
برنامــه  )WEEE( WSFمیباشــد ،تهیــه شــده اســت.
گــزارش  OECDیــک موضــوع کــه بــا نــام آزادســواری ( :freeridingافــرادی کــه از منابــع ،کاالهــا یــا خدمــات عمومــی اســتفاده مــی کننــد،
بــرای تأﺛیــرات آن هزینــهای نمیدهنــد ،کــه منجــر بــه پاییــن آمــدن کیفیــت عمومــی ایــن کاالهــا یــا خدمــات شــده و عــدم مســﺌولیتپذیری
اجتماعــی و انســانی تولیدکننــدگان را در پــی دارد) مطــرح اســت را بررســی کــرده اســت .آن بــه معنــای گرایــش خریــد کاال از ســایتهای
آناینــی اســت کــه قوانیــن زیســتمحیطی کشــوری کــه در آن مشــغول بیزینــس هســتند را نقــض میکننــد .ایــن محصــوالت اﻏلــب از
کشــورهای دیگــری ماننــد چیــن میآینــد.
ســازمان  OECDمســتقر در پاریــس ،طبقهبنــدی محصــوالت را از بیــن نبــرده ،بلکــه اشــاره کــرده اســت کــه آزادســواری در محــدودهی
گســتردهای از محصــوالت شــامل المﭗهــای الایدی و همﭽنیــن لﭙتاپهــا ،تبلتهــا ،موبایلهــا ،مســواکهای برقــی و دیگــر وســایل
الکترونیکــی کوچــک و بــزرگ نیــز وجــود دارد.
در گــزارش  OECDآمــده اســت» :درحالیکــه ابهــام و مخفــیکاری وجــود دارد ،امــا اطاعــات موجــود نشــان میدهنــد کــه مقیــاس
عمومــی موضــوع آزادســواری آنایــن ،احتمــاال بیــن  5تــا  10درصــد از بــازار تجهیــزات الکتریکــی و الکترونیــک را شــامل میشــود« .در
گــزارش اشــاره شــده اســت کــه احتمــال بدتــر شــدن ایــن مســأله در آینــده وجــود دارد .در ادامــه گــزارش آمــده اســت» :قطعـاً فروشهــای
آنایــن در حــال رشــد هســتند و البتــه ممکــن اســت تفاوتهــای قابــل توجهــی در کشــورهای مختلــف و همﭽنیــن در محصــوالت مختلــف
وجــود داشــته باشــد«.
یکــی از کشــورهایی کــه تصــور میشــود در بخــش الایدی دچــار مشــکل باشــد ،بریتانیاســت .جایــی کــه شــرکت بازیافــت ِرکوالیــت
بــرآورد کــرده اســت کــه بیــش از  �20از المﭗهــای الایدی فروختهشــده بــه صــورت آنایــن ،مــورد تأییــد و تطابــق قانــون ملــی WEEE
نیســتند ( .)2MtVIRI/http://bit.lyدســتورالعملهای ایــن قانــون از اتحادیــه اروپــا میآیــد و هــر یــک از کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا،
قوانیــن  ،WEEEروالهــا و قواعــد اجبــاری بــرای ضایعــات ،دفــع ،بازیافــت و مــواد قابــل اســتفاده مجــدد الکتریکــی را تصویــب میکننــد.
شــرکت رکوالیــت یکــی از اعضــای کلیــدی در تهیــه گــزارش  OECDبــوده ،کــه از تأییــد رقــم 20درصــد ایــن گــزارش حمایــت کــرده
اســت .ایــن شــرکت همﭽنیــن تحقیقــات جــاری در زمینــهی فعالیتهــای آزادســواری را هدایــت میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن شــرکت بــه
انجمــن طــرح و برنامــه  )WEEE )WSFدر تحقیــق کمــک کــرده اســت ،جایــی کــه عملکــرد ســایت آمــازون بریتانیــا را بــه عنــوان نمونــهای
کــه در آن ،اهمــالکاری ســایتهای آنایــن ســهلانگار ،در نظــارت بــر انطبــاق بــا قوانیــن مشــخص شــده اســت.
نیــگل هــاروی ،مدیــر عامــل شــرکت رکوالیــت بــه مجلــهی الایدی گفــت کــه انجمــن  SWFمتوجــه شــد کــه  120فروشــندهی اول در
لیســت فروشــندگان در آمــازون انگلیــس در جــواز تأییــد تطابــق  WEEEﺛبــت نشــدهاند .عــدم ﺛبــت محصــول در جــواز تأییــد تطابــق
 WEEEخــود یــک تخلــف محســوب میشــود.
مجلــهی الایدی از ســایت آمــازون پاســﺦ بــه ایــن مســأله را درخواســت کــرده ،امــا تــا زمــان انتشــار ایــن مقالــه ،چیــزی دریافــت نکــرده
اســت .قطعــا آمــازون تنهــا ســایتی نیســت کــه آزادســواری در آن اتفــاق میافتــد ،همانطــور کــه  OECDگــزارش کــرده اســت ،فقــدان
معنــای اصطــاح »مســﺌولیت وســیع تولیدکننــده یــا  «EPRوجــود دارد EPR .مســﺌولیت تأﺛیــرات زیســتمحیطی محصــول از گهــواره تــا
گــور را متوجــه تولیدکننــده میدانــد کــه در واقــع معنــای  WEEEو تمامــی بخشهــای اقتصــاد مــدور یــا گردشــی نیــز بــه همیــن مفهــوم
بــر میگــردد.

 OECDدر گــزارش خــود پیشــنهاد میدهــد کــه طیــف گســتردهای از اقدامــات بــرای ایجــاد رویههــا ،شــامل تمامــی
ســهامداران از جملــه دولتهــا ،فروشــگاههای آنایــن و تولیدکننــدگان انجــام شــود ( .)2MsOptz/http://bit.lyدر
شــرایطی کــه موقعیــت پیﭽیــده شــده اســت ،حتــی پیشــنهاد میشــود کــه باکﭽیــن ،تکنولــوژی مربــوط بــه بیتکویــن و دیگــر
ارزهــای رمزنگاریشــده نیــز بتواننــد در ردیابــی محصــوالت از طریــق زنجیــرهی تأمیــن نقــش داشــته باشــند .همﭽنیــن در مــورد اینکــه
شــرکتهای تحویلدهنــده نیــز بایــد در معــرض پاســخگویی قــرار گیرنــد ،بررســیهای الزم صــورت پذیــرد .امکانســنجی مقــررات
بینالمللــی رایــج و سیاســتهای مالیــات و گمــرکات نیــز بایــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
در جمعبنــدی ایــن گــزارش آمــده اســت کــه دیگــر پیشــنهادات  OECDنیــز شــامل ایجــاد یــک آرم جهانــی اســت کــه نمــاد انطبــاق
بــا  EPRرا نشــان دهــد .همﭽنیــن امــکان اتصــال ﺛبــت  EPRماننــد روالهــای اجبــاریای ماننــد ﺛبــت مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز از
دیگــر پیشــنهادات بــود.
اطاعات بیشتر2KTiBtc/http://bit.ly :

آزمایشگاه وزارت انرژی ایاالت متحده بازدهی باالی چراغهای
الایدی انواع سالنی بلند و کوتاه را مورد تست قرار داده است.
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وزارت انــرژی ایــاالت متحــده آمریــکا ( )DOEگــزارش کوتاهــی در مــورد تســتهای چراغهــای الایدی مســتطیلی مــورد اســتفاده بــرای
کاربردهــای بــا خروجــی زیــاد ماننــد روشــنایی ســالنی بلنــد و کوتــاه در تنظیمــات صنعتــی و یــا تجــاری منتشــر کــرده اســت .ایــن تســت
روی هفــت چــراغ اساسال کــه بــرای تحویــل بــازدهی  200لومــن بــر واتــی توســط تولیدکننــدگان طراحــی شــده بودنــد ،انجــام شــد .در
ایــن تســتها نتایــج مختلفــی شــامل عملکــرد فتومتریــک اندازهگیریشــده و تحلیــل ذهنــی افــراد بــرای راحتــی بصــری و ذهنــی مــد نظــر
بــوده اســت.
ایــن تســت در آزمایشــگاه ملــی شــمال ﻏربــی اقیانــوس آرام ( )PNNLوزارت انــرژی انجــام شــد کــه در آن ،محققــان در پــی بررســی تأییــد
عملکــرد پربــازده محصــوالت و همﭽنیــن تشــخیص هــر نــوع مســﺌلهی عملکــردی قابــل اندازهگیــری و یــا ذهنــی کــه احتمــاالً در نتیجــهی
بــاال بــردن خروجــی لومــن توســط تولیدکننــدگان ایجــاد شــده بــود ،بودنــد .ایــن پــروژه شــامل اندازهگیریهــا در یــک حــوزه یکﭙارچــه و
ورودی کــه از آن بــا عنــوان » 23ناﻇــر مطلــع وآگاه« نامیــده میشــد ،بــود.
بــه نظــر میرســد کــه ایــن پــروژه بــه یکــی از چندیــن پــروژهی تســت کالیﭙــر کــه وزارت انــرژی در طــول ســالها آن را انجــام داده اســت،
شــبیه باشــد ،امــا آن تســت در ایــن ســالها کمتــر تکــرار شــده اســت .برنامــه  CALiPERارزیابــی و گزارشدهــی محصــوالت قابــل فــروش
موجــود در بــازار اســت کــه توســط وزارت انــرژی در ســال  2006راهانــدازی شــد .ایــن تســتها شــامل تســتهای دقیــق چراغهــای
تجــاری موجــود در بــازار میباشــند .بــه نظــر میرســد کــه آخریــن گــزارش کالیﭙــر ،کــه مــا آن را پوشــش دادیــم مربــوط بــه  OLEDهــا و
در ســال  2016بــود (.)2OF2DoS/http://bit.ly
اخیــرا ً وزارت انــرژی ایــاالت متحــده ،گزارشهــای اســنﭗ شــات کالیﭙــر را منتشــر کــرده اســت کــه بــر اســاس اطاعــات پایــگاه دادههــای
واقعیــات روشــنایی الایدی ( )LED Lighting Factsمیباشــد .بــه عنــوان نمونــه ،وزارت انــرژی یــک گــزارش اسنﭗشــات کالیﭙــر را در
مــورد پنلهــای روشــنایی مســتطیلی ســقفی در اوایــل ســال  2017منتشــر کــرد ( .)2OG8uKz/http://bit.lyســبک جدیــد ایــن گــزارش
شــاید ترکیبــی از پروژههــای کالیﭙــر قدیمیتــر و کالیﭙــر اسنﭗشــات باشــد کــه نیــازی بــه بودجــه و ســرمایهگذاری عمیــق گزارشهــای
کامــل کالیﭙــر نداشــته باشــد.

بــرای ایــن تحقیــق ،محققــان  PNNLپنــج محصــول را بــا اســتفاده از پایــگاه دادههــای واقعیــات روشــنایی در نظــر گرفتنــد .توجــه
شــود کــه وزارت انــرژی دیگــر بــه صــورت مســتقیم ایــن پایــگاه داده را کنتــرل نمیکنــد ،بلکــه تنهــا مســﺌول ایجــاد آن بــوده اســت
( .)2Bd9QdB/http://bit.lyمحققــان بــرای ایــن تســت همﭽنیــن دو تجهیــز دیگــر را از طریــق یــک جســتجوی آنایــن در نظــر گرفتنــد.
در نهایــت یــک جفــت یکســان از هــر کــدام از هفــت محصــول بــرای تســتها ســفارش دادنــد.
ســطﺢ بازدهــی  200لومــن بــر وات نقطــه عطــف بعــدی بــرای کارایــی در نظــر گرفتــه شــد .الایدیهــای پکیــج چندیــن ســال قبــل از
ایــن ســطﺢ بازدهــی پیشــی گرفتــه بودنــد .چراغهــا تــاش داشــتهاند تــا تلفــات در بخشهــای الکترونیکــی درایــور و تلفــات روشــنایی
را کاهــش دهنــد.
بــه گفتــه وزارت انــرژی تمامــی محصــوالت تســت شــده در معــرض امیترهــای الایدی مشــخص قــرار گرفتنــد .احتمــاالً چنیــن طرحــی
تلفــات نــوری را حداقــل خواهــد کــرد ،در حالیکــه احتمــاالً خیرگــی را افزایــش خواهــد داد .ایــن محصــوالت تســت شــده در دمــای
رنــﮓ  5000کلویــن قــرار داشــتند.
گــزارش کامــل در وبســایت  DOE SSLتمامــی چراغهــای تستشــده و جزئیــات مشــخصات هریــک را نشــان میدهــد (http://bit.
 .)2BbtXcd/lyمحققــان دریافتنــد کــه در سراســر ایــن گــروه ،خروجــی لومــن بــا محــدودهی حداکﺜــر 9,6درصــد و تــوان مصرفــی بــا
محــدوده حداکﺜــر 6,8درصــد نســبت بــه مشــخصات تولیدکننــده تفــاوت داشــتند .جزئیــات اضافــی در مطلبــی کامــل در آدرس زیــر
وجــود دارد:
اطاعات بیشتر2BeR8m8/http://bit.ly :

برگردان همزمان مجلهی LEDs

18

مصاحبه | جایزه Sapphire
برای چراغهای صنعتی
شرکت هابل جدیدترین عدسیهای اساسال را جهت حذف طیف
آبی در چراغهای صنعتی توسعه داده است.

مجلــهی الایدی در مــورد موضــوع انــرژی آبــی در توزیــع انــرژی طیفــی یــک منبــع روشــنایی کــه بــرای برخــی محصــوالت ﻏذایــی مضــر بــود،
روی مطالبــی بحــﺚ کردیــم ( .)2OnXD7A/http://bit.lyامــا چنــد وقتــی میشــود کــه در مــورد ایــن مســأله ،چیزهــای زیــادی توجــه مــا را
جلــب نکــرده اســت.
در گــروه کاری هابــل هنگامــی کــه توســعه ایــن محصــول را شــروع میکردیــد ،چــه الهامــی پشــت فکــر تولیــد محصــول اســﭙکتراالک وجــود
داشــت؟ آیــا آن را بــا توجــه بــه نیازهــای مشــتریان خــاص تولیــد کردیــد؟
◄ :McClowســازمانهای مســﺌول بــرای تولیــد شــیر ،نوشــابه ،دارو و همﭽنیــن تجهیــزات نیمههــادی بــرای اســتفاده از تکنولــوژی الایدی
حرکــت آهســته و محتاطانــهای داشــتهاند ،زیــرا طولموجهــای نــور آبــی باعــﺚ تخریــب فتوشــیمیایی و آســیب فتواکســیدان بــرای محصــوالت
میشــد .ایــن صنایــع مجبــور بودنــد بــرای حفاﻇــت از محصوالتشــان در برابــر طولموجهــای نــور آبــی مضــر ،در تأسیســات تولیــدی خــود از
راهحلهایــی ماننــد بســتهبندی رنگــی یــا پوشــش فرابنفــش اســتفاده کننــد کــه باعــﺚ افزایــش هزینــه ،پاییــن آمــدن بهــرهوری انــرژی و همﭽنیــن
عملکــرد پاییــن در ارتبــاط بــا الایدیهــا میشــد.
در حالیکــه ایــن صنایــع مزایــای مرتبــط بــا الایدی را درک میکننــد ،امــا بــا توجــه بــه مســألهی نــور آبــی ،هنــوز در ســرمایهگذاری در ایــن
زمینــه تردیــد دارنــد .هــدف مــا از تولیــد اســﭙکتراالک ،تغییــر ایــن احســاس تردیــد بــود.
◄ :LEDsآیا شما در این پروژه اهداف خاصی دارید؟
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جــف َمکلــو و مــاری رایــت در ارتبــاط بــا الزامــات طیــف ویــژه بــرای برخــی کاربردهــای
تولیــدی کــه بــه نــور ﻏنــی از طیــف آبــی حســاس هســتند ،بحــﺚ میکننــد و همﭽنیــن
در ارتبــاط بــا رویکــرد نوآورانــه شــرکت هابــل کــه در بخــش توســعه در چراغهــای
الایدیمحــور توانســت بــا چــراغ اســﭙکتراالک ( )SpectraLocجــزء برنــدگان
 Saphhierباشــد ،نیــز صحبــت کردنــد.
مجلــهی  LEDsبرگزیــدگان برنامــهی ســاالنهی جوایــز  Sapphireرا در  14فوریــه
ســال  2018در النﮓبیــﭻ کالیفرنیــا در مراســمی کــه در کشــتی تاریخــی ملکــه مــاری
برگــزار شــد ،اعــام کــرد .ایــن جشــن مراســم اهــدای جوایــز ،همزمــان بــا نمایشــگاه
اســتراتژیهای روشــنایی برگــزار شــد ،کــه شــامل زمینههــای جــذاب ،شــبکههای
فوقالعــاده و همــراه بــا شــانس برگزیــده شــدن بــه عنــوان ســتارههای بخــش روشــنایی
حالــت جامــد برگــزار میگردیــد .شــرکت روشــنایی صنعتــی هابــل ،بــا محصــول چــراغ
اســﭙکتراالک کــه انــرژی طیــف آبــی را از توزیــع قــدرت طیفــی حــذف میکنــد ،یکــی
جف مکلو
از جوایــز  Sapphireرا در ردهی طراحــی چــراغ اساسال صنعتــی از آن خــود کــرد (.)2KEwkE3/http://bit.ly
مــا دائمـاً در حــال شــنیدن نکاتــی منفــی در ارتبــاط بــا انــرژی طیــف آبــی بــرای انســان هســتیم .عــاوه بــر ایــن در ارتبــاط بــا طیــف ﻏنــی از آبــی
کــه میتوانــد هوشــیاری و بهــرهوری انســان را در طــول روز افزایــش دهــد ،نیــز نــکات مﺜبتــی میشــنویم .امــا محصــول اســﭙکتراالک از شــرکت
هابــل روی ناحیــهای کامـ ً
ا متفــاوت تمرکــز کــرده اســت .مشــخص شــده اســت کــه برخــی از مــواد مــورد اســتفاده در ســاخت برخــی عناصــر و
بعضــی از انــواع ﻏذاهــا و نوشــیدنیها بــه انــرژی طیــف آبــی حســاس هســتند.
در واقــع ،بــا حضــور طیــف آبــی ،بســیاری از مراحــل پروســهی کیفیســازی حــذف میشــود چــه ایــن محصــوالت مصرفــی باشــند؛ ماننــد ﻏذاهــا
یــا نوشــیدنیهای در معــرض نــور محیــط فضــا و چــه مــواد مــورد اســتفاده در تولیــد مﺜـ ً
ا نیمههادیهــا .در هــر دو مــورد ،انــرژی آبــی در توزیــع
قــدرت طیفــیِ روشــنایی محیطــی میتوانــد کیفیــت محصــول نهایــی را کاهــش دهــد.
داوران  Sapphireشــرکت هابــل را بــه دلیــل درک نیــاز بــه نــوع متفاوتــی از چــراغ صنعتــی و نیــز بــرای رویکــرد نوآورانــه چــراغ اســﭙکتراالک،
شایســته جایــزه تشــخیص دادنــد .مــا اخیــرا ً فرصتــی بــرای صحبــت بــا جــف مکلــو مدیــر تولیــد در بخــش روشــنایی صنعتــی هابــل بــه دســت
آوردیــم .موضــوع بحــﺚ دربــارهی کاربــرد هــدف بــرای محصــول اســﭙکتراالک ،روشهــای ســنتی بــرای حــذف انــرژی طیــف آبــی و طراحــی
منحصــر بــه فــرد مهندســان شــرکت هابــل بــود.
◄ :LEDsســام جــف و همﭽنیــن تبریــک بــه شــما بــرای کســب جایــزهی مراســم  Sapphireمجلــهی الایدی .چندیــن ســال قبــل مــا در

◄ :McClowصنایــع مذکــور ،قــدرت تکنولــوژی الایدی را بــاور دارنــد .امــا بــه تدریــج بــه ایــن فنــاوری پیوســتهاند ،زیــرا
الایدی هنگامــی کــه بــا اقدامــات محافظتــی الزم ترکیــب میشــود ،بازدهــی کمتــری تحویــل میدهــد .هــدف مــا ایجــاد راه حلــی
بــود کــه بــر ایــن نگرانیهــا ﻏلبــه شــود.
◄ :LEDsبــه طــور کلــی از جهــت توســعهی یــک محصــول الایدیمحــور ،تیــم مهندســی هابــل چگونــه مفهــوم یــک محصــول جدیــد را
دنبــال میکنــد؟ آیــا شــرکت در درجــهی اول توســط مشــتریان هدایــت میشــود؟ فرصــت یــک پــروژه بــرای اینکــه بــه پیــش رود ،چــه انــدازه
بــزرگ اســت؟ آیــا امکانپذیــری فنــی را در پروســهی آن در نظــر میگیریــد؟
◄ :McClowراهحلهــای روشــنایی و کنتــرل هابــل ،نمونهکارهــای از برندهــا را معرفــی کردهانــد کــه بــرای تقریبـاً هــر کاربــردی راهحلهــای
کنترلــی و روشــنایی ارائــه میدهــد .ایــن ســازمان همﭽنــان بــه پیگیــری رشــد در بازارهــای هــدف و بخشهایــی کــه بــا اســتراتژیهای خــود
هماهنــﮓ شــدهاند ،ادامــه میدهــد .ایــن مــوارد شــامل بازارهــای عمــودی ،توزیــع ،حســابهای ملــی و راهحلهــای انــرژی میشــود.
◄ :LEDsایــن روزهــا در بخــش اساسال ،بســیاری از موضوعــات روشــنایی در حــال ﻇهــور وجــود دارد ،ماننــد روشــنایی بــرای ســامتی و

تندرســتی ،روشــنایی گیاهپــروری و حتــی چیزهــای پیشپــا افتادهتــری ماننــد روشــنایی اضطــراری .اگــر یــک شــرکت مراقــب نباشــد و خــوب
کار نکنــد ،شــما میتوانیــد نمونهکارهایــی از ایــن مــوارد گســترده و جزئیشــده کــه هزینههــای تحقیــق و توســعه و تــدارکات امــکان هــر نــوع
ســودی را بــرای شــرکت اولیــه از بیــن بردهاســت ،را بــه نتیجــه برســانید .بــا وجــود ایــن مــوارد ،چــه چیــزی هابــل را متقاعــد کــرد کــه بــازار
هــدف اســﭙکتراالک قابــل اعتمــاد اســت؟
◄ :McClowدر اکﺜــر تأسیســات مربــوط بــه تولیــد شــیر ،نوشــابه ،دارو و مــواد نیمههــادی ،منابــع روشــنایی رایــج هنــوز هــم سدیمفشــارباال،
متالهالیــد و فلورســنت میباشــند .جالــب اینجاســت کــه زمانیکــه شــما رویکردهــای ایــن صنایــع نســبت بــه انــرژی ،آب ،مــواد و ﻏیــره را
در نظــر میگیریــد ،ایــن صنایــع همﭽنــان برخــی از بلندپروازانهتریــن و ســختگیرانهترین برنامههــا و اســتانداردهای پایــداری جهــان را نمایــان
میکننــد .هــر تأسیســاتی کــه در حــال تغییــر بــه اســﭙکتراالک باشــد ،در اهــداف پایــداری ســازمانی ،یــک تأﺛیــر فــوری را مشــاهده خواهــد
کــرد .بــه عــاوه ایــن محصــول میتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد کــه بــه هــر نــوع مقــررات کــد ســاختمانی ملــی و منطقــهای در شــرایط کنونــی
و یــا در آینــده ملحــق شــوند.
◄ :LEDsشــرکت هابــل اشــاره کــرده اســت کــه کاربردهــای ایــن محصــول میتوانــد در کارخانههــای نوشابهســازی ،لبنیــات ،مــواد ﻏذایــی،

فریــز ،داروســازی و همﭽنیــن تولیدیهــای خــاص باشــد .آیــا دلیــل اســتفاده از محصــول اســﭙکتراالک در هــر یــک از ایــن مــوارد مســألهی
تخریــب شــیمیایی و اکســیدان اســت؟
◄ :McClowدقیقـاً همیــن طــور اســت ،اســتراتژی ایــن اســت کــه ایــن نگرانــی کاهــش یابــد و یــک بــازار جدیــد بــرای مشــتریان الایدی بــاز
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شــود .ایــن توانایــی یعنــی تبدیــل کــردن طولموجهــای آبــی بــه دیگــر طولموجهــا باعــﺚ کاهــش تخریــب محصــوالت و افزایــش طــول
عمــر آنهــا میشــود.
◄ :LEDsهنگامــی کــه شــما ایــن تصمیــم را گرفتیــد ،در واقــع نیــاز بــه تولیــد یــک تجهیــز داشــتید کــه هیــﭻ انــرژی بــا طیــف کمتــر از 500

نانومتــر را تولیــد نکنــد .بــرای ایــن کار چــه روش متفاوتــی را بــرای موتــور روشــنایی و لنزهــای تجهیــز در نظــر گرفتیــد؟
◄ :McClowبــا اینکــه درک عمیقــی در مــورد پروســهی تحقیــق و توســعهی اختصاصــی خــود نداشــتیم ،امــا میدانســتیم کــه مجبــور خواهیــم
بــود در حالــی کــه مســأله اصلــی مــا تبدیــل طیــف آبــی اســت ،راحتــی بصــری را نیــز افزایــش دهیــم .قبــل از اینکــه انتخــاب نهایــی خــود را
انجــام دهیــم ،چندیــن رنــﮓ الایدی ســفید و چندیــن ترکیــب از اســﭙکتراالک را مــورد ارزیابــی قــرار دادیــم .هــدف مــا ایــن بــود کــه تــا
جایــی کــه امــکان دارد تبدیــل را بــه ســمت طولموجهــای زرد و قرمــز ببریــم.
روشهــای جایگزیــن شــامل اســتفاده از منابــع نــور الایدی تکرنــﮓ بــود .ایــن منابــع در مقایســه بــا راهحلهــای نــور ســفید و الایدی
اســﭙکتراالک دارای بهــرهوری پایینــی بودنــد .تکرنــﮓ بــودن منابــع باعــﺚ محــدود شــدن در رنــﮓ هــای مشــخص بــود ،امــا آنهــا را در
ﻇاهــر معیــوب و نامتعــادل نشــان میدادنــد.
◄ :LEDsآیا شما رویکرد اجرا شده در اسﭙکتراالک را یک اجرای فسفر از راه دور در نظر میگیرید؟
◄ :McClowخیر.
◄ :LEDsآیــا در ایــن موتــور روشــنایی ،الایدی ســفید مبدلفســفری بعــاوهی یــک لنــز کــه انــرژی آبــی را بــه طولموجهــای بلندتــر
تبدیــل میکنــد وجــود دارد؟

چــراغ الایدیمحــور اســپکتراالک از شــرکت روشــنایی صنعتــی هابــل کــه برنــدهی جایــزهی
 Sapphireگردیــد.

◄ :McClowبله.
◄ :LEDsبــازدهی چــراغ اســﭙکترالک در مقایســه بــا چراغهــای ســالنی (هایبــی) اســتاندارد کــه طولموجهــای کمتــر از  500نانومتــر را
منتشــر میکننــد ،چــه مقــدار اســت؟
◄ :McClowمیتــوان گفــت کــه بــه طــور کلــی خروجــی نــور اســﭙکتراالک در مقایســه بــا چراغهــای ســالنی معمولــی کــه دارای انــرژی
طیــف آبــی هســتند15 ،درصــد کمتــر اســت.
◄ :LEDsچگونــه میتــوان بهــرهوری ایــن محصــول را در مقایســه بــا روشهــای دیگــر تولیدکننــدگان کــه طیــف آبــی را از توزیــع قــدرت
طیفــی حــذف کردهانــد ،مقایســه کــرد؟
◄ :McClowهــر راهحلــی کــه از منابــع ســنتی روشــنایی و یــا طولمــوج تکرنــﮓ اســتفاده میکنــد ،احتمــاالً نســبت بــه اســﭙکتراالک
بهــرهوری بســیار کمتــری خواهــد داشــت.
◄ :LEDsآیــا رویکــرد مــورد اســتفاده در تکنولــوژی اســﭙکتراالک ،انعطــاف الزم بــرای شــکلهای ﻇاهــری دیگــر بــه جــز شــکل پنــل
مســتطیلی (ترافــر) را دارد؟
◄ :McClowبله.
◄ :LEDsمــا میدانیــم کــه محصــول برنــدهی جایــزهی  Sapphireدارای شــاخص نمــود رنــﮓ ( 75 )CRIمیباشــد .ایــن شــاخص معمــوالً در

میکنیــم .طیــف آبــی در توزیــع قــدرت طیفــی ایــن روشــنایی هــم یــک موضــوع مهــم بــه شــمار میآیــد ،اگرچــه اهمیــت آن در شــب
بیشــتر اســت (وجــود طیــف آبــی قبــل از خــواب باعــﺚ کاهــش کیفیــت خــواب میشــود) .آیــا ایــن ﻇرفیــت وجــود دارد کــه از تکنولــوژی
اســﭙکتراالک بــرای روشــنایی انســانمحور نیــز اســتفاده شــود؟
◄ :McClowخیر.
◄ :LEDsهابــل در طــول چهــار ســال اول از برنامــهی مــا برنــدهی چنــد جایــزهی  Sapphireشــده اســت .ایــن جوایــز بــرای شــرکت چــه

معنایــی داشــته اســت؟ بــه خصــوص احســاس تیــم اســﭙکتراالک دربــارهی کســب ایــن جایــزه چــه بــوده اســت؟
◄ :McClowشــرکت روشــنایی هابــل از جوایــز  Sapphireامســال بســیار شــادمان اســت ،کــه ســه بــار نــام ایــن شــرکت در جوایــز امســال
بــرده شــد ،جایــی کــه مــورد توجــه بیشــتر ســازمانهای روشــنایی بــود .مــا بــاور داریــم کــه محصــوالت مــا بهتریــن هســتند و البتــه مشــتریان مــا
در ایــن زمینــه بــا مــا هــم نظرنــد .امــا دریافــت اعتبــار از ذینفعــان تأﺛیرگــذار در سراســر ایــن صنعــت نیــز بــرای مــا حائــز اهمیــت فــراوان اســت.
بنابرایــن جلــب نظــر کمیتــه جوایــز  Sapphireبــرای مــا دســتاورد فوقالعــادهای بــود.
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کــدام یــک از کاربردهــای اســﭙکتراالک مــورد نظــر بــوده اســت؟
◄ :McClowبلــه ،مــوردی کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،بحــﺚ ایمنــی بــوده اســت کــه در تأسیســات ایــن صنایــع حیاتــی بــه نظــر
میرســد .شــاخص نمــود رنــﮓ  75بــه توانایــی بهتــر دیــدن نشــانههای ایمنــی و عائــم هشــدار کمــک میکنــد.
◄ :LEDsآیا ممکن است کاربردهای احتمالی دیگری وجود داشته باشد که در آنها به شاخص نمود رنﮓ باالتری نیاز باشد؟
◄ :McClowبله.
◄ :LEDsبا توجه به رویکردها و محدودیتهای فنی ،آیا شما میتوانستید  CRIباالتری را تحویل دهید؟
◄ :McClowبله.
◄ :LEDsمیدانیــد کــه مــا خیلــی مشــتاقانه اخبــار مربــوط بــه روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی یــا روشــنایی انســانمحور را دنبــال

بخش جوایز سفایر ( )Sapphire Awardsاکنون برای پذیرش
( )Submissionباز است.

جوایــز ســفایر مجلــهی  LEDsاکنــون در پنجمیــن ســال خــود اســت .ایــن مجموعــه دارای  15فهرســت تکنولوژی/محصــول و همﭽنیــن دارای
جایــزهی  Illumineerســال میباشــد .اصلیتریــن موضوعــی کــه در برنامههــای جوایــز ســفایر وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن برنامــه
اهمیــت وســعت تکنولوژیهــای الایدی و صنعــت روشــنایی را میشناســد .ارتبــاط بــرای ورود بــه ایــن دریﭽــه اکنــون بــاز اســت .چــه
اینکــه شــما یــک جــوان تــازهکار باشــید و چــه اینکــه یــک پیشــرو ﺛابــت در زمینــهی روشــنایی باشــید ،مــا بــه دنبــال کمــک کــردن بــه شــما
بــرای عصــر جدیــد تکنولــوژی اساسال هســتیم .بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در مــورد برنامههــا و مراســم اهــدای جوایــز ،توضیحــات
فهرســتها و ارائــهی محصــوالت اساسال خــود و یــا انتخــاب نامــزد خــود بــرای جایــزهی ســال  ،Illumineerاز وبســایت مــا بــه آدرس
 https://www.ledsmagazine.com/sapphireدیــدن فرماییــد.
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سخنان استراتژیک |
برنامههای اساسال
روشنایی راهی برای آیندهای پاکتر ،سالمتر و هوشمندتر

الایدیهــا صرفهجویــی انــرژی شــگفتآوری را بــه ارمغــان آوردهانــد .اما کریســتینا
هالفﭙنــی دیــدگاه کنسرســیوم دیزاینالیتــس (طراحــی روشــنایی) را توضیــﺢ میدهــد.
او تشــریﺢ میکنــد کــه صرفهجوییهــای بزرگتــر محصــوالت اساسالمحــور بــا نفــوذ
بیشــتر ،کاوش برنامههــای جدیــد و حرکــت بــه ســمت کنتــرل روشــنایی شبکهشــده در
راه هســتند.
تحــول ســریع دیودهــای انتشــاردهندهی نــور یــا الایدیهــا در طــول یــک دهــهی گذشــته،
هــم از نظــر پیشــرفت تکنولــوژی و هــم از جهــت سیاســتهای عمومــی ،توانســته اســت بــازار
جهانــی روشــنایی را تغییــر دهــد و مســیرهای جدیــدی را بــرای مباحــﺚ صرفهجویــی انــرژی بگشــاید.
آخریــن گــزارش منتشــر شــدهی وزارت انــرژی ایــاالت متحــده در مــورد پذیــرش و اتخــاذ رویکــرد اســتفاده از
الایدی در آمریــکا نشــان میدهــد کــه اســتفاده از ایــن تکنولــوژی صرفهجویــی انــرژی نزدیــک بــه  470تریلیــون BTU
(واحــد انــرژی ،هــر وات ســاعت معــادل  3,4بیتییــو میباشــد ).در ســال  2016و کاهــش هزینــهی مصــرف انــرژی بــه میــزان تقریبــی
 4,7میلیــارد دالر را ایجــاد کــرده اســت.
مقایســهی رواج یافتــن اســتفاده از الایدی در شــرایط کنونــی نســبت بــه ده ســال قبــل نشــان میدهــد کــه اکنــون ایــن تکنولــوژی بــر بــازار
روشــنایی مســکونی تســلط یافتــه اســت و در حــال توســعهی پایــدار در حــوزهی روشــنایی تجــاری و صنعتــی نیــز میباشــد .رونــد افزایــش
اســتفاده از الایدی در حــوزهی روشــنایی صنعتــی و تجــاری بــه گونــهای بــوده اســت کــه از حــدود 1درصــد در ســال  2012بــه حــدود
13درصــد در شــرایط فعلــی رســیده اســت .وزارت انــرژی ایــاالت متحــده پیشبینــی کــرده اســت کــه المﭗهــا و چراغهــای الاایدی
در ســال  2035حــدود 86درصــد از کل محصــوالت روشــنایی مــورد اســتفاده در ایــاالت متحــده را در بــر خواهنــد گرفــت .مقــدار انــرژی
الکتریکــی صرفهجوییشــده در آن شــرایط معــادل مصــرف انــرژی تعــداد  45میلیــون خانــه در ایــاالت متحــده خواهــد بــود کــه کاهــش
هزینــهای معــادل  52میلیــارد دالر را در پــی خواهــد داشــت.

شــبیه اکﺜــر تکنولوژیهــای جدیــد کــه باعــﺚ تحــول فوقالعــاده در صحنــهی اجــرا میگردنــد ،الایدیهــا نیــز بافاصلــه مزایــای
پیشــینیان خــود را تحتالشــعاع قــرار دادنــد .امــا بــه انــدازهای کــه ایــن دســتاوردها قابــل توجــه اســت ،بــه همــان انــدازه هــم ســطﺢ قابلیتهــای
کامــل ایــن تکنولــوژی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .الایدیهــا در یــک تقاطــع اساســی قــرار گرفتهانــد .از طرفــی مســیرهای نوآورانــه در
مقابــل اســت و از طرفــی در افقهــای نزدیــک وعــده داده شــده اســت کــه ﻇرفیــت چندگانــهی بزرگــی از صرفهجوییهــای هزینــهای و انــرژی
ایجــاد شــود .در حالــی کــه بهبــود تندرســتی و افزایــش کیفیــت زندگــی و همﭽنیــن ایجــاد یــک مســیر عملــی بــرای آینــدهی ســاختمانهای
هوشــمند نیــز بــرای ایــن تکنولــوژی مــورد نظــر اســت.
در جلســه ذینفعــان کنسرســیوم دیزایــن الیتــس ( )DLCکــه در مــاه جــوالی برگــزار شــد ،بیــش از  250تــن از مدیــران برنامهریــزی بهــرهوری،
پیمانــکاران اجرایــی ،تولیدکننــدگان روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) ،کارمنــدان آزمایشــگاههای تســت ،طراحــان روشــنایی ،محققــان
و دیگــران حضــور یافتنــد کــه در مــورد دادههــا ،چشــماندازها ،دیدگاههــا ،پیشبینیهــا ،چالشهــا و فرصتهایــی کــه در مــوج فعلــی
نوآوریهــای الایدی در حــال شــکلگیری اســت بحــﺚ کردنــد .ایــن نوآوریهــا در راســتای بــاز کــردن قفلهــای ایــن تکنولــوژی بــرای
اجرایــی شــدن ﻇرفیتهــای آتــی آن اســت.

شماره چهلم شهریور 1397
September 2018

◄مأموریت انجام شده است؟ نه کامالً
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کریستینا هالفپنی

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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بــرای شــروع ،هنگامــی کــه نیــاز برخــی از فضاهــا را بــه جایگزینــی روشناییشــان بــا حتــی اولیــن نســل از الایدیهــا در نظــر
میگیریــم ،هنــوز هــم تعــداد بیشــماری از کســب و کارهــا و مﺆسســات در سراســر کشــور وجــود دارنــد کــه اســتفاده از ایــن تکنولــوژی
را در برنامــهی کاری خــود قــرار ندادهانــد .ایــن صنعــت بــا ورود روشــنایی بــا عملکــرد بــاال ،پیشــرفت زیــادی را در بــازار ایجــاد کــرده اســت،
البتــه هنــوز بــا بــه اشــباع رفتــن اســتفاده از الایدیهــا در بخــش تجــاری و صنعتــی فاصلــهی زیــادی وجــود دارد ( .)2MsBuEA/http://bit.lyبــازار
روشــنایی تجــاری در کمتــر از 13درصــد مــوارد بــرای اســتفاده از فرصــت صرفهجویــی انــرژی بــه بلــوغ رســیده اســت ،بــه خصــوص در روشــنایی
داخلــی .بنابرایــن فرصتهــای زیــادی بــرای کارهــای بزرگتــر وجــود دارد.
بــرای درک اهمیــت ایــن موضــوع در شــرایط کنونــی ،خــوب اســت کمــی بــه عقــب برگردیــم .در کنفرانــس مــا در بوســتون ،بــراد ســوئینﮓ،
مدیــر سیاســت و برنامهریزیهــای انــرژی شــهرداری بوســتون بــه خبرنــگاران گفتــه بــود کــه هــر تصمیمــی کــه در مــورد انــرژی اتخــاذ میشــود
بایــد شــهر بوســتون را بــه هــدف خــود کــه خنﺜــی کــردن کربــن تــا ســال  2050اســت ،نزدیــک کنــد .بوســتون در مســیر دســتیابی بــه کنتــرل عوامــل
تغییــرات آب و هوایــی بــه شــدت تنهاســت .ایــن شــهر بــه اتحادیــه شــهرهای بــدون کربــن پیوســته اســت .ایــن شــهرها شــامل نیویــورک ،واشــنگتن،
مینیاپولیــس ،بولــدر ،سانفرانسیســکو ،ســیاتل ،پورتلنــد ،تورنتــو ،ونکــوور و دیگــر شــهرهای بیــن المللــی میباشــد و هــدف آنهــا کاهــش  80تــا
 100درصــدی انتشــار گازهــای گلخانــهای تــا ســال  2050میباشــد .عــاوه بــر آن ،تعــداد  2700تــن از مدیــران شــهری ،ایالتــی و تجــاری زیــر
تعهــد آب و هوایــی آمریــکا ( )/https://www.americaspledgeonclimate.comرا امضــا کردهانــد و ســوگند خوردهانــد کــه بــه توافقنامــهی
پاریــس کــه مربــوط بــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای اســت ،احتــرام بگذارنــد .هــدف ایــن توافقنامــه ،اطمینــان از عــدم افزایــش دمــای
متوســط جهانــی در محــدودهی بیشــتر از  2درجــهی ســانتیگراد باالتــر از ســطﺢ قبــل از صنعتــی شــدن جهــان میباشــد.
در مبــارزه علیــه تغییــرات آب و هوایــی و کاهــش انــرژی مصرفــی توســط ســاختمانها ،اســتفاده از الایدیهــا ســریعترین ،ســادهترین و در
دســترسترین راه میباشــد .بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی آمــاده بــرای داشــتن مزایــای فرصتهــای صرفهجویــی باقیمانــده در فضاهــای تجــاری
مذکــور ،الایدیهــا در حــال متعــادل کــردن تغییــرات بــار انــرژی را در سرتاســر کشــور هســتند و بــا کاهــش پیــک مصــرف ،نــه تنهــا نیــاز بــه
انــرژی الکتریکــی جدیــد نخواهــد بــود ،بلکــه انــرژی تولیــد شــده توســط کﺜیفتریــن نیروگاههــای مــا کــه انتشــاردهندهی کربــن هســتند هــم
قابــل حــذف اســت.
در حالیکــه الایدیهــا بــه تنهایــی باعــﺚ تحــول در بخــش روشــنایی گردیدهانــد ،گــزارش جدیــدی کــه توســط گــروه آینــدهی انــرژی
( )EFGاز ایالــت ورونــت بــرای کنسرســیوم دیزاینالیتــس ( )DLCآمــاده شــده اســت نشــان میدهــد کــه اضافــه کــردن کنترلرهــای روشــنایی
شبکهشــده بــه الایدیهــا ،روی ایــن روال تأﺛیــر قابــل توجهــی خواهــد گذاشــت .مطالعــات  EFGنشــان میدهــد کــه اضافــه کــردن ایــن کنترلرهــا
در نصــب و راهانــدازی الایدیهــا صرفهجویــی انــرژی را نســبت بــه زمانیکــه الایدیهــا بــه تنهایــی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد ،حــدود
47درصــد بیشــتر خواهــد کــرد .ایــن ﻇرفیــت صرفهجویــی در مــدت  5ســال بــه مقــدار  75تراواتســاعت خواهــد رســید و ایــن عــدد حــدود 17
بــار بزرگتــر از  4,5تراواتســاعت خروجــی ســاالنهی ســد هــو ِور خواهــد بــود.
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عــاوه بــر ایــن ﻇرفیــت صرفهجویــی عظیــم انــرژی ،کنترلرهــای مربــوط بــه الایدیهــا،
مجموعــهای از مزایــای ﻏیــر روشــنایی ماننــد راحتــی بیشــتر انســان ،کاربــرد بهینهتــر فضــای اداری و
امنیــت بیشــتر را نیــز ایجــاد میکننــد .بــه عنــوان نمونــه ،بــا سنســورهای تعبیهشــده در چراغهــای الایدی
ســقفی ،روشــنایی میتوانــد مســیر ارتباطــی ســاختمانهای هوشــمند باشــد کــه کارکنــان را قــادر خواهــد ســاخت
موقعیتهــای مکانــی خالــی و اتاقهــای ماقــات را از طریــق اپلیکیشــنهای تلفــن همــراه پیــدا کــرده و رزرو کننــد.
کارمنــدان و مدیــران ســاختمان میتواننــد مناطقــی کــه خالــی از افــراد اســت را در هــر ســاعت یــا هــر روز مشــاهده کننــد و بــه
همیــن ترتیــب گرماســازها ،تجهیــزات تهویــه مطبــوع و روشــناییهای مربــوط بــه آن فضاهــا را خامــوش کننــد.
متأســفانه نفــوذ گســتردهی بــازار کنترلرهــا بــه دالیلــی ماننــد طبیعــت پیﭽیــده ،پیمانــکاران بــدون مهــارت کافــی ،عــدم درک مزایــای آن و
پشــتیبانی محــدود ،باعــﺚ شــده اســت کــه ایــن کنترلرهــا بــه صــورت سازماندهیشــده اجــرا نشــوند .در عیــن حــال ،نصــب مــداوم الایدیهــای
بــدون کنترلــر باعــﺚ عــدم تحقــق مزایــای ایــن تکنولــوژی در عملکــرد بهینــه ســاختمان ،افزایــش کیفیــت و ایجــاد زیرســاخت بــرای ســاختمانهای
متصــل بــه شــبکهی آتــی شــده اســت.
گــزارش  EFGنشــان میدهــد کــه بــا پشــتیبانی از ایــن مزایــا و ارتقــاء آنهــا ،صرفهجویــی احتمالــی از کنترلرهــا تــا ســال  2035میتوانــد بیــش
از دو برابــر بیشــتر از مقــدار مــورد انتظــار بــر اســاس ســناریوهای ارتقــاء کنونــی باشــد .جــای تقدیــر دارد کــه صــدای حمایــت صنایــع همگانــی از
گســترش و توســعهی کنترلرهــا در جلســهی اخیــر کنسرســیوم دیزاینالیتــس بــه گــوش میرســید .ارتقــاء بنیادیــن و مﺆﺛــر در کنترلرهــا کــه بتوانــد
باعــﺚ جــذب قابلتوجــه در بــازار شــود ،خواهــد توانســت بــه میــزان صرفهجویــی برنامههــای بهــرهوری صنایــع همگانــی چندیــن ســال بیفزایــد.
اخیــرا ً کنسرســیوم  DLCمجموعــهی جدیــدی از الزامــات فنــی را بــرای کنترلرهــا در نظــر گرفتــه و برنامههــای آموزشــی بــرای نصبکنندههــای
آن را افزایــش داده اســت .عــاوه بــر ایــن ابــزار محاســبهکنندهی میــزان صرفهجویــی را بــرای پشــتیبانی از صنایــع همگانــی طراحــی کــرده اســت
تــا ایــن صنعــت را در مســیر اصلــی اســتفاده از تکنولــوژی خــود قــرار دهــد.
حمایــت کنسرســیوم دیزاینالیتــس بــا تأکیــد روزافــزون مــا بــر کنتــرل و افزایــش کیفیــت نــور مطابقــت دارد .ایــن تأکیــد در نســخهی  5,0از
مشــخصات لیســت محصــوالت واجــد شــرایط ( )QPLمــا نشــان داده شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت ایــن لیســت جهــت اﻇهــار نظــر در تاریــﺦ
اول ژانویــه ســال  2019منتشــر خواهــد شــد.
در حالیکــه از زمــان انتشــار اولیــن لیســت مشــخصات مــا در ســال  ،2009بهــرهوری محصــول در کانــون توجهــات قــرار گرفتــه اســت ،در
بازنگــری نســخهی اخیــر خــود ،وزن کیفیــت روشــنایی افزایــش داده شــده اســت ،در همیــن حــال حمایــت از محصوالتــی کــه بــه صرفهجویــی
انــرژی در مقیــاس گســترده ،ســرعت بخشــیدهاند ادامــه داده شــده اســت .تحقیقــات بــه مــا میگویــد کــه کیفیــت نــور روی افــراد تأﺛیــری عمیــق
میگــذارد ،از بهــرهوری و عملکــرد گرفتــه تــا ایمنــی ،ســامتی و تندرســتی و حتــی خلــق و خــو .امــا گاهــی نــگاه مــا بــه صرفهجویــی انــرژی و
دالرهــای آن ،باعــﺚ میشــود کــه صنعــت فرامــوش کنــد روشــنایی واقعـاً بایــد چــه چیــزی بــرای افــراد داشــته باشــد؛ توانایــی بــرای دیــدن ،انجــام
کارهــای الزم و احســاس راحتــی.
مــن ایــن موضــوع را بــه صــورت مســتقیم در دیــدار اخیــر خــود بــا پزشــک متخصــص کــودکان مشــاهده کــردم ،زمانــی کــه گفتگــوی بیــن مــا از
بحــﺚ ایمنســازی بــه بحــﺚ روشــنایی رســید .دکتــر و پرســتاران از ایــن موضــوع شــکایت داشــتند کــه الایدیهــای جدیــدا ً نصــب شــده در اتــاق
بررســی پزشــکی ،باعــﺚ ایجــاد اســترس فیزیکــی بــرای کارکنانــی کــه هــر روز در آنجــا کار میکردنــد ،شــده اســت .ایــن بــرای بیمــاران کوچــک
و جــوان کــه بــرای کشــت میکــروب در گلــو ،واکســن کــزاز و دیگــر روشهــای پزشــکی در آنجــا حضــور داشــتند همــه چیــز داشــت بــه جــز
آرامشبخشــی .بلــه ،آنهــا در حــال صرفهجویــی در انــرژی الکتریکــی بودنــد ،امــا بــه قیمــت از بیــن رفتــن وﻇیفــه و عملکــرد اصلــی آنهــا یعنــی
آرامشبخشــی و درمــان کــودکان بیمــار.
در حالــی کــه ایــن تجربــه روایــت شــده بــود ،امــا ایــن موضــوع در کنــار عملکــرد بــاالی روشــنایی از لحــاظ صرفهجویــی انــرژی ،نتیجــهی جانبــی
ناخواســتهی مذکــور را نیــز نشــان مــیداد ،کــه البتــه ایــن مســأله ﻏیرعــادی نیســت .البتــه هیــﭻ کــس نمیخواهــد کــه زمــان را بــه دوران قبــل از
الایدیهــا برگردانــد .اســتانداردهای عملکــردی بــرای الایدیهــا بــه انــدازهای رســیده اســت کــه بتــوان آنهــا را بــه چالــش کشــید ،همانطــور کــه
ایــن مــورد اﻏلــب پــس از پذیــرش ســریع و فراگیــر هــر تکنولــوژی جدیــدی اتفــاق میافتــد.
عــاوه بــر ایــن عامــل انگیــزهی کیفیــت بهتــر نــور بــا بهــرهوری انــرژی هماهنگــی و تطابــق نــدارد .بلکــه در حقیقــت گاهــی ایــن دو در مقابــل
هــم هســتند.

مزیــت توجــه بیشــتر بــه کیفیــت نــور در انتخــاب محصــول و کاربــرد آن تنهــا بــرای انســان مناســب نیســت .کنتــرل
درخشــندگی ،چشــمکزنی و دیگــر جنبههــا میتوانــد آﺛــار منفــی روشــنایی بیرونــی را بــر حیوانــات ،پرنــدگان و حشــرات
نیــز کاهــش دهــد ( .)2MnMu6a/http://bit.lyایــن آﺛــار منفــی شــامل مــواردی ماننــد مختــل کــردن توانایــی آنهــا در تولیــد مﺜــل ،عقیــم
کــردن در گردهافشــانی و تغییــر الگوهــای مهاجــرت میباشــد.
بــرای انســان دانــا کامـ ً
ا روشــن اســت کــه کیفیــت نــور یــک نگرانــی جــدی خواهــد بــود .همانطــور کــه ِکلیســیگر مدیــر سیاســتهای فنــی
شــرکت ســیگنیفای (فیلیﭙــس ســابق) در شــهر برلینگتــون از ایالــت ماساچوســت در کنفرانــس جــوالی  DLCبــه آن اشــاره کــرد .او گفــت
»ســامتی بحــﺚ جدیــد پایــداری اســت« .ســاختمان هوشــمند میتوانــد تبدیــل بــه ســاختمان ســالم شــود .بــا توجــه بــه الگــوی در حــال ﻇهــور،
کیفیــت نــور تنهــا مربــوط بــه بینایــی نیســت ،بلکــه بــرای پشــتیبانی از ریتمهــای متناســب بــا چرخــهی شــبانهروزی طبیعــی بــدن انســان کام ـ ً
ا
حیاتــی و ضــروری اســت ( .)2MsyPet/http://bit.lyعــاوه بــر ایــن در هوشــیاری صبحگاهــی و آرامــش شــبانگاهی نیــز بســیار تأﺛیرگــذار
اســت .روشــنایی انســانمحور اﻏلــب شــامل کنتــرل فاکتورهایــی ماننــد میــزان نــور و رنــﮓ آن و همﭽنیــن ســنس کــردن مقــدار نــور طبیعــی
روز کــه وارد اتــاق میشــود ،میباشــد .گــزارش آژانــس حفاﻇــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده نشــان میدهــد کــه آمریکاییهــا بــه طــور
متوســط 90درصــد از زمــان روزانــهی خــود را در محیطهــای داخلــی میگذراننــد .همﭽنیــن اگــر روشــنایی مــورد اســتفاده بــرای ایــن افــراد
بازتــاب و یــا تقلیــدی از نــور طبیعــی روزانــهی پشــت پنجرههــای ادارات محــل کارشــان باشــد ،بهــرهوری آنهــا افزایــش خواهــد یافــت و عــاوه
بــر ایــن دارای روحیــهی بهتــری خواهنــد بــود.
طراحــی برنامههــای بهــرهوری ،بــه طــور اســتراتژیک بــرای مقابلــه بــا مســائل مطرحشــده در اینجــا و همﭽنیــن بــرای بــه حداکﺜــر رســاندن
بهــرهوری و عملکــرد محصــوالت جدیــد مــورد اســتفاده در صنایـ ِع در حــال گسـ ِ
ـترش کشــور ماننــد کشــاورزی و باﻏبانــی ،در اولویــت مســائل
مطــرح در  DLCبــرای آینــدهی قابــل پیشبینــی خواهــد بــود.)2M2WcL9/http://bit.ly( .
ایــن یــک زمــان هیجانانگیــز و مهــم بــرای ورود بــه عرصــهی روشــنایی تجــاری اســت .بســیاری از چالشهــا ،فرصتهــا و تاشهــای
مشــترک در پیــش روی مــا قــرار دارد و مــا دســت بــه دســت هــم ،چــرخ ماشــین روشــنایی بــا عملکــرد بــاال را بــرای دســتیابی بــه جهانــی پاکتــر،
هوشــمندتر و ســالم تــر بــه گــردش در خواهیــم آورد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs

26

در جلس ـهی کنسرســیوم دیزایــن الیتــس و کنفرانــس برگــزار شــده در بوســتون از ایالــت ماساچوســت ،ســخنرانان و شــرکتکنندگان کــه بــه
نمایندگــی از ســازمانهای کلیــدی و گروههایــی ماننــد صنایــع همگانــی (آب و بــرق) ،شــهرداریها و مقامــات دولتــی فــدرال حضــور
داشــتند ،مراکــز برنامهریــزی بهــرهوری انــرژی ،تولیدکننــدگان و طراحــان روشــنایی دریافتنــد کــه چگونــه تالشهــای کنسرســیوم توســط
محرکهــای بــازار و کاربردهــای بــا ارزش بــاال ،بــه منصــه ظهــور خواهــد رســید.

ـنایی برای
ـس | روشـ
ـزارش کنفرانـ
گـ
ســامتی و تندرستی
پژوهشگران شاخصهای چرخهی شبانهروزی انسان و تأثیر نور الایدی بر سالمتی را
در کنفرانس روشنایی انسانمحور ( )HCLارائه دادند.

دومیــن کنفرانــس روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی مجلــهی الایدی بــا حضــور جمــع درخشــانی از پژوهشــگران و کارشناســان حوزهی
روشــنایی انســانمحور برگــزار شــد .در ایــن بخــش از مجلــه کــه بــا نوشــتههای مــاری رایــت همــراه اســت ،برخــی از صحبتهــای جالــب
توجــه حاضریــن ،متمرکــز بــر توصیــف روشــنایی بــرای ســامتی و تأﺛیــرات مﺜبــت و منفــی مســتقیم روشــنایی مصنوعــی بــر ســامتی انســان
مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
مجلــهی الایدی دومیــن کنفرانــس روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی خــود را در  18ژوالی در ســاحل نیوپــورت ایالــت کالیفرنیــا
برگــزار کــرد .شــرکتکنندگان در ایــن کنفرانــس بــه مباحــﺚ مطــرح شــده توســط کارشناســان برجســته در مــورد روشــنایی انســانمحور
گــوش فــرا دادنــد (شــکل  .)1بســیاری از صحبتهــا در مــورد تأﺛیــرات روشــنایی بــر سیســتمهای ﻏیربینایــی و همﭽنیــن تأﺛیــر روشــنایی در
چرخــهی شــبانهروزی فیزیولوزیکــی بــدن انســان بــود .برخــی از برنامههــا نیــز در مــورد روشــنایی الایدی بــه عنــوان روشــی بــرای کاهــش
اتفــاق نزدیکبینــی ،ضدعفونــی مــداوم از طریــق روشــنایی و روشــنایی بــرای ســامتی در محیــط زیســت اطــراف بــود .شــاید جذابتریــن و
چالشــیترین موضــوع آن روز در مــورد مشــخصات روشــنایی بــرای ســامتی و درک تأﺛیــرات مســتقیم نــور بــر ســامتی بــود .مــا در اینجــا
روی چندیــن موضــوع ارائهشــده در ایــن کنفرانــس بحــﺚ خواهیــم کــرد .دکتــر ماریانــا فیــگارو ،مدیــر مرکــز تحقیقــات روشــنایی ()LRC
در مﺆسســهی پلیتکنیــک ِرن ُس ـلِی ِر بــه عنــوان ســخنران کلیــدی ،کنفرانــس را آﻏــاز کــرد .او ایــن ســﺆال را مطــرح کــرد کــه »روشــنایی چــه
تأﺛیراتــی دارد؟« و او نمــوداری کــه مــا در (شــکل  )2آوردهایــم را نشــان داد .در ایــن نمــودار تأﺛیــر روشــنایی بــر سیســتمهای بصــری ،ﻏیربصــری
و همﭽنیــن سیســتم فیزیولوژیکــی (مربــوط بــه وﻇایــف هریــک از اعضــای بــدن در محــدوده و زمــان مشــخص) نشــان داده شــده اســت.
فیــگارو گفــت کــه سیســتمهای موجــود در ایــن نمــودار »ممکــن اســت بخشهــای کوچکــی باشــند ،امــا آنهــا بخشهایــی هســتند کــه مــا
اطاعــات بیشــتری در مــورد آنهــا داریــم« .میدانیــم کــه نــور میتوانــد روی سیســتمهای بســیار بیشــتری نســبت بــه آنﭽــه تــا کنــون شــناخته
شــده اســت ،تأﺛیــر بگــذارد .فیــگارو ادامــه داد کــه »مــن فکــر میکنــم حتــی در داخــل ایــن سیســتمها ،روشــنایی دارای مشــخصات متفاوتــی
اســت و بــه صــورت متفــاوت روی ایــن سیســتمها تأﺛیــر میگــذارد«.
نکتــهای کــه در روز کنفرانــس توســط بیشــتر ســخنرانان بــه بیانهــای مختلــف تکــرار شــد ایــن بــود کــه موضــوع کامـ ً
ا پیﭽیــده اســت و درک
کامــل و جامعــی در مــورد آن وجــود نــدارد .فیــگارو ادامــه داد کــه »امــا مــن فکــر میکنــم وﻇیفــهی مــا ایــن نیســت کــه در برابــر ایــن موضــوع
تنهــا دســتان خــود را بــاال ببریــم و بگوییــم ،اوه خــدای مــن ،مــن نمیتوانــم هیــﭻ کاری کنــم« .او در ادامــه برخــی از مراحــل را تشــریﺢ کــرد.

شــکل  -1شــرکتکنندگان در کنفرانــس غــرق در موضوعــات کنفرانــس از شــاخصهای تأثیــرات روشــنایی بــر چرخ ـهی شــبانهروزی
بــدن انســان تــا اســتفاده از روشــنایی بــرای ضدعفونیکنندگــی و همچنیــن تأثیــرات درمانــی بودنــد.
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شکل  -2روشنایی به طرق گوناگون بر سیستمهای بصری ،غیربصری و فیزیولوژیکی تأثیرگذار است.

28

◄تأﺛیرات فیزیولوژیکی
در ادامــه فیــگارو بحــﺚ خــود را بــه ســرعت بــه موضــوع درک اﺛــرات فیزیولوژیکــی روی یــک انســان انتقــال داد و روی نــور قرمــز تمرکــز
کــرد .او گفــت پژوهشــگران در  LRCدریافتهانــد کــه نــور قرمــز تأﺛیــر هوشــیاری روی افــراد دارد .امــا آنهــا فکــر میکردنــد کــه در ایــن
موضــوع در حــال اشــتباه هســتند ،زیــرا عقــل متعــارف میگویــد کــه نــور ﻏنــی از رنــﮓ آبــی باعــﺚ هوشــیاری میشــود .فیــگارو گفــت
کــه »چیــزی کــه دوســت دارم شــما از ایــن بحــﺚ بــه خاطــر بســﭙارید ایــن اســت کــه موضــوع هوشــیاری فقــط مربــوط بــه نــور آبــی نیســت«.
او بــرای اﺛبــات گفتــهی خــود بــه کار آنــدرو اِلیُــت ،اســتاد روانشناســی دانشــگاه راجســتر ارجــاع داد ،کســی کــه اعتقــاد دارد نــور قرمــز بــرای
انســانها یــک نشــانهی خطــر محســوب میشــود و باعــﺚ یــک واکنــش مبارزهطلبــی یــا پــرواز در انســان میشــود .تحقیقــات حتــی نشــان
داده اســت کــه افــراد ،شــخصی را کــه پیراهــن قرمــز پوشــیده اســت نســبت بــه شــخصی کــه پیراهــن آبــی یــا ســفید دارد ،آدم عصبانیتــری
میداننــد.
فیــگارو گفــت کــه  LRCدر مــورد تأﺛیــرات فیزیولوژیکــی ﻏیربصــری نــور ﻏنــی شــده بــا انــرژی قرمــز ،تحقیقــات بیشــتری داشــته اســت .او
گفــت ایــن تحقیقــات نشــان میدهــد کــه نــور قرمــز در طــول زمانهــای پــس از نهــار و یــا در اوقــات نیمــه شــب ،میتواننــد هوشــیاری افــراد
را افزایــش و مــدت زمــان واکنــش آنهــا را کوتاهتــر کنــد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs

ک چرخهی شبانهروزی فیزیولوژیکی بدن انسان (شاخص )CS
◄شاخص محر 
بعــد از ایــن ،فیــگارو شــروع بــه بحــﺚ در مــورد کار انجــام شــده توســط مرکــز تحقیقــات  LRCدر مــورد تابــع حساســیت طیفــی بــه نــام
»روشــنایی چرخــهی شــبانهروزی فیزیولوژیکــی بــدن انســان« یــا  CLAکــرد کــه منجــر بــه شــاخص محــرک چرخــهی شــبانهروزی ()CS
گردیــده اســت .او گفــت کــه بیشــتر ذهنیتهــای کنونــی در مــورد پاســﺦ فیزیولوژیکــی ایــن اســت کــه آن تنهــا مربــوط بــه بخــش مان ُﭙســین
و ســلولهای گانگلیونــی شــبکیهی بــه طــور ذاتــی پذیرنــدهی نــور ( )ipRGCsسیســتم ﻏیربصــری (کــه روی سیســتم فیزیولــوژی بــدن تأﺛیــر
میگــذارد) نیســت .ســلولهای میلــهای و مخروطــی بصریمحــور نیــز نقــش دارنــد ،اگرچــه پژوهشــگران هنــوز در حــال کار بــرای درک
ایــن تعامــات هســتند .در کنفرانــس روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی در ســال  ،2017جیمــی زیتـزِر از دانشــگاه اســتنفورد پیشــنهاد داد کــه
سیســتم بصــری ممکــن اســت نوعــی از تابــع کنتــرل بهــره را ایجــاد کنــد (.)2KDbsgc/http://bit.ly
بــا ایــن حــال ،نکتــهی فیــگارو ایــن اســت کــه شــاخص لوکــس مانوپیــک معــادل ( ،EMLمرتبــط بــا ترشــﺢ هورمــون ماتونیــن کــه باعــﺚ
خــواب آلودگــی مــی شــود) دیگــر شــاخص رایــج ،بــه طــور کام ـ ً
ا ویــژهای بــه  ipRGCsوابســته اســت EML .هیــﭻ تأﺛیــری از میلههــا و
مخروطهــا نمیگیــرد.

تابــع  ،CLAدارای حساســیت پیکــی در حــدود  460نانومتــر اســت .فیــگارو توضیــﺢ میدهــد کــه ایــن
مــدل بــر اســاس توزیــع قــدرت طیفــی ( )SPDو مقــدار نــور تغییــر میکنــد و مرکــز  LRCیــک روش ســاده بــرای
محاســبهی  CLAتعریــف کــرده اســت .بــا ایــن حــال( CLA ،تابــع حساســیت طیفــی یــا روشــنایی چرخــهی شــبانهروزی
فیزیولوژیکــی بــدن انســان) بــه تنهایــی بــرای توصیــف دقیــق تأﺛیــر نــور بــر یــک شــخص کافــی نیســت ،زیــرا بــه گفتــهی فیــگارو
ایــن توصیــف تنهــا بــر اســاس طیــف نیســت ،بلکــه مقــدار هــم مهــم اســت .وی گفــت کــه اندازهگیــری  CLAیــا  EMLبــه تنهایــی
بــرای اندازهگیــری آســتانهی تأﺛیــر یــا اشــباع سیســتم فیزیولوژیکــی آســان نخواهــد بــود .بنابرایــن مرکــز تحقیقــات  LRCتابــع تبدیلــی
کــه  CLAرا بــرای بــه دســت آوردن  CSمــورد اســتفاده قــرار میدهــد توســعه داده اســت ،کــه پاســﺦ را بــه وســیلهی سیســتم چرخــهی
شــبانهروزی توصیــف میکنــد.

◄محدودیت شاخصها

◄توصیف ( circadian potencyقدرت چرخهی شبانهروزی بدن انسان)
هرچنــد کــه روی موضــوع شــاخصها تمرکــز شــده اســت ،امــا مارتین-مــور-اِد پزشــک و بنیانگــذار مرکــز نــور چرخــهی شــبانهروزی
و اســتادی بــود کــه کار هدایــت گــروه کشــفکنندهی  SCNرا در دانشــگاه هــاروارد در ســال  1980بــر عهــده داشــت SCN .تنظیــم
کننــدهی الگــوی کاری بــدن یــا جفــت هســته کوچــک بــاالی تقاطــع اعصــاب بینایــی در هیﭙوتاالمــوس مغــز اپتیکــی اســت کــه تنظیــم ریتــم
هــای روزمــره فیزیولوژیــک را انجــام میدهــد .موضــوع ایــن ارائــهی بــا عنــوان  circadian potencyحساســیت چرخــهی شــبانهروزی
بــدن انســان بــه نــور ســفید در محــل کار« بــود .او صحبــت خــود را بــا ایــن ســﺆال آﻏــاز کــرد کــه »حساســیت طیفــی کــه مــا نیــاز بــه
کار کــردن بــا آن داریــم ،چیســت؟« ســﭙس بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه صنعــت روشــنایی  120میلیــارد دالری و همﭽنیــن طراحــان و
کارشناســان روشــنایی بایــد در مــورد آن بداننــد.
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فیــگارو در مــورد برخــی از محدودیتهــای اســتفاده از  CSهشــدار داد و همﭽنیــن برخــی از جزئیــات ﻇریــف اســتفاده از آن را توضیــﺢ
داد .ایــن کار تــا کنــون بــر اســاس زمــان یــک ســاعته در معــرض نــور قرارگیــری بــرای یــک منبــع نــور مشــخص بــوده اســت و ایــن تنهــا
ســرکوب ماتونیــن را بــه عنــوان یــک اندازهگیــری در نظــر میگیــرد .امــا طــول دوره مهــم اســت ،روشــنایی روی بســیاری از سیســتمهای
فیزیولوژیکــی فراتــر از موضــوع ماتونیــن تأﺛیــر میگــذارد .او تأکیــد کــرد کــه اســتفاده از  CSنیازمنــد دانســتن انــدازهی دقیــق نــور در
چشــم اســت .اندازهگیــری شــدت روشــنایی افقــی نمیتوانــد نتایــج دقیقــی را ارائــه دهــد .اندازهگیــری در چشــم ،توزیــع پرتــو کامــل
و بازتــاب از ســطوح فضــا را نیــز در بــر میگیــرد LRC .توصیههایــی در مــورد ســطوح  CSبــرای زمانهــای مختلــف روز و وﻇایــف
متفــاوت دارد.
فیــگارو بــا اشــاره بــه تســتهای مبتنــی بــر شــاخص  CSبرخــی از نتیجهگیریهــا را بــه عنــوان آنﭽــه کــه مــا میدانیــم ،ارائــه کــرد .او
گفــت نــور روی افــراد تأﺛیــری مســتقیم یــا شــدید دارد و اینکــه آن نــور لزومـاً نــور آبــی نیســت کــه بــرای افزایــش هوشــیاری مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .بــرای مﺜــال شــما میتوانیــد هنــگام شــب بــرای دســتیابی بــه آن تأﺛیــر ،بــدون تغییــر فــاز چرخــهی شــبانهروزی شــخص از
نــور قرمــز اســتفاده کنیــد .بــا توزیــع قــدرت طیفــی متفــاوت ،بــرای دســتیابی بــه  CSیکســان ،ممکــن اســت نیــاز بــه افزایــش ســطﺢ نــور
باشــد .در همیــن حــال ،کار بــر روی تأﺛیــر مــدت زمــان نیــز وجــود دارد ،امــا بــه گفتــهی فیــگارو بــه نظــر میرســد مــدت زمــان بیشــتر از دو
ســاعت تأﺛیــر بســیار کمتــری خواهــد داشــت.
مجــددا ً بایــد بــه ایــن موضــوع بــاز گردیــم کــه مــا همــه چیــز را نمیدانیــم ،امــا بــرای فهمیــدن بایــد کاری انجــام دهیــم .فیــگارو اینگونــه
جمعبنــدی کــرد کــه »مــن فکــر میکنــم کــه اگــر مــا بیــش از حــد طراحــی کنیــم ،اگــر مــا تنهــا در طــول روز نــور روشــن را دریافــت
کنیــم ،چــون در حــال حاضــر ،مــا دائمـاً زیــر نــور ضعیــف هســتیم .اگــر فقــط کمــی بیشــتر مقــدار آن را افزایــش دهیــم ،فکــر میکنــم کــه
بتوانیــم شــروع بــه ایجــاد تغییــر در محیــط ساختهشــده کنیــم«.

◄توصیف ( circadian potencyقدرت چرخهی شبانهروزی بدن انسان)
هرچنــد کــه روی موضــوع شــاخصها تمرکــز شــده اســت ،امــا مارتین-مــور-اِد پزشــک و بنیانگــذار مرکــز نــور چرخــهی
شــبانهروزی و اســتادی بــود کــه کار هدایــت گــروه کشــفکنندهی  SCNرا در دانشــگاه هــاروارد در ســال  1980بــر عهــده داشــت.
 SCNتنظیــم کننــدهی الگــوی کاری بــدن یــا جفــت هســته کوچــک بــاالی تقاطــع اعصــاب بینایــی در هیﭙوتاالمــوس مغــز اپتیکــی اســت
کــه تنظیــم ریتــم هــای روزمــره فیزیولوژیــک را انجــام میدهــد .موضــوع ایــن ارائــهی بــا عنــوان  circadian potencyحساســیت چرخــهی
شــبانهروزی بــدن انســان بــه نــور ســفید در محــل کار« بــود .او صحبــت خــود را بــا ایــن ســﺆال آﻏــاز کــرد کــه »حساســیت طیفــی کــه مــا نیــاز
بــه کار کــردن بــا آن داریــم ،چیســت؟« ســﭙس بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه صنعــت روشــنایی  120میلیــارد دالری و همﭽنیــن طراحــان و
کارشناســان روشــنایی بایــد در مــورد آن بداننــد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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شکل -3مدلهای  CSو حساسیت طیفی  EMLراهنماییهای متناقضی را در زمینهی روشنایی انسانمحور ارائه میدهند.

◄ریشهی شاخص در شرایط کاری
امــا مــور-اِد گفــت کــه هیﭻیــک از آنهــا تحــت شــرایط دنیــای واقعــی از جملــه روشــن کــردن اتاقــی کــه کنفرانــس در آن برگــزار

شــد ،گرفتــه نشــده اســت .او چنیــن شــرایطی را بــه عنــوان نــور ســفید تکرنــﮓ در یــک اتــاق بــا حرکــت آزادانــهی افــراد بــا شــدتی در
محــدودهی  200تــا  1000لوکــس و مدتزمــان در معرضقرارگیــری طوالنــی توصیــف کــرد .وی گفــت کــه شــاخصهای موجــود بــا
ســامتی انســان ارتبــاط قــوی ندارنــد.
بودجــه تحقیقاتــی نــوآوری کســب و کار کوچــک مﺆسســهی ملــی ســامتی بــه مــور-اِد اجــازه داده اســت کــه مطالعــهی شــاخص
 circadian potencyخــود را در تنظیماتــی معــادل بــا شــرایط کاری معمولــی انجــام دهــد .ایــن مطالعــه ،روشــنایی چندرنگــه بــا طیــف در
حــال تغییــر و شــدت  540لوکــس را مــورد بررســی قــرار داده اســت .بــرای حــذف هرگونــه تأﺛیــر از پیــش تعییــن شــده در نتایــج ،مــور-اِد
بــرای تحلیــل نتایــج ،تعییــن بهتریــن حساســیت پیــک و شــکل ســمت چــﭗ و راســت منحنــی بــدون نیــاز بــه یــک نتیجــه گاوســی متقــارن،
از یــک ریاضیــدان کــه هیﭻگونــه اطــاع قبلــی از روشــنایی و حساســیت طیفــی نداشــت اســتفاده کــرد.

در نهایــت ایــن پژوهــش منتــج بــه منحنــی حساســیت طیفــی قــدرت چرخــهی شــبانهروزی بیولوژیکــی بــدن انســان گردیــد کــه در
(شــکل  )4نشــان داده شــده اســت .مقــدار پیــک در ناحیــهی آبیرنــﮓ اســت .همﭽنیــن 79درصــد از ناحیــهی زیــر منحنــی در همیــن
ناحیــه میباشــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن ناحیــهی ســایهدار درون آنﭽــه مــور-اِد از آن بــا عنــوان پاســﺦ حالــت مانــدگار یــاد کــرد و مربــوط
بــه در معــرض قرارگیــری طوالنــی اســت ،میباشــد .در حالیکــه طــول موجهــای کوتاهتــر و بلندتــر در دو طــرف آن ،بیشــتر مربــوط
بــه تأﺛیــرات حالــت گــذرا هســتند.
شــما میتوانیــد شــاخص  Circadian Potencyرا بــا مقایســهی ســطﺢ زیــر نمــودار یــک منبــع نــور در ناحیــهی  440تــا  490نانومتــر و
ســﭙس تقســیم آن بــر ســطﺢ زیــر نمــودار محــدودهی قابــل رؤیــت توســط چشــم انســان بــه دســت آوریــد .چنیــن دادههایــی میتواننــد
بــه آســانی توســط اســﭙکترومیترهای دســتی بــه دســت آینــد .همﭽنیــن نــور میتوانــد بــر اســاس اندازهگیریهــای Circadian Potency
بــرای روز و شــب توصیــف و مشــخص شــود.

شکل -4پیشنهاد  Circadian Lightمدل حساسیت  Circadian Potencyمیباشد که برپاسخ محرک حالت ماندگار تمرکز دارد.
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ســخنرانی پایانــی مجمــع عمومــی توســط دیویــد باســک ،دکتــرای پزشــکی از دانشــکدهی پزشــکی دانشــگاه تــوالن انجــام شــد .باســک
تحقیقاتــی را در بخــش زیستشناســی ســاختاری و ســلولی در مرکــز ســرطان تــوالن انجــام داده اســت .وی دســتاوردهای خــود را کــم
اهمیــت جلــوه داد و گفــت کــه یــک دانشــمند آزمایشــگاهی پشتمیزنشــین اســت کــه حــدود  40-30ســال اســت کــه بــه تحقیقــات ابعــاد
مختلــف چرخــهی شــبانهروزی فیزیولوژیکــی بــدن انســان در مــورد ســرطان پرداختــه اســت و ایــن نشــان از یــک تاریخﭽــهی کاری پاییــن
دارد .او گفــت زمانــی کــه وی شــروع بــه کار کــرده اســت» ،هیﭻکــس روی ایــن موضــوع کار نمیکــرد ،بــه خصــوص اگــر شــما روی
ماتونیــن کار میکردیــد .امــا بــه نظــر میرســد کــه اکنــون ایــن موضــوع شــکوفا شــده اســت و مــن از ایــن بابــت بســیار خرســندم«.
عنــوان ســخنرانی باســک بــا بهرهگیــری از زمینــهی فیلــم مشــهور اســﭙاگتی ﻏربــی چنیــن بــود» :روشــنایی ،ماتونیــن چرخــهی شــبانهروزی
و ســرطان ،زشــت ،بــد و خــوب« .باســک گفــت »نــور در ارتبــاط بــا ســرطان ،در حقیقــت یــک شمشــیر دولبــه اســت«.

شماره چهلم شهریور 1397
September 2018

◄سخنرانی پایان مجمع عمومی با حضور کلیه شرکتکنندگان

درک ایــن کنفرانــس و خــرد جمعــی در مــورد روشــنایی انســانمحور ایــن اســت کــه نــور ﻏنیشــده از طیــف آبــی
در ابتــدای روز ســالم اســت ،در حالیکــه ایــن نــور در شــب میتوانــد بــرای سیســتم چرخــهی شــبانهروزی بیولوژیکــی بــدن
زیــانآور باشــد .باســک گفــت» :خیلــی خــب ،ســرطان یــک بیمــاری پروســهای اســت کــه بــه ایــن نــوع تغییــرات واکنش بســیاری
نشــان میدهــد ،کــه منجــر بــه توانایــی نــور بــرای تغییــر سیســتم چرخــهی شــبانهروزی میباشــد و ایــن تغییــر میتوانــد اﺛــری خــوب و
یــا بــد داشــته باشــد .مــا فکــر میکنیــم ایــن تأﺛیــر از طریــق مدوالســیون ســیگنال ماتونیــن اتفــاق میافتــد« .او یــادآور شــد کــه ماتونیــن
هــم یــک ســیگنال مربــوط بــه چرخــهی شــبانهروزی فیزیولوژیکــی بــدن انســان اســت و هــم یــک هورمــون ضــد ســرطان کــه دارای اﺛــرات
مســتقیم ضدســرطانی اســت.
او بحــﺚ خــود را بــا آنﭽــه از آن بــا عنــوان »زشــت« یــاد کــرده بــود ،ادامــه داد .باســک گفــت کــه نــور کــم در شــب ،میتوانــد ســاعت
چرخــهی فیزیولوژیکــی بــدن انســان را بشــکند .تحقیقــات باســک بــر اســاس اســتفاده از پیونــد دادن ســرطان انســان در مــوش آزمایشــگاهی
و یــا مــوش صحرایــی اســت .وی گفــت در شــرایط عــادی ،ســلولهای تومــور در طــول روز بــا ســرعت زیــاد و در هنــگام شــب کــه
ماتونیــن حضــور دارد ،بــا ســرعت کــم رشــد میکننــد .امــا وجــود نــور کــم در شــب ،جنبــهی »زشــت« ایــن ماجراســت .ایــن توصیفــات
بــر اســاس تســتهایی کــه در آن موشهــای صحرایــی در معــرض ســطوح مختلــف نــور ســفید تکرنــﮓ در شــب بودنــد ،بــه دســت
آمــده اســت.
شــرایط کنترلــی بــه صــورت  12ســاعت روشــن و  12ســاعت تاریــک بــوده اســت .در ایــن تســتها ســطﺢ نــور در هنــگام شــب ،افزایــش
داده شــد ،تــا جایــی کــه ســطﺢ ماتونیــن موجــود در موشهــا بــه اشــباع رســید .نمــودار (شــکل  )5نشــان میدهــد کــه در شــرایط کنترلــی
تاریکــی در شــب ،رشــد تومورهــا افزایــش داشــته اســت ،امــا بــا یــک نــرخ نســبتاً آهســته .بــا افزایــش ســطﺢ نــور ،ایــن نــرخ رشــد بــه صورت
قابــل توجهــی افزایــش داشــته اســت .بــه گفتــهی باســک رشــد تــوده یــا تومــور توســط اســیدهای چــرب و گلوکــز میباشــد کــه بــا حضــور
ماتونیــن ایــن ســوختها مســدود میشــوند.
در ادامــه باســک بــا اشــاره بــه نمــودار بیوشــیمی کــه دورههــای روشــن-تاریک نرمــال را نشــان مــیداد گفــت کــه کل ایــن پروســه
ریتمیــک اســت .امــا حتــی قرارگیــری معــرض ســطوح پاییــن نــور  lx/cm2 0,2هــم میتوانــد ایــن الگــوی ریتمیــک را از بیــن بــرده و
رشــد  24ســاعت در شــبانهروز را ایجــاد کنــد .ایــن نتیجــه دو یــا ســه برابــر بزرگتــر از ســطﺢ رشــد تومــور اســت .او گفــت کــه موشهــا
نســبت بــه انســانها ،دارای حساســیت بیشــتری بــه نــور میباشــند و ایــن بــه معنــی آن اســت کــه اگــر انســان در معــرض چنیــن نــور کمــی
قــرار بگیــرد ،همــان تأﺛیــر و شــدتی را کــه روی موشهــا مشــاهده شــد ،بــرای انســان مشــاهده نخواهــد شــد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs

32

شــکل  -5منحنــی نــرخ رشــد در برابــر شــدت نــور بــرای تزریــق ســرطان ســینه انســانی در مــوش؛ افزایــش
ســطح روشــنایی در شــب ،باعــث رشــد ســریعتر تومــور در مــوش آزمایشــگاهی میشــود.

◄ارتباط تحقیق با انسانها
باســک گفــت کــه متأســفانه شــما نمیتوانیــد تســت طوالنیمــدت مــورد نیــاز را کــه بــر روی موشهــا انجــام دادیــد،
بــه آســانی بــر روی انســانها اجــرا کنیــد .امــا تیــم باســک بــرای تقریــب زدن ایــن تســت روی انســان بــا گروهــی از دانشــگاه
تومــاس جفرســون کــه توســط دکتــر جــرج ب ِری ِنــارد هدایــت میشــد ،کار کــرده اســت .گــروه برینــارد نمونههــای خــون را از داوطلبــان
زن در طــول روز ،در طــول شــب و پــس از در معــرض نــور کــم قــرار گرفتــن در شــب جمــعآوری کردنــد .ایــن نمونههــا بــرای تیــم
باســک ارســال شــدند .جایــی کــه آنهــا ســرطان ســینهی انســان را بــه موشهــا تزریــق کردنــد و روشــی را بــرای پمﭙــاژ نمونههــای خونــی
ذخیرهشــده در یــک منبــع خارجــی مســتقیماً بــه ســمت تومــور ایجــاد کردنــد .آنﭽــه کــه باســک آن را فراینــد انســان بــه انســان (از خــون
انســان بــه تومــور انســان) نامیــد.
ایــن پژوهــش نتایــج مــورد انتظــار را بــا جلوگیــری از ماتونیــن و رشــد تومــور در طــول روز ،رشــد عقــب افتــاده در شــب و رشــد نزدیــک
بــه ســطﺢ طــول روز در حالــت نــور کــم در شــب را ایجــاد کــرد .باســک گفــت» :ایــن تعریــف بــرای اولیــن بــار ارائــه شــد کــه در واقــع
ســیگنال ماتونیــن در انســانها یــک ســیگنال ضــد ســرطان در چرخــهی شــبانهروزی فیزیولوژیکــی بــدن انســان میباشــد کــه شــما را
در برابــر پیشــرفت در رشــد ســرطان بالینــی محافظــت میکنــد« .برینــارد و باســک در تحقیقــی کام ـ ً
ا مشــابه بــرای ســرطان پروســتات
مــردان نیــز نتایــج مشــابهی را ﺛبــت کردنــد.
بــا توجــه بــه تأﺛیــر نــور کــم در شــب بــر روی مــردان و زنــان ،باســک گفــت کــه گــروه در ایــن فکــر بــود کــه آیــا از نظــر طیفــی بــرای
نــوری کــه در معــرض قــرار داده شــده ،موضوعــی وجــود دارد یــا خیــر .آیــا نــور ﻏنــی از قرمــز نســبت بــه نــور ﻏنــی از آبــی ،تأﺛیــر
کمتــری در توقــف ماتونیــن دارد؟ تســت بــر اســاس در معــرض تاریکــی قــرار دادن طوالنــی مــدت بــرای تﺜبیــت ســطﺢ ماتونیــن نرمــال
و ســﭙس در معــرض قرارگیــری نــور قرمــز انجــام و مشــخص شــد کــه در ایــن حالــت ســطﺢ ماتونیــن متوقــف نشــده اســت ،در حالــی
کــه در معــرض قرارگیــری نــور آبــی ماتونیــن را متوقــف کــرده اســت.
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در ادامــه باســک در مــورد آنﭽــه او بــا عنــوان »بــد« از آن نــام بــرده بــود صحبــت کــرد .وی گفــت کــه گــروه تحقیقاتــی تأﺛیــر درمانــی
ســرطان ســینه انجــام شــده روی موشهــا را بــا تاموکســیفن در نظــر گرفــت .تاموکســیفن ،اولیــن درمــان هورمونــی بــرای ســرطان ســینه
اســت .ایــده ایــن بــود کــه پاســﺦ درمــان تاموکســیفن در دو گــروه از موشهــا ،گروهــی بــا ســیگنال ماتونیــن ســالم و بــی عیــب و گروهــی
کــه ماتونیــن متوقــف و ســرکوب شــده داشــتند ،مقایســه شــود.
هنگامــی کــه پــس از شــروع بــه رشــد ســریع تومــور در جمعیــت دارای ماتونیــن متوقــف و ســرکوب شــده (در معــرض قرارگیــری نــور
کــم در شــب) ،درمــان تاموکســیفن آﻏــاز شــد ،نــرخ رشــد بــه رشــد ســریع خــود ادامــه داد .امــا زمانــی کــه آن درمــان بــرای گروهــی کــه
در ســیکل  12ســاعت تاریکــی نرمــال قــرار داشــتند اعمــال شــد ،رشــد
تومــور متوقــف و ســﭙس شــروع بــه پســرفت کــرد (شــکل  .)6باســک در ایــن زمینــه گفــت کــه »نــور در شــب نــه تنهــا بــر فعالیتهــا و
تواناییهــای طبیعــی ایــن تومورهــا بــرای رشــد و متابولیــزه کــردن و پیشــرفت حالــت ســرطان بالینــی تأﺛیــر میگــذارد ،بلکــه ایــن نــور
در شــب ،در ایــن شــرایط آزمایشــگاهی باعــﺚ مقاومــت ســرطان در برابــر درمــان تاموکســیفن نیــز میشــود« .باســک گفــت کــه گــروه
تحقیقاتــی ،همیــن پروســه را بــرای شــیمی درمانــی نیــز اجــرا کــرد و دقیق ـاً بــه همیــن پاســﺦها رســید.
ســﭙس باســک گفــت کــه »اکنــون میخواهــم بــا جنبــهی خــوب ماجــرا ،صحبــت خــود را بــه پایــان رســانم« .ســﭙس موضــوع صحبــت خــود
را از نــور کــم در شــب بــه اســتفاده از نــور الایدی ﻏنــی از آبــی متمرکــز کــرد .باســک گفــت» :مــا دوســت داریــم کــه فکــر کنیــم نــور
آبــی بــه عنــوان تقویــت کننــدهی سیســتم چرخــهی شــبانهروزی بــدن انســان عمــل میکنــد« .ایــن تحقیقــات نشــان میدهــد کــه در معــرض
قرارگیــری نــور ســفید تکرنــﮓ اســتاندارد ماننــد المــﭗ فلورســنت و یــک منبــع نــور ﻏنــی از آبــی ،هــر دو بــا شــدت فوتــون یکســان در
ســاعات روز ،منجــر بــه مــوج بلنــدی از ماتونیــن در شــب میشــود .ایــن افزایــش حــدود  7تــا  8برابــر حالتــی اســت کــه از منبــع نــور ﻏنــی
از آبــی بــه تنهایــی اســتفاده شــود .عــاوه بــر ایــن مــدت زمــان حضــور ماتونیــن نیــز حــدود دو تــا ســه ســاعت افزایــش مییابــد.

شــکل  -6درمــان ســرطان ســینه هورمونــی تاموکســیفن ( )TAMهنگامــی کــه هنــگام شــب در معــرض نــور
قــرار داشــتند ،بیاثــر بــود.
 12L:12dLANبه معنای  12ساعت روشن و  12ساعت نور کم در شب؛
 12L:12Dبه معنای  12ساعت روشن و  12ساعت تاریک.
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باســک ســﭙس پرســید کــه »آیــا ایــن موضــوع بــرای رشــد تومــور پیامــدی دارد؟« و ســﭙس بافصلــه جــواب داد کــه »بلــه ،قطعـاً...
شــاید بتــوان گفــت کــه مــا بــه ایــن حیوانــات یــک مکمــل ماتونیــن دادهایــم«.
وی گفــت کــه ایــن گــروه تحقیقاتــی ،بــا اســتفاده از موشهــا پژوهشــی را در زمینــهی ســرطان کبــد انجــام داده اســت تــا تأﺛیــر آنﭽــه
وی ( bLADنــور آبــی در روز) مینامــد ،را بررســی کنــد .ایــن موشهــا بــا یــک داروی شــیمیدرمانی پیشــرفته کــه بــرای درمــان
ســرطان کبــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،درمــان شــده بودنــد و بــا یــک چرخــهی نرمــال روز -شــب ،تومورهــا واکنــش پســرفت را
نشــان میدادنــد .امــا عــاوه بــر ایــن ،موشهــای در معــرض نورآبــی در روز ،میــزان پســرفت دو برابــری را نســبت بــه آنهایــی کــه زیــر
چرخــهی نــور اســتاندارد مــورد مطالعــه بودنــد ،را نشــان میدادنــد.
بــه گفتــهی باســک قدمهــای بعــدی ،توســعهی کاربردهــای انســان بــا اســتفاده از روشــنایی قابــل تنظیــم و متناســب بــا چرخــهی
شــبانهروزی فیزیولوژیکــی بــدن انســان بــرای اصــاح ســیگنال ضــد ســرطان ماتونیــن بــرای ســرکوب رشــد تومــور و متاســتاز خواهــد
بــود .ایــن گــروه تحقیقاتــی قصــد دارد تــا از ایــن روشــنایی قابــل تنظیــم بــرای رشــد حساســیت بــه درمانهــای ســرطان اســتفاده کنــد.
مطمﺌن ـاً بــرای روشــنایی انســانمحور ،کاربردهــای بســیار زیــادی کــه نســبت بــه درمــان ســرطان بُعــد نمایشــی کمتــری دارنــد وجــود
خواهــد داشــت .ادامــه یافتــن تحقیقــات علمــی در ایــن زمینــه عموم ـاً منجــر بــه بهبــود الگوهــای خــواب و افزایــش بهــرهوری خواهــد
شــد .تحقیقــات فیــگارو از مرکــز تحقیقــات روشــنایی ( )LRCنشــان داده
اســت کــه روشــنایی قابــل تنظیــم میتوانــد حتــی زندگــی بیمــاران مبتــا بــه جنــون را بهبــود بخشــد .همانطــور کــه تولیدکننــدگان ،ایــن
تکنولــوژی را درک میکننــد و طراحــان بــه طــور گســترده آن را مشــخص میکننــد ،روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی ،یــک
فرصــت درخشــان اســت و مزایــای بالقــوهی زیــادی را بــرای صنعــت روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) بــه همــراه خواهــد داشــت.

بینــش و عمقنگــری صنعــت |
روشــنایی هوشــمند
سرمایهگذاری در محل تالقی روشنایی تجاری و
اینترنت اشیاء

همانطــور کــه اینترنــت اشــیاء تطبیــق بعــدی خــود را بــرای کاربردهــای ســختافزاری و نرمافــزاری ایجــاد میکنــدCHUCK PICCIRILLO ،

توضیــﺢ میدهــد کــه چگونــه تکنولــوژی قابلیتســاز و ارائهدهنــدگان روشــنایی بایــد بــه یــک مــدل مفهومــی و توســعهای جدیــد تغییــر روش
دهنــد تــا ایــن اطمینــان ایجــاد شــود کــه کسبوکارشــان در بــازار فضاهــای مرتبــط رشــد خواهــد کــرد.
اینترنــت اشــیاء ( )IoTو روشــنایی تــا همیــن چنــد ســال قبــل ،در حــال زندگــی در دنیاهــای جداگانــهای بودنــد .در طــول دهــهی گذشــته ،روشــنایی
داخلــی از تکنولــوژی ســنتی المﭗهــای رشــتهای و فلورســنت بــه روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) و پــس از آن بــه سیســتمهای مدیریــت
روشــنایی متصــل بــه شــبکه تکامــل یافــت .بــه طــور همزمــان ،اینترنــت اشــیاء نیــز بــه عنــوان انقــاب تکنولــوژی بعــدی ،شــروع بــه ایجــاد تعــداد
زیــادی از کاربردهــای هوشــمند کــه نحــوهی کار ،نقــش و زندگــی مــا را تغییــر خواهنــد داد ،کــرد .همانطــور کــه تعــداد دســتگاههای متصلشــده
در حــال رســیدن بــه یــک زمــان تماموقــت هســتند ،ایــن دو جهــان نیــز در حــال نزدیکــی بــه یکدیگرنــد ،بــه گونــهای کــه بــرای هــر دو طــرف
ســودمند باشــد.
تجهیــزات روشــنایی در همــه جــا حضــور دارنــد .در هــر نقطــه درون یــک ســاختمان میتــوان یــک تجهیــز روشــنایی یافــت .بنابرایــن میتوانــد
یــک سیســتم ارتباطــی کامــل بــرای جمــعآوری اطاعــات از آنﭽــه در حــال وقــوع درون یــک ســاختمان در هــر زمــان دلخواهــی اســت ،باشــد .بــه
ایــن علــت کــه آن بــه صــورت ایــدهآل در فضاهــا قــرار دارد و همزمــان بــه منبــع انــرژی الکتریکــی نیــز متصــل اســت .سنســورهای تعبیهشــده درون
چراغهــا میتواننــد چراغهــا را بــه نقــاط دیتــا در شــبکه روشــنایی تبدیــل کننــد .ایــن تبدیــل میتوانــد زیرســاختهای تکنولــوژی قابلیتســاز را
بــرای کاربردهــای ســاختمان هوشــمند و اینترنــت اشــیاء ایجــاد کنــد .همانطــور کــه تأکیــد بیشــتری روی فضاهــای متصلشــده بــه شــبکه صــورت
میگیــرد ،تعــداد بیشــتری از مــوارد اســتفاده ،ممکــن خواهــد شــد.
ایــن فرصــت چندیــن ســﺆال را ایجــاد میکنــد .چــه چیــزی عامــل اتخــاذ روشــنایی هوشــمند و اینترنــت اشــیاء میباشــد؟ ()2JCUkqx/http://bit.ly
اکوسیســتم بایــد بــه چــه شــکلی باشــد تــا ایــن بــازار را بــه جلــو حرکــت دهــد؟ در هنــگام انتخــاب سیســتم کنتــرل روشــنایی شبکهشــده ،چــه
فاکتورهایــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود؟ و اینکــه اولیــن قدمهــا بــرای شــروع کار چیســت؟

یــک راه حــل اینترنــت اشــیاء کامــل نیــاز بــه قابلیتهــای فراوانــی دارد و هیــﭻ ســازمانی نمیتوانــد همــهی آنهــا را بــه تنهایــی فراهــم کنــد.
در حقیقــت ،راهحلهــای اینترنــت اشــیاء بــر اســاس آخریــن تکنولوژیهــا و نوآوریهــا و همﭽنیــن مشــارکتها و همکاریهــا شــکل
خواهنــد گرفــت .بــه طــوری کــه هریــک از ســازمانها در حیطــهی تخصصــی خــود ،بــرای ایجــاد یــک راهحــل کامــل مشــارکت کننــد.
همکاریهــا بیــن شــرکتهای روشــنایی و ســایر شــرکتهای تکنولوژیمحــور (کــه همــکاری بــا تعــداد زیــادی از آنهــا قبــل از انقــاب
تکنولوژیکــی ،ﻏیرمحتمــل بــود) در حــال شــکلگیری اســت .اگرچــه هنــوز ایــن ارتبــاط بــه بلــوغ نرســیده اســت ،تعــداد زیــادی از
شــرکتهای روشــنایی بــا ســازمانهای  ITســنتی ،ارائهدهنــدگان ســرویسهای نرمافــزاری در حــال همــکاری هســتند و در بســیاری از
مــوارد بــا دیگــر شــرکتهای روشــنایی در زمینــهی کاربردهــای نوآورانــه و جدیــد در حــال رقابــت هســتند.
بــه عنــوان نمونــه ،شــرکتهای روشــنایی بــرای ذخیــرهی اطاعــات جمعآوریشــده در مــورد فضاهــا بــه یــک زیرســاخت ابــری نیــاز
دارنــد و در حــال شــکلگیری همــکاری بــا شــرکتهایی ماننــد آمــازون ،مایکروســافت ،گــوگل و ﻏیــره هســتند تــا بتواننــد خدماتــی را
بــرای اتصــال شــبکههای روشــنایی بــه فضــای ابــری فراهــم کننــد.
در ادامــه ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه شــما بــا اطاعاتــی کــه از شــبکه روشــنایی میآیــد ،چــه کار میکنیــد؟ شــرکتهای SaaS
(ســرویسهای نرمافــزاری یــا نــرم افــزار بــه عنــوان یــک ســرویس) در حــال بــردن اطاعــات بــرای ایجــاد کاربردهــا و تحلیلهــای مــورد
نیــاز بــرای مــوارد اســتفادهی اینترنــت اشــیاء هوشــمند خــاص هســتند.
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دفاتــر تجــاری بــرای کنتــرل ســاختمانهای هوشــمند ارتقــاء یافتــه بــا اینترنــت اشــیاء بــرای بهبــود راحتــی افــراد و افزایــش بهــرهوری و
همچنیــن افزایــش بــازدهی انــرژی و دقــت در اســتفاده از فضاهــا ،از یــک رویکــرد دادهگــرا (مبتنــی بــر داده) بهــره میگیرنــد.

چــون روشــنایی در هــر مکانــی وجــود دارد ،هــر چــراغ میتوانــد اطاعــات بســیار دقیقــی را در مــورد فضــای مشــخصی از داخــل
یــک ســاختمان ارائــه دهــد .ایــن ســطﺢ از دقــت میتوانــد قابلیــت تحلیلــی کــه کاربردهــای  SaaSنیــاز دارنــد را افزایــش دهــد .آنهــا
میتواننــد در مــورد آنﭽــه در یــک فضــای مشــخص رخ میدهــد ،دیتاهــای بســیار دقیــق و جزئــی را از اطاعــات سیســتم روشــنایی بــه
دســت آورنــد.
همــکاری بیــن رقبــای تجــاری ،بــه امیــد کســب منافــع مشــترک ( )Coopetitionدر بــازار در حــال رشــد اســت .تولیدکننــدگان روشــنایی
بــه دنبــال دیگــر تولیدکننــدگان روشــنایی هســتند تــا بــه همــراه راهحلهایــی کــه منافــع مشــترک دارنــد ،بــه بــازار برونــد .در ایــن جهــان
جدیــد ادﻏــام شــده ،رقبــای قبلــی ،ارزش ترکیــب محصــوالت و تخصصهــا را مشــاهده میکننــد (.)2JBlYnZ/http://bit.ly

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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◄عوامل پذیرش روشنایی هوشمند
همانطــور کــه قبــل از ایــن اشــاره شــد ،روشــنایی در همــه جــا حضــور دارد و بــرای جمــعآوری اطاعــات دربــارهی فعالیتهــای انجــام
شــده در یــک ســاختمان بــرای هــر زمــان دلخواهــی بســیار مناســب هســتند .بــا ایــن پسزمینــه ،عوامــل مهــم دیگــری جهــت پذیــرش
سیســتمهای روشــنایی هوشــمند وجــود دارد.
اول؛ صرفــه جویــی در انــرژی و هزینههــای عملیاتــی .بــر اســاس ( IBMماشــینهای بیزینــس بینالمللــی) هزینههــای عملیاتــی روزانــهی
یــک ســاختمان بیــش از 70درصــد هزینههــای کل آن ســاختمان در طــول عمــر خــود را دربرمیگیــرد .ایــن هزینههــا شــامل انــرژی
الکتریکــی ،گرمایــش و ســرمایش ،آب و ﻏیــره میباشــد ( .)2JBXSJq/https://ibm.coتأﺛیــر فــوری اینترنــت اشــیاء بــر ســاختمانهای
تجــاری ،کاهــش هزینههــای عملیاتــی ،بــه ویــژه یــه صــورت صرفهجویــی در مصــرف انــرژی میباشــد .بســیاری از قوانیــن ســاختمانها
بــه خصــوص در ایــاالت متحــده ،کــه در حــال بازنویســی جهــت دســتیابی بــه الزامــات ایــن کاهــش هزینههــای جدیــد هســتند ،یکــی
دیگــر از عوامــل پذیــرش سیســتمهای هوشــمند میباشــند.
مــورد دیگــر در ارتبــاط بــا بازدهــی ســاختمان اســت .بــا ایجــاد یــک نســخهی دیجیتــال از ســاختمان و عملکردهــای داخلــی آن شــامل
سیســتمها و فعالیتهــای ســاکنان ،شــما میتوانیــد اتفاقاتــی کــه در ســاختمان در جریــان اســت را بــه صــورت روزانــه مشــاهده کــرده
و بــا توجــه بــه آن تصمیمــات بهتــری را اتخــاذ کنیــد.

ایــن گزارشهــا میتواننــد مدیــران اجرایــی تأسیســات را بــرای افزایــش بازدهــی یــاری کننــد ،در حالیکــه
آنهــا ایــن سیســتمها بــرای یــک ســاختمان و یــا گروهــی از ســاختمانها بــه صــورت متمرکــز مدیریــت میکننــد.
ســامتی و تندرســتی ســاکنان مــورد دیگــری اســت کــه در ســالهای اخیــر توجــه ویــژهای بــه آن شــده اســت .ایــن موضــوع
از طریــق تأﺛیــر عواملــی ماننــد روشــنایی و دمــای اتــاق بــر بازدهــی و ســطﺢ هوشــیاری افــراد اتفــاق میافتــد .بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع ،شــرکتهای زیــادی در حــال آزمایــش کاربردهایــی هســتند کــه چگونگــی تأﺛیــر ایــن عوامــل را بــر عملکــرد کارکنــان
خــود را در حیــن کار مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد (.)2LvJhBa/http://bit.ly

◄مالحظاتی برای استقرار اینترنت اشیاء
انتخــاب زیرســاختی کــه بتوانــد در آینــده پشــتیبانی اینترنــت اشــیاء را انجــام دهــد ،وﻇیفــه و کاری بســیار بــزرگ اســت .هنــوز ابهامــات
زیــادی در مــورد الزامــات دقیــق آن وجــود دارد و هیﭻکــس عاقــه نــدارد در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری اشــتباهی انجــام دهــد .بــا ایــن
حــال ،در اینجــا تعــدادی از ماحظــات کلیــدی جهــت انتخــاب یــک زیرســاخت سیســتم روشــنایی هوشــمند بــه عنــوان چارچوبــی بــرای
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اینترنــت اشــیاء بیــان میشــود .امیــد اســت کــه ایــن نــکات بتوانــد نیازهــای آتــی ایــن سیســتم را تــا حــدودی تأمیــن کنــد.
اولیــن نکتــه آمادگــی بــرای مقیاسپذیــری در ابعــاد بزرگتــر اســت .انتخــاب یــک زیرســاخت مقیاسپذیــر نرمافزارمحــور کــه بتوانــد
در انــدازه و دامنــه گســترش یابــد و از ســرمایهگذاری شــما حفاﻇــت کــرده و آن را رشــد دهــد ،بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .ارتقــای
نرمافــزار هــم آســان اســت و هــم مقــرون بــه صرفــه .عــاوه بــر ایــن شــما نیــاز نداریــد کــه ســختافزارهای گرانقیمــت را جایگزیــن
کنیــد یــا فضاهــای خــود را تغییــر دهیــد.
نکتــه بعــدی دقــت در انعطافپذیــری و چابکــی سیســتم اســت .بایــد زیرســاختی انتخــاب شــود کــه نــه تنهــا تغییــرات را پشــتیبانی کنــد،
بلکــه بــه ســرعت آنــان را مدیریــت کنــد .بســیاری از فضاهــای اداری بــه صــورت متنــاوب در حــال جابجایــی کارکنــان و تنظیــم فضاهــای
خــود هســتند .احتمــاالً نیــاز خواهیــد داشــت کــه روشــنایی و ســایر کاربردهــای ســاختمان هوشــمند را تنظیــم کنیــد .شــما میخواهیــد
کــه مدیریــت چراغهــا و کنتــرل نواحــی را بــه ســرعت و تنهــا بــا چنــد کلیــک مــاوس و بــدون سیمکشــی مجــدد و یــا جابجایــی
تجهیــزات انجــام دهیــد .قابلیــت آدرسدهــی منحصــر بــه فــرد بــرای هــر چــراغ ،شــما را قــادر خواهــد ســاخت کــه دادههــای جزئــی مــورد
نیــاز بــرای کاربردهایــی ماننــد نگهــداری پیشــگیرانه ،در اختیــار داشــته باشــید.
نکتــهی بعــدی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد بحــﺚ سیســتم وایرلــس (بیســیم) اســت .تکنولــوژی وایرلــس طــی پنــج ســال گذشــته
بــه صــورت چشــمگیری بهبــود یافتــه و ایــن پیشــرفت همﭽنــان در حــال حرکــت رو بــه جلــو اســت .در آینــدهای نــه چنــدان دور ،در
عمــل تقریبـاً همــه چیــز بــه صــورت وایرلــس مخابــره خواهــد شــد .ایــن محــدوده شــامل کاربردهــای در حــال ﻇهــور اینترنــت اشــیاء کــه
ســاختمانهای هوشــمند شــما را هوشــمندتر کننــد نیــز میباشــد .بنابرایــن بایــد از االن بــه فکــر آن زمــان بــود .چالشهــای فنــی اولیــهی
اســتقرار وایرلــس حــل شــده اســت و اکنــون سیســتم وایرلــس بــه علــت هزینــهی پاییــن نصــب و راهانــدازی انتخــاب میشــود .عــاوه بــر
ایــن نســبت بــه سیســتمهای ســیمی در فضاهایــی کــه قــرار اســت اصــاح شــوند ،انعطافپذیــری بیشــتری دارد و میتوانــد بــه ســرعت
گســترش یابــد.
در مــورد نکتــهی بعــدی بایــد گفــت کــه بــا تکنولــوژی ﻏیراختصاصــی ادامــه دهیــد .یــک پلتفــرم ﻏیراختصاصــی مبتنــی بــر اســتانداردها،
کلیــد فعالســازی تعــداد زیــاد و متنــوع کاربردهــای بالقــوهی اینترنــت اشــیاء از جملــه مــواردی کــه از اســتارتآپها میآینــد ،اســت
( .)2LwYF0e/http://bit.lyدسترســی بــه یــک اکوسیســتم گســترده اصــوالً بــا اســتراتژی پلتفــرم اختصاصــی در تضــاد اســت .شــما
نمیخواهیــد کــه گزینههــای خــود را بــه دلیــل کاربردهــای ویــژهی اینترنــت اشــیاء محــدود کنیــد .سیســتم شــما بایــد ایــن قابلیــت را
داشــته باشــد کــه بــه محــدودهی وســیعی از تجهیزاتــی کــه توســط تولیدکننــدگان مختلــف تولیــد شــده انــد ،متصــل شــود .بایــد راهحلــی
در نظــر گرفتــه شــود کــه بــه شــما اجــازه دهــد بــرای ایــن فضــا ،ســختافزار یــا تجهیــز مناســب را انتخــاب کنیــد ،بــدون اینکــه بــه
تجهیــز تولیدکننــدهی خاصــی وابســته باشــید.
ایــن پلتفــرم بــرای ذخیــرهی اطاعــات و کاربردهــای  SaaSماننــد اســتفاده از فضاهــا ،ردیابــی امــوال و تجهیــزات ،اتــاق کنفرانــس ،رزرو
میــز و ﻏیــره نیــاز بــه اتصــال بــه فضــای ابــری دارد .پلتفرمهــای متصــل بــه ابــر توســعهدهندگان بیشــتری را قــادر خواهــد ســاخت تــا
اپلیکیشــنهای نوآورانهتــری را بــا ســرعت و هزینــهی پاییــن تحویــل دهنــد.

بــه عنــوان نکتــهِی آخــر در ایــن موضــوع بایــد بــه ســادگی اســتفادهی کاربــر دقــت شــود .بایــد سیســتمی انتخــاب شــود کــه
هــم بــرای مدیــر تأسیســات و هــم بــرای ســاکنان بــه آســانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ویژگیهــای اضافــی و قابلیتهــا نبایــد بــه
پیﭽیدگیهــای بیشــتر بــرای مدیــران ســاختمان و تیــم عملیــات آنهــا تبدیــل شــود .همزمــان بــا تکامــل سیســتمهای هوشــمند ،مدیــران
تأسیســات نیــز کنتــرل بیشــتری از محیــط را بــه دســت ســاکنان خواهنــد داد تــا بتواننــد تنظیمــات دلخــواه خــود را در محیــط خــود اعمــال
کننــد .یــک تجربــهی کاربــر ســاده ،بــرای ایجــاد مدیریــت وﻇایــف تیــم تأسیســات حیاتــی اســت.

◄پتانسیل اینترنت اشیاء را برای کار قرار دهید.
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اینترنــت اشــیاء روشــنایی هوشــمند را بــه ســطﺢ بعــدی خــود میبــرد .در حالــی کــه روشــنایی هوشــمند بهرهوریهــا و اتوماســیون را
بــه سیســتم روشــنایی مــیآورد ،اضافــه شــده اینترنــت اشــیاء باعــﺚ آﺛــار گســتردهتری را در مــورد فضاهــا ،ســاکنان و خــود ســاختمان
خواهــد بــود.
هماننــد هــر مــوج تکنولــوژی جدیــد ،افــرادی وجــود خواهنــد داشــت کــه رویکــرد محتاطانــهای را در پیــش میگیرنــد ،در حالــی
کــه ســازندگان اولیــه میخواهنــد آن تکنولــوژی در هــر جــای ممکــن اســتقرار یابــد .همانطــور کــه صنعــت رشــد میکنــد و بــه بلــوغ
میرســد ،طرحهــای آزمایشــی بیشــتری اســتقرار مییابــد تــا ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه محصــوالت تمــام تأمینکننــدگان درگیــر
در یــک سیســتم اینترنــت اشــیاء بــرای انجــام عملیــات یکﭙارچــه بــا یکدیگــر تطابــق و ســازگاری دارنــد.
البتــه ایــن امــر بســتگی بــه مــورد اســتفاده دارد ،امــا برخــی طرحهــای آزمایشــی میتواننــد در مــدت دو هفتــه اجرایــی شــوند ،در حالیکــه
یــک دورهی آزمایشــی معمولــی بــا انتخــاب بســیاری از رویکردهــای مرحلــهای در مقابــل یــک اســتقرار کامــل ،تقریبـاً شــش مــاه طــول
میکشــد .بــه محــض اســتقرار و بــا توجــه بــه نــوع کاربــرد ،بازگشــت ســرمایه ممکــن اســت بســیار ســریع و یــا کنــد باشــد.
همانطــور کــه جهانهــای اینترنــت اشــیاء و روشــنایی هوشــمند در حــال ادﻏــام بــا یکدیگــر اســت ،اکوسیســتم تولیدکننــدگان روشــنایی و
ارائهدهنــدگان نرمافــزاری نیــز بــه گســترش و ارائــهی کاربردهــای منحصــر بفــرد بــه بــازار (کــه البتــه هنــوز در مرحلــهی تصــور اســت)،
ادامــه خواهــد داد .وعــدهی یــک دنیــای هوشــمند جدیــد واقعیــت دارد و بــا روشــنایی هوشــمند آﻏــاز میشــود.

کســب و کار اساسال | روشــنایی
بــه عنــوان یــک ســرویس
روشنایی به عنوان یک سرویس ( ،)LaaSباعث آسانتر شدن
کسب ثروت در موارد دیگر تا سال  2019خواهد بود.

مــارک هالﭙــر ایــن موضــوع را مــورد بررســی قــرار میدهــد؛ مزیــت جریــان نقدینگــی  LaaSدر مقابــل دروﻏــی بــا عنــوان نقشهــای
مقــررات  FASBو ( IFRSبــورد اســتانداردهای حســابداری مالــی) و ( IFRSاســتانداردهای بیــن المللــی گزارشــگری مالــی) جدیــد
مطــرح شــده اســت ،بایــد بیشــتر بیــان شــود .در ادامــهی مســیر ،چهــرهی  LaaSتغییــر میکنــد تــا انعکاسدهنــدهی اینترنــت اشــیاء ،دیتــا
و روشــنایی انســانمحور نیــز باشــد.
چــرا بایــد بــرای روشــنایی پولــی پرداخــت کنیــد ،زمانــی کــه میتوانیــد آن را بــرای مــوارد اســتراتژیکتری در کســب و کار خــود
هزینــه کنیــد .اگــر شــما یــک تولیدکننــده هســتید ،ممکــن اســت تمایــل داشــته باشــید تــا یــک کارخانــهی جدیــد راهانــدازی کنیــد و یــا
کار فعلــی خــود را توســعه دهیــد .اگــر شــما یــک خردهفــروش هســتید ،ممکــن اســت در فکــر ایجــاد یــک فروشــگاه بســیار بــزرگ یــا
محصــوالت پــر زرق و برقتــر باشــید کــه توجــه مشــتریان را بــه خــود جلــب کنــد.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه کاربــران نهایــی در زمینههــای تجــاری هــر روز از خودشــان میپرســند و البتــه در برخــی مــوارد نیــز بــه
آن عمــل میکننــد.
لِــس گریفیــن ،دارنــدهی فروشــگاه موتورســیکلت بایکورلــد در شــهر دوبلیــن ایرلنــد گفــت» :بهتــر اســت پــول خــود را در زمینــهی
توســعه تنــوع موتورهــا یــا اســتخدام نیروهــای جدیــد ســرمایهگذاری کنیــم« .ایــن فروشــگاه اخیــرا ً تصمیــم گرفتــه اســت کــه در مــورد
خریــد چراغهــای جدیــد تصمیــم گرفتــه اســت .اگرچــه چراغهــای فلورســنت کهنــهی  15ســاله کــه گریفیــن از آنهــا بــا تمســخر بــه
عنــوان عتیقــه یــاد میکــرد ،باعــﺚ تضعیــف مزیــت نمــای شیشــهای نمایشــگاه شــده بــود (شــکل .)1
دقیقـاً مــورد مشــابهی در آمســتردام وجــود داشــت ،جایــی کــه فروشــگاه زنجیــرهای پراکســیز جهــت خریــد چراغهــای الایدی جدیــد
بــرای  110فروشــگاه خــود کــه در طــول  40ســال گذشــته روشــنایی جدیــدی نداشــتهاند ،تصمیــم خــود را اتخــاذ کــرد.

شــکل  -1معاملـهی  Laasفروشــگاه بایکورلــد بــا شــرکت اِربنولــت ،ســطح لوکــس را تضمیــن کــرده اســت ،کــه مزایــای آشــکار و پنهانــی
را بــه ارمغــان آورده اســت .بــه گفتـهی لِــس گریفیــن ،مالــک بایکورلــد ،حتــی نمــود رنــگ موتورهــا بهتــر شــده اســت ،مــوردی کــه حتــی
انتظــار آن را هــم نداشــتیم عکسهــای قبــل از قــرارداد (بــاال) و بعــد از آن (پاییــن) ،تفــاوت را نشــان میدهــد.
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هانــک شــوورینک ،مدیــر طراحــی و ســاختمان فروشــگاه بــا اشــاره بــه شــرکت مــادر ماک ِســدا کــه مالــک فروشــگاههای
زنجیــرهای  Brico DIYدر بلژیــک نیــز میباشــد گفــت »شــرکت اصلــی مــا قصــد نداشــت در چنیــن پــروژهی بزرگــی
ســرمایهگذاری کنــد«.
امــا نگــران نباشــید ،نــه فروشــگاه بایکورلــد و نــه فروشــگاه زنجیــرهای پراکســیز در حــال تقــا زیــر نــور در حــال محــو چراغهــای
فلورســنت نیســتند .شــما اگــر بــه تأسیســات هــر خردهفروشــی ســر بزنیــد و بــه سیســتم روشــنایی آنهــا توجــه کنیــد ،چراغهــای الایدی
جدیــد را خواهیــد یافــت .در مــورد فروشــگاه بایکورلــد 400 ،چــراغ الایدی جدیــد توســط شــرکت ایرلنــدی اُربنولــت تأمیــن
شــد .در مــورد فروشــگاه زنجیــرهای پراکســیز نیــز ،هــزاران تیــوب الایدی از شــرکت ســیگنیفای (فیلیﭙــس ســابق) ،ﻏــول روشــنایی
هلنــدی تأمیــن گردیــد (شــکل .)2
پس چگونه این اتفاق افتاده است؟ آیا آنها چراغها را اجاره کردهاند؟ آیا تأمین مالی آنها از وام تولیدکننده بوده است؟
خیر ،تکرار میکنم ،خیر .این مهم است که آنها چراغها را اجاره نکردهاند و از روشهای سنتی نیز تأمین مالی نشده اند.
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شــکل  -2هنگامــی کــه در فروشــگاهی بــه بزرگــی مونتانــا بــه دنبــال محصولــی بــه کوچکــی انگشــت شســت خــود هســتید ،یــک روشــنایی
خــوب میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد .ماننــد ایــن تصاویــر از فروشــگاههای زنجیــرهای پراکســیز در آیندهــو ِون (بــاال) و رتــردام (پاییــن)
کــه در حــال دریافــت ســرویس از شــرکت روشــنایی ســیگنیفای هســتند.

◄معاملهای خارج از ترازنامه
در مزایایــی کــه بــا تغییــرات آینــدهی قوانیــن حســابداری ( FASBهیﺌــت اســتانداردهای حسابرســی مالــی) در ایــاالت متحــده و IFRS
(اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی) در بســیاری از کشــورهای دیگــر بــه طــور ویــژه بیــان خواهنــد شــد LaaS ،کاربــران
نهایــی را قــادر خواهــد ســاخت تــا تأمیــن مالــی را بــه عنــوان »خــارج از ترازنامــه« تلقــی کننــد ،مزیتــی کــه قــرض گرفتــن پــول مــورد
نیــاز بــرای پروژههــای اســتراتژیک دیگــر را بــرای شــرکتها آســانتر میســازد .در حالــی کــه امــروز اقــدام اجــاره نیــز بــرای رفتــار
خــارج از ترازنامــه واجــد شــرایط اســت ،زمانــی کــه قوانیــن محدودکننــده در اول ژانویــه  2019اعمــال شــود ،آن را بــه عنــوان بدهــی
در ترازنامــه قــرار خواهنــد داد.
در آن زمــان مــوارد مربــوط بــه  LaaSمیتوانــد خــارج از ترازنامــه ادامــه یابــد ،امــا هــر اجــارهای بایــد بــه ترازنامــه وارد شــود و
ایــن بــه ایــن معناســت کــه توانایــی یــک شــرکت بــرای اخــذ وام را کاهــش میدهــد ،زیــرا وام ترازنامــهای ،نــرخ بدهــی شــرکت را
افزایــش میدهــد و بانــک بــرای قــرض دادن بــه چنیــن شــرکتی ،تمایــل کمتــری دارنــد.
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◄روشنایی به عنوان یک سرویس ( )LaaSبا اجاره بلند مدت (لیزینﮓ) متفاوت است.
در یــک چرخــش و انتخــاب متفــاوت ،هــر دو فروشــگاه بایکورلــد و پراکســیز بــه ســمت روشــنایی بــه عنــوان
یــک ســرویس ( )LaaSو یــا »چــراغ بــه عنــوان یــک ســرویس« (بســیاری از فروشــندگان ترجیــﺢ میدهنــد از ایــن عبــارت
اســتفاده کننــد) ،رفتنــد.
روشــنایی بــه عنــوان یــک ســرویس مشــابه اجــاره اســت کــه از ســرمایهگذاری اولیــه مــورد نیــاز بــرای اجــرای سیســتم روشــنایی
الایدی در یــک ســاختمان صرفنظــر میشــود ،امــا مــدت آن بســیار بیشــتر اســت.
در  ،LaaSتأمینکننــدهی روشــنایی در مــدت ارائــهی ســرویس ،مســﺌولیت مانیتورینــﮓ و همﭽنیــن تعمیــر و نگهــداری چراغهــا و
تعویــض چراغهــای معیــوب را بــر عهــده خواهــد داشــت .ارائهدهنــدهی ســرویس ،زمــان کارکــرد و ســطﺢ نــور را تضمیــن میکنــد،
کــه اﻏلــب بــا یــک ســطﺢ لوکــس قــراردادی بــا مقــداری بیشــتر از آنﭽــه کاربــر نیــاز دارد ،مشــخص میشــود.
همانطــور کــه مجلــهی الایدی اوایــل ســال جــاری در موضــوع اقتصــاد مــدور یــا گردشــی آورده اســت LaaS ،در مــورد مســائل
مربــوط بــه بازیافــت و پایــان عمــر محصــول نیــز اطمینــان الزم را میدهــد.
دیگــر عنصــر کلیــدی در معامــات  LaaSایــن اســت کــه در اﻏلــب مــوارد ارائهدهنــدگان ســرویس ،موضوعــات صرفهجویــی انــرژی
و صرفــه جویــی مالــی ناشــی از کاهــش مصــرف انــرژی الکتریکــی مرتبــط بــا اســتفاده از روشــنایی الایدی مــدرن و کنتــرل آن اســت
را تضمیــن میکننــد .در حقیقــت ،آن صرفهجویــی تضمینشــدهای اســت کــه میتوانــد  LaaSرا بــه عنــوان یــک ســرویس واقعــی
تأییــد کــرده و آن را متعــادل نگــه دارد ،تــا اینکــه اســتقراض پــول بــرای مــوارد دیگــر را پــس از تغییــر قوانیــن حســابداری بینالمللــی
در ژانویــه آســانتر کنــد.
بــه گفتــهی یکــی از مدیــران شــرکت ســیگنیفای ،بانکــی کــه در زمینــهی مالــی روی قراردادهــای  LaaSکار میکنــد ،ارزش چراغهــا
بــه خــودی خــود را بررســی نمیکنــد .بلکــه ایــن پتانســیل صرفهجویــی انــرژی اســت کــه تعییــن میکنــد بودجــهی یــک پــروژه
تأمیــن مالــی بشــود یــا خیــر.
اســاوومیر هــاس ،رئیــس ســیگنیفای کﭙیتــال یــوروپ گفــت کــه »مــا چراغهــای پیشــرفته را میفروشــیم و مــا جریــان پــول نقــد را
میفروشــیم« .همﭽنیــن خاطرنشــان کــرد کــه ایــن بانــک فرضــی بــرای کاربــر نهایــی عمـ ً
ا وجــود نــدارد و ﻏیــر قابــل رؤیــت اســت،
امــا در یــک روش نوآورانــه ایفــای نقــش میکنــد .او در ادامــه گفــت »شــما دیگــر نیــازی بــه تأمیــن ســرمایه نداریــد ،شــما پــول
نقــدی کــه از طریــق ایــن پــروژه تولیــد میشــود را تأمیــن میکنیــد .بنابرایــن اگــر شــما قبــض قدیمــی بــرق از روشــنایی قدیمــی
داشــته باشــید و بــه لطــف  LEDificationدر حــال صرفــه جویــی  70تــا  75درصــدی هســتید ،ایــن درصــد همــان ســرمایهای اســت
کــه موسســه مالــی برایتــان تأمیــن مالــی خواهــد کــرد«.
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ادل کنــدی ،رئیــس بازاریابــی شــرکت اربنولــت گفــت »پرچــم واقعــی کــه در ایــن زمینــه بلنــد خواهــد شــد ایــن
اســت کــه آیــا چــراغ بــه عنــوان یــک ســرویس ،خــارج از ترازنامــه قــرار خواهــد گرفــت یــا خیــر«.
وی در ادامــه گفــت »در ســایر معامــات اجــاره و تأمیــن مالــی ،شــما در حــال پرداخــت بدهــی بــرای آن دارایــی هســتید .اگــر ایــن
موضــوع کــه چــراغ بــه عنــوان یــک ســرویس خــارج از ترازنامــه قــرار میگیــرد درســت باشــد ،شــما میتوانیــد بدهــی بیشــتری
در ترازنامــه خــود داشــته باشــید و در نتیجــه وامهــای کمتــری را از دســت بدهیــد .بنابرایــن اگــر شــما بخواهیــد بــرای خریــد یــک
ســاختمان جدیــد یــا تولیــد یــک محصــول جدیــد ویــا چیــزی شــبیه آن وام بگیریــد ،در حالــی کــه بدهیهــای زیــادی داریــد ،شــما
نمیتوانیــد آن وام را بــه دســت آوریــد .در ایــن حالــت نمیتوانیــد پــول بیشــتری قــرض کنیــد ،چــون ممکــن اســت شــما را بــه
دردســر بیانــدازد .بنابرایــن شــاید هیﭻکــس نخواهــد کــه بــرای چیــزی ماننــد چــراغ خــود رار در بدهــی قــرار دهــد .زیــرا آن فاقــد
ارزش افــزوده اســت ،آن فقــط یــک دارایــی در حــال اســتهاک اســت .امــا در حــال حاضــر متأســفانه روشــنایی امــری ضــروری
اســت ،زیــرا هیــﭻ کــس نمیتوانــد در تاریکــی کار کنــد .امــا از طرفــی هیــﭻ کــس هــم نمیخواهــد کــه آن را بــه عنــوان بدهــی
داشــته باشــد .ایــن یــک بــازی احمقانــه اســت کــه بــرای مســألهای ماننــد روشــنایی ،در ترازنامــه خــود بدهــی داشــته باشــید .در LaaS
دیگــر کســی تمــام ســرمایهی خــود را در ریســک قــرار نمیدهــد و آن در خــارج از ترازنامــه قــرار خواهــد گرفــت«.
پیشبینــی میشــود کــه مســألهی خــارج بــودن از ترازنامــه در اوایــل ســال  2019از اهمیــت بیشــتری برخــوردار باشــد ،هنگامیکــه
ارزش و اهمیــت  LaaSبــا کمــک بــه کاربــر نهایــی جهــت اجتنــاب از هزینههــای ســرمایهای ،افزایــش پیــدا کنــد .ایــن اقــدام باعــﺚ
شــانه خالــی کــردن از ســرمایهگذاری و همﭽنیــن آرامــش کلــی در مــورد مســائل تعمیــر و نگهــداری سیســتم روشــنایی خواهــد
شــد .بســیاری از کاربــران پیشــگام متذکــر شــدهاند کــه دلیــل آنهــا بــرای ورود بــه موضــوع روشــنایی بــه عنــوان ســرویس ،مــوارد
مذکــور اســت.
گریفیــن از فروشــگاه بایکورلــد کــه در اوایــل ســال 2017
قــرارداد خــود را بــا شــرکت اِربنولــت امضــا کــرده بــود (شــکل
 ،)3اﻇهــار کــرد کــه »ایــن اتفــاق بســیار آســان رقــم خــورد ،نــه
ســرمایه گــذاری و نــه هیــﭻ قرضــی .هیــﭻ نــوع ســرمایهگذاری
بــرای مــا جــذاب نبــود .مــا تــازه از شــرایط رکــود خــارج شــده
بودیــم ،بنابرایــن شــرایط خــود را تنهــا در در همــان زمــان حــس
میکردیــم .وقتــی مطمﺌــن نیســتید کــه در مــاه بعــدی چــه چیــزی
پیــش میآیــد ،نمیتوانیــد آینــدهی خــود را در یــک دورهی
 15تــا  20ســاله در شــرایطی خــاص در نظــر بگیریــد .کل ایــن
پروســه بســیار آســان و دوســتانه بــود .هیــﭻ قــرارداد  30صفحــهای
یــا اطاعــات مخفــی و یــا هیــﭻ مــورد مشــابهی وجــود نداشــت.
آنهــا تمــام کارهــا را انجــام داده بودنــد .مــا نیــاز بــه انجــام هیــﭻ
کاری نداشــتیم«.
شــرکت کارگوتــک در شــهر داندالــک ،مشــتری دیگــر LaaS
شــرکت اِربنولــت گفــت کــه یکــی از دالیــل اصلــی ورود بــه
ایــن موضــوع بحــﺚ تعمیــر و نگهــداری بــوده اســت (شــکل .)4
شــکل  -3گریفیــن از فروشــگاه بایکورلــد در توضیــح علــت تصمیــم خــود در
قــرارداد بــا شــرکت روشــنایی اِربنولــت و اجتنــاب از هزینــهی ســرمایهگذاری
گفــت «بهتــر اســت پــول خــود را در گســترش محــدودهی موتورهــای خــود یــا
اســتخدام نیروهــای جدیــد ســرمایهگذاری کنیــم».

شــکل  -4اگــر هریــک از ایــن چراغهــا در شــرکت کارگوتــک در شــهر داندالــک از کار بیفتنــد ،مســئولیت بــا شــرکت روشــنایی اِربنولــت خواهــد
بــود .بــه گفت ـهی رونــان مککلــوری از شــرکت کارگوتــک ،یکــی از مزایــای اصلــی بــرای شــرکت ،کاهــش هزینــه و مســائل مربــوط بــه تعمیــر و
نگهــداری چراغهــا میباشــد ،زیــرا دیگــر نیــازی نیســت کــه کارکنــان بــه صــورت روزانــه مشــغول تعمیــر و حــل مســائل مربــوط بــه چراغهــا باشــند.
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رونــان مککلــوری ،مدیــر انــرژی شــرکت کارگوتــک در پــروژهی مربــوط بــه شــرکت ( Finnishکــه یــک ســازندهی ماشــینآالت
جابجایــی کاال میباشــد) گفــت» :یکــی از مزایــای اصلــی بــرای ایــن شــرکت ،کاهــش هزینــه و مســائل مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری
چراغهــا میباشــد ،زیــرا دیگــر نیــازی نیســت کــه کارکنــان بــه صــورت روزانــه مشــغول تعمیــر و حــل مســائل مربــوط بــه چراغهــا باشــند.
شــرکت روشــنایی اِربنولــت ایــن مســﺌولیت را بــر عهــده گرفتــه اســت و تعمیــر و نگهــداری کلیــه چراغهــای الایدی بــرای مــدت پنــج
ســال بــا ایــن شــرکت خواهــد بــود.
موضــوع تعمیــر و نگهــداری بــرای شــرکت پراکســیز نیــز یــک عامــل محــرک بســیار قــوی جهــت ورود بــه ایــن ســازوکار بــوده اســت .ایــن
شــرکت بــرای چراغهــای فلورســنت قدیمــی و چراغهــای حبابــیای کــه قب ـ ً
ا فروشــگاههای آن را روشــن میکــرده اســت ،دچــار مســائل
تعمیــر و نگهــداری زیــادی بــوده اســت .بــه عــاوه ،ایــن شــرکت خواهــان بهبــود کیفیــت نــور و افزایــش ســطﺢ آن در فروشــگاههایش بــوده
اســت .فروشــگاه زنجیــرهای  DIYهمﭽنیــن خواهــان آن اســت کــه مطمﺌــن شــود هــر سیســتم جدیــدی ،دردســرهای مربــوط بــه تعمیــر و
نگهــداری را نخواهــد داشــت.
بــا توجــه بــه اینکــه روشــنایی الایدی نســبتاً جدیــد بــه حســاب میآیــد ،شــرکت پراکســیز از اینکــه از تعمیــر و نگهــداری ایــن چراغهــا
اطاعــی نداشــت ،کمــی نگــران بــود .بنابرایــن در قــرارداد  ،LaaSایــن مســﺌولیت را بــه مــدت پنــج ســال مســتقیماً بــر عهــدهی شــرکت
روشــنایی ســیگنیفای قــرار داد.
اســﭽرینک در ایــن زمینــه گفــت» :تأمینکننــدهی ســرویس هزینــهی تعمیــر و نگهــداری را بــر عهــده خواهــد داشــت و ایــن باعــﺚ اطمینــان
در هیﺌــت مدیــره مــا بــرای ایــن پــروژه میشــود«.

◄ آنها فقط نور را میخواهند و دیگر هیچ
ویژگی بدون دردسر بودن مطمﺌناً یکی از موارد مهمی است که ارائهدهندگان  LaaSبه دنبال ارتقاء آن هستند.

هــاس از شــرکت روشــنایی ســیگنیفای گفــت» :بیاییــد بــا هــم روراســت باشــیم ،روشــنایی هســتهی اصلــی بیزینــس مــا بــه شــمار میآیــد،
امــا هســتهی اصلــی مشــتریان مــا نیســت .در واقــع ،آنﭽــه مــا میخواهیــم دقیق ـاً مخالــف آن اســت ،مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه مشــتریان
مــا از یــک روشــنایی عالــی لــذت ببرنــد و در فعالیتهــای خــود ،هیــﭻ دردســری در مــورد ایــن موضــوع نداشــته باشــند« .ســیگنیفای
قراردادهایــی را ارائــه میدهــد کــه حداکﺜــر تــا  10ســال پرداختهــا بــه صــورت ماهانــه انجــام شــود.
درحالیکــه بــه دســت آوردن ســتایش فروشــندگان و کاربــران در مــورد  LaaSبســیار آســان اســت ،امــا فهمیــدن دقیــق ایــن موضــوع
کــه کاربــر در نهایــت چــه مقــدار پرداخــت میکنــد ،بســیار مشــکل اســت .پاســﺦ بــه ایــن ســوال ،بــه ســرعت بــه ســمت صرفهجویــی
در مصــرف انــرژی ســوق پیــدا میکنــد ،جایــی کــه بــر اســاس گفتــهی شــرکت روشــنایی اربنولــت ،مشــتریان آن یعنــی شــرکتهای
بایکورلــد و کارگوتــک بــه ترتیــب صرفهجوییهــای  70و  73درصــدی را داشــتهاند.
اســﭽرینک گفــت کــه شــرکت پراکســیز در حــال صرفهجویــی  40درصــد در مصــرف انــرژی میباشــد .توافــق دیگــر  LaaSبــا شــرکت
بلژیکــی بریکــو ماکســدا نیــز قــرار اســت ارقــام مشــابهی را در ایــن زمینــه ارائــه دهــد.
امــا هرچــه هزینههــای ماهانــه واقعــی هســتند ،یــک جنبــهی نوﻇهــور روشــنایی وجــود دارد کــه مطمﺌنـاً ارزش و قیمــت هــر معادلــه را تغییــر
میدهــد؛ اینترنــت اشــیاء (.)IoT
بیاییــد یــک مــرور کلــی و ســریع در روشــنایی  IoTداشــته باشــیم ،سنســورها و تراشــههای ارتباطــی تعبیــه شــده در چراغها و زیرســاختهای
روشــنایی در حــال جمــعآوری دیتاهایــی هســتند کــه عملکردهــای مربــوط بــه مکانهــا ،ادارات تجــاری ،انبارهــا ،کارخانجــات و ﻏیــره را
بهبــود دهــد .عــاوه بــر ایــن ،کاربــران و فروشــندگان در حــال ارتقــاء روشــنایی  IoTبــرای بهبــود ترافیــک جــادهای ،پایــش اختــاالت،
جرایــم و کیفیــت هــوا میباشــند ،کــه بــه صــورت اتوماتیــک ســطﺢ روشــنایی و گرمــا را تنظیــم کنــد ،نگــرش ارزشــمند در مــورد
چگونگــی بازتنظیــم یــا حتــی خــاص شــدن از امــوال و فضاهــای محلــی را ارائــه دهــد ،بــا خریــداران در فروشــگاههای فیزیکــی ارتبــاط
برقــرار کنــد و ﻏیــره.
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◄ارزش دیتا
ایــن کارکــرد بــه آرامــی در حــال درگیــر شــدن بــا روشــنایی اســت .امــا عاقمنــدان بــه ایــن موضــوع معتقدنــد کــه ایــن کارکــرد اســت کــه
ارزش واقعــی روشــنایی را در آینــده نشــان خواهــد داد ،بــه خصــوص بــا جمــعآوری دیتــا در هســتهی خــود .دیتایــی کــه در اقتصــاد مــدرن
کاالیــی بــه ارزش طــا خواهــد بــود.
در حالــی کــه آنهــا بایــد شــرایط و ضوابــط توافقنامــه  LaaSرا تغییــر دهنــد ،بــه نظــر نمیرســد کــه ایــن موضــوع هنــوز فــوری باشــد ،زیــرا
کاربــران نهایــی بــه طــور گســترده آﻏــوش خــود را بــرای روشــنایی  IoTبــاز نکردهانــد.
کنــدی از شــرکت روشــنایی اربنولــت گفــت کــه مــا درخواســتهای بســیار کمــی بــرای موضــوع اینترنــت اشــیاء از مشــتریانمان داریــم.
بحــﺚ و ایدهپــردازی وری ایــن موضــوع بســیار زیــاد اســت و روی کاﻏــذ ارزشهــای بالقــوهی زیــادی بــرای آن متصــور اســت ،امــا در
نظــر داشــته باشــید کــه بســیاری از شــرکتها فقــط میخواهنــد در تاریکــی کار نکننــد ،همیــن و بــس .بنابرایــن محــرک عمــدهی آنهــا
موضوعاتــی ماننــد ایــن اســت کــه :مــن تنهــا نیــاز بــه نــور بــا کیفیــت دارم ،مــن نیــاز بــه دسترســی بــه اســتانداردهای ایمنــی و ســامتی دارم،
مــن بایــد در مــورد محیــط زیســت خــود مســﺌولیت داشــته باشــم و مــن خواهــان صرفهجویــی در انــرژی بــرای کاهــش صورتحســاب
پرداختــی خــود هســتم .آنهــا معمــوالً تمایــل ندارنــد بــه مــواردی فکــر کننــد کــه هــر هزینــهی جدیــدی را بــه پروژهِشــان اضافــه کنــد .او
نتیجــه گرفــت کــه آنهــا ممکــن اســت هیــﭻ دیتــای اضافــیای را نخواهنــد ،یــا ارزش ایــن موضــوع را در شــرایط فعلــی نبیننــد .بنابرایــن IoT
چیــزی نیســت کــه آنهــا در حــال حاضــر بــرای آن تــاش کننــد.

اســﭽرینک از پراکســیز گفــت کــه بــرای فروشــگاههای زنجیــرهای  DIYورود بــه روشــنایی  IoTخیلــی زود
اســت .او اﻇهــار کــرد کــه »مــا در مــورد آن بحــﺚ کردیــم ،امــا در شــرایط فعلــی مــا نمیخواهیــم آن را داشــته
باشــیم« .او اشــاره کــرد کــه دیگــر پروژههــای مــا ماننــد بازســازی فروشــگاهها بــا نــگاه و احساســی نــو ،از اولویــت
باالتــری برخوردارنــد.
بــا ایــن وجــود ،اســﭽرینک آن را کامــ ً
ا منتفــی نمیدانــد .بــرای نمونــه او اشــاره کــرد کــه یــک سیســتم موقعیتیابــی
داخلــی روشــنایی محــور میتوانــد بــرای پیــدا کــردن راههــا درون فروشــگاههای بــزرگ ایــن شــرکت کمــک شــایانی بــه مشــتریان داشــته
باشــد .اســﭽرینک گفــت» :بیشــترین ســواالت در فروشــگاه ایــن اســت کــه چطــور میتوانــم فــان کاال را پیــدا کنــم .بنابرایــن فکرمیکنــم
موقعیتیابــی داخلــی میتوانــد در ایــن زمینــه راهگشــا باشــد«.

◄هزینههای روشنایی  IoTمورد به مورد متفاوت است.
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ِکرِویکــر ،مدیــر خدمــات حرفــهای ســیگنیفای اﻇهــار کــرد کــه» :مشــتریان  LaaSشــروع بــه تطبیــق روشــنایی  IoTمیکننــد ،هزینــهی ان
بــه صــورت مــورد بــه مــورد بــا توجــه بــه اینکــه یــک مشــتری مشــخص دقیقـاً چــه اســتفادهای از اینترنــت اشــیاء و دیتــای آن میکنــد ،متغیــر
اســت .ایــن مــورد بــه بیزینــس مشــتری در حــوزهی اقــدام مشــتری و اینکــه چــه ارزشــی را بــه ارمغــان مــیآورد ،بســتگی دارد«.
هــاس اضافــه کــرد کــه شــرکت ســیگنیفای طــوری قــرارداد  LaaSرا تنظیــم کــرده اســت کــه طــرف مقابــل بتوانــد در آینــده موضــوع
اطاعــات را در آن جــای دهــد.
او گفــت» :بنابرایــن اگــر دیتــا بخشــی از معاملــهی کنونــی نباشــد ،مــا آمادهایــم تــا آن را بــه معاملــه اضافــه کــرده و صورتحســاب را مبتنــی
بــر آن اصــاح کنیــم«.
ِکرِویکــر اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه جهــان در حــال توســعهی روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) ،معامــات آینــده ممکــن اســت
پارامترهــای روشــنایی انســانمحور ( )HCLماننــد ســطﺢ لوکــس بــرای چگالــی حداقــل و حداکﺜــری را نیــز در بــر گیــرد .در  ،HCLتنهــا
پارامتــر متغیــر ،شــدت روشــنایی نیســت ،بلکــه رنــﮓ نــور در میــان طیفهــای آبــی تــا قرمــز نیــز متغیــر اســت ،تــا بتوانــد آنﭽــه بــه عنــوان
نیازهــای مکانهــای مختلــف ماننــد تمرکــز ،هوشــیاری ،آرامــش و یــا هــر چیــز دیگــری هســت را تنظیــم کنــد.
در حالــی کــه دیتــا ،اینترنــت اشــیاء و روشــنایی انســانمحور ،در انتظــار معامــات  LaaSدر آینــده هســتند ،مزایــای فعلــی  LaaSمربــوط بــه
مــوارد تعمیــرات و نگهــداری و شــاید ســرآمد همــهی مزایــا گــردش جریــان نقــدی میباشــد.
کنــدی از شــرکت روشــنایی اربنولــت ،شــرکتی کــه ادعــا میکنــد مــدل  LaaSرا ابــداع کــرده اســت و تنهــا در ایــن نــوع مدلهــا کار
میکنــد گفــت» :در واقــع ایــن دلیلــی اســت کــه باعــﺚ میشــود شــرکتهای بزرگتــری کــه دخلهــای پــول نقــد را دوســت دارنــد،
بــا مــا کار کننــد .بــه دلیــل آنکــه ،ایــن شــرکتها از نبــرد تخصیــص ســرمایهی داخلــی اجتنــاب میکننــد .در ایــن شــرکتهای بــزرگ،
همیشــه درخواســت بــرای پــول نقــد وجــود دارد .بنابرایــن بهتــر اســت ایــن پــول بــه چیــزی بهتــر از روشــنایی اختصــاص یابــد .همﭽنیــن ایــن
واقعیــت کــه معاملــه بــا مــا خــارج از ترازنامــه اســت بــه ایــن معناســت کــه کار کــردن آنهــا بــا مــا نســبت بــه کســی کــه تــاش میکنــد
محصولــی را بــه آنهــا بفروشــد ،بســیار ســادهتر اســت«.
نکتــه طنــز ماجــرا آنجاســت کــه بــا توجــه بــه مقــدار زیــاد صرفهجویــی انــرژی ،ایــن ارائــه دهنــدگان انــرژی هســتند کــه ممکــن اســت
ضربــهی نهایــی را بخورنــد ،ایــن مــورد بــه نوبــه خــود میتوانــد باعــﺚ افزایــش قیمــت انــرژی شــود و مترتــب آن تضمیــن صرفهجویــی در
هزینههــای انــرژی توســط فروشــندگان  LaaSرا دچــار مشــکات بیشــتر کنــد.
ســﭙس دوبــاره ،شــرکتهای انــرژی بــا بدســت آوردن ســرویسهای بیشــتر در حــال واکنــش بــه طرحهــای بهــرهوری هســتند ،کــه ایــن
بــه نوبــه خــود میتوانــد باعــﺚ کاهــش قیمــت خدمــات شــود ،چــرا کــه شــرکتهای انــرژی در زمینــهی بیزینــس ســرویسدهی ،در حــال
رقابــت بــا شــرکتهای روشــنایی و دیگــر شــرکتها هســتند.
اگــر ســرمایهداری بــه عنــوان تبلیغاتشــدهاش کار کنــد ،کاربــر نهایــی بایــد ســود ببــرد .آیــا ســرمایهداری بــا عنــوان تبلیغاتشــده کار
میکنــد؟ چــه وقــت در انجــام آن شکســت خــورده اســت؟

گفتار پایانی
برای دستیابی به خانه هوشمند ،پروتکلها را فراموش کنید.
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هنگامــی کــه صنعــت روشــنایی بــه بحــﺚ خانههــای هوشــمند ورود میکنــد ،درســت زمانــی
اســت کــه ایــن صنعــت بایــد روی مشــتریان خــود تمرکــز کنــد ،نــه روی تکنولــوژی .بحــﺚ آرون
گانیــک از شــرکت  LEDvancدر ایــن مــورد خواهــد بــود.
بــر اســاس پورتــال آمــاری استاتیســتا ،بــازار خانــهی هوشــمند آمریــکا در ســال  ،2018ارزشــی نزدیــک بــه 20
میلیــارد دالر دارد و انتظــار مــیرود کــه بــا نــرخ رشــد ســاالنهی 14,9درصــد تــا ســال  2022بــه ارزش بــازاری
 34,6میلیــارد دالر برســد.
هــدف ایــن بــازار در حــال رشــد ،جامعــهی متنوعــی از تولیدکننــدگان الکترونیکــی و اتوماســیون روشــنایی
خانــهی هوشــمند میباشــد .آنهــا محصــوالت هوشــمند را بــر اســاس پروتکلهایــی کــه مجموعــهای از قوانیــن
ارتباطــی و قابلیــت ســازگاری را در بــر میگیرنــد ،توســعه میدهنــد .اگــر چنــد محصــول بــرای نســخهی
یکســان بــا پروتکلــی یکســان طراحــی شــده باشــند ،در تﺌــوری آنهــا بایــد بــا یکدیگــر ســازگار باشــند .بــه عنــوان یــک نتیجــه ،بــازار اتوماســیون
خانــهی امــروز ،بیشــتر یــک زمیــن نبــرد پروتکلهــا در بیــن ســازندگان اســت و یــک حکمفمایــی یــک پروتــکل واحــد بــر همــهی آنهــا بســیار
دشــوار اســت.
مســﺌله ایــن اســت :پروتکلهــا میتواننــد بــرای تولیدکننــدگان یــک تلــهی تکنولــوژی باشــند و بــرای مشــتریان مــا واقعـاً حائــز اهمیــت نباشــند.
هنگامــی کــه پروتکلهــا بــرای ســرویس دادن بــه کاربــرد مشــخص یــک محصــول در نظــر گرفتــه میشــوند ،بــه یــک انــدازه یکســان نیســتند
و بایــد بــا توجــه بــه تجربــه مشــتری مــورد نظــر بــه دقــت انتخــاب شــوند.
پروتکلهــا ممکــن اســت بــاز ،تــا حــدودی بــاز و یــا اختصاصــی باشــند .پروتکلهــای بــاز بــر اســاس اســتانداردها هســتند .پروتکلهــای تــا
حــدودی بــاز توســط اشــخاص ﺛالــﺚ توســعه داده شــده انــد ،امــا بــرای تولیدکننــدگان دیگــر از طریــق الیســنسهایی قابــل دسترســی هســتند و
امــا پروتکلهــای اختصاصــی بــرای یــک محصــول خــاص از یــک تولیدکننــده بــه صــورت انحصــاری طراحــی شــده انــد.
هیــﭻ یــک از ایــن رویکردهــا برتــر از دیگــری نیســتند ،چــرا کــه هرکــدام مصالحــه بیــن معایــب و مزایایــی را تحمیــل میکننــد .محصــوالت
طراحــی شــده بــرای اســتانداردهای بــاز ،همیشــه بــا یکدیگــر بــه خوبــی کار نمیکننــد و ایــن مســﺌله میتوانــد هنگامــی کــه از نســخههای
متفــاوت یــک پروتــکل یکســان اســتفاده میشــود ،مشــکات بیشــتری را ایجــاد کنــد.
محصــوالت طراحــی شــده بــرای اســتاندارد اختصاصــی ،ممکــن اســت در هنــگام کار بــا یکدیگــر مطمﺌنتــر عمــل کننــد ،امــا ایــن پیشــنهاد
معمــوالً بســیار محــدود اســت و مشــتری بــه یــک تولیدکننــدهی واحــد بــرای محصــوالت روشــنایی ،کنتــرل و ســایر تجهیــزات گــره میخــورد.
بــا بررســی رایجتریــن پروتکلهــای بــاز خانــهی هوشــمند ،بــه مــوارد وایفــای ،بلوتــوث ،زیﮓبــی و ِزد ِویــو بــر میخوریــم .اگــر دسترســی
بــه اینترنــت وجــود داشــته باشــد و مقــدار زیــادی از دیتاهــا ماننــد جریــان ویدئــو از یــک دوربیــن امنیتــی ،نیــاز بــه انتقــال داشــته باشــند ،آنــگاه
وایفــای بــه خوبــی عمــل میکنــد .اگــر هــدف آن باشــد کــه تعــداد زیــادی چــراغ و تجهیــز در سرتاســر خانــه بــه صــورت یکﭙارچــه متصــل
بــه شــبکه شــوند ،در ایــن صــورت یــک پروتــکل بــا قابلیــت شــبکه مــش ماننــد بلوتــوث ،زیﮓبــی یــا ِزد ِویــو میتوانــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
بنابرایــن قبــل از انتخــاب هریــک از پروتکلهــای بــا قابلیــت اســتفادهی مــش نیــاز اســت کــه تجربــهی مصــرف کننــده دقیقــا درک شــود .نکتــه
ایــن اســت کــه هیــﭻ پروتــکل واحــدی بــرای تمامــی کاربردهــا بهتریــن نیســت .آن وابســته بــه مــورد اســتفاده و تجربــهی مشــتری مــورد نظــر دارد.
در یــک دنیــای ایــدهآل ،تولیدکننــدگان بــه یــک تکنولــوژی چندپروتکلــی دسترســی خواهنــد داشــت کــه بتوانــد بــا هــر اکوسیســتم موجــود در
آنجــا منطبــق شــود .مشــکل ایــن موضــوع آن اســت کــه پیﭽیدگــی نرمافــزار و هزینــه چنیــن شــرایطی بســیار باالســت .بنابرایــن متأســفانه ،اکنــون
مــا دارای پروتکلهــای متعــددی هســتیم کــه میتواننــد انتخــاب شــوند و همــه بــرای نقــاط کنترلــی یکســان در آن خانــهی هوشــمند در حــال
مبــارزه بــا یکدیگــر هســتند.
گفتــه میشــود کــه هیــﭻ چیــز ذاتـا ٌ اشــتباهی در ایــن مــورد وجــود نــدارد .امــا آن زمانــی اشــتباه میشــود کــه ســازندگان بــه جــای آنکــه روی
تجربــهی مشــتری و قابلیــت همــکاری مــورد نیــاز بــرای ایجــاد ارزش بــرای مصرفکننــدگان خــود تمرکــز کننــد ،روی پروتکلهــا وقــت
میگذارنــد .پاســﺦ چیســت؟ بــه نظــر مــن ،بهتــر اســت کــه محصــوالت خــود را بــا تمرکــز بــر تجربــهی کاربــر توســعه دهنــد ،چــه در کوتــاه
مــدت و چــه در بلنــد مــدت .آنهــا قبــل از انتخــاب یــک تکنولــوژی ،بــا مبنــا قــرار دادن توســعهی محصــول در راهحلهــای مبتنــی بــر بــازار و
برنامــه ،بهتریــن ســرویس را بــرای مشــتریان خــود ارائــه خواهنــد داد.
آنهــا بایــد پــس از آن بــا ســایر تولیدکننــدگان مرتبــط کار کننــد تــا ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه محصــوالت آنهــا بــه درســتی بــا یکدیگــر
کار خواهنــد کــرد .بنابرایــن بــرای هــر چیــزی کــه کاربــرد بــه آن نیــاز دارد ،راه حلــی متمرکــز بــر الزامــات وجــد خواهــد داشــت و نــه وابســتگی
تکنولــوژی .بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد بــرای بازاریابــی ،تولیدکننــدگان آزادی بیشــتری بــرای تمرکــز بــر توســعه برنامههایــی کــه واقعـاً نیــاز اســت،
خواهنــد داشــت .ایــن مــوارد شــامل ســادگی در نصــب و عملکــرد و اتوماســیون یکﭙارچهتــر اســت .همانطــور کــه امــروز شــاهد آن هســتیم،
خانههــای هوشــمند مــا در حــال کنتــرل بــا اپلیکیشــنهای موبایــل ایــن کنترلرهــای ســتایشبرانگیز هســتند.
بــه عنــوان یــک صنعــت مــا بایــد انــرژی خــود را روی ایجــاد تجربههــای ســاده بــرای یــک گــروه وســیعتر از مشــتریان خــود متمرکــز کنیــم و
بــه آنهــا اجــازه دهیــم تــا از راحتــی و آســایش خانــهی هوشــمند خــود لــذت ببرنــد ،بــدون آنکــه بــرای نصــب و اســتفاده از آن ،بــه دانــش فنــی
خاصــی نیــاز داشــته باشــند .وقــت آن رســیده اســت کــه صنعــت روشــنایی روی مشــتریان خــود تمرکــز کنــد و نــه روی تکنولــوژی .ایــن بــه آن
معناســت کــه منکــر وجــود هــر نــوع پروتکلــی شــویم و تنهــا مطمﺌــن شــویم کــه هــر تجهیــز قابلیــت تعامــل بــا ســایر تجهیــزات مربوطــه را دارد.
یعنــی انــرژی خــود را روی ارائــهی یــک اتوماســیون ســاده و پرمعنــا بــه مشــتریان متمرکــز کنیــم .بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد ،مــن بــه شــدت معتقــد
هســتم کــه بخشهــای مختلــف صنعــت میتواننــد بــا هــم همفکــری داشــته باشــند ،و در همیــن حــال مشــتریان مــا از مزایــای خانــهی هوشــمند
متصلشــده از طریــق سیســتم روشــنایی لــذت خواهنــد بــرد.

