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 مقدمه

 
باتوجه به این که روشنایی معابر به خصوص معابر عمومی جزء یکی از پرمصرف ترین محل ها از لحاظ 

اجتماعی و فردی مصرف انرژی لکتریکی هستند ، و از طرف دیگر از ضروری ترین سیستم ها از لحاظ امنیت 

میباشد،این دو هدف در کنار همدیگر گویای این مسئله میباشد که استفاده و مدیریت هوشمندانه میتواند باعث 

 صرفه جویی به مقدار زیادی در مصرف انرژی شود.

در سیستم های کنونی روشنایی از فتوسل استفاده می شود ولی استفاده از سیستم فتوسل دارای مشکالتی است 

مواردی همچون زمان روشن و در حین کار عمالً مالحظه می شود که از مهمترین این مشکالت می توان به  که

 خاموش شدن،پایداری،شرایط جوی محیط و... اشاره کرد.

قابل ذکر است برای پایدار کردن سیستم فتوسل)روشن و خاموش کردن منطقی( طراحان مجبور هستند یک 

 شدن روشن هنگام شود می باعث هیسترزیس عامل این نبود که  تعریف کنند ناحیه هیسترزیس برای فتوسل

 شود صادر ها چراغ خاموشی دستور غیرطبیعی و طبیعی محیط  روشنایی شدت مقدار تغییر کمترین با سیستم

 ولی حذف  شده مذکور مشکلفتوسل  ایهیسترزیس بر ناحیه یک افزودن با شود می تکرار معیوب سیکل این و

 چراغ ماندن روشن شاهد آنها درست کارکرد عدم هب بنا شود ساالنه می لفتوس عملکردگستره  شدن وسیع  باعث

 و ها سرقت، تصادفات افزایش باعث اوالکه ها  شب درها  چراغ نشدن روشن تر ناک خطر از آن و روز در ها

 .شود  می برق های شرکت کارکرد از مردم نارضایتی میزان رفتن باال همچنین

 مطلوب طور به فتوسل ها کالنشهرها و تهران مانند شهرهای خصوص به دارند هوا آلودگی مشکل که شهرهایی در

توسل ف اصلیسنسور  که هستند فاف یا شیشه ای ش قسمتیک   دارای فتوسل ها  اینکه کنند برای نمی عمل

 ینا. شود می شفاف قسمت رنگ شدن تیره باعث و نشسته قسمت این روی دوده و آلودگی و دارد قرار نزیر آ در

 .شود می فتوسل عملکرد در اختالل باعث و یافته افزایشممتد  طور به عامل

 یمصرف تمدیری کار هیچ و بوده کار و یک سیستم تک نداشته پذیری انعطاف قابلیت فتوسل  سیستم همچنین

 .دهد انجام تواند میرا ن

 دارای هک نایی معابر الزامی می باشد،سیستمی روش فرمان یستمسدر  اساسی تحول ایجاد فوق علل به توجه با

)کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند  اقتصادی مزایای گرفتن نظر در با همچنین و نبوده قبلی سیستم مشکالت

 مدت( بتواند با سیستم های موجود رقابت کند.
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 اکثر نکهای علت به و باشد می شمندهو سیستم یکو  بودهمیکروپروسسور  اساس و پایه بر شده طراحی سیستم

 صرفه به مقرون هزینه نظر از ثانیاً  و داشته فراوان پذیری انعطاف قابلیتاوالً  میشود انجام افزار نرم وسیله به کارها

 تولید در) سینوی برنامه هزینهو  است شده ایجاد نویسی برنامه از استفاده با امکانات اکثر دیگر تعبیر به ،باشد می

 .باشد می ناچیز خیلی افزار سخت با مقایسه در( عتیصن

فتوسل  سیستم جایگزینکه  باشد می packشامل یک  اول قسمتکه  است قسمت دو دارای شده طراحی سیستم

 آن وسیله به و باشد می توزیع شرکت اختیار درکه  باشد می کنسول  یک دوم قسمت و شود می موجود های

 .گیرد می صورت بعدی تنظیمات وملز صورت در و اولیه تنظیمات

 :میباشد زیر صورت به شده طراحی سیستم وظایف و کارکرد کلی طور به 

 زمان یک دیگر تعبیر به آفتاب غروب ، آفتاب طلوع محاسبه اساس بر معابر روشنایی کردن خاموش و روشن

 یک و کرده صادر راقطع  رمانف آفتاب طلوع از بعددقیقه بنا به آزمایشات تجربی(  21)به عنوان مثال مشخص

 دستور وصل سیستم روشنایی را صادر می نماید. آفتاب غروب از قبلدقیقه ( 21)همان  دیگر مشخص زمان

 نظیمت قابل پارامترها و تک تک شدن خاموش و روشن زمان جمله از تنظیمات کلیه که باشد می ذکر قابل البته

 .باشد می تعریف و

 ابری هوای در العملی عکس هیچ شده طراحی های دستگاه کنند می عمل ها فتوسل اکثر که ابری روزهای حتی

 مطلوب ابری هوای در ها چراغ شدن روشن  توزیع های شرکت های  دستورالعمل ه ب بنا اوالً چون دهد مین نشان

از  کهشب تجهیزات استهالک افزایش باعث ها ممتد چراغ  شدن خاموش و روشندوماً  و باشد مین شرکت آن

 شود. می کنتاکتورها ها و چراغ خود لهجم

 االییب بسیار انرژی مصرف گیرند می قرار استفاده مورد دنیا سراسر در امروز که قدیمی روشنایی های سیستم

 عاتاطال بازیابی به دور راه از کنترل بدون فتوسل و  های یا رله طریق تایمرها روشنایی ها سیستم این در.دارند

 یرد.پذ می صورت

 اتزارشگ به روشنایی خطایابی برای کارفرمایاننامعلوم است. نتوا احتمالی نشتی و روشنایی انرژی مصرف میزان

و  قتطاب برای فعال مخابراتی ارتباطات وتالدل بالدرنگ داده  هایی سیستم چنین ونیز هستند متکی مردمی

 مناسب ایهبه سنسور کارا مخابراتی بستر بر الوهع ها سیستم این.ندارند محیطی تغییرات برابر در مناسب واکنش

 .دارند نیاز محیطی تغییراتدرک  برای
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 مخابراتی هایفناوری  و SSL نور منابع کارگیری به با را شده ایجاد  مشکالت هوشمند روشنایی آتی های راهکار 

 های آلودگی، رژیان های قیمت کاهش :از است عبارت سیستمهایی چنین اصلی هدفنمایند. می لح مناسب

 و میعمو امنیت، کنندگان مصرف نیازهای به پاسخ، باال اطمینان قابلیت و،کارایی  نگهداری نصب، ای گلخانه

 نور ویتتق وهوشمند نامیده شده است که فرمان های تضعیف  دلیل این به روشنایی سیستمو ... . پذیری مقیاس

 از ادهاستف با بتواند سیستم اگرو  شوند می دادهسنسورها  از مدهآ بدست اطالعاتاستفاده از  با و خودکار طور به

 چنین که آن برای .شود می خودکار کامل طور به دهدب مناسب پاسخ  محیط تغییرات به ها محرک و ها سنسور

 شده تخابان های پروتکل و مخابراتی های تکنولوژیسیستم ، معماری باشند داشته مناسبی کارکرد هایی سیستم

 تمالیاح های حل راه و احتماالت تمامی ضمن در .دننمای پشتیبانی را کاربران برای شده تعریف نیازهای ستیبای

 .ردندو لحاظ گ بررسی بایستی باال وری بهرهو  انرژی مصرف کاهش برای

 ایه سیستماین  تمامی. کنند می کار خاصی افزارهای نرم از استفاده با معابر روشنایی سیستمهای جدیدترین

 محرک زیادی تعداد و محلینود های  تعدادی، مرکزی ترمینال بر مشتمل متمرکز یک معماری   کنترلی

 را رویت  سیستم وضعیت فرستد می ها روشنایی تمام های محرک به را دستورات مرکزی ترمینال .برخوردارند

 .دکن می

 هدهع بر مرکزی ترمینال به ها محرکدبک فی وها  محرک به مرکزی ترمینال فرامین انتقال وظیفه محلینودهای 

 به ته. بسهاست آن به مربوط تکنولوژی و مخابراتی های سیستم ،کنترلی های سیستم این دیگر بخش .دارند

 فرق ابراتیمخ شبکه طراحی در مخابراتی های ساختارسیستم ،رفته به کار تکنولوژی سیستم های و ویژگی کاربرد

 داده انتقال برای دیگریو  دور فواصل در ها داده انتقال برای یکی مخابراتی ساختار ود از آنها همه لیکن ؛کند می

 نمایند. می استفاده نزدیک نتقال داده ها در فواصل ا در ها

 کنترل ار آنها روشناییر و تویمان را معابر روشنایی وضعیت بتواند کاربر که است این ها فعالیت این انجام از هدف

 .داد ار الزم مانفر آنهارا خواند و به  مورد نظر های روشنایی تمامی اطالعات بتوان بایستی  منظور این برای.نماید

 ضروری است. ها روشناییو  کنترل مرکز میان ها داده تبادل برای شبکه یک از استفاده بنابراین

 شواکن و تعامل ربرکاو  محیط با که شوند جایگزین هوشمند های روش با بایستی روشنایی قدیمی های روش

 .دارند هوشمندی های

الکتریسیته  از سهم مصرف انرژی %11،روشنایی که حقیقت این و انرژی منابع و افزون ذخایر روز کاهش به توجه با

 .باشد داشته انرژی مصرف کاهش در چشمگیری تواند می هوشمند روشنایی ،دهد می تشکیل را دنیا
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 گرفته قرار ها دولت توجه مورد افزونی روز طور به هفتاد دهه نفتی حرانب از پس که جهانی هایرویه  از یکی

 از تمحافظ بهبود، ملی سرمایه افزایش به انرژی حفظ، المللی وبین ملی حوزه در. است انرژی حفظ رویکرداست ،

 حقوق هوزح در. شود می منجر ملی امنیت تقویت نتیجه در و کشورها سایر به انرژی وابستگی عدم نیز و طبیعت

 شافزای و فردی امنیت بهبود نتیجه در و انرژی بودن دسترس در احتمال افزایش به منجر انرژی حفظ، شهروندی

 برایو  انرژی هزینه کاهش به منجر ها سازمان و افراد برای انرژی حفظ رویکرد اقتصادی نظرم از. شود می رفاه

،حفظ انرژی و به خصوص  پیشرفته کشورهای از یاریبس در. شود می سود افزایش به منجر صنایع و ها شرکت

 بسیاری در پیشین رویه. است شده شناخته استراتژیک گیری تصمیم مهم عوامل از یکی عنوان بهانرژی الکتریکی 

 ،حفظ انرژی شدن فرض ارزان به واسطه ی که است بوده گونهبه  ایران جمله از گاز و نفت صاحب کشورهای از

 ههد دو طی صنعتی توسعه روند و جمعیت رشد حال این با. گرفت نمی قرار توجه موردندان چ الکتریکی انرژی

 بینس ماندن محدود واسطه به که شده صنعتی و خانگی، عمومی گروه هر سه در انرژی مطالبه افزایش باعث اخیر

 و ها گزارش.  است نموده اجتناب غیرقابل امری را انرژی های سیاست در بازنگری، الکتریکی انرژی تولید منابع

 سوختسنت  1 مصرف معادل برق وات کیلو هر تولید کهاست  ساخته مشخص ایران در گرفته انجام های بررسی

)البته با  باشد میریال   222  دولتی یارانه نمودن لحاظ از یشپ برق وات کیلو هر واقعی بهایی است و نیروگاه

 بر( .22نظر گرفتن یارانه حامل های انرژی با قیمت مصوب سال وبدون در  1022درصدی سال 12توجه به تورم

 شود،توجه ملی تولید افزایش صرف تواند می که کشورمان در انرژی یارانه زافگ سهم به توجه با و اساس این

 هرجه بیشتر به رویکرد حفظ انرژی یک امر مهم و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.

 از و بوده الکتریکی انرژی مصرف لحاظ از هامحل  ترین پرمصرف از یکی جزء معابر روشنایی اینکه به توجه با

 شبخ این هوشمندانه مدیریت،میباشد فردی اجتماعی امنیت لحاظ از ها بخش ترین ضروری از یکی دیگر طرف

ن و میزان کل برق مصرفی در ایرا 2.نمودار  گردد انرژی مصرف در جویی صرفه باعث زیادی مقدار به تواند می

 میزان مصرف برق در بخش روشنایی معابر کشور در سه دهه اخیر را نشان میدهد.

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 تم پیشنهادیالگوري ینتیجهگیر

 
. عناصر اشاره شد شنایی معابر روهوشمند ل کنترن و توماسیوایک سیستم زی ساده پیاو حی اطر بخش بهین در ا

ل سیستم کنتر، هر پلای تباطی برو ارکنترلی ار مداز تند رعبا قسمتین دی در اصلی سیستم پیشنهای احدهاو وا

بیسیم رت تباطی بصوی ارسیستمهای و ینگ مرکزرانیتوسیستم م، یک معبردر المپها ای از ستهای دمیانی بر

بر ش خامو/شنرومد در دو ضعیت فعلی که ف وین سیستم بر خالق. در ابرط طریق خطوت از طالعال انتقاایا و 

، شوندمیش یا خاموو شن رو پ هاها المرفیدطریق از ستی رت دیا بصوو جی فوتوسلها ویا خرن و ماس زساا

ی پلهاای از سته دیا و تمامی ای مرجع برژ لتاویا تغییر سطح دن و کرش خاموو شن ورجهت دی متعدی مترهاراپا

د می شوا جرامیانی ه کنندل کنتردر لکتریکی که ژی انرف امصرزی یتم بهینهسارلگواهستند. ار شنایی تاثیر گذرو

یو رسنادوازده بین د ازموجود نظر گرفتن قیودر مانی نیمساعته با زه زهر بادی در یتم پیشنهارلگوده از استفاابا 

برمیگزیند. ز بهینهساو یو برتر رسناان به عنورا ها از آنهی المپها یکی ویش گره آرانحوو شنایی روسطح ای بر

ژی نرف امصری صددر 20کاهش از تی حاکی وا 400ی المپهااز تایی سیوه یک گرای یتم بررلگوایابی رزانتایج 

 ست.اشنایی معابر روسیستم هوشمند در عمر المپها ل یش طوافزو الکتریکی ا
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