
Kvēlspuldze gaismas radīšanai efektīvi izmanto tikai 5- 10% enerģijas, pārējais tiek izšķērdēts radot 

siltumu. Tāpēc var apdedzināt pirkstus pieskaroties spīdošai spuldzītei! Aptuveni 20% patērētās 

elektriskās enerģijas tiek izmantota, lai ģenerētu gaismu. Patērētā enerģija un līdz ar to arī C02 izmeši 

ievērojami samazinātos, ja tiktu mazāk izšķērdēta enerģija. Viens veids kā to panākt ir radīt jaunus 

apgaismojuma avotus, kas izmanto ievērojami mazāk enerģijas, lai darbotos. Gaismu izstarojošās 

ierīces (LED) ir izstrādātas, lai izpildītu šo vajadzību, bet pašreizējai tehnoloģijai ir savi ierobežojumi 

attiecībā uz produkta mūžu un spēju radīt patiesu "balto gaismu". Viens piedāvātais risinājums ir izman-

tot pusvadītāju nanokristālu maisījumus, plašāk zināmu kā “kvantu 

punktus”, kā iekšējo izstarojošo slāni LED ierīces. Kvantu punkti 

tiek raksturoti pēc emisiju piesātinājuma un vienkrāsas gaismas; 

izstarotā krāsa ir atkarīga no kvantu punktu lieluma un gaisma tiek 

emitēta saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, piemēram, kad 

spriegums tiek novadīts pie tām pa vadošām polimēra plēvēm. 

Nesen ir izstrādāti pat baltās gaismas izstarojošie kvantu punkti. Tā 

iemesla dēļ kvantu punktu balstītas LED ir daudzsološs gaismas 

avots un var tikt izmantots uz plakano paneļa ekrāniem.

Lai stabilizētu kvantu punktus, tie ir “ieslodzīti” polimēra kompozītos, kas arī ļauj tos pielietot paneļos un 

citās hibrīda ierīcēs. Tāpat kā citi pielietotie materiāli elektronikā (t.i., tranzistori) kvantu punkti, lai gan 

ārkārtīgi mazos daudzumos, bieži ir izveidoti no toksiskiem metāliem, piemēram, kadmija. Tāpēc 

KP-LED ir nepeiciešama piemērota pārvaldība, kad tās nonāk atkritumos. Tas pats attiecās arī uz 

elektroniku. Tomēr tā kā kvantu punkti ir tik mazi, tad varētu būt problemātiski atdalīt tos no polimēra 

kompozīta, pie kura tie ir cieši saistīti. Nepareizas atbrīvošanās gadījumā - pie pilnīgas to sadalīšanās 

tie var veicināt kaitniecisku iedarbību uz vidi. 

Dilemma:

Vai mums vajadzētu ieviest kvantu punktu tehnoloģiju, lai nodrošinātu enerģijas efektīvu gais-

mas avotu, neskatoties uz nezināmiem veselības un vides riskiem?

NANO - Lomu Spēle
Revolūcija gaismas spuldzei

Attēls: kvantu punkti ražo "balto 
gaismu", kad tiek stimulēti ar 
ultravioletā lāzera staru. Fotogrāfijas 
autors - Daniel Dubois
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Dilemma:
Vai mums vajadzētu ieviest kvantu punktu tehnoloģiju, lai nodrošinātu 
enerģijas efektīvu gaismas avotu, neskatoties uz nezināmiem 
veselības un vides riskiem?

Ieinteresētā persona: Zinātnieks

Jūs pārstāvat nanozinātnes un nanotehnoloģijas sfēras zinātnieku un 
pētnieku kopienu.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Meklēt zināšanas un izpratni par dabas pasauli atomu un molekulu līmenī
• Kontrolēt vielu atomu un molekulu līmenī 
• Izstrādāt daudzus jaunus materiālus un ierīces ar plaša spektra
  pielietojumiem, piemēram, enerģijas ražošana.

Ņemiet vērā sekojošo:
• Sava izmēra un formas dēļ kvantu punktiem ir unikālas fizikālās īpašības.
• Kvantu punktu īpašības var tikt pilnībā pārveidotas, mainot to izmēru.
• KP var tikt izstrādāti arī no vieglajiem metālie, tomēr tie nebūs tik noderīgi.
• Toksiskie materiāli jau tiek pielietoti elektroniskajās ierīcēs, kuras var 
  iegadāties veikalos, piemēram, baterijas, mobilie telefoni. Jau šobrīd 
  pastāv pārvaldes mehānismi kā no tiem atbrīvoties.
• Kvantu punkti var tikt izmantoti citās jomās. Dažas no jomām ir: efektīva 
  saules enerģija, mērķtiecīgs gēnu un zāļu piegāde, cietvielu
  apgaismojums un progresīva biomedicīnas attēlošana.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai mums vajadzētu ieviest kvantu punktu tehnoloģiju, lai nodrošinātu 
enerģijas efektīvu gaismas avotu, neskatoties uz nezināmiem 
veselības un vides riskiem?

Ieinteresētā persona: Patērētājs

Jūs pārstāvat patērētājus, kas meklē drošu, uzticamu produktu. 
Jūsu primārā motivācija ir:
• Iegūt pieeju produktiem ar zemāku izmaksu
• Pārliecināties, ka jūs saņemat visrentablāko produktu
• Iegūt efektīvus un uzticamus produktus

Ņemiet vērā sekojošo:
• Samazinās elektrības rēķins. 
• Samazinās globālā sasilšana.
• Jau šobrīd pastāv pārvaldes mehānismi kā atbrīvoties no elektroniskām 
  ierīcēm.
• Pastāv citas iespējas kā ietaupīt enerģiju. 
• Pienācīgi valdības noteikumi par šo produktu pārstrādi samazinās riskus. 
  Kā patērētājam man ir jāuzņemas atbildība šo noteikumu ievērošanā.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………
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Dilemma:
Vai mums vajadzētu ieviest kvantu punktu tehnoloģiju, lai nodrošinātu 
enerģijas efektīvu gaismas avotu, neskatoties uz nezināmiem 
veselības un vides riskiem?

Ieinteresētā persona: Valdība

Jūs pārstāvat valdību, kas var ierosināt un īstenot likumus, novēršot 
noteiktu KP-LED lietojumu. No otras puses, valdība var arī finansēt 
pētījumus, ko realizē aģentūras un universitātes, kas cenšās saprast 
KP-LED lietošanas ieguvumus un riskus.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Samazināt enerģijas patēriņu.
• Pasargāt pilsoņus no kaitējuma un piesārņojuma.
• Veicināt zinātnes un tehnoloģijas inovāciju, lai sekmētu industriālo 
  izaugsmi, kas ir būtiska jebkurai pārtikušai valstij.

Ņemiet vērā sekojošo:
• Mēs protams esam ieinteresēti jebkādās metodēs, kas var samazināt C02 
  izmešus, bet ne pat katru cenu.
• Kad tādi produkti nolietojas, tie var izpludināt vidē savus toksīnus.
• Mēs nodrošināsim to, lai turpinātos pētījumi attiecībā uz iespējamiem 
  riskiem. 
• Ja no produktiem neatbrīvojas droši, tad tie var iepludināt ķimikālijas vidē. 
  Ši problēma ir attiecināma uz daudziem materiāliem (klēpjdatoriem, 
  baterijām, leduskapjiem) un mums jau šobrīd ir noteikumi, kā risināt šo 
  problēmu. Mums būš arī noteikumi priekš KP-LED.
• Mēs turpināsim finansēt pētijumu programmas, lai pētītu šo nanomateriālu 
  veselības un vides drošību, un, ja tiks atklāta jebkura nevēlama pazīme, 
  tad informēsim patērētājus un pieņemsim attiecīgus mērus.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai mums vajadzētu ieviest kvantu punktu tehnoloģiju, lai nodrošinātu 
enerģijas efektīvu gaismas avotu, neskatoties uz nezināmiem 
veselības un vides riskiem?

Ieinteresētā persona: Ierīces ražotājs

Jūs pārstāvat kompāniju, kas ir izstrādājusi KP-LED un tagad lūk sākt to 
pielietošanu. 
Jūsu primārā motivācija ir:
• Nodrošināt vērtīģu produktu saviem patērētajiem.
• Ģenerēt peļņu kompānijai.   

Ņemiet vērā sekojošo:
• Izstrādātā tehnoloģija ietaupa vairāk nekā 80 %  enerģijas un tās dzīves 
  ilgums ir līdz pat 25 reizēm garāks nekā uz doto brīdi pieejamām
  apgaismojuma alternatīvām.
• Ja no produktiem pienācīgi neatbrīvojas, tad tie var izpludināt nanodaļiņas 
  vidē. Tomēr atkritumu pārvaldība ir patērētāja un vietējo pašvaldību 
  atbildība. 

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………
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Dilemma:
Vai mums vajadzētu ieviest kvantu punktu tehnoloģiju, lai nodrošinātu 
enerģijas efektīvu gaismas avotu, neskatoties uz nezināmiem 
veselības un vides riskiem?

Ieinteresētā persona: Vides speciālists

Jūs pārstāvat aģentūras un grupas, kuru mērķis ir nodrošināt šobrīd, kā arī 
nenoteiktā nākotnē labākos rezultātus cilvēkiem un dabai.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Maksimāli palielināt elektriskās enerģijas pielietojumu, kas tiek ģenerēta 
  ar ilgtspējīgu ekonomisku un videi pieņemamu tehnoloģiju starpniecību. 
• Nodrošināt ilgtermiņa ieguldījumu enerģijas pētījumiem un attīstībai.

Ņemiet vērā sekojošo:
• Ja no produktiem pienācīgi neatbrīvojas, tad tie var izpludināt nanodaļiņas 
  vidē.
• Izstrādātā tehnoloģija ietaupa vairāk nekā 80 %  enerģijas un tās dzīves 
  ilgums ir līdz pat 25 reizēm garāks nekā uz doto brīdi pieejamām
  apgaismojuma alternatīvām.
• Mēs nezinām pietiekoši daudz vai nanomēroga daļiņas ir toksiskākas par 
  lielizmēra materiāliem.
• Mums vajadzētu koncentrēties uz atjaunojamu enerģijas avotu 
  pielietošanu, piemēra, vēja enerģiju.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai mums vajadzētu ieviest kvantu punktu tehnoloģiju, lai nodrošinātu 
enerģijas efektīvu gaismas avotu, neskatoties uz nezināmiem 
veselības un vides riskiem?

Ieinteresētā persona: Bērns (jūs)

Kāds ir jūsu viedoklis? 


