
بر مبنای ارتباط سریالی سیمی بین تجهیزاتDALIپروتکل : 1شکل

تجهیزاتبین بی سیم بر مبنای ارتباط Zig Beeپروتکل : 2شکل 

توان مصرفی در دو حالت قدیمی و جدید: 3شکل

روش، ساختار و فناوری های کاربردی

روشنایی هوشمند، اهداف و روش ها
سید رضا مهاجران: دانشجو

دکتر امینی فر : استاد راهنما

تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج مقدمه
جملهازاهدافیهوشمند،شهرمهممولفه هایازیکیعنوانبههوشمندروشنایی

ده هایمصرف کننبرایبیشترامنیتوکمترهزینهوانرژیمصرفبیشتر،رفاه
ابساختمان هاومعابردرروشناییشبکهکردنهوشمندمزایایاز.داردمختلف

:کرداشارهمی توانزیرمواردبهمختلف،کاربری های
کارایی افرادآسودگی و سهولت کنترل و افزایش •
محیط زیستانرژی و کمک به حفظ مصرف و هزینه های کاهش •
تجهیزات و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیراتباال رفتن طول عمر •
فناوری های بی سیم سادگی نصب از جمله برای •
قابلیت ارتقای شبکه در آینده•
مناسبوسیع و خالقانه با قیمت طراحی های قابلیت •

ه داده ها در این موضوع، به روش تحقیقاتی کتابخانه ای و کاربردی جمع آوری شد
است و آشنایی با روش ها و فناوری های مختلف برای رسیدن به اهداف و مزایای 

.  شبکه روشنایی هوشمند، از اهداف این تحقیق می باشد

برنامه ریزی شده(Dimmer)تضعیف کنندهوروشن-خاموشروش هایازنوریمنابع
طریقازفوقروش هایاعمالبرایالزمداده های.می شوندکنترلنور،شدت

کتحروحضورتشخیصنور،شدتاندازه گیریمانندمختلفحسگرهایاندازه گیری های
.می آیددستبهغیرهوقرمزمادونافراد،

است،PWMسیگنال هایصورتبهنوریمنابعمحرکوکنترل کنندهبینارتباط
Dutyکه Cycleازشبکهدرشدهگرفتهکاربههایحسگرکهگزارشیبهتوجهباآن

.می شودتعیین،می دهندساختمانیامعبرسطحدرموجودوضعیت
وریتمالگازنمونه هاییکهمی شوداجراخاصیپروتکلبستردرکنترلیروش هایاین

:استمشاهدهقابلزیردرپراستفادهومهمفناوریدو

DALIارتباطیشبکهبرمبتنیپروتکلیکBusجمع بندی.می باشد
تایراسدرروشناییشبکه هایکردنهوشمنددنیا،درنیازمورد منابعکاهشبهتوجهباامروزه

اضافیوشدهتمامهزینه هایکاهش.استضرورینوریآلودگی هایمیزانوانرژیمصرفکاهش
یروشنایشبکه هایکردنهوشمندواستبودهمصرف کننده هاوصنایعودولت هاتوجهموردهمواره
ونورعمنباصالحهوشمندسازی،نوینراهکارهایازاستفادهبا.می کندزمینهایندرسزاییبهکمک

هوشمندسازی.دادکاهشروشناییبخشدرراانرژیمصرفدرصد80تامی توانروشناییطراحی
رمصرفپتجهیزاتتامی کندکمک،می شودمصرفچشم گیرکاهشباعثکهاینبرعالوهتجهیزات

بارااآن هاقتصادی،توجیهداشتنولزومصورتدروشدهشناساییسیستمدرموجودخرابی هاییا
درروشناییهوشمندسازیاهمیتبهتوجهبا.نمودجایگزینسالمیاوکم مصرفتجهیزات

متنوعیراه حل هایمختلف،هایکاربریبامعابرهمچنینوغیرهواداریومسکونیساختمان های
.داردوجودمختلفکاربردهایبرای

امنیتتامینفضا،در(CO2)گلخانه ایگازهایانتشارکاهشانرژی،مصرفکاهشبرعالوه
کردندهوشمنطریقازمصرف کننده هابرایمالیهزینه هایکاهشوبیشتررفاهدرنتیجهوبیشتر
.می شودفراهمروشناییشبکه
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Zig BeeارتباطیشبکهبرمبتنیپروتکلیکMeshمی باشد.

جرااروشدرمتفاوتسبک هایبهجهانمختلفنقاطدرروشناییهوشمندشبکه
کارهبفناوریبهتوجهبا.استشدهپیاده سازیدسترس،درفناوری هایوپروتکل هانیزو

بهنرژیامصرفدرصرفه جوییمیزانازمتفاوتینتایجهوشمند،شبکهیکدرشدهگرفته
یطمحبهشدهواردگلخانه ایگازهایمیزانماننددیگرمؤلفه هایادامه،درکهمی آیددست

مورددچننتایجبهنمونهعنوانبه.استمحاسبهقابلغیرهوسرمایهبازگشتزمانمدتو
.می کنیماشارهشدهسازیپیادهپروژه هایاز

فشارپرسدیمالمپ هایتبدیلبابرزیلکشوردردانشگاهیمحوطهدرپروژه ایدر
ZigپروتکلتحتخروجینورشدتکنترلباهمراهLEDالمپ هایبه Beeبهزیرنتایج

:آمددست
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مدل قدیمی مدل جدید

(kW)مجموع توان المپ ها (kWh)مصرف سالیانه (lux)شدت نور متوسط

رهایشهازیکیدرساحلبهمنتهیخیابانچهاردرهوشمند،روشناییدیگرپروژه
.شدتاییدشدهسازیشبیهنتایجصحتاجرا،ازپسوشدسازیشبیهایتالیا

جدید،رویکردوLEDالمپ هایبهپرفشارسدیمالمپ هایتبدیلاولرویکرددر
.دمی باشجدیدالمپ  هایکنترلجهتمختلفحسگرهایازاستفادهدرهوشمندیرویکرد
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رویکرد قدیمی 1رویکرد  رویکرد جدید
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رویکرد قدیمی 1رویکرد  رویکرد جدید

(kWh)حسببرسالیانهانرژیمصرفمقایسه:5شکل(kg/kWh)حسببرCO2مصرفمقایسه:4شکل


