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نورپردازی هوشمند

مهدی گنجی مهنه/ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر/ 

mahdi.ganji.mehneh@gmail.com /دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

1-مقدمه
در س��ال های اخیر تالش های جدی برای بهین��ه کردن مصرف انرژی 
الکتریک��ی و جلوگیری از اتالف آن در دنیا صورت پذیرفته اس��ت. هم 
زمان با افزایش بهای حامل های انرژی و به طبع آن صعود بهای انرژی 
الکتریکی نگرش جدی تری در بهینه س��ازی مص��رف انرژی و کاهش 

چکیده
بخشهای در الكتریكی انرژی بهینه مصرف اهمیت به توجه با
سیستم مقاله این در مسكونی و تجاری - صنعتی مختلف
هوشمندنورپردازیمعرفیشدهاستكهاستفادهازآندردنیا
و هوشمند نورپردازی در موجود استراتژیهای است. مرسوم
روشهایمتداولمورداستفادهدرایننوعهوشمندسازیغالبابر
محورصرفهجوییدرمصرفانرژیالكتریكیتدوینگردیدهاست
نورپردازیاشارهشدهاست. بهینهسازی لزوم به اول .دربخش
بهینهسازی گوناگون روشهای و رهیافت مقاله دوم بخش در
الكتریكیمیگردد انرژی نورپردازیكهمنجربهكاهشمصرف
تكنیكهای پایانی بخش در و است. گرفته قرار بررسی مورد

متداولهوشمندسازینورپردازیمعرفیگردیدهاست.

کلمات کلیدی:  نورپردازی هوشمند، مصرف بهینه سیستم روشنایی، 
سیس��تم تشخیص نور طبیعی، سیستم تشخیص حضور کاربر، کنترل 

موقعیت فرد  

هزینه ها بوس��یله اصالح الگوی مصرف در حال ش��کل گیری است. در 
س��اختمان ها انرژی الکتریکی به  روش های  گوناگونی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد که س��هم روش��نایی از آن بخش قابل مالحظه ای است. 
براین اساس سیستم های نورپردازی هوشمند به منظور کاهش مصرف 
انرژی  الکتریکی طراحی و توسعه یافته اند. هر چند که این سیستم ها 
ب��ا  انعطاف پذیری که در قابلیت برنامه ری��زی خود دارند می توانند در 
فضاسازی های معماری و یا زیباس��ازی محیط های چون نمای برج ها 
– فض��ای داخلی هتل ها نمایش��گاه ها و همچنی��ن در نورپردازی های 
حرف��ه ای  وی��ژه مراس��م  و مناس��بت های خاص در مقیاس ش��هری 
مورد بهره برداری قرار گیرند .در این مقاله س��عی ش��ده به بررس��ی و 
معرفی روش ها و امکانات موجود در هوشمندسازی روشنایی بر محور 

بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی پرداخته شود.

2- سهم روشنایی در مصرف کل انرژی الکتریکی
طب��ق مطالعات و آمار منتش��ر ش��ده 65 درصد ان��رژی الکتریکی در 
ایاالت متحده در بخش تجارت و صنعت مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
که روش��نایی به تنهای��ی 22 درصد از این میزان مص��رف را به خود 
اختصاص می دهد. آمارها در بخش س��اختمان های مسکونی و اداری 
نیز نش��ان دهنده سهم زیاد روش��نایی از مصرف کل انرژی الکتریکی 
می باش��د. در ش��کل 1 توزیع مصرف معمول یک ساختمان مسکونی 
از انرژی الکتریکی آورده ش��ده که سهم روشنایی آن حدود 12 درصد 

مصرف کل انرژی الکتریکی است.
در ش��کل 2 توزیع مصرف معمول یک س��اختمان اداری - تجاری از 
انرژی الکتریکی آورده ش��ده که سهم روش��نایی آن حدود 25 درصد 

مصرف کل است.
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شکل3 –حباب پالستیکی خورشیدی برای تامین نور طبیعی محیط

5- انتخ��اب چراغ ه��ا و المپ های��ی که بازت��اب بهتری��ن تکنولوژی 
صرفه جویی مصرف انرژی در آن لحاظ شده است.

6- آموزش کاربران برای اصالح رفتار مصرف آن ها
7- بازبین��ی نظافت و نگهداری مداوم از تجهیزات برای کمینه کردن 

تلفات نوری آ ن ها 
٨- حذف بارهای نوری پرمصرف )3(: که می تواند در مراحل متفاوت 
توس��ط افراد در منزل یا یک س��اختمان و یا حت��ی یک منطقه برای 
اجتن��اب از در مدار قرار گرفتن تجهیزات پر مصرف در س��اعات پیک 

مورد استفاده قرار گیرد.  

4-تکنیک های اصلی در نورپردازی هوشمند

4-1–ایدهكلی
تکنولوژی کنترل هوش��مند نورپردازی در س��اختمان ها هم اکنون در 
دس��ترس اس��ت و هدف آن کاهش مصرف انرژی و هزینه ها از طریق 
ح��ذف نوردهی اضاف��ی و مصرف غیرضروری اس��ت. ای��ن راه حل ها 
به وس��یله سیستم مرکزی کنترل روش��نایی)4( ساختمان امکان پذیر 
است. این سیستم از قابلیت نصب و برنامه ریزی بسیار آسانی برخوردار 
است. همچنین قابلیت پاسخ هوشمند به میزان تقاضا یا دیماند را نیز 
دارد به این معنا که می تواند به طور خودکار شدت روشنایی را کم و یا 

المپ های غیرضروری را خاموش کند.

4-2-سیستمتشخیصنورطبیعیروز)5(
عملکرد این سیسیتم بدین گونه است که با تشخیص وجود نور طبیعی 
و اندازه گی��ری میزان آن ش��دت نور المپ های داخلی را در س��طحی 
کنترل می کند که بخش��ی از نور مورد نیاز محیط توس��ط نور طبیعی 
محیط تامین گردد. در شکل 4-1 نور پردازی با تلفیقی از نور طبیعی 
و نور المپ ها انجام ش��ده اس��ت و در شکل 4-2 در صورت نبودن نور 

طبیعی کل نیاز نوری به وسیله المپ های داخلی تامین می گردد.

شکل 4-1 نوردهی محیط با 50 درصد توان نوردهی المپ های داخلی و 50 درصد 
نور طبیعی

در هر دو ش��کل عددی که با * مش��خص گردیده است ضریب تعدیل 
است.

با توجه به این که در نمودارهای فوق سیس��تم گرمایش آب با مصرف 
انرژی الکتریکی فرض ش��ده است در کشور ما عموما به دلیل استفاده  
از گاز طبیعی به عنوان سیس��تم گرمایش آب سهم روشنایی از نمودار 
مص��رف کل به مراتب بیش از مقادیر عنوان ش��ده در نمودارهای فوق 
می باشد. واضح است که با هوشمندسازی سیستم نورپردازی اگر بتوان 
تنه��ا یک  ی��ا دو درصد از مصرف این سیس��تم را صرفه جویی کرد در 
مقی��اس بزرگ بس��یار کارآمد و قابل مالحظه خواهد ب��ود. نکته حائز 
اهمیت این اس��ت که بیش��تر از 90 درصد هزینه انرژی الکتریکی که 
در بخش روش��نایی مصرف شده به خاطر نوردهی بیش از اندازه محیط 
غیرضروری می باش��د. در عین حال با محدود کردن نوردهی خللی به 

کیفیت نورپردازی در اماکن فوق آن وارد نمی شود.

3- رهیافت کمینه کردن مصرف 
1- برآورد نیاز نوری برای نوردهی مناسب هر نقطه در ساختمان

2- بررس��ی کیفیت نورپردازی به منظور اجتناب از تاثیر عوامل منفی 
بر روی طراحی مانند: )درخشندگی بیش از اندازه )1( – انتخاب طیف 

رنگی اشتباه( 
3- ترکی��ب و یک پارچه س��ازی فضا و معم��اری داخلی برای طراحی 
نورپردازی مناسب، مانند: )انتخاب جنس سطوح داخلی و ابعاد اتاق ها(

4- طراحی و استفاده از نور طبیعی برای اجتناب از مصرف غیرضروری: 
در بس��یاری از فروشگاه های بزرگ از حباب های پالستیکی خورشیدی 
)2( ب��ه منظور بهره مندی از نور طبیعی در س��اعات تابش خورش��ید 
استفاده شده است. در این حالت در ساعات زیادی از طول روز نیاز به 

استفاده از نور مصنوعی در فضا را مرتفع گردیده است.

شکل 1_نمودار توزیع مصرف کل انرژی الکتریکی در یک ساختمان مسکونی بر 
حسب درصد

شکل 2- نمودار توزیع مصرف کل انرژی الکتریکی یک ساختمان تجاری/اداری 
بر حسب درصد
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شکل 4-2 نور دهی 100 درصد به وسیله المپ های داخلی

عملکرد این سیس��تم در شرایط جوی پایدار بسیار خوب است اما در  
شرایط جوی ناپایدار که تغییرات شدت روشنایی طبیعی مکررا” اتفاق 
می افتد می تواند منجر به تغییرات س��ریع شدت نور داخلی و یا تعداد 
دفعات مکرر سویچ خاموش/روش��ن شدن در سیستم روشنایی گردد 
که باعث کاهش عمر المپ ها و ایجاد مزاحمت برای کاربران می گردد. 
برای اجتناب از این حالت به راحتی می توان در برنامه سیستم مرکزی 
کنترل روش��نایی باندهای نوری تعریف کرد بدین ترتیب که ش��دت 
روشنایی المپ ها در یک باند نوری مقداری ثابت باشد و تغییرات نور 
طبیعی در مقادیری محدود تاثیری در میزان روشنایی المپ ها نداشته 
باش��د و المپ ها در پر نور ترین زمان های روز به جای خاموش ش��دن 
کم نور گردند. همچنین در برنامه ریزی زمانی آن می توان اس��تفاده از 
این روش را در فصول و ماه هایی که ش��رایط جوی پایدار و روش��نایی 
محیط خوب است مانند تابستان محدود کرد و از مزایای آن سود برد. 
کشور ما بخاطر ش��رایط اقلیمی خاصی که دارد و ثبات شرایط جوی 
در روزهای زیادی از س��ال شاهد شدت تابش فوق العاده و زمان تابش 
طوالنی و بی نظیری اس��ت به طوری که  در معماری سنتی ایرانی نیز  
قابل مشاهده اس��ت در طول روز می توان ساعت ها از نور خورشید در 
تامین روش��نایی محیط بهره ب��رد. اما الزمه آن نگرش طراحان مدرن 

در استفاده از نور طبیعی است. 

شکل5- نمونه یک طراحی مدرن که با بهره گیری حد اکثری از نور طبیعی فضای 
دلپذیری را ایجاد کرده است

4-3كنترل)موقعیت(فرددرمحیط:
 ای��ن تکنی��ک  قابل اج��را در تمام��ی محیط ها می باش��د اما توصیه 
متخصصان اجرای آن در  محیط های نس��بتا” وسیع می باشد سیستم 
روشنایی در محل های مختلف توسط سیستم کنترل مرکزی روشنایی 
بطور غیر یکنواخت کنترل می ش��ود و دراین روش مکان فرد توس��ط 

سنس��ور تشخیص داده ش��ده و حرکت وی مشاهده می شود و توسط 
سیستم مرکزی کنترل روشنایی فرمان هایی برای تغییر غیریکنواخت 
شدت روشنایی محیط صادر می شود و با حرکت شخص به طور خودکار 
روش��نایی محیط پیرامون وی تغییر می کند. سیس��تم با تعقیب فرد 
می تواند شدت روشنایی را در فواصل برنامه ریزی شده از پیرامون وی 
به قسمی کنترل کند که از نوردهی اضافی به محیط اجتناب شود. در 
ش��کل 6 نحوه نورپردازی غیر یکنواخت محیط نشان داده شده است. 
همان گونه که در ش��کل قابل مشاهده است می توان روشنایی تک تک 
چراغ ه��ا را کنترل کرد و یا می توان چند چراغ را در یک گروه در نظر 
گرفت و ش��دت روش��نایی آن گروه را به طور یکس��ان کنترل کرد که 
به خاطر س��هولت در برنامه ریزی معموال  مدل گروه بندی شده بیشتر 

مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 6 - در این شکل نور راهروی مسیر حرکت افراد بگونه ای کنترل می شود که در 
فاصله معین از نقطه حضور کاربر شدت نور بیشتر و در خارج فاصله تعریف شده 

شدت نور کمتر است. در مدل اول تک تک چراغ ها به طور مجزا کنترل می شوند در 
مدل دوم گروهی از چراغ ها با هم کنترل می شوند

شکل 7- در این شکل نقطه حضور کاربر و فاصله ای معین از وی با شدت نور 
بیشتری نسبت به سایر نقاط نورپردازی شده است.

همانطور که در ش��کل ٨ نش��ان داده ش��ده اس��ت محیط پیرامون 
کاربران با شدت روشنایی مطلوب در فاصله ای معین از نقطه حضور 
آن ها روش��ن ش��ده اس��ت و در صورت جابجایی کاربران  سیس��تم 
مکان جدید را  شناس��ایی می کند و ن��ور محیط را تنظیم می نماید. 
همچنین این سیس��تم قادر است تعداد کاربران را نیز تشخیص دهد 
و مث��ال اگ��ر کاربران در نقاط مختلف حضور داش��ته باش��ند ناحیه 
حض��ور آن ها را بطور مجزا نوردهی می کند یا ناحیه ای مش��ترک از 
نق��اط حض��ور آن دو را به عنوان ناحیه جدید شناس��ایی و نوردهی 

می نماید.
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شکل8- نورپردازی غیریکنواخت محیط مجهز به سیستم تشخیص حضور- 
در نزدیکی مکان حضور فرد سیستم روشنایی با درخشش بیشتری در حال 

کار است

همان طور که در ش��کل 9 مشخص اس��ت میزان شدت روشنایی در 
نقاط مختلف بر حس��ب لوکس در محیط نش��ان داده شده است. در 
شکل شدت روشنایی میانگین محیط نزدیک به 500 لوکس در نظر 
گرفته شده که با توجه به موقعیت قرار گرفتن فرد نقاط غیرضروری 
از ش��دت روشنایی کمتری برخوردار هستند و ناحیه آبی رنگ دارای 
شدت متوسط روشنایی 100 لوکس است که توسط سیستم انتخاب 

شده است.

شکل 9 شدت روشنایی در نقاط مختلف بر حسب لوکس.شدت روشنایی متوسط 
محیط نزدیک به  500 لوکس وناحیه آبی رنگ که کاربری در فاصله تعیین شده 

در آن قرار ندارد از شدت روشنایی متوسط 100 لوکس برخوردار است.

4-4سیستمتشخیصحضور

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که ورود کاربر را به محیط 
تش��خیص می دهد و سیستم روشنایی را فعال می کند و مادامی که 
کاربردر محل حضور دارد سیستم روشنایی فعال و به کار خود ادامه 
می ده��د. هنگامی که کاربر محیط را ترک می کند سیس��تم کنترل 
مرکزی به طور خودکار فرمان خاموش ش��دن سیس��تم روشنایی را 
ص��ادر می کند. در این حالت بس��ته به حضور کارب��ر در هر محیط 
سیستم روش��نایی و حتی میز کار وی می تواند در حالت آماده بکار 
یعنی کم نور و یا حتی خاموش قرار گیرد. معموال زمان انتظار برای 
خاموش کردن سیستم روشنایی باید در نظر گرفته شود و این زمان 
بسته به نوع کاربری عمومی یا خصوصی متفاوت و قابل تنظیم است. 
این سیس��تم قادر است مقدار زیادی صرفه جویی انرژی داشته باشد. 
این روش در سال های اخیر نسبت به سایر روش ها رشد چشمگیری 

داشته است.

شکل 10- در این شکل بسته به حضور کاربر در هر محیط سیستم رو شنایی 
و حتی میز کار وی میتواند در حالت آماده بکار یعنی کم نور و یا حتی 

خاموش قرار گیرد.

شکل 11-محیط واقعی یک اداره که با روش تشخیص حضور میز کار و 
روشنایی آن هوشمند شده است.

شکل 12- کالس درسی که به سیستم کنترل حضور کاربر مجهز شده است و 
پس از ترک تمامی کاربران در مدت زمان تعیین شده اقدام به خاموش کردن 

سیستم روشنایی می کند.
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5- نتیجه گیری

هدف اصلی این مطالعه  لزوم مصرف بهینه انرژی الکتریکی توس��ط 
سیس��تم روشنایی در ساختمان بوده اس��ت. همان طورکه اشاره شد 
بیش از 12 درصد مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان های مسکونی 
و بیش از 25 درصد مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان های تجاری 
و اداری مربوط به سیس��تم روشنایی است. در این میان رهیافت های 
متعددی برای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان ارایه 
شد که از آن جمله می توان بکار بردن نور طبیعی در تامین روشنایی 
محیط داخلی ساختمان ها- اصالح رفتار کاربران - استفاده از تجهیزات 
کارآمد و بروز که بر محور استفاده بهینه انرژی الکتریکی تهیه شده اند 
و اس��تفاده از سیستم هوشمند کنترل روش��نایی را برشمرد در این 
سیستم ها سه روش اصلی وجود دارد. روش استفاده از نور خورشید-
روش تش��خیص کاربر و تنظیم غیریکنواخت روش��نایی در پیرامون 
آن و نهایت��ا سیس��تم تش��خیص حضور که در ص��ورت ترک محیط 
توس��ط کاربر سیستم روشنایی را غیرفعال یا بسیار محدود می نماید. 
کلیه سیستم های هوش��مند نورپردازی در کشور موجود می باشند و 
به راحتی می توان از آن ها س��ود ب��رد. از جمله محدودیت هایی که بر 
س��ر راه توسعه اینگونه سیس��تم ها قرار دارد وارد کردن هزینه اولیه 
بیشتر در پروژه ها است که در صورت توجیح کار فرمایان و مالکان به 
استفاده از این سیستم ها هزینه آن با بازگشت سرمایه در اثر کاهش 
مصرف انرژی در طول زمان قابل جبران اس��ت و با توجه به واقعی تر 
شدن بهای انرژی الکتریکی استفاده از این فناوری ها منطقی تر و روز 
افزون خواهد ش��د. هرچند که دی��دگاه طراحان و مجریان گرامی در 

بسط و توسعه چنین فناوری هایی نقش به سزایی دارد.

***

پینوشتها:

1- Glare
2- Plastic Bubble Skylight
3- Load Shedding
4- Central Lighting Control System
5- Daylight Sensing
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