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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 .
مهندس مرتضی بدیعی
رئیس هیئتمدیره گروه صنعتی
شایان برق
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اگــر شــما یــک تولیــد کننــده ی روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) باشــید ،آنــگاه بایــد امیــدوار باشــید کــه چراغــی وجــود خواهــد داشــت
کــه جایــگاه کاربردهــای اینترنــت اشــیاء ( )IoTرا در تیرهــای چــراغ روشــنایی خیابانــی بــه ارمغــان آورد .تأمیــن تجهیــزات الایدی بــه عنــوان
جایگزیــن محصــوالت ( HIDالمــپ تخلیــه شــدت زیــاد) موجــود بــرای ســازندگان روشــنایی فضاهــای بیرونــی بســیار پرمنفعــت اســت ،بــه طــوری
کــه شــهرداری هــا مــی تواننــد در هزینههــای انــرژی و نگهــداری تجهیــزات صرفــه جویــی کننــد .امــا تولیدکننــدگان روشــنایی بــه مــرور نیــاز
بــه مســیرهای درآمــدی جدیــد دارنــد کــه مــی توانــد از کاربردهــای شــهر هوشــمند کــه توســط روشــنایی بیرونــی هوشــمند ،متصــل بــه شــبکه و
یکپارچــه ایجــاد مــی شــود ،بــه دســت آیــد.
در حــال حاضــر ،فکــر مــی کنــم احتمــاالً بیشــتر از اینکــه شــما را روشــن کــرده باشــم ،شــما را گیــج کــرده ام ،پــس اجــازه دهیــد در مــورد
آنچــه مطــرح کــرده ام ،توضیــح بیشــتری دهــم .اخیــرا ً در مــورد یــک پــروژه جالــب توجــه اجــرا شــده توســط شــرکت کا ِرنــت (پشــتیبانی شــده
توســط شــرکت جنــرال الکتریــک) در شــهر پورتلنــد از ایالــت اورگان ،گزارشــاتی را کار کردیــم (کــه در همیــن شــمارهی مجلــه آمــده اســت).
چندیــن بازیگــر اصلــی مثــل غــول میکروپروسســوری اینتــل و غــول مخابراتــی  AT&Tدر ایــن پــروژه نقــش آفریــن بودنــد .بــا همــکاری ادارات
شــهرداری بــه صــورت یــک تیــم ،سنســورهای هوشــمند در تیرهــای چــراغ روشــنایی خیابانــی نصــب گردیــد ،کاربــرد ایــن سنســورها ،پایــش
(مایتورینــگ) تــردد وســایل نقلیــه ،پیــاده روهــا و دوچرخــه هــا جهــت افزایــش ایمنــی و بهبــود جریــان ترافیــک بــرای ســاکنان بــود.
بــه نظــر مــی رســید کــه ایــن پــروژه ،شــبیه یــک برنامــه کاربــردی اولیــه از شــهر هوشــمند باشــد کــه ممکــن اســت زمانــی ،تعــداد زیــادی از
تولیدکننــدگان حــوزهی اساسال در نمونــه کارهــای خدماتــی و نرمافــزاری خــود داشــته باشــند .ایــن برنامــه درســت در باالتریــن ســطح سیســتم
هــای مدیریــت مرکــزی روشــنایی هوشــمند اصلــی اجــرا مــی شــود ،کــه توســط ارتباطــات چــراغ هــای خیابانــی (کــه در ابتــدا بــا هــدف صرفــه
جویــی حداکثــری انــرژی از طریــق کنتــرل هــای برنامــه نویســی شــده و راه انــدازی و تعمیــر خــودکار اجــرا شــده بــود) فعــال مــی شــود .امــا در
مــورد پــروژه پورتلنــد ،سنســورهای چندمنظــوره کــه بــر اســاس میکروپروسســورهای رشکــت اینتــل و ســاخته شــده توســط رشکــت کارِنــت هســتند ،در تیرهــای چـراغ
روشــنایی خیابانــی نصــب شــدهاند ،زیـرا تیرهــا موقعیــت مناســبی بـرای نصــب سنســورها دارنــد و همچنیــن تــوان مــورد نیــاز آنهــا نیــز بــه آســانی در دســرس اســت.
اکنــون ایــن سنســورها از جهــت راحتــی ،در چ ـراغ هــای خیابانــی نصــب شــده انــد ،امــا در حقیقــت ایــن مــورد ،نبایــد بــه صــورت یــک مســأله مطــرح باشــد .در
ایــن پــروژه آزمایشــی پایــش ترافیــک اتصــاالت رصفـاٌ از طریــق شــبکه بیســیم  LTEتوســط رشکــت  AT&Tفراهــم شــده اســت .ایــن اتصــاالت هیــچ گونــه قابلیــت
روشــنایی هوشــمند یــا کنــرل و پایــش چ ـراغ هــای مبتنــی بــر الایدی را ایجــاد منــی کنــد .پــروژه پورتلنــد بــر اســاس چارچــوب تکنولــوژی  CityIQکارِنــت مــی
باشــد .هنگامــی کــه پرســیدیم کــه آیــا اجـرای ایــن طــرح کنــرل چـراغ هــای خیابانــی را نیــز فعــال کــرده اســت ،رشکــت کارنــت پاســخ داد کــه تکنولــوژی  CityIQبــه
طــور عامدانــه از کنــرل روشــنایی جــدا گردیــده اســت ،بــه ایــن علــت کــه در مــواردی کــه شــهرداری طــرح کنــرل چـراغ هــای الایدی را از قبــل اجـرا کــرده باشــد،
اختالفــی بــه وجــود نیایــد .چنیــن ســناریویی بــرای یــک تولیدکننــده روشــنایی چــه معنایــی دارد؟ احتمــاالً در چنیــن پــروژه هایــی نیــاز بــه مشــارکت
تولیدکننــدگان روشــنایی نیســت .در مــورد کارنــت ،ایــن شــرکت تکنولــوژی  CityIQخــود را توســعه داده اســت و از قبــل بــا  AT&Tهمــکاری
کــرده اســت .بنابرایــن بخشــی از درآمــد را در چنیــن پــروژه ای بــه دســت آورده اســت .امــا احتمــال قابــل توجهــی وجــود داشــت ،کــه ایــن تولیــد
کننــده روشــنایی بــه طــور کامــل کنــار گذاشــته شــود .مــن فکــر مــی کنــم کــه مــورد پــروژه پورتلنــد بســیار هیجــان انگیــز اســت .ایــن یــک فرصــت
یادگیــری عالــی در یــک ســناریوی واقعــی شــهر هوشــمند را فراهــم مــی کنــد ،کــه احتمــاالً بازگشــت واقعــی ســرمایه بــرای سنســورهای متصــل
بــه تیرهــای روشــنایی خیابانــی را اثبــات خواهــد کــرد .امــا صنعــت اساسال نیــاز دارد کــه بــه طــور دقیــق کار کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه
چنیــن برنامــه هــای کاربــردی در چــراغ هــای خیابانــی کــه قبـ ً
ا بــه شــبکه متصــل شــدهاند ،اجــرا گــردد .در ایــن میــان ،شــرکت یوتیلیتــی جورجیــا
پــاور ثابــت کــرده اســت کــه قابلیــت اتصــال و هوشــمندی را مــی تــوان بــا سادهســازی در نصــب و راه انــدازی قابــل توجیــه و دفــاع کــرد ،همانطــور
کــه بعــد از کنفرانــس ســاالنه روشــنایی بیرونــی و مناطــق آن را پوشــش دادیــم ( .)2u7rZ5T/http://bit.lyبــرای داشــتن یــک بیزینــس موفــق
در آینــده ،حــوزه  SSLبایــد در برنامــه هــای کاربــردی شــهر هوشــمند مشــارکتی فعــال داشــته باشــد.
موری رایت
سردبیر مجله LEDs

خبرها و چشماندازها
نورپردازی نمای خارجی سردر

یکــی از دو ســاختمان بلنــد در ســاحل غربــی ایــاالت متحــده
مــی باشــد» .جیــم کمبــل« هنرمنــدی محلــی در سانفرانسیســکو،
کــه توســط گالــری »هاســفلت« معرفــی شــده اســت اثــری
هنرمندانــه و پویــا بــا عنــوان »روز بــرای شــب« را مبتنــی بــر
الایدی طراحــی کــرده اســت 11000 .عــدد الایدی از پــروژه

روشــنایی حــال جامــد (اساسال) پویایــی را ایجــاد خواهنــد
کــرد ،امــا انیمیشــن هــا و نورپــردازی نــرم بــه معنــای زنــده
کــردن فرهنــگ و ســرعت شــهر در نظــر گرفتــه شــده انــد.
ایــن طــرح ،اغلــب بــه عنــوان روشــنایی معمــاری معرفــی مــی
شــود ،پروژههــای نورپــردازی نمــای بیرونــی ســاختمان هــای
بــزرگ همــواره هــم از جهــت الهــام و تفکــر نهفتــه در طــرح و
هــم از جهــت چگونگــی الهــام بخشــی ان طــرح جالــب توجــه
بــوده انــد .بــرای نمونــه ،ما ســال گذشــته در مــورد پــروژه ای در
بــاالی ســردر »مرکــز جــان هانکــوک« شــیکاگو گزارشــی ارائــه
کردیــم کــه روشــنایی الایدی در داخــل قالــب پنجــره هــای
ســاختمان کار شــده بــود (.)2MNqRwb/http://bit.ly
کمپــل قصــد داشــت بــاالی بــرج ِسیلســ ُفرس را بــا روشــنایی
ﻇریــف امــا تأثیرگــذار طراحــی کنــد و ویدئویــی بــا رزولوشــن
نســبتاً پاییــن ایــن مفهــوم را کامــل کنــد .در واقــع ایــن طــرح
شــامل نمایــش تصویــر دوربیــن هایــی بــود کــه در نقــاط

آن قــرار میگیرنــد ،بــه طــوری کــه بیننــدگان در معــرض
نــوری مایمتــر و غیرمســتقیم قــرار گیرنــد.
کمپــل در ایــن زمینــه گفــت» :ایــن مجســمهی پویــا خاطــره
ای بصــری از جامعــهی روز سانفرانسیســکو اســت و درســت
شــبیه زندگــی در ایــن شــهر ،هــر روز متفــاوت خواهــد بــود .بــر
خــاف یــک صفحــه نمایــش بــزرگ کــه از مفهومــی بیرونــی
و غیرخــودی نشــأت میگیــرد ،ایــن قطعــه یــک رویــای مایــم
اســت کــه در هنــگام شــب بــه طــور ماهرانــه امواجــی از جامعــه
روز را ایجــاد مــی کنــد و صحنههــای از امــواج خروشــان روی
ســاحل ،مــه گرفتگیهــا ،قایقهــای خلیــج ،صحنــه هــای از
خیابــان و طلــوع و غــروب خورشــید در آن روز را بازپخــش
میکنــد«.
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اجــرای نورپــردازی آســمان خــراش بــا پــروژه هنــری الایدی
شــشطبقه در سانفرانسیســکو
بلندتریــن تأسیســات هنــری عمومــی در ایــاالت متحــده
شــامل شــش طبقــه باالیــی یــک آســمان خــراش بــا نــام »بــرج
ِسیلســ ُفرس« در سانفرانسیســکو وجــود دارد .ایــن ســاختمان

راهبــردی شــهر سانفرانسیســکو قــرار داده شــده و نمایشــی از
صحنــه هــای مختلــف ضبــط شــده را در پــروژه نمــای بیرونــی
پخــش میکردنــد.
بــا ایــن حــال کمپــل قصــد نداشــت یــک صفحــه نمایــش
ویدئویــی روشــن ،شــبیه آنچــه در ســاختمان هــای مرکــز
بســیاری از شــهرها قــرار داده مــی شــود ،داشــته باشــد .چنیــن
صفحــه نمایــش هــای پویایــی بــا الایدی هــای بــه ســمت
بیــرون کار مــی کننــد ،کــه نــور روشــن را بــه صــورت مســتقیم
منتشــر مــی کننــد .کمپــل بــه جــای ایــن راه ،روشــی را اجرایــی
کــرد کــه الایدی هــا در مقابــل ســاختمان و بــه ســمت داخــل

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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مــا نیــاز بــه اطاعــات و جزئیــات بیشــتری در مــورد نــوع
محصــوالت اساسال مــورد اســتفاده در این طــرح نورپردازی
نمــای بیرونــی و همچنیــن چگونگــی ســاخت آنهــا داشــتیم.
یکــی از نماینــدگان گالــری هاســفلت گفــت کــه یــازده هــزار
پیکســل جداگانــه از الایدیهــای نمایشــی شــرکت اُســرام
در ایــن طــرح وجــود دارد کــه در جایگاههــای مخصــوص
بــه صــورت یکپارچــه درآمدهانــد و از درایــور الکترونیکــی
مخصــوص نیــز اســتفاده میکننــد.
بــه نظــر میرســد کــه الایدی هــای پیکســلی در واقــع از
شــرکت الایدی اِنجیــن میباشــند کــه شــرکت اُســرام در
حــدود یــک ســال پیــش مالکیــت آن را در اختیــار گرفــت
( .)2MMQZHd/http://bit.lyشــرکت الایدی اِنجیــن
تراشــههای الایدی را از شــرکت اُســرام اُپتو ِســمیکنداکتور
و دیگــر تولیــد کننــده هــا را در آرایــه هــای دارای
پخشکنندههــای چندگانــه بــا هــدف تنــوع کاربردهــای
خــاص شــامل نورپــردازی نمــای بیرونــی ادغــام میکنــد .در
مــورد پــروژهی بــرج ِسیلســ ُفرس ،از الایدی هــای پکیــج
 LZ4کــه دارای لنزهــای فِلــت و پخشکنندههــای RGBW
(قرمــز ،ســبز ،آبــی و ســفید) یــا تراشــههای الایدی جداگانــه
اســت ،اســتفاده شــده اســت.
دیــود طهماســبی مدیرعامــل شــرکت الایدی انجیــن گفــت:
»در طــول چهــار ســال گذشــته ،مــا بــرای ایجــاد راه حــل
هــای روشــنایی مناســب بــرای پــروژه هــای هنــری متنــوع
در حــال کار بــا جیــم بودیــم .مــا خودمــان در منطقــه خلیــج
سانفرانسیســکو مســتقر شــدیم .از اینکــه او بــرای کمــک
بــه نصــب پــروژه »روز در شــب« خــود پخشکننــده LZ4
 RGBWلنــز فلــت مــا را انتخــاب کــرد ،بســیار هیجــانزده
شــدیم .ایــن محصــول یــک کار منحصــر بــه فــرد هنــری اســت
کــه جامعــهی محلــی مــا هــر روز از آن لــذت خواهــد بــرد«.
بــه عــاوه ،ایــن پــروژه بــرای تکمیــل شــدن ،از چندیــن المــان
اساسال دیگــر نیــز اســتفاده کــرده اســت .تجهیــزات مربــوط
بــه نــور نقطــه ای متمرکــز از شــرکت لومنپالــس بــرای
روشــنایی هایایتکننــده اســتفاده شــده اســت .شــرکت
تراکســونتکنولوژی بــه عنــوان یکــی دیگــر از واحدهــای

اســرام ،وﻇیفــهی تأمیــن چراغهــای مکمــل را بــر عهــده
داشــته و یــک سیســتم ســیمی  DMXنیــز بخــش کنتــرل را
تکمیــل کــرده اســت.
ایــن ســاختمان متعلــق بــه داراییهــای شــرکت امــاک و
مســتغات هینــس و بوســتون گردیــده اســت .شــرکت هینــس
ســابقه حمایــت از پــروژه هــای هنــری نویــن الایدی در
ســاختمانهای تجــاری دارد .بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه
پــروژهی الایدی تعاملــی و پویــا در البــی یــک ســاختمان
نمادیــن و نگارهســان در بوســتون از ایالــت ماساچوســت
اشــاره کــرد ،کــه پیــش از ایــن گزارشــی را در مــورد آن ارائــه
کردهایــم (.)2MN1U42/http://bit.ly
در عیــن حال ،گــروه کاری مربــوط به پروژهی سانفرانسیســکو
بــه وضــوح معتقــد اســت کــه ایــن پــروژه بــه یکــی از مناﻇــر
معمــاری نمادیــن قابــل قبــول در دنیــا تبدیــل خواهــد شــد .در
ایــن زمینــه تــاد هاســفلت ،مﺆســس و مدیــر گالــری هاســفلت
گفــت» :بــرج ایفــل در زمــان خــودش بــه عنــوان یــک نمــاد
شــناخته میشــد ،در عصــر پیشــرفتهای بــزرگ در امکانــات
فنــی و مهندســی .بــه همیــن ترتیــب ،پــروژهی »روز در شــب«
بازتابــی از اهمیــت تکنولــوژی دیجیتــال و فرهنــگ و اقتصــاد
سانفرانسیســکو تلقــی میشــود .کار کمپــل در بــاالی بــرج
ِسیلســ ُفرس نــه تنهــا نمــادی از افــق سانفرانسیســکو اســت،
بلکــه نمــادی از ایــن منطقــه در ایــن لحظــه بــه خصــوص از
تاریــﺦ خواهــد بــود«.

روشنایی مربوط به گیاه پروری

پروژه های گیاهپروری مبتنی بر الایدی همچنان در حال رشد هستند.
شرکت کا ِرنت (پشتیبانیشده توسط شرکت جنرال الکتریک) یک پروژهی کشاورزی عمودی جدید مبتنی بر الایدی لبهای در
انگلیس را اعام کرده است که شامل سطح  5120متر مربع میباشد و انتظار می رود که ساالنه در حدود  420تن معادل  926هزار
پوند سبزی تولید کند .شرکت روشنایی سیگنیفای (فیلیپس سابق) توسعهی پروژهی اساسال تکمیلی برای پرورش گوجهفرنگی
با شرکت گیاهپروری آگرواینوست ( )Agro-Inwestرا تا  68,5هکتار اعام کرده است .شرکت پِلِسی اعام کرده است که
شرکت گیاهپروری استرلینگ سافولک لیمیتد در انگلیس 1750 ،عدد چراغ هایپرین ( )Hyperionرا برای پوشش  1,36هکتار از
فضای پرورش گوجهفرنگی خود نصب خواهد کرد .شرکت روشنایی لومیگرو بخشی از جزئیات اقدام پرورش گوجهفرنگی و
خیار خود در کانادا را اعام کرده است ،جایی که مزارع لو ِور شانون بهبود محصول را ثبت کردهاند.
پسزمینهی مشترک این پروژهها در اینجا اندازه و میزان اقدامات و/یا موفقیت روشنایی الایدی در کاربردهای گیاهپروری است.

◄شرکت مواد غذایی جونز و شرکت روشنایی کارنت
ایــن پــروژه توســط شــرکت کارنــت بــرای شــرکت مــواد غذایــی جونــز ( )JFCاجــرا شــده اســت و در لینکلنشــایر شــمالی در انگلیــس
بــوده اســت .ایــن شــرکت اقدامــات پــرورش تجــاری خــود را در پاءیــز امســال آغــاز خواهــد کــرد .بــه گفتــهی شــرکت کارنــت ،ایــن
بزرگتریــن مزرعــهی داخلــی در اروپــا بــا قفســههای بــا ارتفــاع قابــل افزایــش تــا  11متــر یــا ســه طبقــه بــاال خواهــد بــود .کارنــت در
نهایــت  12,3کیلومتــر از خــط روشــنایی الایدی  Arizeخطــی خــود را نصــب خواهــد کــرد ،چیــزی معــادل بــا  38برابــر طــول بــرج
ایفــل.
ﻇاهــرا ً شــرکت گیاهپــروری جیافســی بــا توجــه بــه حجــم ایــن پــروژه ،کار بــا شــرکت کارنــت را برگزیــده اســت .جیمــز جونــز
مدیــر عامــل و مﺆســس شــرکت جیافســی در ایــن زمینــه اﻇهــار داشــت» :هیــﭻ کــس قــادر نبــوده کــه میــزان تولیــد محصــوالت
غذایــی را در فضــای داخلــی بــه یــک ســطح صنعتــی کــه نشــاندهندهی وجــود قابلیــت واقعــی تجــاری باشــد ،برســاند .مــا میدانســتیم
کــه روشــنایی نیــروی حیاتــی ایــن پــروژه خواهــد بــود و نیــاز بــه شــریکی داشــتیم کــه بتوانــد پتانســیل اینجــا را ببینــد و بتوانــد بــا مــا بــرای
توســعهی تنظیمــات سیســتم روشــنایی و طیــف مناســب کار کــرده و رویــای مــا را بــه واقعیــت تبدیــل کنــد«
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◄ محصوالت گوجهفرنگی شرکت آگرو_اینوست
شــرکت روشــنایی ســیگنیفای و شــرکت روســیهای گیاهپــروری اگرواینوســت جهــت همــکاری در جهــت کاربــرد روشــنایی گیاهپــروری
مکمــل در یــک محیــط گلخانــهای یــا تنظیمــات محیــط کشــاورزی کنترلشــده قــراردادی را بــه امضــا رســاندهاند کــه گفتــه میشــود
ســطح پوشــش آن بیــش از دو برابــر بزرگتریــن پــروژه روشــنایی گیاهپــروری جهــان در ســال گذشــته میباشــد .حــدود یــک ســال پیــش،
در مــورد پــروژهای کــه در مرحلــه اول  25هکتــار معــادل  40زمیــن فوتبــال را پوشــش مــیداد ،گزارشــی را تهیــه کردیــم (http://bit.
 .)2MMTZ6P/lyامــا االن بــا پــروژهای مواجهیــم کــه مســاحت آن بیــش از  100زمیــن فوتبــال اســت.
بــه گفتــهی شــرکت اگرواینوســت ،بــا اجــرای پــروژهی اولیــه کــه بــا محصــوالت الایدی گرینپــاور اینترالیتینــگ و تاپایتینــگ فیلیپــس
انجــام شــده اســت ،مصــرف انــرژی نســبت بــه روشــنایی  HIDقبلــی  �50کاهــش یافتــه اســت .بــه عــاوه ،نصــب روشــنایی اساسال رشــد
و ﻇاهــر گیاهــان و میــزان محصــوالت را طبــق انتظــار بهبــود داد ،کــه ایــن خــود باعــﺚ افزایــش ســرمایهگذاری در زمینــهی روشــنایی
الایدی گردیــد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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◄شرکت روشنایی پِلِسی و شرکت گیاهپروری استرلینگ_سافولک
در پــرورش گوجهفرنگــی دیگــر در ســافولک انگلیــس ،یــک ســرمایهگذار جدیــد بــا نــام اســترلینگ ســافولک دارای یــک محوطــه
گلخانــهای پــرورش گوجهفرنگــی کــه  %25از فضــای آن بــا روشــنایی مکمــل اجــرا خواهــد شــد .عملیــات پــرورش گیاهــان در اواخــر ســال
جــاری بــه پایــان خواهــد رســید.
ریچــارد لوییــس ،مدیــر پــروژه و نــوآوری کشــاورزی شــرکت اﻇهــار کــرد» :مــا تصمیــم گرفتهایــم کــه مســیر رو بــه جلــوی مــا در زمینــهی
روشــنایی گلخانــهی جدیــد  %100بــا الایدی باشــد و بــه دنبــال یــک شــریک باتجربــه و دارای تکنولــوژی پیشــرفته بودیــم کــه بتوانــد یــک
راه حــل جامــع روشــنایی الایدی را پیــش رویمــان قــرار دهــد .محصــول هایپــرون  1750جدیــد شــرکت پلســی ،همــان مقــدار نــوری کــه
یــک المــپ بخــار ســدیم پرفشــار  1000واتــی تأمیــن میکنــد را ارائــه میدهــد .ایــن محصــول بــه مــا اجــازه میدهــد کــه در هــر شــبکه
داربســت تنهــا  5واحــد نصــب شــود ،کــه ایــن باعــﺚ کاهــش هزینههــای نصــب و کاهــش ســایه میشــود .مزایــای قابــل توجــه ایــن محصــول
بــا یــک ضمانــت طوالنــی ،بــازده انــرژی ،پشــتیبانی زراعــی مســتمر و قیمــت رقابتــی باعــﺚ میشــود کــه شــرکت پلســی شــریک خوبــی بــرای
مــا باشــد«.

◄مزارع ال ِور شانون
حرکــت در مســیر اقیانــوس اطلــس بــه آمریــکای شــمالی ،مــزارع الورشــانون در ساســکاچوان کانــادا افزایــش محصــوالت گوجهفرنگــی
و خیــار خــود را مرتبــط بــا اســتفاده از تجهیــزات الایدی شــرکت لومیگــرو نشــان داده اســت .بــه گفتــهی مدیــر مزرعــه بعــد از نصــب
تجهیــزات  325eشــرکت لومیگــرو در مــاه ژانویــه محصــول خیــار مزرعــه رشــدی حــدود  %17و محصــوالت گوجــه فرنگــی رشــدی بیــن
 %18تــا  %20را تجربــه کردهانــد.
عــاوه بــر ایــن ،تولیدکننــدگان از الایدی بــرای رشــد کاهــو نیــز اســتفاده میکننــد و طبــق اﻇهــار آنهــا گیاهــان دارای رنــگ بهتــری هســتند
و انــدازهی برگهــای آن بــه طــور کلــی حــدود  %20بزرگتــر از حالتــی اســت کــه پــرورش تحــت روشــنایی المــپ تخلیــه شــدت زیــاد انجــام
میشــد .جــان اکتــون ،صاحــب مزرعــه در ایــن زمینــه گفــت» :شــما همیشــه میترســید کــه رشــد ســریع باعــﺚ پیــﭻ و تــاب شــود .امــا مــا هیــﭻ
کــدام از اینهــا را ندیدیــم .ایــن گیــاه بــه جــای اینکــه در حالــت زنــده مانــدن باقــی بمانــد ،انــرژی بیشــتری بــه برگهــا میدهــد .هیــﭻ شــکی
وجــود نــدارد کــه مــا شــاهد نتایــج بســیار خوبــی در ایــن زمینــه هســتیم«.
اطاعات بیشتر2MKI6y5/http://bit.ly :
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شــرکت فیوچــر دیزایــن جزئیــات مربــوط بــه نتایــج آزمایــش مربــوط بــه
محصــوالت اساسال قابــل تنظیــم الیت_ورک_اســلیپ را منتشــر کــرد.
شــرکت تولیدکننــدهی روشــنایی فیوچر_دیزایــن ( )Future Designsنتایــج
روشنایی انسان محور
مربــوط بــه روشــنایی  24ســاعته در جهــت ســامتی و تندرســتی یــا روشــنایی
انســانمحور را اعــام کــرده اســت .آزمایشــی کــه در هــاب تکنولــوژی جدیــد
ایــن شــرکت در منطقــهی کل ِ ِر ِکنــول لنــدن اجــرا شــده اســت .دکتــر نل_اســتنلی
( )/http://www.thesleepconsultancy.comپژوهشــگر متخصــص در حــوزهی
خــواب ایــن آزمایــش را کــه الیت_ورک_اســلیپ نامیــده میشــد ،هدایــت
کــرد .ایــن آزمایــش در طــول هفتــه انقــاب تابســتانی کــه بزرگتریــن روز ســال
در آن وجــود دارد ،انجــام شــد .دو داوطلــب خانــم خوابیــده و تحــت آزمایشــات
و ارزیابیهــای مختلــف در شــرایط روشــنایی الایدی متفــاوت قــرار گرفتنــد،
برخــی نتایــج بــه دســت آمــده طبــق انتظــار و برخــی دیگــر نتایــج شــگفتآوری
بــود .طبــق گفتــهی فیوچر_دیزایــن محیــط ایــن آزمایــش کامــل نبــود ،هرچنــد
بخشــی از آن مربــوط بــه آمــوزش عمومــی بــود و ایــن مســأله روی محیــط آزمایــش تأثیــر خــود را گذاشــت .یکــی از داوطلبــان در معــرض
روشــنایی گــرم بــا دمــای رنــگ  2700درجــه کلویــن قــرار داشــت ،در حالیکــه دیگــری در روشــنایی ســرد بــا دمــای بیــش از  6000درجــهی
کلویــن قــرار گرفتــه بــود .ایــن چراغهــای الایدی انتخابــی در دو اتــاق یکســان بــا پنجرههــای کام ـ ً
ا قابــل رؤیــت در مرکــز تکنولــوژی هــاب
نصــب شــده بودنــد .ایــن اتاقهــا در تمــام مــدت روز و شــب روشــن بودنــد و مقــداری نــور طبیعــی نیــز از طریــق پنجرههــا وارد اتــاق میشــد.
ایــن آزمایــش از ســاعت  10صبــح روز  19ژوئــن تــا ســاعت  10صبــح روز بعــد اجــرا گردیــد.
داوطلبــان از لحــاظ جســمانی شــبیه بــه هــم بودنــد و روال کاری یکســان در روز و مــدل خــواب یکســان در شــب را اجــرا کردنــد .هــدف ایــن
بــود کــه چگونگــی تأثیــر روشــناییهای متفــاوت محیــط بــر توابــع خــواب و بیــداری افــراد مشــخص شــود .در صبــح روز دوم اســتنلی تســتهای
شــناختی را روی افــراد انجــام داد و دیگــر جنبههــای هوشــیاری و خلــق و خــوی را در طــول دو روز بعــد بــه صــورت متوالــی مــورد ارزیابــی قــرار
داد.
طــرز فکــر ســنتی نشــان مــی داد کــه داوطلــب در نــور بــا دمــای رنــگ  6000درجــه کلویــن بــه دلیــل انــرژی بیشــتر در بخــش آبــی طیــف نــور،
بایــد هوشــیارتر و فعالتــر باشــد .مــا بخشــی از ایــن نظریــه را در ویژهمقالــه اخیــر خــود در مــورد روشــنایی انســانمحور مــورد بررســی قــرار دادیــم
(.)2MIgeL6/http://bit.ly
آزمایشــات فیوچر_دیزایــن هوشــیارتر بــودن داوطلــب حاضــر در دمــای رنــگ  6000درجــه کلوینــی را نشــان نــداد .ایــن داوطلــب در تســت
شــناختی چینــش و مرتبســازی کارتهــای تســت بهتــر عمــل کــرد ،امــا نــه در زمــان مــورد انتظــار عکسالعمــل کــه بــه آن »عملکــرد چاالکــی
روانجنبشــی« میگوینــد .همچنیــن ایــن داوطلــب در بعــد از ﻇهــر و عصــر احســاس خوابآلودگــی بیشــتری داشــت و نیــز حــس خســتگی او در
طــول روز نیــز بیشــتر بــود .بــه گفتــهی فیوچر_دیزایــن ،ممکــن اســت نتایــج بــه ســادگی بــه دلیــل قرارگرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض نــور بــا
دمــای خنــک باشــد ،در شــرایطی کــه نــور طبیعــی بــه طــور مــداوم در حــال گرمتــر شــدن اســت.
طــرز فکــر ســنتی نیــز نشــان میدهــد کــه داوطلــب در محیــط بــا دمــای  2700درجــه کلویــن الگــوی خــواب بهتــری داشــته باشــد .مجــددا ً در ایــن
زمینــه کــه دمــای رنــگ گرمتــر در هنــگام شــب موجــب خوابــی آرامتــر خواهــد بــود ،نیــز قبــل از ایــن مقالــهای را اختصــاص داده بودیــم (http://
.)2MIhg9W/bit.ly
آزمایشــات کار_خواب_روشــنایی نتیجههــای ترکیبــی و متفاوتــی را نشــان داد .بــر اســاس مقیــاس خوابآلودگــی کرولینســکا (،)Karolinska
داوطلــب در محیــط بــا دمــای رنــگ  2700درجــه ،در مــدت  24ســاعت شــبانهروز ســطح پایینتــری از خــواب را تجربــه کــرد.
فیوچر_دیزایــن نتیجــه گرفــت کــه تأثیــر عملکــرد روشــنایی بــر ســامتی و تندرســتی انســان میتوانــد بســیار ویــژه و متمایــز باشــد .بــرای اطمینــان،
میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه آزمایشــاتی کــه در محیطهــای نــوری متفــاوت در زمانهــای مختلــف روی یــک شــخص اجــرا میشــود،
نتیجهگیریهــای متفاوتــی را ایجــاد کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،شــرکت گفــت کــه آزمایشــات ایــن موضــوع را شــفاف کــرد کــه شــرایطهای
روشــنایی متفــاوت تأثیــر قابــل توجهــی روی عملکــرد انســان خواهــد گذاشــت .در ایــن زمینــه اســتنلی بیــان کــرد کــه» :در حالــی کــه چــراغ
ســفید قابــل تنظیــم میتوانــد هوشــیاری و عملکــرد را تنظیــم کنــد ،ایــن تنهــا یکــی از عواملــی اســت کــه زندگــی روزمــره مــا را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .نســبت ســهم اثــر روشــنایی بــر هوشــیاری و عملکــرد روزمــره بایــد مشــخص شــود «.مــا در کنفرانــس »روشــنایی بــرای ســامتی و
تندرســتی« خــود ،یــک روز کامــل غوطــهور در دانــش روشــنایی انســانمحور بودیــم .بــا ایــن کنفرانــس در ارتبــاط باشــید.
اطاعات بیشتر2MNtLB5/http://bit.ly :

خدمات روشنایی
(روشنایی به عنوان یک سرویس)
شرکت زامدابل و سازمان انرژی اتریش ،همکاری در زمینه خدمات روشنایی ( )LaaSرا هماهنگ میکنند.
در حالــی کــه صنعــت روشــنایی بــرای ورود بــه فعالیــت در زمینــهی اینترنــت اشــیاء در حــال یافتــن زمینههــای همــکاری بــا شــرکتهای
فنــاوری اطاعــات اســت ،گــروه زامدابــل ( )Zumtobelیــادآوری کــرده اســت کــه صنعــت دیگــری ماننــد انــرژی میتوانــد زمینههــای
مناســبی از شــراکت را فراهــم کنــد .در همیــن راســتا ،ایــن گــروه همکاریهــای خــود در خدمــات روشــنایی را بــا یــک ســازمان انــرژی
اتریشــی افزایــش داده اســت.
گــروه زامدابــل مســتقر در دورنبــرن اتریــش گفــت کــه واحــد خدمــات گــروه زامدابــل و ســازمان انــرژی  VKWدر زمینــهی خدمــات
پیمانــکاری روشــنایی مشــترک ،یــک قــرارداد تجــاری بــاز را بــه امضــاء رســاندهاند.
همــان طــور کــه در مجلــهی  LEDsدر اوایــل ســال گــزارش کردیــم ،ورالبرگــر بــه عنــوان پیمانــکار اصلــی بــا شــرکت زامدابــل بــه
عنــوان پیمانــکار فرعــی در یــک پــروژهی خدمــات روشــنایی  6ســاله در کارخانــهی آلومینیــوم  AGNمســتقر در دورتمونــد آلمــان کار
میکــرد (.)2Kt3YBb/http://bit.ly
در ایــن معاملــه ،شــرکت روشــنایی زامدابــل چراغهــای متالهالیــد موجــود را بــا  400الایدی جدیــد در  8مــدل را در تمامــی ســالنها
کــه در حــدود  81هــزار فــوت مربــع بــود ،جایگزیــن کــرد .شــرکت  AGNایــن چراغهــا را خریــداری نکــرده اســت ،بلکــه در حــال

پرداخــت هزینــهی خدمــات آن بــه صــورت ماهانــه میباشــد ،ایــن پرداخــت در شــرایطی اســت کــه میــزان ســطح روشــنایی بیــن  200و
 400لوکــس را دو برابــر شــده و انتظــار مــیرود کــه در قبــض مصــرف انــرژی نیــز  �40صرفــه جویــی شــود .مســﺌولیت تأمیــن روشــنایی
بــا شــرکت ورارلبرگــر ( )VKWاســت ،در حالــی کــه زامدابــل وﻇیفــهی نظــارت و نگهــداری تجهیــزات روشــنایی از جملــه بازرســی
ســاالنه و جایگزینــی چراغهــای معیــوب را بــر عهــده دارد.
ایــن دو شــرکت اﻇهــار کردنــد کــه در یــک معاملــهی معمولــی هزینــهی صرفهجویــی ناشــی از کاهــش مصــرف انــرژی و نگهــداری
فراتــر از هزینــهی قــرارداد ماهانــه روشــنایی اســت .شــرکتهای زامدابــل و  VKWتــا کنــون هفــت پــروژه را بــا همــکاری یکدیگــر
اجــرا کردهانــد و هــم اکنــون در حــال برنامهریــزی بــرای توســعهی همــکاری در پروژههــای بیشــتر هســتند .یکــی دیگــر از مشــتریان
اخیــر مربــوط بــه مجموعــه ورزشــی هــار ِدر در اتریــش مربــوط بــه اســتخر کانســتنس میباشــد ،کــه در شــکل نشــان داده شــده اســت.
اطاعات بیشتر2KuTrFF/http://bit.ly :

کسب و کار الایدی -بخش اول
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شرکت جنرال الکتریک ( )GEزیرمجموعهی کارنت را از انجام وﻇایف مرتبط با انرژی گسترده حذف کرد.
یــک موضــوع جالــب در رویــه شــرکت جــیای بــرای گســترش و تحــول بیزینــس روشــنایی الایدی هوشــمند خــود اتفــاق افتــاد و آن ایجــاد
شــرکت خدمــات انــرژی متصــل بــه دیتــای بــا نــام کارنــت بــود .جایــی کــه در طــول ایــن مســیر بــه خصــوص ابتــدای آن ،شــرکت جنــرال الکتریــک
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن ایــدهی خوبــی نبــوده اســت و بــه آهســتگی شــروع بــه محــدود کــردن تمرکــز شــرکت بــر روشــنایی هوشــمند کــرد.
بنابرایــن ،یــک تجربــه در روشــنایی الایدی متصــل بــه اینترنــت بــه عنــوان چرخدنــدهای در یــک ماشــین بیزینــس کــه بــه مــوارد دیگــری ماننــد
صفحــات خورشــیدی ،ذخیرهســازی انــرژی ،شــارژ خودروهــای الکتریکــی و تولیــد بــرق درونــی گــره خــورده بــود بــه پایــان رســید و بــه فاصلــهی
کمــی بعــد از آن شــرکت جنرالالکتریــک واحــد کارنــت را در مــاه اکتبــر  2015راهانــدازی کــرد ،بــه طوریکــه از آن بــه عنــوان اســتارتآپ
میلیــارد دالری یــاد شــد (.)2MIgLfY/http://bit.ly
شــرکت جنــرال الکتریــک بــرای مدتــی روشــنایی الایدی هوشــمند را از روشــنایی ســنتی و روشــنایی بــدون الایدی جــدا کــرده بــود و آنهــا
را بــه عنــوان یــک گــروه درآمــدی جداگانــه در نظــر گرفتــه بــود .موضــوع هوشــمند را بــه شــرکت کارنــت ســپرده بــود و روشــنایی ســنتی را
بــرای خــودش نگــه داشــته بــود .ایــن دو اکنــون مجــددا ً بــه یکدیگــر متصــل شــدهاند .مــا ایــن موضــوع را در اوایــل ســال جــاری گــزارش کردیــم
( .)2MGJlOL/http://bit.lyشــرکت جنرالالکتریــک هیــﭻ اعــام رســمی دربــارهی مأموریــت کاهشیافتــهی کارنــت نداشــته اســت ،امــا بــه
طــور آهســته در حــال جابجایــی برخــی از عملکردهــا و وﻇایــف کارنــت بــه دیگــر واحدهــای جنرالالکتریــک کــرده اســت ،در حالــی کــه برخــی
دیگــر را بــه فــروش میرســاند .ماننــد زمانــی کــه یــک ســال پیــش شــبکهی شــارژ خــودروی الکتریکــی خــود مســتقر در کالیفرنیــا را بــه شــرکت
کمپــل واگــذار کــرد.

یکــی از ســخنگویان شــرکت کارنــت ،بعــد از اینکــه نوشــیدن چــای مــا را بــرای پرســش ســوالی دیگــر ســرحال کــرده بــود ،بــه
مجلــه  LEDsگفــت» :دیگــر تکنولوژیهــای مرتبــط بــا انــرژی ،در اوایــل قســمتی از کارهــای شــرکت کارنــت بــود .امــا پــس از
مدتــی بــه ســایر شــرکتهای جنرالالکتریــک و یــا شــرکتهای خــارج از آن در همــان مقیــاس منتقــل شــد .بنابرایــن بــرای شــرکت
کارنــت ایــن امــکان فراهــم شــد کــه روی رشــد ســریع فضــای روشــنایی اینترنــت اشــیاء تمرکــز کنــد«.
ایــدهی پشــت ارائــه خدمــات کارنــت در بهبــود کارایــی و بهــرهوری انــرژی ســاختمانها و شــهرها بــا اســتفاده از زیرســاخت هــای
روشــنایی الایدی همــراه چیپهــا و سنســورها میباشــد ،کــه بــه جمــعآوری دادههــا و همچنیــن اتصــال بــه سیســتم کنتــرل هوشــمند،
کمــک میکننــد.
اطاعات بیشتر2MJS8iP/http://bit.ly :

کسب و کار الایدی -بخش دوم
شرکت وانس ( ،)Onceمالکیت شرکت آیلوکس را برای روشنایی مرتبط با حیوانات به دست گرفت.

شــرکت وانــس کــه شــرکتی متمرکــز بــر روشــنایی الایدی بــرای کاربردهــای مرتبــط بــا حیوانــات میباشــد ،مالکیــت شــرکت آلمانــی آیلوکــس
را بــه دســت آورده اســت.
شــرکت وانــس در ســال  2014بــا یــک ارائــه بــا عنــوان »چگونــه جوجههــا را شــاد کنیــم« در کنفرانــس »اســتراتژیهای روشــنایی« در صحنــه
روشــنایی حالــت جامــد مطــرح شــد .در آن ارائــه روی کاربــرد روشــنایی الایدی بــرای افزایــش تولیــد در مــزارع مرغــداری تمرکــز شــده بــود
( .)2MJ0Qhh/http://bit.lyدر حقیقــت ،روشــنایی الایدی و طیــف نــور انتخابــی آن در کاربردهایــی از گاوهــای شــیرده گرفتــه تــا آبزیپــروری
بــرای افزایــش محصــول ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (.)2MMf7tA/http://bit.ly
اکنــون شــرکت وانــس یــک اکتســاب همزیســتی در شــرکت آیلوکــس پیــدا کــرده اســت کــه شــامل شــرکت لهســتانی  .Sp.z.o.oتابعــهی شــرکت
آیلوکــس مــی باشــد .بــه گفتــهی شــرکت وانــس ،ســازمانهای ترکیــب شــده بزرگتریــن شــرکت روشــنایی مربــوط بــه حیوانــات را در جهــان
ایجــاد خواهنــد کــرد .شــرکت آیلوکــس روی روشــنایی بــرای تأسیســات دامــداری کشــاورزی تمرکــز کــرده اســت .شــرکت تابعــهی لهســتانی نیــز
تخصــص ویــژهای در الکترونیــک و کنتــرل دارد .شــرکت وانــس بــه بازارهــای اروپایــی و آفریقایــی نیــز میرســد.
اطاعات بیشتر2MLvaYH/http://bit.ly :

شرکت نیچیا ( ،)Nichiaدر مورد آیپی با شرکت الوز ( )Lowe’sبه تفاهم میرسد.
شــرکت نیچیــا ،متخصــص پکیــج الایدی ،اولیــن تولیدکننــدهی الایدی بــود کــه بــه طــور مســتقیم یــک خردهفروشــی عمــده را در یــک
پرونــدهی ثبــت اختــراع مــورد تعقیــب قــرار داد ،زمانــی کــه جعبههــای بــزرگ مراکــز خانــه الوز را مــورد پیگــرد قانونــی قــرار داد .نیچیــا اعــام
کــرده اســت کــه در ایــن زمینــه بــا ایــن شــرکت خردهفروشــی بــه تفاهــم رســیده اســت .ایــن تفاهــم بــا شــرکت الوز تقریب ـاً دو ســال بعــد از آن
صــورت میگیــرد کــه ایــن دادخواســت در ابتــدا علیــه تولیدکننــده و خــرده فــروش فیــت الکتریــک ( )Feit Electricو توزیــع کننــدهی الجــی
سورســینگ مطــرح شــده بــود (.)2MIAGeQ/http://bit.ly
زمانــی کــه اولیــن بــار ایــن دادخواســت ،شــرکت الوز را بــه عنــوان یــک هــدف گــزارش کــرده بــود ،کمــی شــوکه کننــده بــود .بــرای یــک
تولیدکننــدهی الایدی غیرعــادی بــود کــه شــرکتی را مــورد هــدف قــرار دهــد کــه احتمــاالً برخــی محصوالتــی کــه در آنهــا از الایدیهــای نیچیــا
اســتفاده شــده بــود ،بفروشــد(در واقــع بــه مشــتری غیــر مســتقیم نیچیــا).
امــا بــه طــور کلــی تولیدکننــدگان الایدی از تولیدکننــدگان روشــنایی محصــوالت نهایــی کــه بــه نقــض حــق ثبــت اختــراع مشــهور بودنــد ،ناامیــد
شــده بودنــد ،در حالــی کــه آنهــا بــرای هــدف قــرار دادن موثــر تولیدکننــدگان در مناطقــی ماننــد چیــن تــاش و تقــا میکردنــد .نیچیــا تنهــا
تولیدکننــدهای نبــود کــه بــه چنیــن اقدامــی دســت مــیزد ،بعــد از آن در ســال  2016شــرکت سﺌولســمیکنداکتور در اقدامــی مشــابه از شــرکت
کیمــارت شــکایت کــرد.
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عــاوه بــر آن از شــرکت توزیعکننــدهی ماوســر نیــز شــکایت کــرد ،ایــن توزیعکننــده الایدیهــای شــرکت ســﺌول را بــا قطعــات
ســایر فروشــندگان توزیــع میکــزد.
طرفیــن شــرایط توافــق را فــاش نکردنــد ،نیچیــا تنهــا اشــاره کــرد کــه هــر دو شــرکت از خروجــی ایــن توافــق راضــی بودهانــد .در همیــن حــال
شــکایت علیــه شــرکت  Feitهمچنــان در جریــان اســت.

کسب و کار الایدی -بخش چهارم
شرکت زیماکس ( )Zemaxدر یک قرارداد سهامی خاص فروخته میشود.
شــرکت ســهامی خــاص آرلینگتــون کپیتــال پارتنــرز اعــام کــرد کــه شــرکت متخصــص نــرم افــزار نــوری زیماکــس را بــه شــرکت EQT Mid
 .Market US GP B.Vفروختــه اســت .ایــن شــرکت یکــی از پیشــگامان در زمینــهی توســعهی ابــزار شبیهســازی نرمافــزاری میباشــد ،کــه
میتوانــد بــه طــور نتایــج نــوری سیســتمهای الایدی و روشــنایی حالــت جامــد در حــال توســعه را پیشبینــی کنــد .ایــن شــرکت یــک مقالــهی
بنیادیــن در زمینــهی الایدی در ســال  2012منتشــر کــرده اســت ( .)2MLux1k/http://bit.lyشــرایط قــرارداد اعــام نشــده اســت ،امــا ایــن معاملــه
بیــن شــرکتهای خصوصــی ،احتمــاالً روی فعالیتهــای زیماکــس تأثیــر کوچکــی در کوتــاه مــدت خواهــد گذاشــت .روشــن اســت کــه از دیــد
 ،EQTبــرای زیماکــس پتانســیل رشــد زیــادی وجــود دارد.
برنــدان اســکولنز ،یکــی از شــرکا و مشــاور ســرمایهگذاری  EQTگفــت» :زیماکــس بــه طــور کامــل بــا هــدف تمرکــز ســرمایهگذاری EQTدر
حــوزهی پیشــگامان بــازار در بازارهــای رقابتــی ،در حــال رشــد و جــذاب جهانــی همسوســت .تخصــص نرمافــزاری و حضــور بیــن المللــی EQT
بــه زیماکــس کمــک خواهــد کــرد تــا ارائــه محصــوالت خــود را بیــش از پیــش و بــه بهتریــن وجــه توســعه دهــد .از اینکــه بــا تیــم مدیریــت
بااســتعداد زیماکــس در جهــت فــاز بعــدی توســعه شــراکت داریــم ،بســیار هیجانزدهایــم «.مــارک نیکلســون مدیرعامــل فعلــی همچنــان بــه
هدایــت زیماکــس ادامــه میدهــد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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شــرکتهای اُســرام و پارادوکــس روشــنایی حالــت جامــد خارجــی
هوشــمند را در شــهر استیگالــن ســوئیس نصــب میکننــد.
شــرکت روشــنایی اُســرام و شــرکت مهندســی پارادوکــس (بخشــی از
گــروه ماینبیمیتســومی) پــروژه آزمایشــی روشــنایی هوشــمند فضــای
خارجــی را در شــهر استیگالــن ســوئیس اعــام کردهانــد .شــرکت
اســرام بــا همــکاری شــرکت اســتید ِورک بعنــوان یــک شــرکت عمومــی و
صنعتــی در حــدود  60چــراغ  SL20کــه در امتــداد یــک خیابــان محلــی
(خیابــان  )Oberstrasseنصــب شــدهاند را تأمیــن کــرد.
ایــن سیســتم روشــنایی حالــت جامــد توســط تکنولــوژی مــش بیســیم
شــرکت پارادوکــس بــه شــبکه متصــل شــده اســت و توســط پلتفــرم شــبکه
شــهری هوشــمند  PEپارادوکــس مدیریــت میشــود.
شــرکتهای اســرام و پارادوکــس چندیــن ســال اســت کــه بــه صــورت
مشــترک روی پروژههــا کار میکننــد .در ســال  2016اخبــار مربــوط
بــه مشــارکت آنهــا را پوشــش دادیــم ،کــه در آن اســرام قــادر بــود از
کاربردهــای شــهر هوشــمند روی محصــوالت روشــنایی فضــای خارجــی
خــود پشــتیبانی کنــد (.)2KsobHm/http://bit.ly
در شــهر استیگالــن تمامــی چراغهــا در ناحیــهی مــورد آزمایــش
میتوانــد از یــک میــز فرمــان کنتــرل مبتنــی بــر وب کنتــرل شــود .اپراتــور
میتوانــد المپهــا را بــه صــورت تکــی و یــا گروهــی خامــوش و یــا روشــن
کنــد و یــا مقــدار نــور آن را تغییــر دهــد .عــاوه بــر ایــن برنامهریــزی انجــام
شــده میتوانــد مقــدار روشــنایی را بــر مبنــای ســاعت روز ،روز هفتــه و یــا
فصــل ســال کنتــرل و تنظیــم کنــد.
در عیــن حــال ،سنســورهای قــرار گرفتــه در داخــل چــراغ ،میتواننــد بــه
صــورت محلــی کنترلــی اتوماتیــک بــرای خــود داشــته باشــند .ایــن کار
باعــﺚ میشــود ،در مواقعــی ماننــد آخــر شــب کــه ترافیکــی وجــود
نــدارد ،مصــرف انــرژی کاهــش بیشــتری داشــته باشــد .انتظــار مــیرود کــه
اجــرای ایــن طــرح ،باعــﺚ صرفهجویــی انــرژی  65درصــدی نســبت بــه
تکنولوژیهــای روشــنایی خارجــی ســنتی ایجــاد کنــد.
اطاعات بیشتر2KtC8F4/http://bit.ly :
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شــرکت لومینــوس دیوایــز ( ،)Luminus Devicesالایدی
( UV-Cفرابنفــش ســری  )Cبــا هــدف کاربردهــای
ضدعفونیکننــده را وارد بــازار کــرده اســت.
شــرکت لومینــوس اعــام کــرده اســت کــه محصــوالت
الایدی پکیــج فرابنفــش ( )UltraVioletبــا نامهــای -XBT
 UV-1313و  UV-3535-XSTرا بــا هــدف بازارهــای بخــش
ضدعفونیکنندگــی و گندزدایــی اعــام کــرده اســت .ایــن
الایدیهــای جدیــد در  280نانومتــر انتشــار مییابنــد ،یعنــی در
محــدودهی  UV-Cکــه انــرژی منتشــر شــده در ایــن محــدوده
میتوانــد بافاصلــه میکروبهــا را نابــود کنــد .محــدودهی کاربــرد
آن میتوانــد از گندزدایــی آب تــا اســتفاده در تجهیــزات
پزشــکی جهــت از بیــن بــردن میکروبهــا را در بــر بگیــرد.
مــا پیشــرفت الایدیهــای  UV-Cرا بــرای چندیــن ســال
بررســی و گــزارش کردهایــم .تکنولــوژی ایــن الایدیهــا از
جهــت هزینــه ،تــوان خروجــی رادیومتریــک (تــوان خروجــی
فرابنفــش) ،بــازده ،قابلیــت اطمینــان و طــول عمــر الایدیهــای
بــا طــول مــوج بیشــتر  UV-Bو  UV-Cکــه در ابتــدا در
کاربردهــای صنعتــی ماننــد درمــان اســتفاده مــی شــدند ،را دنبــال
کــرده اســت .مــا در مقالــهای کــه چنــد ســال پیــش در کنفرانــس
اســتراتژیهای روشــنایی ارائــه شــد ،اســاس باندهــای فرابنفــش
را توضیــح دادیــم (.)2MJ0Qhh/http://bit.ly
بــا ایــن حــال ،در چنــد ســال گذشــته ،شــاهد بهبــود مســتمر
عملکــردی بودهایــم .بــه عنــوان نمونــه ،در اوایــل ســال جــاری
شــرکت کریســتال آیاس محصولــی را معرفــی کــرد کــه
گفتــه میشــود نســبتی از تــوان خروجــی بــه هزینــه را ارائــه
میکنــد کــه بــه تجاریســازی حجــم بــاال منجــر میشــود.
ایــن محصــوالت در محــدودهی  30تــا  40میلــیوات تــوان
رادیومتریــک (تــوان خروجــی فرابنفــش) دارنــد.
الایدیهــای فرابنفــش شــرکت لومینــوس کــه اخیــرا ً اعــام
شــدهاند ،از جهــت انــدازهی انتشــاردهنده و تــوان خروجــی
فاصلــهی زیــادی را نشــان میدهنــد .همانطــور کــه شــمارهی
مــدل اشــاره میکنــد ،انــدازهی تجهیــز کوچکتــر 1,3*1,3
میلیمتــر اســت ،در حالیکــه انــدازهی تجهیــز بزرگتــر 3,5*3,5
میلیمتــر میباشــند .الایدی کوچکتــر خروجــی حداکثــری
 11میلــیوات را در جریــان  100میلیآمپــر و الایدی بزرگتــر
خروجــی حداکثــری  60میلــیوات را در جریــان  350میلیآمپــر
تحویــل میدهــد.
اطاعات بیشتر2MIDada/http://bit.ly :
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شــهر پورتلنــد از ایالــت اورگان ،سنســورهای ترافیــک را در چراغهــای ســه خیابــان پــر ازدحــام
خــود ،را نصــب میکنــد.
شــهر پورتلنــد ،نصــب  200سنســور ترافیــک را در چراغهــای خیابانــی خــود آغــاز کــرده اســت کــه
ایــن سنســورها ،ســه خیابــان حســاس و شــلوغ شــهر را پوشــش خواهنــد داد .انتظــار مــی رود کــه در
نهایــت تعــداد تصادفــات و حــوادث در ایــن خیابانهــا کاهــش پیــدا کنــد .ایــن پــروژه بــه عنــوان قســمتی از نــوآوری  PDXشــهر هوشــمند
در حــال اجراســت کــه در آن بــر اســتفاده از دادههــا و تکنولــوژی بــرای بهبــود زندگــی شــهروندانش تمرکــز شــده اســت .ادارهی حمــل
و نقــل پورتلنــد و شــرکت بــرق عمومــی پورتلنــد در حــال اجــرای ایــن پــروژهی اینترنــت اشــیاء میباشــند .در ایــن پــروژه بــا شــرکت
کارنــت (از شــرکت جنــرال الکتریــک) ،شــرکت غــول نیمههــادی اینتــل و همچنیــن واحــد بیزینــس  AT&Tهمــکاری میشــود.
مــا در مــورد روشــنایی هوشــمند خارجــی یــا کاربردهــای شــهر هوشــمند اغلــب بــه صــورت کنایــی ،در چارچــوب چــراغ خیابانــی
الایدی متصــل بــه شــبکه بحــﺚ میکنیــم .اتصــال میتوانــد فراتــر از تغییــر و جایگزینــی المپهــا بــه الایدی باعــﺚ صرفهجویــی در
مصــرف انــرژی گــردد .ایــن کاهــش میتوانــد بــا کــم کــردن نــور چراغهــا در آخــر شــب کــه فعالیــت و رفــت و آمــد کمتــری وجــود
دارد ،رخ دهــد .صرفهجویــی بیشــتر در هزینههــا زمانــی خواهــد بــود کــه نگهــداری و راهانــدازی اتوماتیــک وجــود داشــته باشــد .در
مقاالتــی کــه در مــورد کنفرانــس روشــنایی نواحــی و خیابانهــا ( )IESکار شــده اســت ،چنیــن پروژههایــی را پوشــش دادهایــم (http://
 .)2KHM4tS/bit.lyهنگامــی کــه اتصــال وجــود دارد ،روشــنایی خیابــان هوشــمند ،میزبانــی کامــل بــرای کاربردهــای شــهر هوشــمند بــه
حســاب میآیــد.
امــا در مــورد پــروژهی شــهر پورتلنــد ،مشــخصاً هیــﭻ اتصالــی در چراغهــای خیابانــی قبلــی وجــود نداشــت .ایــن سنســورها نصــب شــده،
از طریــق شــبکه وایرلــس  LTEشــرکت  AT&Tبــه شــبکه متصــل میشــوند .بــه نظــر میرســد کــه چراغهــای خیابانــی یــک محــل ســاده
بــرای قرارگیــری سنســورها بــه حســاب میآینــد و طبعـاً تــوان مــورد نیــاز بــرای سنســورها نیــز در ایــن محــل در دســترس خواهــد بــود.
 200سنســور در بخــش جنــوب شــرقی شــماره  122و خیابانهــای هاوتــورن جنــوب شــرقی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد .تعــداد وســایل
نقلیــه و افــراد پیــاده توســط ایــن سنســورها شــمرده میشــود و همچنیــن ســرعت وســایل نقلیــه بــه صــورت  24ســاعته ،مــورد ردیابــی قــرار
میگیــرد .مهندســین ترافیــک ادارهی حمــل و نقــل پورتلنــد ،اطاعاتــی کــه در جهــت افزایــش ایمنــی و بهینهســازی جریــان ترافیــک
موثــر اســت را بررســی میکننــد .ایــن سنســورها توســط شــرکت کارنــت تولیــد شــده اســت و بخشــی از پلتفــرم تکنولــوژی شــهر هوشــمند
 CityIQمیباشــد .ایــن تکنولــوژی شــامل یــک پلتفــرم توســعهی کاربــردی ،پشــتیبانی اتصــال و رابــط برنامهنویســی کاربــردی ابــری و
برنامههــای کاربــردی میباشــد کــه توســط شــرکت کارنــت یــا شــرکای نزدیــک اینترنــت اشــیاء آن
پشــتیبانی میشــود.
اطاعات بیشتر2KNt6Cp/http://bit.ly :
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فروشــگاه زنجیــرهای خردهفروشــی کلِیــر ( )Claireهزینــهی انــرژی خــود را از طریــق کنتــرل
چراغهــای هوشــمند بــر روی کابــل اســتاندارد کاهــش داده اســت.
فروشــگاه زنجیــرهای خردهفروشــی مُــد و لــوازم جانبــی کلِیــر ،مصــرف انــرژی را در بخشــی از انبــار بــا
اســتفاده از اتصــال چراغهــای الایدی جدیــد بــه کنتــرل دادهمحــور از طریــق ســیمهای الکتریکــی اســتاندارد فعلــی خــود
کاهــش داده اســت.
ایــن انبــار کــه در شــهر بیرمنــگام انگلیــس قــرار دارد ،از تکنولــوژی پیالســی (ارتبــاط از طریــق خــط قــدرت) شــرکت
انمــوداس کــه در شــهر چپســتوی ولــز واقــع شــده ،اســتفاده کــرده اســت .ایــن طــرح در مقایســه بــا چراغهــای قبلــی ،منجــر
بــه کاهــش  96درصــدی اســتفاده از انــرژی الکتریکــی شــده اســت .صرفهجویــی در مصــرف نــه تنهــا ناشــی از چراغهــای
الایدی ســبک جدیــد ،بلکــه از سیســتم هوشــمند انمــوداس بــه نــام اَتوِیــو ( )attwaveنیــز میباشــد .ایــن سیســتم میتوانــد
چراغهــا را بــه صــورت تکــی از یــک هــاب مرکــزی مــورد نظــارت و کنتــرل قــرار دهــد .از طریــق کابلهــای قــدرت قدیمــی،
اتصــال اینترنــت اشــیاء بــه المپهــای نصبشــده در ســقف در ارتفــاع  9تــا  46فــوت پشــتیبانی میشــود.
نــه شــرکت ِکلیــر و نــه انمــوداس ،حجــم اســتقرار ایــن پــروژه را فــاش نکردنــد ،کــه البتــه بــه نظــر میرســد کوچــک بــوده
باشــد .امــا اینحجــم کوچــک میتوانــد بــه عنــوان اولیــن مرحلــه از یــک پــروژهی گســتردهتر کــه در سرتاســر انبــار و دفاتــر
آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،در نظــر گرفتــه شــده باشــد.
شــرکت انمــوداس کــه در ســال  2010تأســیس شــده ،مــدت زیــادی در حــال راهانــدازی بــود ،امــا در ایــن اواخــر رشــد
خوبــی داشــته اســت .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه تعــدادی از نصبهــای ایــن شــرکت قابــل تأییــد اســت .همانطــور کــه در
مجلــهی  LEDsاشــاره شــد ،تکنولــوژی آن توانســت مصــرف انــرژی را در یــک مرکــز فنــی از شــرکت ویرجینمدیــا در
انگلیــس در حــدود  %99کاهــش دهــد .ایــن پــروژه نیــز شــبیه پــروژهی شــرکت ِکلیــر اســت کــه انتظــار مــیرود فــازی از یــک
پــروژهی بزرگتــر باشــد ( .)2KIT5dO/http://bit.lyنصبهــای قبلــی ایــن شــرکت شــامل یــک نصــب کوچــک در انبــار یــک
فروشــگاه خردهفروشــی و دفاتــر آن در انگلیــس ( )2KIT5dO/http://bit.lyو همچنیــن در کارخانــهای تولیــدی
در مــا ِدر ِول اســکاتلند ( )2KuVXvT/http://bit.lyبــوده اســت.
اطاعات بیشتر2KIgrjT/http://bit.ly :
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برنامه ها و بودجه ها
مرکز تحقیقات روشنایی ( )LRCدر مورد گزارش اخیر
وزارت انرژی ایاالت متحده ( )DOEکه در ارتباط با روشنایی
گیاهپروری منتشر شده است ،نقطهنظراتی را ارائه کرده است.
در اوایــل ســال جــاری ،وزارت انــرژی ایــاالت متحــده گزارشــی بــا موضــوع ﻇرفیــت
صرفهجویــی انــرژی روشــنایی حالــت جامــد در کاربردهــای گیاهپــروری را منتشــر
کــرد .ایــن گــزارش در مــاه فوریــه در مجلــهی  LEDsپوشــش داده شــد (http://bit.
.)2yOfEcx/ly
اخیــرا ً بعــد از آن ،مرکــز تحقیقــات روشــنایی ( )LRCمســتقر در موسســهی
پلیتکنیــک رنس ـلِیر گــزارش تســت چــراغ گیاهپــروری از نــوع تخلیــه شــدت زیــاد
( )HIDو الایدی را منتشــر کــرد .ایــن دو گــزارش در مــورد ﻇرفیــت صرفهجویــی
انــرژی سیســتمهای روشــنایی گیاهپــروری الایدی موجــود در بــازار ،نتایــج
متفاوتــی بــه دســت آوردهانــد .گــزارش وزارت انــرژی بــه ایــن صــورت نتیجهگیــری

برگردان همزمان مجلهی LEDs

14

کــرده اســت» :بــر اســاس عملکــرد فعلــی ،روشــنایی الایدی باعــﺚ کاهــش  24تــا
دکتر مارک رِآ ،استاد مرکز تحقیقات روشنایی در موسسه پلیتکنیک رنسلِیر
 30درصــدی مصــرف انــرژی در هــر فــوت مربــع فضــای مربــوط بــه گیاهپــروری
میگــردد« .در مقابــل موسســه تحقیقــات روشــنایی دریافتــه بــود کــه بــرای یــک
منطقــهی در حــال رشــد گیاهــان ،صرفهجویــی انــرژی بــا بعضــی از چراغهــای گیاهپــروری الایدی تستشــده در مقایســه بــا محصــوالت
روشــنایی گیاهپــروری ســدیم فشــارباال و متالهالیــد تستشــده ،در حالــی کــه پارامتــر شــدت شــار فوتــون فتوســنتزی ( )PPFDیکســان داشــتند
( ،)2tJs7II/http://bit.lyامــا تفــاوت گســترده و قابــل توجهــی در میــان محصــوالت وجــود داشــت (.)2yOfEcx/http://bit.ly
دلیــل تفــاوت در نتیجهگیریهــا چــه عاملــی بــود؟ علــت اصلــی ایــن بــود کــه گــزارش وزارت انــرژی سیســتمهای روشــنایی گیاهپــروری را
از دیــد یــک گیاهپــرور یــا کشــاورز مقایســه نکــرده بــود .گــزارش موسســه تحقیقــات روشــنایی سیســتمهای روشــنایی الایدی و اچپــیاس را
بــرای یــک  PPFDیکســان روی محصــول گیــاه مقایســه کــرده بــود .پارامتــر  PPFDبــرای گیاهــان شــبیه بــه روشــنایی روی ســطح کار در یــک
کاربــرد معمــاری اســت .درســت همانطــور کــه مقایســهی شــدت تــوان سیســتمهای روشــنایی مختلــف بــا ســطوح روشــنایی برابــر روی ســطح
کار معتبــر اســت ،شــدت تــوان چراغهــای گیاهپــروری مختلــف نیــز بایــد تنهــا زمانــی مقایســه شــوند کــه پارامتــر  PPFDیکســانی روی ســایبان
گیــاه ایجــاد کننــد و ایــن پارامتــر اســت کــه بــرای کشــاورزان موضوعیــت دارد و دارای اهمیــت اســت (.)2yRnget/http://bit.ly
وزارت انــرژی گــزارش داد کــه »فــرض بــر ایــن بــوده اســت کــه تجهیــزات روشــنایی الایدی بــه کار رفتــه در گلخانههــا میتواننــد بــه صــورت
یــک بــه یــک جایگزیــن تجهیــزات اچآیدی موجــود باشــند« .امــا موسســه تحقیقــات روشــنایی دریافــت کــه بــه طــور متوســط تقریب ـاً بیــش
از ســه برابــر چراغهــای گیاهپــروری الایدی نیــاز اســت تــا همــان PPFDای را ایجــاد کنــد کــه یــک چــراغ گیاهپــروری اچپــیاس 1000
واتــی ایجــاد میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،گــزارش وزارت انــرژی آمریــکا خاطــر نشــان کــرد کــه »توانــی کــه المپهــای اچپــیاس و متــال هالیــد
مصــرف میکننــد ،شــامل تلفــات مﺆثــر باالســت نمیگــردد« .در حالــی کــه گــزارش موسســه تحقیقــات روشــنایی ،تأثیــر کل سیســتم روشــنایی
در یــک محیــط مربــوط بــه رشــد گیاهــان را در نظــر مــی گیــرد.
بــه همیــن ترتیــب ،وزارت انــرژی بــه نتیجــهی متفاوتــی از مرکــز تحقیقــات انــرژی دســت یافــت ،زیــرا وزارت انــرژی توزیــع شــدت نــور
چراغهــا را در نظــر نگرفتــه اســت .گــزارش وزارت انــرژی بــه ســادگی بیــان کــرده اســت کــه »:در نظــر گرفتــن و محاســبهی تأثیــر توزیــع شــدت
نــور ،در حــال حاضــر دشــوار اســت« .موسســه تحقیقــات روشــنایی ،توزیعهــای شــدت نــور چراغهــا را در آزمایشــگاه خــود اندازهگیــری
کــرده اســت و بــا اســتفاده از نرمافــزار دقیــق نورســنجی توانســته اســت نیازهــای الزم انــرژی سیســتم روشــنایی بــرای دســتیابی بــه حداقــل PPFD
و شــاخصهای یکنواخــت را ارزیابــی کنــد ،تــا ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه تمامــی گیاهــان موجــود در گلخانــهی شبیهسازیشــده از
تغذیــهی انــرژی تابشــی کافــی انتشــار یافتــه از چراغهــا بهــره میبرنــد.
نتایــج نشــان میدهــد کــه توزیــع شــدت نــور ،نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد .دو چــراغ الایدی مــورد تســت بازدهــی بیشــتری نســبت بــه
چراغهــای اچپــیاس دارنــد ،امــا بــا ایــن حــال در کاربــرد گلخانــهای بــه مجمــوع تــوان بیشــتری نیــاز دارنــد .اگــر ســهامداران تنهــا بــه بازدهــی
دقــت کننــد ،ممکــن اســت گمــراه شــوند .در عــوض اطــاع از توزیــع شــدت نــور چــراغ و توجــه بــه وجــود یــک  PPFDمشــخص ،بــرای یــک
مقایســهی دقیــق سیســتمهای روشــنایی ضــروری اســت.

عــاوه بــر ایــن ،هنــگام مقایســهی المپهــا بایــد توجــه کــرد کــه  PPFDرا ثابــت نگــه داشــته نشــود .گــزارش
وزارت انــرژی بــه قــدر کافــی ســایهی ایجــاد شــده توســط چــراغ در روشــنایی روز در یــک گلخانــه را بررســی
و دقــت نکــرده اســت .در گــزارش وزارت انــرژی آمــده اســت» :بــه طــور کلــی ،تجهیــزات فلورســنت ماننــد
فلورســنت القایــی نســبت بــه خروجــی فوتــون پایینشــان دارای یــک انــدازهی بــزرگ هســتند و بــرای روشــنایی
گلخانــهای مطلــوب نیســتند ،زیــرا آنهــا مســیر نــور طبیعــی خورشــید را بســته و ســایههای خــود را روی ســایبان
گیاهــان میاندازنــد« .نویســندگان درســت مینویســند ،امــا ســایه ایجــاد شــده توســط تمامــی انــواع چراغهــا،
بایــد بــا توجــه بــه ارزیابــی نیازهــای انــرژی روشــنایی الکتریکــی در یــک گلخانــه در نظــر گرفتــه شــود .موسســه
تحقیقــات روشــنایی از طریــق یــک آنالیــز در مــورد ســایهها نشــان داد کــه دو چــراغ اچپــیاس مــورد تســت ،روشــنایی طبیعــی روز روی ســایبان
گیــاه را در حــدود  %5کاهــش میدهنــد ،در حالیکــه چراغهــای الایدی مــورد تســت ،آن را در حــدود  %13تــا  %55کاهــش مــی دهنــد.
افزایــش ســایههای ایجــاد شــده توســط چراغهــای الایدی بــا توجــه بــه دو عامــل انــدازهی تجهیــزات و افزایــش تعــداد آنهــا بــرای تحویــل
 PPFDیکســان میباشــد .افزایــش ســایه ناشــی از چراغهــای الایدی معمولــی نســبت بــه چراغهــای اچپــیاس معمولــی بــه ایــن معناســت کــه
بــا توجــه بــه نــور طبیعــی روز در دســترس قــرار گرفتــه ،انــرژی الکتریکــی بییشــتری بــرای روشــنایی بــا سیســتمهای الایدی مــورد نیــاز اســت.
بــه عنــوان یــک نکتــهی کوچــک ،گــزارش وزارت انــرژی بیــان میکنــد کــه عــدم وجــود تابــش فرابنفــش از چراغهــای گیاهپــروری الایدی

2tAH7ZY/http://bit.ly -1
2tyCsrJ/http://bit.ly -2
 -3در گــزارش وزارت انــرژی آمــده اســت» :اگــر امــروز تمــام سیســتمهای روشــنایی گیاهپــروری بــه تکنولــوژی الایدی تبدیــل شــود،
مصــرف ســاالنهی روشــنایی گیاهپــروری بــه  3,6تراواتســاعت کاهــش پیــدا خواهــد کــرد ،کــه باعــﺚ صرفهجویــی انــرژی  40درصــدی
معــادل  240میلیــون دالری خواهــد شــد« .ایــن صرفهجویــی انــرژی کل بــه دلیــل خطــا در جــدول  4,1در ســتون »«Non-Stacked Indoor
نادرســت اســت .بــر اســاس گــزارش وزارت انــرژی ،اطاعــات ایــن جــدول ،مقــدار کل صرفــه جویــی انــرژی روی کاغــذ برابــر حــدود 2
تــراوات ســاعت یــا  %30اســت.
 -4آنالیــز مربــوط بــه ســایه ایجــاد شــده تجهیــزات در نــور طبیعــی روز بــا اســتفاده از نــرم افــزار دقیــق نورســنجی و اطاعــات ســاالنهی هواشناســی
بــرای شــهرها در دو منطقــه دمایــی آلبانــی از ایالــت نیویــورک و ســندیهگو از ایالــت کالیفرنیــا انجــام شــده اســت.
 -5آنالیــز هزینــهی دورهی طــول عمــر بــرای تعــدادی از چراغهــا ،نیــاز بــه مقــدار انــرژی استفادهشــده در ســال ،هزینههــای بــاال و پاییــن انــرژی
الکتریکــی ،هزینــهی هــر چــراغ ،مــوارد تعویــض المپهــا و رفلکتورهــای و همچنیــن نــرخ خرابــی المپهــا یــا الایدیهــا دارد.
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موضــوع مهمــی نیســت .در ایــن رابطــه در گــزارش آن آمــده اســت کــه» :محصــوالت روشــنایی الایدی اغلــب فاقــد تابــش فرابنفــش مــورد نیــاز
بــرای رشــد مناســب گیاهــان هســتند ،کــه البتــه بــرای عملکردهــای گلخانــهای مســألهی مهمــی بــه شــمار نمــیرود ،زیــرا طیــف گســتردهی نــور
خورشــید بــه طــور طبیعــی ،حجــم باالیــی از نیازهــای روشــنایی گیاهــان را تأمیــن میکنــد« .بایــد توضیــح داد کــه در گلخانههــای شیشــهای و
در بیشــتر تونلهــای پاســتیکی ،تابــش فرابنفــش قابــل اندازهگیــری از نــور طبیعــی روز وجــود نــدارد ،بــا ایــن حــال گیاهــان در ایــن شــرایط نیــز
بــه خوبــی رشــد میکننــد .بنابرایــن مشــخص نیســت کــه چــرا ایــن نکتــه در گــزارش وزارت انــرژی آمــده اســت.
در نهایــت ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه گــزارش وزارت انــرژی شــامل آنالیــز هزینههــای دورهی طــول عمــر نمیباشــد .موسســه تحقیقــات
روشــنایی دریافــت کــه ســه سیســتم روشــنایی گیاهپــروری الایدی مــورد تســت هزینههــای دورهی طــول عمــر کمتــری دارنــد و هفــت سیســتم
باقیمانــده در ایــن مــورد هزینههــای بیشــتری از هــر دو سیســتم روشــنایی اچپــی اس  1000واتــی دارنــد .ایــن اطاعــات ،اهمیــت زیــادی بــرای
گیاهپــروران و کشــاورزان دارد ،زیــرا همانطــور کــه در نتایــج تحقیقــات موسســه تحقیقــات روشــنایی گــزارش شــده اســت %75 ،از کشــاورزان
بــه دلیــل هزینههــای سیســتمهای روشــنایی الایدی از آن اســتفاده نمیکننــد.
مخاطبــان ایــن دو گــزارش بایــد دقــت کننــد کــه تعریــف ســادهای در مــورد مصــرف انــرژی و هزینههــای دورهی طــول عمــر سیســتمهای
روشــنایی الایدی و اچپــیاس بــه کار رفتــه در محیــط گیاهپــروری کنترلشــده نداشــته باشــند .مصــرف انــرژی و هزینههــای دورهی طــول عمــر
میتواننــد بــرای برخــی از سیســتمهای روشــنایی الایدی نســبت بــه برخــی از سیســتمهای روشــنایی اچپــیاس پایینتــر باشــد .همانطــور کــه در
ســالهای زیــادی در روشــنایی معمــاری رواج داشــت ،مهــم اســت کــه گیاهپــروران و کشــاورزان نیــز دقــت کننــد و بــرای مقایســهی معنــیدار
و صحیــح سیســتمهای روشــنایی کــه ممکــن اســت در محیــط گیاهپــروری کنترلشــده مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،بــه انــرژی سیســتم کامــل و
آنالیــز هزینههــا دقــت کافــی داشــته باشــند.
◄معرفی مراجع و بیان چند نکته

وزارت انرژی ایاالت متحده گزارش نهایی در مورد روشنایی
خارجی الایدی در محیطهای با دمای باال (فاصله مرزی ایاالت
متحده و مکزیک) را منتشر میکند.
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وزارت انــرژی ایــاالت متحــده ،گــزارش نهایــی در مــورد نصــب روشــنایی خارجــی الایدی در قســمتی از حصــار مــرزی ایــاالت متحــده و
مکزیــک در نزدیکــی یومــا از ایالــت آریزونــا را منتشــر کــرده اســت .نــه پژوهشــگران وزارت انــرژی از آزمایشــگاه ملــی شــمالغربی پســیفیک
( )PNNLو نــه تیــم فنــی ایتــون ،کــه بــه عنــوان شــریک تجــاری در ایــن پــروژه درگیــر بــوده اســت ،نتوانســتند بــه طــور دقیــق مشــخص کننــد
کــه بــه چــه دلیــل محصــوالت ابتدایــی مــورد تســت ،بــر خــاف انتظــار دچــار کاهــش ســطح لومــن شــدهاند .اگرچــه گرمــای منطقــهی بیابانــی
میتوانــد بــه عنــوان یــک عامــل در ایــن مــورد ،در نظــر گرفتــه شــود .امــا ایــن روشــنایی همچنــان قابــل اعتمادتــر از منابــع روشــنایی ســنتی اســت
و کیفیــت نــور بهبودیافتــه ،باعــﺚ شــده اســت کــه کار گشــت مــرزی بســیار آســانتر انجــام شــود.
پروژههــای مــرزی وزارت انــرژی شــامل تســت محصــوالت اساسال در مــوارد نهایــی واقعــی بــرای اطــاع از چگونگــی عملکــرد تکنولــوژی
الایدی در کاربردهــای خــاص و همچنیــن اندازهگیــری بازگشــت ســرمایهگذاری اجــرا میشــود .پــروژهی درگاه مــرزی یومــا از ســال 2014
آغــاز شــده اســت ،یعنــی زمانــی کــه وزارت انــرژی ابتــدا اعــام کــرد کــه روشــنایی اساسال را در طــول بخشــی از نــردهی مــرزی در ایــن ناحیــه
نصــب کــرده اســت ( .)2z1QN5h/http://bit.lyآن اولیــن مقالــهی مربــوط بــه ایــن پــروژه بــود کــه در مــورد نصــب آن بحــﺚ کــرده و در مــورد
روشــنایی فوقالعــادهی ایجــاد شــده توســط الایدیهــای آن گــزارش داده بــود .امــا پــس از آن ،وزارت انــرژی اعــام کــرد کــه همچنــان نیــاز
بــه مطالعــه در مــورد تأثیــری کــه دمــای بــاال بــا گذشــت زمــان روی پــروژه میگــذارد ،دارد.
در اواســط ســال  ،2015وزارت انــرژی دومیــن گــزارش را بعــد از اینکــه بــه مــدت  5000ســاعت از عملکــرد چراغهــا گذشــت ،منتشــر کــرد
( .)2tOiRD5/http://bit.lyپژوهشــگران دریافتنــد کــه روشــنایی تحویلــی بیــش از حــد انتظــار متفــاوت اســت ،امــا علــت ایــن تغییــر بــه آلودگــی
بیــش از حــد جمعشــده روی عدســی ثانویــه نســبت داده شــد ( .)2tTJFSH/http://bit.lyهمچنیــن در ایــن پــروژه بــرای تســت بیشــتر ،در طــول
حصــار محصــوالت الایدی نســل دوم نصــب شــده بــود.
در آخریــن گــزارش از ایــن پــروژه کــه گفتــه میشــود گــزارش نهایــی باشــد ،وزارت انــرژی مجــددا ً نتایــج تعجــبآوری را منتشــر کــرد .وزارت
انــرژی نســل اول روشــنایی الایدی را در عملکــرد  7000ســاعت و  11000ســاعت مــورد تســت قــرار داد ،بعــد از  11000ســاعت ،محققــان
متوجــه تغییــرات غیرقابــل انتظــاری روی چراغهــا شــدند ،بــه بیانــی واضــح روشــنایی تحویلــی چراغهــا نســبت بــه زمانــی کــه تــازه راهانــدازی
شــدهبودند ،بــه ســطح  %50رســیده بــود.
محققــان  PNNLو ایتــون هــر دو در تاشــند تــا علــت دقیــق ایــن مســأله را تشــخیص دهنــد ،امــا تــا کنــون موفــق نبودهانــد .گــزارش جدیــد اشــاره
میکنــد کــه طراحــی چــراغ در محلهــای مــورد بررســی ،از نــوع الایدی پکیــج بــا یــک عدســی اولیــهی قرارگرفتــه بــه صــورت مســتقیم در
کنــار عدســی ثانویــه بــود و تمــاس بیــن ایــن دو میتوانــد باعــﺚ تغییــر شــکل و دفرمــه شــدن گــردد .امــا ﻇاهــرا ً ایــن نمیتوانــد تنهــا دلیــل ایــن
موضــوع باشــد .ایــن گــزارش همچنیــن ،در مــورد گرمــا و دیگــر شــرایط محیطــی ویــژهی ایــن موقعیــت بیابانــی و عوامــل احتمالــی مربــوط بــه
طراحــی چــراغ بــه نکاتــی اشــاره میکنــد.
گــزارش وزارت انــرژی میدانــد در حالیکــه اســتانداردهای تســت ماننــد  80-LMو پیشبینیهــای مانــدگاری لومــن بــر اســاس 21-TM
ارزشــمند هســتند ،آنهــا نمیتواننــد تمــام داســتان را بیــان کننــد .اطاعــات الام 80بــرای الایدیهــا در چراغهــای فشــرده نشــان میدهــد کــه
منابــع بعــد از عملکــرد  10هــزار ســاعتی در دمــای  105درجــه ســانتیگراد ،کاهشــی کمتــر از  �2خواهنــد داشــت .بــر اســاس کار وزارت انــرژی،
حتــی چراغهــای تســت شــده در آزمایشــگاه نیــز ممکــن اســت نتایــج مشــابه بــا آنچــه در نصبهــای واقعــی یافــت شــود را نشــان ندهــد.

چراغهــای نســل دوم بعــد از عملکــرد  4هــزار ســاعتیدر ســال  2017مــورد تســت قــرار گرفتنــد .ایــن محصــوالت کاهــش
لومنــی متناســب بــا آنچــه از وجــود آلودگــی محیطــی و گــرد و غبــار موجــود انتظــار میرفــت ،داشــتند .امــا چراغهــا دچــار
تغییــر غیرمنتظــره در تفــاوت نــوع رنــگ منبــع روشــنایی در زاویــای مختلــف تابــش ( )CoAشــده بودنــد کــه وزارت انــرژی معتقــد بــود
ایــن اتفــاق روی ســطح شــن و ماســه بیابــان بســیار قابــل ماحظــه بــود .مســألهی تفــاوت رنــگ در زاویــای مختلــف در محصــوالت نســل
اول وجــود نداشــت .البتــه ایــن مســأله ممکــن اســت در کاربردهــای روشــنایی خیابــان و یــا یــک پارکینــگ قابــل توجــه نباشــد.
نســل دوم چراغهــا در ســال  2016بــه عنــوان بخشــی از پــروژهی بزرگــی کــه  7,2مایــل از حصــار مــرزی را پوشــش مــیداد و دارای بیــش
از  400چــراغ بــود ،نصــب شــده بــود .نتایــج ایــن پــروژهی فضــای بــاز بســیار مثبــت بــود ،همانطــور کــه در ویدئویــی توضیــح داده شــده
اســت (.)2ySgNzJ/http://bit.ly
گشــت مــرزی در آن منطقــه در هــر مــاه تعــداد ده تجهیــز کــه از نــوع باالســتها و المپهــای اچآیدی (تخلیــه شــدت زیــاد) بودنــد را
تعمیــر میکــرد .نصــب روشــنایی اساسال هزینههــای تعمیــر و نگهــداری و همچنیــن هزینههــای مصــرف انــرژی را کاهــش داده اســت.
شــما میتوانیــد بــه تمامــی ایــن نتایــج در وبســایت آژانــس اساسال دسترســی داشــته باشــید (.)2tLtExS/http://bit.ly

ارائهی اطالعات روشنایی مجدد ًا به عنوان خدماتی مبتنی بر پرداخت
هزینه خواهد بود.

17

شماره سیو نهم تیر و مرداد 1397
July & August 2018

در اوایــل بهــار ،مجلــهی  LEDsگــزارش داد کــه وزارت انــرژی ایــاالت متحــده اعــام کــرده اســت کــه برنامــهی اطاعــات روشــنایی
( )Lighting Facts programالایدی کــه مرکــزی بــرای تولیدکننــدگان روشــنایی اساسال بــود ،ارائــه مشــخصات دقیــق بــرای عملکــرد
محصــوالت را متوقــف میکنــد ( .)2yOxewQ/http://bit.lyایــن برنامــه همچنیــن بســتری بــرای پیشــبرد لیســت محصــوالت تأییــد شــدهی
کنسرســیوم طراحــی روشــنایی ( )DLCبــه شــمار میآمــد ،کــه موضوعــی کلیــدی در بســیاری از تخفیفــات مــورد اســتفاده بــه شــمار
میرفــت.
در اوایــل مــاه مــی ،در مجلــه  LEDsمتوجــه شــدیم کــه وزارت انــرژی تصمیــم گرفتــه اســت دسترســی بــه پایــگاه دادهی اطاعــات روشــنایی
را متوقــف کــرده و ســپس وبســایت آن در ژوئــن بســته شــود ( .)2tKeoBx/http://bit.lyپــس از آن ،بعــد از نمایشــگاه روشــنایی مشــخص
شــد کــه شــرکت بینالمللــی  ،D+Rکــه یــک مشــاور مربــوط بــه مســائل زیســت محیطــی بــود ،برنامــهی اطاعــات روشــنایی را در اختیــار
گرفتــه و در حــال اجــرای آن اســت.
در واقــع ،ایــن شــرکت برنامــه را توســعه و بهبــود خواهــد داد تــا اطمینــان از »حقیقــت و صداقــت در تبلیغــات« در بخــش روشــنایی عمومــی
الایدیمحــور ایجــاد شــود ،هرچنــد ایــن برنامــه بــه خدمــات مبتنــی بــر پرداخــت هزینــه تبدیــل میشــود.
شــرکت  D+Rدر برنامــهی اطاعــات روشــنایی همــواره بــه عنــوان یــک همــکار وجــود داشــته اســت ،کــه بــه وزارت انــرژی مشــاوره داده و
مدیریــت اجــرای آن را بــر عهــده داشــت .ایــن شــرکت بــود کــه تغییــرات قابــل ماحظــهای را در برنامــهی اطاعــات روشــنایی در کنفرانــس
اســتراتژیهای روشــنایی در ســال  2013انجــام داد ،تغییراتــی کــه باعــﺚ شــد بــار تســت روی تولیدکنندگانــی کــه ســریهای محصــوالت
مشــابه را میســاختند ،تســهیل شــود (.)2tOBOpn/http://bit.ly
وزارت انــرژی در پایــان ســال  2016اطاعــات المپهــای جایگزیــن را بــا توجــه بــه تغییــرات در نیازهــای تســت المــپ و شــرایط بــازار،
از پایــگاه دادههــای برنامــهی اطاعــات روشــنایی حــذف کــرد .شــرکت  D+Rاعــام کــرده اســت کــه ایــن اطاعــات را بــه ایــن برنامــه بــاز
خواهــد گردانــد .ایــن شــرکت همچنیــن قصــد دارد کــه پشــتیبانی کــد  QRو پروفایــل تولیدکننــدگان و آزمایشــگاهها را بــه برنامــه بیفزایــد.
اکنــون ،تولیدکننــدگان بایــد بــرای دسترســی بــه فهرســت خدمــات هزینــه بپردازنــد .گزینههایــی بــرای نرخهــای ماهانــه و ســاالنه وجــود
دارد .البتــه دسترســی بــه پایــگاه داده بــرای خریــداران همچنــان رایــگان اســت .شــما میتوانیــد تغییراتــی کــه در وبســایت ایــن برنامــه رخ داده
اســت را دنبــال کنیــد (.)2tOdyU2/http://bit.ly

ناسا از روشنایی گیاهپروری الایدی شرکت ُاسرام برای پرورش
گیاهان در فضا استفاده میکند.
شــرکت اُســرام اعــام کــرده اســت کــه قــرار اســت از یــک
پــروژهی روشــنایی گیاهپــروری الایدی مربــوط بــه مرکــز
فضایــی ِکنِــدی ناســا (ســازمان ملــی هوافضــا) در فلوریــدا
پشــتیبانی کنــد .ایــن آژانــس فضایــی در حــال آزمایــش
یــک طراحــی روشــنایی اساسال چندکانالــه میباشــد کــه
الایدیهــای ســفید بــا الیهفســفری ،الایدیهــای تــک
رنــگ آبــی و قرمــز و الایدیهــای فرابنفــش را ترکیــب
میکنــد .ایــن تحقیقــات در روشــنایی گیاهپــروری بــا هــدف
ایجــاد توانایــی کارکنــان بــرای تولیــد ســریعتر محصــوالت
کشــاورزی در آینــدهی ســفرهای فضایــی یــا در ایســتگاه
فضایــی بینالمللــی ( )ISSصــورت میگیــرد.
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ایــن سیســتم هوشــمند کــه ناســا در حــال تســت آن اســت ،یــک
نســخهی سفارشــی از سیســتم  Phytofy RLشــرکت اُســرام
اســت کــه شــامل تجهیــزات متصــل بــا ترکیــب الایدیهــای
اشــاره شــده در بــاال و نرمافــزاری کــه اســرام بــرای کنتــرل
دســتورالعملهای نــوری و تولیــد نقشــههای تابشــی بــرای
محققــان توســعه داده اســت ،میباشــد.
همانطــور کــه قبلتــر از اینهــا گفتــه شــده اســت،کانالهای
تکرنــگ قرمــز و آبــی ،بــرای حداکثــر جــذب فتوســنتزی
بــرای اکثــر گیاهــان منطبــق و متناســب میباشــند (http://bit.
 .)2z41d43/lyالایدیهــای ســفید انــرژی را در ناحیــهی ســبز
و زرد آن تحویــل میدهنــد و بنابرایــن امــکان دیــد واضــح
گیاهــان را ایجــاد میکنــد .ایــن کنتــرل هوشــمند میتوانــد
شــدت کانالهــای مختلــف را بــر اســاس دورههــای چرخــهی
رشــد و یــا نــوع گیــاه تغییــر دهــد .پژوهشــگران بــرای بــه حداقل
رســاندن دورهی رشــد گیــاه و بــه حداکثــر رســاندن محصــوالت
آن بــر اســاس دســتورالعملهای روشــنایی ،از ایــن هوشــمندی
اســتفاده میکننــد.
دو دلیــل وجــود دارد کــه ممکــن اســت باعﺚ شــود در ایــن نوع
تجهیــز از کانالهــای فرابنفــش اســتفاده شــود ،همانطــور کــه در
یــک ســخنرانی در طــول کنفرانــس روشــنایی گیاهپروریمــان
در ســال  2016بــه آن اشــاره شــد ،مــوج فــرا بنفــش میتوانــد
آفــات گیاهــان ماننــد کپــک قارچــی را از بیــن ببــرد (http://bit.
.)2tXCM2x/ly
همچنیــن در کنفرانــس ســال  2017مــان ،متوجــه شــدیم کــه
اشــعهی فرابنفــش میتوانــد جهــت تغییــر شــکل ﻇاهــری گیــاه
و یــا طعــم آن بــا ایجــاد اســترسهای دفعــی روی گیــاه مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد (.)2z4wa8t/http://bit.ly

اســرام بــه چنــد ویژگــی مهــم در سیســتم روشــنایی گیاهپــروری
ناســا کــه در تحقیقــات آن در حــال اســتفاده اســت ،اشــاره کرده
اســت .تجهیــزات از الایدیهــای  P2226ا ُ ُ
ســکنیک اســتفاده
کــرده اســت .شــرکت اســرام گفــت کــه بــرای کاربردهــای
کشــاورزی ،الایدیهــای پکیــج در برابــر خوردگــی مقــاوم
هســتند و بــه طــور مطمﺌنــی مــی تواننــد در فضاهــای رشــد کــه
محیطهــای ســختی دارنــد ،ایســتادگی و مقاومــت کننــد.
بــا توجــه بــه فشــرده و جمــع و جــور بــودن الایدیهــای
اُسـ ُ
ـکنیک ،امــکان بســتهبندی تنــگ و فشــرده اجــزا و قرارگیــری
تعــداد بیشــتری از الایدیهــا در هــر تجهیــز وجــود خواهــد
داشــت .نتیجــه شــاخص پیپــیاف باالتــر (انــرژی مــورد نیــاز

بیشــتر بــرای رشــد گیاهــان) خواهــد بــود.
هــوش ذاتــی در سیســتمهای  Phytofy RLدر یــک ســناریوی
تحقیقــی کــه دانشــمندان نیــاز بــه مطالعــهی دســتورالعملهای
مختلــف روشــنایی دارنــد ،حیاتــی اســت .پیادهســازی اســرام
میتوانــد بــه دانشــمندان اجــازه دهــد تــا نقشــههای تابشــی
دقیــق فــوری را بــدون نیــاز بــه اندازهگیــری در اتــاق رشــد
در اختیــار داشــته باشــند .نــکات بیــان شــده بــرای اولیــن بــار
بــه محــل قرارگیــری گیاهــان پیشــرفته در ایســتگاه فضایــی
بینالمللــی منتقــل میشــود.
اطاعات بیشتر2zaJtE6/http://bit.ly :
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اگــر در جریــان پســماند شــاخصی وجــود داشــته باشــد ،بــه نظــر میرســد کــه
المپهــای الایدی بــرای از بیــن رفتــن کامــل و بازگشــت بــه طبیعــت ،مــدت زمــان
زیــادی نیــاز داشــته باشــند .در اروپــا آنهــا اکنــون کمتــر از  2درصــد مــواد زائــد
هســتند .ایــن آمــار را یوکوالیــت اعــام کــرده اســت ،گروهــی کــه از ســازمانهای
نظــارت بــر جمــعآوری و بازیافــت المپهــا و محصــوالت روشــنایی در اروپــا
تشــکیل شــده اســت .ایــن گــروه مدعــی اســت کــه  %79از المپهــای جمــعآوری
شــده از  18کشــور کــه اعضــای ایــن گــروه در آن کشــورها فعــال هســتند ،مدیریــت
میشــود .بعــد از کنفرانــس ســاالنهی ایــن گــروه کــه در مــاه آوریــل ســال گذشــته
در ساســنهایم هلنــد برگــزار شــد ،در مــورد مدیریــت پســماند الایدی گزارشــی
از آن ارائــه شــد.
از یــک دهــهای کــه از زمــان ورود الایدیهــا بــه جریــان اصلــی گذشــته اســت،
بخــش بهتــر آن را پشــت ســر گذاشــتهایم .زیــرا هنــوز الایدیهــای مــورد اســتفاده
عمــوم (پــس از رواج ایــن نــوع المپهــا) در طــول عمــر مفیــد خــود هســتند و از کار نیفتادهانــد .تولیدکننــدگان بــه طــور غیررســمی در مــورد
طــول عمــری  20ســاله و یــا بیشــتر بــرای المپهــای الایدی صحبــت میکننــد ،ایــن در حالــی اســت کــه پیــدا کــردن یــک ضمانــت  5ســاله
هــم بــرای آنهــا مشــکل اســت و حتــی در بســیاری از مــوارد ایــن مــدت کوتاهتــر اســت .در برچســبگذاری محصــول معمــوالً محــدودهای بیــن
 15هــزار تــا  30هــزار ســاعت طــول عمــر مــد نظــر قــرار میگیــرد .اگــر بــرای هــر روز  3ســاعت عملکــرد المــپ را در نظــر بگیریــم ،مــدت
زمــان بــرای طــول عمــر المــپ بیــن  14تــا  28ســال خواهــد بــود.
بنابرایــن در حالیکــه مصرفکننــدگان هنــوز المپهــای الایدی را بــه انــدازهی اثبــات ادعــای طــول عمــر آنهــا بــه طــور کامــل مــورد
اســتفاده قــرار ندادهانــد ،جریــان پســماند نشــان میدهــد کــه بــه طــور کلــی محصــوالت الایدی تــا کنــون در حــال عملکــرد در طــول عمــر
مفیــد خــود هســتند (البتــه بایــد از کســانی کــه محصــوالت مــورد استفادهشــان زودتــر از موعــد طــول عمــر خــراب شــده ســت ،عذرخواهــی
کــرد .زیــرا ایــن موضــوع واقع ـاً میتوانــد اتفــاق بیفتــد).
ایــن خبــر خوبــی اســت ،امــا یــک خبــر بــد هــم وجــود داردِ .
نایجــل هــاروی ،مدیرعامــل بازیافــت المــپ بریتانیــا و عضــوی از یوکوالیــت خاطــر
نشــان میکنــد کــه ،الایدیهــا ﻇــرف ده ســال آینــده حــدود  30تــا  40درصــد پســماند را تشــکیل خواهنــد داد .همیــن طــور کــه ایــن مســأله
رخ میدهــد ،صنعــت بایــد کارهــای بزرگتــری بــرای بازیافــت آنهــا در نظــر بگیــرد ،نســبت بــه طرحهــای ســادهای کــه قبــل از ایــن وجــود
داشــته اســت.
همانطــور کــه مجلــهی  LEDsدر ویژهمقالــهی اقتصــاد گردشــی گــزارش داد ( ،)2tMfqwQ/http://bit.lyدر حالــی کــه امــروز بیــش از %90
مــواد المــپ فلورســنت در انگلســتان بازیافــت میشــوند ،بــا توجــه بــه ســاختار المــپ الایدی ،ایــن عــدد در مــورد ایــن المپهــا بــه ســختی
بــه  %50میرســد.
هــاروی بــه مجلــهی  LEDsگفــت» :یکــی از مزایــای تکنولــوژی الایدی ،وجــود طیــف وســیعی از مــوادی اســت کــه در ســاخت آن مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،طرحهــا ،اندازههــا ،شــکلهای مختلــف ایــن محصــوالت ناشــی از همیــن مزیــت اســت .آنهــا باعــﺚ میشــوند
در محصولــی کــه ســاخته میشــود ،امــکان ابتــکار و نــوآوری بیشــتری وجــود داشــته باشــد .امــا ایــن ناهمگونــی محصــول وقتــی بــه مرحلــهی
بازیافــت میرســد ،تــازه دردســرها و هزینههــا آغــاز میشــود .خــب مــواد بســیار زیــادی وجــود دارد کــه اغلــب بــا چســب و فــوم بــه هــم
متصــل شــدهاند ،کــه جداســازی آنهــا از یکدیگــر نیــاز بــه فرایندهــای مکانیکــی بســیار دشــوار و هزینهبــر دارد .هــر نــوع مــادهای در آنجــا
وجــود دارد ،از پاســتیک گرفتــه تــا شیشــه ،ســرامیک ،آلومینیــوم و مــس .عــاوه بــر ایــن بوردهــای مــدار چاپــی ( )PCBنیــز وجــود دارنــد،
بنابرایــن ایــن یــک مخلــوط کامــل از مــواد مختلــف اســت ،مشــکلی کــه داریــم ایــن اســت کــه بایــد بــه عقــب برگردیــم و ایــن ترکیبــات را
تجزیــه کنیــم«.
در انتهــا بــرای مواجهــه بــا برخــی اخبــار بهتــر بایــد بگوییــم کــه در کنفرانــس یوکوالیــت ،از ایــن چالــش در حــال ﻇهــور غفلــت نشــد،
یوکوالیــت گــزارش داد کــه» :در ایــن راســتا ،نماینــدگان ایــن گــروه ،مــوارد و نکاتــی را در مــورد ترکیبــات فنــی و گزینههــای آینــده بــرای
الایدیهــا و تکنیکهــای بازیافــت آنهــا دریافتهانــد«.

ـت
ـنایی حالـ
ـای روشـ
ـه | درایورهـ
مصاحبـ
جامــد برگزیــدهی مراســم Sapphire
(یاقــوت کبــود)
شرکت ُاسرام پشتیبانی روشنایی اضطراری را همراه با ویژگیهای
روشنایی حالت جامد هوشمند ادغام میکند.

مــاری رایــت در مصاحبــهای ویــژه بــا شاشــانک نــاال از
بخــش سیســتمهای دیجیتــال شــرکت اُســرام ،در مــورد
فلســفهی طراحــی و معمــاری درایورهــای الایدی بــه
ویــژه قابلیتهــای هوشــمند درایــور اضطــراری الایدی
برنامهپذیــر اُپتوترونیــک ( )Optotronicکــه برنــدهی
جایــزهی مراســم  Saphhierنیــز گردیــده اســت ،بــه مصاحبــه

نشســته اســت.
مجلــهی  LEDsبرگزیــدگان برنامــهی ســاالنهی جوایــز ســفایر را 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،
شِ شانک ناال
شــبکههای فوقالعــاده و همــراه بــا شــانس برگزیــده شــدن بــه عنــوان ســتارههای
بخــش روشــنایی حالــت جامــد برگــزار میگردیــد .بخــش سیســتمهای دیجیتــال شــرکت اُســرام بــا محصــول درایــور اضطــراری الایدی
برنامهپذیــر اپتوترونیــک اُســرام در ایــن شــب در فهرســت درایــور الایدی جریــان ثابــت بــه عنــوان برگزیــدگان مراســم ســفایر شــرکت
کــرد ( .)2yqNwfe/http://bit.lyداوران مراســم ،ادغــام پشــتیبانی حالــت اضطــراری و ویژگیهــای روشــنایی هوشــمند و همچنیــن قابلیــت
برنامهریــزی طراحــی شــده در ایــن پــروژه را مــورد تحســین قــرار دادنــد .مــا اخیــرا ً توانســتیم شــانس صحبــت بــا ششــانک نــاال مدیــر
بازاریابــی محصــول بخــش سیســتمهای دیجیتــال در ناحیــهی آمریکایــی اُســرام را پیــدا کنیــم .در ایــن مصاحبــه در مــورد معمــاری درایــور و
فلســفهی پشــت ویژگیهایــی کــه روی آن برنامهریــزی شــده اســت ،بــه گفتگــو نشســتیم.
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◄ :LEDsســام ششــانک و همچنیــن تبریــک بابــت برگزیــده شــدن محصــول درایــور اضطــراری الایدی قابــل برنامهریــزی اپتورونیــک
اســرام شــما در مراســم ســاالنهی ســفایر مجلــهی  .LEDsمــا بــه طــور منظــم بــه ایــن موضــوع اشــار میکنیــم کــه درایورهــا در زمینــهی ایجــاد
محصــوالت روشــنایی حالــت جامــد بــا کیفیــت در بخــش روشــنایی عمومــی ،بخــش مهمــی از الایدیهــا بــه حســاب میآینــد .ایــن صحبــت
در مــورد قابلیــت اطمینــان محصــول ،طــول عمــر محصــول ،کیفیــت در مــورد حداقــل سوســوزنی ،کنتــرل پیوســته و مشــخصاتی دیگــر صــدق
میکنــد .تیــم سیســتمهای دیجیتــال شــرکت اُســرام ،بــا اضافــه کــردن ویژگیهایــی ماننــد قابلیــت برنامهریــزی و خروجیهــای قــدرت
کمکــی و ســپس توســعهی ایــن مــدل در حالتهــای معمولــی و اضطــراری ،گام را فراتــر از ایــن گذاشــته اســت .خــب کام ـ ً
ا طبیعــی بــود
کــه تیــم داوری مــا بــه ایــن نوآوریهــا توجــه کافــی کــرده باشــد.
در ابتــدا در مــورد الهامبخشــیای کــه پشــت ایــن روشــنایی اضطــراری وجــود داشــت ،برایمــان بگــو .چــه شــد کــه شــما تصمیــم گرفتیــد ایــن
موضــوع را در ایــن درایــور ادغــام کنیــد؟ فراینــد توســعهی آن چگونــه طــی شــد.
◄ :Nallaتولیدکننــدگان تجهیــزات کــه راهحلهــای روشــنایی اضطــراری را ارائــه میدهنــد ،همیشــه مشــکات خــود را در ارتبــاط بــا

توســعهی ایــن راهحلهــا بیــان میکننــد .برخــی از ایــن مشــکات مــواردی ماننــد انتخــاب قطعــات ،اطمینــان از ســازگاری بــا درایورهــای و
ماژولهــای الایدی ،تولیــد و خدمــات پــس از فــروش میباشــد.
شــرکت اســرام بــه ایــن تصمیــم و فکــر رســید کــه مســائل مذکــور میتوانــد فرصتــی بــرای مــا در جهــت کمــک بــه تولیدکننــدگان در
برخــورد بــا ایــن مســائل باشــد .ایــن موضــوع مــا را تحریــک کــرد تــا در مــورد نــوع اولیــهی درایــور الایدیهــای اضطــراری شــروع بــه فکــر
و تحقیــق کنیــم ،کــه بتوانــد باعــﺚ کاهــش مشــکات بیانشــده باشــد و پشــتیبانی از آنهــا بــا ﻇهــور روندهــای ســاختاری هوشــمند انجــام
گیــرد.

اولــی قــدم در شــروع ،کار بــا قابلیتهــای اصلــی درایورهــای الایدی خودمــان بــود .ایــن محصــوالت قابــل برنامهریــزی
بــوده و یــک قابلیــت اضطــراری را ادغــام کردهانــد کــه بــه تولیدکننــدگان کمــک خواهــد کــرد کــه انعطــاف در کاربردهــای
آدرسدهــی و انتخــاب قطعــات  ،اطمینــان از ســازگاری و ارائــه مزایــای ادغــام یکپارچــه و بــدون درز را در یــک شــبکهی متصــل
فراهــم کننــد.
فراینــد توســعه بســیار هیجانانگیــز بــود و فرصــت درک بیشــتر شــرایط بــازار و جزئیــات ایــن بخــش کاربــردی را برایمــان ایجــاد کــرد .گروههــا
بــر روی طراحــی درایــور و طرحهــای پــک باتــری تمرکــز کــرده بودنــد ،کــه نشــاندهندهی کیفیــت باالیــی اســت کــه اســرام نمــاد آ اســت
و روی آن تأکیــد دارد.
◄ :LEDsآیــا فراینــد توســعه در مــورد ایــن محصــول (درایــور) ،از جهــت مفهــوم ،طراحــی و اجــرا از الگویــی خــاص پیــروی میکنــد؟ از

شــرکای خــود و یــا مشــتریان چــه مقــدار اطاعــات ورودی کســب کردیــد؟ چطــور تصمیــم گرفتیــد کــه کــدام یــک از ویژگیهــا را اضافــه
کنیــد؟ کــدام ویژگیهــا نمیتوانســتند بازگشــت ســرمایه داشــته باشــند؟
◄ :Nallaبــه دلیــل اینکــه طراحــی ایــن درایــور از جهــت مــدار شــارژ باتــری ،طراحــی پکهــای باتــری و شــارژرها کام ـ ً
ا متفــاوت از یــک
درایــور الایدی ســنتی میباشــد ،نیــاز بــه توســعهی یــک رویکــرد کامـ ً
ا جدیــد داشــتیم .مــا مشــتریان خــود را در هــر مرحلــه از توســعه درگیــر

کردیــم تــا مطمﺌــن شــویم در جهــت حرکــت بــه ســمت تأمیــن نیارهــا و انتظــارات آنهــا گام برمیداریــم .اســرام در موضــوع برتــری فنــی و
محصــوالت بــا ویژگــی بــاال ،مجموعــهای شــناخته شــده اســت.
مــا تحقیقــی دقیــق در مــورد ویژگیهــا در برابــر هزینههــا انجــام دادیــم و بــه طــور مــداوم در حــال تحقیــق از بــازار بــرای ارتبــاط مطمﺌــن
هســتیم.
◄ :LEDsایــن روزهــا روشــنایی هوشــمند و متصــل بــه شــبکه در بخــش روشــنایی حالــت جامــد دارای روال بــا اهمیتــی اســت .هیﺌــت داوران
مطمﺌنـاً بــه ایــن ارزیابــی رســیدهاند کــه گــروه شــما توانســته اســت یــک تــوان خروجــی کمکــی انتخابــی را فراهــم کــرده و از طریــق آن تــوان
یــک مــاژول را همــراه بــا قابلیــت تشــخیص و قابلیــت اتصــال بیســیم یــا ســیمی بــودن آن تأمیــن کنــد .شــما در مــورد پشــتیبانی از چراغهــای
متصــل بــه شــبکه چگونــه فکــر میکنیــد؟ آیــا انتظــار داریــد کــه ایــن اتصــال بــزودی در درایورهــا قــرار گیــرد؟ یــا اینکــه وجــود بازارهــای
جداگانــه و پراکنــده بــه معنــای غلبــهی رویکردهــای مــاژوالر (ماژولهــای جداگانــه و مســتقل کــه میتواننــد بــه تجهیــز افــزوده شــوند) خواهــد
بــود؟
◄ :Nallaمــا میخواهیــم مطمﺌــن شــویم کــه درایورهــای الایدیهــای اضطــراری هیبریــدی مــا در حالتهــای عملیاتــی مختلــف ،قابلیــت

ایــن قابلیــت مطابــق بــا برخــی مقــررات در نواحــی مختلــف ،اجــرا میکننــد .آیــا میتوانیــد بــه صــورت دقیــق ،جزئیــات بیشــتری در مــورد
نحــوهی انجــام ایــن تســتها ارائــه کنیــد؟ و بیــان کنیــد کــه چگونــه کارکنــان تأسیســات یــک مجموعــه ،تســتهای حالــت اضطــراری خــود
را مســتند ســازی میکننــد؟
◄ :Nallaدرایورهــای مــا دارای یــک ویژگــی بــه نــام ( Self-Testقابلیــت خــود تســتی) میباشــند کــه قابلیــت تســت کــردن اتوماتیــک
پکهــای باتــری مطابــق بــا کدهــای مــورد نیــاز را جهــت اطمینــان از درســتی راهحــل اضطــراری برایشــان ایجــاد کــرده اســت .ایــن تســتها
بــه صــورت ماهانــه و ســاالنه اجــرا میشــوند و بازخــورد ایــن تســتها از طریــق کلیدهــای تســت الایدی بــه درایــور متصــل میشــود .ایــن
روش باعــﺚ میشــود کــه مدیــر تأسیســات از تجهیزاتــی کــه در حــال نمایــش اطاعــات از طریــق ایــن ســوئیﭻ قابــل رؤیــت بیرونــی هســتند (بــه
جــای ارســال دســتی تســت هــر تجهیــز اضطــراری)  ،مراقبــت کنــد.
◄ :LEDsاگــر شــما یــک چــراغ بــا مــاژول اتصــال وصلشــده بــه درایــور داشــتید ،میتوانســتید وضعیــت تســت حالــت اضطــراری را از راه

دور مانیتــور (پایــش) کنیــد؟
◄ :Nallaاین ویژگی در پیشنهادهای فعلی ما وجود ندارد.
◄ :LEDsمزایــای داشــتن حالــت اضطــراری در همــان درایــوری کــه تــوان حالتهــای روشــنایی نرمــال را تأمیــن میکنــد ،چیســت؟ آیــا
زمــان کلیدزنــی ســریع وجــود دارد؟ آیــا هزینــهی مزایــای کاال وجــود دارد؟
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اتصــال را داشــته باشــند .ایــن بــرای ســبد پروژههــای درایورهــای الایدی مــا یــک شــعار مشــترک اســت .انتظــار مــن اینســت کــه بــا توجــه بــه
وجــود تعــداد زیــادی مــدل ناشــناخته در بــازار ،روش مــاژوالر همچنــان بیشــترین تمایــل صنعــت باشــد.
◄ :LEDsبــا توجــه بــه حالــت اضطــراری محصــوالت ،مســتندات نشــان میدهــد کــه درایورهــا بــه صــورت اتوماتیــک ،تســتهای مکــرر

درایــور اضطــراری الایدی قابــل برنامهریــزی اوپتوترونیــک تولیــد شــده توســط بخــش
سیســتمهای دیجیتــال شــرکت ُاســرام کــه برنــدهی جایــزهی ســفایر گردیــد.

◄ :Nallaمزایای عمده در این زمینه عبارتند از:
• طراحی سادهی تجهیز
• تولید آسان برای تولیدکنندگان محصوالت اورجینال ()OEM
• کاهش هزینه با توجه به قطعات کمتر (به دلیل عدم نیاز به درایور اختصاصی الایدی)
• بــه دلیــل اینکــه در حالــت اضطــراری قابــل برنامــه ریــزی اســت :ا ُ ایامهــا میتواننــد تجهیــز را بــه گونــهای تولیــد کننــد کــه خروجــی آن در
مــدت زمانــی کــه در حالــت اضطــراری اســت ،بتوانــد بــا اجــرای کــد مربوطــه بــرای ارتفاعهــای کاربــردی متفــاوت تنظیــم شــود .در نتیجــه هیــﭻ

تلفاتــی در لومــن اضافــی وجــود نخواهــد داشــت و الزامــات مربــوط بــه لومــن مــورد بیتوجهــی واقــع نخواهــد شــد.
• ا ُ ایامها میتوانند تعداد کاالی خود را کاهش دهند.
• از طریق یک شارژر جداگانه و کام ً
ا محافظتشده ،این راه حل از گامهای تولید سادهتر و خدمات پس از فروش پشتیبانی میکند.
◄ :LEDsدر یــک تأسیســات ،یــک متخصــص میتوانــد درایورهــای دارای قابلیــت اضطــراری را در درصــد کوچکــی از کل چراغهــا نصــب
کنــد .درســت اســت؟ از لحــاظ حالــت روشــنایی نرمــال آیــا مــدار درایــور در درایورهــای همــراه بــا حالــت اضطــراری و درایورهــای فاقــد حالــت
اضطــراری یکســان اســت؟ از طــرف دیگــر کــدام یــک از مشــخصات ماننــد عملکــرد سوســوزنی یــا کنتــرل نــور در ایــن دو نــوع یکســان اســت؟
◄ :Nallaمــا اطمینــان میدهیــم کــه عملکردهــای سوســوزنی و کنتــرل نــور درایورهــای اضطــراری در حالــت نرمــال ،مشــابه بــا عملکردشــان در

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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درایورهــای نرمــال الایدی باشــد.
◄ :LEDsمــا میدانیــم کــه شــرکت اســرام در بیزینــس درایورهــا هــم از نظــر تأمیــن نیــاز مشــتریان داخلــی و هــم از نظــر تأمیــن نیازهــای دیگــر
تولیدکننــدگان روشــنایی موفــق بــوده اســت .در واقــع ،مــا در بازدیدهــای خــود از برخــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان روشــنایی در نقــاط مختلــف
جهــان ،تســتها و خطــوط تولیــد زیــادی را مشــاهده کردیــم کــه از درایورهــای اســرام اســتفاده میکردنــد .آیــا ایــن عملکــرد محصــوالت اســت
کــه باعــﺚ موفقیــت شــما در بیزینــس شــده اســت؟ شــما بــرای بــه حداقــل رســاندن سوســوزنی چــه کاری انجــام میدهیــد؟ چطــور از کنتــرل
پیوســته و نــرم روشــنایی اطمینــان حاصــل میکنیــد؟ ویژگیهــای اصلــی کــه مــد نظــر مشــتریانتان اســت ،چــه مــواردی را در بــر میگیــرد؟
◄ :Nallaبایــد بگویــم ،علــت اصلــی اینکــه درایورهــای مــا از طــرف صنایــع مــورد اســتقبال بســیار خــوب قــرار میگیــرد ایــن اســت کــه مــا
توجــه زیــادی بــه نیازهــای مشــتریان خــود داریــم .ایــن ویژگــی همــراه بــا ارائــه باالتریــن ســطح از قابلیــت اطمینــان باعــﺚ موفقیــت مــا بــوده اســت.
سوســوزنی حداقلــی یــک ویژگــی طراحــی اســت کــه مــا اطمینــان داریــم در تمامــی نمونــه کارهایمــان وجــود دارد ،ایــن توضیــح بــرای کنتــرل
نــور نیــز صــدق میکنــد .مــا در زمینــهی تســلط بــر ایــن مــدارات و محصــوالت سالهاســت کــه در حــال کســب تجربهایــم .ویژگیهــای اصلــی
در محصوالتــی کــه ارائــه میدهیــم کــه مشــتریان از آنهــا بهــره مــی برنــد و بابتــت آن از مــا قدردانــی میکننــد عبارتنــد از:
• جریانهای قابل برنامهریزی
• کانال قدرت  AUXقابل برنامهریزی
• تنظیم مقدار روشنایی قابل برنامهریزی تا حد خاموش شدن بدون نیاز به رلههای مکانیکی یا پکهای توان
• کنترل روشنایی قابل برنامهریزی
•
•
•
•
•

حفاﻇت حرارتی قابل برنامهریزی
ویژگی پشتیبانی تا پایان طول عمر محصول
ویژگی لومن ثابت
سازگاری تنظیم مقدار روشنایی و عملکرد
محدودهی عملکردی گسترده ولتاژ ،جریان و توان

◄ :LEDsمــا قبــل از ایــن در اســناد خــود آوردهایــم کــه شــما تعــدادی از گزینههــای مربــوط بــه باتــری را بــرای پشــتیبانی حالــت
اضطــراری ارائــه دادهایــد .میتوانیــد اطاعاتــی در زمینــهی ایــن گزینههــا و علــت انتخــاب آنهــا در اختیــار مــا بگذاریــد؟ آیــا
انعطــاف در مــکان اســتفاده ،در زمینــهی پشــتیبانی از محیطهــای نظارتــی مختلــف بــرای آن وجــود دارد؟ آیــا فــرم و شــکل چــراغ
در ایــن موضــوع مﺆثــر اســت؟
◄ :Nallaاصــوالً تنظیمــات و پیکربنــدی باتریهــا مطابــق بــا انــواع مختلــف تجهیــزات میباشــد .ایــن نمونــهی دیگــری اســت از مشــارکت

مشــتریان مــا و بازخــورد اطمینانبخــش از ایــن موضــوع کــه راهحلهــای مــا ،قــادر بــه تأمیــن نیازهــای مشــتریانمان میباشــد.
◄ :LEDsدر زمینــهی اتصــال باتریهــا ،مــا متوجــه شــدیم کــه گــروه شــما شــارژرهای جدیــدی را مهندســی کــرده اســت کــه توانســته رونــد
آن را تســهیل کنــد .آیــا میتوانیــد در زمینــهی فلســفهی پشــت ایــن موضــوع اطاعــات بیشــتری در اختیــار مــا گذاشــته و بــه طــور دقیــق توضیــح
دهیــد کــه عملکــرد انهــا چگونــه اســت؟
◄ :Nallaفلســفهی نــوع اتصــال مــا در ایــن موضــوع خاصــه میشــود کــه هــم از جهــت تولیــد و هــم از جهــت خدمــات پــس از فــروش،
محصــول دارای ســادگی و کارآمــدی باشــد .کارکنــان تأسیســات و تولیدکننــدگان در راهحلهــای ســنتی ،اغلــب زمانــی دشــوار را بــرای کار
بــا چندیــن ســیم مربــوط بــه شــارژرها صــرف میکننــد .بــا اســتفاده از ایــن ابتــکار ،مــا اطمینــان پیــدا کردیــم کــه تنهــا یــک اتصــال شــارژر تکــی
خواهیــم داشــت ،کــه میتوانــد در هــر زمانــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
◄ ::LEDsبــه عنــوان آخریــن ســﺆال ،مــا تمایــل داریــم بــه قابلیتهــای برنامهریــزی درایورهــا بپردازیــم .یکــی از دالیلــی کــه مهــم بــودن

قابلیــت برنامهریــزی ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان چــراغ میتواننــد SKUهــای کمتــری داشــته باشــند (واحــد نگهــداری موجــودی ،شناســه
منحصــر بفــرد هــر یــک از انــواع محصــوالت یــک شــرکت) .درســت اســت؟ امــا بــه طور شــفاف ،شــما در حــال اســتفاده از قابلیــت برنامهنویســی
بــرای ارائــهی کنتــرل بیشــتر روی تنظیــم ویژگیهــای محصــوالت نهایــی خــود بــرای تولیدکننــدگان چــراغ هســتید .لطفـاً توضیحــی در مــورد
دیگــر ویژگیهایــی کــه میتواننــد برنامهریــزی شــوند ،ماننــد حفاﻇــت گرمایــی الایدی و حالــت لومــن ثابــت ارائــه کنیــد.
◄ :Nallaمــا بــا ارائــهی قابلیــت برنامهریــزی ،توانایــی کنتــرل کامــل ویژگیهــای محصــول کــه در بــاال اشــاره شــد را بــه تولیدکننــدگان
واگــذار میکنیــم .آنهــا میخواهنــد ایــن ویژگیهــای تنظیمشــده را بــه عنــوان بخشــی از پیشــنهادات خــود بــه بــازار عرضــه کننــد .حفاﻇــت
گرمایــی الایدی بــه افزایــش قابلیــت اطمینــان تجهیــزات آنهــا بــر اســاس نــوع کاربردشــان کمــک خواهــد کــرد و حالــت لومــن ثابــت ایــن
تضمیــن را ایجــاد خواهــد کــرد کــه مقــدار تابــش نــور در تمــام طــول عمــر تجهیــز ثابــت خواهــد مانــد و ایــن ثابــت مانــدن بــا اســتفاده از افزایــش
جریانــی اســت کــه مطابــق بــا کاهــش لومــن صــورت گرفتــه بــه مــرور زمــان و جهــت جبــران آن بــه جریــان عملکــردی اضافــه میشــود ،بــه
گونــهای کــه مقــدار لومــن تحویلــی بــه مــرور زمــان تغییــر نکنــد و ثابــت بمانــد.
◄ :LEDsشــرکت اســرام و بخــش سیســتمهای دیجیتــال آن دارای شــهرتی قابــل توجــه و همچنیــن یــک پرونــدهی کاری رضایتبخــش
میباشــد .بنابرایــن بــه دســت آوردن یکــی از جوایــز احتمــاالً برایتــان شــگفتانگیز نبــوده اســت .بــا ایــن حــال مــن تمایــل دارم بدانــم کــه
بــه دســت آوردن جایــزهی ســفایر بــرای تیــم شــما چــه مفهومــی داشــت و چــه تأثیــری داشــت؟ و چــرا ایــن تیــم تصمیــم گرفــت کــه درایــور
اضطــراری الایدی قابــل برنامهریــزی اوپتوترونیــک خــود را بــه برنامــهی مــا وارد کنــد؟
◄ :Nallaرســیدن بــه جایــزهی ســفایر بــرای کل تیــم بســیار هیجانانگیــز بــود ،مــا احســاس کردیــم کــه کار ســنگین و فــداکاری مــا دیــده شــده
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بخش جوایز سفایر ( )Sapphire Awardsاکنون برای پذیرش ( )submissionباز است.
جوایــز ســفایر مجلــهی  LEDsاکنــون در پانزدهمیــن 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 داســتان اکنــون بــاز اســت .چــه اینکــه
شــما یــک جــوان تــازهکار باشــید و چــه اینکــه یــک پیشــرو ثابــت در زمینــهی روشــنایی باشــید ،مــا بــه دنبــال کمــک 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 انتخــاب نامــزد خــود بــرای جایــزهی ســال  ،Illumineerاز وبســایت مــا بــه آدرس https://www.
 ledsmagazine.com/sapphireدیــدن فرماییــد.
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و مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،عــاوه بــر ایــن باعــﺚ افزایــش تعهــد مــا در راســتای اســتمرار ارائــهی راهحلهــای مبتکرانــه بــه بــازار بــود.

ـنایی
ـگاه روشـ
ـگاه | نمایشـ
ـزارش نمایشـ
گـ
2018
حوزهی روشنایی حالت جامد در نمایشگاه بینالمللی روشنایی ( )LFIرسیدن به بلوغ
و بارور شدن را نشان میدهد ،بلوکهای سازنده مسیر رسیدن به موفقیت را ساده
کردهاند.

روشــنایی هوشــمند و اینترنــت اشــیاء همچنــان بــه عنــوان دو موضــوع مهــم و برجســته در تمــام رخدادهــای صنعــت روشــنایی
حضــور دارنــد .امــا مــاری رایــت توضیــح میدهــد کــه در زیــر پوســت نمایشــگاه روشــنایی بینالمللــی ،ایــن بلــوغ زیرســاختهای

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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تکنولــوژی قابلیتســاز اســت کــه بــه روشــنایی بــا کیفیــت بــاال و پشــتیبانی از اتصــال در ســطح سیســتمهای اساسال یــا چراغهــا
در بــازار شــتاب میدهــد.
هنــوز هــم میتــوان از راهروهــای نمایشــگاه بینالمللــی روشــنایی قدمزنــان عبــور کــرد و بــه محصــوالت زیبــا ،تصاویــر فــراوان،
محــدوده نمایــش جــذاب مربــوط بــه روشــنایی هوشــمند از محصــوالت مربــوط بــه راهنماهــای راهروهــا و فضاهــا گرفتــه تــا
کاربردهــای شــهر هوشــمند چشــم دوخــت .امــا ایــن شــیرینی و زیبایــی مناﻇــر چندیــن ســال اســت کــه در نمایشــگاه روشــنایی بــه
چشــم میخــورد.
بــا ایــن حــال بــرای دومیــن ســال متوالــی ،بخشهــای روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) و الایدی کــه زمینــهی اســتفاده از صنعــت
الکترونیــک در جهــت توســعهی سیســتمها و محصولهــای خــود را آغــاز کــرده بودنــد ،همچنــان در حــال حرکــت در مســیر رشــد
و توســعه بودنــد و در ایــن نمایشــگاه بطــور برجســته در حــال فعالیــت بودنــد.
از تولیدکننــدهی قطعــات الایدی گرفتــه تــا توســعهدهندگان نرمافــزاری ،اغلــب نمایشهــای جــذاب در ناحیــهای بــود کــه
بلوکهــای ســازنده و زیرسیســتمها بــه صنعــت اجــازه میدادنــد بــه ســرعت ،چراغهــا را بــا کیفیــت بــاال ،پشــتیبانی آســان از
اینترنــت اشــیاء در چراغهــا و سیســتمها را توســعه داده و بافاصلــه از اضافــه کــردن ویژگیهایــی ماننــد روشــنایی قابــل تنظیــم
کــه ممکــن اســت تنهــا بــرای محیــط لذتبخــش باشــد و یــا اینکــه باعــﺚ تأثیــری عمیــق بــر ســامتی انســان شــود ،پشــتیبانی کنــد.
اگــر بــه خوانــدن ایــن مقالــه ادامــه دهیــد ،متوجــه خواهیــد شــد کــه تیتــر خبرهــای توســعههایی ماننــد توســعهی اینترنــت اشــیاء
همچنــان مهــم هســتند .صنعــت روشــنایی بایــد بــر روی ایــن برنامههــای جدیــد بــرای روشــنایی الایدیمحــور شبکهشــده کار کنــد
تــا بتوانــد در درازمــدت بــه موفقیــت برســد .امــا ایــن صنعــت تــا حــد زیــادی بــا شــرکتهایی کــه در حــال توســعهی سیســتمهای
اختصاصــی و پیشــبرد برنامههــا ،قبــل از آمــاده شــدن مشــتریان خــود بودنــد ،خــودش را جلــو انداختــه اســت .اکنــون مــا شــاهد
مشــارکت بیشــتر و برخــی حرکتهــای جزئــی در راســتای حرکــت بــه ســمت اســتانداردها و تکامــل اکوسیســتمهایی هســتیم کــه
بتواننــد دیــدگاه اینترنــت اشــیاء ( )IoTرا مقــرون بــه صرفهتــر کننــد.
در عیــن حــال ،متخصصــان و طراحــان روشــنایی همچنــان بــه افزایــش انتظاراتشــان از کیفیــت نــور هــم در محصــوالت جدیــد و هــم
در سیســتمهایی کــه در گذشــته نصــب شــدهاند ،ادامــه میدهنــد .عــاوه بــر ایــن ،جامعــه متخصــص قصــد دارد از ویژگیهــای
جدیــد ماننــد روشــنایی قابــل تنظیــم نیــز پشــتیبانی کنــد .ایــن تکنولوژیهــای قابلیتســازی کــه مــا دربــارهی آنهــا بحــﺚ خواهیــم
کــرد ،میتواننــد از توســعهی سیســتم و محصــول در سرتاســر چشــماندازی کــه متخصصــان ممکــن اســت قصــد انجــام آن را داشــته
باشــند ،پشــتیبانی کنــد.

شــکل  -1کنترلــر ایاسان و درایــور ســری  Tتولیدشــده در شــرکت لوتــرون ،طراحــی چراغهــای قابــل تنظیــم را
ســاده کردهاســت .یــک واســط کاربــری ســاده نیــز همزمــان بــا نصــب ایــن محصــوالت راهانــدازی میگــردد.
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◄مورد اول :روشنایی حالت جامد قابل تنظیم
اجــازه دهیــد کــه بحثمــان را بــا روشــنایی قابــل تنظیــم آغــاز کنیــم .همانطــور کــه قبــل از ایــن ،بــه آن اشــاره شــد ایــن موضــوع میتوانــد
منجــر بــه نصــب روشــنایی انســانمحور گــردد .از ایــن روشــنایی بــه عنــوان »روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی« نیــز نــام بــرده میشــود .ایــن
قابلیــت تنظیــم میتوانــد بــرای مباحــﺚ زیباییشناســی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در حالیکــه دانــش روشــنایی بــرای ســامتی همچنــان
در حــال توســعه میباشــد ،امــا توســعهدهندگان محصــول اساسال ،بســیار ســادهتر میتواننــد محصوالتــی بــا دمــای رنــگ ( )CCTمتغیــر و یــا
توزیــع قــدرت طیفــی ( )SPDمتغیــر تحویــل دهنــد.
شــرکت لوتــرون در حــال انجــام تــاش زیــادی روی روشــنایی قابــل تنظیــم هــم در زمینــهی تکنولوژیهــای قابلیتســاز و هــم در زمینــهی
سیســتمهای اساسال کامــل میباشــد .مــدت کوتاهــی قبــل از نمایشــگاه روشــنایی ،شــرکت لوتــرون توانســت مالکیــت شــرکت اســتارتآپ
ِکتــرا را بــه دســت آورد .تخصــص ایــن اســتارتآپ در زمینــهی روشــنایی بــرای ســامتی و تندرســتی ،شــامل تجهیــزات و سیســتمهای ترکیبــی
بــوده اســت .مــا اخیــرا ً مجموعــه مقاالتــی بــا موضــوع نصــب و راهانــدازی روشــنایی مســکونی توســط شــرکت کتــرا را در دو بخــش منتشــر کردیــم
(ِ .)2yFGqDJ/http://bit.lyکتــرا بخــش قابــل توجهــی از غرفــهی شــرکت لوتــرون در نمایشــگاه بینالمللــی روشــنایی را اشــغال کــرده بــود.
امــا لوتــرون در قلــب یــک متخصــص کنتــرل روشــنایی قــرار دارد .ایــن شــرکت نمونــه کارهــای درایــور الایدی خــود را در مســیر روشــنایی
قابــل تنظیــم قــرار داده اســت .در نمایشــگاه روشــنایی ،ایــن شــرکت درایــور  2کانالــهی ســری  Tو کنترلــر همــراه جانبــی ایاسان ســری  Tخــود
را اعــام کــرد (شــکل  .)1ایــن درایــور بــه تولیدکننــدگان چــراغ اجــازه میدهــد کــه بــه آســانی چراغهــای قابــل تنظیــم خــود را توســعه دهنــد،
زیــرا ایــن درایــور میتوانــد بــه صــورت جداگانــه شــدت دو رشــته الایدی جداگانــه را کنتــرل کنــد .بــا چنیــن کنترلــی ،یــک چــراغ میتوانــد
روشــنایی را بــا شــدتها و دماهــای رنــگ متفــاوت ارائــه دهــد.
البتــه بخــش کنترلــی ایــن معادلــه ســاده نیســت .امــا محصــول ایاسان ســری  Tایــن کار را انجــام میدهــد ،زیــرا متخصصــان میتواننــد پنلهــای
دیــواری لوتــرون موجــود و کنترلهــای گوشــی هوشــمند را بــا اســتفاده از ایاسان ســری  Tهماهنــگ و همــگام کننــد .در عیــن حــال ،ایاسان
ســری  Tمیتوانــد بــه یــک چراغ/درایــور یــا یــک اتــاق پــر از آنهــا متصــل گــردد .بنابرایــن ،ایــن ترکیــب میتوانــد از قابلیــت تنظیــم پشــتیبانی
کنــد .همچنیــن شــرکت لوتــرون از طریــق خانــوادهی درایــور هایلــوم ( )Hi-Lumeخــود ،در میــان پیشــگامان چراغهــای الایدی بــا تنظیــم
دقیــق میــزان روشــنایی قــرار گرفتــه اســت .در نمایشــگاه روشــنایی ،ایــن شــرکت خــط تولیــد محصــول هایلــوم پریمیــر بــرای کاربردهــای
روشــنایی معمــاری بــا پشــتیبانی کنتــرل میــزان روشــنایی تــا حــد پاییــن  %0,1از خروجــی کل و ویژگیهایــی ماننــد نــرم شــدن و یــا محــو شــدن
نــور را بــه اطــاع عمــوم رســاند .ایــن درایــور از اتصــال کنتــرل دیجیتــال لوتــرون اکوسیســتم کــه بــا ( DALIواســط روشــنایی آدرسپذیــر
دیجیتــال) ســازگار اســت ،نیــز پشــتیبانی میکنــد.
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شــرکت سئولســمیکنداکتور بــا چندیــن تولیدکننــدهی روشــنایی تفاهــم کــرده
اســت تــا محصوالتــی را ارائــه کنــد کــه بتوانــد بــا خانــوادهی الایدی ســانالیک
بــه طیــف وســیعی از کاربردهــا خدمــات ارائــه دهــد.

◄مورد دوم :کیفیت نور الایدی
مطمﺌن ـاً درایورهــای بــزرگ بخــش کوچکــی از اساسال را  ،اگــر مــا یــک جریــان مســتمر از الایدیهــای پکیــج
بــا کیفیــت کــه در حــال پشــتیبانی از توســعهی کیفیــت نــور در ســطح سیســتم و کاربردهــای قابلیتســازی ماننــد روشــنایی
انســانمحور نداشــته باشــیم .مــا در نمایشــگاه روشــنایی ،شــاهد هیﭻگونــه پیشــرفت جدیــدی در مفاهیــم الایدیهــای پکیــج
جدیــد نبودیــم ،بــه جــای آن مــا صنعتــی را دیدیــم کــه شــروع بــه ایجــاد قطعــات جدیــد کــرده اســت ،کــه ســال قبــل آن را پوشــش
دادیــم .در واقــع چرخــهی طراحــی محصــول جدیــد از ایــده تــا اجــرا پروســهای زمانبــر اســت.
بــه عنــوان نمونــه ،شــرکت سﺌولســمیکنداکتور ســری محصــول ســانالیک الایدی خــود را اولیــن بــار در ژوئــن  2017اعــام کــرد
( .)2yGf Jz3/http://bit.lyدر ایــن محصــول از ترکیبــی از انتشــاردهندهی بنفــش و الیــهی ســه فســفره اســتفاده شــده اســت کــه اسپــیدی
(توزیــع قــدرت طیفــی) کام ـ ً
ا مشــابه بــا نــور خورشــید در محــدودهی بینایــی انســان را تحویــل میدهــد.
در نمایشــگاه روشــنایی ،شــرکت ســﺌول لیســتی از تولیدکننــدگان اساسال کــه محصــوالت روشــنایی مبتنــی بــر ســانالیک را خریدهانــد
را بــه بــازار اعــام کــرد و بســیاری از ایــن محصــوالت را در غرفــهی خــود بــه نمایــش درآورده بــود (شــکل  .)2فهرســت مشــتریان شــامل
الایدی لوکــس ،فلــوس آرچیتکچــرال ،التــیاس لیــﭻ انــد لچتــن آلمــان ،ییالیــت ،اســنزیالالایدی الایدی الیتینــگ ،فروالیــت دیزایــن
و آلفابــت الیتینگ(لــدرا برنــدز) بــود .شــرکت ســﺌول معتقــد اســت کــه محصــول ســانالیک میتوانــد نیــاز کاربردهــای روشــنایی عمومــی،
روشــنایی انســانمحور و روشــنایی گیاهپــروری را تأمیــن کنــد .در رویــداد قبلــی نمایشــگاه روشنایی+ســاختمان در فرانکفــورت ،ایــن شــرکت
ســمیناری را در ارتبــاط بــا روشــنایی بــرای ســامتی برگــزار کــرد (.)2tAD2o8/http://bit.ly
بــا ایــن حــال شــرکت نیشــیا در اوایــل ســال جــاری خــط تولیــد الایدی اُپتیســولیس خــود را بــا قطعاتــی کــه شــاخص نمــود رنــگ بــاالی 90
تحویــل میدهنــد و شــامل  16نمونــه رنــگ منحصــر بــه فــرد هســتند را اعــام کــرد ( .)2yF9xah/http://bit.lyبــر خــاف شــرکت ســﺌول کــه
تــاش دارد توزیــع قــدرت طیفــی محصــول ســانالیک خــود را بــا خورشــید تطابــق دهــد ،شــرکت نیشــیا در حــال تــاش بــرای تطابــق قــدرت
توزیــع طیفــی محصــول اُپتیســولیس خــود بــا اســتاندارد روشــنایی اســت کــه مطابــق بــا شــاخص نمــود رنــگ و ســایر شــاخصهای محبــوب
اســت .در(شــکل  )3توزیــع قــدرت طیفــی اُپتیســولیس نســبت بــه نــور اســتاندارد نشــان داده شــده اســت .در ایــن تصویــر مشــخص اســت کــه
نیشــیا پیــک نــور آبــی و همچنیــن کاهــش انــرژی کــه (در الایدیهــای ســفید بــا مبــدل فســفر) اغلــب پــس از پیــک آبــی رخ میدهــد را
بــه حداقــل رســانده اســت .مــا انتظــار داریــم بــه زودی در بــازار شــاهد محصــوالت مبتنــی بــر اُپتیســولیس باشــیم.

شــکل  -3خانــوادهی الایدی  Optisolisتولیــدی شــرکت نیشــیا کــه دارای توزیــع قــدرت طیفــی مطابــق بــا
روشــنایی اســتاندارد اســت کــه بــر اســاس شــاخصهای رنگــی محبــوب میباشــد.
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همچنیــن در موضوعــی مرتبــط ،شــرکتهای نیشــیا و فیوچــر الکترونیکــس اخیــرا ً یــک وبســایت بســیار جــذاب را در
مــورد قابلیــت اطمینــان و طــول عمــر سیســتمهای الایدی و اسایال راهانــدازی کردهانــد (.)2yGdUC9/http://bit.ly
اُسراماُپتوســمیکنداکتور همچنیــن خانــوادهی الایدی جدیــد  Pureخــود را در نمایشــگاه روشــنایی بــه نمایــش درآورد .ایــن محصــول

بــرای کاربردهــای روشــنایی خــاص و مرغــوب ماننــد خردهفروشــیهای لوکــس در نظــر گرفتــه شــده اســت .تابــش ایــن محصــول کــه
مربــوط بــه روشــنایی معمــاری اســت ،تنهــا از ســطح تخــت باالیــی الایدی انتشــار مییابــد و بنابرایــن پرتوهــای بــه شــدت یکنواخــت و
رنگــی عالــی را در همــهی زوایــا ارائــه میدهــد .ایــن مزایــا از طریــق تکنولــوژی  3:UXاســرام بــه دســت آمــده اســت کــه در آن تراشــهی
الایدی در پــس فراینــد تولیــد ،از زیرالیــهی رشــد یاقــوت کبــود (ســفایر) بــاال میآیــد و ســپس بــر روی زیرالیــهی ســیلیکونی بــا
ضربــهای تنــد و ســبک نصــب میشــود .بــرای درک بهتــر جزئیــات شــما میتوانیــد ویدئــوی مصاحبــهای کــه در غرفــهی اســراماُپتو تهیــه
شــده اســت را تماشــا کنیــد (.)2tAu8qw/http://bit.ly
شــرکت کــری در حــال حرکــت بــه ســمت محصولــی اســت کــه احتمــاالً بزرگتریــن نمونــه کار الایدی پکیجشــده بــرای روشــنایی
باشــد ،در حالــی کــه قســمتهای مختلــف آن بــرای کاربردهــای ویــژه در حــال توســعه هســتند .بــه عنــوان نمونــه در نمایشــگاه روشــنایی،
ایــن شــرکت ،محصــول خــط تولیــد ایکسالمپهــای  S XP-G3خــود را بــه نمایــش درآورد ،کــه ایــن محصــول نــوع ویــژهای از
الایدی  XP-G3میباشــد .حــرف  Sدر نــام نــوع ویــژهی ایــن محصــول ،نشــان دهنــدهی افزایــش مقاومــت ســولفوری (گوگــردی) آن
اســت کــه باعــﺚ طــول عمــر بیشــتر در کاربردهــای روشــنایی خارجــی و دیگــر محیطهــای خشــن خواهــد شــد .همچنیــن ایــن شــرکت
الایدیهــا را بــه خانــوادهی الایدی چیپآنبــورد  High Current CMTخــود بــا جدیدتریــن محصــوالت مطابــق بــا فــرم ﻇاهــری
خــط تولیــد چیپآنبوردهــای شــرکت ســیتیزن الکترونیــک اســت ،اضافــه کــرده اســت (.)2MXwb0B/http://bit.ly
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◄ موتورهای روشنایی ماژوالر
امــروزه کمکــی کــه تکنولوژیهــای قابلیتســاز بــه تولیدکننــدگان روشــنایی میکننــد ،بســیار فراتــر از الایدیهــا اســت .مــا
بــرای چندیــن ســال در زمینــهی توســعهی موتورهــای روشــنایی مــاژوالر یــا بردهــای مدارچاپــی ( )PCBکــه الایدیهــا را در فــرم ﻇاهــری
مطابــق بــا نیازهــای فــرم ﻇاهــری چراغهــای محبــوب بــود ،بصــورت یکپارچــه در مــیآورد ،گزارشهــای مختلفــی را ارائــه دادیــم .ایــن
نــوع بیزینــس مــاژوالر ،معاملــهی ســطح  2نامیــده میشــود .محصــوالت مــاژوالر همیشــه از ســوی تأمینکننــدگان  OEMطــرف ثالــﺚ و
تولیدکننــدگان طــرف قــرارداد در دســترس بــوده انــد ،امــا شــرکت لومــیالایدی یکــی از اولیــن تولیدکننــدگان الایدی بــود کــه ایــن
مفهــوم را در ســال  2014پذیرفــت (.)2MW60r6/http://bit.ly
اکنــون رویکــرد ســطح  2محبوبیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت ،چــرا کــه تولیــد الایدی بــا توجــه بــه قطعــات پکیــج در ابعــاد تراشــه ()CPS
و تــوان متوســط ،نیــاز بــه خــط مونتــاژ اتوماتیــک قرارگیــری قطعــه در ســطح دارد کــه کار را پیچیدهتــر میکنــد .ایــن رویکــرد مــاژوالر
بــه طــور قابــل توجهــی پنجرههــای بــازار را کوتــاه میکنــد .اکنــون تولیدکننــدگان در حــال اضافــه کــردن ویژگیهایــی ماننــد درایورهــا و
مــدارات کنترلــی بــه بــورد هســتند.
بــا ایــن حــال معامــات ســطح  2عمومـاً بــه انــواع چراغهــای حجــم بــاال ماننــد ترافرهــا (چــراغ مســتطیلی قرارگرفتــه در زیــر ســقف مشــبک)
و دانایتهــای دایــرهای محــدود شــدهاند ،امــا آن نیــز در حــال تغییــر اســت .بــه عنــوان مثــال در نمایشــگاه روشــنایی شــرکت لومــیالایدی
محصــول الیــت گایــد مــاژوالر خــود را بــه نمایــش گذاشــت ،کــه آن را نمونهکارهایــش در ســری ماتریکــس خــود اضافــه کــرده اســت،
ایــن موضــوع درســت قبــل از نمایشــگاه رخ داد .ایــن محصــول بــر اســاس الیتگایدهــای پانــر ســاخته شــده اســت و قابلیــت زیبــا بــودن و
صــاف بــودن تجهیــز را در بســیاری از شــکلها فراهــم میکنــد .لومــیالایدی بــه اضافــه کــردن محصــول ماتریکــس بــه عنــوان الیتگایــد
یکپارچــه اشــاره دارد .تکنولــوژی صفحــه مســطح (پانــر) بــه طــور گســترده توســط شــرکتهای روشــنایی بــزرگ ماننــد ایتــون ،کارنــت
(پشــتیبانی شــده توســط جنــرال الکتریــک) و کــری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بــه عنــوان نمونــه ،شــرکت کــری در نمایشــگاه روشــنایی
ســال  2015بــا خانــوادهی محصــوالت  WaveMaxوارد بــازار شــد (.)2MVCLEY/http://bit.ly

بــرای محصــوالت پانــر خانــوادهی ماتریکــس ،منابــع لومــیالایدی الیتگایــد پخــش نــور یکنواخــت را تضمیــن
کــرده و طراحــی مکانیکــی را بــرای جفــت شــدن روشــنایی لبــهای الایدی بــا عدســی فراهــم میکنــد.
ایــن شــرکت ماژولهــا را بــا انــدازه و شــکل مشــخص میســازد .یــک محصــول معمولــی دایــرهای بــرای نصــب در ســقف ،دارای
ضخامــت تنهــا  4میلیمتــر اســت کــه  1500لومــن تحویــل میدهــد (شــکل  .)4ایــن درایــور میتوانــد بــا چنیــن محصــول نازکــی در
ســقف نصــب شــود.
امــروز محصــوالت ســطح  ،2در بســیاری از زمینههــای مــداری درایــور بــه تولیدکننــدگان کمــک میکننــد .بــرای نمونــه
سﺌولســمیکنداکتور یــک مــاژول الایدی  ACرا در قالبهــای شــکلی مربعــی ،دایــرهای و خطــی بــه نمایــش گذاشــت کــه تکنولــوژی
درایــور  ACآکریــﭻ را در خــود ادغــام کــرده بــود .ایــن شــرکت حتــی مدلــی را داشــت کــه در تســت مــوج  4کیلوولتــی را نیــز بــه
موفقیــت رســیده بــود و بــرای کاربردهــای تجــاری  277ولتــی از قابلیــت آن اســتفاده میشــد .در عینحــال بیشــتر تکنولوژیهــای
الایدی  ACبــرای کاربردهــای مســکونی هدفگــذاری میشــوند.

شــکل  -4جدیدتریــن محصــول موتــور روشــنایی مــاژوالر در خانــوادهی ماتریکــس تولیــد
شــده توســط لومــیالایدی شــامل چــراغ راهنمــا بــا روشــنایی لبــهای بــه همــراه نمــای
جانبــی محصــول (ســمت چــپ تصویــر) کــه فــرم کامـ ً
ا صــاف محصــول در آن مشــخص اســت.
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◄ قابلیت روشنایی متصل به شبکه
در نمایشــگاه روشــنایی تعــداد بســیار کمــی از محصــوالت مــاژوالر یــا محصــوالت در ســطح زیرسیســتم وجــود داشــت کــه بتواننــد
کار تولیدکننــدگان در حــال توســعهی چراغهــا را در زمینههــای محصــوالت روشــنایی هوشــمند تســهیل کنــد .شــرکت تیایکانکتیویتــی
را در نظــر بگیریــد ،شــرکتی کــه هــم بــرای کاربردهــای داخلــی و هــم خارجــی دارای چنیــن محصــوالت مــاژوالری میباشــد .ایــن شــرکت
بــه مدتــی طوالنــی از قابلیتهــای هوشــمند در چراغهــای خیابانــی ســازگار بــا  NEMAخــود ،پشــتیبانی میکنــد و بــه یــک تولیدکننــدهی
چــراغ اجــازه میدهــد کــه سنســور و مــدارات اتصــال و کنتــرل داخلــی را در آن طراحــی کنــد.
آخریــن محصــول  NEMAاز شــرکت تــیای یــک منبــع تغذیــهی  ACو یــک رلــهی کلیدزنــی قــدرت  ACرا درون خــود ادغــام کــرده
اســت ،ایــن ادغــام باعــﺚ کار توســعهای کمتــر بــرای تولیدکننــدگان چــراغ میشــود .مهندســان توســعه میتواننــد بــه ســادگی یــک مــدار
پیســیبی ثانویــه را طراحــی کننــد کــه روی ســه پســتی کــه شــرکت تــیای روی پایــهی خــود طراحــی کــرده اســت ،قــرار داده شــوند
(شــکل .)5
بــرای کاربردهــای روشــنایی داخلــی اساسال متصــل بــه شــبکه ،شــرکت تــیای ،مــاژول سنســور اَمبی ِمیــت اماس 4را در قالــب پیســیبی
ارائــه داده اســت .ایــن پیســیبی بــه ســادگی میتوانــد درون یــک چــراغ قــرار گرفتــه و سنســورهای نــور ،رطوبــت ،دمــا و حرکتــی را در
بــر بگیــرد .ایــن شــرکت همچنــان قصــد دارد طرحهــای بیشــتری را بــرای افــزودن سنســورهای صوتــی و گازی (شــامل دیاکســیدکربن و
مونوکســیدکربن) را بــه ماژولهــای بعــدی خــود ،در نظــر بگیــرد.
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شــکل  -5شــرکت ت ـیای کانکتیویتــی یــک مــاژول  NEMAرابــرای روشــنایی خیابانــی
ارائــه کــرده اســت کــه میتوانــد توســعهی شــهر هوشــمند را جهــش ده .همچنیــن
مــاژول سنســوری را بــا هــدف چراغهــای روشــنایی داخلــی تولیــد کــرده اســت.

◄ سنسورهای بیسیم
سیســتمهای دیجیتــال اســرام برخــی تکنولوژیهــای سنســور جالــب را در محصــول سنســیلوم کــه در یــک بســتهی پاســتیکی
پکیــج شــده و بــه انــدازهی کافــی کوچــک اســت تــا بتوانــد در دســت نگــه داشــته شــود ،ارائــه داده اســت .ایــن طراحــی شــامل برخــی
سنســورهای پیشــرو ماننــد سنســور مــادون قرمــز ( )PIRبــرای تشــخیص حضــور افــراد و یــک سنســور فوتــو بــرای اندازهگیــری نــور محیــط
میباشــد .ایــن المانهــا از یــک محصــول مولتیسنســور یکپارچــه کــه روی چــراغ قــرار میگیــرد بــه گونــهای کــه گنبــد اپتیکــی در معــرض
فضــای بیرونــی قــرار میگیــرد ،تشــکیل شــده اســت .شــما میتوانیــد در ویدئویــی کــه مربــوط بــه مصاحبــه در مــورد ایــن محصــول اســت و
آن را در نمایشــگاه روشــنایی تهیــه کردهایــم مشــاهده کنیــد (.)2MYzd55/http://bit.ly
محصــول سنســیلوم میتوانــد بــا یــک درایــور ســازگار بــا هــر نــوع اتصــال صفــر تــا  10ولــت یــا واســط کاربــری ( DEXALمخفــف تبــادل
دیتــا بــرای روشــنایی پیشــرفته کــه یــک واســط دوطرفــهی غیراختصاصــی کــه بــرای ارتباطــات داخــل چــراغ اســتفاده میشــود) اســرام ارتبــاط
بگیــرد .اولــی خروجــی درایــور را بــه ســادگی کنتــرل میکنــد ،درحالیکــه دومــی بــه سنســیلوم اجــازه میدهــد تــا دادههــای عملکــردی
درایــور ماننــد تــوان مصرفــی ،زمــان عملکــرد و اطاعــات مربــوط بــه دمــا را گــزارش کنــد.
بــرای اتصــال بــه سیســتم مدیریــت مرکــزی بیســیم (ســیاماس) ماننــد پلتفــرم اینترنــت اشــیاء  Enceliumاســرام ،سنســیلوم ارتبــاط رادیویــی
زیگبــی در محــدودهی  150فــوت در حالــت بــدون مانــع و محــدودهی  50فــوت در حالــت وجــود موانعــی ماننــد دیوارهــا را در بــر
میگیــرد .چنیــن ارتبــاط بیســیمی میتوانــد بــه ســیاماس اجــازه دهــد تــا اطاعاتــی ماننــد حضــور افــراد ،مصــرف انــرژی را در
اختیــار گرفتــه و از راه دور چراغهــا را کنتــرل کنــد.

شــکل  -6شــرکت ســیگنیفای در نمایشــگاه روشــنایی ،سنســورهای وایرلــس ایزیســنس
فیلیپــس را بــه نمایــش گذاشــت کــه بــا درایورهــای الایدی اسآر شــرکت بــرای
حالتهــای مختلــف روشــنایی متصــل بــه شــبکه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
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واحــد کســب و کار ســیگنیفای (شــرکت روشــنایی فیلیپــس ســابق) یــک معمــاری مشــابه را بــرای طراحیهــای چــراغ
هوشــمند ارائــه داده اســت .مــا در مــورد قســمت اسآر شــرکت (مربــوط بــه سنســور پلتفــرم درایــور الایدی) بعــد از نمایشــگاه
لوکسالیــو گزارشــی را ارائــه کردیــم .ایــن درایورهــا شــامل یــک رابــط درونچراغــی مبتنــی بــر  DALIمیباشــدکه میتوانــد بــه سنســور،
اتصــاالت و ماژولهــای کنتــرل متصــل شــود .در نمایشــگاه روشــنایی ،شــرکت ســیگنیفای خانــوادهی سنســورهای بیســیم هوشــمند
ایزیســنس فیلیپــس را بــه نمایــش گذاشــت .بــه عــاوه ،ایــن شــرکت اطاعاتــی را در ارتبــاط بــا وبســایت جدیــد خــود ارائــه داد ،کــه بــه
کمــک آن تولیدکننــدگان میتواننــد بــه آســانی محصــوالت متصــل بــه شــبکه را توســعه دهنــد (.)2tqBgGy/http://bit.ly
ســیگنیفای در ارتبــاط بــا روشــنایی هوشــمند از ســه ســناریو پشــتیبانی میکنــد :اول تجهیــزات مســتقل بــا کنترلهایــی مســتقل و منحصــر
بــه هــر تجهیــز مربــوط بــه نــور روز و حضــور افــراد ،دوم تجهیــزات متصــل شــده بــدون هرگونــه ارتبــاط و اتصــال بــا سیســتم مدیریــت
ســاختمان (بــیاماس) و ســوم تجهیــزات متصــل بــه ورودیهــا و اتصــاالت سیســتم مدیریــت ســاختمان .عــاوه بــر ایــن ،ســیگنیفای ســه
محصــول ایزیســنس را نیــز در معــرض نمایــش قــرار داد ،اول اساناس 200همــراه بــا پشــتیبانی زیگبــی همــراه بــا سنســورهای نــور
محیــط و سنســور تشــخیص حضــور انســان کــه میتوانــد بــا یــا بــدون یــک درگاه اتصــال مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .دوم اساناس 300کــه
پشــتیبانی از قابلیــت زمانبنــدی و پاســﺦ بــه درخواســتها را اضافــه کــرده اســت کــه بــه طــور کلــی میتوانــد بــا یــک درگاه ارتباطــی و یــا
شــاید یــک سیســتم مدیریــت ســاختمان ارتبــاط برقــرار کنــد .ســوم اساناچ 200کــه مطابــق بــا ویژگیهــای اساناس 200اســت امــا دارای
سنســورهای طراحــی شــده بــرای نورپــردازی از ارتفــاع مــی باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه دو محصــول دیگــر در فضاهــای اداری ،تجــاری
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد (شــکل .)6
سنســورهای ســیگنیفای یــک ویژگــی جالــب دیگــر نیــز دارنــد .قابلیــت انافســی (ارتبــاط نزدیــک) در گوشــیهای هوشــمند میتوانــد
جهــت تنظیــم یــا راهانــدازی سنســورها قبــل از اینکــه چراغهــا بــه ســقف متصــل گردنــد .یــا بعــد از اینکــه نصــب شــد ،بــا اســتفاده از ویژگــی
اینفــرارد (آیآر) در گوشــیهای هوشــمند میتوانــد وﻇایــف آن را مدیریــت کــرد .بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در موضــوع ارتباطــات
بیســیم کــه در ساســر صنعــت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،ویژهمقالــهی مــا را در شــمارهی بعــد بررســی کنیــد.
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◄ استفاده از اساسال در کاربردهای ضدعفونیکنندگی
رونــد روشــنایی هوشــمند در ارائــهی روشــنایی مصنوعــی ،در ریشــههایش از زیرســاختهایی بهــره میگیــرد کــه بــرای انجــام
دیگــر کاربردهــا یــا خدماتــی کــه مــا از دیــدن آن ناتــوان هســتیم ،قابــل اســتفاده خواهــد بــود .الایدیهــا بــه آســانی بــا طیــف قابــل تنظیــم
خــود میتواننــد دامنــهی وســیعی از کاربردهــای جدیــد را فعــال کننــد .یکــی از ایــن کاربردهــا کــه در نمایشــگاه روشــنایی در مرکــز
توجهــات قــرار گرفتــه بــود ،قابلیــت ضدعفونیکنندگــی مســتمر از طریــق نــور در محــدودهی بنفــش و فرابنفــش ( )UVآن بــود ،کــه توســط
شــرکتهای روشــنایی هابــل و کارنــت (پشــتیبانی شــده توســط جنــرال الکتریــک) بــرای اولیــن بــار ارائــه میشــد.
مفهــوم ضدعفونیکنندگــی دائمــی ،یــک مســﺌلهی اجبــاری اســت ،زیــرا میکروبهــا و باکتریهــای مضــر در فضاهــای مختلــف از
اتاقهــای رختکــن ورزشــی گرفتــه تــا فضاهــای مربــوط بــه تغذیــه و نوشــیدنی و مراکــز بهداشــتی و غیــره دائمـاً حضــور دارنــد .مطمﺌنـاً شــما
میتوانیــد تقریب ـاً بــه صــورت دائــم از انــرژی ( UV-Cبانــد  Cاز مــوج فرابنفــش) بــرای از بیــن بــردن بیشــتر میکروبهــا اســتفاده کنیــد.
امــا نکتــهای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه محــدودهی طیفــی آن یعنــی طــول مــوج  100تــا  280نانومتــر ،ســلولهای ســالم را
نیــز میکشــد و بــرای چشــم و ســایر اعضــای بــدن انســان نیــز ضــرر دارد .نــور در طولموجهــای بلنــد بــرای کشــتن باکتریهــا بــه مــدت
زمــان بیشــتری تابیــدن نیــاز دارد ،خــب البتــه ایــن نــور بیضــرر بــرای انســان ،میتوانــد بــرای کاربــرد روشــنایی افــراد حاضــر در محیــط
هــم مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
شــرکت وایتلویــو یکــی از پیشــگامان در کاربــرد ضدعفونیکنندگــی دائمــی و مســتمر بــه حســاب میآیــد .ایــن شــرکت از انــرژی مــوج
بنفــش اســتفاده میکنــد .بــه گفتــهی ایــن شــرکت ،مــوج بنفــش  %90میکروبهــای موجــود در یــک اتــاق را طــی یــک روز از بیــن
میبــرد.
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انــرژی مــوج بنفــش مولکولهــای خاصــی از ســلولهای باکتریایــی را از بیــن میبــرد کــه آنهــا باعــﺚ تولیــد اکســیژن
بیــش از حــد شــده و نتیجتـاً باعــﺚ انفجــار ســلول در طــول زمــان میشــود .انتشــار مــوج بنفــش در طیــف وســیعی از طــول مــوج
کــه بــرای توانایــی دیــدن انســانها الزم اســت ،بــه صــورت ترکیبــی وجــود دارد .اگرچــه برخــی از چراغهــا میتواننــد هنگامــی کــه
هیــﭻ کــس در آن فضــا وجــود نــدارد ،نــور ســفید آن را خامــوش کــرده و تنهــا نــور بنفــش آن را بــرای آن عملکــرد جادویــیاش روشــن
نگــه دارنــد.
وایتلویــو در نمایشــگاه روشــنایی حضــور نداشــت ،امــا ایــن شــرکت بــه ســایر تولیدکننــدگان طــی تفاهمــی مجــوز داده اســت کــه از
تکنولــوژی آن بــرای برخــی از محصــوالت خــود اســتفاده کننــد .شــرکتهای روشــنایی ویســا و اکوییتیبرنــد در نمایشــگاه روشــنایی،
دو شــرکت برجســتهای بودنــد کــه از ایــن مجوزهــا اســتفاده میکردنــد.
بــا ایــن حــال ،تــازهواردان نیــز در ایــن کاربــرد مهــم حضــور داشــتند .شــرکت روشــنایی هابــل اعــام کــرد کــه بــا دانشــگاه اســتراتکاید
بــرای دسترســی بــه تکنولــوژی ضدعفونیکنندگــی مــداوم در زیرمجموعــهای از آن دانشــگاه ،قــراردادی را امضــا کــرده اســت .ایــن
شــرکت یــک نمونــه کار اولیــه موتــور روشــنایی را در نمایشــگاه روشــنایی بــه نمایــش گذاشــت .تکنولــوژی مــوج بنفــش کــه در شــرکت
هابــل از آن اســتفاده میشــود ،از همــان مالکیــت فکــری اســت کــه محصوالتــی از کارخانــهی کنــال را پایهگــذاری میکنــد .کنــال
اولیــن مجموعــهای بــود کــه تکنولــوژی ضدعفونیکنندگــی مســتمر را تجــاری کــرده و بــه بــازار عرضــه کــرد و در اوایــل ســال جــاری
نیــز دومیــن جایــزهی برنامــهی ســفایر مجلــهی  LEDsرا بــه دلیــل خانــوادهی محصــول روشــنایی محیطــی  Indigo-Cleanاش ،مــال خــود
کــرد (.)2yqNwfe/http://bit.ly
جــان دینــاردی ،مدیــر کل و نائــب رئیــس شــرکت روشــنایی هابــل گفــت کــه ایــن دو شــرکت مجــوز دارنــد کــه بــه بازارهــای مختلــف
ســرویس دهنــد .طبــق گفتــهی دینــاردی مجــوز ِکنــال شــامل محصوالتــی اســت کــه بــه بازارهــای حــوزهی ســامت ،بهداشــت و درمــان
مربــوط اســت و مجــوز هابــل بیــان میکنــد کــه آن میتوانــد بازارهــای مربــوط بــه نواحــی اجتمــاع و همچنیــن حــوزهی صنایــع غذایــی
و آشــامیدنی را تأمیــن کنــد .بــه گفتــهی دینــاردی نواحــی اجتمــاع شــامل مکانهایــی ماننــد اتاقهــای رختکــن میباشــد کــه باکتــری
یــک مســﺌلهی خطرنــاک بــرای آن بــه حســاب میآیــد ،از جوانــا گرفتــه تــا ورزشــکارهای حرفــهای .هابــل از ایــن تکنولــوژی بــا عنــوان
»روشــنایی طیــف باریــک شــدت بــاال« ( )HINSاشــاره میکنــد.
بــا اســتفاده از مجــوز ایــن تکنولــوژی ،تیــم روشــنایی هابــل موتورهــای روشــنایی و تکنولوژیهایــی را بــر اســاس مالکیــت فکــری ماننــد
موتورهــای روشــنایی خطــی توســعه میدهــد کــه البتــه آن را در نمایشــگاه روشــنایی بــه نمایــش گذاشــت .ایــن تکنولــوژی ابتــدا بــا برنــد
روشــنایی هابــل در چراغهــای بــا فرمهــای ﻇاهــری مختلــف ،بــه بــازار خواهــد آمــد .همچنیــن ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت کــه
شــرکت روشــنایی هابــل در نهایــت بتوانــد تکنولوژیهــای قابلیتســاز را بــرای دیگــر تولیدکننــدگان چــراغ عرضــه کنــد.
در عیــن حــال ،شــرکت کــری اولیــن شــرکتی اســت کــه میبینیــم قصــد دارد از انــرژی فرابنفــش بــرای ضدعفونیکنندگــی دائمــی
اســتفاده کنــد .ایــن شــرکت گفــت کــه ایــن روش مبتنــی بــر امــواج فرابنفــش  UV-Aاســت .بــه طــور کلــی  UV-Aطــول موجهایــی
در محــدودهی  315تــا  400نانومتــر را شــامل میشــود ،همانطــور کــه مــا چنــد ســال پیــش در مقالــهای کــه در کنفرانــس اســتراتژیهای
روشــنایی ارائــه شــد ،بــه آن اشــاره کردیــم ( .)2MJ0Qhh/http://bit.lyســطح بــاالی محــدودهی  UV-Aزیــر طــول مــوج مــوج بنفــش
در ناحیــهی  400نانومتــر قــرار دارد ،کــه در محصــوالت روشــنایی مرئــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بــه گفتــهی کارنــت ،محصــوالت
آن طــول موجهایــی در محــدودهی  300تــا  380نانومتــر را منتشــر میکننــد.
بــه نظــر میرســد کــه شــرکت کارنــت بــرای اســتفاده از  UV-Aبــر روی کاربردهــای مراقبــت بهداشــتی تمرکــز کــرده اســت .ایــن
شــرکت گفــت کــه پذیــرش بیمــاران در بیمارســتان بــه علــت عفونتهــای مرتبــط بــا ســامتی 28 ،درصــد از کل پذیرشهــای بیمارســتانی
را شــامل میشــود و ایــن شــرکت انتظــار دارد کــه تکنولــوژی ضدعفونیکنندگــی مســتمر بتوانــد تأثیــر مثبتــی روی ایــن رونــد
بگــذارد .الزم بــه ذکــر اســت کــه فرمهــای ﻇاهــری قابــل ارائــه توســط ایــن شــرکت متنــوع اســت.

علــم حیــات | روشــنایی مربــوط بــه
پــرورش گیاهــان
استفادهی خریداران از هدایت رشد گیاهان توسط  LEDها
بــا روشــنایی گیــاه پــروری  LEDمحــور ،کارشناســان و کاربــران نهایــی نیــاز بــه ایــن دارنــد کــه جهــت انتخــاب تجهیــز مناســب بــرای
پروژههــا آمــوزش ببیننــد RYAN MITCHELL.و  CHARLIE SZORADIدر مــورد لیســت مشــخصات و انجــام محاســبات اجرایــی بــرای
بهتریــن نتایــج راهنمایــی ارائــه میدهنــد.
پیشبینــی میشــود کــه جمعیــت کــره زمیــن تــا ســال  2050بــه بیــش از  10میلیــارد نفــر برســد .در ایــن زمینــه نگرانیهایــی در مــورد در
دســترس بــودن آب ،انــرژی و غــذا بــرای تعــداد زیــادی از انســانها وجــود خواهــد داشــت .جهــت نگهــداری از منابــع آب موجــود و تولیــد
غــذای کافــی جهــت تغذیــه همنوعــان ســاکن روی کــره زمیــن ،نیــاز بــه اتخــاذ تصمیمــات و انجــام چندیــن کار عملــی در بخــش کشــاورزی
داریــم .یــک راهحــل بالقــوه در ایــن مسﺌله،کشــت هیدروپونیــک (کشــت بــدون خــاک گیاهــان در آب مغــذی شــده بــا عناصــر موردنیــاز)،
کشــت آکواپونیــک (پــرورش همزمــان گیاهــان و آبزیــان جهــت افزایــش بهــرهوری و رشــد گیــاه بــا اســتفاده از فضــوالت بهعنــوان کــود)،
آیروپونیــک یــا هواکشــت (تغذیــه گیــاه توســط ذرات ریــز غذایــی محلــول در آب بــا ریشــه مســدود و معلــق در محفظــه) میباشــد .روشــنایی
گیــاه پــروری  LEDمحــور ،میتوانــد بهعنــوان یــک تکنولــوژی عالــی بــرای افزایــش تولیــد گیــاه در کاربریهــای خانگــی بهخصــوص در
انبارهــا (کشــاورزی شــهری یــا کشــاورزی عمــودی) در مقابــل گلخانههــا باشــد.
ایــن ســه سیســتم آبیــاری و روشهــای کشــت بــدون خــاک ،میتواننــد  5برابــر مقــدار غذایــی کــه در همــان فضــا توســط روشهــای کشــاورزی
معمولــی تولیــد میشــود را ،تولیــد کننــد .عــاوه بــر ایــن ،مصــرف آب در ایــن روشهــا %90 ،کمتــر از روشهــای مشــابه مورداســتفاده در
کشــتهای معمولــی اســت .بــا غــذای تولیدشــده بیشــتر و از محــل صرفهجویــی آب ،میتــوان در مواجهــه بــا بزرگتریــن چالــش احتمالــی
آتــی بشــری موفــق عمــل کــرد و نگرانیهــای ناشــی از آن را بهصــورت قابلتوجهــی برطــرف کــرد.
یــک ســﺆال رایــج در مــورد ایــن سیســتمهای کشــاورزی ،مقایســه محصــول آن بــا محصــوالت مبتنــی بــر پــرورش در خــاک اســت .همانطــور
کــه قبــل از ایــن ذکــر شــد ،ایــن سیســتمها توانایــی رشــد تقریبـاً  5برابــر مقــدار مــواد غذایــی را در همــان فضــا در مقایســه بــا کشــت خارجــی
دارد .قابلیــت یکپارچــه شــدن سیســتمهای آبیــاری و روشــنایی در قفســهها اجــازه اســتفاده بهینــه از فضــا را میدهــد.
عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده از چراغهــای  LEDطراحیشــده بــرای تحویــل طیــف نــوری مناســب بــه هــر گیــاه ،باعــﺚ دریافــت پرتوهــای فعــال
فتوســنتزی ( )PARبیشــتر ازآنچــه معمــوالً از خورشــید دریافــت میکنــد ،میشــوند (شــکل  .)1بهعنــوان نمونــه ،شــهر  Mount Vernonکــه
یکــی از شــهرهای قابلتوجــه درزمینـهٔ کشــاورزی در  lowaاســت ،در حــدود حداکثــر  14ســاعت در روزهــای تابســتان ،نورهــای فتوســنتزی
دریافــت میکنــد ،امــا در زمســتان در حــدود  8ســاعت از آن نــور را دارد .زمانــی کــه مــزارع کشــاورزی بــا  SSLهــای مخصــوص گیــاه پــروری
تجهیــز گردنــد ،گیاهــان میتواننــد در تمامــی روزهــا حداکثــر ﻇرفیــت فتوســنتز را داشــته باشــند .در ایــن حالــت تنهــا کافــی ســت کشــاورزان
مراقــب دریافــت بیشازحــد انــرژی گرمایــی ،تولیدشــده منابــع نــور توســط گیاهــان باشــند .بنابرایــن زمانهایــی کــه گیاهــان بایــد خــارج از
معــرض نــور قــرار گیرنــد ،در هــرروز بایــد مشــخص و اجــرا گــردد .ایــن گرمــای کاهشیافتــه و هزینــه عملکــرد الکتریکــی پایینتــر ،فصــل
جدیــدی را درزمینـهٔ گیــاه پــروری گشــوده اســت.
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شــکل  -1نمونــه ماژولهــای چراغهــای گیــاه پــروری  LEDخطــی
بــا دیودهــای رنگــی متفــاوت در هــر مــاژول

◄ استفاده از مزایای اقتصادی
بازدهــی بیشــتر محصــوالت در گیــاه پــروری نویــن نســبت بــه روشهــای معمولــی ،ایــن ســﺆال را ایجــاد میکنــد کــه آیــا ایــن
سیســتمها ازنظــر اقتصــادی نیــز دارای بهــرهوری هســتند یــا خیــر .پاســﺦ ســریع آن »بلــه« اســت .البتــه بــر اســاس ســه عامــل نــوع
گیــاه ،منطقــه و هزینــه انــرژی الکتریکــی.
افــراد خــارج از صنعــت کشــاورزی ممکــن اســت تصــور کننــد کــه گیــاه شــاهدانه و ماریجوانــای تفریحــی و پزشــکی آنهــا ،تنهــا یــک
محصــول پولــی هســتند ،چــون شــاهدانه بــرای رشــد ،چندیــن مــاه زمــان میگیــرد و قبــل از برداشــت چندیــن فــوت قــد میکشــد .بــرای
رشــد آن فضــای بیشــتری (چــه در مــزارع افقــی و چــه عمــودی) ،نســبت بــه دیگــر محصــوالت ماننــد کاهــو یــا ســبزیهای کوچــک نیــاز
دارد .کشــاورزان در گیــاه پــروری داخلــی ،میتواننــد بــا رک بنــدی و افزایــش طبقــات چهــار یــا پنجتایــی گیاهــان پربــرگ بیشــتری را
پــرورش داده و در مــاه بیــش از یکبــار برداشــت داشــته باشــند .کاهــوی کالیفرنیــا در سراســر آمریــکا بــه فــروش میرســد و هزینــهی کل
آن اغلــب بیــش از  1,5دالر در هــر یــک کاهــو اســت .هزینــهی جابجایــی هــر کاهــو بــا ماشــینی بــا ســوخت گازوئیــل متوســط حــدود 0,3
دالر خواهــد بــود .درحالیکــه در کشــاورزی بــا  SSLهمــان کاهــو بــا هزینــه کمتــر از  0,15دالر تحویــل خواهــد شــد .عــاوه بــر آن ایــن
محصــوالت تــازه ،محلــی و ارگانیــک هســتند و اکنــون بــا  LEDهــا مقرونبهصرفــه نیــز خواهنــد بــود.
تولیدکننــدگان و طراحــان  LEDجهــت روشــنایی ســاختمان در مناطقــی کــه هزینهبــرق باالتــر از حــد متوســط دارنــد ،در جســتجوی
جایگزیــن بــرای منابــع روشــنایی فعلــی هســتند .ســرعت بازپرداخــت پساندازهــا ،بیشــتر از »هزینهبــر کیلــووات ســاعت« بــاال خواهــد
بــود .بــرای کشــاورزی در فضــای داخلــی ،عکــس ایــن صــدق میکنــد .چــون »هزینهبــر کیلــووات ســاعت« پایینتــر باعــﺚ هزینــه
کمتــر فــروش محصــوالت هــر گیــاه در برداشــت را بــه دنبــال خواهــد داشــت .بــا توجــه بــه اینکــه تقاضــا و هزینــهی انــرژی الکتریکــی در
زمانهــای غیــر پیــک مصــرف بــرق (از آخــر شــب تــا نزدیــک صبــح) نســبت بــه زمانهــای پیــک (از صبــح تــا غــروب) کمتــر اســت،
نســل بعــدی کشــاورزان فضــای داخلــی ،قــادر خواهنــد بــود  LEDهایشــان را در زمانهــای غیــر پیــک فعــال کننــد و در زمانهــای پیــک
از نــور طبیعــی خورشــید بهــره ببرنــد .راهانــدازی انبارهــای باقیمانــده بــا  LEDهــا و هــر سیســتم صرفهجویــی آب ،یــک راه بــا هزینــه بهینــه
بــرای غلبــه بــر چالشهــای آب ،انــرژی و امنیــت غذایــی خواهــد بــود.

35

شماره سیو نهم تیر و مرداد 1397
July & August 2018

◄یک راهنمایی برای خرید چراغهای گیاه پروری
یافتــن نــور مناســب بــرای طــرح پــرورش گیــاه شــما ،میتوانــد کاری دشــوار و بــا ریســک بــاال باشــد .واحدهــای اندازهگیــری ماننــد
وات ،طولمــوج ،لومــن ،پرتوهــای فعــال فتوســنتزی ،میکــرو مــول و چگالــی شــار فوتــون فتوســنتزی معمــوالً باعــﺚ تصــورات غلــط
دربــارهی کیفیــت و بهــرهی یــک چــراغ پــرورش گیــاه میگــردد .بنابرایــن یــک خریــدار بــرای پاســﺦ کامــل نیازهایــش در ایــن زمینــه،
چطــور میتوانــد انتخــاب درســتی داشــته باشــد؟ راهنمایــی خریــداران میتوانــد در دو بخــش کلیــدی باشــد؛ راهبــری برگــه مشــخصات
و محاســبات عملکــردی.
در ارتبــاط بــا برگههــای مشــخصات ،ابتــدا بایــد دانســت کــه چــه چیــزی مهــم نیســت .لومــن یــک واحــد عمومــی اندازهگیــری در
برگههــای مشــخصات اســت .آنچــه لومــن انــدازه میگیــرد ،واکنــش چشــم انســان بــه طولموجهــای انــرژی گوناگــون (در خروجــی نــور
مرئــی) اســت .اگــر نماینــدگان یــک شــرکت روشــنایی ،در حــال افزایــش لومــن در چراغهــای پــرورش گیــاه خــود باشــند ،ســپس آنهــا
در مســیر غلطــی هســتند و در حــال تلــف کــردن زمــان گرانبهــای خریــدار هســتند.
درک درســت رنــگ روشــنایی ،یکــی از جنبههــای حیاتــی بــرای هــر اقــدام درزمینــه گیــاه پــروری اســت .آیــا شــما در جســتجوی یــک
طیــف کامــل و ترکیبــی از طولموجهــا هســتید و یــا یــک طولمــوج خــاص بارنــگ درســت بــرای رشــد بهینــه گیاهــان شــما ضــرورت
دارد؟ شــما بایــد از کارشــناس روشــنایی در شــرکتی کــه ممکــن اســت محصــوالت آن را خریــداری کنیــد یــا از برخــی تحقیقــات دقیــق در
ارتبــاط بــا بهتریــن طولمــوج موردنیــاز بــرای آن گیــاه مشــخص کســب اطــاع کنیــد .ایــن باعــﺚ عملکــرد بــاال و رشــد بهینــه خواهــد بــود.

یکــی دیگــر از روشهایــی کــه بســیاری از کاربــران بــر مبنــای آن تصمیــم میگیرنــد ،مقایســه وات مصرفــی اســت .در لحــاظ
کــردن وات مصرفــی تنهــا ،ایــن مســﺌله را بــه وجــود دارد کــه بــازده روشــنایی پرتویــی ،در مارکهــای تجــاری محصــوالت
مختلــف ،میتوانــد کام ـ ً
ا متفــاوت باشــد .محصــوالت برخــی شــرکتهای چــراغ گیــاه پــروری ممکــن اســت وات مصرفــی بیشــتری
نســبت بــه بقیــه داشــته باشــند .بااینحــال ممکــن اســت بهــرهی آنهــا در مقایســه بــا خروجــی نــور فتوســنتزی پایینتــر باشــد .بنابرایــن
مصــرف تــوان بــاالی یــک تجهیــز ،زمانــی کــه بهعنــوان چــراغ گیــاه پــروری اســتفاده میشــود ،لزومـاً بــه معنــای قدرتمندتــر و مفیدتــر
بــودن آن نیســت.
در ادامــه بــه بررســی شــاخصهای عملکــردی و بهــرهوری مربــوط بــه میکــرو مــول( PPFD ،شــدت شــار فوتــون فتوســنتزی) و PAR
(پروهــای فعــال فتوســنتزی) خواهیــم پرداخــت.
شــاخص میکــرو مــول مشــخصکنندهی تعــداد فوتونهــای منتشرشــده از چــراغ اســت PPFD .تعــداد میکــرو مولهــای منتشرشــده در
یــک ناحیــه مشــخص در ثانیــه و  PARمقــدار نــور فتوســنتزی منتشرشــده در محــدوده مرئــی (طولمــوج  400تــا  700نانومتــر) میباشــد،
کــه ایــن محــدوده مربــوط بــه عملکــرد فتوســنتزی اســت .اکنــون تمــام اینهــا بــه شــکل یــک معیــار بــزرگ بــرای لحــاظ کــردن در
هنــگام جســتجوی یــک چــراغ گیــاه پــروری بــه کار میرونــد .بااینحــال PPFD ،شــامل هــر دو مــاک نــور فتوســنتزی و ناحیــه
مشــخص میباشــد .ایــن مــوارد در هنــگام جســتجوی محصــوالت روشــنایی گیــاه پــروری مختلــف ،میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار
مقایســهی مﺆثــر بــه کار گرفتــه شــود (.)2fWkMA1/http://bit.ly
یکــی از نــکات قابلتوجــه در  ،PPFDمنطقــه مورداســتفاده در اندازهگیــری اســت .دو عــدد مورداســتفاده  PPFDحداکثــر و متوســط
اســت (واحــد  s/PPFD، μmol/m2میکــرو مــول بــر مترمربــع در ثانیــه) .ایــن پارامترهــا مشــخص خواهنــد کــرد کــه چــه مقــدار نــور
فتوســنتزی بهطــور مســتقیم از پاییــن چــراغ گیــاه پــروری بــه محیــط اطــراف منتشــر میشــود .برخــی از المپهــا ،دارای یــک نــرخ
پرتــوی فعــال فتوســنتزی بهطــور مســتقیم در زیــر چــراغ هســتند ،امــا ایــن پارامتــر ،کاهــش قابلماحظــهای در محیــط اطــراف دارنــد.
بنابرایــن تعییــن  PPFDمتوســط در نواحــی مربــوط بــه هــر چــراغ کــه بــرای رشــد گیاهــان همــان قســمت ،در نظــر گرفتــه میشــود ،بســیار
حیاتــی خواهــد بــود .حتــی توزیــع  PPFDنیــز میتوانــد بــه رشــد بیشــتر گیاهــان کمــک کنــد.
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◄ محاسبات عملکردی
برای مقایسه هزینه و عملکرد دو یا چند چراغ گیاه پروری ،گامهای زیر را دنبال کنید.
قــدم اول) از مخاطبینتــان در کارخانههــا ،تأمینکننــدگان یــا نماینــدگان روشــنایی درخواســت کنیــد کــه اطاعــات مربــوط بــه تکنولــوژی
خــود را بــر اســاس نیازهــای خــاص یــک ســناریوی مشــخص ماننــد جــدول زیــر کــه در آن مشــخصات نمونــه موردنظــر بــا دیگــر تجهیــزات
قابلمقایســه میباشــند.
قــدم دوم) ایــن محاســبات ریاضــی را ســریعاً انجــام دهیــد .ابتــدا هزینــه کل را بــر فــوت مربــع ناحیــه موردنظــر در قســمت  PPFDمتوســط،
تقســیم کــرده و پارامتــر »هزینهبــر فــوت مربــع« را بــه دســت آوریــد .ســپس بــا تقســیم وات مصرفــی بــر فــوت مربــع ناحیــه موردنظــر،
پارامتــر »وات بــر فــوت مربــع« را محاســبه کنیــد .درنهایــت بــا مقایســهی تکنولــوژی ،کمتریــن هزینــه و کمتریــن »وات بــر فــوت مربــع«
برنــدهی مقایســه هســتند.
در ادامــه یــک چارچــوب مرجــع بــرای هزینههــا بــر اســاس یــک نمونــه از شــرکت روشــنایی ( Independenceشــکل )2بــا مشــخصات
مشــابه در جــدول بعــدی آمدهانــد .محصــول  LEDگیــاه پــروری  GS1250یــک سیســتم قفســهای خطــی بــا ابعــاد  4×8فــوت بــا ناحیــه
پوشــش  6×10فــوت و مصــرف تــوان  1250وات میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن سیســتم جایگزیــن دو المــپ متــال هالیــد 1000
واتــی یــا  4تجهیــز  400واتــی کــه معمــوالً همــراه بــا ضریــب باالســت آن بــه بیشــتر از  450وات میرســد.

بــرای تأمیــن نیازهــای موردنظــر ،کــه برابــر مســاحت  240فــوت مربــع اســت ،سیســتم روشــنایی گیــاه پــروری نیــاز بــه چهــار
قفســه دارد .هزینــه هــر قفســه بــر اســاس طولمــوج و انتخــاب دیــود متغیــر خواهــد بــود ،امــا اغلــب بیــن  1750تــا  2500دالر خواهــد
بــود.
در ایــن کار ،چهــار قفســه  2000دالری بــا مجمــوع  8000دالر تهیــه شــد .وات مصرفــی هــر قفســه ضربــدر  4برابــر  5000وات بــرای ناحیــه
موردنظــر گیــاه پــروری میباشــد .ســپس بــا تقســیم  8000دالر بــر  240فــوت مربــع ،عــدد  33,33دالر در هــر مترمربــع بــرای هــر چــراغ
گیــاه پــروری  LEDبــه دســت خواهــد آمــد .مصــرف بــرق آن نیــز بــا تقســیم  5000وات بــر  240فــوت مربــع برابــر  20,8وات بــر فــوت
مربــع خواهــد بــود.

شــکل  -2نمونــه طولموجهــای بــرای یــک تجهیــز گیــاه پــروری  LEDمحــور کــه جهــت
رشــد گیاهــان از گوجهفرنگــی تــا ماریجوانــای پزشــکی طراحــی گردیــده اســت.
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در مقایسه ،هزینه و مصرف برق یک چراغ متال هالید برای همان ناحیه بهصورت زیر محاسبه خواهد شد؟
تعــداد  4چــراغ متــال هالیــد  450وات در هــر قفســه و تعــداد قفســهها نیــز  4اســت کــه مجموع ـاً  16چــراغ برابــر  7200وات
مصــرف دارنــد .هزینــه  165دالری هــر تجهیــز ضربــدر تعــداد  16تجهیــز برابــر  2960دالر خواهــد بــود .تقســیم  2960دالر بــر 240
فــوت مربــع ،برابــر  12,33دالر بــر فــوت مربــع اســت .درنهایــت مصــرف بــرق از تقســیم  7200وات بــر  240فــوت مربــع ،برابــر 30
وات بــر فــوت مربــع خواهــد بــود.
LEDهــا نســبتاً گرانقیمــت هســتند ،بــازده باالتــر همــراه  %30هزینــه نگهــداری پایینتــر دارنــد .اکنــون بــه دنبــال پاســﺦ ایــن
پرســش میرویــم کــه »چــه مقــدار صرفهجویــی از محــل بازدهــی بیشــتر چراغهــا بــه دســت خواهــد آمــد« .مــا نیــاز بــه تنظیــم دو
متغیــر کلیــدی خواهیــم داشــت .جهــت ایــن محاســبه ،از ســاعات روشــنایی روزانــه اســتفاده خواهیــم کــرد( .روزانــه  16ســاعت و
برابــر  5840ســاعت در یــک ســال خواهــد بــود) .همچنیــن هزینهبــر کیلــووات ســاعت  0,12دالر (مطابــق متوســط دالر آمریــکا)
خواهــد بــود .اطاعــات مبتنــی بــر فــوت مربــع مطابــق زیــر خواهنــد بــود:
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 توان لحظهای (  30وات برای  LEDو  20,8وات برای متال هالید) درنتیجه  9,2وات صرفهجویی در هر مترمربع تفــاوت هزینــه اولیــه ( 33,33دالر بــرای  LEDو  12,33دالر بــرای متــال هالیــد) درنتیجــه ذخیــره  11دالری در هــر فــوت مربــع؛در ادامــه فرمولهــای مربــوط عبارتانــد از:
 وات صرفهجویی شده × ساعات کار در یک سال تقسیمبر  kWh = 1000صرفهجویی شده سالیانه برای هر فوت مربع؛  kWhصرفهجویی شده سالیانه برای هر فوت مربع × هزینه هر  = kWhهزینه صرفهجویی سالیانه در هر فوت مربع؛ صرفهجوییهای هزینه اولیه و سالیانهبنابراین بهعنوان نمونه ،نتایج محاسبات بهصورت زیر خواهد بود:
  9,2وات صرفهجویــی ×  2840ســاعت کار ســالیانه تقســیمبر  53,7 = 1000کیلــووات ســاعت ذخیــره ســالیانه بــرای هــر فــوتمربــع؛
  53,7کیلووات ساعت ذخیره سالیانه ×  0,12دالر =  6,44دالر صرفهجویی سالیانه در هر فوت مربع؛  11دالر صرفهجویــی هزینــه اولیــه تقســیمبر  6,44صرفهجویــی ســالیانه =  1,7ســال زمــان بازگشــت ســرمایه (صرفهجویــی ناشــیاز هزینــه اولیــه معــادل  1,7ســال صرفهجویــی ناشــی از مصــرف پایینتــر اســت).
در طــول صــد هــزار ســاعت طــول عمــر بیشــتر  LEDهــا ،نــرخ بازگشــت بیــش از یــک ســال و نیــم میتوانــد باعــﺚ مزیــت تجــاری
مطلوب گــردد.
بــرای یــک تأسیســات بــا مســاحت  24هــزار فــوت مربــع بــرای یــک منطقــه زیــر کشــت ،صرفهجویــی ســالیانه  6,44دالری بــه حــدود
 154هــزار دالر ( )154000 =24000×6,44در ســال و بیــش از  1,5میلیــون دالر در طــی  10ســال میرســد.تعداد رو بــه افزایــش
کارخانجــات  LEDو فروشــندگان ارزشافــزوده ( )VARsگزینههــای ســرمایهگذاری هزینــه اولیــه صفــر دالر را ارائــه میکننــد.
بنابرایــن در بررســی گزینههــای محصــوالت موردنیــاز خــود ،دربــارهی پرداختهــای مالــی و طرحهــای ســرمایهگذاری اطمینــان
حاصــل کنیــد .صرفهجویــی انــرژی ماهیانــه میتوانــد هزینــه  LEDهــا را بهجــای ســرمایه کاری اولیهتــان بــاال ببــرد.
(گام ســوم) ســفارش  2یــا  3روشــنایی گیــاه پــروری کــه از جهــت محاســبات شــامل کمتریــن هزینهبــر فــوت مربــع و کمتریــن
وات بــر فــوت مربــع ،بهتریــن گزینههــا بودنــد .ســپس از تولیدکننــده بخواهیــد درصورتیکــه تکنولــوژی را در مــدت  90روز
بازگرداندیــد ،هزینــه نمونههــا را بــه شــما برگردانــد.
(گام چهــارم) درخواســت تصفیــه بــرای دورههــای طوالنــی و بررســی ماهانــه گزینههــای مالــی بــرای تمــام یــا بخشــی از پرداختهای
تجهیزات.
(گام پنجــم) ســفارش خریــد از شــرکتی کــه روابــط ریاضــی و عملکــرد موردنظــر شــما را بــرای نیازهــای گیاهــان و کســبوکارتان
تأمیــن نمایــد.

شکل  -3نمونهای از جدول کاری جهت محاسبات قیمتگذاری با توجه به منطقه تحت کشت و مشخصات

◄ جمعبندی
همانطــور کــه موردبررســی قــرار گرفــت ،تمــام روشــناییهای گیــاه پــروری یکســان نیســتند .اجــازه دهیــد نــکات اصلــی هنــگام
انتخــاب چراغهــای گیــاه پــروری را مــرور کنیــم .از تولیدکننــدگان جهــت طرحهــای فتومتریــک بــرای دیــدن  PPFDدر ســطوح
بــاالی هــدف و مشــاهده بیشــترین توزیــع  PPFDدر نقــاط داغ را درخواســت کنیــد .تجهیــز را بــرای مقایســه در یــک ناحیــه ،یــک
طولمــوج و یــک ســطح  PPFDتنظیــم کنیــد .حتــی میتوانیــد متغیرهــای تجهیــز را بــا تقســیم کــردن عملکــرد بــر فــوت مربــع،
اســتخراجکنید .بــرای اطاعــات بیشــتر هزینــهی تجهیــز و هزینــهی عملکــرد الکتریکــی را در واحــد فــوت مربــع بــه کار ببریــد .تســت
کــردن نمونههــا قبــل از خریــد کلــی و درخواســت از تولیدکننــده جهــت موافقــت بــا بازپرداخــت هزینــه نمونههایــی کــه نیــاز نداریــد،
نیــز جــزء کارهایــی اســت کــه بایــد انجــام دهیــد ،و در آخــر تأمیــن مالــی اجــازه صرفهجویــی ماهانــه را بــرای کمــک بــه پرداخــت
هزینــه چراغهــا و بــه حداکثــر رســاندن بــازده ســرمایهگذاری میدهــد.
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انجمــن توســعه | روشــنایی عــاری از
نــور آبــی
نور سفید بدون رنگ آبی ،الگوی روشنایی  24ساعته را از
بین میبرد.

گیرندههــای غیــر بصــری در انســان بــه انــرژی طیــف نــور آبــی حســاس هســتند .آخریــن تکنولــوژی  ،LEDنــور ســفید باکیفیــت بــا
کاهــش زمینــه رنــگ آبــی را بــه ارمغــان آورده اســت کــه موجــب افزایــش ســامتی در دورههــای شــبانهروزی میگــردد.
تأثیــر نــور روی دورههــای خــواب و بــه دنبــال آن ســامتی ،یکــی از مهمتریــن مباحــﺚ پزشــکی در دو دهــهی گذشــته بــوده اســت.
روشــناییهای مصنوعــی کــه در جوامــع مــدرن کامــ ً
ا فراگیــر اســت ،میتواننــد روی چرخــهی شــبانهروزی تأثیــر بگــذارد ،درســت
ماننــد کاری کــه نــور روز (طبیعــی) انجــام میدهــد .ایــن تأثیــر هــم میتوانــد بهعنــوان یــک فرصــت عالــی بــرای بخــش روشــنایی
حالتجامــد ( )SSLدر نظــر گرفتــه شــود و هــم موجــب یــک نگرانــی بالقــوه گــردد .اجــازه دهیــد در مــورد جنبههــای غیــر بصــری نــور
بحــﺚ کنیــم و ببینیــم منابــع  LEDمحــور چگونــه میتواننــد در راســتای افزایــش ســامت و آرامــش انســان عمــل کننــد.
در اوایــل دهــهی  ،2000بــر اســاس تحقیقــات اولیــه روی نــور و خــواب ،محققــان بــه دریافتکنندههــای ناشــناخته در شــبکیهی چشــم
انســان پــی بردنــد کــه بانــام »ســلولهای گانگلیونــی درونــی شــبکیه حســاس بــه نــور« ( .)2qJvBHX/ipRGCs; http://bit.lyایــن
دریافتکنندههــا بــه نــور حســاساند ،امــا در هنــگام دریافــت نــور ،بهجــای ایجــاد یــک محــرک بصــری ،بهطــور مســتقیم بــه قســمتی
از مغــز کــه الگوهــای خــواب یــا چرخههــای شــبانهروزی را منظــم میکنــد ،متصــل میشــوند .بــرای اطاعــات بیشــتر در ایــن زمینــه،
بــه مصاحبــهی مجلــه  LEDsکــه در آن مقالــهای دانشــگاهی موردبررســی قــرار گرفتــه بــود ،رجــوع کنیــد (.)1q7GM4G/http://bit.ly
مهمتریــن موضــوع درزمینــهٔ ی ایــن دریافتکنندههــا ،حساســیت آنهــا بــه نــور آبــی اســت ،بهطوریکــه حداکثــر حساســیت آنهــا
در طولمــوج حــدود  450تــا  480نانومتــر میباشــد .زمانــی کــه ایــن دریافتکنندههــا توســط نــور تحریــک شــوند ،یــک ســیگنال بــا
فرمــان بیــداری بــه مغــز ارســال میکننــد .ایــن ســیگنال در پاســﺦهای مختلــف فیزیولوژیکــی مشــاهده میشــود ،بهعنــوان نمونــه ،باعــﺚ
توقــف در ترشــح هورمــون ماتونیــن در بــدن میگــردد ،کــه بهشــدت مرتبــط بــا چرخــه شــبانهروزی اســت .ایــن حساســیت حداکثــری
بــه نــور آبــی مربــوط بــه نــور طبیعــی خورشــید اســت؛ بهطوریکــه تابــش آبــی اغلــب در صبــح بیشــتر اســت ،در طــول روز کاهشیافتــه
و در شــب از بیــن مــیرود .بنابرایــن ،بــدن مــا از آن بهعنــوان یــک نشــانه بــرای همگامســازی ســاعت داخلــی بــدن اســتفاده میکنــد.
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◄فرصتها و چالشها
ازیکطــرف ،امــکان ایجــاد نــور اضافــی بــرای کمــک بــه کســانی کــه در شــرایط طبیعــی ،نــور کافــی دریافــت نمیکننــد ،وجــود دارد.
بهعنوانمثــال ،در محلههــای محــروم از نــور آفتــاب ،یــا افــرادی کــه نــور موردنیــاز در چرخههــای  24ســاعتی آنهــا بایــد در مقــدار
کمتــری تنظیــم شــود ماننــد نوجوانــان یــا ســالمندان ،میتــوان از یــک نــور آبــی متغیــر کمکــی جهــت جبــران ،اســتفاده کــرد .مــا در
ابتــدای یکــی دو ســاعتی روز بــه نــور آبــی صبحگاهــی حســاس هســتیم.
از طــرف دیگــر ،قــرار گرفتــن در معــرض نــور آبــی در عصرهــا ،میتوانــد آثــار نامطلوبــی داشــته باشــد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه

شــرایط روشــنایی داخلــی معمولــی ( 100لوکــس و باالتــر) ،بــرای ایجــاد تأثیرگــذاری قابلتوجــه در چرخــه نــور شــبانهروزی کافــی
هســتند .چنیــن تأثیراتــی بــرای چندیــن ســاعت بعــد از خامــوش شــدن نــور نیــز ادامــه خواهنــد یافــت و بنابرایــن میتوانــد شــروع خــواب
را بــه تأخیــر انــدازد ( .)2pLDpvA/http://bit.lyتابــش نــور از صفحــات تلفــن همــراه و تبلــت هــا مــورد دیگــری اســت کــه بایــد نگــران
آن بــود .)2qJFAgD/http://bit.ly( .ایــن نگرانــی زمانــی حادتــر میشــود کــه اســتفاده از LEDهایــی کــه در آنهــا از تولیدکنندههــای
نــور آبــی اســتفاده میشــود ،گســترش یابــد ،زیــرا تابــش نــور آبــی شــدید میتوانــد تأثیــر قابلتوجهــی در چرخــه شــبانهروزی ایجــاد
کند .
ایــن موضــوع بهقــدری حائــز اهمیــت اســت کــه اﻇهــارات مقامــات مختلــف ماننــد انجمــن پزشــکی آمریــکا ( )AMAو وزارت انــرژی
آمریــکا ( )DOEرا بــه دنبــال داشــته اســت .بهعنــوان نمونــه ،مجلــه  ،LEDsتعــدادی مقالــه در ارتبــاط بــا توصیههــای اخیــر AMA
دربــارهی روشــنایی محیطهــای خارجــی بــا دمــای رنــگ بــاال را قبــل از ایــن منتشــر کــرد ( .)2eW91WB/http://bit.lyشــرکتهای
تکنولــوژی تأثیرگــذار و همچنیــن بازیگــران در صنعــت روشــنایی ،در حــال تــاش بــرای حــل نگرانیهای نــور آبی در مــورد محصوالت
جدیــد خــود شــامل صفحــات نمایــش موبایلهــا و تبلــت هــا و منابــع روشــنایی هســتند ،کــه آنهــا را بــا چرخــهی شــبانهروزی نــور آبــی
موردنیــاز تطبیــق دهنــد .امــا در ایــن زمینــه ،تکنولــوژی اصلــی و محدودیتهــای آنچــه مــواردی هســتند؟

◄طیف نور قابل تنظیم در چرخهی شبانهروزی
چرخــه شــبانهروزی متناســب بــا مقــدار نــور آبــی میباشــد ،کــه نتیجــه دو عامــل میباشــد ،مقــدار نــور کل زمانــی
کــه نــور بیشــتر باعــﺚ تحریــک بیشــتر میگــردد و نســبت مقــدار تابــش نــور آبــی در طیــف نــور ،زمانــی کــه تابــش نــور
آبــی بیشــتر باعــﺚ تحریــک بیشــتر میگــردد.
ماکهــای مختلفــی در ارتبــاط بــا حــد مجــاز مقــدار نــور آبــی ارائهشــده اســت ،ماننــد لوکــس مانوپیــک کــه توســط Lucas
معرفیشــده اســت .دقــت آنهــا همچنــان در حــال ارزیابــی اســت ،البتــه ایــن کار بــا توجــه بــه دانــش ناکافــی مــا در ارتبــاط بــا طیــف
عملکــرد شــبانهروزی کاری پیچیــده اســت .بااینحــال ،ایــن موضــوع کــه حداکثــر حساســیت طیــف عملکــردی در حــدود 450
تــا  480نانومتــر اســت ،بهخوبــی پذیرفتهشــده اســت .بنابرایــن ،اصــاح طیــف نــور در ایــن محــدوده ،مﺆثرتریــن عامــل در چرخــه
شــبانهروزی اســت .تکنولــوژی  LEDمیتوانــد طیــف مطلــوب را ایجــاد کنــد و بهطــور مشــخص ســری طیــف روشــنایی را بــا اضافــه
کــردن یــا کــم کــردن طیــف آبــی بــاز تنظیــم کنــد .امــا در اعمــال ایــن تغییــر بایــد بــه دیگــر مشــخصات مهــم روشــنایی نیــز توجــه
کــرد .یکــی از جنبههــای حیاتــی و مهــم کروماتیســیتی نور(کیفیــت مســتقل از روشــنایی) اســت ،کــه بایــد ســفید باقــی بمانــد .ایــن
محدودیــت بیاهمیــت نیســت ،اگــر از یــک منبــع نــور ســفید ،تمــام اشــعههای آبــی حــذف شــود (مث ـ ً
ا بــا یــک فیلتــر قــوی نــور
آبــی) ،نــور نهایــی ترکیبــی از رنــگ زرد و ســبز خواهــد بــود ،کــه در کاربردهــای عملــی بســیار نامطلــوب و ناخوشــایند اســت.
بنابرایــن کاهــش تحریــک چرخــهی شــبانهروزی یــک منبــع نــور ،نمیتوانــد بــا حــذف اشــعه آبــی بهســادگی صــورت پذیــرد.
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◄نیازهای نوری صبح و عصر
نــور ســفید بــا دمــای رنــگ همبســته ( )CCTاش مشــخص میشــود .نــور بــا دمــای بــاال مثـ ً
ا نــور طبیعــی در طــول روز ،دارای تابــش
طولموجهــای کوتاهتــری اســت ،درحالیکــه نــور بــا دمــای پاییــن ،تابــش قرمــز بیشــتری دارد (شــکل .)1
ایــن موضــوع ،میتوانــد منجــر بــه یــک روش ســاده بــرای تنظیــم تحریــک شــبانهروزی یــک منبــع نــور بــا تنظیــم دمــای رنــگ و
شــدت نــور گــردد ،بهطوریکــه ایــن پارامترهــا در صبــح روی مقــدار پاییــن و در عصــر روی مقــدار بــاال تنظیــم شــود .سیســتم بینایــی
انســان ،بهطــور طبیعــی بــا نــور بــا دماهــای رنگــی مختلــف از طریــق فراینــد ســازگاری رنگــی ،ســازگار میگــردد ،بنابرایــن یــک
محــدودهی وســیع از دماهــای رنــگ ،بــرای روشــناییهای عمومــی قابلقبــول خواهــد بــود.
ایــن روش بــا افزایــش  CCTبــه  4000تــا  5000درجــه کلویــن و افزایــش شــدت نــور بــه  1000لوکــس و بیشــتر ،بــرای افزایــش
پیوســتگی چرخــه شــبانهروزی در صبــح ،بهخوبــی عمــل میکنــد .مطالعــات مختلــف پزشــکی تأییــد کــرده اســت کــه روشــنایی بــا
دمــای بــاال و دارای نــور آبــی ،میتوانــد بــه هماهنگســازی برنامــه خــواب کمــک کنــد .بهخصــوص بــرای افــرادی کــه چرخــه
شــبانهروزی آنهــا بــا توجــه بــه داروهــای مصرفــی موردنیازشــان ،تغییــر کــرده اســت .بــر ایــن اســاس ،صنعــت روشــنایی ایــن موضــوع
را پذیرفتــه اســت و تعــدادی محصــول بــا تابــش نــور آبــی تقویتشــده در صبــح عرضــه گردیــده اســت.
از طــرف دیگــر ،چالــش بســیار زیــادی در مــورد ایجــاد یــک منبــع بــا تحریــک شــبانهروزی پاییــن در عصرهــا وجــود دارد .کاهــش
مقــدار نــور آبــی کل ،بایــد هــم مقــدار نــور و هــم طیــف تطبیــق داده شــود .شــدت نــور را میتــوان تــا حــدودی کاهــش داد ،ایــن
محــدوده میتوانــد از  100تــا  300لوکــس در شــرایط معمولــی بــه  30تــا  50لوکــس در شــرایط موردنیــاز تغییــر داده شــود ،مقادیــر
کمتــر از ایــن شــدت نــور بــرای مصــارف خانگــی بســیار پاییــن اســت .هنگامیکــه در حــال تــاش بــرای داشــتن یــک طیــف بــا
اشــعه آبــی بســیار پاییــن هســتیم ،یــک چالــش مهمتــر وجــود خواهــد داشــت ،زیــرا کاهــش دمــای رنــگ بــه حــد پاییــن میرســد.
اگــر  CCTخیلــی کمتــر از  2700درجــه کلویــن (دمــای رنــگ یــک المــپ رشــتهای) برســد ،تطبیــق رنــگ (تشــخیص رنــگ توســط
چشــم) ،ناقــص خواهــد بــود .در ایــن حالــت باوجوداینکــه ازنظــر فنــی نــور در حالــت نــور ســفید دســتهبندی میشــود ،نــور زردرنــگ
بــه نظــر خواهــد رســید .زیــرا در مــکان هندســی جســم ســیاه قــرار میگیــرد .یــک مثــال ،نــور تولیــدی توســط یــک شــمع اســت ،کــه
دارای دمــای  2000درجــه اســت ،کــه درزمینــه هــای خــاص ممکــن اســت خوشــایند بــه نظــر برســد ،امــا بــرای بیشــتر فعالیتهــای
خانگــی بســیار زرد بــه نظــر میرســد.

شــکل  -1منحنیهــای کروماتیســیتی منابــع نــور مختلــف در شــکل بــاال مشــاهده میشــود .خــط
مشــکی ،مــکان هندســی جســم ســیاه نــور ســفید را نشــان میدهــد (منابــع دور از ایــن خــط،
ســفید بــه نظــر نمیرســند) .حــذف تابــش نــور آبــی از یــک المــپ رشــتهای ،رنــگ آن را زرد و
ســبز خواهــد کــرد .نــور شــمع اگرچــه ازلحــاظ فنــی در نــور ســفید طبقهبنــدی میشــود ،امــا
دارای رنــگ زرد روشــن اســت.
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امــروز ،تمــام المپهــای تجــاری متناســب بــرای خــواب ،از روش دمــای رنــگ پاییــن (در حــدود  2000تــا  2300درجــه کلویــن)،
اســتفاده میکننــد و بنابرایــن ،از یــک رنــگ نــور غیرطبیعــی رنــج میبرنــد .بــه دلیــل ایــن کیفیــت رنــگ مســﺌلهدار ،تولیدکننــدگان
پیشــنهاد میدهنــد کــه چنیــن المپهایــی تنهــا در تعــداد کمــی از تجهیــزات روشــنایی بــه کار بــرده شــود ،بهعنوانمثــال در المپهــای
کنــار تخــت خــواب .شــایانذکر اســت کــه اثربخشــی ایــن محصــوالت توســط مطالعــات بالینــی ،تاکنــون تأییــد نشــده اســت.
ایــن همــان روشــی اســت کــه بــرای صفحــات نمایــش نیــز مورداســتفاده قــرار میگیــرد؛ از تجهیــزات کامپیوتــری ماننــد ( f.luxیــک
نرمافــزار کــه دمــای رنــگ صفحــات نمایــش کامپیوتــر و  ...را بــر اســاس مــکان و زمــان بــا بینایــی چشــم متناســب میکنــد) گرفتــه تــا
امکانــات گوشــیهای هوشــمند ماننــد  Nightshiftشــرکت اپــل .مقــدار تابــش نــور آبــی بــا کاهــش دمــای رنــگ صفحــات نمایــش در
شــب کاهــش پیــدا کــرده اســت .در اینجــا نیــز ،میتــوان دمــا را تــا نقطــه مشــخصی کاهــش داد (مث ـ ً
ا  3500درجــه) ،قبــل از اینکــه
صفحــات نمایــش تــا نقطــه غیرقابلقبولــی زردرنــگ بــه نظــر برســد.
شــکل  2مقــدار تابــش نــور آبــی بــرای منابــع روشــنایی تجــاری متنــوع و همچنیــن ایــن موضــوع کــه تابــش نــور آبــی اساس ـاً توســط
دمــای رنــگ تعییــن میشــود را ،نشــان میدهــد .ایــن موضــوع یــک مصالحــه غیرقابلاجتنــاب را آشــکار میکنــد ،جایــی کــه نــور آبــی
کــم تنهــا میتوانــد بــا هزینــه پذیــرش رنــگ بســیار روشــن زرد بــه دســت آیــد .در حقیقــت ،ایــن موازنــه از یــک ویژگــی اساســی از
تکنولــوژی  LEDســنتی آمــده ناشــی میشــود؛ اتــکا بــه LEDهــای منتشــرکنندهی نــور آبــی بــرای تولیــد طیــف ســفید ،باعــﺚ میشــود
مقــدار تابــش نــور آبــی و تطبیــق روشــنایی اساس ـاً همبســته باشــند.

◄یک راهحل مبتنی بر عدم وجود نور آبی
بــا شناســایی و درک علــت اصلــی ایــن موازنــه ،درواقــع میتــوان آن را دور زد و میــزان نــور آبــی حداقلــی بــا نــور ســفید را ارائــه داد.
یــک نمونــه از آن تکنولــوژی  SSLبــدون نــور آبــی بــا  LEDهــای تولیدکننــدهی نــور بنفــش از شــرکت ســورا میباشــد .ایــن موضــوع
منــوط بــه جایگزینــی LEDهــای تولیدکننــدهی نــور آبــی بــا LEDهــای تولیدکننــدهی نــور بنفــش و دقــت در شــکل طیــف منبــع نــور
بــرای ایجــاد یــک شــکاف نــور آبــی اســت .بــا حــذف انــرژی در یــک گســترهی طیفــی نســبتاً باریــک ،امــکان حفــﻆ دمــای رنــگ یــک
المــپ رشــتهای ،درحالیکــه عمـ ً
ا هرگونــه تابــش نــور آبــی از طیــف حــذف شــود ،وجــود دارد .اگرچــه در دو دهــهی گذشــته ،اســتفاده
از LEDهــای تولیدکننــدهی نــور آبــی بامنــازع بــوده اســت ،امــا در پنــج ســال اخیــر ،شــاهد افزایــش LEDهــای ســفید بــا گســترهی طیفــی
کامــل بــر اســاس LEDهــای تولیدکننــدهی نــور بنفــش هســتیم.

ایــن ممکــن اســت در ابتــدا متناقــض بــه نظــر برســد ،زیــرا طــرز فکــر ســنتی مدعــی اســت کــه Stokes-loss

پایینتــر LEDهــای تولیدکننــدهی نــور آبــی ترجیــح دارد .بااینحــال ،شــرکت ســورا نشــان داده اســت کــه LED

هــای بنفــش گالیــوم نیتریــد ( ،)GaNبــا یــک بهــرهی رکــوردیLED ،هــای طیــف کامــل را در کاربردهــای روشــنایی
وارد رقابــت میکننــد (.)2paMqKQ/http://bit.ly
LEDهــای طیــف کامــل بنفــش محــور ،یــک بهبــود قابلتوجــه را در کیفیــت نــور ارائــه دادهانــد (،)2qwYIC1/http://bit.ly
کــه در بحﺚهــای قبلــی مجلــهی  LEDsدر یــک مقالــه ویــژه بــه آن پرداختــه شــد ( .)http://bit.ly/VFt9D2در ایــن محصــوالت
طیــف کامــل ،پمــپ بنفــش بــا ســه فســفر آبــی ،ســبز و قرمــز بــرای تولیــد طیــف ســفید کامــل بــا نمــود رنــگ بســیار بــاال کامــل
گردیــد .بااینحــال ،در مــورد نــور بــدون آبــی ،تنهــا فســفرهای ســبز و قرمــز مورداســتفاده قرارگرفتهانــد .بــا دقــت در انتخــاب
ایــن فســفرها ،علیرغــم عــدم وجــود تابــش نــور آبــی ،امــکان حفــﻆ نمــود رنــگ بســیار خــوب وجــود دارد (بــه ویــژه در نمــود
بســیار مهــم رنگهــای قرمــز کــه مهمتریــن اولویــت رنگــی اســت ،ایــن حفــﻆ نمــود رنــگ ،عالــی خواهــد بــود).
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(شــکل  )3طیــف منابــع ســفید مختلــف را در دمــای رنــگ یکســان  2700درجــهی کلوینــی نشــان میدهــد و روش نــور بــدون
آبــی ( )BlueFreeرا شــرح میدهــدLED .هــای اســتاندارد یــک مقــدار طیفــی بــاال در گســترهی  440تــا  490نانومتــری دارنــد ،جایــی
کــه حساســیت چرخــهی شــبانهروزی در مقــدار حداکثــری اســت .در مقابــل ،طیــف بــدون نــور آبــی ،در ایــن محــدوده ،تابــش خیلــی را
نشــان میدهــد.
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شــکل  -2مقــدار تابــش نــور آبــی در منابــع نــور مختلــف ،متفــاوت اســت .جایگزینهــای ســنتی بــا کاهــش
دمــای رنــگ ،تابــش نــور آبــی را کــم میکردنــد .مقــدار نــور آبــی آنهــا تقریبــ ًا ماننــد یــک نــور طبیعــی
در همــان دمــای رنــگ اســت ،کــه بــا خــط نارنجــی نشــان داده شــده اســت .تکنولــوژی نــور بــدون آبــی
میتوانــد از ایــن موازنــه دور شــده و مقــدار نــور آبــی خیلــی پاییــن را در دمــای رنــگ مناســب تحویــل
دهــد.

شــکل  -3مقایس ـهی ســه تکنولــوژی روشــنایی ،بــا طیفهــای متناظــر و نمــود بصــری؛ ســمت چــپ ،مربــوط بــه  LEDســفید
ســنتی بــا دمــای رنــگ پاییــن؛ شــکل وســطی ،مربــوط بــه  LEDمناســب بــرای خــواب بــا دمــای رنــگ پاییــن آزاردهنــده؛
ســمت راســت LED ،بــدون نــور آبــی بــا کروماتیســیتی و نمــود رنــگ طبیعــی ،علیرغــم عــدم وجــود نــور آبــی.
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◄ تست روش روشنایی بدون نور آبی
بــرای تأییــد تأثیــر روش روشــنایی بــدون نــور آبــی ،شــرکت ســورا از »جیمــی زیتــزر« ،اســتاد دانشــگاه اســتنفورد و متخصــص درزمینــه
ی خــواب از دیــد پزشــکی ،درخواســت کــرد تــا تأثیــرات فیزیولوژیکــی آن را موردبررســی قــرار دهــد .او یــک اندازهگیــری آزمایــش
واکنــش مردمــک چشــم پــس از دریافــت نــور را طراحــی کــرد ( .)2paI46v/http://bit.lyایــن واکنــش جالــب بــود؛ زیــرا پــس از
مواجهشــدن موقــت بــا نــور (کــه در آن بــازه زمانــی مردمــک از انبســاط کامــل تــا انقبــاض کامــل تغییــر میکنــد) ،مردمــک بــه یــک
حالــت انقبــاض پســماند بازمیگــردد ،کــه دامنــه آن بــا همــان دریافتکنندههــای  ipRGCکــه چرخــهی شــبانهروزی را کنتــرل میکننــد،
کنتــرل میشــود .مقــدار باالتــر نــور آبــی باعــﺚ انقبــاض پســماند بیشــتر میگــردد.
(شــکل  ،)4ســرعت انبســاط مردمــک چشــم پــس از آنکــه افــراد در معــرض تحریــک یــک روشــنایی  35لوکســی قــرار میگیرنــد
را نشــان میدهــد ،کــه توســط دو منبــع نــور ایجادشــدهاند؛ یــک  LEDاســتاندارد و یــک  LEDبــدون نــور آبــی ،کــه دمــای رنــگ
هــر دو منبــع  2700درجــه کلویــن میباشــد.این دو منبــع بــرای داشــتن کروماتیســیتی یکســان طراحیشــدهاند ،بنابرایــن افــراد مــورد
تســت نمیتواننــد ازنظــر بصــری تفاوتــی بیــن آنهــا احســاس کننــدLED .هــای بــدون نــور آبــی ،موجــب یــک ســرعت بازانبســاطی بــاال
میگــردد .دلیــل ایــن موضــوع ،بازگشــت مردمــک بــه ســطح پایینتــر انقبــاض پســماند میباشــد ،کــه بهعنــوان دلیلــی بــر کــم شــدن
اختــال در چرخــهی شــبانهروزی بهحســاب میآیــد.

شــکل  -4گــراف ســمت چــپ ،واکنــش مردمــک چشــم بــه منابــع نــور مختلــف را نشــان میدهــد .انقبــاض مردمــک در طــول  30ثانیــه اعمــال نــور اتفــاق میافتــد،
ســپس انبســاط بــه یــک مقــدار پســماند شــروع میشــود ،کــه دامن ـهی آن بــا توجــه بــه  ipRGCsتنظیــم میگردد.نــور آبــی بیشــتر ،باعــث انبســاط پســماند بیشــتر در
قســمت ثابــت میگــردد .ســرعت انبســاط در محــدودهی خاکســتریرنگ قابلبررســی اســت .ســرعت انبســاط بیشــتر منجــر بــه انبســاط پســماند کمتــر میشــود.
نمــودار ســمت راســت ،نتایــج آزمایــش ســرعت انبســاط بــرای  7نفــر را بــا دو منبــع نــور متفــاوت نشــان میدهــد ،هــر دو دارای شــدت روشــنایی  35لوکــس و
دمــای رنــگ  2700درج ـهی کلویــن میباشــند .شــیب بیشــتر بــرای  LEDبــدون نــور آبــی ،تحریــک چرخ ـهی شــبانهروزی کمتــری را نشــان میدهــد.
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ایــن آزمایــش تأییــد میکنــد کــه طیــف بــدون نــور آبــی ،میتوانــد تحریــک چرخــهی شــبانهروزی را بهطــور قابلتوجهــی
کاهــش دهــد ،بــدون اینکــه بــه دمــای رنــگ پاییــن غیرقابلقبــول برســد .بنابرایــن روشــنایی بــدون نــور آبــی میتوانــد بهطــور
گســترده در محیطهــای داخلــی بــا تولیــد نــور ســفید و نمــود رنــگ خــوب و تأثیــر کــم روی چرخــهی خــواب مورداســتفاده قــرار
گیــرد.
بــا توجــه بــه وجــود دریافتکنندههــای حســاس بــه نــور آبــی در چشــمان مــا کــه چرخــهی شــبانهروزی سوختوســاز بــدن را تنظیــم
میکنــد ،روشــنایی در یــک تنظیمــات محیــط داخلــی (بــه ویــژه روشــنایی  LEDبــا نــور آبــی زیــاد) ﻇرفیــت اختــال در الگــوی خــواب
را در عصــر و شــب دارد و در معــرض آن قــرار گرفتــن در دورههــای بلندمــدت باعــﺚ ایجــاد مشــکات در ســامتی میگــردد .برخــی
از محصــوالت تجــاری ،در حــال تــاش بــرای کاهــش ایــن اثــر بــا نــور تحویلــی بــا دمــای رنــگ خیلــی پاییــن هســتند ،کــه البتــه از
یــک نــور زرد آزاردهنــده رنــج میبرنــد .در مقابــل ،یــک تکنولــوژی جدیدتــر میتوانــد LEDهــای بنفــش را بــه کار گیــرد تــا یــک
نــور ســفید خــوب ،تقریبـاً بــدون هرگونــه تابــش نــور آبــی را ایجــاد کنــد .یــک آزمایــش بالینــی توســط پروفســور زیتــزر از دانشــگاه
اســتنفورد نشــان داد کــه چراغهــای بــدون نــور آبــی در مقایســه بــا منابــع  LEDاســتاندارد ،بهطــور قابلتوجهــی اختــال کمتــری در
سیســتم چرخــهی شــبانهروزی مــا ایجــاد میکننــد.
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گفتار پایانی
لزوم کنترل دیجیتالی در نور سفید قابل تنظیم
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ارائهدهنــدگان سیســتمهای کنترلــی پیشــرو ،بــرای توســعهی درایورهــا فرصــت دارنــد تــا
مجموعــهی تکنولــوژی را ترغیــب کــرده و اســتاندارد کنتــرل دیجیتالــی را تنظیــم کننــد
تــا بــه ایجــاد محیطهــای پویــا و شــخصی در هــر فضــا کمــک کنــد .توضیحــات در ایــن
زمینــه توســط  CRAIG CASEYدر گفتــار پایانــی آمــده اســت.
در پنــج ســال اخیــرLED ،هــا بهطــور کامــل ،چشــمانداز روشــنایی را تغییــر دادهانــد .در
ابتــدا ،بهعنــوان یــک گزینــهی ایجــاد صرفهجویــی انــرژی در روشــنایی و پذیــرش قانــون،
روشــناییهای جایگزیــن پذیرفتــه شــدند .حرفهایهــای روشــنایی و مشــتریان آنهــا اغلــب
مجبورنــد بیــن بــازده و محیــط موازنــه کننــد .روشــنایی  LEDگســترهی وســیعی از مزایایــی
مختلــف را ارائــه میدهــد؛ از نمــود رنــگ عالــی تــا قابلیــت تنظیــم فوقالعــاده .نــور ســفید
قابــل تنظیــم ،موضــوع داغ ایــن روزهاســت و بــرای داشــتن بیشــترین ﻇرفیــت تنظیمپذیــری
نــور ســفید ،کنتــرل دیجیتــال ضــروری اســت.
تحقیقــات در مــورد تنظیمپذیــری نــور ســفید ،بهطــور نســبی هنــوز در ابتــدای راه اســت.
امــا شــواهد بهطــور فزاینــدهای ،گســترهی وســیعی از مزایــای متعــدد انســانمحور و حتــی مربــوط بــه ســامتی را نشــان میدهنــد ،کــه
میتوانــد از طریــق کنتــرل دمــای رنــگ محصــول آشــکار گــردد ( .)2cL4Fnn/http://bit.lyبهطــور ویــژه ،مزایــای فیزیولوژیکــی هنــوز
واضــح نیســتند ،امــا هیــﭻ شــکی در مــورد ارزش زیباییشــناختی و انعطافــی کــه نــور ســفید قابــل تنظیــم فراهــم میکنــد ،وجــود نــدارد.
طراحــان و متخصصــان روشــنایی ،در حــال جســتجوی یــک راه ســاده بــرای اســتفاده از ایــن تکنولــوژی جدیــد در جهــت ارائــه خدمــات
بهتــر بــه نیازهــای مشتریانشــان هســتند .بــا توجــه بــه گزینههــای شــما ،کنتــرل دیجیتــال بســیار فراتــر از کنتــرل آنالــوگ عمــل میکنــد .ایــن
روش هــم طراحــی ســادهتری دارد و هــم ارزانتــر خواهــد بــود.
کنترلهــای دیجیتــال ،بــا ایجــاد اطمینــان از اینکــه هــر تجهیــز همــان دمــای رنــگ را خواهــد داشــت ،تحویــل همســانی رنــگ را تضمیــن
میکننــد .مزایــای دیگــر عبارتانــد از :موضوعــات کاهــش در ریســک نصــب باوجــود افزایــش قابلیــت اطمینــان ،کنتــرل دقیــق دمــای
رنــگ ،مقیاسپذیــری بــرای نــور ســفید تنظیمپذیــر یــا کنتــرل گســترهی رنگــی کامــل .در ادامــه بــه جزئیــات بیشــتری از ایــن مزایــا
خواهیــم پرداخــت.
هنگامیکــه نــور در ســطحهای بــاال و پاییــن تنظیــم میشــود ،لزومــی نــدارد کــه ســیگنالهای کنترلــی  0-10ولــت در همــه تجهیــزات
دقیق ـاً ســازگار باشــند .بهخصــوص اینکــه انســانها نســبت بــه تفــاوت شــدت نــور ،خیلــی حســاس نیســتند .بااینحــال ،زمانــی کــه کنتــرل
شــدت نــور و دمــای رنــگ ترکیــب میشــوند ،دقــت مهــم خواهــد بــود .انســان نســبت بــه تغییــرات رنــگ حســاستر اســت تــا تغییــرات
شــدت نــور .حــد خطــای معمولــی در یــک سیســتم  0-10ولتــی ،باعــﺚ خواهــد شــد کــه تجهیــزات روی همــان کنتــرل ،رنــگ متفــاوت
داشــته باشــند .بنابرایــن همســانی ارائهشــده بــا سیســتم قابــل تنظیــم دقیــق ،ایــن مســﺌله را حــذف میکنــد (.)28Px7Vk/http://bit.ly
اگرچــه روش  0-10ولــت ،رایجتریــن نــوع کنتــرل اســت ،ایــن یــک پــروژهی نــادر اســت کــه بــدون ســیم بنــدی بــه نتیجــه میرســد .در
حــال حاضــر ،اضافــه کــردن دومیــن مجموعــه ســیم بــه هــر تجهیــز ،ﻇرفیــت خطــای سیســتم را بهصــورت نمایــی بــاال میبــرد .ایــن خطاهــا،
ممکــن اســت همیشــه بــا یــک چــک تابــع پایــه تشــخیص داده نشــوند .اگــر کنترلهــای شــدت و دمــای رنــگ باهــم وجــود داشــته باشــند،
یــک چــک تابــع اتفاقــی میتوانــد بهآســانی ایــن رفتــار را حــذف کــرده و نتیجــه اغلــب بازگشــت پرهزینــه بــه سیســتم بــرق خواهــد بــود.
عــاوه بــر سیمکشــی ســادهتر و قویتــر ،کنتــرل دیجیتــال در برابــر نویــز نیــز ایمــن هســتند ،حتــی اگــر ســیمهای سیســتم کنترلــی شــما
در نزدیکــی یــک ناحیــه پــر نویــز الکتریکــی باشــد ،رفتــار نامطلــوب از سیســتم روشــنایی دیــده نخواهــد شــد .ایــن همــواره یــک مزیــت
در کنتــرل دیجیتــال بهحســاب میآیــد ،امــا بــه دلیــل افزایــش حساســیت بــه تفــاوت در رنــگ ،مهمتــر از نــور ســفید قابــل تنظیــم اســت.
توانایــی تنظیــم دمــای رنــگ ثابــت و دقیــق در تجهیــز روشــنایی بــا اســتفاده از کنرتلهــای دیجیتــال در مقایســه بــا کنــرل آنالــوگ بســیار فراتــر اســت.
بااینحــال ،بایــد در نظــر گرفــت کــه دمــای رنــگ دقیــق در رستــارس یــک فضــا مدنظــر باشــد ،ممکــن اســت حتــی کنــرل دیجیتــال نیــز بهتنهایــی کافــی
نباشــد .جهــت کنــرل کامــل رنــگ در متــام فضــا ،روشــنایی محیــط از پنجرههــا نیــز بایــد موردتوجــه قـرار گیــرد .ترکیــب کنــرل دیجیتــال دمــای رنــگ بــا یــک
سیســتم ســایبان دقیــق ،میتوانــد حتــی ســختگیرترین ســاکنان را ب ـرای ایجــاد محیطــی کــه آنهــا نیــاز دارنــد ،راضــی کنــد.
درنهایــت اســتفاده از پروتــکل دیجیتــال ،قابلیــت تحویــل ابعــاد چندگانــهی انعطافپذیــری را فراهــم میکنــد ،بهعبارتدیگــر کنــرل دیجیتــال طیفــی از
راهحلهــا را از تجهیـزات دو رنــگ ســاده بـرای راهحلهایــی بــا دقــت و عملکــرد بــاال بــا چهــار رنــگ یــا بیشــر کــه جهــت ایجــاد یــک جــو مطلــوب ایجــاد
میکنــد .چنیــن عملکــردی بــا کنرتلهــای  0-10ولــت ،ب ـرای هــر بعــد از انعطافپذیــری نیــاز بــه یــک مجموعــه ســیم کنــرل اضافــی دارد ،کــه بههیچوجــه
اجرایــی نیســت.
بهعنــوان جامعــهی ی طراحــی روشــنایی ،در جهــت نفــوذ بیشــر روشــنایی قابــل تنظیــم ،توســط طراحــان روشــنایی ،معــاران و مهندســان درخواســت
راهحلهــای قابلاعتــاد و ســاده کــه متناســب بــا نیازهــا باشــد ،ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .کنــرل دیجیتــال تنهــا را تضمینشــده ب ـرای رســیدن بــه نتایــج
موردنظــر اســت .هرچقــدر بیشــر دربــارهی چگونگــی تأثیـرات روشــنایی در عملکــرد ســاختامنها و افـراد ســاکن در آن بدانیــم ،بــه سیســتمهای کنرتلــی کــه
بایــد ب ـرای آنهــا انتخــاب شــود ،توجــه بیشــری نیــاز خواهــد بــود.

