


هوشمند سازی روشنایی



بــا افزودن تجهیــزات کنترلــی به بســتر شــبکه روشــنایی معابر شــهری و 

صنعتی می تــوان روشــنایی خیابانهــا و معابــر را در شــهر هــا و صنایـع، 

هوشــمند ســاخت. بــه ایـن صــورت که توســط انواع سنســورها در کنـار 

تجهیزات کنترلی روشـنایی، می تـوان شـرایط محیـط شـهری را مورد ارزیابی 

قـرار داده و سـپس تغییرات مناسـب را در محیـط اعمـال کـرد. معمـوال ایـن 

زیرسـاخت هوشـمند، از ارتباطـات بیسـیم و  PLCبـرای سـهولت در اجـرای 

پـروژه هـا اسـتفاده می کنـد. در ایـن راسـتا شـرکت کاالمهـر توانسـته اسـت 

بــه عنــوان شـرکت پیشــرو در زمینـه هوشـمند سـازی روشــنایی در ایـران 

مطــرح گردد و در راســتای نیـل بـه اهــداف خـود جهـت ارائـه محصـوالت 

و خدمـات بــا بهتریـن کیفیــت بـه مشــتریان، موفق بــه اخـذ نمایندگی از 

شــرکتهای معتبر اروپایی شــده است.
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معامری  سیستم 
معماری کلی سیستم های روشنایی هوشمند متشکل از سه الیه اصلی به شرح ذیل است:

     الیه اول: کنترلرها
هـر کنترلـر بـه یـک المـپ چـراغ روشـنایی متصل می شـود. ایـن کنترلر قادر اسـت میزان شـدت نـور چراغ 

را بـا کمـک درایـو )drive( یـا باالسـت )ballast( آن تنظیـم نمایـد کـه ایـن ارتبـاط می تواند با اسـتفاده از 

پروتـکل DALI یـا 0-10 ولت باشـد.

Gateway :الیه دوم     
Gateway یـک الیـه باالتـر از کنترلرهـا قـرار می گیـرد. ارتباط بیـن Gateway و کنترلر می توانـد به صورت

                                       یا از طریق کابل های برق و به صورت                                           باشد.

     الیه سوم: نرم افزار
ایـن الیـه مربـوط بـه نـرم افـزار مدیریـت داده اسـت کـه از طریق سـرور بـا Gateway به تبـادل اطالعات

مـی پـردازد. ارتبـاط بیـن نـرم افـزار و Gateway می تواند بـه صـورت 3G/LTE و Ethernet و یـا از طریق 

اینترنـت و پروتـکل TCP/IP انجام شـود.
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PLC )Power Line Carrier(  RF )WiFi، Zigbee و ...( 
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کنترل میزان شدت نور به صورت قابل انعطاف

مدیریت و کنترل از راه دور

مــی تــوان از ســطوح و شــدت روشــنایی متناســب بــا محیــط و شــرایطی ماننــد زمــان غــروب آفتــاب، 

زمــان طلــوع آفتــاب، ســاعات اوج مصــرف، تغییــرات فصلــی ، رویدادهــای خــاص و شــرایط اضطــراری 

پشــتیبانی کرد.

یــک نــرم افــزار مبتنــی بــر وب، بــرای کنتــرل سیســتم روشــنایی هوشــمند خیابانــی اســتفاده می شــود 

کــه نظــارت را در هــر زمــان بــر تمــام زیرســاخت های روشــنایی )در هــر دو ســطح چراغ هــای تکــی و 

گروهــی( فراهــم می کنــد. بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار، می تــوان بــر چراغ هــای خیابــان از راه دور 

نظــارت داشــت کــه منجــر بــه اســتفاده بهینــه از انــرژی، افزایش امنیــت اجتماعــی و همچنین کاهش 

هزینــه تعمیــر و نگهــداری می شــود.

مزایای استفاده از سیستم های هوشمند سازی روشنایی:
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واسط کاربری با گرافیک باالداده های صحیح بالدرنگ

نمایش در نقشه

ایــن نــرم افــزار می توانــد انــواع آنالیزهــا و تحلیل هــای آنالیــن و بالدرنــگ از اطالعــات 

هــر چــراغ روشــنایی را بــه صــورت تکــی یــا گروهــی انجــام دهــد. اطالعــات مــورد نظر 

شــامل زمان هــای رخــداد خطــا و خرابــی، تعــداد روشــن و خامــوش شــدن هــر چــراغ، 

میــزان صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی، نقشــه های حرارتــی و... اســت.

ــاهده  ــم، مش ــل فه ــی و قاب ــب گرافیک ــک قال ــتم در ی ــت سیس ــا و وضعی ــه ویژگی ه هم

می شــود. تحلیل هــای هوشــمند و نمودارهــا، امــکان تصمیم گیــری درســت را فراهــم 

می کننــد. نــرم افــزار کنتــرل روشــنایی چــراغ هــای خیابانــی، امــکان کنتــرل از راه دور ســامانه، 

ــداری دوره ای و  ــدی نگه ــه، زمانبن ــول هفت ــبکه در ط ــت ش ــبانه روزی وضعی ــاهده ش مش

ــد.  ــم می کن ــی را فراه ــوازم یدک ــت ل مدیری

چراغ هایــی کــه در فضــای بــاز قــرار دارنــد، در یــک واســط کاربــری گرافیکــی و بــر روی نقشــه های 

گــوگل نشــان داده می شــوند. مــکان یابــی، نظــارت و کنتــرل آن هــا بــا تکنولــوژی GPS بــه ســادگی 

انجــام مــی گــردد.



مدیریت و اندازه گیری مصرف انرژی
ــوان  ــی ت ــزار اختصــاص داده شــده، م ــا کمــک ســخت اف ب

اندازه گیــری انــرژی را بــه صــورت دقیــق انجــام داد تــا امــکان 

ارائــه گــزارش مصــرف انــرژی و میــزان انــرژی صرفــه جویــی 

شــده فراهــم شــود.

ارتباط داده ها به صورت امن

از آنجاییکــه حفاظــت از داده هــای کاربــران بســیار مهــم اســت. یک 

ــا محیط هــای پرتقاضــا اســت. ــق ب ــی ســیم قــوی ، منطب ــاط ب ارتب

ــت  ــه قابلی ــزی و RF ک ــیم )wifi( 2/4 گیگاهرت ــی س ــبکه های ب ش

تنظیــم خــودکار دارنــد بــا اســتفاده از یــک ســیگنال و پهنــای بانــد 

مشــخص، بــرای محیــط هــای فضــای بــاز و همچنیــن بســته ماننــد 

تونــل هــا بســیار مناســب هســتند.

پشتیبانی دوره ای
ــا  ــه روز رســانی می شــود ت ــه صــورت دوره ای ب ــرم افــزار ب ن

سیســتم حداکثــر کارایــی را بــه لحــاظ امنیــت و قابلیت های 

جدیــد داشــته باشــد.
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ادامه عملکرد سیستم در صورت خرابی
اســتفاده از یــک سیســتم پشــتیبان گیری چنــد ســطحی تضمیــن می کنــد کــه حتــی در زمــان خرابــی 

یــا رخــداد غیرمنتظــره در سیســتم، چراغ هــا خامــوش نخواهنــد شــد. بــا اســتفاده از ایــن راهــکار در 

صــورت رخــداد هرگونــه خرابــی در سیســتم، عملکــرد آن متوقــف نشــده و شــدت نــور چراغ هــا بــا 

توجــه بــه نــوع خرابــی در هــر الیــه، بــر مقــدار از پیــش تعییــن شــده آن تنظیــم مــی گــردد.

گزارش خودکار خرابی
خرابــی در سیســتم روشــنایی بــه ســرعت شناســایی شــده و گــزارش آن بــه صــورت خــودکار ارســال 

ــر و  ــزی بهت ــداری، برنامه ری ــر و نگه ــه تعمی ــازی هزین ــه بهینه س ــر ب ــزارش منج ــن گ ــود. ای می ش

افزایــش طــول عمــر المــپ می شــود. همچنیــن در صــورت بــروز هر رخــدادی در سیســتم، گــزارش آن 

می توانــد از طریــق ایمیــل یــا SMS بــه مدیــران و ناظــران سیســتم اطــالع داده شــود تــا تصمیمــات 

مدیریتــی مناســب اتخــاذ گــردد.
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مطابقت با المپ های عمومی
جهـت دسـتیابی بـه بیشـترین کارایـی، کنترلرهـای روشـنایی فضـای بیرونی، بـا انواع 

المپ ها ) LED و المپ های مرسـوم ( سـازگار اسـت و امکان کنترل هوشمند شدت 

نـور را فراهـم می کند.

)3rd Party( یکپارچگی سخت افزار و نرم افزار شخص سوم
بســتر شــهر هوشــمند بــا کمــک یــک معمــاری منحصــر بــه فــرد ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا 

ــه صــورت یکپارچــه  ــا سیســتم روشــنایی ب ــرم افــزار شــخص ســوم )3rd Party(، ب ســخت افــزار و ن

 )API( ادغــام شــوند. نــرم افــزار سیســتم می توانــد بــه راحتــی بــا رابط هــای برنامــه نویســی کاربــردی

و همچنیــن بــا انــواع ســخت  افزارهایــی کــه رابــط GPIO )ورودی / خروجی هــای همــه منظــوره( یــا 

رابــط I2C دارنــد یکپارچــه شــوند.
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مزایای اقتصادی

کاهش هزینـه های نگهــــداری تـا %50
بــا هوشمندســازی روشــنایی و بــا داشــتن قابلیــت هــای گزارش خــودکار 

خرابــی، عــدم نیــاز بــه بازرســی حضــوری و در نتیجــه، افزایــش طــول 

عمــر المپ هــا و نیــز اســتفاده از روش هــای مناســب پیشــگیری کننده از 

خرابــی، می تــوان درصــد زیــادی از هزینه هــای نگهــداری را کاهــش داد.

صرفه جویـی در مصرف انـرژی تـا %80
بـا اسـتفاده از روشـنایی هوشـمند، بـا توجه به شـرایط محیط مـی توان 

40 تـا 80 درصـد در مصـرف انـرژی صرفـه جویی کـرد. این میـزان صرفه 

جویـی در محیـط هـای صنعتی تا 80% و در محیطهای شـلوغ شـهری تا 

است.  %50

نصب سریع
نصـب و نگهـداری سیسـتم های ارتباطـی بی سـیم بسـیار آسـان اسـت، 

چـرا کـه نیازی بـه اقدامات مسـئوالن زیرسـاخت های برق شـهری وجود 

نـدارد. ایـن امر سـبب حذف برخی از محدودیت هـای قانونی و حقوقی 

می شـود، زیـرا هیـچ سـیگنالی بـه خـارج از شـبکه ارسـال نمی شـود. بـا 

راهکارهـای Plug & Play بـدون نیـاز به هر گونه عملیات عمرانی، ابزار 

آالت خـاص، تغییـرات در کابل کشـی زمینـی و یـا اسـتفاده از نیروهـای 

متخصـص به سـرعت نصـب و پیاده سـازی می شـوند.



حفاظت از محیط زیست
ــل توجهــی گاز  ــزان قاب ــا می ــی ســبب می شــود ت اســتفاده از المپ هــای معمول

CO2 تولیــد شــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن گاز گلخانــه ای ســبب تخریــب 

الیــه اوزون و محیــط زیســت می شــود، اســتفاده از المپ هــای جایگزیــن ماننــد 

LED و همچنیــن کاهــش مصــرف انــرژی در طول شــبانه روز بســیار مــورد توجه 

مدیــران بــرق شــهری قــرار گرفتــه اســت.
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