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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 .
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بــه تدریــج در حــال درک ایــن موضــوع هســتم کــه بحــﺚ روی آســمانهای شــب و روشــنایی فضــای بیرونــی الایدیمحــور از آنﭽــه کــه در
ابتــدا فکــر میکــردم بســیار پیﭽیدهتــر اســت .مــن هنــوز هــم فکــر میکنــم در دو طــرف ایــن بحــﺚ مبالغــهی زیــادی وجــود داشــته باشــد .در
ایــن موضــوع ،طبع ـاً بایــد بحــﺚ ایمنــی بــه عنــوان یــک چــراغ راه تلقــی شــود .امــا اکنــون یــک یــواِفا ُ (شــﺊ پرنــدهی ناشــناس) مــرا متقاعــد
کــرده اســت کــه بخشهــای الایدی و روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) بایــد بــه ایــن اطمینــان برســند کــه اساسال فضــای بیرونــی ،روی
عملکــرد رصدخانههــای مــا تأﺛیــری نگذاشــته باشــد .بــه نتیجــه رســیدن در ایــن موضــوع بــه اقداماتــی در مــورد قطعــات الایدی ،سیســتمهای
اساسال و ســطوح طراحــی و مشــخصات روشــنایی نیــاز خواهــد داشــت .در واقــع ،اوموآمــو (نخســتین جــرم بیــن ســتارهای شناختهشــدهای
اســت کــه مســیر حرکــت آن از منظومــه شمســی میگــذرد .آن در یــک مســیر بســیار ســهموی یــا هیﭙربولیــک در اکتبــر  2017بعنــوان نخســتین
ســیارک از کاس جدیــدی از آنهــا بــا نــام ســیارکهای هیﭙربولیــک کشــف شــد) باعــﺚ میشــود کــه دربــارهی مفهــوم ایمنــی تجدیــد نظــر
شــود .در بخشــی از همیــن شــمارهی مجلــه ،مقالــهای از مــن در مــورد مباحــﺚ ارائهشــدهای کــه در کنفرانــس روشــنایی خیابانــی و نواحــی
روبــاز برگــزار شــده توســط انجمــن مهندســین روشــنایی (آیایاس) در مــاه اکتبــر وجــود داشــت ،آمــده اســت .یکــی از ایــن ارائههــا مربــوط بــه

برگردان همزمان مجلهی LEDs

2

ریﭽــارد وینســکوات ،ستارهشناســی از دانشــگاه هاوایــی بــود .بررســی او در مــورد چگونگــی تأﺛیــر انــرژی طیــف ﻏنــی از آبــی بــر ستارهشناســی
و همﭽنیــن لــزوم حفاﻇــت از رصدخانههــا بــه علــت مأموریــت حســاس در ارتبــاط بــا شناســایی اشــیاء نزدیــک بــه ســیارهی زمیــن کــه میتواننــد
باعــﺚ ویرانــی و یــا ایجــاد تأﺛیــرات مخــرب روی ســیارهی زمیــن شــوند ،بــود.
آنﭽــه مــن در ایــن مقالــه بــه تفصیــل شــرح نــدادم ،توصیــف وینســکوات در مــورد شــﺊ پرنــدهی ناشناســی بــود کــه در اکتبــر  2017از منظومــهی
شمســی مــا عبــور کــرد .ایــن شــﺊ توســط تلســکوپ پناســتارز در هاوایــی شناســایی شــد و دانشــمندان را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه آن نــوع
جدیــدی از اشــیاء بینســتارهای میباشــد .نــام ایــن شــﺊ آســمانی اوموآمــوا (کلمــهای مربــوط بــه ســاکنین هاوایــی بــه معنــای پیامرســانی اســت
کــه از گذشــتههای دور میآیــد) قــرار داده شــد .ایــن تنهــا شــیﺌی اســت کــه از جایــی خــارج از منظومــهی شمســی آمــده و از آن عبــور کــرده
و مشــاهده و ســﭙس بــا ســرعت  200هــزار مایــل بــر ســاعت از آن خــارج شــده اســت .خوشــبختانه تلســکوپها توانســتند در مــدت گــذر ســه
روزهی ایــن شــﺊ آن را شناســایی کننــد.
در شــرایطی کــه بــه زمــان پیگیــری مطبوعاتــی در مــورد ایــن موضــوع نزدیــک میشــدیم ،پژوهشــگران از مرکــز اسمیتســونیان هــاروارد
مقالــهای را منتشــر کردنــد کــه احتمــال ســتارهی دنبالــهدار یــا ســیارک بــودن ایــن شــﺊ را رد میکــرد و معتقــد بــود کــه احتمــال دارد ایــن
شــﺊ منشــأی مصنوعــی داشــته باشــد ( .)pdf.1810,11490/https://arxiv.org/pdfپژوهشــگران معتقــد بودنــد کــه آن میتوانــد یــک ســفینهی
بیگانــهی کارا باشــد کــه بــرای رصــد ســیارهی زمیــن و یــا وﻇیفــهای شــبیه بــه آن ارســال شــده اســت.
اکنــون مــن نمیخواهــم در مــورد نظــرم دربــارهی اینکــه اوموآمــوا چــه بــوده یــا هســت بحــﺚ کنــم ،بلکــه بحــﺚ مــن در مــورد ایــن اســت کــه
اکنــون متقاعــد شــدهام کــه مــا بــرای یــک نمــای مناســب از مناﻇــر آســمان شــب بایــد از کارکــرد رصدخانههــای خــود محافظــت کنیــم .در
عیــن حــال بایــد مراقــب حفــﻆ ﺛبــات و بهــرهوری انــرژی در ســیارهی خودمــان هــم باشــیم و در هنــگام شــب نیــز از ایمنــی شــهروندان خــود در
خــارج از منــزل محافظــت کنیــم .بخــش اعظــم ایــن کار میتوانــد در طراحــی سیســتم اساسال ،طراحــی روشــنایی و پیادهســازی آن تعریــف
شــود .هیــﭻ بهانــهای بــرای پیشــروی در نورهــای بــه ســمت بــاال قابــل قبــول نیســت .خوشــبختانه نــور بازتابشــده از ســطوحی ماننــد خیابانهــا،
تأﺛیــر کمتــری بــر عملکــرد رصدخانههــا میگــذارد ،زیــرا بیشــتر آن انــرژی بــه ســمت بــاال رفتــه و بــه جــای پخــش شــدن از اتمســفر مــا خــارج
میشــود.
نگرانــی واقعــی در مــورد طیفهــای نــوری اســت .در مقالــهای کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،در مــورد ابــزاری کــه در آزمایشــگاه ملــی
شــمالﻏرب اقیانــوس آرام (پــیانانال) وزارت انــرژی ایــاالت متحــده بــرای بــرآورد تأﺛیــر منابــع روشــنایی روی درخشــش آســمان طراحــی
شــده اســت ،مباحﺜــی را آوردهام .تحقیقــات پــیاننال نشــان میدهــد کــه چراغهایــی کــه طراحــی ضعیفــی دارنــد و بســیار روشــن هســتند،
نســبت بــه انــرژی طیــف آبــی اﺛــر بســیار بدتــری دارنــد .بــا ایــن حــال ،مــن بــه فکــر روشهــای جایگزیــن در الایدیهــا و امــکان در نظــر گرفتــن
دوبــارهی روشــنایی فضــای بــاز تنظیمپذیــر هســتم ،کــه پــس از کنــد شــدن ترافیــک در شــبهای طوالنــی بتــوان انــرژی طیــف آبــی را از آنهــا
حــذف کــرد .البتــه هیــﭻ چیــز ماننــد یــک شــﺊ پرنــدهی ناشــناخته فکــر شــما را درگیــر نمیکنــد.
موری رایت
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گاراژ َگسمانکی تأسیسات نمایشگاه اتومبیل خود را به روشنایی الایدی تولیدی توسط شرکت دایایت تغییر میدهد.
شــرکت دایایــت یــک پــروژهی جایگزینــی و اصــاح روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) را اعــام کــرد کــه مربــوط بــه گاراژ مشــهور
َگسمانکــی واقــع در شــهر داالس در ایالــت تگــزاس میباشــد کــه در ســریال فســتاینالود در کانــال تلویزیونــی دیســکاوری نمایــش
داده شــده اســت .ایــن روشــنایی صنعتــی الایدیمحــور باعــﺚ شــد ریﭽــارد راولینگــز شــخصیت تلویزیونــی و مالــک گاراژ و کارکنــان
وی بتواننــد جزئیــات دقیقــی را از رنــﮓ و ســاخت رؤیــت کــرده و ایمنــی کارکنــان در هنــگام اســتفاده از ابــزار نیــز افزایــش یابــد .در
عیــن حــال بازدیدکننــدگان گاراژ و بیننــدگان تلویزیــون بتواننــد نســبت بــه اتومبیلهــا ،ماشــینهای سریعالســیر و ســایر وســایل نقلیــهای
کــه از طریــق مرکــز ترمیــم و تأسیســات ســاخت آن عبــور کردهانــد دیــد بهتــری داشــته باشــند.
مطمﺌن ـاً گاراژ َگسمانکــی اولیــن فروشــگاه اتومبیلــی نیســت کــه روشــنایی خــود را بــه روشــنایی الایدی تغییــر داده اســت .در ســال
 2013یــک پــروژهی روشــنایی الایدی در گاراژ ریﭽاردپ ِتــی در کارولینــای شــمالی ارائــه شــد ( .)2qertBK/http://bit.lyبــا ایــن حــال،
پــروژهی َگسمانکــی یــک مــورد بینظیــر اســت کــه فیلمبــرداری ســریال تلویزیونــی در آن بایــد بــه طــور منظــم انجــام شــود و گاراژ
دارای یــک برنامــهی زمانــی شــلوغ اســت کــه وســایل نقلیــهی خیرهکننــدهای را بــرای مشــتریان در سراســر جهــان از کار در مــیآورد.
در واقــع ،آن تجارتــی اســت کــه بــه طــور دائــم در حــال رشــد بــوده اســت کــه نیــاز بــه توســعهی فروشــگاه همــراه بــا افزایــش کیفیــت نــور
مــورد ابهــام داشــت کــه نهایتـاً بــه الایدیهــای جایگزیــن رهنمــون شــد .تأسیســات روشــنایی آن در ابتــدا بــا تجهیــزات فلورســنت ft-8
 T12و ( ft T8-4طــول  4فــوت بــا انــدازهی تیــوب  )T8بــود .امــا بــا وجــود عمــر نســبتاً طوالنــی المﭗهــای فلورســنت ،تغییــر المﭗهــا و
باالســتهای معیــوب آن ،باعــﺚ ایجــاد وقفههــای متعــددی در رونــد کار گاراژ میگردیــد .عــاوه بــر ایــن ،راولینگــز خواســتار ایجــاد
دیــدی بهتــر و کیفیتــی صنعتیتــر بــود.
راولینگــز گفــت» :مــا در مــورد عملکــرد و طراحــی در ســطﺢ صنعتــی یــک یــا دو مــورد را میدانســتیم .زمانــی کــه تجهیــزات دایایــت
را دیدیــم همــان مــوارد را مشــاهده کردیــم .طراحــی قــوی ،عملکــرد و طــول عمــر بــاال .از اینکــه اکنــون چقــدر میتوانیــم از آنﭽــه قبـ ً
ا
بــا تجهیــزات فلورســنت داشــتیم بهتــر دیــده شــویم ،شــگفتزده شــده بودیــم«.
شــرکت دایایــت بــرای اطمینــان از روشــنایی الایدی کــه تحویــل میدهــد ،بــا ســاخت و نصــب آزمایشــی آنﭽــه کــه آنهــا بــا عنــوان
طــرح ســطﺢ روشــنایی ســهبعدی از آن یــاد میکردنــد ،بــا ایــن گاراژ کار کــرد .در نهایــت ،گاراژ اصلــی بــا  152عــدد چــراغ الایدی
خطــی  4فوتــی بــا نــام دوروســایت روشــن شــد .ایــن گاراژ روشــنایی بــا دمــای رنــﮓ (سیســیتی)  5000درجــه کلویــن را بــرای
دیــد بهتــر کار ترجیــﺢ میدهــد و قابــل ذکــر اســت کــه ایــن دمــای رنــﮓ بــه نــور تولیــدی کانــال تلویزیونــی دیســکاوری نیــز تطابــق
نزدیکتــری دارد .ایــن تجهیــزات خطــی دارای شــاخص نمــود رنــﮓ (ســیآرآی)  80+هســتند.
همﭽنیــن ایــن گاراژ بــه طــور همزمــان دیگــر قســمتهای تأسیســات خــود را نیــز بــا نصــب در محوطــهی کار بــه روشــنایی الایدی تغییــر
داد .تجهیــزات هایبــی (چــراغ ســالنی) ویجیلنــت اکنــون در حــال روشــنایی بخشــیدن بــه ﻏــار َمــرد َگسمانکــی و نواحــی اســتراحت
روبــاز میباشــند .تجهیــزات خطــی دوروســایت همﭽنیــن در فروشــگاه کاال نیــز نصــب شــدهاند .بــه عــاوه چراغهــای ســقفی و نواحــی
ویجیلنــت نیــز در دیگــر نواحــی فضــای بــاز مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
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ایــن گاراژ جهــت افزایــش
میــزان صرفهجویــی در مصــرف
انــرژی بــه طــور کامــل بــه ســمت
روشــنایی الایدی حرکــت کــرده اســت.
ایــن تغییــر باعــﺚ شــده در حالــی کــه تجهیــزات
کمتــری مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد ،کیفیــت
روشــنایی نیــز بهبــود یابــد .راولینگــز در ایــن زمینه
گفــت» :ارتقــای سیســتمهای مــا بــه الایدی
هایبــی و تجهیــزات خطــی شــرکت دایایــت
بــه ایــن معناســت کــه در حقیقــت مــا توانســتیم
از تجهیــزات کمتــری اســتفاده کنیــم و در نتیجــه
ِ
تجهیــزات بســیار
صرفهجویــی قابــل توجــه ایــن
پربــازده را در هزینههــای خــود ببینیــم .بــه
عــاوه ،ایــن چراغهــا بــدون نیــاز بــه تعمیــر و
نگهــداری ،مــدت طوالنــی دوام خواهنــد آورد.
مــن نمیتوانــم ایــن جملــه را در مــورد تجهیــزات
فلورســنت بگویــم«.
اکنــون رنﮓهــا در اتومبیلهــای شــکاری
سریعالســیر تــازه رنــﮓ شــده تنهــا کمــی
روشــنتر هســتند .ایــن رونــد در بخــش
معاملهکننــدگان خــودرو نیــز وجــود داشــته
اســت .معاملهکننــدگان خــودرو حتــی زودتــر
از ایــن بــا تحــول روشــنایی الایدی هماهنــﮓ
شــدند ،زیــرا عدســیها میتواننــد نــور را دقیقــاً
بــه ردیــف اتومبیلهــا هدایــت کــرده و شــاخص
نمــود رنــﮓ کــه در الایدیهــا بهبــود یافتــه
اســت ،میتوانــد رنﮓهــا را برجســته کنــد.
بــرای نمونــه ،مــا در ســال  2013در نمایندگــی
کیــا ،جایگزینــی روشــنایی آن بــا چراغهــای
روشــنایی شــرکت جنرالالکتریــک را پوشــش
دادیــم ( .)2qcnTYE/http://bit.lyهمﭽنیــن در
مــورد اســتفاده از تجهیــزات الایدی شــرکت
ِکــری توســط مایکلجردننیســان در کارولینــای
شــمالی نیــز مطلبــی را منتشــر کردیــم (http://bit.
 .)2qepayw/lyشــرکت ِکــری حتــی در نظر دارد
محصولــی بــا نــام فرانتالیناُپتیــک را بــا هــدف
برجســته کــردن اولیــن ردیــف از اتومبیلهــای
جدیــد ،معرفــی کنــد (.)2qfB4rH/http://bit.ly

تکنولوژی اساسال در اتومبیل
ماژول الایدی شرکت اُسرام ،میتواند رنﮓ فضای داخلی اتومبیل را به صورت دینامیک تغییر دهد.
شــرکت اُســرام ،ﻏــول روشــنایی از ســرزمینی کــه طراحــی ماشــین در آن دارای اهمیــت باالیــی میباشــد (آلمــان) ،در حــال تولیــد
و توســعهی یــک مــاژول الایدی بــا اســتفاده از تکنولــوژی نصــب ســطحی (اسامتــی) اســت کــه داشــبورد و لبههــای خــودرو را
قــادر میســازد کــه رنــﮓ و روشــنایی محیــط داخلــی اتومبیــل را متناســب بــا حــاالت افــراد تغییــر دهــد.
نمونــه کار اولیــهی مــاژول الایدی اســرام بــا نــام  E4633iشــامل ســه تراشــهی قرمــز ،ســبز و آبــی بــه عــاوهی یــک درایــور کنتــرل
ســریال از شــرکت اینووا_ســمیکنداکتور میباشــد.
اعــام ایــن محصــول در پــی پیوســتن اســرام بــه اتحادیــهی شــرکتهای  ISELEDمیباشــد کــه ایدههــای تکنولــوژی را بــرای
روشــنایی داخلــی اتومبیــل بــه اشــتراک میگــذارد و شــرکت اینــووا نیــز از گذشــته تــا کنــون عضــوی از ایــن اتحادیــه بــوده اســت
(.)2quochR/http://bit.ly
اســتفان پاولیــک ،مدیــر بازاریابــی قســمت فضــای داخلــی خــودرو در اُسراماُپتوســمیکنداکتور اﻇهــار کــرد» :در آینــده فضــای

داخلــی وســایل نقلیــه بیــش از یــک کابیــن ســاده بــرای راننــده و مســافران ،بلکــه بخشــی از فضــای زندگــی آنهــا خواهــد بــود کــه در
آن قــادر بــه کار و یــا اســتراحت میباشــند .منابــع روشــنایی در فضــای داخلــی خــودرو ،میتواننــد نورپــردازی محیطــی را فراهــم
کــرده و چنــد وﻇیفــهی اضافــی را نیــز انجــام دهنــد«.
ایــن روزهــا ،روزهــای آﻏازیــن عصــر اینترنــت اشــیاء (آیاُتــی) میباشــد کــه تراشــههای الایدی در آن خواهنــد توانســت بــه
اینترنــت و دیگــر شــبکههای اطاعاتــی متصــل شــوند.کاربردها شــامل ســناریوهای متنــوع ارتباطــی خواهنــد بــود .بــرای نمونــه،
اجــازه دهیــد ایــن طــور بگوییــم کــه یــک راننــده میتوانــد چنــان از روشــنایی داخلــی اتومبیــل خــود بــه وجــد آیــد کــه نگــه
داشــتن چشــمهایش روی جــاده را فرامــوش کنــد .در چنیــن مــواردی ،بــه گفتــهی پاولیــک »چراغهــا بــا عملکــرد دینامیــک خــود
و تأﺛیــرات ناشــی از رنــﮓ و نورپردازیشــان باعــﺚ میشــود کــه توجــه راننــده در زمــان مناســب روی ترافیــک جــاده برگــردد«.
شــرکت اســرام هنــوز نــام هیــﭻ تولیدکننــدهی خودرویــی را کــه ممکــن اســت در ایــن زمینــه بــا آن کار کنــد ،اعــام نکــرده اســت.
امــا گفــت کــه مــاژول الایدی  Osire E4633iبــرای شــرکتهای خودروســازی گزینههــای بیشــماری را ارائــه خواهــد کــرد.
اطاعات بیشتر2qsnDF4/http://bit.ly :
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شــرکت زامدابــل در قــرارداد ارائــهی ســرویس روشــنایی در آشــیانهی هلیکوپترهــای شــرکت ســوئیسهلیکوپتر،
ســطﺢ لوکــس ارائــه شــدهی خــود را تضمیــن کرده اســت.
یــک شــرکت هلیکوپتــر سوئیســی در حــال پرداخــت ماهیانــهی هزینــهی روشــنایی خــود بــه عنــوان یــک ســرویس ( )LaaSبــه
شــرکت زامدابــل بــه عنــوان فروشــندهی روشــنایی اتریشــی میباشــد .ایــن پرداخــت جهــت تضمیــن ســطﺢ روشــنایی درون یــک آشــیانهی
تعمیــر و نگهــداری هلیکوپتــر بــرای ســه ســال ادامــه مییابــد و در نهایــت مالکیــت چراغهــای الایدی نویــی کــه توســط زامدابــل در
اوایــل ســال  2018نصــب شــده بــود ،بــه ایــن شــرکت هلیکوپتــری خواهــد رســید.
ســرویسهای گــروه زامدابــل ( )ZGSایــن شــرکت در تأسیســات بانــد فــرود ایــن فــرودگاه سوئیســی ،چــراغ الایدی صنعتــی Tecton C
زامدابــل را جایگزیــن  25المــﭗ متالهالیــد کوپــا و بخــار ســدیم زامدابــل کردنــد .چراغهــای قدیمــی نیــز کنــار گذاشــته شــدند.
بــا تکمیــل شــدن ایــن تغییــرات در مــاه ژوئــن ZGS ،در حــال گارانتــی ســطﺢ روشــنایی  550لوکســی میباشــد ،ایــن میــزان دو برابــر 280
لوکــس حالــت قبــل از تغییــرات بــوده اســت .اجــرای ایــن اصاحــات بــه منظــور کمــک بــه کارکنــان بــرای بازرســی و تعمیــر هلیکوپترهایــی
اســت کــه شــرکت ســوئیس بــرای ارائــهی ســرویس بــه مســافران ،گردشــگران ،باربــری و آمــوزش آزمایشــی فراهــم میکنــد .فــرودگاه
ب ِرنب ِلــﭗ یکــی از  14نقطــهای اســت کــه ایــن شــرکت مســتقر در شــهر چــور ســوئیس در آن کار میکنــد.
بــه عنــوان بخشــی از قــرارداد کنونــی خدمــات ســه ســاله ZGS ،محــل قرارگیــری و موقعیــت چراغهــا را بــرای اطمینــان از ســطﺢ روشــنایی
مــورد بررســی قــرار داده اســت .چالشــی کــه در تأسیســات نزدیــک  7000فوتمربعــی بــا ارتفــاع ســقف بیــش از  22فوتــی وجــود دارد ،ایــن
اســت کــه مســیر جرﺛقیــل متصــل بــه ســقف دائــم میتوانــد زوایایــی از روشــنایی را مســدود کنــد.
مارکــوساِپ ،رئیــس پایــگاه برنبلــﭗ گفــت کــه  ZGSاز بهروزرســانی در کل سیســتم خــود مراقبــت و شــرایط روشــنایی ایــدهآل آن در
ســالهای آینــده را تضمیــن خواهــد کــرد .بــا ایــن حــال ،قــرارداد »روشــنایی بــه عنــوان یــک ســرویس« در پایــان طــول عمــر مســتقیماً شــامل
مقــررات و تدارکاتــی نیســت .طبــق اﻇهــار نظــر ســخنگوی شــرکت زامدابــل بــه مجلــهی  ،LEDsشــرکت ســوئیس هلیکوپتــر پــس از ســه
ســال مالــک المﭗهــا خواهــد بــود.
ایــن مــدل یکــی از انــواع قراردادهــای روشــنایی بــه عنــوان یــک ســرویس ( )LaaSاســت کــه در آن کاربــران نهایــی بــا پرداخــت هزینههــای
ماهیانــه از پرداخــت هزینههــای کان ســرمایهگذاری در ابتــدای پــروژه رهایــی مییابنــد .امــا برخــی از افــراد دارای ســابقه در زمینــهی
 LaaSاســتدالل میکننــد کــه ایــن واقعیــت  LaaSنیســت ،زیــرا در ایــن قــرارداد زامدابــل مالکیــت چراغهــا را حفــﻆ نمیکنــد (http://bit.
 .)2qtNZqj/lyدیگــر قراردادهــای  LaaSشــامل مقــررات و تدارکاتــی بــرای بازیافــت و یــا دفــع المﭗهــا و چراغهــا در پایــان طــول عمرشــان
اســت کــه باعــﺚ میشــود  LaaSبــه عاملــی در راســتای ایجــاد اقتصــاد گردشــی تبدیــل شــود (.)2qvKNdU/http://bit.ly
بــا ایــن حــال شــرکت ســوئیس میتوانــد بــا مذاکــره در مــورد یــک قــرارداد جدیــد در پایــان تــرم ،بــه طــور مﺆﺛــری خدمــات پایــان طــول عمــر
را دریافــت کنــد ،کــه در آن زامدابــل چراغهــای اجــارهای جدیــد و یــا چراغهــای  Tectonفعلــی را نصــب کنــد .یکــی از ســخنگویان توضیــﺢ
داد کــه »پــس از  36مــاه ،شــرکت ســوئیسهلیکوپتر مالــک چراغهــا خواهــد بــود ،آنهــا در صورتــی کــه تمایــل داشــته باشــند میتواننــد
آنهــا را نگــه دارنــد یــا بــه یــک قــرارداد جدیــد بــا یــک راهحــل روشــنایی جدیــد وارد شــوند« .بــر اســاس گفتــهی  ،ZGSشــرکت ســوئیس
انتظــار دارد کــه در هزینههــای انــرژی نیــز صرفهجویــی کنــد ،زیــرا چراغهــای قدیمیتــر بیــش از دو برابــر تــوان مصــرف میکننــد .البتــه
ایــن قــرارداد شــامل یــک سیســتم کنتــرل بــرای چراغهــا نیــز هســت کــه شــامل خدمــات اینترنــت اشــیاء نمیشــود.

روشنایی مربوط به گیاهپروری-بخش اول
الایدیها باعﺚ رشد سوسن در هلند و کاهو در ایالت مریلند شدهاند.
شــرکت لومیگــرو جزئیاتــی را در مــورد پــروژهی روشــنایی الایدی مربــوط بــه گیاهپــروری را در مریلنــد اعــام کــرده اســت ،جایــی
کــه تغییــر روشــنایی بــه اساسال باعــﺚ افزایــش  �60محصــول کاهــو و افزایــش متوســط بیــش از  �10بــرای دیگــر ســبزیجات ســاالدی
شــده اســت .گیاهپــروران در حــال اســتفاده از روش آکواپونیــک (پــرورش همزمــان گیاهــان و آبزیــان جهــت افزایــش بهــره وری و رشــد
گیــاه بــا اســتفاده از فضــوالت بــه عنــوان کــود) بــرای رشــد ســبزیجات و پــرورش ماهــی تیاپیــا بــا آب گردشیافتــه بــرای تغذیــه گیاهــان
ســبز میباشــند .در عیــن حــال ،شــرکت هارتیلوکــس بــه عنــوان ســازندهی الایدیهــای گیاهپــروری اعــام کــرده اســت کــه شــرکت
 Together2Growبــه عنــوان پرورشدهنــدهی سوســن هلنــدی ،کــه مــا پیــش از ایــن در یــک مطلــب در مــورد تســت روشــنایی تکمیلــی
الایدی در مــورد آن صحبــت کردیــم ،روشــنایی اساسال را در منطقــهی کشــت  5000متــر مربعــی خــود نصــب کــرده اســت (http://bit.
.)2qtWWzK/ly
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◄کشت آکواپونیک (گیاه پروری و پرورش ماهی)
آکواپونیــک یــک روش در حــال توســعه در گیاهپــروری اســت کــه در آن ماهیهــا درون یــک مخــزن بــا آب حاصــل از عملیــات کشــت
هیدروپونیــک (کشــت بــدون خــاک گیاهــان در آب مغــذی شــده بــا عناصــر مــورد نیــاز) پــرورش مییابنــد و ســﭙس آبــی کــه بــا دفعهــای
ماهیهــا ﻏنــی شــده اســت جهــت تغذیــهی گیاهــان بــه سیســتم هیدروپونیــک بــاز گردانــده میشــود.
روســتای ســاوتمانتین دارای  7500فــوت مربــع گلخانــه اســت ،جایــی دو ســوم فضــای آن بــرای عملیــات رشــد گیاهــان برگــی بــا روش
هیدروپونیــک اختصــاص یافتــه و بقیــهی فضــای آن نیــز جهــت مخــازن نگهــداری ماهیهــای تیاپیــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مــا بارهــا در مــورد روشــنایی الایدی جهــت اســتفاده در عملیــات پــرورش گیاهــان در فصلهــای مختلــف ســال نوشــتهایم ،امــا بــه طــور
کلــی فصــل چالشبرانگیــز ،زمســتان اســت یعنــی زمانــی کــه دمــای هــوا پاییــن و میــزان تابــش نــور آفتــاب کــم اســت .امــا در مریلنــد در
فصلهــای تابســتان نیــز چالــش وجــود دارد ،جایــی کــه دمــا بــه  100درجــه فارنهایــت و رطوبــت بــه 80درصــد میرســد .گیاهپــروران در
چنیــن شــرایطی نمیتواننــد از روشــنایی اچپــیاس (ســدیم فشــار بــاال) خــود اســتفاده کننــد ،چــرا کــه گرمــا بــه گیاهــان صدمــه میزننــد،
اگرچــه در روزهــای بلنــدی کــه شــرایط گرمــا باقــی میمانــد نیــز نیــاز بــه چــراغ وجــود داشــت.
لِوی ِسـلِر مدیــر تولیــد ســاوتمانتین گفــت» :هنگامــی کــه شــرایط رطوبــت 80درصــد و دمــای  100درجــهی فارنهایتــی وجــود داشــته باشــد،
نمیتوانیــد کاری انجــام دهیــد .اگــر آن روز ،یــک روز ابــری باشــد بــرای اینکــه محصولتــان را از دســت ندهیــد ،نیــاز بــه روشــن کــردن
چراغهایتــان خواهیــد داشــت .اگــر از المﭗهــای اچآیدی (تخلیهشــدتزیاد) اســتفاده کنیــم ،فقــط افزایــش گرمــای محیــط خــود را بیشــتر
کردهایــم .در ایــن شــرایط کنتــرل بســیار ســختتر خواهــد بــود .چیــزی کــه مــا میخواهیــم ایــن اســت کــه در روزهــای ابــری چراغهــای
خــود را روشــن کنیــم ،بــدون اینکــه در مــورد ایجــاد گرمــای بیشــتر توســط آنهــا نگرانــی داشــته باشــیم«.
اکنــون پرورشدهنــدگان در حــال اســتفاده از مزایــای بهــرهوری انــرژی مربــوط بــه نصــب الایدی هســتند .ایــن مزرعــه میتوانــد تــوان
الزم بــرای روشــنایی و تجهیــزات پــرورش ماهــی تیاپیــا را بــا اســتفاده از ژنراتورهــای موجــود در مزرعــه تأمیــن کنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه قبــل از ایجــاد تغییــرات ،مدیریــت مزرعــه بــرای تأمیــن تــوان نصــب کامــل روشــنایی اچپــیاس خــود نیــاز بــه ژنراتورهــا و تجهیــزات
الکتریکــی جدیــد داشــت.
مــزارع ســاوتمانتین بــرای تحویــل مقــدار دقیقــی از انــرژی کــه توســط پارامتــر دیالآی (مجمــوع نــور روزانــه) مشــخص میشــود ،در تمــام
طــول ســال در حــال اســتفاده از روشــنایی الایدی میباشــند .فیلیﭗاســمالوود ،از واحــد کســبوکار موسســه اســتراتژیهای نامحــدود در
اواخــر ســال گذشــته در ســتونی از مجلــهی  ،LEDsنیــاز بــه دیالآی مســتمر را مــورد بررســی قــرار داد ( .)2GPfhOM/http://bit.lyگیاهــان
در مــزارع ســاوتمانتین هــر روز در حــال دریافــت نــور بــرای مــدت فوتوپریــود (دوره تنــاوب نســبی روشــنایی بــه تاریکــی در یــک دوره
 24ســاعتی)  18ســاعتی میباشــند .بــه گفتــهی ِسـلِر ،ایــن عــدد ترکیبــی از دیالآی و فوتوپریــود بــرای تولیــد مطلــوب گیاهــان میباشــد.
تأﺛیــر نصــب روشــنایی اساسال کامـ ً
ا روشــن و مشــخص اســت .دورههــای رشــد محصــول کاهــو 33درصــد کاهــش یافتــه اســت ،کــه ایــن
کاهــش باعــﺚ برداشــتهای بیشــتر در طــول هــر ســال میشــود .بــه گفتــهی ِس ـلِر ،کاهوهــای پرورشیافتــه زیــر نــور الایدی نســبت بــه
زمانــی کــه هیــﭻ روشــنایی مکملــی وجــود نداشــته باشــد ،بیــن  40تــا  60درصــد ســنگینتر هســتند .بــه همیــن ترتیــب ،روشــنایی الایدی
توانســته اســت دورههــای رشــد ســبزیجات ســاالدی را نیــز دو تــا ســه روز کاهــش داده و بــازدهی آن را در هــر ســینی از محصــوالت 10درصــد
افزایــش دهــد.

◄پروژهی پرورش گل
در ادامــه ایــن نوشــتار بــه موضــوع پــرورش گل پرداختــه میشــود .گل آلســترومریا (کــه بــه نامهــای لیلیــوم پرویــی ،لیلیــوم اینــکاز
و پــاروت لیلیــوم نیــز معــروف اســت) ،گلــی اســت کــه در سراســر جهــان بــه طــور فزاینــدهای در حــال محبــوب شــدن اســت.
شــرکت  Together2Growبــه دنبــال راهــی بــرای افزایــش محصــول در مزرعــهی پولیــک خــود در هلنــد جنوبــی بــود .ارتبــاط بــا
موضوعــی کــه در ایــن بحــﺚ بــه آن پرداختیــم ،نشــان میدهــد کــه روشــنایی الایدی مــورد اســتفاده بــه عنــوان مکمــل المﭗهــای
اچپــیاس قبلــی توانســته اســت بــازده را حــدود 20درصــد افزایــش دهــد.
احتمــاالً ایــن نتایــج باعــﺚ میشــود کــه شــرکت  Together2Growروشــنایی الایدی را در تمامــی گلخانــهی خــود نصــب کــرده
و از تجهیــزات روشــنایی هارتیلِدتــاپ از شــرکت هارتیلوکــس اســتفاده کنــد (مطابــق شــکل).
در ایــن مــورد هــم گرمــای ایجــاد شــده توســط روشــنایی اچیاس یــک مســﺌله اســت و در بعضــی مواقــع اســتفاده از روشــنایی
مکمــل را بــا محدودیــت مواجــه میکنــد .سیســتم اچپــیاس میتوانــد شــدت شــار فوتــون فتوســنتزی ( 95 )PPFDمیکرومــول
بــر مترمربــع بــر ﺛانیــه را ایجــاد کــرده و تحویــل دهــد .بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در مــورد جزئیــات پارامترهایــی ماننــد PPFD
کــه مخصــوص بخــش گیاهپــروری اســت میتوانیــد بــه ویژهمقــاالت مــا در مــورد موضــوع روشــنایی گیاهپــروری مراجعــه کنیــد
( .)2wMeoTG/http://bit.lyروشــنایی الایدی اضافــه شــده میتوانــد ایــن پارامتــر را در حــدود  47میکرومــول بــر مترمربــع بــر
ﺛانیــه تحویــل دهــد.
برنــارد زید ِگســت پرورشدهنــده گفــت» :مــا در ایــن گلخانــه گیــاه ویرجینیــا پــرورش میدهیــم ،محصولــی کــه بــه نــور اضافــی
واکنــش خیلــی خوبــی نشــان میدهــد .انتظــار ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از تجهیــزات روشــنایی الایدی ،شــاهد یــک افزایــش 10
تــا  15درصــدی در محصــوالت باشــیم .عــاوه بــر ایــن ،تصــور مــن ایــن اســت کــه در ماههــای فصــل زمســتان کیفیــت محصــوالت
بهبــود یابــد ،بــه خصــوص در مــورد جوانههــای بهتــر و ســاقههای ســنگینتر .بــا محقــق شــدن ایــن انتظــارات ،مــا امیدواریــم کــه
بتوانیــم طــی  5تــا  6ســال ،هزینــهی ســرمایهگذاری اولیــه را بــه دســت آوریــم«.
در کنفرانــس روشــنایی گیاهپــروری مــا کــه در پائیــز برگــزار گردیــد ،فیلیﭗاســمالوود در مــورد تحقیقــات بــازار مﺆسســهی
اســتراتژیهای نامحــدود در بخــش روشــنایی گیاهپــروری بحــﺚ بروزشــدهای را ارائــه داد .طرفیــت بــازار بــرای اساسال بســیار
عظیــم اســت .بــه گفتــهی اســمالوود اکنــون تنهــا بیــش از  3میلیــارد فوتمربــع گلخانــه نصــب شــده در سراســر دنیــا وجــود
دارد کــه پیشبینــی میشــود طــی  4ســال آینــده ایــن عــدد بــه  3,5میلیــارد برســد .شــما میتوانیــد گــزارش بــازار گیاهپــروری
مﺆسســهی اســتراتژیهای نامحــدود را خریــداری کــرده و تمامــی جزئیــات مربــوط بــه آن را مــورد بررســی قــرار دهیــد (http://
 .)2CLCnIa/bit.lyدر شــمارهی بعــدی مجلــه میتوانیــد بروزرسانیشــدهی ایــن موضوعــات پــس از کنفرانــس را دنبــال کنیــد.
اطاعات بیشتر2z4hMtt/http://bit.ly :
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روشنایی مربوط به گیاهپروری-بخش دوم
شــرکت لومینوسدیوای ـزِز ،الایدیهــای  COBگیاهپــروری جدیــد خــود را بــرای
پــرورش گیــاه شــاهدانهی قانونــی اعــام کــرده اســت.
شــرکت لومینوسدیوایــزِز نمونــه محصــول ســیاُبی گیاهپــروری خــود را اعــام
کــرده اســت .ایــن الایدیهــای ســیاُبی (تراشــه روی بــورد) در دو شــکل ﻇاهــری
و دو طیــف نــوری انتخابــی میباشــند .محصــوالت اولیــه عمدتـاً بــا هــدف پــرورش
قانونــی شــاهدانهها در محیطهــای داخلــی اســت کــه بــرای تأمیــن روشــنایی
فضاهــای مربعــی نســبتاً کوچــک آنهــا کــه تعــدادی گیــاه در آن وجــود دارد ،معمــوالً
از تجهیــزات اچپــیاس اســتفاده میشــود .ایــن الایدیهــای ســیاُبی ،طرحهــای
تجهیــزات اساسال را قــادر خواهــد ســاخت تــا بتواننــد در پیکربنــدی یکســان بــا
روشــنایی اچپــیاس قبلــی موجــود در ایــن گلخانههــا مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
مطمﺌنـاً گزینــهی الایدی نســبت بــه اچپــیاس از جهــت مصــرف انــرژی و احتمــاالً،
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سفارشیســازی طیــف مزایــای بیشــتری خواهــد داشــت .بــا ایــن حــال ﺛابــت شــده اســت کــه در بخــش شــاهدانهها تعویــض و جایگزیــن
کــردن تجهیــزات قبلــی بســیار ســخت خواهــد بــود ،در حالــی کــه الایدیهــا در ســایر کاربردهــای گیاهپــروری ماننــد مــزارع عمــودی تنهــا
گزینــهی موجــود هســتند ( .)2wKGoGs/http://bit.lyدر گــزارش »تحلیــل و پیشبینــی بــازار روشــنایی گیاهپــروری ســال  «2017مﺆسســهی
اســتراتژیهای نامحــدود ،پژوهشــگران بیــان کردنــد کــه شــما بــرای هــر  1تجهیــز اچپــیاس بــه  1,31تجهیــز الایدی نیــاز داریــد تــا انــرژی
یکســانی را بــه یــک گیــاه تحویــل دهیــد .امــا طیفهــای بهبــود یافتــه توســط الایدیهــا توانســتند بــازده را تــا  �5تقویــت کننــد.
ایــو برتیــک مدیــر ارشــد بازاریابــی جهانــی محصــوالت شــرکت لومینــوس گفــت» :ســیا ُبیهای گیاهپــروری بــرای جایگزیــن شــدن بــه
جــای المﭗهــای اچپــیاس بــرای رشــد محصــوالت تشــنهی نــوری ماننــد شــاهدانه کامــ ً
ا مناســب هســتند .زیــرا ایــن محصــوالت یــک
خروجــی پیپــیاف بــاال همــراه بــا بازدهــی عالــی را ارائــه میدهنــد .عــاوه بــر ایــن اکوسیســتم وســیع ســیاُبی ،توســعهی راهحلهــای
روشــنایی جدیــد بــرای عملکــرد محیطهــای داخلــی را بــرای ســازندگان تجهیــزات آســان میکنــد«.
پارامتــر پیپــیاف کــه بتریــک در مــورد آن صحبــت میکنــد مربــوط بــه شــار فوتــون فتوســنتزی تجهیــز اســت و در دنیــای روشــنایی
گیاهپــروری معــادل اســت بــا لومــن .در مــورد الایدیهــای جدیــد شــرکت لومینــوس ،ایــن محصــوالت در اندازههــای ســطﺢ تابــش نــوری
(الایاس)  11و  22میلیمتــری موجــود هســتند .کوچکتریــن و کمتوانتریــن مدلهــای آن کــه  25واتــی هســتند ،پیپــیاف برابــر 45
میکرومــول بــر ﺛانیــه را تحویــل میدهنــد ،در حالــی کــه بزرگتریــن آنهــا بــا تــوان  125وات ،پیپــیاف  150میکروبرمــول را تأمیــن میکنــد.
اطاعات بیشتر2z2C8Dw/http://bit.ly :
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گروه زامدابل نمونههای روشنایی هوشمند خود را در دفتر مرکزی شرکت مواد ﻏذایی نستل نصب کرده است.
یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای مــواد ﻏذایــی در جهــان ،یکــی از کوچکتریــن آزمایشهــای روشــنایی هوشــمند خــود را بــه اتمــام رســانده
اســت .شــرکت مــود ﻏذایــی نســتل در حــال ارزیابــی ســه ماهــهی تعــداد پانــزده المــﭗ ســقفی الایدی هوشــمند متصــل بــه سیســتمهای
مدیریــت گرمایــش ،ســرمایش و تأسیســات در دفتــر مرکــزی خــود واقــع در ســوئیس میباشــد ،جایــی کــه ایــن شــرکت از خروجــی نتایــج
آن تصمیــم خواهــد گرفــت کــه آیــا گامهــای بزرگتــر بعــدی را در ایــن زمینــه بــردارد یــا خیــر.
ایــن المﭗهــای ســادهی تأمیــن شــده از گــروه زامدابــل (فروشــندهی اتریشــی روشــنایی الایدی) ،دارای سنســورها و تراشــههای ارتباطــی
بیســیم بــا قابلیــت مانیتورینــﮓ و انتقــال اطاعــات بــه یــک داشــبورد (میــزکار مدیریــت اطاعــات) مرکــزی در مــورد دمــا ،رطوبــت،
کیفیــت هــوا ،فشــار هــوا ،نویــز و حســگر حضــور افــراد هســتند.
بــه گفتــهی گــروه خدمــات زامدابــل ( ،)ZGSایــن سیســتم ﻇرفیــت کاهــش 20درصــدی هزینههــای انــرژی در ســاختمان ووی در ســوئیس
را نشــان داد .در ادامــه خاطرنشــان شــده اســت کــه هوشــمندی ایــن سیســتم میتوانــد اطاعاتــی را در مــورد چگونگــی بکارگیــری تأسیســات
مــورد اســتفاده در ســاختمان ارائــه داده و در نتیجــه رویکردهــای جدیــدی را در مــورد بازطراحــی و بازتعییــن کاربــری فضاهــای داخــل
ســاختمان بــه مدیــران پیشــنهاد دهــد.
همﭽنیــن اطاعــات تشــخیص حضــور انســان میتوانــد برنامههــای مــورد اســتفاده توســط کاربــران دفاتــر را جهــت کمــک بــه آنهــا در
خصــوص یافتــن همــکاران یــا میزکارهــای موجــود فعــال کنــد .در حالــی کــه معمــوالً در ســایر آزمایشهــا و پیادهســازیهای دفاتــر
هوشــمند از چراغهــای ســقفی هوشــمند اســتفاده میشــود ،در دفتــر مرکــزی شــرکت نســتل ،مشــابه شــکل از چراغهــای نصــب شــده در
کــف زمیــن اســتفاده شــده اســت.
نســتل ایــن چراغهــا را از مــاه فوریــه تــا مــاه مــی بــه عنــوان بخشــی از آزمایشــات در شــیوههای کار اداری منعطــف مــورد ارزیابــی قــرار
داد .ایــن شــرکت  92میلیــارد دالری هیــﭻ کســی را بــرای اﻇهــار نظــر در مــورد نتایــج آزمایشــات خــود در نظــر نگرفتــه اســت و بــه نظــر
نمیرســد کــه بــرای حرکــت بــه ســمت یــک تحــول گســترده و کامــل عجلــهای داشــته باشــد.
یکــی از نماینــدگان  ZGSبــه مجلــهی  LEDsگفــت کــه مــا در حــال مذاکــره بــا شــرکت نســتل در خصــوص ویژگــی گامهــای بعــدی
هســتیم.
اطاعات بیشتر2Swe9Wc/http://bit.ly :
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پــروژهی آتانتــا در حــال حرکــت بــه مرحلــهی اطاعــات
توســط شــرکت کارنــت (زیرمجموعــهی شــرکت )GE
می باشــد.
ممکــن اســت بــه خاطــر بیاوریــد کــه در شــهر آتانتــا (مرکــز
ایالــت جورجیــا) حــدود  1000چــراغ خیابانــی دارای سنســور
و کنتــرل شــده توســط سیســتم بیســیم بــه طــور آزمایشــی در
پنــج قســمت شــهر مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد (http://bit.
 .)2qqa218/lyایــده ایــن بــود کــه سنســورها بتواننــد مــواردی
ماننــد ترافیــک ،ازدحــام ،کیفیــت هــوا ،جرایمــی ماننــد
تیرانــدازی و ﻏیــره را رصــد کننــد .ایــن سنســورها بــا کمــک
آنالیــز دادههــا میتواننــد در بهبــود مــواردی ماننــد تــردد،
پارکینــﮓ ،ایمنــی عمومــی و آلودگــی هــوا مﺆﺛــر باشــند.
ایــن موضــوع مربــوط بــه حــدود دو ســال پیــش اولیــن بــار در
ژانویــه ســال  2017اعــام شــد .آیــا اکنــون ایــن حرکــت بــه
ســمت اســتقرار کامــل حرکــت کــرده اســت؟
خــوب پاســﺦ ایــن اســت کــه هنــوز نــه .یکــی از نماینــدگان
ِ
کارنــت  GEزمانــی کــه در مــورد آخریــن بــه روز رســانیها از او پرســیدیم بــه مجلــهی  LEDsگفــت» :ایــن
شــرکت
پــروژهی آزمایشــی در حــال اجراســت و اکنــون در حــال جمــعآوری دیتاهاســت«.
شــرکت کارنــت ،پشــتیبانی شــده توســط شــرکت جنرالالکتریــک شــرکتی اســت کــه سنســورها و چراغهــای خیابانــی
جدیــد را تأمیــن کــرده اســت .ایــن تجهیــزات اطاعــات را بــه نرمافــزار آنالیــز پِرِدیکــس کــه مبتنــی بــر رایانــش ابــری
اســت ،متصــل میکنــد .آن بــه عنــوان یــک پیمانــکار فرعــی بــرای شــرکت  AT&Tکار میکنــد کــه وﻇیفــهی آن تأمیــن
تکنولــوژی وایرلــس جهــت انتقــال اطاعــات از سنســورهای ســیتیآیکیوی شــرکت کارنــت بــه نرمافــزار پردیکــس
میباشــد .ســازمان بــرق جورجیــا پــاور نیــز یکــی از مشــارکتکنندگان اصلــی در ایــن پــروژه میباشــد ،کــه اکنــون شــامل
مﺆسســهی تکنولــوژی جورجیــا نیــز هســت.
ایــن ســخنگوی خانــم در ادامــه گفــت» :طــرح آزمایشــی آتانتــا بــه خوبــی پیــش مــیرود .شــرکت بــرق جورجیــا پــاور در
حــال کار بــا شــرکای برنامههــای مختلــف و جورجیــا تــک بــرای اســتفاده از دیتــای سنســورهای ســیتیآیکیو هســتند و
برنامههایــی بــرای مرحلــهی بعــدی کار در حــال پیشــرفت اســت«.
یــک ســال پیــش ،شــرکت کارنــت گفــت کــه در حــال اضافــه کــردن  200سنســور جدیــد بــه چراغهــای خیابانــیای کــه
اکنــون نصــب شــدهاند ،میباشــد .البتــه مشــخص نیســت کــه اینهــا جــزء  1000چــراغ قبلــی هســتند یــا خیــر .در آن زمــان،
مشــارکت شــهر هوشــمند در حــال یــک رقابــت عمومــی بــا هــدف یافتــن برنامههــای خاقانــهای بــود کــه از دادههــای
جمعآوریشــده و تحلیلشــده توســط شــرکت کارنــت اســتفاده کننــد.
ایــن پــروژه همﭽنیــن شــامل یــک سیســتم مدیریــت از راه دور اســت کــه بــه ایــن شــهر اجــازه میدهــد تــا روشــنایی
چراغهــا را بــه طــور متمرکــز کــم یــا زیــاد کــرده و آنهــا را از جهــت تعمیــر و نگهــداری چــک کنــد.
اطاعات بیشتر2CFakIM/http://bit.ly :
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ماژول شرکت فولهام ،بلوتوث را به چراغها اضافه خواهد کرد.
شــرکت فولهــام یــک مــاژول رابــط کــم مصــرف بلوتــوث کوچــک را معرفــی کــرده اســت کــه میتوانــد کنتــرل وایرلــس مــواردی ماننــد
تنظیــم روشــنایی ،روشــن/خاموش ،گزینههــای تشــخیص حرکــت و ســایر ویژگیهــا را بــه چراغهــای داخلــی و خارجــی اضافــه کنــد .بــه
گفتــهی شــرکت فولهــام مســتقر در ایالــت کالیفرنیــا ،بــا نصــب ایــن مــاژول در درون یــا خــارج یــک تجهیــز روشــنایی و اســتفاده از یــک
اپلیکیشــن تلفــن هوشــمند ،کاربــران میتواننــد محــدودهی وســیعی از چراغهــا را کــه بــا طــرح بلوتوثمــش هســتند را کنتــرل کننــد (http://
.)2SwJaJJ/bit.ly
شــرکت فولهــام در حــال ارائــهی دو نســخه میباشــد .هــر دو نســخه از تنظیــم  10V-0وایرلــس در محــدودهای تــا فاصلــهی 160فوتــی
پشــتیبانی میکننــد و هــر دو میتواننــد ورودی سنســور را بــرای تشــخیص حرکــت و تشــخیص روشــنایی روز دریافــت و میــزان روشــنایی
را بــر اســاس آنهــا تنظیــم کننــد.
بلوتوثمــش بــر محدودیتهــای محــدود بلوتــوث بــا اجــازه دادن بــه یــک ِ
بیکــن بــرای رد کــردن و انتقــال دادن دســتورالعملها بــه
دیگــری ﻏلبــه کــرده اســت (2qtpQjB(. Beacon/http://bit.lyهــا فرســتندههای کوچــک و بیســیم هســتند کــه از تکنولــوژی بلوتــوث
انــرژی کــم یــا  BLEبــرای ارســال ســیگنال بــه ســایر دســتگاههای هوشــمند در نزدیکــی خــود اســتفاده مــی کننــد.
یــک گــروه اســتاندارد پــس از یــک چالــش طوالنــی ســرانجام در ژوالی ســال  2017توانســت بلوتوثمــش را تصویــب کنــد .طرفــداران آن
مدعــی هســتند کــه ایــن تکنولــوژی میتوانــد راه را بــرای اســتقرار روشــنایی اینترنــت اشــیاء وایرلــس در مقیــاس وســیع بــاز کنــد ،اگرچــه
هنــوز ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
یــک نصــب معمولــی محصــول فولهــام ممکــن اســت درون یــک جعبــه قــرار گیــرد کــه درون یــک گــروه از چراغهــا ،هــر گــروه را بــه
عنــوان یــک تجهیــز واحــد در نظــر میگیــرد .شــرکت فولهــام بــه ایــن جعبــه هــم بــه عنــوان کنترلــر و هــم بــه عنــوان پــل اشــاره میکنــد.
یــک گــروه میتوانــد شــامل  2تــا  6عــدد چــراغ در یــک دفتــر کار کوچــک باشــد ،اگرچــه ایــن تعــداد میتوانــد بیشــتر باشــد .هــر کنترلــر
میتوانــد تــا  600وات را پشــتیبانی کنــد ،بنابرایــن بــه عنــوان مﺜــال آن میتوانــد از  20عــدد المــﭗ  30واتــی پشــتیبانی کنــد.
همﭽنیــن کاربــران میتواننــد در مــواردی کــه کنتــرل چراغهــا بــه صــورت جداگانــه و تکــی مــورد نیــاز باشــد ،یــک پــل را بــه هــر چــراغ
متصــل کننــد .ابعــاد ایــن مــاژول بــا احتســاب نصــب آن  5,2*2,3*0,75اینــﭻ میباشــد .انتهــای باالتــر ایــن دو کنترلــر شــامل تنظیــم دمــای
رنــﮓ ( )CCTو اندازهگیریهــا و اطاعــات مصــرف انــرژی را در اختیــار قــرار میدهــد.
اطاعات بیشتر2CGYpdl/http://bit.ly :

قطعات اساسال  -بخش اول
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شــرکت لومــیالایدی ،بــا تولیــد الایدیهــای  200لومــن بــر واتــی وارد همکاری
در اساسالهــای قابــل تنظیــم میشــود.
شــرکت لومــیالایدی ســری الایدیهــای پکیــج توانمتوســط لِکســون 2835
اچای را اعــام کــرده اســت .ایــن محصــوالت دارای ویژگــی پایــداری رنــﮓ و
بــازدهی  200لومــن بــر واتــی هســتند .شــرکتهای لِگرانــد و لومــیالایدی همﭽنین
بــه صــورت مشــترک اعــام کردهانــد کــه یــک همــکاری در زمینــهی توســعهی
چــراغ قابــل تنظیــم ســفید خواهنــد داشــت .ایــن توســعه بــا ترکیــب درایورهــا و
کنترلهــای الایدی قبلــی و خانــوادهی ماتریکــس اخیــر اساسالهــای مــاژوالر
(مبتنــی بــر الایدیهــای لکســون) میباشــند .محصــوالت بــا روشــنایی قابــل تنظیــم
میتواننــد کاربردهایــی در محــدودهی ایجــاد محیطــی دلﭙذیــر در مهمانداریهــا تــا
روشــنایی انســانمحور را پوشــش دهــد .ایــن موضوعــات در کنفرانــس روشــنایی
بــرای ســامتی و تندرســتی مــا کــه در اوایــل ســال جــاری برگــزار گردیــد مــورد توجــه قــرار گرفتنــد (.)2Po0oXD/http://bit.ly
شــرکت لومــیالایدی همﭽنــان خواهــان آن اســت کــه بــر الایدیهــای پکیــج توانمتوســط کــه میتواننــد در کاربردهایــی کــه پیــش از ایــن
معمــوالً توســط الایدیهــای توانبــاال تأمیــن میشــدند ،تأکیــد داشــته باشــد .امــا بــا بازگشــت بــه اهــداف چندیــن ســال قبــل شــرکت کــه نــام
آن »میدپــاور مــارچ« بــود ،محصــوالت توانمتوســط لومــیالایدی ویژگیهــای ماننــد عملکــرد باالتــر ،قابلیــت اطمینــان بیشــتر ،لومــن قویتــر
و ﺛبــات رنــﮓ بیشــتر را بــرای توســعهدهندگان محصــوالت اساسال فراهــم کردهانــد.
پســوند جدیــد اچای بــه خانــوادهی لکســون  2835ایــن شــرکت ،اشــاره بــه بازدهــی باالتــر و ﺛبــات رنــﮓ قویتــر دارد .لومــیالایدی بــر ایــن
بــاور اســت کــه ویژگیهــای ایــن محصــول باعــﺚ میشــود کــه آنهــا در کاربردهایــی ماننــد تجهیــزات روشــنایی ســالنی (ارتفــاع زیــاد و
ارتفــاع کــم) و پنلهــای روشــنایی مربعــی در فضاهــای تجــاری مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد .بــه عــاوه ایــن شــرکت دارای  12،000ســاعت
اطاعــات تســت اســتاندارد  80-IES LMروی ایــن الایدیهــا و همﭽنیــن پروژههــای تعمیــر و نگهــداری لومــن  L70تــا  72،000ســاعت
مبتنــی بــر اســتاندارد  21-IES TMمیباشــد .بنابرایــن الزامــات قابلیــت اطمینــان کاربردهــای هــدف خــود را نیــز پوشــش داده اســت.
شــما میتوانیــد بــا مراجعــه بــه بخــش تحقیقــات بــازار منتشــر شــده توســط موسســه اســتراتژیهای نامحــدود ،جزئیاتــی در مــورد الایدیهــای
تــوان متوســط بــه دســت آوریــد .در کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی کــه اوایــل ســل جــاری برگــزار شــد ،فیلیــﭗ اســمالوود مدیــر
تحقیقــات مﺆسســه اســتراتژیهای نامحــدود گفــت ،درآمــد محصــوالت الایدی از مقــدار  15,9میلیــارد دالر در ســال  2017بــه  22میلیــارد
دالر در ســال  2022افزایــش خواهــد یافــت (.)2JcoFOf/http://bit.ly
در ادامــه اخبــار محصــوالت اساسال قابــل تنظیــم در ایــن زمینــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .لومــیالایدی بــه عنــوان تأمینکننــدهی
انحصــاری آرایههــای الایدی مــاژوالر یــا آنﭽــه اکنــون ماژولهــای ســطﺢ  2بــرای برنامــهی روشــنایی قابــل تنظیــم شــرکت لگرانــد نامیــده
میشــود ،خواهــد شــد .لومــیالایدی در حــال ارائــهی چنیــن محصــوالت ســطﺢ  2کــه میتواننــد ســرعت توســعهی محصــوالت را بــه ســال
 2014برگرداننــد ،میباشــد (.)2qxdrv7/http://bit.ly
شــرکت لگرانــد از ایــن رابطــه در راســتای ارائــهی یــک کیــت اصلــی بــا تکنولوژیهــای قابلیتســاز اســتفاده خواهــد کــرد کــه بــه مشــتریان
توســعهدهندهی چــراغ خــود اجــازه میدهــد تــا محصــوالت قابــل تنظیــم را راحتتــر بــه بــازار عرضــه کننــد .ایــن شــرکت محصوالتــی بــا
نــام بانکــو 2را عرضــه خواهــد کــرد کــه دارای قابلیــت ســادهی تنظیــم رنــﮓ ســفید  2کانالــه هســتند .محصــوالت بانکــو 3نیــز میتواننــد
تنظیماتــی را پشــتیبانی کننــد کــه از منحنــی مــکان هندســی جســم ســیاه از طریــق  3کانــال الایدی تبعیــت میکننــد.
لگرانــد درایورهــای الایدی را از خانــوادهی محصــوالت  DLMخــود همــراه بــا کابلهــا ،قطعــات ،اتصــاالت و دیگــر مــوارد نیــاز تأمیــن
خواهــد کــرد .هنگامــی کــه طراحــان و یــا متحصصــان روشــنایی یــک محصــول بانکــو را از یــک شــریک چــراغ لگرانــد خریــداری کننــد،
میتواننــد کنترلهــای واتاســتﭙر را مشــخص کننــد کــه بــه طــور پیوســته و یکﭙارچــه بــا چراغهــای قابــل تنظیــم کار خواهــد کــرد (http://
.)2qCzWip/bit.ly
اطاعات بیشتر2CHuP7F/http://bit.ly :

قطعات اساسال  -بخش دوم
آخریــن محصــول الایدی اینفــرارد شــرکت اســرام ،آنﭽــه در ﻏــذای
شــما وجــود دارد را تشــخیص میدهــد.
و اکنــون محصولــی مناســب بــرای جاسوســان ،پادشــاهان ،گیاهخــواران،
مبتایــان بــه آلــرژی و یــا حتــی افــراد حســاس بــه تعــداد کالــری و
کلســترول ﻏــذا .شــرکت اســرام از الایدی مــادون قرمــز (اینفــرارد)
خــود رونمایــی کــرده اســت ،کــه گوشــیهای هوشــمند را قــادر خواهــد
ســاخت تــا مــواد ﻏذایــی کــه قصــد داریــد بخریــد یــا بخوریــد را تجزیــه
و تحلیــل کنــد و بــه شــما کمــک کنــد کــه از هــر چیــزی کــه باعــﺚ
مســمومیت شــما شــود اجتنــاب کنیــد ،و یــا اینکــه وجــود تکههــای
گوشــت را در ﻏــذای شــما تشــخیص دهــد (بــرای گیاهخــواران).
الایدی پکیــج ســینیوس  SFH4776شــرکت اســرام بــرای تشــخیص
محتویــات مــواد ﻏذایــی از طیفســنجی اســتفاده میکنــد .کاربــران
نهایــی میتواننــد مــواد موجــود در ســوپرمارکتها ،کافههــا ،در خانــه
یــا هــر جــای دیگــر را بــرای بــه دســت آوردن اطمینــان در زمینــه رژیــم
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ﻏذایــی خــود اســکن کننــد.
بــه گفتــهی گــروه اسراماپتوســمیکنداکتور »طیفســنجی اینفــرارد نزدیــک بــا عــﺚ میشــود مــواردی ماننــد آب ،چربــی ،شــکر و میــزان
پروتﺌیــن ﻏــذا اندازهگیــری شــود .ایــن تکنولــوژی از رفتــار جــذب مشــخصی از ترکیبــات مولکولــی مشــخص اســتفاده میکنــد .اگــر یــک طیــف
نــور تعریــف شــده بــه یــک نمونــه تابیــده شــود ،امــکان تعییــن وجــود و مقــدار اجــزا و عناصــر آن نمونــه بــا توجــه بــه توزیــع طــول مــوج از نــور
انعــکاس یافتــه وجــود دارد .یــک الایدی اینفــرارد ماننــد  SFH4776بــه عنــوان یــک منبــع نــور فشــرده بــرای طیفســنج عمــل میکنــد.
محصــول  4776یــک نمونــه کوچــک از ورژن  SFH4775میباشــد کــه اســرام آن را در اواخــر ســال  2016معرفــی کــرد .ایــن محصــوالت 4775
بزرگتــر ،دارای همــان قابلیتهــای طیفســنجی میباشــند ،امــا در تجهیــزات جانبــی ماننــد خشــابهای  USBبــا هــدف اتصــال بــه ابــزار دیگــر
قــرار گرفتهانــد .هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا شــرکت اســرام بــازار بزرگتــری را بــرای  4775پیــدا کــرده اســت یــا اینکــه ســازندگان تلفــن
همــراه را بــرای قــرار دادن پکیجهــای الایدی  4776جدیــد در نظــر گرفتــه اســت.
اســرام در ایــن زمینــه گفــت» :پکیجهــای ســینیوس  SFH4776تنهــا  0,6میلیمتــر ارتفــاع دارد و دارای یــک اﺛــر صرفهجویــی فضــا 2,75میلیمتــری
در  2میلیمتــری میباشــد ،کــه آن را بــرای اســتفاده در گوشــیهای هوشــمند ایــدهآل ســاخته اســت«.
اطاعات بیشتر2CH2bU1/http://bit.ly :
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قطعات اساسال  -بخش سوم
انتخــاب گزینههــای ایتــون ( )eToneدر تمامــی الایدیهــای ســیاُبی شــرکت کــری ،شــاخص نمــود رنگــی برابــر  90را بــدون هیــﭻ گونــه
کاهــش در نــرخ بهــرهوری تحویــل میدهــد.
شــرکت کــری ،ارائــهی الایدیهــای ایتــون ایکسالمــﭗ خــود را اعــام کــرده اســت .محصــوالت ســیاُبی (تراشــه روی بــورد) کــه کیفیــت
رنــﮓ بــا شــاخص نمــود رنــﮓ یــا ســیآرآی  90را ارائــه میدهنــد ،بــدون اینکــه ســطﺢ بــازدهی آنهــا نســبت بــه محصــوالت رقیــب بــا ســیآرآی
 80تفاوتــی داشــته باشــد .شــرکت کــری ادعــا میکنــد کــه محصــوالت ایتــون یــک نــرخ بهــرهوری  155لومــن بــر واتــی را بــرای یــک الایدی
بــا دمــای رنــﮓ  3000درجــه کلویــن و در دمــای عملکــردی نســبتاً بــاالی  85درجــهی ســانتیگرادی تحویــل میدهنــد .بــه طــور عمومــی
الایدیهــای بــا دمــای رنــﮓ (سیســیتی) گرمتــر و شــاخص نمــود رنــﮓ (ســیآرآی) باالتــر ،نســبت بــه الایدیهــای بــا دمــای رنــﮓ
خنکتــر و شــاخص نمــود رنــﮓ پایینتــر دارای نــرخ بهــرهوری باالتــری هســتند .بــه گفتــهی کــری ،ویژگــی محصــوالت ایتــون بــا ســیآرآی
 90ایــن اســت کــه نســبت بــه الایدیهــای موجــود در بــازار بــا همیــن ســیآرآی ،دارای  �17بــازدهی بیشــتر هســتند.

تکنولــوژی ایتــون بــرای تمامــی محصــوالت کــری در ســه خــط تولیــد آن شــامل الایدیهــای مبتنــی بــر ســرامیک ،CXA2
الایدیهــای مبتنــی بــر فلــز جریــان بــاالی  CMAو  CMTارائــه شــده اســت .خــط تولیــد  CXA2نســل دوم از ســیاُبیهای
مبتنــی بــر ســرامیک شــرکت کــری بــود کــه اولیــن بــار در ســال  2016راهانــدازی شــد ( .)2qufMXz/http://bit.lyســﭙس ایــن
شــرکت ســیاُبیهای  CMAرا مبتنــی بــر یــک بســتر آلومینیومــی ارائــه داد ،بــه ایــن دلیــل کــه انجمــن توســعهدهندهی محصــوالت اساسال
در مزایــای بســترهای ســرامیکی و آلومینیومــی تقســیم شــده بــود ( .)2qw3VrS/http://bit.lyالایدیهــای  CXA2و  CMAبــه طــور کلــی
دارای یــک اســاس یکســان هســتند .در اوایــل ســال جــاری شــرکت کــری نمونــه محصــول  CMTخــود را بــا محصوالتــی مطابــق بــا وجــود
آﺛــاری از شــرکت الکترونیــک ســیتیزن اعــام کــرد .شــرکت ســیتیزن یکــی از پیشــگامان بــازار در الایدیهــای بــا بســتر فلــزی میباشــد
(.)2MNMEYQ/http://bit.ly
در مــورد چگونگــی دســتیابی بــه ایــن نــرخ بهــرهوری ،شــرکت کــری جزئیــات کاملــی را ارائــه نــداده اســت ،امــا یکــی از عوامــل مهــم
دســتیابی بــه ایــن دســتاوردها معمــاری ســیاُبی میباشــد .پائولشــید کــه هدایــت بخــش بازاریابــی محصــوالت الایدی در شــرکت کــری
را بــر عهــده دارد گفــت کــه ســیاُبیها اساس ـاً ﻇاهــری مشــابه دارنــد ،در حالــی کــه مــواد مــورد اســتفاده در پلتفرمهــای آنهــا ممکــن اســت
کام ـ ً
ا متفــاوت باشــد .وی ادامــه داد ،حتــی الایدیهــای بــا توزیــع قــدرت طیفــی (اسپــیدی) یکســان نیــز در جریــان و دمــای پاییــن ،در
حالتهــای توانبــاال بــه طــور متفاوتــی واکنــش نشــان میدهنــد و بســیاری از آنهــا ممکــن اســت در ســطوح تــوان مــورد نیــاز بــرای تحویــل
بهــرهوری  155لومــن بــر واتــی دوام نیاورنــد.
اطاعات بیشتر2CEQhdw/http://bit.ly :
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شرکت لومیالایدی ،سیاسپیها را به حالت گنبدی پکیج میکند.
شــرکت لومــیالایدی اعــام کــرده اســت کــه خانــوادهی لکســونوی2
( )Luxeon V2از مجموعــه الایدیهــای توانبــاال ،بــرای ایجــاد عملکــرد باالتــر
در محصــوالت  3,5*3,5میلیمتــری ،از تکنولــوژی توســعهیافتهی پکیــج در
مقیــاس تراشــه (ســیاسپی) ی ایــن شــرکت اســتفاده میکننــد.
شــرکت لومــیالایدی ایــن الایدی لکســونوی را در آگوســت  2017معرفــی و
ادعــا کــرده اســت کــه خروجــی لومــن آن  �50بیشــتر از محصــوالت رقیــب اســت
( .)2qulmtb/http://bit.lyهمانطــور کــه مــا در همــان زمــان خاطرنشــان کردیــم،
ایــن شــرکت مدتــی بــود کــه یــک الایدی توانبــاالی جدیــد را عرضــه نکــرده
بــود و بیشــتر روی تجهیــزات تــوان متوســط ،ســیاُبی و ســیاسپی تمرکــز
داشــت .امــا پــس از آن یــک مســیر ارتقــای نســبتاً ســریع را بــا محصــول لکســونوی 2طــی کــرد .هــدف کاربــردی ایــن محصــول در کاربردهــای
خروجــی لومــن بــاال ماننــد روشــنایی خیابانــی و روشــنایی میادیــن ورزشــی اســت.
در نــگاه اول ،مشــخصات برجســتهی وی 2قابــل تحســین هســتند ،امــا نــه خیلــی زیــاد .بــه گفتــهی لومــیالایدی یــک الایدی بــا دمــای رنــﮓ
 4000درجــه کلویــن ،هنگامــی کــه جریــان  700میلیآمﭙــری دارد ،خروجــی  315لومنــی خواهــد داشــت ،کــه نشــان دهنــدهی بهــرهوری 160
لومــن بــر واتــی میباشــد .امــا توســعهدهندگان اساسال میتواننــد ایــن الایدیهــا را در ســطوح  2,4آمﭙــر راهانــدازی کننــد .در حالــت 2
آمﭙــری ،خروجــی لومــن بــه حــدود  760لومــن افزایــش مییابــد در حالــی کــه نــرخ بهــرهوری آن بــه  123لومــن بــر وات کاهــش مییابــد.
طراحــی نــوری منجــر بــه الگــوی توزیــع المبرتیــان میشــود و ایــن امــر بــه مشــتریان اجــازه میدهــد کــه الایدی وی 2را بــه طرحهــای موجــود
بــه عنــوان یــک ارتقــاء بــا اســتفاده از قطعــات نــوری ﺛانویــه موجــود تغییــر دهنــد .در ضمــن ایــن طراحــی عملکــرد باالتــری را در پارامتــر رنــﮓ
در زاویــه ( )COAارائــه میدهــد.
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ژاکــوب تــارن پــس از اینکــه در مــاه ژانویــه مســﺌولیت مدیرعاملــی شــرکت
الایدیونــس را پذیرفــت ،ایــن شــرکت را تــرک میکنــد.
شــرکت الایدیونــس اعــام کــرده اســت کــه مدیرعامــل ژاکــوب تــارن ،بــه
دالیــل شــخصی پــس از پیوســتن بــه تولیدکننــدهی اساسال در مــاه ژانویــه ،در حــال
کنارهگیــری میباشــد .تــارن در طــول دورهی کوتــاه مســﺌولیت خــود ،در رویدادهــای
صنعــت الایدی و اساسال بــه صــورت مرتــب مــورد توجــه عمــوم بــود و در شــرکت
الایدیونــس یــک چهــرهی پرتحــرک از خــود را بــه نمایــش گذاشــت و توانســت آن
را از یــک تولیدکننــدهی المــﭗ بــه تولیدکننــدهی جهانــی بــا خطــوط تولیــد گســترده در
زمینــهی روشــنایی تبدیــل کنــد .پــس از وی ،ارول کریلمــز مدیــر اجرایــی و مدیــر ارشــد
بازاریابــی و فــروش و تیمیونچــن مدیــر ارشــد مالــی ،وﻇایــف کاری مدیرعامــل را بــه
عهــده خواهنــد گرفــت ،در حالــی کــه هیﺌــت مدیــره در جســتجوی یــک مدیرعامــل جدیــد اســت.
تــارن کســب و کار الایدی پکیــج شــرکت سامســونﮓالکترونیک را هدایــت کــرده بــود و قبــل از آن بــرای ورود بــه کســب و کار
قطعــات الایدی بــا شــرکت ( TSMCشــرکت تولیــد نیمههــادی تایــوان) تــاش کــرده بــود .هــدف او ســاخت قطعــات بــا اســتفاده از
تجهیــزات کام ـ ً
ا مســتهلک شــدهای بــود کــه زمانــی بــرای ســاخت آیســیهای دیجیتــال مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد .مــا در ســال
 2013گزارشــی را ارائــه کردیــم کــه در آن تــارن بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت اساسال  TSMCدر کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی
اروپــا از مزایــای هزینــهی پاییــن آنﭽــه کــه او تکنولــوژی فســفر روی مهــره مینامیــد ،صحبــت کــرد .امــروز آن تکنولــوژی بــه مفهــوم
ســیاسپی (پکیــج در مقیــاس تراشــه) شــناخته میشــود (.)2qxeU4B/http://bit.ly
بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد زمانــی کــه کنفرانــس روشــنایی و ســاختمان ( )L+Bدر مــاه مــارس فــرا رســید ،تــارن همﭽنــان در خانــهی
خــود در الایدیونــس بــود ( .)2quVXj5/http://bit.lyاو بــه ســرعت بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه حــدود  �80از فضــای نمایشــگاهی
 800متــر مربعــی شــرکت الایدیونــس در نمایشــگاه روشــنایی و ســاختمان روی چراغهــا تمرکــز داشــته اســت ،علیرﻏــم ایــن کــه
ســابقهی شــرکت بــه عنــوان یــک تولیدکننــدهی المــﭗ مطــرح بــوده اســت .بــه عــاوه ،ایــن شــرکت مفاهیــم پیشــرفتهای شــامل روشــنایی
انســانمحور و تکنولوژیهــای اینترنــت اشــیاء را نیــز بــه نمایــش گذاشــته بــود.
شــرکت الایدیونــس در مأموریــت خــود در راســتای تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت روشــنایی جهانــی بــه آرامــش و تعــادل رســیده
اســت .الورنــس لیــن ،رئیــس هیﺌــت مدیــره در ایــن زمینــه گفــت» :الایدیونــس در مســیر خــود در جهــت تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت
روشــنایی الایدی در مقیــاس کامــل و پیشــرو جهانــی ،پیشــرفت زیــادی داشــته اســت .ارول کریلمــز و تیمیونچــن بــا همراهــی کل تیــم
مدیریــت ،اطمینــان دادهانــد کــه تــا زمــان انتخــاب مدیرعامــل جدیــد ،کارهــا بــا آرامــش پیــش خواهــد رفــت«.
اطاعات بیشتر2NduQGQ/http://bit.ly :

کسب و کار الایدی-بخش دوم
شرکت فاگرهالت تولیدکنندهی روشنایی سوئدی ،با خرید شرکت ایتالیایی ایگوزینی موافقت کرده است.
بــه نظــر میرســد کــه بــازار روشــنایی طراحــان بیــش از پیــش فعــال شــده باشــد ،تــا جایــی کــه گــروه فاگرهالــت بــه عنــوان یــک شــرکت
برجســتهی روشــنایی ،نامــهای را امضــا کــرده اســت کــه در آن از تمایــل خــود بــرای مالکیــت �100ی شــرکت روشــنایی ایتالیایــی بــه نــام
ایگوزینــی خبــر داده اســت .ایــن شــرکت ایتالیایــی بــا ارزش  230میلیــون یــورو ( 263میلیــون دالر آمریــکا) ،یــک شــرکت بــا مالکیــت
خانوادگــی اســت کــه بــه تولیــد چراغهــای شــیک در بازارهــای روشــنایی فضاهــای داخلــی و روبــاز شــناخته میشــود (http://bit.
 .)2qCALI1/lyشــرکت فاگرهالــت اعــام کــرد کــه نــه ایــن شــرکت و نــه شــرکت ایگوزینــی در مــورد قیمــت توافقشــدهی معاملــه
جزئیاتــی را اعــام نکردهانــد.

بــه گفتــهی شــرکت فاگرهالــت» ،پــس از نهایــی شــدن معاملــه ،فروشــندگان (خانــوادهی گوزینــی از طریــق
موجودیــت قانونــی آن) بخــش قابــل توجهــی از ســهام فاگرهالــت را دریافــت خواهنــد کرد .ایــن کار با هدف ســهامدار
شــدن از واحــد ترکیبشــده اســت .آدولفــو گوزینــی (رئیــس آیگوزینــی) و آنــدرا ساســو (مدیرعامــل آیگوزینــی) عــاوه
بــر اینکــه در نقشهــای مشــخص خــود در آیگوزینــی باقــی میماننــد ،نقشهــای مهمــی در مدیریــت عالــی شــرکت فاگرهالــت
نیــز بــر عهــده خواهنــد داشــت«.
شــرکت فاگرهالــت کــه در ســال گذشــته در حــدود  5,17میلیــارد کــرون ســوئدی (معــادل  574میلیــون دالر بــر اســاس نــرخ ارز در
زمــان نــگارش ایــن متــن) درآمــد کســب کــرده اســت ،دارای یــک ســابقهی طوالنــی در رشــد از طریــق کســب و همﭽنیــن بــه صــورت
طبیعــی دارد .ایــن شــرکت دارای  14برنــد قــوی از جملــه روشــنایی وایتکرافــت ،روشــنایی دیزاینپلــن ،روشــنایی ایــگل ،آی-والــو،
آرالیــت ،الیتینــﮓ اینوویشــن ،االیدی لینییــر WE-EF ،و وکــو میباشــد.
اطاعات بیشتر.2qcP2ef/http://bit.ly :

کسب و کار الایدی-بخش سوم

بخــش جدایــی ناپذیــر در جــذب و حفــﻆ مشــتریان ،کارکنــان ،ســاکنان و مســتأجران ایجــاد کردهایــم« .شــرکت ایتــون در ایــن محصــول
از اتصــاالت وایفــای ،تلفــن همــراه و اترنــت را بــه عنــوان گزینههــای فعلــی پشــتیبانی میکنــد .ایــن دوربیــن بــه طــور اولیــه بــا چراغهــای
گالیــون و ناویــون در دســترس اســت.
اطاعات بیشتر2qCALI1/http://bit.ly :
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کنفرانــس روشــنایی نواحــی و خیابانهــا ( )SALCبــا محصــول
اســتریت اســمارت (هوشــمندی خیابــان) افتتــاح میشــود.
در اوایــل مــاه اکتبــر ،کنفرانــس روشــنایی نواحــی و خیابــا ِن انجمــن
مهندســی روشــنایی ( ،)IESبــا ســخنرانی کلیــدی چیﭗاســرائیل،
مﺆســس انجمــن طراحــی روشــنایی بــا بحــﺚ در مــورد روشــنایی
نواحــی و انجــام چنــد مشــاهدهی جــذاب در ارتبــاط بــا فضاهــای
برگــزاری رویــداد آﻏــاز شــد .پــس از آن ،بحــﺚ بــه ســرعت
روی کاربردهــای روشــنایی هوشــمند متمرکــز شــد .بــرای خوانــدن
جزئیــات بیشــتر در مــورد دیدگاههایــی کــه توســط ســخنرانان از
جملــه اســرائیل بیــان شــد ،میتوانیــد موضــوع در ادامــهی همیــن
شــماره پیگیــری کنیــد .در فضــای نمایشــگاه ،شــرکت ایتــون یــک
دوربیــن فیلمبــرداری فــول اچدی جدیــد کــه میتوانــد بــه صــورت
یکﭙارچــه بــا چراغهــای خیابانــی الایدیمحــور قــرار بگیــرد را
راهانــدازی کــرده بــود.
طبــق اطاعــات مــا ،ایتــون اولیــن شــرکتی بــود کــه یــک محصــول بــا برنــد جدیــد را در معــرض نمایــش گذاشــت .ایــن شــرکت قبــل از
برگــزاری کنفرانــس ،دوربیــن فیلمبــرداری بــا قابلیــت اچدی بــا نــام لومنســیف را اعــام کــرده بــود و هــدف ایــن محصــول را بــا دوربیــن
نصبشــده در قســمت زیریــن چــراغ خیابانــی کاربردهــای ایمــن و امنیتــی تعییــن کــرده بــود.
بــرد پیــن نائــب رئیــس و مدیــر کل واحــد بیزینــس خانههــا و مراکــز متصــل از شــرکت ایتــون گفــت» :سیســتمهای دوربیــن در فضــای بــاز
میتواننــد بــه شــهرها و شــهرداریها کمــک کننــد تــا بتواننــد فضاهــای اجتمــاع خــود را امنتــر کننــد ،فضاهایــی کــه افــراد بــرای زندگــی،
کار و بــازی حضــور دارنــد ،امــا ممکــن اســت سیســتمهای معمولــی در ایــن زمینــه بــرای تأمیــن منبــع تــوان ،ارتباطــات و محــل نصــب خــود
نیــاز بــه راهحلهــای پیﭽیدهتــری داشــته باشــند .ارتقــاء سیســتمهای روشــنایی یــک گام ســاده بــرای کمــک بــه بهبــود امنیــت جامعــه بــه
شــمار میرونــد .مــا در همیــن راســتا سیســتم لومنســیف را بــرای تأمیــن روشــنایی همــراه بــا دوربینهــای امنیتــی در یــک بســته بــه عنــوان

برنامهها و بودجهها
کنسرسیوم  TALQمیزبان افزونهی تعامل متقابل برای شبکههای
شهر هوشمند است.
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کنسرســیوم  TALQنتایــج یــک افزونــهی تعامــل متقابــل را کــه اخیــرا ً در والنســیای اســﭙانیا روی داده را اعــام کــرده اســت .در ایــن
افزونــه چنــد مشــتری میتواننــد ســازگاری محصــوالت خــود را بــا دیگــران تســت کننــد .کنسرســیون  TALQدر ســال  2012بــا مأموریــت
استانداردســازی واســطهای نرمافــزاری بــرای کاربردهــای شــهر هوشــمند کــه احتمــاالً از چراغهــای خیابانــی الایدی متصــل بــه عنــوان
ســتون فقــرات شــبکه اســتفاده میکننــد ،شــکل گرفــت ( .)2Qnp438/http://bit.lyایــن افزونــه نشــان داد کــه هفــت سیســتم مختلــف
ســیاماس (نرمافــزار مدیریــت مرکــزی) همگــی میتواننــد بــا دروازههــای شــبکه ،کنترلرهــا و سنســورهای فروشــندگان مختلــف کار کننــد.
ایــن افزونــه شــامل پیادهســازی ســیاماس و تکنولــوژی شــبکه طراحیشــده بــرای مشــخصات  2 TALQبــود کــه اوایــل ســال جــاری بــه
اعضــای ســازمان تحویــل داده شــد .اخیــرا ً ایــن کنسرســیوم یــک لیســت ســفید را منتشــر کــرده اســت کــه تﺌــوری موجــود در مــورد آنﭽــه
ســازمان از آن بــه عنــوان »پروتــکل شــهر هوشــمند« یــاد میکنــد را توضیــﺢ میدهــد (.)2z6AdO3/http://bit.ly
پروتــکل  TALQبایــد بــه از بیــن بــردن مانــع اصلــی در مســیر اتخــاذ روشــنایی فضــای بــاز متصــل و کاربردهــای پیشــرفتهی شــهر هوشــمند
ماننــد کنتــرل فضــای پارکینــﮓ و پایــش ترافیــک کــه وابســته بــه عملکــرد سنســورهای مجتمــع در چراغهــای خیابانــی اســت ،کمــک کنــد.
بســیاری از شــهرداریها از حرکــت بــه ســمت چنیــن پروژههایــی خــودداری کردهانــد ،بــه ایــن علــت کــه سیســتمهای موجــود بســیار
اختصاصــی و انحصــاری بــوده اســت TALQ .تعامــل متقابــل تجهیــزات انحصــاری ماننــد سنســورهای یــک شــبکه را تضمیــن نمیکنــد.
سنســورها ،چراغهــا و درگاههــا بــرای ســازگاری بــا شــبکه در حــال نصــب بایــد جداگانــه طراحــی شــوند .امــا هــر ســیاماس ســازگار بایــد
بــا هــر پیادهســازی شــبکه تــا زمانــی کــه هــر دو بــا  TALQســازگار باشــند ،قابــل تعامــل باشــد .یــک شــهرداری میتوانــد دارای چندیــن
شــبکه ســازگار باشــد کــه در نقــاط جغرافیایــی مختلــف یــا بــرای کاربردهــای متفــاوت بــه کار گرفتــه شــده باشــند و همــهی آنهــا را بــه طــور
یکﭙارچــه بــا یــک  CMSمدیریــت کنــد.
گام بعــدی در اعــام و ترویــج پروتــکل  ،TALQســازگاری اســت .کنسرســیوم امیــدوار اســت کــه بتوانــد برنامــهی مجــوز  2,0 TALQرا
تــا ســال  2019دریافــت کنــد.
چنیــن برنامــهای ســیاماس و/یــا فروشــندگان محصــول شــبکه را قــادر خواهــد ســاخت تــا یــک آنالیــز مســتقل از یــک محصــول طراحــی
شــده را بــر اســاس ایــن اســتاندارد داشــته باشــند و یــک گواهــی مربــوط بــه ســازگاری را دریافــت کننــد .ســﭙس شــهرداریها ،ســازمانهای
خدمــات شــهری و دیگــر بخشهایــی کــه بــه دنبــال نصــب سیســتمهای شــهر هوشــمند هســتند میتواننــد بــه عنــوان بخشــی از مراحــل الزم،
درخواســت ایــن گواهــی را داشــته باشــند.

در مجمــوع ســیزده فروشــنده از شــش کشــور در اســتفاده از ایــن افزونــهی اخیــر حضــور داشــتند ،کــه قــرار بــود همزمــان بــا
یــک کارگاه توســعهدهندگان  TALQبرگــزار شــود .موفقیــت بــه دســت آمــده در مــورد افزونــه بــه طــور ویــژه بــه ایــن حقیقــت
دلگرمکننــده بــود کــه نشــان مــیداد مشــخصات ورژن  2یــک پیشــرفت نســبتاً جدیــد دارد .کنسرســیوم بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه
شــرکتکنندگان بــه طــور معمــول احســاس کردنــد کــه ورژن جدیــد از جهــت یکﭙارچهســازی نســبت بــه ورژن  1مشــخصات شــهر
هوشــمند ،ســادهتر اســت .شــرکتکنندگان توانســتند از ابــزار تســت  TALQاســتفاده کننــد ،بعضــی از مســائل و مشــکات جزئــی آن را
مشــخص کننــد و همﭽنیــن برخــی مــوارد بــا کاربــرد پیﭽیــده را روشــن کننــد .امــا ســازمان گــزارش داد کــه هیــﭻ مســﺌلهی مهمــی کــه
بتوانــد رونــد صــدور گواهینامــه و ســازگاری را بــه طــور قابــل توجهــی ُکنــد کنــد ،وجــود نداشــت.
 TALQاز مجموعــهی گســتردهای از قابلیتهــا بــرای اســتقرار چــراغ خیابانــی الایدیمحــور پشــتیبانی میکنــد .ایــن اســتاندارد مــواردی
ماننــد کنتــرل روشــن/خاموش و تنظیــم میــزان روشــنایی چراغهــا را بــه صــورت تکــی ،گروهــی و یــا منطقــهای بــه صــورت از راه دور فعــال
خواهــد کــرد .ایــن ســیاماس میتوانــد مشــخصات عملکــردی چراغهــا ماننــد انــرژی مصرفــی و حتــی دمــای عملکــردی کــه میتوانــد
یــک شــاخص قابلیــت اطمینــان و طــول عمــر باشــد ،را بــه صــورت تکــی بــرای هــر چــراغ پایــش کنــد .بــا ایــن وجــود ،پروتــکل میتوانــد
از کاربردهــای پیشــرفتهتری کــه در برنامههــای ویدئویــی و امنیتــی وجــود دارد نیــز پشــتیبانی کنــد .چراغهــای خیابانــی میتواننــد
موقعیــت بســیار خوبــی بــرای نصــب دوربینهــا یــا سنســورهای مــورد نیــاز بــرای چنیــن کاربردهایــی باشــند .ایــن سنســورها میتواننــد بــه
صــورت یکﭙارچــه در چراغهــا باشــند و یــا تنهــا از تیــر چــراغ بــرق و منبــع تغذیــهی چــراغ اســتفاده کننــد .همانطــور کــه مــا در پــروژهی
مربــوط بــه شــهر پورتلنــد از ایالــت اورگــون کــه بــا مشــارکت شــرکت کارنــت و اینتــل اجــرا شــده بــود ،گــزارش دادیــم ،جایــی کــه
سنســورها بــرای کمــک بــه پایــش و کاهــش حــوادث ترافیکــی بــه کار گرفتــه شــده بودنــد (.)2QlOtKx/http://bit.ly
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انجمــن مهندســان کشــاورزی و زیستشناســی آمریــکا ( )ASABEدومیــن ســری از اســناد ســهگانهی اســتاندارد را منتشــر کــرده
اســت کــه بــر تعییــن عملکــرد الایدیهــا ،آرایههــا و ماژولهــا ،در ارتبــاط بــا تأﺛیــر آنهــا بــر رشــد گیاهــان متمرکــز شــده اســت (http://
 .)2zC5kS1/bit.lyانجمــن  ASABEیــک ســازمان معتبــر در موسســهی اســتاندارد ملــی آمریــکا ( )ANSIمیباشــد .اســتاندارد ANSI/
 ASABE S642تحــت عنــوان »روشهــای توصیهشــده بــرای اندازهگیــری و تســت محصــوالت الایدی بــرای رشــد و توســعهی گیاهــان«
اســت .ایــن اســتاندارد ،تولیدکننــدگان الایدی را راجــع بــه روشهــای ویــژه بــرای تســت و انتشــار مشــخصات عملکــرد الایدیهــای
ویــژهی گیاهپــروری راهنمایــی میکنــد و همﭽنیــن توســعهدهندگان محصــوالت روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) را قــادر میســازد تــا
محصــوالت فروشــندگان مختلــف را بــا هــم مقایســه کننــد.
انتشــار اســناد  S642حــدود یــک ســال پــس از انتشــار اســناد  S640کــه مربــوط بــه تعریــف شــاخصهای ویــژهی کاربردهــای گیاهپــروری
بــوده ( ،)2zEqfEd/http://bit.lyروی داده اســت .معمــوالً بیشــتر شــاخصهایی کــه در بخــش اساسال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،
مرتبــط و متمرکــز بــر سیســتم بینایــی چشــم انســان اســت و در نتیجــه ایــن شــاخصها بــا آنﭽــه گیاهــان از جهــت انــرژی طیفــی نیــاز دارنــد،
ارتبــاط کمــی دارنــد.
ســند  S642روشهایــی را بــرای تســت آنﭽــه »تجهیــزات تابــش نــوری الایدی« نامیــده میشــود ،تعریــف میکنــد کــه در محــدودهی طیفــی
 280تــا  800نانومتــر هســتند .همانطــور کــه در مقالــهی قبلــی در خصــوص روشــنایی گیاهپــروری اشــاره شــد ،گیاهــان دارای حساســیتی فراتــر
از محــدودهی بصــری انســان هســتند و در حقیقــت ناحیــهی فعــال فتوســنتزی ( )PARگیاهــان فراتــز از محــدودهی  400تــا  700نانومتــر اســت
(.)2wKGoGs/http://bit.ly
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تولیدکنندگانــی کــه از ســند  S642اســتفاده میکننــد ،تابــش یــا شــار نــوری تجهیــز تحــت تســت را بــا اســتفاده از شــاخصهای
تعریــف شــده در ســند  S640انــدازه میگیرنــد .عــاوه بــر ایــن ،ســند  S642مســتلزم آن اســت کــه تولیدکننــده یــا آزمایشــگاه محــل
اجــرای تســت ،توزیــع قــدرت طیفــی (اسپــیدی) تجهیــز را در گامهایــی بــا فواصــل  5نانومتــری در بــازهی  280تــا  800نانومتــر ﺛبــت
کنــد .ایــن اســتاندارد اســتفاده از یــک سیســتم گونیومیتــر (اندازهگیــر جهــت و زاویــه) ترکیبشــده بــا یــک اســﭙکترورادیومیتر را
مشــخص کــرده و الزامــات دقــت بــرای چنیــن تجهیــزات تســتی را تعییــن میکنــد.
دســتیابی بــه اســتاندارد  S642نیــاز بــه اندازهگیــری تغییــرات درازمــدت عملکــرد الایدیهــا در تنظیمــات گیاهپــروری دارد .ایــن
الزامــات شــامل بررســی تغییــرات مشــخصات تــوان الکتریکــی و تغییــر در تابــش یــا شــار فوتونــی تجهیــز تحــت تســت در گذشــت
زمــان اســت .آزمایــش طوالنیمــدت بایــد در یــک شــرایط محیطــی ویــژه کــه معمــوالً دارای تنظیمــات محیــط گیاهپــروری اســت،
انجــام شــود .تجهیــز تحــت تســت بایــد در حداکﺜــر جریــان مجــاز و جریانهــای پایینتــر مــورد بررســی قــرار گیــرد .بــه عــاوه
اســتاندارد  ASABE S642بــرای هــر تســت بــه یــک انــدازهی نمونــه  20الایدی پکیــج یــا  10مــاژول نیــاز دارد.
اســتاندارد  S642بــه مــوازات توســعه در راســتای روشــنایی عمومــی ،طرحریــزی بــرای اجــرای عملکــرد محصــوالت الایدی
گیاهپــروری را در بــازهی فراتــر از الــزام  6000ســاعتهی تســت واقعــی انجــام خواهــد داد .ایــن اســتاندارد جدیــد بــه طرحریــزی
توســعهیافته در اســتانداردهای  28 ,IES TM21تکیــه دارد (.)2zGVI8O/http://bit.ly
یــک بخــش کامــل از اســتاندارد جدیــد بــه تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای تســت ســازگاری الایدیهــا بــرای کاربردهــای گیاهپــروری
اختصــاص داده شــده اســت .بخــش پایانــی اســتاندارد ،الزامــات گزارشهــای تولیدشــده توســط آزمایشــگاههای تســت کــه بــا S624
کار میکننــد را شــرح میدهــد .استانداردســازی قالــب گــزارش تضمیــن میکنــد کــه توســعهدهندگان اساسال بتواننــد اطاعــات
فروشــندگان مختلــف را بــه آســانی مقایســه کننــد.
اســتاندارد  S642بــا چندیــن بخــش ضمیمــه بــه پایــان میرســد .یکــی از ایــن بخشهــا در مــورد جهــت نــور اســت و ایــن واقعیــت را
تأییــد میکنــد کــه تفاوتهــای وســیعی در کاربردهــای روشــنایی گیاهپــروری وجــود دارد از روشــنایی مکمــل در گلخانههــا گرفتــه
تــا روشــنایی بیــن گیاهــان در مــزارع عمــودی .ضمیمــه دیگــر شــامل ماحظــات اندازهگیــری الایدیهــا و ماژولهایــی اســت کــه
از طرحهــای خنکســازی اکتیــو اســتفاده میکننــد.
توســعه بیشــتر در ایــن زمینــه باعــﺚ میشــود کــه برنامههــای گــذار بــازار بهبــود یابــد و در نتیجــه منجــر بــه افزایــش ســرعت جــذب
روشــنایی الایدی در بخــش گیاهپــروری گــردد .همانطــور کــه اخیــرا ً نوشــتیم ،کنسرســیوم طراحــی روشــنایی ( )DLCاخیــرا ً الزامــات
اندازهگیــری و مستندســازی را منتشــر کــرده اســت کــه ســازندگان تجهیــزات بایــد بــرای شــامل شــدن در لیســت محصــوالت واجــد
شــرایط گیاهپــروری  DLCاز آن تبعیــت کننــد ( .)2zErtzj/http://bit.lyمــا نیــز در کنفرانــس روشــنایی گیاهپــروری اخیــر خــود
ارائــهای را در مــورد ایــن الزامــات داشــتیم .بــرای کســب اطــاع در مــورد پوشــش ایــن کنفرانــس میتوانیــد شــماره آینــده مجلــه را
پیگیــری کنیــد.
در همیــن حــال ،انجمــن  ASABEدارای یــک کارگــروه ســوم اســت کــه روی ســومین و آخریــن اســتاندارد از مجموعه اســتانداردهای
گیاهپــروریاش کار میکننــد .اســتاندارد بعــدی متمرکــز بــر بهــرهوری گیاهپــروری خواهــد بــود و روی روشهــای بســیار متنــوع
روشــنایی گیاهپــروری کــه ممکــن اســت بــرای تأﺛیرگــذاری روی رشــد و مورفولــوژی اســتفاده شــوند بحــﺚ میکنــد.
اطاعات بیشتر2zCUw65/http://bit.ly :

انجمن مهندسان روشنایی ( )IESاپلیکیشن ( Ready Refrenceمرجع آماده)
را که مربوط به اطالعاتی در زمینهی روشهای روشنایی است ،برای دانلود
رایگان منتشر کرده است.

انجمــن مهندســان روشــنایی اعــام کــرده اســت کــه اپلیکیشــن »مرجــع آمــاده« در حــال حاضــر بــرای گوشــیهای هوشــمند
اپــل و اندرویــد در دســترس اســت کــه منبعــی بــا دسترســی آســان اطاعــات و دانــش مربــوط بــه صنعــت روشــنایی اســت .ایــن برنامــه
در درجــهی اول بــرای طراحــان و کارشناســان حــوزهی روشــنایی توســعه داده شــده اســت ،بــا ایــن حــال بــرای هرکســی کــه بــا
الایدیهــا و صنعــت اساسال ســروکار دارد ،میتوانــد مفیــد واقــع شــود.
ایــن اَپ دارای جــداول اطاعاتــی اســت کــه اصــول کار روشــنایی را توضیــﺢ میدهــد و همﭽنیــن دارای یــک ماشــین حســاب اســت
کــه میتوانــد محاســبات انــرژی و اقتصــادی را انجــام دهــد.
شــما میتوانیــد ایــن اپلیکیشــن را در اپلاســتور یــا گوگلپلــی بیابیــد ،دانلــود و نصــب آن شــاید یــک دقیقــه زمــان ببــرد IES .در
وبســایت اختصاصــی خــود اطاعاتــی را در زمینــه ایــن اپلیکیشــن آورده اســت (.)2QmcZLB/http://bit.ly
ویژگــی جســتجو بــه کاربــران ایــن اَپ اجــازه میدهــد تــا بتواننــد بــه ســرعت اطاعــات ذخیرهشــده مــورد نظــر خــود را بیابنــد،
اگرچــه در ایــن زمینــه رابــط کاربــری نیــز وجــود دارد کــه میتــوان بــا مــرور آن منابــع مختلفــی را یافــت .اطاعــات موجــود بــا
عبــارت »( «core lighting knowledgeدانــش روشــنایی مرکــزی) آﻏــاز میشــود و شــامل دادههــای مــورد اســتفاده ماننــد مقادیــر
جــداول روشــنایی اســت.
مﺜــال دیگــری از ایــن »دانــش مرکــزی« ،منبــع اطاعاتــی در مــورد کنترلهــای روشــنایی و روشــنایی هوشــمند اســت کــه بــه طــور
مســتقیم در صفحــه اصلــی برنامــه در دســترس اســت .در ایــن بخــش یــک توضیــﺢ اولیــه در مــورد چرایــی اهمیــت کنتــرل و همﭽنیــن
مفاهیــم کنتــرل دســتی و اتوماتیــک آمــده اســت .ســﭙس برنامــه در مــورد جزئیــات انــواع مختلــف سنســورها توضیــﺢ داده اســت.
همﭽنیــن یــک بخــش در مــورد روشهــای مختلــف کنتــرل روشــنایی در آن موجــود اســت.
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الزم بــه ذکــر اســت کــه هندبــوک (کتــاب راهنمــا) روشــنایی منتشــر شــده توســط  IESکــه اکنــون دهمیــن نســخهی
آن موجــود اســت ،همﭽنــان کاملتریــن مرجــع بــرای طراحــان و متخصصــان روشــنایی اســت و قــرار نیســت ایــن
اپلیکیشــن جایگزیــن آن مرجــع شــود .امــا ایــن برنامــه شــامل اطاعــات ارزشــمندی از آن کتــاب مرجــع و اســتانداردهای
 IESمیباشــد .عــاوه بــر ایــن وجــود یــک ماشــین حســاب مخصــوص بــرای نیازهــای محاســبات روشــنایی ماننــد مصــرف انــرژی و
هزینــهی پــروژه در ایــن برنامــه میتوانــد ابــزار ارزشــمندی بــه شــمار آیــد.
کاربــران ایــن برنامــه تعاریــف جامعــی در خصــوص اصطاحــات صنعــت روشــنایی مییابنــد .بــه عنــوان مﺜــال ،یــک بخــش بســیار
آموزنــده در ایــن خصــوص در مــورد بحــﺚ خیرگــی و درخشــش اســت ،در بخــش دیگــر در مــورد دانــش رنــﮓ پایــه و چگونگــی
درک رنﮓهــا توســط انســان بحــﺚ شــده اســت و در بخــش دیگــری از آن در مــورد قوانیــن انــرژی و ســازمانهایی کــه مشــخصات
نظارتــی مربــوط بــه انــرژی را منتشــر میکننــد ،مطالبــی گــردآوری شــده اســت.
 IESمجموعــهای باورنکردنــی از اســتانداردها ،اقدامــات توصیــهای ،روشهــای تســت و ﻏیــره را توســعه داده اســت .بــرای مﺜــال،
مــا بــه طــور منظــم ایــن روال را روی شــاخصهای رنــﮓ  30-IES TMپوشــش دادهایــم ( .)2Qt5K4c/http://bit.lyدر بخشــی از
برنامــه بــا عنــوان »( The Principles of Colorاصــول رنــﮓ)« توضیــﺢ جامعــی در مــورد  30-TMهمــراه بــا جزئیاتــی در مــورد دیگــر
شــاخصها از جملــه ( CRIشــاخص نمــود رنــﮓ) خواهیــد یافــت.
در مجلــهی  LEDsکــه تمرکــز روی منابــع الایدی اســت ،مــا بــه طــور منظــم در مــورد اســتاندارد  80-LMبــرای توصیــف عملکــرد
الایدی و روش  21-TMبــرای پیشبینــی عمــر مفیــد یــک الایدی بــر اســاس دادههــای  80-LMبحــﺚ کردهایــم (http://bit.
 .)2QmIt4a/lyبــا اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن ،بــا اســتفاده از گزینــهی جســتجو در مــورد واژهی  ،80-LMایــن برنامــه یــک لینــک بــه
بخــش »منابــع روشــنایی الکتریکــی و تجهیــزات جانبــی« ایجــاد کــرد کــه در محتــوای آن لینــک بحﺜــی در مــورد اصــول و جزئیــات
الایدی در زمینــهی چگونگــی اســتفاده از اســتانداردهای  80-LMو  21-TMوجــود داشــت.
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دوراندیشی صنعت|| کنترل

اساسال ،مسیر روشنایی را در راستای دستیابی
به گواهینامهی  WELLکنترل میکند.

برِنــت پروتمــن در مــورد تأﺛیــر کنترلهــای روشــنایی پیشــرفته بــر صــدور گواهینامــهی موسســهی  WELLدر موضــوع روشــنایی توضیــﺢ
میدهــد .ایــن موسســه ،دســتورالعملهای روشــنایی را بــرای بــه حداقــل رســاندن اختــال روشــنایی در سیســتم چرخــهی شــبانهروزی بــدن
انســان ،افزایــش بهــرهوری و فراهــم کــردن کیفیــت بینایــی مناســب تعییــن میکنــد.
هــدف از اســتاندارد ســاختمانی  WELLکــه توســط موسســهی بینالمللــی ســاختمانی  )WELL )IWBIتوســعه داده شــده اســت ،یــک
هــدف ســاده و روان اســت :ایجــاد ســاختمانهای بهتــر بــرای کمــک بــه آســایش و لــذت بیشــتر مــردم.
اســتاندارد فعلــی  WELL v1متمرکــز بــر هفــت موضــوع اســت :هــوا ،آب ،تغذیــه ،روشــنایی ،تناســب انــدام ،راحتــی و ذهــن (http://bit.
 .)2Pmjsp8/lyرعایــت الزامــات در هــر موضــوع بــه دســتیابی گواهینامــهی  WELLکمــک میکنــد و از ســامتی و تندرســتی بهتــر در
محیــط ســاختمان پشــتیبانی میکنــد.
اســتاندارد  WELL v2اکنــون در مرحلــهی آزمایشــی اســت و کاربــران میتواننــد بافاصلــه پــس از تأییــد آن ،تحــت نســخهی جدیــد
ﺛبــت نــام کننــد .بــر اســاس گــزارش موسســهی بینالمللــی ســاختمان  ،WELLپــس از تکمیــل شــدن  ،v2آن شــامل »مجموعــهای کامــل
از پیشــرفتهایی خواهــد بــود کــه هــدف جهانــی  IWBEرا بــرای ایجــاد آینــدهای بــا ســامت بیشــتر بــرای عمــوم مــردم محقــق میکنــد.
در ایــن نســخه ،از تجــارب مهمــی کــه تقریب ـاً از  1000پــروژهی ﺛبــت یــا تأییــد شــده در  34کشــور از سراســر جهــان بــوده ،اســتفاده شــده
اســت« (.)2Pr527b/http://bit.ly

◄چرا استاندارد WELL؟

◄پیش شرط های  WELLو همگرا شدن کنترل ها

در ایــن قســمت بــه بررســی تأﺛیــر کنترلهــای روشــنایی پیشــرفته روی موضــوع روشــنایی در گواهینامــهی  WELLخواهیــم پرداخــت .ایــن
گواهینامــه دســتورالعملهایی را در راســتای بــه حداقــل رســاندن اختــال در سیســتم چرخــهی شــبانهروزی بــدن انســان ،افزایــش بهــرهوری و
فراهــم کــردن بینایــی مناســب تعییــن کــرده اســت .موضــوع روشــنایی شــامل  11ویژگــی میباشــد 4 ،مــورد از آنهــا پیششــرطهایی هســتند
کــه بــرای صــدور مجــوز نقــرهای الزم هســتند و  7مــورد از آنهــا مربــوط بــه بهینهســازیهایی هســتند کــه میتواننــد ســاختمان را در دســتیابی
بــه ســطوح باالتــر گواهینامــه در اســتاندارد ( WELLگواهینامــهی پاتینــی یــا طایــی) کمــک کننــد.
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انجمــن بهداشــت عمومــی آمریــکا خاطــر نشــان کــرده اســت کــه یــک محیــط داخلــی ضعیــف میتوانــد تأﺛیــری منفــی بــر روی ســامتی
ســاکنان آن بگــذارد .عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات نشــان دادهانــد کــه کارکنانــی کــه سامتیشــان دچــار مشــکل اســت ﻏالب ـاً ﻏیبــت میکننــد،
ســاعات کاری بیشــتری را از دســت میدهنــد و نســبت بــه کارکنانــی کــه چنیــن شــرایطی نــدارد ،بهــرهوری کمتــری دارنــد .اســتاندارد ســاختمان
 WELLبــا رویکــردی مبتنــی بــر شــواهد توســعه داده شــده اســت و توســعهدهندگان آن بــه تحقیقاتــی اشــاره میکننــد کــه نشــان میدهــد
بهــرهوری و مزایــای ســامتی از مــواردی ماننــد بهبــود تهویــهی هــوا و طراحــی روشــنایی ناشــی میشــود (.)2PrRZm7/http://bit.ly
راهحلهــای روشــنایی ســفید قابــل کنتــرل و ســایهی اتوماتیــک بــه طــور فزاینــدهای ،جنبههــای مهمــی از راهبــرد ســاختمانهای هوشــمند
هســتند ( .)2PsE7Yz/http://bit.lyطراحــی روشــنایی پیشــرفته ،موضوعــی کلیــدی بــرای ایجــاد محیطــی مناســب بــرای افــراد حاضــر در آن
فضــا اســت .همیــن راهبردهــا میتوانــد کمــک قابــل توجهــی بــه ســاختمانها در جهــت دســتیابی بــه گواهینامــهی  WELLداشــته باشــند و
همﭽنیــن میتواننــد بــا ارائــهی عملکــرد روشــنایی قابــل پیشبینــی و اســتوار و نیــز سادهســازی پیﭽیدگیهــای فنــی ،پروژههــا را آســانتر و
در زمــان کمتــری ایجــاد کننــد.

راهحلهــای کنتــرل روشــنایی پیشــرفته میتواننــد در دســتیابی بــه  4پیششــرط الزامــی موضــوع روشــنایی موﺛــر
باشــند:
• ویژگی  :53طراحی روشنایی بصری؛
• ویژگی  :54طراحی روشنایی شبانهروزی؛
• ویژگی  :55کنترل خیرگی روشنایی الکتریکی؛
• ویژگی  :56کنترل خیرگی خورشیدی؛

ویژگــی  ،53بــا عنــوان طراحــی روشــنایی بصــری شــامل دو قســمت اســت ،اول بینایــی دقیــق افــراد و دوم مدیریــت روشــنایی .هــدف از ایــن
ویژگــی اطمینــان از ســطﺢ روشــنایی کافــی بــرای فعالیتهــای مختلــف ،بهبــود کلــی جذابیــت بصــری و کمــک بــه تأمیــن میــزان نــور الزم
در فضــای کاری بــدون فضــای فرعــیِ بیــش از حــد روشنشــده اســت .همــراه بــودن روشــنایی مســتقیم قابــل تنظیــم بــا روشــنایی محیطــی
ﻏیرمســتقیم یــا پراکنــده ،امــکان سفارشیســازی و تیزبینــی بصــری قابــل قبــول را بــه کاربــر داده و در عیــن حــال ،نــور پسزمینــه مناســبتری
را فراهــم میکنــد (شــکل.)1
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شکل -1تجهیزات و چراغهای الایدی سفید قابل تنظیم که به طور دقیق در موقعیتهای کلیدی قرار داده شدهاند،
سطح نور کافی را فراهم میکنند در حالی که اختالل در چرخهی شبانهروزی را به حداقل رساندهاند در یک محیط
اداری که دارای گواهینامه ساختمان  WELLاست.

ایــن ویژگــی متوســط ســطﺢ نــور مــورد نیــاز را در صفحــهی افقــی بــا اندازهگیــری  30اینــﭻ بــاالی ســطﺢ زمیــن 20 ،فوتکنــدل یــا
بیشــتر تعریــف میکنــد .بــه طــور مســتقل نواحــی کنترلشــدهی روشــنایی بیــش از  500فــوت مربــع نیســت .بــه عــاوه ،ایــن ویژگــی روشــنایی
مناســب و نــرخ کنتراســت را بــرای اجتنــاب از نقــاط تاریــک یــا نقــاط بیــش از حــد روشــن در روی ســطوح مختلــف یــک اتــاق تعریــف کــرده
اســت .بــه عنــوان مﺜــال در بیــن فضاهــای مختلــف ،ایــن نســبت بیشــتر از  10برابــر اتــاق اصلــی نســبت بــه اتاقهــای فرعــی و در میــان ســطوح
درون یــک فضــا ،هــر ســطحی نمیتوانــد روشــنایی بزرگتــر یــا کوچکتــر از ســه برابــر یــک ســطﺢ مجــاور خــود داشــته باشــد .کنترلهــای
روشــنایی دیجیتــال بــه متخصصــان روشــنایی اجــازه میدهــد تــا ســطوح نــور را بــرای رعایــت الــزام نــرخ کنتراســت تنظیــم کننــد (حداکﺜــر
روشــنایی خروجــی را بــرای ســطﺢ شــدت روشــنایی مناســب تنظیــم کننــد).
یــک طــرح روشــنایی میتوانــد الــزام شــدت روشــنایی را تنهــا بــا تجهیــزات بــرآورده کنــد ،امــا ایــن اســتراتژی در روشــنایی بســیار درخشــان
ایجــاد میشــود ،کــه در اوایــل روز قابــل قبــول اســت امــا در هنــگام عصــر مطلــوب نیســت ،زیــرا میتوانــد منجــر بــه تأﺛیــر منفــی در الگــوی
خــواب افــراد گــردد.

طراحــی یــک سیســتم مدیریــت نــور و ســایهی یکﭙارچــه بــا قابلیــت اســتفاده از نــور طبیعــی روز میتوانــد بــه
کمــک ســایبانها نــور طبیعــی روز را تنظیــم کــرده ،شــدت روشــنایی مــورد نیــاز را تأمیــن کــرده و خیرگــی را حــذف
کنــد ،درحالیکــه کنتــرل روشــنایی بــه صــورت اتوماتیــک ،میــزان روشــنایی را کــم کــرده و بــه صرفهجویــی در مصــرف
انــرژی کمــک کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،مناطــق روشــنایی نبایــد بزرگتــر از  500فــوت مربــع یــا 20درصــد از یــک طــرح طبقــه اداری بــاز باشــند .یــک اســتراتژی
کنتــرل دیجیتــال میتوانــد الزامــات ناحیهبنــدی را بــدون نیــاز بــه سیمکشــی پیﭽیــده تطبیــق دهــد و زمانــی کــه مبلمــان یــا چیدمــان بــه
ناچــار تغییــر میکنــد ،نواحــی میتواننــد بــه آســانی از طریــق یــک کامﭙیوتــر و بــدون نیــاز بــه سیمکشــی مجــدد تغییــر کننــد.
ایــن بُعــد مدیریــت روشــنایی مربــوز بــه طراحــی روشــنایی بصــری ،میــزان شــدت روشــنایی را متعــادل نگــه مــیدارد و نیــاز بــه طرحــی دارد
کــه حداقــل دو مــورد از عوامــل زیــر را مــورد ماحظــه قــرار داده باشــد:
• کنتراست نوری حداکﺜری بین اتاقهای اصلی و فضاهای فرعی مانند راهروها و راهپلهها؛
• کنتراست نوری حداکﺜری بین سطوح کار و سطوح بافاصله مجاور؛
• کنتراست نوری بین سطوح کار و سطوح دور و ﻏیرمجاور در همان اتاق؛
• روشــی کــه روشــنایی در ســقف یــک اتــاق مشــخص توزیــع شــده باشــد کــه تفــاوت در روشــنایی را نگــه مــیدارد ،امــا از ایجــاد نقــاط

بــدن اســت ،محاســبه شــده اســت .نورهــای بــا طــول مــوج کوتاهتــر (نــور آبــی) نســبت بــه نورهــای بــا طــول مــوج بلندتــر (نورهــای زرد
یــا قرمــز) واکنــش بیولوژیکــی قویتــری دارنــد .ایــن نســبت بــرای نــور بــا طــول مــوج کوتاهتــر بــه دلیــل تأﺛیــر آن روی سیســتم چرخــهی
شــبانهروزی بــدن انســان باالتــر خواهــد بــود .بــه طــور مﺜــال ایــن نســبت بــرای یــک المــﭗ فلورســنت بــا دمــای رنــﮓ  6500درجــه کلویــن
ممکــن اســت  1,02باشــد ،زیــرا نــوری بــا ایــن دمــا دارای مقــدار زیــادی نــور آبــی تحریککننــده اســت ،در حالــی کــه ایــن نســبت بــرای
یــک المــﭗ فلورســنت  2950درجــه کلوینــی ممکــن اســت حــدود  0,43باشــد ،زیــرا توزیــع قــدرت طیفــی (اسپــیدی) در ایــن دمــا دارای
مقادیــر کمتــری از نــور آبــی تحریککننــده میباشــد (.)2LvJhBa/http://bit.ly
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تاریــک یــا نقــاط بســیار روشــن کــه پتانســیل خیرگــی را دارنــد ،جلوگیــری میکنــد.
راهحــل کنتــرل دیجیتــال در پیگیــری کســب گواهینامــهی  ،WELLنــه تنهــا از دیــد مشــتری ،بلکــه از جهــت سادهســازی طراحــی و
مشــخصات ،مزایــای فوقالعــادهای را خواهــد داشــت .شــروع بــا تکنولــوژی قــوی ،منعطــف و هوشــمند در طراحــی باعــﺚ میشــود کــه
طراحــی ،نصــب و راهانــدازی و حتــی تنظیمــات سیســتم در طــول زمــان ســاده شــود .انتخــاب یــک پروتــکل دیجیتــال کــه اجــازه دهــد
هــر تجهیــز بــه صــورت منحصــر بــه فــرد آدرسدهــی شــود ،بســیار مهــم اســت و نتایجــی را ایجــاد میکنــد کــه دارای ســازگاری بیشــتر و
رضایتبخشتــر هســتند و عــاوه بــر ایــن میتوانــد در تحقــق ماحظــات تعــادل شــدت روشــنایی ،همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد،
موﺛــر باشــد .بــرای تأییــد انطبــاق بــا اســتاندارد ،پــروژهی مــورد نظــر بایــد یــک نامــهی تضمیــن از طــرف معمــار ،یــک ســند خــط مشــی و
نیــز یــک اندازهگیــری نقطــهای را ارائــه دهــد.
ویژگــی  54مربــوط بــه طراحــی روشــنایی مطابــق بــا چرخــهی شــبانهروزی بــدن انســان اســت .ایــن جنبــه از گواهینامــهی  WELLبــرای
تأمیــن شــرایط روشــناییای اســت کــه الگوهــای طبیعــی چرخــهی شــبانهروزی بــدن انســان بــا شــدت نــور مانوپیــک مناســب را در نواحــی
کاری تقویــت میکنــد (.)2Po0oXD/http://bit.ly
اســتاندارد ســاختمان  WELLنشــان میدهــد کــه روشــنایی داخلــی نقــش مهمــی در فراینــد چرخــهی شــبانهروزی بــدن انســان دارد .بــا توجــه
بــه اینکــه افــراد 90درصــد از اوقــات زندگــی خــود را در محیطهــای داخلــی میگذراننــد ،اســتاندارد  WELLبــه طــور ویــژه بــه طراحــی
الگوهــای روشــن/خاموش بهینــه پرداختــه اســت IWBE .بــر ایــن عقیــده اســت کــه بــدن انســان بــرای هماهنﮓســازی صحیــﺢ ریتمهــای
شــبانهروزی خــود بــه دورههــای متنــاوب از هــر دو حالــت روشــنایی و تاریکــی نیــاز دارد و روشــنایی ناکافــی یــا طراحــی روشــنایی نادرســت
میتوانــد منجــر بــه تغییــر فــاز چرخــهی شــبانهروزی گــردد ،بــه خصــوص اگــر در هنــگام شــب در معــرض نــور نامناســب قــرار بگیــرد .ایــن
موضــوع ،مربــوط بــه الزامــات ویژگــی  54میباشــد.
بــرای تحقــق پیششــرط ویژگــی  ،54حداقــل یکــی از الزامــات زیــر بایــد بــرآورده شــوند :شــار معــادل مانوپیــک ( 200 )EMLدر �75
یــا بیشــتر ایســتگاههای کاری در محــل  4فــوت بــاالی کــف تمامشــده ،حداقــل در  4ســاعت در روز ( 9صبــﺢ تــا  1بعدازﻇهــر) در تمــام
روزهــای ســال وجــود داشــته باشــد و یــا ایامال برابــر  150در تمامــی ایســتگاههای کاری تأمیــن گــردد.
پارامتــر ایامال بــا اندازهگیــری لوکــس بینایــی و ضــرب کــردن آن بــا نرخــی کــه همبســته بــا تأﺛیــر روشــنایی در چرخــهی خــواب و بیــداری
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تحقق الزامات ایامال با چند روش قابل دستیابی است:
 تجهیــزات روشــن و دارای دمــای رنــﮓ (سیســیتی) گــرم؛ اگرچــه در ایــن حالــت مقــدار نســبت مذکــور پاییــن اســت ،امــااگــر تجهیــز دارای نــور کافــی باشــد ،میتوانــد الزامــات ایامال را بــرآورده کنــد .اشــکال کار هــم در مصــرف بیشــتر انــرژی خواهــد
بــود و دیگــر اینکــه ممکــن اســت روشــنایی تجهیــز از مقــدار الزم بیشــتر باشــد .بــا کمــک یــک سیســتم کنتــرل و یــک سیســتم زمانــی دقیــق،
ایــن حالــت میتوانــد یــک گزینــهی قابــل قبــول باشــد .البتــه دســتیابی همزمــان چنیــن تجهیــزی بــه الزامــات  LEEDو  WELLدچــار چالــش
بیشــتری خواهــد بــود ،زیــرا در ایــن حالــت هزینههــای انــرژی ســاالنه بیشــتر میشــود.
 تجهیــز بــا دمــای رنــﮓ ســرد دارای نســبت باالتــر؛ در ایــن شــرایط میتــوان بــا تــوان کمتــر ،الزامــات ایامال را تحقــق بخشــید .نقطــه ضعــفایــن روش در ایــن اســت کــه افــرادی کــه در هنــگام عصــر تحــت چنیــن نــوری کار میکننــد ممکــن اســت بــه علــت نــور فعــال بیولوژیکــی،
در چرخــهی شــبانهروزی خــود دچــار اختــال شــوند .ایــن نــور حتــی بــا وجــود یــک دیمــر نیــز چرخــهی خــواب ســاکنان را مختــل خواهــد
کــرد.
 تجهیــزات نــور ســفید قابــل تنظیــم؛ ایــن تجهیــزات و کنترلهــای آن میتواننــد طــوری برنامهریــزی شــوند تــا یــک سیســیتی بــاال ونســبت بــاال را در هنــگام صبــﺢ ارائــه کننــد .آنهــا همﭽنیــن میتواننــد جهــت بــه حداقــل رســاندن اختــال خــواب ،بــه روشــنایی اجــازه دهنــد
کــه بــه صــورت اتوماتیــک و بــه آرامــی در طــول روز تنظیــم شــود .بــرای مﺜــال ،نورهــای بــا طــول مــوج کوتــاه (ماننــد رنــﮓ آبــی یــا بنفــش
در انتهــای طیــف مرئــی) میتواننــد در اوایــل روز مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و ســﭙس هنــگام بعــد از ﻇهــر و عصــر کاهــش داده شــوند.
هزینههــای اولیــهی تجهیــزات نــور ســفید قابــل تنظیــم ،میتوانــد بــه عنــوان یــک مانــع بالقــوه بــرای ایــن روش بــه شــمار آیــد امــا در مقابــل،
مزایــای ایــن طــرح قابــل توجهانــد.
ویژگــی  55دارای یــک رویکــرد دو بخشــی بــرای کنتــرل خیرگــی خورشــید اســت .بخــش اول مربــوط بــه چــراغ حفــاظ دار (جهــت کاهــش
خیرگــی) اســت کــه بایــد زاویههــای حفــاظ را بــرای المﭗهــای موجــود در فضاهــای اشغالشــده بــا مقادیــر مختلــف درخشــندگی ،تعریــف
کنــد و بخــش دوم در مــورد بــه حداقــل رســاندن خیرگــی در محیطهــای نشــیمن تمرکــز دارد .درخشــندگی چراغهــای بــا درجــهی بیشــتر از
 53درجــه بــاالی مرکــز دیــد بایــد کمتــر از  8000کنــدل بــر متــر مربــع باشــد .کنترلهــای روشــنایی کــه امــکان کاهــش دقیــق و ﻇریــف و بــا
کیفیــت نــور را فراهــم میکننــد ،بــه بــرآورده کــردن آســتانههای روشــن تشــخیص داده شــده کمــک میکننــد.
ویژگــی  56مربــوط بــه کنتــرل خیرگــی خورشــید اســت .هــدف از ایــن ویژگــی اجتنــاب از خیرگــی و درخشــندگی نــور خورشــید اســت.
اســتراتژیهای مســدود کــردن یــا بازتــاب دادن نــور مســتقیم خورشــید از ســاکنان همــراه بــا الزامــات کلیــدی دیگــر ،حالــت پنجرههــای
موجــود در فضاهــای منظــم دارای ســکونت افــراد را مشــخص میکنــد.
نــور روشــن در طــول روز بــرای داشــتن ســامتی مفیــد اســت ،امــا میــزان ناهمواریهــای روشــنایی در زمینــهی بیننایــی میتوانــد باعــﺚ
خســتگی بصــری و ناراحتــی گــردد .خیرگــی و یــا روشــنی بیــش از حــد در اﺛــر پراکندگــی نــور درون چشــم رخ میدهــد (پراکندگــی داخــل
چشــم) ،بنابرایــن ایجــاد یــک پوشــش بــرای چــراغ کــه کنتراســت درخشــندگی دریافــت شــده در شــبکیهی چشــم را کاهــش دهــد ،ضــروری
اســت .در ســاختمانها ،منابــع ایجــاد کننــدهی خیرگــی اﻏلــب بــدون حفــاظ و یــا دارای حفــاظ ضعیــف هســتند و یــا اینکــه نــور خورشــید بــه
صــورت مســتقیم و یــا از ســطوح بازتابنــده بــه چشــم ضربــه میزنــد.
بــرای محقــق شــدن قســمت اول کنتــرل خیرگــی خورشــید (ســایهی پنجــرهی نمــا) در طراحــی ســاختمان باشــد شــامل یکــی از مــوارد زیــر
باشــد:
 کنترلپذیر یا اتوماتیک بودن سایه یا پردهی داخلی پنجره؛ سیستم سایهی خارجی تنظیمشده برای کاهش خیرگی؛ شیشههای اتوماتیک که میتواند انتقال خیرگی را برای کاهش حداقل 90درصد تعدیل کند.در ادامــه بــرای بــرآورده کــردن قســمت ( 2مدیریــت نــور روز) ،نیــاز بــه درج حداقــل یکــی از ایــن پنــج اســتراتژی در مــورد نــور طبیعــی روز
داریم:
 ســایه یــا پــردهی پنجــره داخلــی کــه میتوانــد توســط ســاکنان کنتــرل و یــا بــه صــورت اتوماتیــک بــرای بــه حداقــل رســانی خیرگــی مــورداســتقاده قــرار میگیــرد.

 سیستمهای سایهی خارجی که برای کاهش خیرگی تنظیم میشوند؛ قفسههای نور داخلی که نور خورشید را به سمت سقف انعکاس دهند؛ رشــتهای از میکرومیرورهــا (المانهــای آینــهای انعکاسدهنــدهی کوچــک) روی پنجــره کــه نــور خورشــید را بــه ســمتســقف انعــکاس دهــد؛
 پرداخــت (صیقــلکاری) جهــت مــات و کــدری متغیــر ،ماننــد یــک شیشــهی الکتروکرومیــک کــه میتوانــد انتقــال خیرگــی را تــا90درصــد یــا بیشــتر کاهــش دهــد.
سیســتمهای ســایهی خــودکار تطبیقــی بــا خورشــید پنجــره میتوانــد بــه بازتــاب تابشهــای خشــن کمــک کنــد و در حالــی کــه
چشــماندازی مطلــوب را ارائــه میدهــد ،از تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــه ســاکنان نیــز جلوگیــری کنــد .یــک سیســتم یکﭙارچــهی
کنتــرل همزمــان نــور و ســایه بــه کنترلهــای روشــنایی اجــازه میدهــد تــا در واکنــش بــه تنظیمــات ســایه کــه بــه کنتــرل خیرگــی
کمــک میکنــد ،بطــور همزمــان درخشــندگی در فضــای داخلــی را حفــﻆ کننــد (شــکل.)2

شکل -2کنترلهای اساسال پیشرفته میتواند با تنظیم نور خروجی و دمای رنگ آن بر اساس سطوح نور طبیعی روز و
اوقات روز و سال و همچنین مدیریت سیستمهای سایه تطبیقی با خورشید در پاسخ به شرایط مختلف ،به اهداف روشنایی
استاندارد ساختمان  WELLدست یابد.

◄آگاهی بخشی شرایط ساختمان توسط استاندارد WELL

اســتاندارد ســاختمانی WELLدر حــال کمــک بــه افزایــش آگاهــی در مــورد طرحهــای روشــنایی اســت تــا بتوانــد از افــرادی کــه
در آن فضــا کار یــا زندگــی میکننــد ،بهتریــن پشــتیبانی را بــه عمــل آورد.
پیششــرطهای برجســته شــده در ایــن مقالــه ،میتوانــد مســیر پــروژه را در دســتیابی بــه گواهینامــه  WELLقــرار دهــد و راهحلهــای
کنتــرل روشــنایی میتوانــد بــه طــور موﺛــری بهینهســازیهای روشــنایی مــورد نیــاز بــرای گواهینامــهی طایــی و پاتینــی  WELLرا فراهــم
کنــد .تولیدکننــدگان روشــنایی بــه توســعهی محصــوالت و راهحلهــای هوشــمند ادامــه میدهنــد .ایــن روال بــه طراحــان ،متخصصــان،
معمــاران و مهندســان کمــک میکنــد تــا یــک محیــط کاری راحتتــر ،پایدارتــر و بــا بهــرهوری باالتــر ارائــه کننــد.

شماره ی چهل و دوم آبان و آذر1397
November/December 2018
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ساختمانهای هوشمند||دیتای اینترنت اشیاء
چگونگی کمک چراغهای متصل به اینترنت اشیاء به یک امالکی

بزرگ برای صرفهجویی در برنامههای توسعهی ساختمان اداریاش
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شرکت ( CBREسیبیآر_ای) مستقر در لسآنجلس قصد داشت تا دفتر آمستردام خود را دو برابر کند ،تا اینکه چراغهای سقفی
هوشمند توانست این شرکت را متقاعد و از تصمیم خود منصرف کند .همانطور که مارکهالﭙر دوباره به آن را در موضوعی دیگر یافته
است ،دیتا میتواند به روشنایی جدید تبدیل شود .برای این کار ابتدا باید چند چیز اتفاق بیفتد.
اکنون چندین سال است که همهی ما در حال شنیدن مباحﺜی در مورد ساختمان هوشمند مبتنی بر روشنایی هستیم .اما اگر واقعاً این
موضوع ادامه پیدا کند ،مطمﺌن باشید که دالر صنعت اماک پشت آن قرار گرفته است.
شرکت سیبیآر_ای ،ﻏول  14,2میلیارد دالری خدمات اماک و مستغات را در نظر بگبربد.
در یک ساختمان چهار طبقه نزدیک فرودگاه شیﭙول در بیرون از آمستردام ،شرکت سیبیآر_ای در حال آزمایش حدود  400چراغ
سقفی از شرکت آئورورا ( )Auroraمیباشد که به تراشهها و سنسورهای شرکت  Gooeeمجهز هستند .شرکت  Gooeeیک شرکت
توسعهدهندهی تکنولوژیهای قابلیتساز برای کاربردهای اینترنت اشیاء روشنایی محور است.
این چراغها در سراسر دفتر شرکت سیبیآر_ای با ابعاد  400مترمربع پخش شده است که تمام طبقهی دوم را پوشش میدهد که در این
طبقه حدود  80کارمند در حال فعالیت هستند.
ایده این است که شرکت سیبیآر_ای این مجموعه را در محل استقرارش آزمایش کند و اگر توانست به خوبی کار کند ،از آن
مجموعه در اماک موجود در سیبیآر_ای بزرگ خود استفاده کند تا شرکت بتواند تمامی خدمات مبتنی بر دادهی خود را که
مدتهاست توسط صنعت روشنایی وعده داده شده بود در اختیار مستاجرین خود قرار دهد.
در صورتی که در چند سال گذشته عادت را کنار گذاشتهاید ،انتظار میرود که ساختمانهای هوشمند مبتنی بر روشنایی متصل به شبکه
بتوانند ارزش ،سودمندی و راحتی اماکن تجاری جهان را تغییر دهند.
به طور خاصه ،چراغهای تعبیه شده همراه با سنسورها و تراشههای ارتباطی میتوانند حضور افراد ،فعالیت ،دما ،رطوبت ،کیفیت هوا،
نویز و مواردی شبیه به این را در بر داشته باشد .آنها اطاعات کسب شدهی خود را به یک سیستم ابری میفرستند .این سیستم ابری
اطاعات را برای مدیران تأسیسات تحلیل خواهد کرد تا آنها بتوانند تصمیمات موﺛر خود را در مورد چگونگی تغییر فضا بگیرند؛ شامل
مواردی مانند تنظیم مجدد اتاقها ،گسترش ،کوچک شدن و دیگر موارد.
همﭽنین این سیستمهای هوشمند به تجهیزات گرمایشی و سرمایشی متصل خواهند شد و به صورت اتوماتیک دما را در صورت نیاز
تغییر خواهند داد ،حتی میتوانند بسته به اینکه یک اتاق خاص مورد نظر باشد ،آن اتاق را با تنظیمات شخصی تنظیم کنند .آنها میتوانند
پردهی پنجره را باز یا بسته کنند .آنها میتوانند با انتقال نقشهها و اطاعات مسیریابی به گوشی هوشمند افراد تازهوارد به آنها کمک کنند.
آنها میتوانند که به اعضا کمک کنند که بدانند کدام ِ
اتاق کنفرانس آزاد است.
با توجه به داشتن چراغهای هوشمند ،این چراغها میتوانند در صورت لزوم خاموش یا روشن شوند و روشنایی و حتی دمای رنﮓ را
مطابق دلخواه کاربران تنظیم کنند .حتی گاهی تنظیمات از پیش برنامهریزی شدهی یک فرد خاص را تشخیص داده و نور مناسب را به
صورت اتوماتیک تحویل دهد ،چه اینکه برای افزایش هوشیاری ،خنک و پرنور باشد ،چه برای استراحت ،گرم و کم نور باشد و ﻏیره.
اما به همان اندازه که مزایای روشنایی مهم هستند ،آنها تنها بخشی از یک تصویر بسیار بزرگتر هستند که در آن همانطور که مجلهی
 LEDsمشاهده کرده است ،دیتا یک روشنایی جدید است ( .)2PamxYX/http://bit.lyزیرساختهای روشنایی این پتانسیل را دارد تا
به عنوان ستون فناوری اطاعات (آیتی) شبکهی ساختمان هوشمند عمل کند که بتوانند از تمامی توابع فضای هوشمند پشتیبانی کند،
روشنایی تنها یکی از آنهاست .موضوع مشترک این است که تمامی عملکردها مستلزم جمعآوری و استفاده از دیتا میباشد .دیتایی که به
خودی خود در حال تبدیل شدن به کاالیی است که صاحبان ساختمان میتوانند برای سود مالی بیشتر از آن استفاده کنند.
مطمﺌناً به همین دلیل است که به نظر میرسد شرکت سیبیآر_ای آن را همراه با روشنایی هوشمند به عنوان یک بخش یکﭙارچه از
مجموعه خدمات  360 CBREخود میبیند ،تا به اپراتورها و ساکنان ساختمان برای استخراج انواع ارزش و مزیتهای جدید از اماکشان
کمک کند.
_
رایکژاکوبز مدیر عامل سیبیآر ای شعبه بنلوکس (شامل بلژیک ،هلند ،لوکزامبورگ) و فرانسه گفت »این پیشنهاد در مورد روشنایی
نیست .روشنایی فقط واسطهای است که اطاعات از طریق آن منتقل میشود« (شکل.)1

شکل -1ریک ژاکوبز از  CBREگفت «روشنایی فقط واسطهای است که اطالعات از طریق آن منتقل میشود» .کسی که
تنظیمات روشنایی هوشمند در دفتر آمستردام شرکت را به یک اکوسیستم تلفن همراه اندروید شبیه کرد.
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◄گام به گام
اکنــون در واقــع یــک تصویــر وجــود دارد ،امــا ژاکوبــز اولیــن کســی اســت کــه خواهــد گفــت شــما بایــد ایــن مــوارد را در یــک قــدم و یــک
زمــان برداریــد و اینکــه البتــه همــه چیــز بــرای اولیــن بــار آمــاده نیســت.
بــرای شــروع ،ســیبیآر_ای روی دو عنصــر دادهی ایــن سیســتم تمرکــز کــرده اســت کــه در مــاه فوریــه نصــب شــده انــد ،درســت چنــد
مــاه بعــد از اولیــن بــاری کــه طرحهایــش را علنــی کــرده بــود (.)2Sw5MtC/http://bit.ly
بــه گفتــهی ژاکوبــز ،یکــی از ایــن مولفههــا (دادههــای ســکونت) در حــال حاضــر صرفهجویــی قابــل توجهــی را بــه همــراه داشــته اســت،
بــه ایــن دلیــل کــه ایــن شــرکت را از طــرح خــود در اضافــه کــردن یــک طبقــه دیگــر در ســاختمان مســتقر در شــهر شــیﭙولرایک عقــب
رانــده و منصــرف کــرده اســت (شــکل ،)2جایــی کــه ســیبیآر_ای خــودش یــک مســتأجر اســت و نــه یــک مالــک .بــا توجــه بــه نتایجــی
گردآوریشــده از آنالیــز اطاعاتــی کــه در مــورد اســتفاده از دفتــر اداری بــه سیســتم ابــری  Gooeeارســال شــده اســت ،ســیبیآر_ای
نظــر خــود را در مــورد افزایــش طبقــات در مــاه ســﭙتامبر تغییــر داد و اکنــون نیمــی از اولیــن طبقــهی ســاختمان را بــه جــای تمامــی ناحیــهآن
اجــاره خواهــد کــرد.
ژاکوبــز توضیــﺢ داد کــه »مــا پیــش از ایــن بــه دنبــال گســترش فضــای اداری خــود بودیــم و چــون هیﭻگونــه دیتــای ســاختاریافتهای نداشــتیم
بــر ایــن بــاور بودیــم کــه مجبوریــم در ســازمان خــود  2طبقــهی کامــل را در اختیــار داشــته باشــیم .چــون ســازمان مــا در ایــن کشــور ،یــک
مجموعــهی در حــال توســعه بــه شــمار میآیــد و ایــن موضوعــی اســت کــه بــرای امــروز و بــرای آینــده وجــود خواهــد داشــت .امــا پــس
از محقــق شــدن دیتاهــای دقیــق از شــرایط کاری دفتــر و بــا داشــتن اطاعــات ویــژهی موجــود مــا توانســتیم 50درصــد از نیازهــای خــود را از
بیــن ببریــم .دیتاهــا نشــان میدادنــد کــه نیــازی بــه آن فضاهــا نداریــم« .ایــن طــرح اکنــون قــرار اســت تــا مــاه آوریــل بــه ســمت فضــای توســعه
حرکــت کنــد کــه در آن زمــان ممکــن اســت ســیبیآر_ای ابعــاد دیگــری از سیســتم ســاختمان هوشــمند را تغییــر دهــد.
بــه عنــوان نمونــه ،ســیبیآر_ای بــر ایــن بــاور اســت کــه بــه قابلیــت ایجــاد تابعــی کــه بــه صــورت اتوماتیــک ســطﺢ نــور را مطابــق بــا
تنظیمــات از پیشبرنامهریزیشــدهی شــخصی تنظیــم کنــد ،نزدیــک شــده اســت .در همــان زمانــی کــه ایــن مقالــه در حــال چــاپ شــدن
اســت ،ژاکوبــز در حــال تــدارک یــک ارائــه (پرزنتیشــن) در خصــوص قابلیتهــای روشــنایی انســانمحور ایــن پــروژه بــرای کنفرانــس
و نمایشــگاه لوکسالیــو  2018لنــدن میباشــد .ژاکوبــز تــا زمــان کنفرانــس جزئیــات را علنــی نمیکنــد ،امــا احتمــاالً ویژگــی روشــنایی
انســانمحور ،اســتفاده از تکنولــوژی بلوتوثمــش کــه بــه حــدود  400چــراغ اداره اجــازه میدهــد تــا کارکنــان و تلفنهــای همــراه مجهــز
بــه بلوتــوث آنهــا را دنبــال کــرده و متناســب بــا آن روشــنایی را تنظیــم کنــد ،از جملــه آن جزئیــات اســت .همیــن تکنولــوژی از اعمــال
تنظیمــات گرمایشــی و سرمایشــی شــخصی نیــز پشــتیبانی خواهــد کــرد.
امــا برخــاف راهانــدازی سیســتمهای روشــنایی هوشــمند گام اول در بــازار عمومــی ،ســیبیآر_ای بــه افــراد ایــن اجــازه را نخواهــد داد
کــه بــا فشــردن کلیــد روی اپلیکیشــنهای خــود ،تنظیمــات را تغییــر دهنــد ،بلکــه بــه جــای آن تغییــرات بــه صــورت اتوماتیــک بــر اســاس
پروفایلهــای شــخصی کــه قبــل از ایــن وارد سیســتم شــدهاند ،انجــام میشــود (شــکل.)3

شکل -2روشنایی هوشمند در طبقه دوم این ساختمان به  CBREکمک کرد تا مشخص کند ،به جای توسعهی یک طبقه جدید ،تنها نیاز به یک نیمطبقه دارد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs
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شکل Gooee -3مجموعه متخصص در زمینه اینترنت اشیاء ،یک اپلیکیشن را برای کنترل روشنایی هوشمند طراحی کرده است ،اگرچه  CBREتنظیمات آن را در
اختیار اشخاص قرار نداده است.

◄آیا کسی خواستار این موارد است؟
در حالــی کــه نبــود کنتــرل شــخصی مســتقیم ممکــن اســت چیــزی ماننــد نظــارت یــا شــاید تاشــی بــرای جلوگیــری از بیقاعدگــی
باشــد ،ژاکوبــز اصــرار داشــت کــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه افــراد آن را نمیخواهنــد.
ژاکوبــز در ایــن زمینــه گفــت» :مــن فکــر میکنــم راز کﺜیــف ایــن اســت کــه جایــی کــه افــراد پیــش از ایــن میتوانســتند دمــای
اتاقشــان و چیزهایــی شــبیه بــه ایــن را تغییــر دهنــد ،هیﭻکــس واقعــا از آن اســتفاده نکردهاســت .اگــر ایــن طــرح مﺜــا بــرای  10نفــر
در نظــر گرفتــه شــود ،ممکــن اســت تنهــا یــک نفــر از آن طــرح اســتفاده کنــد .ایــن همــان چیــزی اســت کــه دادههــا آن را نشــان
میدهــد .افــراد از چنیــن کنترلــی اســتفاده نمیکننــد ،زیــرا آنهــا مشــغول بــه ســایر مــوارد هســتند و ذهــن آنهــا در مــورد آن نگرانــی
نــدارد .تــا زمانــی کــه دمــا در یــک محــدودهی مشــخص و مطلــوب باشــد ،آنهــا دقــت نمیکننــد کــه مﺜــا دمــا چنــد درجــه گرمتــر
اســت .بنابرایــن مــا بــه دنبــال خودکارســازی بســیاری از ایــن مــوارد هســتیم«.
تنظیمــات روشــنایی و گرمایشــی افــراد در یــک ســرور مرکــزی متصــل بــه یــک درگاه  Gooeeقــرار میگیــرد .پــس از آن از
ســیگنالهای ســلولی  4Gبــرای برقــراری ارتبــاط بــا چراغهــا اســتفاده میشــود کــه از ســیگنالهای بلوتــوث بــرای مطابقــت دادن بــا
تنظیمــات ذخیرهشــدهی شــخصی چراغهــا اســتفاده میشــود.
چگونگــی اعمــال اولویتهــای دو شــخص حاضــر در یــک مــکان بــرای تنظیمــات آن مــکان دقیقــا مشــخص نیســت .امــا میتوانیــم
تصــور کنیــم کــه یــک مدیــر تأسیســات مرکــزی ،برخــی از توابــع را ﻏیرفعــال و برخــی را فعــال کنــد.
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◄یک رودخانه که دیتا از میان آن عبور میکند.
یک چیز در تمامی عملکردها مشترک است:
همــهی آنهــا شــامل جمــعآوری و اســتفاده از دیتاهــا هســتند .بــه عبارتــی دیتاهــا ،نفــت و طــای اقتصــاد مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء
هســتند.
مطمﺌنـاً ســیبیآر�ای قصــد دارد در بســیاری از مســیرها از مزیــت دیتــا اســتفاده کنــد .بــه گفتــهی ژاکوبــز» :مــا میتوانیــم خدماتــی را
بــرای ســازمانهای مختلفــی کــه در ســاختمان مــا تــردد دارنــد ،ارائــه کنیــم کــه ایــن خدمــات ممکــن اســت نیــاز بــه نوعــی از اتصــال
یــا برخــی از دیتاهــای خــارج از ســاختمان باشــد ،تــا منجــر بــه کارآمدتــر شــدن آنهــا بشــود«.
یــک نمونــه شــامل شــرکتهای مربــوط بــه خدمــات نظافــت کــه بــرای بهبــود عملکردشــان میتواننــد بــه ایــن سیســتم متصــل
شــوند .ژاکوبــز در ایــن زمینــه اﻇهــار داشــت» :در نظافــت مهمتریــن مســاله ایــن اســت کــه ابتــدا کجــا را بایــد تمیــز کنــم و اتاقهایــی
کــه مــورد اســتفاده قــرار نمیگیرنــد ،چنــد مرتبــه نیــاز بــه تمیــز کــردن دارنــد .در روشهــای ســنتی ،یــک نظافتﭽــی وارد میشــد
و میگفــت بایــد ایــن طبقــه را تمیــز کنــم و ســﭙس کل طبقــه را تمیــز میکــرد بــدون اینکــه بدانــد آن طبقــه مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد یــا خیــر .امــا روش نویــن ایــن اســت کــه فکــر میکنــد کــه اگــر اکنــون یکســوم طبقــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،
نظافــت همــان یکســوم انجــام شــود و دوســوم دیگــر نیــاز بــه نظافــت هــر روزه نــدارد«.
ژاکوبــز دیگــر کاربردهــای ایــن سیســتم مربــوط بــه ســاختمان هوشــمند را در ارتبــاط بــا دیگــر ســازمانهای طــرف قــرارداد پیشبینــی
کــرده اســت .بــه عنــوان مﺜــال ،شــرکتهای امنیتــی مســﺌول نگهــداری از مــکان ،میتواننــد بــه دادههــای زمانحقیقــی حضــور یــا
عــدم حضــور افــراد دسترســی داشــته باشــند .در عــوض ،شــرکتهای مربــوط بــه پختوپــز و پذیرایــی میتواننــد یــک مــاک بهتــر
بــرای میــزان ﻏــذای مــورد نیــاز در هــر روز معیــن داشــته باشــند .آنهــا همﭽنیــن میتواننــد بــرای ســازماندهی رســتوران بــه جــای اینکــه
بگوینــد فکــر میکنــم یــا احســاس میکنــم ،دادههــای دقیــق را بررســی کــرده و ببیننــد کدامیــک از میزهــا بــه طــور مرتــب و روزانــه
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت«.
سیســتم ســیبیآر�ای نیــاز تمــام ایــن شــرکتهای ســاختمانی را بــه تجربــه اســتفاده از سیســتمهای مختلــف از بیــن بــرد ،همانطــور
کــه ژاکوبــز بــه آنهــا اعــام کــرده بــود و بعضــی از آنهــا ســعی کردنــد کــه آن را انجــام دهنــد.
بــه گفتــهی ژاکوبــز »تمــام آنهــا در حــال تاشــند تــا درک کننــد کــه چگونــه از تکنولــوژی بــرای افزایــش بهــرهوری کارشــان اســتفاده
کننــد تــا خــود را بــه یــک شــرکت خدماتــی بهتــر تبدیــل کننــد .امــا همــهی اینهــا بــه هــم پیوســته نیســت ،بنابرایــن آنهــا در حــال
اســتفاده از همــهی انــواع سیســتمهای مختلــف هســتند .هــدف مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم ایــن مســﺌولیت را انجــام دهیــم ،بنابرایــن مــا
میتوانیــم ایــن خدمــات را بــه ایــن ســازمانها ارائــه دهیــم«.
ایــن سیســتم همﭽنیــن توانســت از موقعیتیابــی داخلــی پشــتیبانی کنــد و امکاناتــی ماننــد پیــدا کــردن مســیرها بــرای کارکنــان اداره و
یــا مراجعهکنندگانــی کــه بــه دنبــال اتاقهــا و خدمــات موجــود هســتند ،ارائــه دهــد.

ایــن فهرســت ادامــه دارد .در یــک تمریــن اطفــاء حریــق ،مدیــران تاسیســات خواهنــد توانســت بــه آســانی تشــخیص دهنــد
کــه کســی در داخــل ســاختمان باقــی مانــده اســت یــا خیــر .در نمونــهای دیگــر ،چراغهــا میتواننــد محــل قرارگیــری دتکتورهــای
مــاده شــیمیایی رادون (مــاده رادیواکتیــو) باشــند.
در مــورد طــرح اجــرا شــده در ســیبیآر_ای تمــام دیتاهــای بدســت آمــده از چراغهــا هســتند .ژاکوبــز در ایــن زمینــه گفــت » :شــما
بایــد آن را بــه عنــوان یــک تلفــن اندرویــدی ببینیــد Gooee .سیســتم اندرویــد اســت و در فروشــگاه اپاســتور وجــود دارد .اگــر شــما
ایــن اپاســتور را بــه روی شــرکتهای اینترنــت اشــیاء بــاز کنیــد ،چــه آن کــه مربــوط بــه یــک ابزارحســابداری باشــد ،یــا ابــزار رادون
یــا آلکســا ،آنهــا ایــن توانایــی را دارنــد تــا آن را یکﭙارچــه کــرده و بــه صــورت یــک پلتفــرم واحــد درآوردنــد«.

◄این موضوع مربوط به کدام صنعت است؟

برگردان همزمان مجلهی LEDs

32

هرکســی کــه چنیــن خدماتــی را ارائــه میکنــد بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه عملیــات گســتردهی دادههــا ،امنیــت الزم در برابــر هــک
شــدن را دارنــد و همﭽنیــن حفاﻇــت از حریــم خصوصــی دیتــا نیــز انجــام میشــود .بــرای ایــن منظــور ،اخیــرا  Gooeeاولیــن شــرکتی شــد
کــه توانســت گواهینامــهی امنیــت اطاعــات اینترنــت اشــیاء جدیــد را از آژانــس تســت بینالمللــی  TÜV Rheinlandآلمــان کســب کنــد
(.)2StVTg5/http://bit.ly
ســوال بــزرگ دیگــری کــه چالــش صنعــت روشــنایی اســت ایــن اســت کــه در حالیکــه بســیاری از مــردم ممکــن اســت بــا مفهــوم کلــی
آن موافــق باشــند ،امــا اتوماســیون ســاختمان مبتنــی بــر داده ،میتوانــد راهــی طوالنــی را بــه ســمت بهبــود کارایــی تاسیســات و ایجــاد مزیــت
پیــش روی خــود داشــته باشــد .چــرا بایــد روشــنایی زیرســاخت هســتهی چنیــن سیســتمهایی باشــد؟ چــرا سنســورها و تراشــههای ارتباطــی در
بیــرون چراغهــا نصــب نمیشــوند ،مﺜــا روی دیوارهــا ،ســقفها یــا میزهــا؟ چــرا ســختافزار مدیریــت ســاختمان ســنتی یــا شــرکتهای
شــبکه فنــاوری اطاعــات نبایــد ایــن زیرســاختها را ایجــاد کننــد؟
پاســﺦ ایــن ســوال بــرای ژاکوبــز ســاده اســت .بــا قــرار دادن تجهیــزات مــداری و الکترونیکــی در داخــل چراغهــا ،ایــن سیســتم دارای یــک
منبــع الکتریکــی از پیــش آمــاده اســت کــه بــه گفتــهی او نســبت بــه سیســتمهایی کــه از تجهیــزات باتــریدار اســتفاده میکننــد ،ترجیــﺢ
داده میشــود (شــکل .)4ایــن  400چــراغ موجــود در محــل شــیفولرایک همگــی مــدارات  Gooeeرا بــه منبــع تغذیــهی چراغهــا متصــل
میکننــد .شــرکت  Gooeeبــرای تامیــن مــدارات اینترنــت اشــیاء و خدمــات ابــری ،همــکاری نزدیکــی بــا شــرکت روشــنایی Aurora
(ایــن دو شــرکت دارای یــک رئیــس هســتند) و ســایر فروشــندگان روشــنایی دارد .در اســتقرار سیســتم در ســیبیآر�ای ،تراشــهها و
چیﭙســتهای  Gooeeدرون حــدود  400چــراغ قــرار گرفتهانــد و همﭽنیــن روی تعــدادی از آنهــا چســبانده شــدهاند.
ژاکوبــز میگویــد »دلیــل اینکــه بــرای قرارگیــری تجهیــزات از چــراغ اســتفاده میشــود آن اســت کــه هــم تغذیــه تجهیــزات از طریــق تغذیــه
المــﭗ باشــد و هــم از موقعیــت قرارگیــری تجهیــز مــورد نظــر درون چــراغ اســتفاده شــود .در ایــن شــرایط تــوان الکتریکــی در دســترس اســت
و نیــازی بــه باتــری نیســت .بایــد بــه خاطــر داشــت کــه اگــر از باتــری اســتفاده شــود ،ایــن باتریهــا بایــد دو یــا ســه ســال یکبــار تعویــض شــوند.
در حالــی کــه در ایــن شــرایط هــر چراﻏــی قبــا بــه یــک شــبکه قــدرت متصــل شــده اســت کــه ایــن کار را آســان میکنــد«.
همﭽنیــن موقعیــت المﭗهــا و چراغهــا بــرای ارتباطــات مشبلوتــوث مناســب اســت ( .)2SwJaJJ/http://bit.lyبــه گفتــهی ژاکوبــز »اکنــون
شــما بــا اســتفاده از روشــنایی میتوانیــد ایــن شــبکهی مــش را ســاخته و از طریــق آن اتاقهــا و فضاهــا را بــه یکدیگــر اتصــال دهیــد«.
گزینــهی ســوم دیگــری نیــز بــرای تأمیــن تــوان الکتریکــی ایــن تجهیــزات وجــود دارد ،سنســورها و تراشــهها میتواننــد از تغذیــهی اصلــی

الکتریکــی ســاختمان اســتفاده کننــد ،بــدون اینکــه بــه تغذیــهی روشــنایی وصــل شــوند .حتــی شــرکتهای روشــنایی ایــن موضــوع را درک
کردهانــد و برخــی از آنهــا بــه دنبــال گســترش پیشــنهادات خــود بــرای شــامل کــردن تکنولــوژی ســاختمان هوشــمند ﻏیرمبتنــی بــر روشــنایی
هســتند .بــرای مﺜــال ،شــرکت اُســرام ،دومیــن شــرکت بــزرگ روشــنایی جهــان اخیــرا ً یــک خــط تولیــد از سنســوری بــا نــام  VISNرا
راهانــدازی کــرده اســت کــه میتوانــد در بیــرون از چــراغ قــرار داده شــود و مســتقل از آن کار کنــد .در دو اســتقرار آزمایشــی کوچــک در
دفتــر کار دو شــرکت امــاک لیتوانیایــی ســیتوس و تکنوپلیــس ،ایــن سنســورهای  VISNروی دیوارهــای دفتــر تعبیــه شــدهاند .

شکل -4در ساختمان هوشمند  ،CBREسنسورها و تراشههای ارتباطی در داخل چراغهای سقفی قرار گرفتهاند و از همان تغذیهای استفاده میکنند که روشنایی
را تغذیه میکند.
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بــا تمــام ایــن تفاســیر ،شــرکتهای روشــنایی در حــال نزدیــک شــدن بــه ایــن موضــوع هســتند ،آنهــا میتواننــد در مــورد کســب ســهم بــازار
خــود از ایــن حــوزه در رقابــت بــا شــرکتهای فنــاوری اطاعــات و تأمینکننــدگان سیســتم مدیریــت ســاختمان ســنتی ماننــد هانــیول،
جانســونکنترل و اشــنایدرالکتریک مدعــی باشــند ،البتــه بایــد فرصــت کافــی وجــود داشــته باشــد .بــه ایــن صــورت صنعــت روشــنایی
امیــدوار اســت ،تــا کنــون واکنــش ایــن بــازار بــا اســتقرارهای کوچــک کــه اﻏلــب بــرای تســت هســتند مشــخص شــده اســت ،ماننــد
مــوردی کــه شــرکت زامدابــل  15چــراغ بــا قابلیــت اینترنــت اشــیاء را در دفاتــر مرکــزی نسـتِل در ویوی ســوئیس تجهیــز کــرد (http://bit.
.)2Swe9Wc/ly
ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه کار  Aurora/Gooeeدر آمســتردام و همﭽنیــن کار اُســرام در لیتوانــی ،همگــی مربــوط بــه شــرکتهای
اماکــی هســتند .بــه ایــن علــت کــه اجــرای چنیــن طرحهایــی هــم میتوانــد بــه کاربــران نهایــی ســرویس دهــد و هــم بــه واســطههای
تأﺛیرگــذار و در نهایــت بــه فــروش ایــن خدمــات بــه مســتأجرین در ســاختمانهایی کــه آنهــا مدیریــت میکننــد ،کمــک کنــد.
بــا مــورد هــدف قــرار دادن جامعــهی مالــکان و مدیــران امــاک و مســتغات ،صنعــت روشــنایی در حــال ایفــای نقــش در بــازار امــاک
جهانــی میباشــد کــه در یــک حســاب پــس از ســال  2016گــروه امــاک و مســتغات  Savillsلنــدن توانســت در مقــدار  217تریلیــون (هــزار
میلیــارد) دالر تعییــن شــود.
ایــن موضــوع تقریبــا بــرای ســه ســال پیــش اســت ،قبــل از آن زمانیکــه ارزش اطاعــات اینترنــت اشــیاء بــه طــور جــدی مشــخص شــود .بــه
هــر حــال ایــن یــک زمیــن بــازی ارزشــمند و پربــار اســت و همانطــور کــه ژاکوبــز گفــت ،ایــن پیشــنهاد حتــی بــرای شــرکتهای روشــنایی
نیز مربوط به روشنایی نیست ،بلکه همه چیز آن مربوط به دیتاها است.

روشنایی هوشمند || سنسورها
اساسال هوشمند با سنسورهای هوشمند یکپارچه ،اتصال خود
به شبکه را افزایش میدهد.
جاناتانکﭽﭙــول تقاضاهــا و درخواســتهای ارســالی بــه حــوزهی اساسال کــه در ارتبــاط بــا بکارگیــری و اتصــال سنســورها میباشــد
و بــه طــور روزافزونــی نیــز در حــال افزایــش اســت را بررســی کــرده اســت .همﭽنیــن در ادامــه یــک رویکــرد توســعهی چــراغ الایدی
مبتنــی بــر مــاژول بــرای کاربردهــای روشــنایی هوشــمند و اینترنــت اشــیاء مــورد توجــه قــرار داده شــده اســت.
بــر اســاس گــزارش اســتراتژیهای نامحــدود کــه در کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی ســال جــاری ارائــه شــد ،روشــنایی الایدیمحــور
تــا ســال  2022یعنــی کمتــر از  4ســال دیگــر ،حــدود 65درصــد از بــازار چراغهــای فضاهــای داخلــی را در سراســر جهــان بــه خــود
اختصــاص خواهــد داد (.)2JcoFOf/http://bit.ly
ایــن نقطــهی انبــوه حیاتــی ،مجموعــهای از قابلیتهــا و فرصتهــا را بــرای توســعهدهندگان و مهندســان چراغهــای اساسال (روشــنایی
حالــت جامــد) فراهــم میکنــد .در حــال حاضــر چراغهــا میتواننــد از طریــق اســتفاده از سنســورها جهــت جمــعآوری دیتــا ،هوشــمندی
زیــادی را در سیســتم ایجــاد کــرده و نــه تنهــا سیســتم و عملکــرد چراغهــا را بررســی کننــد ،بلکــه محــدودهی وســیعی از شــرایط بیــرون از
چــراغ در فضایــی کــه ایــن چــراغ در آن قــرار دارد را تحویــل دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،چراغهــا میتواننــد رادیوهــای مجــاور خــود را بــا
ایــن ماژولهــای سنســور ادﻏــام کننــد و تمــام دادههــای جمعآوریشــده کــه مــورد نیــاز مدیــران دارایــی و تأسیســات اســت را تأمیــن کننــد

چــه الگوریتمــی و چــه انســانمحور .بــا ایــن اتفــاق مفهــوم اینترنــت اشــیاء ( )IoTبــه حــوزهی اساسال وارد میشــود .در ادامــه ایــن نوشــتار
یــک رویکــرد توســعهای بالقــوه در ایــن زمینــه مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
◄ورود روشنایی به موضوع هوشمندسازی
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تغییــر قابــل توجــه تجهیــزات روشــنایی بــه منابــع الایدی باعــﺚ شــده اســت کــه گروههــای توســعهی چــراغ بتواننــد بــه آســانی هوشــمندی
را بــه آن اضافــه کننــد .بــا اساسال ،توســعهدهندگان از مرحلــهی مفهومــی آﻏــاز بــه کار میکننــد ،آنهــا میداننــد کــه میتواننــد روی
گرمــای انــدک اضافــی از عملکــرد منبــع روشــنایی حســاب بــاز کننــد .اندازهگیــری دمــا و رطوبــت توســط سنســورها ،تنهــا زمانــی ممکــن
اســت کــه در ترموســتاتهای جداگانــه و نســبتا دور از تجهیــز روشــنایی وجــود داشــته باشــند .سنســورهای مــادون قرمــز پســیو ()PIR
مربــوط تشــخیص حضــور انســان کــه دارای دامنــهی نقــاط سیســتم امنیتــی جداگانــه باشــد ،میتواننــد بــه راحتــی درون چراغهــا قــرار داده
شــود.
سنســورهای نــوری بــرای ﺛبــت دادههــای نــوری بــه عنــوان مﺜــال ،ســیگنالدهی تجهیــز روشــنایی بــرای روشــن شــدن هنــگام ﻏــروب ،نیــازی
بــه قرارگیــری در پنــل ســوئیﭻ جداگانــهی نصبشــده در ســقف ندارنــد کــه بخواهــد بــا اتصــال ســیمی یــا بیســیم بــه تجهیــز روشــنایی
متصــل شــود ،البتــه در صورتیکــه بتوانــد ایــن قابلیــت را درون خــود جــای دهــد .سنســورهای  PIRکــه اﻏلــب در صفحــات ســوئیﭻ دیــواری

و یــا ماژولهــای نصبشــده بــه ســقف دیــده میشــوند نیــز میتواننــد درون چــراغ تعبیــه شــوند.
ادﻏــام چنیــن اندازهگیریهایــی در چراغهــا میتوانــد در هزینههــای مربــوط بــه نصــب زیرســاختهای ســاختمان ،صرفهجویــی قابــل
توجهــی را نویــد دهــد و همﭽنیــن هزینــهی تعمیــر و نگهــداری آنهــا را تقریبــا بــه صفــر برســاند .بــرای نمونــه سیمکشــی یــک ســاختمان
اداری را در نظــر بگیریــد کــه اجــازه میدهــد تمــام سنســورهای مــورد نیــاز از جملــه دمــا و رطوبــت درون چراغهــا قرارگیرنــد .ایــن امــر
موجــب میشــود نیــاز بــه زیرســاخت جداگانــه بــرای تهویــه مطبــوع برطــرف شــود .بــه عــاوه ســاعت کار برقــکاران کاهــش مییابــد،
همانگونــه کــه ســاعات طراحــی و مهندســی بــرق ســاختمان کاهــش مییابــد و در نتیجــهی اینهــا هزینــهی کل کاهــش مییابــد .در بازارهــای
اصلــی کانشــهرهای ایــاالت متحــده ،نــرخ دســتمزد برقــکاران بــرای کار نصــب معمــوالً در محــدودهی  140دالر در ســاعت در نظــر گرفتــه
میشود .مهندسین برق نیز برای تجهیزات جدید تجاری دارای دستمزدی با نرخ بیش از  200دالر در ساعت هستند.
تولیدکننــدگان صنعــت چــراغ ،ماژولهایــی را توســعه دادهانــد کــه ایــن چهــار سنســور را ترکیــب میکننــد ،همــراه بــا قابلیــت اضافــه
کــردن دیگــر سنســورها شــامل سنســورهای ترکیبــات آلــی شــدید ( )VOCبــرای کیفیــت هــوا ،دتکتورهــای دیاکســیدکربن ( )CO2و حتــی
میکروفنهایــی کــه ســطوح صــدا را مانیتــور میکننــد .مهندســان چــراغ در حــال مهندســی یــک ســری تنظیمــات بــرای ایــن ماژولهــای
چندسنســوره هســتند ،زیــرا هنگامــی کــه آنهــا در یــک مــاژول یکﭙارچــهی تکــی قــرار میگیــرد ،میتوانــد بــه آســانی بــا یــک مــاژول دیگــر
از طریــق یــک واســط دوطرفــهی درون المــﭗ اتصــال یابــد.

شکل -1ماژول چندسنسورهی  Ambi_Mateتوانسته است قابلیت سنجش و اندازهگیری تشخیص حضور انسان ،رطوبت ،دما و کیفیت هوا را بصورت یکپارچه داشته باشد و
تمامی دیتاهای مربوط به آن را از طریق یک واسط تکی انتقال دهد.

شکل -2واسط دیجیتالی  I2Cدر سیستمهای الکترونیکی برای اتصال بیسیم چندین آیسی شامل میکروکنترلرها ،ماژولهای ارتباطی و غیره به کار میرود.
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شــکل 1مــاژول  TE Connectivity AmbiMateرا نشــان میدهــد کــه میتوانــد بــه آســانی درون یــک چــراغ قــرار داده شــود
و قابلیــت اندازهگیــری چنــد پارامتــر را بــه آن اضافــه کنــد.
گزینههــای دیگــری نیــز بــرای اتصــال ماژولهــای سنســور بــه ســایر زیرسیســتمها وجــود دارد .یــک مــورد مناســب از ایــن مــوارد ،پروتــکل
ســریال واســط  I2Cاســت .همانطــور کــه نــام آن نشــان میدهــد ،ایــن واســط بــه طــور مرتــب بــرای اتصــال چنــد آیســی یــا تراشــه از جملــه
میکروکنترلرهــا ،مبدلهــای دیتــا ،لــوازم جانبــی ارتباطــی و ﻏیــره در محــدودهی وســیعی از سیســتمهای الکترونیکــی اســتفاده میشــود
(شــکل .)2یــک خروجــی  I2Cتکــی میتوانــد تمامــی دیتاهــای سنســور از یــک مــاژول سنســور یکﭙارچــه را ترکیــب کنــد .ایــن ادﻏــام
ارتباطــی ،نســبت بــه داشــتن  4تــا  6اتصــال ورودیخروجــی آنالــوگ از سنســورهای مختلــف ســادهتر و آســانتر اســت .همﭽنیــن ایــن
واســط میتوانــد بــرای انتقــال اطاعــات سنســور بــه یــک سیســتم مدیریــت مرکــزی و دریافــت فرمانهــای آن در چــراغ ،بــه صــورت
مســتقیم بــه یــک مــاژول بیســیم نیــز متصــل شــود (شــکل.)3

شکل -3یک ماژول مانند  Ambi_Mateجهت ارتباط با ماژولهای ارتباطی و شبکههایی مانند بلوتوث مش برای اتصال با یک سیستم مدیریت مرکزی ،میتواند از پروتکل
ارتباطی  I2Cاستفاده کند.

◄چالش دیاکسیدکربن
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در ایــن بخــش علــت اهمیــت سنســورهای  CO2مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .بــا یکﭙارچهســازی مناســب مــاژول سنســور ،روشــنایی
الایدی میتوانــد بیــش از قبــل ،نویــد یــک روشــنایی انســانمحور را بدهــد .بــا توجــه بــه عاقــهی زیــاد بــه ایجــاد ســاختمانهای ســالم و
میزبانــی بهینــه از انســانها ،ابتــکاری بــا نــام ســاختمان  ،WELLاســتانداردها و مجوزهایــی را بــرای معمــاران و مهندســان ســاختمان ایجــاد
کــرده اســت (بــرای اطاعــات بیشــتر میتوانیــد بــه مقالــهای در همیــن زمینــه در همیــن شــماره از مجلــه مراجعــه کنیــد) .یکــی از مهمتریــن
مــواردی کــه روی آن تمرکــز شــده اســت ،مربــوط بــه کیفیــت هواســت .البتــه ایــن مســﺌله بیشــتر بــرای اروپاییهــا مطــرح اســت ،زیــرا در
آمریــکای شــمالی موضوعــات ایمنــی و امنیــت از اولویــت باالتــری برخوردارنــد.
مهمتریــن پارامتــر مربــوط بــه کیفیــت هــوای جهانــی مربــوط بــه ســطﺢ دیاکســیدکربن اســت .هــوای تــازه بیــرون دارای ســطﺢ  400پیپــیام
(قطعــه در میلیــون) دیاکســیدکربن اســت .در ســطوح باالتــر از  1000پیپــیام انســان دچــار خوابآلودگــی و ناراحتــی میشــود .ســطﺢ
 5000پیپــیام عمومــاً بــه عنــوان یــک ســطﺢ آســتانهی بحرانــی در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن اطاعــات بــرای بهــرهوری محــل کار و
یادگیــری بهینــه در محیطهــای کاری و آموزشــی ضــروری اســت .انتظــار مــیرود کــه کمیســیون اروپــا وجــود یــک دســتگاه اندازهگیــری
دیاکســیدکربن بــرای هــر کاس درس را تصویــب کنــد.
امــا چــون گاز  CO2یــک گاز بیاﺛــر اســت ،اندازهگیــری آن دشــوار اســت .سنســورهای ســنتی آن گــران و بــزرگ هســتند .یــک سیســتم
سنســور  CO2مــادون قرمــز بــدون پراکندگــی ،کــه امــروزه یــه صــورت تجــاری در دســترس اســت ،دارای قیمــت  1200دالر اســت و انــدازهای
بــه قــدر یــک جعبــهی دســتمال کاﻏــذی دارد .ایــن ســطﺢ از هزینــه و پیﭽیدگــی بــرای اســتقرار در همــه جــا مناســبت نــدارد.
ســازندگان مــاژول سنســور بــا توجــه بــه نیــاز حجمــی تولیــد اساسال و صورتحســاب مــواد مــورد نیــاز ،یــک روال متفــاوت را ارائــه دادهانــد.
یــک سنســور کــه وﻇیفــهی تشــخیص VOCهــا را بــر عهــده دارد و از طریــق کنترلــر مــاژول ،آن شــماره را تحلیــل میکنــد ،میتوانــد یــک
دیاکســیدکربن معــادل ( )eCO2را بــا دقــت و بــا هزینــه پاییــن بخوانــد .تولیدکننــدگان روشــنایی جهانــی قبــل از ایــن ،نرمافــزار سیســتم
کنترلــی را ارائــه دادهانــد کــه ایــن اطاعــات را بــه سیســتم تهویــه مطبــوع ســاختمان ارســال میکنــد و یــا بــرای داشــتن یــک اســتراحت و یــا
افزایــش جریــان هــوا ،ســیگنالی را بــرای ســاکنان ارســال میکنــد.

◄روشنایی هوشمند ،بسیار هوشمندتر میشود

سیســتمهای اساسال هوشــمند بــا توجــه بــه قابلیــت تشــخیص و اندازهگیــری خــود میتواننــد عملکردهــای جدیــدی را ارائــه دهنــد.
اگــر حتــی یــک ســاعت خــود را در یــک رویــداد صنعتــی ماننــد نمایشــگاه بینالمللــی روشــنایی بگذرانیــد ،مشــاهده خواهیــد کــرد کــه
شــرکتهای پیشــرو بینالمللــی روشــنایی در حــال ترکیــب محصوالتشــان بــا اتوماســیون ســاختمان و فضــای کنتــرل ســاختمانی هســتند .بــا
رجــوع بــه شــمارهی مــاه مــی گذشــتهی مجلــهی  LEDsمیتوانیــد ایــن رونــد را مشــاهده کنیــد (.)2JbJmK4/http://bit.ly

بــا جمــعآوری دیتاهــای بیشــتر و بهتــر و محــدودهای وســیعتر اطاعــات از فضاهــای روشنشــده بــا چراغهــا ،روشــنایی
الایدی میتوانــد بهتریــن عملکــرد و ماکزیمــم بهــرهوری خــود را ارائــه دهــد .مالــک سیســتم ،از ایــن مجموعــه مزایــا در
هزینههــای مربــوط بــه تأسیســات ،طــول عمــر روشــنایی و کاهــش زیرســاختهای ســاختمانی الزم بــرای نصــب و نگهــداری بهــره
خواهــد بــرد .بــا ایــن حــال ،تصویــر و چشــمانداز بزرگتــر بــرای طراحــان چــراغ الایدی ،طرحهایــی هســتند کــه همتــای نرمافــزاری
سیســتم آنهــا در حــال طراحــی اســت.
ایــن معمــاری سیســتم روشــنایی و همﭽنیــن نرمافــزاری کــه بــرای آن ســاخته شــده اســت میتوانــد هوشــمندی را از تمامــی سنســورهای
موجــود جمــعآوری کــرده و بــا یادگیــری از چگونگــی اســتفاده از روشــنایی در بیشــمار حالــت دمایــی ،ســکونت و شــرایط جــوی بــه
مــرور زمــان هوشــمندی و اطاعــات جدیــدی را ایجــاد کنــد .ایــن کاسهــای جدیــد از سیســتمهای روشــنایی و کنتــرل ســاختمان دائمـاً
اندازهگیــری شــده و بــرآورد فضاهــای مــورد نظــر را انجــام داده و مجموعــهی زیــادی از دیتاهــا در مــورد اتفاقــات و شــرایطی کــه در
آن فضاهــا وجــود دارد را جمــعآوری میکنــد .ســﭙس میتــوان آن دادههــا را مــورد آنالیــز قــرار داد و الگوهــای جدیــدی را در مــورد
تنظیمــات روشــنایی و شــرایط روشــنایی بهینــه بــه دســت آورد .بــه نظــر میرســد کــه الزم اســت مهندســان روشــنایی تــا جایــی کــه
ممکــن اســت قابلیــت ســنجش و اندازهگیــری را در طرحهــای خــود اضافــه کننــد .در نهایــت اپلیکیشــنها میتواننــد شــامل مــواردی
از جملــه بهینهســازی اســتفاده از فضــای اداری باشــند.
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توســعهدهندگان در مــواردی ماننــد دریافــت دادههــا و اطاعــات کنترلــی از بســیاری از المﭗهــا ،سنســورهای اضافــی و سیســتم مدیریــت
بــا چندیــن چالــش مواجــه هســتند .همانطــور کــه در ابتــدا بــه آن اشــاره شــد ،مــاژول سنســور یکﭙارچــه میتوانــد از پروتــکل  I2Cدر همــه
جــا اســتفاده کنــد ،امــا چنیــن ماژولهایــی بایــد بــه یــک سیســتم مدیریــت و همﭽنیــن یــک درایــور الایدی متصــل باشــند.
یکــی از مزایــای  I2Cســهولت اتصــال بــه یــک مــاژول رادیویــی اســت ،بــه خصــوص در مــورد بلوتــوث  5در اتصــال بــا تکنولــوژی نســبتاً
جدیــد بلوتوثمــش ( .)2JduhaE/http://bit.lyبــا توجــه بــه اســتاندارد بلوتوثمــش کــه اکنــون تصویــب شــده اســت ،یــک ســیگنال بــه
جــای اینکــه در یــک مســیر ویــژه حرکــت کنــد ،در تمــام نودهــای شــبکه جریــان مییابــد .کارشناســان اینترنــت اشــیاء روشــنایی ،ایــن
گام را در جهــت کاهــش قابلتوجــه چالــش طراحــی سیســتمهای بیســیم در ســاختمانهای بــا زیرســاخت فلــزی میداننــد .در ایــن
ســاختمانها روی ســیگنالهای دیتــای بیســیم تداخــل ایجــاد میشــود کــه بــه عنــوان یــک چالــش وجــود دارد.
عــاوه بــر ایــن ،کنسرســیوم ژاگا کــه بــر مهندســی روشــنایی متمرکــز اســت ،همﭽنــان در حــال کار بــر روی اســتانداردهایی بــرای خروجــی
دیتــای سنســور بــه واســطهای رایــج صنعتــی و همﭽنیــن اتصــاالت الکتریکــی و مکانیکــی از مــاژول سنســور بــه تجهیــز روشــنایی میباشــد.
مطمﺌنــاً گروههــا ،کنسرســیومها و افــراد ســازندهی اســتانداردهای ســنتی در مرحلــهی فعالیــت فوقالعــاده بــه عنــوان طراحــی روشــنایی
الایدی »بومــی« هســتند.
ژاگا در اوایــل بــا مجموعــهای از راهحلهــا بــرای سادهســازی طراحــی چــراغ منطبــق بــر سیســتمهای متناســب اســتاندارد بــه ایــن موضــوع
ورود پیــدا کــرد .ایــن موضــوع بــه صنعــت کمــک میکنــد تــا ســیمها و قطعــات را حــذف کــرده و ویژگیهــای هوشــمند را یکﭙارچــه
کنــد .ایــن اصاحــات در ســطﺢ سیســتم ،اتــاق را بــرای اضافــه کــردن ماژولهــای سنســور و قطعــات ارتباطــی آمــاده میکنــد .ایــن
ماژولهــا و قطعــات ،چراغهــا را هوشــمندتر کــرده و اتصــال آنهــا را بــه یکدیگــر و نیــز بــه نرمافــزار کنتــرل و آنالیــز مبتنــی بــر رایانــش
ابــری بهبــود میبخشــند .ماژولهــا میتواننــد بــا اســتفاده از تکنیکهــای بســیار سرراســت کــه حاصــل تجربیــات چندیــن دهــه مهندســی
اســت ،بــه بــورد مــدار چاپــی (پیســیبی) چــراغ متصــل شــوند.

همﭽنیــن بــرای ایجــاد اتصــال بیــن یــک مــاژول سنســور یــا کنترلــر مشــخص ،گزینههــای زیــادی وجــود دارد .در یــک
موفقیــت بــرای تولیدکننــدگان بــزرگ چــراغ ،واســط روشــنایی آدرسپذیــر دیجیتالــی  DALIو بــه ویــژه  2-DALIهمزمــان
بــا اســتاندارد  IEC62386توســعه داده شــد .بنابرایــن ممکــن اســت ایــن صنعــت بتوانــد از داشــتن واریانــس زیــاد در نواحــی و
جغرافیاهــای مختلــف اجتنــاب کنــد .ســازندگان ماژولهــای چندسنســوره در حــال انجــام ایــن کار بــرای مشــتریان سیســتم روشــنایی هســتند
تــا از انطبــاق ایــن اســتانداردها مطمﺌــن شــوند .بــه عنــوان مﺜــال 2-DALI ،بخــش  304بــرای سنســورهای نــوری .واســط  2-DALIگزینــهای
مناســب بــرای درایورهــا بــه شــمار مــیرود (.)2JaFadq/http://bit.ly
بــا داشــتن منابــع تغذیــه و واحدهــای کنتــرل اســتاندارد بــرای درایورهــای الایدی ،رســیدن بــه یــک الیــه بــورد چــراغ کــه منطبــق بــا یــک
مــاژول سنســور تعریفشــده اســت ،ممکــن خواهــد بــود و ایــن سنســور میتوانــد بــرای کل پلتفــرم محصــول ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
از آنجایــی کــه بســیاری از سنســورها دارای خروجــی آنالــوگ هســتند ،ترکیــب آنهــا بــا یــک مــاژول دیگــر کــه تمامــی خروجیهــای
آنالــوگ را بــه یــک خروجــی دیجیتــال تبدیــل کنــد ،ایــدهآل خواهــد بــود .هرچقــدر واســطهای کمتــری وجــود داشــته باشــد بــرای
مهنــدس سیســتم بهتــر اســت .در حالــت ایــدهآل ،تیــم مهندســی چــراغ توانســت بــه میکروکنترلرهــای مــاژول دســت یابنــد و تنهــا بــا پنــج
ســیگنال اکتیــو روی پیســیبی مــاژول کار کننــد (مربــوط بــه اندازهگیــری پارامترهــای ابتــدای بحــﺚ) ،کــه اگــر سنســور صــدا هــم مــورد
نیــاز باشــد ،دو مــورد بــه پنــج مــورد فــوق اضافــه میشــود.
بــا ایــن افزایــش در محتــوای الکترونیکــی مــدار کــه در اﺛــر یکﭙارچهســازی سنســورها ایجــاد شــده اســت ،یــک سنســور ترکیبشــدهی
دمــا و رطوبــت نــه تنهــا از دیــد روشــنایی انســانمحور ارزشــمند اســت ،بلکــه بــرای ســالم نگهداشــتن خــود سیســتم روشــنایی نیــز بســیار
ارزشــمند اســت.
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کنفرانس || روشنایی خیابان و نواحی
حرکت کنفرانس  SALCبه سمت تمرکز بر کیفیت روشنایی
الایدی و همچنین کاهش آلودگی نوری در آسمان شب

اتصــال و روشــنایی هوشــمند در کنفرانــس روشــنایی خیابانــی و نواحــی همﭽنــان بــه عنــوان یــک موضــوع باقــی
مانــده اســت ،امــا ماریرایــت گــزارش داد کــه بحــﺚ کیفیــت نــور فضــای بیرونــی و حفاﻇــت از آســمان تاریــک
شــب در رویــداد  2018موضوعــات جذابتــری بودنــد.
کنفرانــس روشــنایی خیابــان و نواحــی ( )SALCدر تاریــﺦ یکــم تــا ســوم اکتبــر در شــهر اورالنــدو از ایالــت فلوریــدا توســط انجمــن مهندســی
روشــنایی (آیایاس) برگــزار گردیــد .ایــن برنامــه مطابــق معمــول شــرکتکنندگان را بــا آخریــن ایدههــای ایمــن و بــا بهــرهوری انــرژی
بــاال در زمینــهی روشــنایی حالــت جامــد (اساسال) بــرای خیابانهــا و فضاهــای عمومــی خارجــی آشــنا میکنــد .بــه نظــر میرســد کــه
موضوعــات امســال در ایــن کنفرانــس بــه موضوعاتــی ویژهتــر تبدیــل شــد ،موضــوع کیفیــت نــور الایدی و توزیــع قــدرت طیفــی (اسپــیدی)
چراغهــا ،نســبت بــه روشــنایی هوشــمند جذابتــر بودنــد .در واقــع مهندســان و متخصصــان در حــال کار در روشــنایی فضــای خارجــی بــا
چالــش راضــی نگهداشــتن همزمــان بســیاری از مــوارد روبــرو شــدهاند ،از مــواردی ماننــد ارائــهی محیــط ایمــن بــرای
شــهروندان تــا توانایــی رصدخانههــا بــرای ایمنــی در مشــاهدهی آســمان شــب (.)2SjeKKA/http://bit.ly
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مطابــق معمــول ،کنفرانــس  SALCســال  2018نیــز بــا ارائــهی یــک ســخنرانی از یــک مقــام رســمی شــهرداری محلــی آﻏــاز شــد کــه در
مــورد جنبههــای منحصــر بــه فــرد شــهر اورالنــدو بحــﺚ کــرد .یانالهیــف یــک مدیــر پــروژهی مربــوط بــه انــرژی در شــهر اورالنــدو اســت .او
صحبــت خــود را بــا توصیــف مــردم ایــن شــهر در نقــاط مختلــف و مشــخص شــهر آﻏــاز کــرد .بــا کمــال تعجــب ،جمعیــت شــهر تنهــا  277هــزار
نفــر بــود .امــا در ســال  2017ایــن شــهر توانســته بــود  72میلیــون بازدیدکننــده را بــه خــود جلــب کــرده و آن را تبدیــل بــه پربازدیدتریــن شــهر
نیمکــرهی ﻏربــی کنــد.
در واقــع ایــن شــهر بــه ازای هــر یــک شــهروند حــدود  245توریســت دارد .بخــش زیــادی از ســاکنان آن زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد و در
مشــاﻏل صنعــت خدمــات کار میکننــد .آرایــش ایــن شــهر درخواســتهای منحصــر بفــرد را در تصمیماتــی قــرار میدهــد کــه بایــد از نظــر
اجتماعــی عادالنــه باشــد و در عیــن حــال باعــﺚ افزایــش پایــداری و بهــرهوری انــرژی نیــز بشــود و بیشــتر مربــوط بــه روشــنایی باشــد.
بودیدایــر شــهردار اورالنــدو در ســال  2007یــک کارگــروه بــه نــام کارهــای ســبز اورالنــدو ایجــاد کــرد و آن تــاش منجــر بــه چندیــن پــروژهی
قابــل توجــه شــد .بــرای مﺜــال ایــن شــهر ســالنهای ورزشــی و ســرگرمی خــود را بــه صــورت مســتقیم در اختیــار داشــت و اداره میکــرد .ایــن
مراکــز شــامل مرکــز  Amwayکــه تیــم بســکتبال مجیــک اورالنــدو را میزبانــی میکــرد و ســالن فوتبــال اســتادیوم جهانــی کمﭙینــﮓ بــود .بــه
گفتــهی الهیــف مرکــز  Amwayدر قســمت تجــاری شــهر ،هــر ســاله از رویدادهایــی ماننــد کنســرتها ،لیــﮓ کوچــک هاکــی و مــوارد دیگــر
عــاوه بــر بســکتبال (کــه در ســال بیــش از  300رویــداد را شــامل میشــود) میزبانــی میکنــد .پیــش از ایــن ،چندیــن سیســتم روشــنایی قدیمــی
بــا سیســتمهای جداگانــه بــرای تأمیــن روشــنایی انــواع مختلــف رویدادهــا کار میکردنــد .در ســال  ،2017ایــن شــهر بــا همــکاری شــرکت
روشــنایی مســکو روشــنایی خــود را اصــاح کــرد و یــک سیســتم الایدیمحــور یکﭙارچــه را نصــب کــرد .کنتــرل ایــن سیســتم میتوانــد یــک
سیســتم روشــنایی واحــد را بــرای ســرویسدهی در کلیــهی رویدادهــا ســاپورت کنــد.
ایــن پــروژه باعــﺚ بهبــود تجربــهی بازدیدکننــدگان شــد و عــاوه بــر ایــن مصــرف انــرژی را کاهــش داد ،کــه در درازمــدت باعــﺚ صرفهجویــی
در هزینههــا بــرای پرداختکننــدگان مالیــات میشــود .حرکــت بــه ســمت یــک سیســتم واحــد محصــوالت اساسال بــا طــول عمــر بــاال باعــﺚ
میشــود هزینههــای تعمیــر و نگهــداری نیــز کاهــش یابــد .ایــن سیســتم بــا گارانتــی  10ســالهی قطعــات و نیــروی کار عرضــه شــده اســت.
الهیــف گفــت یــک پــروژهی کلیــدی نیــز هماکنــون در حــال انجــام اســت ،کــه مربــوط بــه نوســازی تــاالر شــهر بــا بــراورد هزینــهی  20میلیــون
دالری اســت .ایــن طــرح شــامل یــک اصــاح طبقــه بــه طبقــه از جملــه تبدیــل روشــنایی بــه الایدی و اســتفاده از نــور روز و همﭽنیــن یــک
سیســتم اتوماســیون ســاختمان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

در ایــن شــهر مزرعــهی خورشــیدی  40مگاواتــی ســاخته شــده اســت .ایــن مســیر ادامــه دارد ،الهیــف در ادامــه
افــزود ایــن شــهر متعهــد اســت کــه بــه یــک شــهر هوشــمند و بهمپیوســته بــا زیرســاختی از اینترنــت اشــیاء و بــا هــدف نصــب
چراغهــای خیابانــی هوشــمند در هــر منطقــه تبدیــل شــود.

◄ پارک تفریحی مرکزی

ارائــهی چیﭗاســرائیل ،رئیــس ( LDAاتحادیــهی طراحــی روشــنایی) در مــورد شــهر اورالنــدو یــک ایــدهی عالــی بــرای ارائــهی
ســخنران کلیــدی کنفرانــس  SALCبــود (شــکل .)1اســرائیل در تعــداد زیــادی از پروژههــای روشــنایی بــزرگ در دیزنــی و دیگــر
پارکهــای تفریحــی و هتلهــا درگیــر بــوده اســت .عنــوان ارائــهی وی در ایــن کنفرانــس »روشــنایی دینامیــک بــرای محیــط برگــزاری
رویدادهــا و پسزمینــهی پارکهــا« بــود .ایــن ســخنرانی کلیــدی تنهــا یــک ارتبــاط کوچــک بــا روشــنایی خیابانــی و جــادهای داشــت ،امــا
پــر از بینشهــای گوناگــون در مــورد شــیوههای عملــی روشــنایی نواحــی و مناطــق را در خــود داشــت.
اســرائیل صحبــت خــود را بــا ایــن جملــه آﻏــاز کــرد» :هیــﭻ چیــز جدیــدی وجــود نــدارد ،امــا همــه چیــز تغییــر کــرده اســت« .پیــام ایــن بــود
کــه اهــداف موﺛــر و اصلــی روشــنایی همیشــه ﺛابــت و پابرجــا هســتند ،امــا انقــاب الایدی در حــال ارائــه دادن راههــای جدیــد زیــادی
بــرای تحقــق اهــداف طوالنیمــدت درکشــده میباشــد .او اﻇهــار داشــت کــه گوشــیهای هوشــمند بــه علــت گرایــش بــه ســلفی گرفتــن
و حرکــت از آنﭽــه او بــا عنــوان »لحظــهی ویــژهی عکاســی (کــداک مومنــت)« نــام بــرد ،توانســتهند چیزهــای زیــادی را در روشــنایی تغییــر
دهنــد .در ایــن عصــر ،روشــنایی خــوب بایــد قــادر باشــد ســلفیهای خوبــی را ایجــاد کنــد.
زمانیکــه او بــه ایــن بخــش از ســخن خــود رســید ،اســرائیل یــک شــیء را بــه افــراد ردیــف جلــو داد و از هــر فــردی خواســت کــه آن را
ببینــد و ســﭙس بــه فــرد بعــدی بدهــد و قــول داد کــه راجــع بــه اهمیــت آن بعــدا ً توضیــﺢ دهــد .موضــوع چــه بــود؟ ایــن فقــط یــک چــارک
بــود ،البتــه مــا بــه زودی بــه آن خواهیــم پرداخــت.
اســرائیل در ادامــه بــا چرخــش بــه موضــوع پــارک گفــت کــه چیزهایــی وجــود دارد کــه مــا میتوانیــم بــا روشــنایی آن را انجــام دهیــم،
کــه بــا رنﮓهــا و بافــت قابــل انجــام نیســتند .او بــه عنــوان نمونــه از جذابیــت بــرج تروردیزنــی مﺜــال زد ،جایــی کــه بــه گفتــهی او روشــنایی
طراحیشــده باعــﺚ درک عمــق شــده و معمــاری ســازه را در یــک اﺛــر بــزرگ جلــوه میدهــد .اســرائیل در مــوردش گفــت کــه واقع ـاً
جادویــی اســت.
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◄ تاثیر بر کارایی

وی گفــت انتقــال بــه سیســتم اساسال بــه طراحــان روشــنایی اجــازه میدهــد تــا چنیــن تأﺛیــری را بــه صــورت موﺛرتــری ایجــاد
کننــد و ایــن ویژگــی بــه مراتــب مهمتــر از مزیــت بهــرهوری الایدی در کاربردهایــی ماننــد پارکهــا اســت .او اشــاره کــرد کــه طــول
عمــر الایدیهــا نیــز یــک مزیــت بــزرگ بــوده اســت ،زیــرا روشــنایی مــورد اســتفاده بــرای ســاعات طوالنــی هــر شــب اســتفاده میشــود
و انــدازهی کوچــک منابــع الایدی و در دســترس بــودن کانالهــای رنگــی متعــدد ،توانســته اســت انعطافپذیــری باالیــی را ارائــه دهــد.
هــدف یــک طــراح روشــنایی در یــک پــارک شــبیه بــه هــدف او در یــک پــروژهی روشــنایی معمــاری اســت .اســرائیل گفــت نــور آنﭽــه
کــه میخواهیــد ببینیــد را ایجــاد کنیــد .بهتریــن پروژههــا ،پروژههایــی هســتند کــه شــما منبــع روشــنایی را در آنهــا نمیبینیــد .اســرائیل
خاطرنشــان کــرد کــه در خیابانهــای اصلــی دیزنــی تیرهــای چــراغ بــرق پشــت نماهــای ســاختمان وجــود دارد کــه نماهــای روی طــرف
مقابــل خــود را روشــن میکننــد ،امــا شــما آن تیرهــا را در طــول روز نمیبینیــد .دیزنــی بــرای پاییــن آوردن و مخفــی کــردن پایههــا در
طــول روز کــه از آنهــا اســتفاده نمیشــود ،از تکنیکهــای هیدرولیــک و دســتی اســتفاده کــرده اســت .دیزنــی همﭽنیــن تجهیــزات روشــنایی
را در نماهــای داخــل ســاختمان ،ســازههای تزیینــی روی پایههــا و دیگــر مــوارد مخفــی کــرده اســت.

شکل -1چیپاسرائیل از اتحادیهی طراحی روشنایی در کنفرانس  ،SALCدر مورد تأثیر الایدیها روی پسزمینهی پارکها و همچنین روشنایی فضای رویدادها بحث
کرد.

◄سطح نور و یکنواختی

بیاییــد دوبــاره بــه بحــﺚ دربــارهی آن چــارک برگردیــم کــه بــه جمعیــت نشــان داده شــد .اســرائیل دربــارهی آن گفــت کــه یــک
ابــزار روشــنایی اســت و در ادامــه بحــﺚ را بــه موضــوع ســطﺢ نــور مــورد نیــاز بــرد .اکنــون جمعیــت کنفرانــس  SALCبــا شــیوههای
توصیهشــده در صحبتهــا ،بــرای مﺜــال بــا ســطوح روشــنایی خــاص و نیــز یکنواختــی بــرای دســتههای مختلــف خیابانــی آشــنا شــده بودنــد.
بنابرایــن صحبــت بعــدی اســرائیل باعــﺚ ایجــاد شــگفتی در جلســه شــد .او گفــت کــه بــه یــک ســکه تلنگــر بزنیــد و اگــر بتوانیــد متوجــه
شــوید کــه روی شــیر میافتــد یــا روی خــط ،معلــوم اســت کــه شــما نــور کافــی داریــد.
اســرائیل در ادامــه ،بــه توصیــف پــروژهای کــه در یــک هتــل تفریحــی دیزنــی کار کــرده بــود پرداخــت .او گفــت کــه ایــن گــروه ،روشــنایی
خیابــان را از طریــق منابــع فلورســنت  25واتــی انجــام داده بودنــد و اینکــه هــدف روشــن کــردن خیابــان نبــود ،بلکــه طــرح کلــی و تمرکــز
آن روی مســیر پیــادهرو بــود.
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اســرائیل گفــت کــه در یــک تأسیســات خــوب ،هــر چــراغ دارای هدفــی خــاص اســت .انجــام ایــن کار قبــل از اساسال و
بــه خصــوص کنترلهــای روشــنایی مــدرن ،بســیار ســختتر بــود .قبــل از دسترســی طراحــان بــه روش کاهــش نــور دقیــق و پیوســته،
شــما مجبــور بودیــد بــرای کنتــرل ســطﺢ نــور ،برخــی از تجهیــزات را خامــوش کنیــد ،امــا انجــام ایــن کار میتوانســت باعــﺚ ایجــاد مشــکل
در یکنواختــی روشــنایی فضــا شــود .اساسال میتوانــد چنیــن موضوعاتــی را حــل کنــد.
نمایــش و جلوهگــری در پارکهــا بــه طــور چشــمگیری تکامــل یافتــه اســت .بــه گفتــهی اســرائیل در چنیــن کاربردهایــی »الایدیهــا
یــک تغییردهنــدهی بــازی بــه شــمار میآینــد« .زمانــی تمــام روشــناییها از تیرهــای چــراغ بــرق میآمــد .امــا اکنــون شــرکتکنندگان در
یــک رژه از طریــق الایدیهــای یکﭙارچــه روشــن میشــوند .وی اضافــه کــرد کــه »افــراد میتواننــد چراغهــا را بــه تــن کننــد و انــدازهی
باتریهــا بســیار کوچکتــر شــده اســت«.

بــه گفتــهی اســرائیل پروژههــا نبایــد در جهــت یکنواختــی و یکســانی کامــل روشــنایی در خیابانهــا و زمینهــای
برگــزاری رویدادهــا تــاش کننــد .او گفــت شــما نبایــد نقــاط کامـ ً
ا تاریــک را رهــا کنیــد ،امــا بایــد دانســت کــه کنتراســت
هــم چیــز خوبــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،او گفــت روشــنایی عمــودی در ســطﺢ میتوانــد باعــﺚ شــود کــه افــراد احســاس کننــد نــور
بیشــتری در فضــا وجــود دارد و در نتیجــه احســاس امنیــت بیشــتری کننــد .وی اضافــه کــرد کــه »مــا بایــد فضاهــا را بــرای افــراد روشــن
کنیــم و آنهــا بایــد خواهــان بازگشــت باشــند«.
بــا حرکــت بــه انتهــای ســخنرانی کلیــدی ،اســرائیل از یــک پــروژه در طــول امــاک امجــیام در السوگاس مﺜــال زد .مفهــوم آن در
مــورد مخفــی کــردن روشــنایی پیــادهرو در محــل عبــور آب بــرای روشــنایی یــک پیــادهرو بــود (شــکل .)2در آن پــروژه مالــک اصــرار
داشــت کــه بــرای هــر تجهیــز ،بــه یــک شــدت نــور متوســط 2فوتکندلــی نیــاز اســت ،امــا نظــر طراحــان روی عــدد کمتــری بــود .در
نهایــت ،گــروه طــراح ،صاحــب کار را متقاعــد کــرد کــه کنترلهایــی را نصــب کننــد کــه کنتــرل پیوســته میــزان روشــنایی را انجــام دهــد
و اجــرای اساسال بــا شــدت  0,25فوتکنــدل میتوانــد روشــنایی کافــی را بــرای عابریــن پیــاده فراهــم کنــد.
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شکل -2روشنایی عابر پیاده در تفرجگاه السوگاس در یک مسیر عبور آب پنهان شده است .شدت روشنایی  0.25فوتکندل برای هر تجهیز ،روشنایی کافی و ایمن را فراهم
میکند.

◄طیف نور آبی و روشنایی به سمت باال (آسمان)

بــا حرکــت در کنفرانــس  ،SALCیــک مــورد احتیاطــی بــرای بســیاری از ارائههــای  SALCوجــود دارد .اگرچــه مأموریــت بیشــتر
حضــور آنهــا ،افزایــش ایمنــی عمومــی از طریــق روشــنایی فضــای خارجــی در هنــگام شــب اســت .بــا ایــن حــال ایــن واقعیــت بــه وضــوح
قابــل تشــخیص اســت کــه طیــف آبــی و آلودگــی نــوری همﭽنــان موضوعاتــی بحﺚبرانگیــز هســتند.
بروسکینــزی مهنــدس تحقیقــات آزمایشــگاه ملــی شــمالﻏرب اقیانــوس آرام (پــیانانال) زیــر نظــر وزارت انــرژی ایــاالت متحــده و
رئیــس کمیتــه محاســبات آلودگــی آســمان آیایاس در ارائــهی خــود راجــع بــه برخــی از هشــدارها در زمینــهی آلودگــی نــوری توضیــﺢ
بیشــتری داد .او نگــرش پــیانانال را ارائــه داد کــه میتوانــد بــه متخصصــان اجــازه دهــد تــا تأﺛیــر طرحهــای روشــنایی را در مــورد ایــن
مســﺌله ارزیابــی کننــد.
کینــزی صحبــت خــود را بــا ایــن موضــوع شــروع کــرد کــه 80درصــد از جمعیــت جهــان بــا روزی کمتــر از  10دالر زندگــی میکننــد و در
هنــگام شــب دسترســی بــه روشــنایی شــخصی ندارنــد .همﭽنیــن عــدم وجــود بــرق در بســیاری از مناطــق بــه ایــن معناســت کــه هیــﭻ چراﻏــی
در قســمتهای بزرگــی از آفریقــا و دیگــر مناطــق وجــود نــدارد .امــا اخبــار میگوینــد کــه بــه طــور روزافزونــی مناطــق بیشــتری در حــال
دسترســی بــه بــرق هســتند.

کینــزی در ســال  2017در ژورنــال »ســاینس ادونســز« گزارشــی را بــا عنــوان »ســطﺢ زمیــن کــه در شــب بــا
روشــنایی مصنوعــی روشــن شــده اســت ،در حــال افزایــش میــزان تابــش و گســتردگی آن اســت« منتشــر کــرد .ایــن مطالعــه
ادعــا میکنــد کــه نــور بــه ســمت بــاال طــی ســالهای  2012تــا  2016بــا یــک افزایــش ســاالنه  �2,2روبروســت .ایــن افزایــش
متاﺛــر از دو عامــل مهــم اســت .ایــن پژوهــش میگویــد کــه  1,2میلیــارد نفــر در بــازهی زمانــی مــورد اشــاره بــه تازگــی بــه انــرژی
الکتریکــی دســت یافتهانــد و ایــن جمعیــت از نــور بیشــتری اســتفاده میکنــد .بــر اســاس ایــن گــزارش ،کشــورها در طــول  300ســال بــه
طــور مــداوم  �0,7از تولیــد ناخالــص داخلــی را صــرف هزینــهی روشــنایی کردهانــد.
امــا یــک بررســی واقعــی نصــب و اســتفاده از اساسال در ایــاالت متحــده بــا ایــن گــزارش تطابــق نداشــت .کینــزی اطاعــات
جمعآوریشــده توســط ناویگنتریســرچ را نشــان داد کــه دریافتــه بــود نفــوذ الایدیهــا بــه چراغهــای خیابانــی ایــاالت متحــده کــه
در ســال  2012بــه  �6,6میرســید و در ســال  2016بــه  �28,3رســیده اســت .بیشــتر ایــن نصبهــا بــا دمــای رنــﮓ همبســتهی 4000
درجــه کلویــن بــود کــه همــراه بــا انــرژی آبــی بیشــتری نســبت بــه چراغهایــی کــه امــروز از آن اســتفاده میشــوند ،هســتند .بــا ایــن حــال
تابــش رو بــه بــاال در طــی ایــن دورهی چهارســاله در ایــاالت متحــده تقریبــا ﺛابــت بــود ،کــه نشــان مــیداد کــه ایــاالت متحــده علیرﻏــم
دسترســی بــه اساسال و هزینــه پاییــن آن از نــور بیشــتری اســتفاده نکــرده اســت.
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وزارت انــرژی ایــاالت متحــده همﭽنیــن گزارشــی را در مــورد آلودگــی نــوری در آســمان شــب توســط منابــع روشــنایی
مصنوعــی در ســال  2017منتشــر کــرده اســت .پــیانانال نیــز اخیــرا ً کار خــود را در زمینــهی ابــزار مقایســهی آلودگــی نــوری آســمان
تکمیــل کــرده اســت .وزارت انــرژی گــزارش داد کــه الایدیهایــی کــه انتشــار انــرژی طیــف آبــی آنهــا نســبت بــه منابــع ســنتی ماننــد
المﭗهــای اچپــیاس (ســدیم فشــارباال) بیشــتر اســت ،در ایــن زمینــه مســﺌلهای ایجــاد نمیکننــد .در واقــع ،ایــن گــزارش نتیجهگیــری
کــرده اســت کــه بــرای حداقــل کــردن آلودگــی نــوری در آســمان ،متخصصــان بایــد محصوالتــی را نصــب کننــد کــه اوال در جهــت
بــاال نــوری منتشــر نکننــد و ﺛانیــا ســطﺢ نــور تــا جایــی کــه ممکــن اســت پاییــن باشــد .ســومین نکتــه نیــز در نظــر گرفتــن تغییــرات در
محتــوای طیفــی نــور اســت.
در عیــن حــال ،ابــزار ســنجش آلودگــی نــوری آســمان شــب ،نگرشــی بســیار عالــی را از ایــن شــرایط ارائــه میدهــد .ایــن ابــزار یــک
صفحــهی گســترده اســت کــه بــر اســاس بیــش از  215،000تکــرار داده از طریــق مــدل آلودگــی نــوری آســمان اجــرا میشــود و بــه شــما
اجــازه خواهــد داد کــه اسپــیدی (توزیــع قــدرت طیفــی) هــر منبــع روشــنایی را بــا یــک مبنــای مشــخص مقایســه کنیــد .ایــن مــدل بــر
اســاس آلودگــی نــوری آســمان انجــام شــده بــه فاصلــهی  25مایلــی از یــک منبــع روشــنایی اســت.
آزمایشهــای روشــنایی اچپــیاس و الایدی در یــک محــدودهی دمــای رنــﮓ مشــخص ،تــا زمانــی کــه هیــﭻ انتشــار نــوری بــه ســمت
بــاال وجــود نداشــته باشــد ،تفــاوت بســیار کمــی را در آلودگــی نــوری آســمان نشــان میدهــد .بــه گفتــهی کینــزی یــک منبــع اچپــیاس
کــه تنهــا  �2تابــش بــه ســمت بــاال دارد ،نســبت بــه یــک منبــع الایدی کــه پرتــو بــه ســمت پاییــن آن کنتــرل میشــود ،تأﺛیــر بســیار
بیشــتری در آلودگــی نــوری آســمان دارد .وی تاکیــد کــرد کــه ایــن نتیجهگیــری بــا وجــود اینکــه نــور منعکسشــده از کــف خیابــان و
یــا ســطوح دیگــر نیــز میتوانــد بــه آلودگــی نــوری آســمان بیفزایــد ،همﭽنــان صــادق اســت.
بــا ایــن وجــود ،روشــن اســت کــه نصــب روشــنایی بــا گذشــت زمــان افزایــش مییابــد و بــه طــور عمومــی جامعــه بایــد بــرای ایــن
حقیقــت آمــاده شــود و گامهایــی را بــرای کاهــش آلودگــی نــوری آســمان بــردارد .در عیــن حــال ،جامعــهی جهانــی بایــد مصــرف
انــرژی را نیــز بــه حداقــل برســاند .در انتخابهــای مربــوط بــه روشــنایی همیشــه یــک مصالحــه بیــن پارامترهــا وجــود داشــته اســت.
مطابــق بــا گفتههــای کینــزی ،حرکــت بــه ســمت الایدیهــای کهربایــی ممکــن اســت باعــﺚ کاهــش آلودگــی نــوری آســمان شــود.
امــا در عــوض نقــص ایــن الایدیهــا ایــن اســت کــه بهــرهوری را بــه 50درصــد میرســاند و افــراد زیــر نــور آن بــه خوبــی نمیبیننــد
کــه ایــن خــود باعــﺚ کاهــش ایمنــی میشــود .شــاید یــک گزینــهی بهتــر ،کاهــش ســطﺢ نــور ســفید باشــد ،امــا همانطــور کــه او ابــراز
تأســف کــرد ،مســﺌولیت قانونــی بالقــوه باعــﺚ میشــود کــه شــهرها از تــاش بــرای کاهــش ســطﺢ نــور اجتنــاب کننــد.

◄نیاز به آسمان تاریک

ممکــن اســت ســوال شــود کــه چــرا آلودگــی نــوری در آســمان تــا ایــن انــدازه بــرای طرفــداران آســمان تاریــک شــب
حائــز اهمیــت اســت .رد کــردن مطالبــات آســمان تاریــک شــب ،بــه ســادگی رد کــردن یــک اولویــت اســت .امــا ریﭽــارد
وینســکوت (شــکل )3ستارهشــناس دانشــگاه هاوایــی ،زاویــه ایمــن جهانــی را توضیــﺢ میدهــد کــه فراتــر از ستارهشناســی بــه عنــوان
یــک ســرگرمی لذتبخــش بــه پیــش مــیرود.
وینســکوت صحبــت خــود را بــا ایــن موضــوع آﻏــاز کــرد کــه رصدخانــهی جهانــی پالومــار در جنــوب کالیفرنیــا بــا چراغهایــی کــه در
لسآنجلــس و ســندیهگو نصــب شــدهاند ،تخریــب شــده اســت .او گفــت »مــا نیــاز داریــم کــه منابــع روشــنایی اطــراف رصدخانــه،
بهتریــن منابــع ممکــن باشــند«.
وینســکوت در درجــهی اول در حــال کار بــر روی پروژههــای یافتههــای ناســا میباشــد کــه هــدف آن تشــخیص اشــیاء خطرناکــی اســت
کــه ممکــن اســت روی زمیــن تأﺛیــر بگذارنــد .او گفــت کــه کنگــره بــه ناســا دســتور داده اســت کــه آن بایــد توانایــی تشــخیص 90درصــد
از اشــیائی کــه قطــر بیــش از  140متــر دارنــد را در خــود ایجــاد کنــد .ارائــهی کنفرانــس  SALCجزئیــات ایــن تهدیــد را توضیــﺢ داد .در
ســال  ،2013یــک ســیارک  20متــری بــه روســیه برخــورد کــرد کــه انــرژیای معــادل  500هــزار تــن تیانتــی تولیــد کــرد .خوشــبختانه
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ایــن برخــورد در یــک منطقــهی دورافتــاده بــود.
دو تلســکوپ در هاوایــی بــرای تشــخیص اشــیاء بســیار مهــم هســتند؛ یکــی پناســتارز 1کــه بــرای تشــخیص اشــیاء نزدیــک بــه زمیــن بــه
کار مــیرود و دیگــری اطلــس کــه تلســکوپهای جدیــدی هســتند کــه بــرای دو محــل مختلــف طراحــی شــدهاند و میتواننــد چنــد روز
قبــل از برخــورد ســیارک بــه زمیــن هشــدار دهنــد .تلســکوپ پناســتارز 1در ســال  2015توانســت ســیارک  600متــری هالوویــن را کــه از
نزدیکــی زمیــن عبــور کــرد ،تشــخیص دهــد .وینســکوت گفــت کــه تأﺛیــر شــیﺌی بــا ایــن انــدازه میتوانســت منجــر بــه فاجعــهای جهانــی
شــود.
بــا ایــن حــال ،تمرکــز اصلــی ارائــهی وینســکوت بــر روی ایــن بــود کــه نشــان دهــد چگونــه شــیوههای روشــنایی خــوب و شــیوههای
روشــنایی خــوب بــرای رصدخانههــا بــه صــورت متقابــل انحصــاری نیســتند .او توضیــﺢ داد کــه چــرا انــرژی طیــف آبــی بــا تلســکوپها
تداخــل دارد .تلســکوپهای مــدرن از فیلترهــای آبیســبز در محــدودهی  400تــا  550نانومتــر بــرای تشــخیص اشــیاء کمرنــﮓ اســتفاده
میکننــد ،زیــرا آســمان طبیعــی در ایــن محــدوده بســیار تاریــک اســت .وینســکوت گفــت کــه تمــام روشــناییهای فضاهــای خارجــی
بایــد بــه طــور کامــل محافظــت شــوند و تابشهــای نــور در جهــت بــاال را حــذف کننــد ،امــا او اشــاره کــرد کــه حتــی انــرژی آبــی
بازتابشــده نیــز بــرای رصدخانههــا یــک مســأله بــه شــمار مــیرود.
وینســکوت نیــز بــه برخــی از مضامینــی کــه کینــزی در مــورد آن بحــﺚ کــرده بــود ،برخــورد .اوگفــت کــه ســطوح روشــنایی نیــاز دارنــد
تــا کاهــش یابنــد و همﭽنیــن بایــد اســتفادهی بهتــری از کنترلهــا شــود .او ادامــه داد کــه مــدارس چراغهــای امنیتــی خــود را در هنــگام
شــب روی روشــنی حداکﺜــر تنظیــم میکننــد و از سنســورهای تشــخیص افــراد اســتفاده نمیکننــد .او گفــت »اگــر دقیقــا در هنگامیکــه
فــرد بزهــکار وارد مدرســه میشــود ،چــراغ روشــن شــود ،قابــل توجــه تــر از زمانــی خواهــد بــود کــه چراغهــا دائمــا روشــن باشــند« .در
شــکل 4انتشــار ایــدهآل پرتوهــای نــوری بــا حداکﺜــر زاویــهی  70درجــه و همﭽنیــن مســائلی کــه بــرای زوایــای باالتــر وجــود دارد ،توضیــﺢ
داده شــده اســت.
گزینــهی دیگــر منابــع روشــنایی نیــز بــرای وینســکوت جــذاب اســت ،اگرچــه او میدانــد کــه شــهرها دیگــر بــه چراغهــای اچپــیاس
برنخواهنــد گشــت .او گفــت کــه فیلترهــای طیــف آبــی میتواننــد بــا الایدیهــای ســفید بــه کار رونــد و کاهــش بهــرهوری را بــه حداقــل
برســانند .مــا در مــورد آن روش در بحﺜــی کــه اخیــرا ً روی موضــوع روشــنایی نزدیــک رصدخانــهی جزایــر قنــاری داشــتیم ،بررســیهای
مربوطــه را پوشــش دادهایــم (.)2z6ED7Y/http://bit.ly
وی گفــت الایدیهــای کهربایــی در محــدودهی بهــرهوری  30لومــن بــر واتــی قابــل قبــول نیســتند ،امــا در ادامــه اشــاره کــرد کــه
الایدیهــای کهربایــی بــا مبــدل فســفر دارای بهــرهوری نزدیــک  100لومــن بــر وات هســتند و میتواننــد ســیآرآی (شــاخص نمــود
رنــﮓ) برابــر  54را ارائــه دهنــد کــه از منابــع اچپــیاس بســیار بهتــر هســتند .همﭽنیــن چراغهایــی کــه الایدیهــای ســفید و کهربایــی را
ترکیــب میکننــد نیــز میتواننــد بــه عنــوان یــک گزینــه مطــرح باشــند.

شکل -3ریچارد وینسکوت از دانشگاه هاوایی توضیح میدهد
که مأموریت تشخیص اشیائی که ممکن است به زمین برخورد
کنند ،چگونه با انرژی طیف آبی منابع روشنایی تداخل دارد.
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شکل -4ترجیح ستارهشناسان در این است که روشنایی فضاهای خارجی با زاویهی  70درجه و یا کمتر هدایت شود.
روشنایی با زاویه تابش بیشتر از  90درجه مسألهی مهمتری از نورباالهای مستقیم  180درجهای هستند که از میان اتمسفر
عبور میکنند.

◄ کنترلها و اینترنت اشیاء

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ،احتمــاال شــما در حــال تعجــب در مــورد ایــن نکتــه هســتید کــه چــرا پوشــش ارائههــا متمرکــز بــر
روشــنایی فضــای بیرونــی هوشــمند متصــل بــه شــبکه و حرکــت اینترنــت اشــیاء اســت .بــرای چندیــن ســال اســت کــه پسزمینــهی
پوشــش کنفرانــس  SALCروی ایــن مــوارد اســت ( .)2yZgcsS/http://bit.lyامســال نیــز تعــداد زیــادی ارائــه در مــورد ایــن موضــوع بــود،
امــا زمینــهی جدیــد بســیار زیــادی وجــود نداشــت .میتوانیــد بــه محتــوای همیــن مجلــه مراجعــه کنیــد.
یکــی از ارائههــا توســط آداممایلــز انجــام شــد (شــکل )5کــه موضــوع آن در مــورد مهندســی ترافیــک بــرای شــهر اســﭙوکان در ایالــت
واشــنگتن بــود .ایــن ارائــه شــامل اطاعــات جالبــی در زمینــهی یــک پــروژهی روشــنایی متصــل بــه شــبکهی آزمایشــی بــود کــه مســائل
لجســتیکی (مربــوط بــه تــدارکات) شــهرها را در مقابــل بازســازی و نوســازی الایدی و درجــهی بازدهــی ســرمایهگذاری در ارتبــاط بــا
کنترلهــا توضیــﺢ مــیداد .بــه گفتــهی مایلــز از نظــر تجربــهی ســاکنان ،شــهرها نیــاز دارنــد تــا چراغهــا را در کل شــهر بــه عنــوان یــک
سیســتم روشــنایی واحــد ببیننــد .امــا واقعیــت آن اســت کــه اﻏلــب آنهــا اینگونــه نیســتند و تکنولوژیهــای بســیار متفاوتــی دارنــد .در مــورد
شــهر اســﭙوکان ،شــکل 6نشــان میدهــد کــه ایــن شــهر دارنــده و نگهدارنــدهی بعضــی از چراغهــا در نواحــی مرکــز شــهر اســت در حالــی کــه
ســازمانهای محلــی خودشــان مالــک دیگــر چراغهــا هســتند و مســﺌولیت نگهــداری آنهــا را هــم بــر عهــده دارنــد.
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مایلــز گفــت کــه تمــام چراغهــا بایــد از جهــت سیســیتی (شــاخص دمــای رنــﮓ همبســته) بــا هــم تطابــق داشــته باشــند و اگــر کنتــرل
کاهــش نــور روی آن اعمــال شــده باشــد ،بایــد ســطﺢ نــور اعمــال شــده نیــز تطابــق داشــته باشــد .امــا در ایــن مــورد آزمایشــی ،ایــن شــهر در
ابتــدا فقــط قــادر اســت کــه بــه چراغهــای خــود دسترســی داشــته باشــد و تــاش خواهــد شــد تــا در فــاز بعــد ،چراغهــای متعلــق بــه ســازمانها
را نیــز در اختیــار بگیــرد .ایــن دو سیســتم ،از طرحهــای الکتریکــی ،طرحهــای ارتباطــی و صورتحســابهای جداگانــه اســتفاده میکننــد.
امــا مایلــز و گروهــش خواهــان آن بودنــد تــا مزایــای کنتــرل کاهــش روشــنایی را آزمایــش کننــد .در ایــن نصــب از یــک کنتــرل برنامــهای
بــرای کاهــش ســطوح نــور بــه یــک تنظیمــات متوســط در نیمهشــب اســتفاده شــده اســت .عــدم وجــود ترافیــک میتوانــد ســطﺢ نــور را
بــه صــورت اتوماتیــک بــه تنظیمــات روشــنایی ســطﺢ پاییــن کاهــش دهــد .امــا او گفــت کــه تنظیمــات روشــنایی ســطﺢ پاییــن ،بــه نــدرت
پیــش میآیــد .طــرح کاهــش ســطﺢ روشــنایی ،صرفهجویــی در مصــرف انــرژی را در محــدودهای  �35فراتــر از صرفهجویــی اســتفاده از
الایدیهــا در شــرایط معمولــی میکنــد .امــا بــا وجــود تــوان برقابــی ارزان در ایــن منطقــه ،ایــن ســطﺢ صرفهجویــی معــادل  1دالر در روز
بــرای هــر چــراغ خواهــد بــود .بــه گفتــهی مایلــز بازگشــت ســرمایه تنهــا بــرای شــرایط کنتــرل کاهــش ســطﺢ روشــنایی حــدود  12ســال اســت.
هنــوز هــم ممکــن اســت کنترلهــا و اتصــاالت در آینــدهی شــهر اســﭙوکان وجــود داشــته باشــد .مایلــز همﭽنیــن کاربــرد دوربینهــا را بــرای
ضبــط دادههــای ترافیکــی مــورد آزمایــش قــرار داد .در حــال حاضــر ،طرحهــای ایــن شــهر بــرای روشــنایی هوشــمند در انتظــار کاهــش
قیمتهــا هســتند.
◄موانع در مسیر آیندهی متصل به شبکه

واضــﺢ اســت کــه علیرﻏــم مزایــای بالقــوه ،موانعــی نیــز بــرای روشــنایی متصــل و شــهرهای هوشــمند وجــود دارد .جیســاچتی مدیــر
بازاریابــی و محصــوالت شــرکت ایتــون و مارتینمرشــیر مدیــر محصــول سیســتم حرفــهای شــرکت ســیگنیفای در ارائــهی مشــترکی کــه بــا
یکدیگــر داشــتند در رابطــه بــا اینکــه ایــن کاتالیــزور عبــور از موانــع ،همــان اســتانداردهای بــاز باشــند ،بحــﺚ کردنــد.
در ایــن زمینــه یــک گــراف معــروف وجــود دارد کــه توســط گارتنــر ایجــاد شــده اســت .ایــن گــراف چرخــهی اعتیــاد بــه تکنولوژیهــای جدیــد
را شــرح میدهــد .چیزهــای جدیــد بــا توجــه بــه انتظــارات ،از طریــق یــک دورهی »پیشــرفت ســریع و بــزرگ« وارد میشــوند و ســﭙس در »اوج
انتظــارات تورمــی« قــرار میگیرنــد .آن اوج در ادامــه وارد مرحلــهی »آرمانزدایــی یــا ســرخوردگی« میشــود .مطابــق نظــر ســاچتی ،ایــن جایــی
اســت کــه اکنــون کنترلهــای اساسال در آن قــرار دارنــد .امــا او بــه حاضــران یــادآوری کــرد کــه »شــیب روشــنگری« بــه زودی چشــماندازها
را بــه ســمت مﺜبــت بــر خواهــد گردانــد .متأســفانه اســتانداردهایی کــه ســاچتی و مرشــیر در مــورد آن بحــﺚ کردنــد ،در درجــهی اول در طراحــی
چــراغ کاربــرد داشــتند .مﺜالهــا شــامل رابطهــا بــرای کنترلکننــدهی کاهــش نــور مــاژوالر ،طــرح ارتباطــات داخلــی و رابــط بــرای مــاژول
سنســور هســتند .بــا ایــن حــال ایــن دو نفــر ،ده جایگزیــن دیگــر را بــرای آنﭽــه آنهــا »ارتبــاط خــارج از المــﭗ« (شــبکهای کــه چراغهــا را بــه یــک
سیســتم مدیریــت مرکــزی متصــل میکنــد) مینامنــد ،توصیــف میکننــد.

مطمﺌنــاً هیــﭻ یــک از طرحهــای اتصــال ،پروتکلهــای نرمافــزاری کــه قابلیــت تعامــل بیــن محصــوالت
فروشــندگان مختلــف را پوشــش دهــد ،ندارنــد .البتــه همانطــور کــه مــا در ایــن شــماره راجــع بــه آن بحــﺚ کردیــم،
کنسرســیوم  TALQدر حــال کار روی ایــن مســﺌله اســت.

شکل -5آدام مایلز از شهر اسپوکان یک پروژهی کنترل آزمایشی که منجر به سناریوی بازدهی سرمایهگذاری که برای
بازگشت سرمایه 12 ،سال زمان نیاز دارد را فاش کرد.

شکل -6علیرغم این حقیقت که یک نهاد مالک تمامی چراغها نیست ،شهرها باید تالش کنند تا کنترل روشنایی فضای بیرونی را یکپارچه کنند .در شهر اسپوکان،
مالکیت و عملکرد بعضی از المپها با شهر است و برخی دیگر با سازمانهای محلی .شکل فوق نقشهی بخشی خیابانهای این شهر را به تصویر کشیده است.

◄کیفیت روشنایی فضاهای خارجی

شــاید بهتریــن خبــری کــه از کنفرانــس  SALCآمــد ،در ارتبــاط بــا کیفیــت بهبودیافتــهی روشــنایی بــود .ایــن موضــوع اخیــرا ً بســیاری
از کنفرانسهــای الایدی و اساسال را در بــر گرفتــه اســت .الایدیهــا در حــال بهتــر شــدن ،عدســیها در حــال بهبــود و مهندســان و
متخصصــان در حــال یادگیــری از اشــتباهات گذشــتهی خــود هســتند .در واقــع ،الایدیهــا و اساسالهــا ،مدتــی قبــل کام ـ ً
ا از مرحلــهی
»آرمانزدایــی و ســرخوردگی« عبــور کردهانــد .ممکــن اســت کســی بگویــد کــه الایدیهــا و اساسالهــا بــه مرحلــهی »پهنــهی
بهــرهوری« رســیدهاند.
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گفتار پایانی
کنفرانس استراتژیهای روشنایی

بیستمین سالگرد خود را جشن میگیرد.

باباســتیل همــکار رئیــس کنفرانــس توضیــﺢ داده اســت کــه نیروهــای بــازار الایدی چگونــه در

طــی ایــن ســالها بــر تکامــل کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی تأﺛیــر گــذار بودهانــد.

کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی ســال  2019از  27فوریــه تــا  1مــارس در هتــل ماندالیبــی شــهر

السوگاس در ایالــت نــوادا برگــزار میشــود (.)https://www.strategiesinlight.com

ایــن بیســتمین ســالگرد کنفرانــس اســت کــه آﻏــاز آن در فوریــه ســال  2000در شــهر برلینــگام ایالــت
کالیفرنیــا بــود .تــا آن زمــان ،هیــﭻ کنفرانســی برگــزار نشــده بــود کــه بــه مــواردی ماننــد بازارهــا،

کاربردهــا و تکنولــوژی مربــوط بــه الایدی بﭙــردازد.

در اولیــن گردهمایــی  250شــرکتکننده از دو گــروه تأمینکننــدگان و مصرفکننــدگان نهایــی

صنعــت الایدی حضــور داشــتند .در ســال اول ،کنفرانــس فقــط یــک عنــوان داشــت و هیــﭻ ﻏرفــهای بــرای نمایــش محصــوالت در آن وجــود

نداشــت .از آن زمــان تــا کنــون ،هــم آن کنفرانــس و هــم صنعــت الایدی هــر دو در مســیرهای خــود ،تغییــرات قابلتوجهــی داشــتهاند
(.)2RRSKGu/http://bit.ly

بــا شــروع ســال  2000صنعــت الایدی توســعهی خیرهکننــدهای را تجربــه کــرده بــود کــه بیــن ســالهای  1995تــا  1999هــر ســال 61درصــد
توســعه مییافــت .ایــن صنعــت قبــل از بــازهی مذکــور در اوایــل دهــهی  1990توســعهی الایدیهــای قرمز-نارنجــی-زرد ایندیومگالیــوم

ِ
فســفات اچبــی (روشــنایی زیــاد) و در ادامــه در اواســط دهــهی  1990الایدیهــای آبــی و ســبز ایندیومگالیومنیترایــ ِد اچبــی را
آلومینیوم

توســعه داد.

در ســال  ،1999بــازار جهانــی بــرای الایدیهــای اچبــی حــدود  820میلیــون دالر بــود .موسســه اســتراتژیهای نامحــدود بــازار الایدی را در
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ســال  2018حــدود  15,8میلیــارد دالر تخمیــن زده اســت ،یعنــی یــک ضریــب افزایــش بیــش از  20برابــری .ایــن رشــد بــا کاهــش تنــد قیمــت

و همﭽنیــن بــا افزایــش قابــل توجــه عملکــرد اندازهگیریشــدهی بهــرهوری شــدت روشــنایی (لومــن بــر وات) همــراه بــوده اســت .نــوآوری
در کاربردهــای متنــوع ماننــد نــور پسزمینــه بــرای نمایشــگرهای الایدی ﺛابــت و متحــرک ،روشــنایی داخلــی و بیرونــی اتومبیــل و روشــنایی
عمومــی باعــﺚ رشــد بیشــتر ایــن بــازار شــد.

برگردان همزمان مجلهی LEDs

در ســال  2000بیشــترین کاربــرد بــرای الایدیهــای اچبــی مربــوط بــه روشــنایی اتومبیــل و عائــم فضــای بیرونــی بــود .روشــنایی در آن
زمــان ،بــه ســختی یــک عامــل توســعه بــرای الایدیهــا بــه شــمار میآمــد .در ســالهای بعــداز آن ،صفحــه نمایــش تلفــن همــراه و نــور
پسزمینــهی صفحــه کلیــد ،اصلیتریــن محــرک بــازار بودنــد .همزمــان بــا اشــباع شــدن بــازار تلفــن همــراه ،گام بعــدی توســعهی الایدیهــا
بــه بــازار صفحــه نمایشهــای کریســتال مایــع (الســیدی) کــه بــرای مانیتورهــا و تلویزیونهــا مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،اختصــاص

یافــت .پذیــرش چراغهــای الایدی در ایــن کاربــرد چنــان ســریع و موفقیتآمیــز بــود کــه بــازار آن بیــن ســالهای  2009تــا  ،2010رشــد

108درصــدی را تجربــه کــرد .بــه دلیــل نفــوذ الایدیهــا در الســیدی و کاهــش ســریع قیمــت الایدیهــا ،ایــن بــازار در ســال  211و 2012
بــه اشــباع رفــت.

ســﭙس پذیــرش الایدیهــای ســفید در بــازار روشــنایی عمومــی بــا جدیــت آﻏــاز شــد .در نمایشــگاه روشــنایی ،تقریبــا در هــر ﻏرفــه نوعــی

محصــول روشــنایی وجــود داشــت کــه شــامل الایدیهــای ســفید بــود .ایــن رشــد شــبیه یــک جهــش کوانتومــی نســبت بــه ســال قبــل بــود،
یعنــی زمانــی کــه تعــداد کمــی از ایــن ﻏرفــهداران چنیــن محصوالتــی را نمایــش میدادنــد.

طبــق پیشبینــی قانــون هاییتــز ( ،)2EseXbB/http://bit.lyالایدیهــای ســفید مبــدل فســفری ســرانجام بــه قیمــت و ســطﺢ عملکــردی
دســت یافتنــد کــه توانســتند بــه جــای منابــع ســنتی ،بــه عنــوان منابــع روشــنایی مطلــوب بــرای چراغهــا و المﭗهــا گردنــد .بــه طــور
خــاص ،بهــرهوری بــاالی شــدت روشــنایی (بیــش از  100لومــن بــر وات) و همﭽنیــن طــول عمــر زیــاد الایدیهــای ســفید اجــازه
میدهــد کــه قیمتهــای باالتــر محصــوالت روشــنایی الایدی نســبت بــه محصــوالت ســنتی در مــدت  2تــا  3ســال از طریــق کاهــش
هزینــهی انــرژی الکتریکــی مصرفــی و صرفهجویــی در هزینههــای تعمیــر و نگهــداری برگــردد.

بســیاری از برنامههــای الایدی از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد .بــا ایــن حــال ،روشــنایی بــه برنامــهی اصلــی آن تبدیــل شــده اســت و

35درصــد از درآمــد بــازار الایدی را در ســال  2017در ایــن بخــش بــوده اســت.

دقیقـاً همانطــور کــه بــازار الایدی طــی  20ســال گذشــته تکامــل یافتــه ،کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی نیــز توســعه یافتــه اســت.
یــک عنــوان در روزهــای ابتدایــی کنفرانــس ،بــه دو عنــوان توســعه یافــت :بازارهــای الایدی اچبــی و روشــنایی الایدی .عنــوان

ســوم هــم متمرکــز بــه تولیدکنندگانــی اســت کــه بعــدا ً اضافــه شــدند .در ســال  ،2015نمایشــگاه الایدی همزمــان بــا کنفرانــس
اســتراتژیهای روشــنایی برگــزار شــد .در آن زمــان ،همانطــور کــه روشــنایی شــروع بــه تســلط بــر تکنولوژیهــای پیشــرفته کــرده

بــود ،ســاختار کنفرانــس نیــز بــه طــور کامــل تغییــر یافتــه بــود .ایــن تغییــرات مربــوط بــه چهــار عنــوان مــوازی بــود :تکنولــوژی ،بــازار

و کاربردهــا ،روشــنایی متصــل بــه شــبکه و نمایشــگاه الایدی.

بــرای کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی  ،2019قالــب دوبــاره تغییــر کــرد بــه ایــن گونــه کــه چهــار مســیر باقــی ماندنــد ،امــا محتــوای
نمایشــگاه الایدی بــه طــور کامــل جــذب عناویــن شــد و دیگــر دارای ســاختاری جداگانــه از کنفرانــس نبــود .ایــن چهــار مســیر

عبــارت بودنــد از:

 -1حرکت رو به جلوی بازار روشنایی (جایی که هست و جایی که باید باشد)؛
 -2پیشرفتها در تکنولوژی ،طراحی و تولید روشنایی الایدی؛
 -3روشنایی متصل به شبکه و اینترنت اشیاء؛
 -4وضعیت صنعت.

کارگاههــای آموزشــی تعاملــی و انجمــن ســرمایهگذاری در روز قبــل از جلســات اصلــی کنفرانــس برگــزار میشــود (http://bit.

 .)2RUUNJT/lyانتظــار ایــن اســت کــه بیــش از  200شــرکت در نمایشــگاه تجــاری حضــور داشــته باشــند.
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منعکسکننــدهی نیروهــای موجــود در بــازار الایدی بــوده اســت کــه کســب و کار مــورد نظــر را هدایــت میکنــد .امــا همیشــه بــا

گــردآوری ســخنرانان کارشــناس صنعــت روشــنایی حالــت جامــد و نمایشدهنــدگان محصــوالت کیفیــت بــاال از میــان زنجیــرهی

تأمیــن الایدی ،بــر برتــری ایــن برنامــه تأکیــد کردیــم و همﭽنیــن تــاش خواهیــم کــرد ایــن کیفیــت را بــرای ســالهای بعــد حفــﻆ

کنیــم.

شماره ی چهل و دوم آبان و آذر1397
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کنفرانــس اســتراتژیهای روشــنایی طــی  20ســال گذشــته ،بســیاری از روشهایــی خــود را تغییــر داده اســت .ایــن تغییــرات

