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چكيده
در اين مقاله ،مسئله حذف سيمهاي زايد در نماي بناهاي ارزشمند و تاريخي شهرها مبتني برر ننراوري انتقرا بريسريم جريران
الكتريسته مورد بررسي و پژوهش قرار گرنته است .با توجه به تمايزها و اهميت نورپردازي در نضراهاي نرهنگري اعرم از بناهراي
تاريخي ،موزهها و گالريها و همچنين محدوديتهاي حائز اهميت در اينگونه نضاها نظير حذف اغتشاش بصري ،تالقي سيمها ،نحوه
نوردهي در نقاط دلخواه ،ايمني ،موجبري و جهتدهي نوري ،تنظيم زمان و شدت نورپردازي متناسب با تراکم جمعيت و  ...با تلفيرق
علم و هنر در حوزه تخصصي نرهنگ ،سيستمهاي نورپردازي هوشمند شيخبهايي به عنوان مطالعه موردي انتخرا گرديرد .هردف
اصلي از بررسي اين سيستمها و کاربردهاي آن در بناهاي تاريخي شهر ،پوشش حداکثري محدوديتها و مفروضرات نرورپردازي در
اينگونه نضاها و در عين حا ايجاد يک مجموعه هدف بهينه براي بازآنريني هويت شهري ،توسعه کارآمرد اقتصرادي ،نرهنگري و
تقويت حيات مدني شهر ميباشد .در اين سيستمها ،ابتدا بر پايه معادالت نيزيک و شبيهسازيها ،مسئله نرمولهبندي و با استفاده از
نرمانزارهاي تخصصي ،معادله مدار با خروجي قابل قبو اولية دستيابي به ولتاژ  04ولت ،جريان  1/5آمپر و ناصلة  04سانتيمتر حل
ميشود .سپس با تعريف قالب و کاربردهاي نرهنگي ،محدوديتهاي پيشروي نظير بُرد ناصرله و عمرق ميردان جريران ،تعريرف و
عملياتي ميگردد .يانتهها حاکي از نقش موثر علمِ مستقلِ نورپردازي در معماري و شهرسازي دارد.

کلمات کليدي
نورپردازي بدون سيم ،هوشمند ،بناهاي تاريخي شهر

 -1مقدمه
نور يکي از مهمترين عوامل کيفي و نمادين بوده و از نظر کارکرد عملي
از جايگاه ويژهاي در معماري و شهرسازي برخوردار استت اصتليتترين
کارکرد نور چه طبيعي و چه مصنوعي ،روشن کتردن ضاتا و ضترمهتاي
ساختماني است که آنرا روشنايي مينمتاييم نتور بتا استتفاده از نبتو
معمارانه و توجه بته سته عامتل زيبتاييشناستي مفهتومي و معنتايي و
نمادين جهت تعريف مجدد ضااهاي شهري مورد استفاده قرار ميگيرد
اين برداشت از نور در ضااهاي شهري را نورپردازي مينماييم ][1
بخش عمده از درک هويت شهر وابسته به نورپردازي ضاتاهاي شتهري
است که از طريق آن ميتوان به خوانايي شهر کمک کرد ،در شهر نماد
پردازي کرد ،به ايمني ضااهاي شهري اضزود ،به شهر رنگ تعلتق داد و
در نهايت شهري جذاب و قابل سکونت را براي شهروندان ايجتاد کترد
نورپردازي شهري عالوه بر ايجاد شرايط ادامه ضعاليتهتا و کارکردهتاي
شهري خصوصاً در هنگام شب ،در ايجاد امنيتت و آستايش و جتذابيت
محيطهاي شهري نيز ميتواند نقش به سزايي را ايفا کند هدف از اين
نورپردازي امکان بازخواني ويژگيهاي منظتر شتهري در تتاريکي شتب
است و نه پاک کردن و تغيير آنها ] [6ضااهاي شهري موجود در باضت
تاريخي به داليلي چون شهرنشيني شتابان و به دنبال آن جابجاييهاي
جمعيتي ،ضرسودگي کالبدي و اضت منزلتت اجتمتاعي در اکثتر اوقتات،
عليالخصوص شب هنگام به دليل مشکالت بسيار ،از جانب شتهروندان
مورد استفاده قرار نميگيرد با استفاده از نور به عنوان يکتي از مولفته-
هاي غير کالبدي منظر شهري ميتوان بسياري از مولفههتاي کيفيتت-
بخش محيط همچون ،تنوع ،ادراک ،امنيت ،ايمني ،سرزندگي را در يک
ضااي شهريِ تاريخي در شب ارتقاء بخشيد ] [3استفاده از ضنتاوري و
بکارگيري دانش روز جهان در حوزه نورپردازي ،متيتوانتد يکتي از راه-
حلهاي پوشش برخي نيازها و رضع نواقص باشد اين امر در حوزههتاي
ضرهنگي و هنري و ضااهاي ضرهنگي شهري نظير موزههتا ،گتالريهتا و
بناهاي ارزشمند شهري که انتقال مفاهيم با رعايت اصول زيباشتناختي
و حفظ زيبايي محيطي محقق ميگردد ،بته مراتتب اهميتتي ماتاعف
مييابتد در مقالته علمتي – پژوهشتي پتيشروي ،ابتتدا نيازستنجي و
شناسايي نقصانهاي نورپردازي هنري در ضااهاي ضرهنگتي و بناهتاي
ارزشمند تاريخي ارائه و سپس سيستم نورپردازي بدون سيم از طريتق
روشهاي انتقال الکتريسته بر مبنتاي ايجتاد ميتدان مغناطيستي غيتر
مخرب معرضي ميشود در ادامه به بررسي کاربرد اين نتوع از سيستتم-
هاي نورپردازي در ضااهاي مذکور مبتني بر دانش روز جهان با قابليت
هوشمندي در برابر تنظيم شدت و زمان روشنايي و همچنتين قابليتت
جهتدهي و ارائه پيشنهادات نستبت بته نتتايج بدستت آمتده و متورد
انتظار ،پرداخته ميشود بخش ضناوري متورد اشتاره در مقالته حا تر،
حاصل پژوهشهاي علمي-کاربردي در راستتاي توليتد نمونته متوردي
سيستم نورپردازي بدونسيم هوشمند شيخ بهايي بوده کته بته عنتوان

نخستين سيستم نورپردازي هنري در معاونت ضناوري رياست جمهوري
به ثبت رسيده است

 -2روش تحقيق
پژوهش حا ر ،تحقيقي کاربردي -توسعهاي است که مبتني بر ايتده و
نيازسنجي بعمل آمده طي ضراينتد تحقيتق و توستعه و بتا استتفاده از
مطالعات کتابخانهاي به روش آزمايشي به عنتوان يکتي از کارآمتدترين
روشهاي تحقيق ،نسبت به بوميسازي ضنتاوري و دانتش ضنتي جهتت
توليد دستگاههاي انتقال جريان برق بدون سيم ،اقدام گرديده است در
اين تحقيق پس از تبيين نقش و ابعاد نورپردازي در بناهاي ارزشمند و
تاريخي و مرور پيشينه پژوهشي انجام شده ،به معرضي ساختار و نحتوه
کار سيستم نتورپردازي بتدونستيم پرداختته و در نهايتت کاربردهتاي
ضرهنگي آن در قالب سيستم نورپردازي هوشمند شتيخ بهتايي بررستي
ميگردد در نتيجه يک رويه بومي شده براي کاربريهاي انتقال جريان
و روشنايي در ضاتاهاي ختاص ضرهنگتي ،بناهتاي تتاريخي و ضاتاهاي
هنري ،توسعه داده شد اين مقاله برگرضته از يک مسئله از دنياي واقعي
است که در داخل کشور قبالً مطالعه نشده و کاربري ضرهنگتي آن نيتز
براي نخستين بار در جوامتع علمتي متورد بررستي و نمونته آزمايشتي
مبتني بر مفرو ات تئوري مندرج در سند حا تر ،توليتد شتده استت
پس از تشريح جوانب مختلف ،مستئله در قالتب يتک ضر تيه بتر پايته
معتتادالت ضيزيتتک و شتتبيهستتازيهتتا ضرمولهبنتتدي و بتتا استتتفاده از
نرماضزارهتتتاي تخصصتتتي نظيتتتر ،Altium Designer 2014
 Codevision 3.02و  ISIS 7.8معادله مدار حل ميشود سپس بتا
تعريف قالب و کاربردهاي ضرهنگي ،محدوديتهاي پيشروي نظير بُترد
ضاصله و عمق ميدان جريان ،تعريف و عملياتي ميگردد

 -0پيشينه تحقيق
نظريه ريا ي امواج الکترومغناطيسي توسط ماکستول در ستال 1۷۸3
ميالدي پيشنهاد شد و هاينريش هرتز در ستال  1۷۷۸متيالدي وجتود
اين امواج را نشان داد .از اواسط دهه  09متيالدي ،تحقيقتات بتر روي
مختتابرات بتتدون ستتيم خکتته شتتاخهاي متمتتايز از انتقتتال بتتدون ستتيم
الکتريسيته ميباشد) نيز به عنوان رشتهاي علمي شدت ياضت ] [13در
دهه  1099ميالدي ،نوپردازي در معابر شتهري چيتزي بيشتتر از يتک
محفظه آهني که در آن المپهاي اضروخته جيوهاي قرار گرضتته بودنتد
نبود در دهه  10۸9و با اهميت ياضتن مقولته مصترف انتر ي ،بته ايتن
نتيجه رسيدند که مصرف هر صورت از انر ي بطور مثال نتور ،بتيش از
آنچه بهرهبرداري شود هدر ميرود بگونهاي که شايد در بعاي از متوارد
 %09از انر ي نورپردازي هدر ميرضت ،بنابراين تکنولو ي نورپردازي در
اروپا به شدت معطوف به بحران انر ي و سوخت و اختراع سيستمهتاي
استفاده از بخار بود از سال  10۷9صتنعت و هنتر نتورپردازي بتا رايتج

شدن نور سفيد چرا هاي ستديم پرضشتار در نتورپردازي داخلتي و بته
دنبال آن با گسترش آن در نورپردازي خارجي ،سير تکتاملي بته ختود
گرضت ][۷
در سال  2999اقداماتي موضق در انتقال انتر ي غيتر تابشتي از طريتق
جفتسازي ميدان رزونانسي ناپايتدار تشتديد کننتده اول و دوم شتکل
گرضت و عمال انتقال انر ي تحت شرايطي بهينه عملي گشت ] [1۷امتا
عمال در سال  299۸و توسط گروه نايجل پتاور و از طريتق ايجتاد يتک
ميتدان مغناطيستي توستتط يتک تشتتديد کننتتده در ضرکتتانس 13/96
مگاهرتز انر ي الکتريسيته تا ضاصله  99سانتي متر القاء شد و با توجته
به باال بودن ريب کيفيت آنتن ارسال کننده عمال انر ي بدون هرگونه
تداخلي انتقال پيدا کترد ] [19انتقتال انتر ي خالکتريستيته) بتيستيم
ضرآيندي است که در هر سيستمي که انتقال انر ي الکتريکتي در آن از
منبع انر ي الکتريکي به مصرف کننده بدون اتصتاالت ستيمي صتورت
ميگيرد ،گفته ميشود .همچنين رايجترين شکل انتقال برق بيسيم با
استفاده از القاء که منتج شده از القاي الکتروديناميک است صورت مي-
گيرد برخي ديگر از تکنولو يهاي سالهاي اخير براي انتقال بيستيم
برمبناي امواج مايکروويو و ليزرها انجام ميشوند .لتيکن مقولته انتقتال
برق و روشنايي بدون سيم ،تا ماههاي اخير ،در زمتره روياهتاي ديرينته
نويسندگان علميتخيلتي محستوب متيشتد کته بتا توستعه تحقيقتات
کاربردي ،اين رويا به زودي در عرصه همگاني و با کاربردهتاي بستيار و
ايمن ،محقق خواهد شد
اصول اين ضرايند نظير کارکرد ترانس و از طريق يک سيم پيچ اوليه يتا
القاگر و يک سيم پيچ ثانويه يا القا شونده ،متيباشتد ابتتدا بايتد يتک
نوسان ايجاد شده و يک موج متناوب ساخته شود و سپس خروجي آن
را در سيم پيچ دوم بدست آورد ،بدين ترتيب کلي ،يتک انتقتالدهنتده
برق بيسيم خواهيم داشت.

 -0مرور تجار جهاني
تا سالهاي اخير ،بهرهوري پايين انتقال توان و مسائل ايمني ،تالشهتا
براي انتقال بيسيم نيروي برق و تحقق آرزوي ديرينه به قدمت توليتد
بتترق را بياثتتر کتترده ب تود ،ول تي ضراينتتد تحقي تق و توستتعه برنتتدهايي
چون سوني ،اينتل ،سامسونگ ،اپل و حتي در داخل کشتور گتروههتاي
تحقيقاتي متعدد نظير هنربان ،حاکي از کاربرديسازي اين سيستتم در
آينده دارد
در سال  2996دانشتگاه MITبتر روي انتقتال نيتروي الکتريستيته بته
صورت بيسيم شروع به کار کرد که به نتايج درخشاني نيز دست ياضت
متخصصان اين دانشگاه توانستند در آخترين آزمتايش ختود ،البتته بتا
روشي دشوار ،يک المتپ  69وات را از ضاصتله دو متتري بتدون اتصتال
ضيزيک تي بتته منبتتع بتترق روشتتن کننتتد .اي تن گتتروه نتتام ابتتداع ختتود
را  WiTricityمخفف شده وا ههاي وايرلس و الکتريسيته گذاشتهانتد
حدود يک دهۀ گذشته ،شرکت پاورکست که در پيتزبتور پنستيلوانيا
مستقر است ،از اين ضناوري براي انتقال نيرويي در حد ميکترووات و يتا

ميليوات در ضواصل بيش از  19متر براي حسگرهاي صتنعتي استتفاده
کرده است .شرکت  PowerBeamواقع در سنخوزه کاليفرنيا از طريق
تاباندن يک پرتو ليزر ضروسرخ تنظيم شده به يتک ستلول ضتوولتائيتک،
پرتو را به انر ي الکتريکي بازتبديل ميکند ] [12جتذابترين انتختاب
براي کاربردهاي بزر محلي ،القاء مغناطيسي است در صورتي کته دو
شيء در ضرکانس مشتابهي رزونتانس داشتته باشتند ،انتر ي مکتانيکي
منتقل شده ،خيلي بيشتر ميشود ،وقتي که يک خواننده اپرا با صتداي
خود يک ليوان را به لرزش در ميآورد از همين اصل استفاده ميکنتد
شرکتهاي بزر نيز به سرمايهگتذاري روي انتقتال رزونانستي عالقته
نشان دادهاند .اخيراً يک گروه محقق به نام ائتالف غير انتفاعي جريتان
بتترق بيستتيم متشتتکل از شتترکتهايي ماننتتد Philips ،Olympus
و  Samsungدر سال  2919بطور جدي بر روي ايتن مو توع تحقيتق
ميکنند ] [14تلويزيونهاي  LEDشرکت هتاير چتين و گوشتيهتاي
تلفن همراه گلکسي اس 6سامسونگ از سال  2914با شار ر بتيستيم
به عنوان پيشگام ،روانه بازار شد در حوزه کاربردهاي ضرهنگي و هنري
تاکنون محصول هيچ شرکتي به بازار عر ه نگرديده است و تحقيقتات
داخلي بر روي کاربرديسازي اين سيستم در حال انجام است
عالوه بر موارد و تجارب ذکر شده در اين بخش ،برخي طرحهاي جامع
نتتورپردازي در شتتهرهايي نظي تر لي تون در ضرانستته ،کتتاونتري در قلتتب
انگلستان ،تورنتو در کانادا ،سنديگو در اياالت متحده و شهر شتيراز در
ايران با هدف اصلي يکپارچهسازي ضااهاي شهري تتاريخي و برقتراري
ارتباط ميان ضااهاي جديد و ضااهاي تاريخي در بخش مرکزي شهرها
و همچنين حفاظت از آثار معماري ارزشمند شهر با رويکرد بلند متدت
تهيه گرديدهاند ][2

 -5سيستم نورپردازي شيخ بهايي
از ساليان بسيار دور و اندکي پس از کشف الکتريسيته توسط بشر ،ضکر
انتقال آن به صورت بيسيم شتکل گرضتت ،گرچته انتقتال ديگتر انتواع
مو وعات به طريق بيسيم مانند انتقال يکطرضه صوت خراديو) و تصوير
ختلويزيون) و همچنين انتقال دو طرضه کامل صوت خگوشي همراه) و در
سالهاي اخير صوت و تصوير خنسل سوم بستر مخابراتي) بسيار زودتر و
از طري ق استفاده از امواج صورت گرضت ،اما انتقال وايرلس الکتريستيته
بطور کنترل شده ،همچنان يکي از آرزوهاي بشري است

شكل ( : )1طرح کلي سيستم نورپردازي بيسيم ][15

در شکل شماره خ )1ضرستنده خ )199نيروي خود را از يک منبع خ)192
درياضت ميکند ،دستگاه توليد ضرکتانس خ )194انتر ي دريتاضتي را بته
آنتن خ )119ارسال ميکند اين آنتن شامل يک حلقه القايي ،سيمپتيچ
و خازن خ ،)111خ ،)112خ )113و خ )114ميباشد شماره خ )119انر ي
القاء شده را نمايش ميدهد گيرنده خ )199شامل يتک آنتتن درياضتت
کننده خ )199که شامل يک سيمپيچ خ ،)191خازن خ )192و نهايتا يک
رگوالتور خ )169جريان است

 -1-5بوميسازي سيستم نورپردازي بدونسيم
معماري و شهرسازي در ايران با بکارگيري عناصر مقدس از جمله نتور
همراه بوده که به مترور زمتان ،بصتورت آيينتي در آمتده استت آيتين
چراغاني در شهرها و ضااهاي تاريخي ايراني يکي از اين جلوههتا استت
] [4يکي از راههاي تاکيد بر هويت و ضرهنگ بومي يک شهر برجسته-
سازي عناصر ضرهنگي آن شهر ميباشد که از روشهاي مختلفتي قابتل
انجام است امروزه استفاده از نور و رنگ در جهت تاکيد عناصر شاخص
بومي و نمادين يک شهر به امري رايج بدل شتده استت کته مهمتترين
تاثير آن ،شناساندن ضرهنگ و عناصر ضرهنگي يک شهر ميباشد البتته
بايد توجه نمود که استفاده از اين دو عنصر مهم در صورتي موثر خواهد
بود که با توجه به اصول نورپردازي و همچنين احساسات ضاايي ايجتاد
شونده ،انجام گردد ] [0مقوله حذف سيم ،بتا توجته بته غنتاي مبتاني
زيباييشناختي در کشور و ديد بدون واسطه نسبت بته آثتار ارزشتمند،
يکي از اهداف بتوميستازي کتاربردي پتژوهش حا تر بتوده استت در
سيستم بهينه و بوميسازي شده ،با کاهش ضرکتانس بته  1/1مگتاهرتز
عالوه بر کاهش تاثيرات سوء جانبي ،به دليل کوتاهتتر شتدن ضرکتانس
موج ضاصله بيشتري قابل دستيابي گشتته استت در ايتن سيستتم بتا
بهرهگيري از تجارب سيستمهاي موجود و ايجاد تغيير در آنهتا ،امکتان
دستيابي به ولتا ي بالغ بتر  49ولتت ،جريتاني بته ميتزان  1/9آمپتر و
ضاصلهاي حدود  39سانتيمتر ايجاد گشت

 -2-5قابليت جهتدهي و هوشمندسازي سيستم
اين نوع از سيستمهاي نتورپردازي ،امکتان ضعتال و غيتر ضعتال گشتتن
سيستم توسط سنسور مجاورت و نورسنج را دارا بوده و همچنتين ايتن
قابليت به صورت هوشمند و توسط گوشي همراه ا اضه گشته است کته
در محيطهاي شهري ميتواند با کمي تغييتر و اضتزودن يتک يتا چنتد
ما ول ديگر ،از سيستم تصميمگيري هوشمند در موقعيتهاي مختلتف
بهرهمند گردد براي مثال در صورت تجمع زياد و تاريکي شتب قتدرت
نوردهي اضزايش و در صورت کم شدن تراکم رضت و آمدي و يا روشنايي
نسبي نوردهي کاهش يابد ] [19همچنين با استفاده از مقاومت نستبي
ضلز در مقابل امواج ،امکان هدايت هوشمندانه انر ي در يک کريتدور از
پيش تعيين شده به معني موجبري جريان جهت جلوگيري از هدر رضت
وجود دارد

 -3-5سيستم نورپردازي در بناهاي تاريخي
نورپردازي عناصر و نماهاي واجد ارزش ضرهنگي و تاريخي بر جتذابيت
محيط اضزوده و شهروندان را به قصد تماشاي اين پديدهها به ضاتاهاي
شهري کشانده و براي مدتي در خود نگاه ميدارد زماني که به وستيله
نورپردازي بستر ضاايي الزم براي وقوع برخي رضتارهتا و ضعاليتتهتا در
ضاا ،ضراهم باشد ،اين رضتارهتا و ضعاليتتهتا ختود جتاذب اضتراد ديگتر
خواهند بود ] [3در مرور زمان و در بستتر تغييترات کالبتدي شتهرها،
بناهاي ارزشمند و با هويت ،به نقتاط عطفتي جهتت انتقتال مفتاهيم و
يادآوري خاطرات جمعي بتدل شتدهانتد باززنتدهستازي ايتن بناهتا در
مديريت شهري به جهت نقش و تاثير آنها در حوزههاي مختلتف نظيتر
ضرهنگي ،اقتصادي ،گردشگري و زيست شهروندي حتائز اهميتت متي-
باشد يکي از جلوههتاي اثبتات شتده توجته بته اينگونته بناهتا ،بحت
نورپردازي بوده که با توجه به ماهيت آنها ،لزوم بکارگيري سيستمهتاي
نوين با حذف زوايد و آاليندگيها را در آينتده اجتنتاب ناپتذير خواهتد
کرد
بناهاي تاريخي ،هويت يک کشور و به خصوص شهر محسوب ميشتود
در نتيجه استفاده از نور مناسب در آنها و رنگ نوري که با ضااي تاريخ
گذشته آن ،همخواني داشته باشد ،امر بسيار مهمي است به نورپردازي
به عنوان يک ارزش اضزوده ميتوان نگتاه کترد در طراحتي نتورپردازي
بناهاي تاريخي ،استفاده از نورهاي رنگي و تند معموالً خوشايند نيست
و بهتر است بيشتر از نورهاي سفيد و کهربايي استفاده شود در تمن
سعي ميشود منابع نور را در بناهاي تاريخي پنهان کرد تا در زيبتايي و
نماي آثار ارزشمند تاريخي اثر غيرمثبتت نگتذارد از جملته متغيرهتا و
شاخصهاي موثر در ياضتن راهکارهاي مناسب نورپردازي متيتتوان بته
نوع مناسبت ،نوع المپ و چترا  ،سيستتم نتورپردازي استتفاده شتده،
ميزان برق مصترضي ،امکانتات ،ضنتاوري و تکنولتو ي قابتل استتفاده در
تجهيزات ،هزينه تجهيزات و اشاره نمود ][۸
اهداف نورپردازي و تاثيرات آن را در بناهاي ارزشمند و تاريخي ميتوان
در قالب موارد زير برشمرد؛
جدو ( : ) 1نورپردازي بناهاي ازشمند و تاريخي
حوزه هدف

تاثيرات

ايمني و امنيت
انعطاف پذيري
پويايي و سرزندگي
معرضي ارزشهاي موجود
کيفيت بصري
نام و نشان خبرندينگ)

حاورپذيري و جذب گردشگر
ضعالسازي کاربريهاي شبانه
تقويت جاذبهها
مرمت نرم و دورهبندي تاريخي
خوانايي و نمايش جلوهاي تازه
اضزايش هويت شهري و حس تعلق

 -4-5مزايا و کاربرد سيستم در نورپردازي شهري
روشهاي نورپردازي در ضااهاي شهري را ميتوان به چهار دسته عمده
"نورپردازي عمومي ،نورپردازي تاکيدي ،نورپردازي به منظور جهتيابي
و نورپردازي نمايشي يا تزييني" تقسيمبندي کرد به عنتوان نمونته ،در

نورپردازيهاي تاکيدي ،بر روي اشياء تکي نظير مجسمهها يا المانهاي
معماري و نمادهاي شهري تاکيد ميگردد ] [9شهرهاي بزر آينتده،
مکانهايي امن ،با کيفيت زندگي بسيار زياد در قبال هزينههاي بستيار
پايين پيشبيني ميشوند براي تحقق اين چشمانداز با توجه به تتراکم
شهرهاي بزر که سختي دسترسي به منتابع ،ختدمات و را دارنتد،
چالشهاي جديد بيشماري پيشروي بشر قرار خواهد گرضت از اين سو
استفاده از سيستمهاي هوشمند و تصميمگير خودکار در راستاي بهبود
شرايط زيرساختي شتهرها خماننتد نتورپردازي ،تراضيتک ،انتقتال گرمتا،
پارکينگ و ) يک رورت براي غلبه بر آن چالشها ميباشد ][1۸
يکي از چالشهاي بزر در نورپردازي شهري ،سيمهتا هستتند کته از
چند منظر مشتکل آضريننتد ستيمهتاي روي کتار همتواره در معتر
آسيبهاي طبيعي و غير طبيعي قرار دارند ،سيمها در نقاطي کته نيتاز
به نصب چندين مصرف کننده باشد چهرهاي زشت و تودهوار از تالقتي
هم ايجاد ميکنند سيمها محدوديت آضرينند و دست طراحان شتهري
را همواره بسته نگاه ميدارند ،شايد از همين روست که ميتچتل بنيتان
شهرهاي آتي را در انقالب ابداعات تکنيکال و با تمرکز بتر زيرستاخت-
هاي بيسيم و کدهاي ديجيتالي بنا نهاد ][16
حذف سيمها من بهبود نماي شهري مخصوصا در مناطق پتر تتراکم
که نياز به روشناييهاي غير طبيعي زيتادي وجتود دارد ،امکتان بتازي
هرچه بهتر با منابع نوري را بدون محدوديت در حرکت ،زاويته ،تالقتي،
محل و را ضراهم ميآورد

 -6نتيجهگيري
در اين مقالته جنبتهاي از ضنتاوريهتاي نتوين در قالتب سيستتمهتاي
نورپردازي ،کاربرد آنها در بناهاي ارزشمند و تاريخي شهري و همچنين
نقش اساسي آنها در ارتقاء حيات مدني و کيفيت زندگي مورد مطالعته
قرار گرضت با آگاهي نسبت به اينکه باززندهسازي بناهاي تاريخي که به
عنوان هويت يک شهر و حتي کشور محسوب ميشود در ابعاد مختلتف
مديريت شهري اعم از اجتماعي ،ضرهنگي ،گردشگري و اقتصادي ،امري
مهم و تاثيرگذار ميباشد و همچنين لحاظ محتدوديتهتا و مفرو تات
موجود در حوزه صنايع ضرهنگي –هنري ،بررسي کاربردي سيستمهتاي
هوشمند نورپردازي شيخ بهايي ،به عنوان مطالعه موردي انتخاب شد
ياضتههاي کيفي در بح نتورپردازي ابنيته تتاريخي حتاکي از اهميتت
بهرهگيري از نور مناسب و همختوان بتا ضاتاي گذشتته و تتاريخ بنتا و
همچنين استفاده از ضناوري نورپردازياي که عالوه بر روشنايي مناسب
و قابل قبول به کاهش احتمال خطر و آسيبپتذيري بصتري و بنيتادي
آثار ارزشمندِ تاريخي بيانجامد ،دارد در اين مقالته ستعي بتر آن بتوده
است که من بر شمردن اهميت شب در زندگي اجتماعي و همچنتين
لزوم رعايت اصول زيباشناستي ،استتفاده از ضنتاوريهتاي نتوين بتراي
نورپردازي مکانهاي شهري به ويژه ابنيه تاريخي مورد بح قرار گيرد
آنچه در ايتن پتژوهش بته آن پرداختته شتده بهترهگيتري از سيستتم
نورپردازي بدون سيم هوشمند است که با قدمتي در حدود دو سال در
کشورهاي پيشرضته جهت بهرهگيري از نور در ضااها و نماهاي شهري و
با هدف توسعه گردشگري شهري ،پويايي و سرزندگي مردم و همچنين
اضزايش کيفيت زندگي مورد استفاده قترار گرضتته استت بتراي تحقتق
هدفهاي ضوق بکارگيري سيستتم نتورپردازي بتدون ستيم کته تمن
اضزايش ايمني نقش اساسي در احياي بناهاي تاريخي در شب ايفا مي-
کند ،به عنوان يکي از راهکارهاي مهم مورد بح و توجه قرار گرضت از
جمله ياضتههاي مهم ايتن پتژوهش ،تجتاريستازي سيستتم موجتود و
اضزايش ولتا بالغ بر  49ولت ،جريتاني بته ميتزان  1999ميلتيآمپتر و
ضاصلهاي حدود  39سانتيمتر با قابليت هوشمندسازي است

 -7پيشنهادات
شكل ( : )2نمودار ناصله-توان

در شکل شماره خ )2مشاهده ميشود که ضاصله گيرنده از ضرستتنده در
بهينهترين حالت  29سانتيمتر بوده و امکان اضزايش آن تا  1متتر نيتز
وجود دارد که البته توان در آن حالت به کمترين ميزان خود رستيده و
از اين جهت منابع نوري تغذيه شونده کاهش مييابند در ضاز توستعه و
اضزودن قابليت موجبري ،توان در نقطه مورد نظر حتداکثر و در تمتامي
ضواصل کوتاهتر ،کمينه و ثابت خواهد بود

با در نظر گرضتن جميع جهات و آنچه تتاکنون بته دستت آمتده استت،
ادامه تحقيقات در جهت گسترش سيستم روشنايي هوشمند بتيستيم
ميتواند در آينده نزديک با اضزايش برد ،ايجاد موج بتر خجهتتدهتي) و
اضزايش توان بدون آسيب به باضتهاي ارزشمند بناهاي تاريخي و ديگتر
ضااهاي ضرهنگي شهر ،نورپردازي هوشمند بيسيم را بته نقطته عطتف
خود برساند هوشمندسازي يکي ديگتر از جنبتههتاي توستعه تحقيتق
حا ر بوده که معناي آن ،ايجاد امکتان نتوردهي از داختل باضتتهتاي
شفاف بدون نياز به تخريب ،تقسيم انر ي ما بين منابع نوري به صورت
يکنواخت و جهت ياضته ،اضزايش قدرت نهايي يک منبع با تجميع تمتام
منابع انر ي بر يک نقطه ،گزارشدهي و تصميمگيري سيستم ،به جهت
تغيير نورپردازي بته صتورت خودکتار متيباشتد همچنتين بکتارگيري

بلورهاي ضوتونيکي جهت خم کردن امواج و ارسال آنها بته نقتاطي کته
دسترسي سخت دارند ] [11و نهايتا امکان بررسي رضتتار اجتمتاعي بتا
توجه به گزارش سيستم هوشمند ميتوانند مو وعات مناستبي جهتت
تحقيقات آتي باشند.
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