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 خالصه مقاله
از انرژي برق و بهينه كردن مصرف آن، هم استفاده مطلوب 

به دليل باال بودن هزينة توليد و هم به دليل محدوديت منابع و 
استفاده . امكانات توليد از مسايل مهم انرژي در كشور است

بهينه از انرژي الكتريكي يعني استفاده مؤثرتر از منابع محدود 
ه فراهم توليد و حصول بيشترين بازده و مصرف منطقي برق، ب

ها  اي از اقدامات و سياست نمودن امكانات و اجراي مجموعه
 .نيازمند است

هاي بسيار باالي اجراي  روشنايي معابر با توجه به هزينه
 4671( انرژي  هاي مصرف هاي روشنايي به همراه هزينه طرح

و تعمير و ] 9) [از كل شبكه% 4/4گيگا وات ساعت معادل 
هاي  صد قابل توجهي از هزينهها، در نگهداري اين سيستم

بنابراين براساس . شود اي را شامل مي هاي برق منطقه شركت
مطالعات كاربردي مجالت، كتب و مقاالت مختلف روشنايي 

هاي روشنايي و  و تهيه و تدوين استانداردهاي مرتبط با سيستم
همچنين تجربيات بدست آمده طي قراردادهاي مختلف يكي 

 مشاور روشنايي مورد تأييد سازمان هاي مهندسين از شركت
هاي روشنايي در نقاط مختلف  توانير، نقاط ضعف سيستم

كشور را از نظر رعايت استاندارد روشنايي، مصرف انرژي، 
كيفيت تجهيزات روشنايي مشخص نموده و امكان ارائه 

جويي  هاي علمي و عملي را در جهت دستيابي به صرفه روش
هاي  هاي سيستم نرژي و هزينهاي در مصرف ا قابل مالحظه

 . روشنايي فراهم ساخته است
هاي روشنايي  در اين مقاله با بررسي بهينه سازي سيستم

كارهاي  جديداالحداث و قديمي معابر سعي شده است راه
المللي  عملي و اجرايي جهت نيل به اهداف استانداردهاي بين

براي روشنايي ارائه و دستاوردهاي ناشي از اين حركت ملي 
 . كاران صنعت برق شفاف و نمايان گردد اندر دست
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 مقدمه
 جمعيت موجب  ازديادگيري توسعه در همه ابعاد و شتاب

 انرژي الكتريكي مصرف هاي مختلف تسريع رشد كمي مؤلفه
هاي قابل توجه تقاضاي برق از  يكي از بخش. گرديده است

 در مصرف انرژي مخصوصاً نظر ميزان قدرت دريافتي و
 .است و از جمله روشنايي معابر  روشنايي،ات پيك بارساع

 متناسب مصرف روشنايينارويه و  بدين ترتيب افزايش بي
توجه به مسئله كمبود   به همراه ساير بارهاي شبكه بامعابر

مين كامل و مستمر أهاي توليد و عدم توانايي الزم در ت ظرفيت
 بار خصوص در طي ساعات پيكه  بانرژي الكتريكيتقاضاي 

و بر اين اساس بهينه كند  مي مشكالت صنعت برق را تشديد
تواند  هاي روشنايي معابر، مي سازي مصرف انرژي در سيستم

در كاهش پيك بار و كاهش مصرف انرژي ساليانه مورد توجه 
هاي گذشته با ابالغ بخشنامه روشنايي  در سال. قرار گيرد

 بي رويه توسط وزارت نيرو نسبت به جلوگيري از افزايش
هاي روشنايي اقدام شده  مصرف انرژي و دست باال بودن طرح

است كه با توجه به عدم نظارت كافي و مشكالت عديده 
هاي روشنايي معابر اين اقدام اثر قابل  موجود در سيستم

لذا توجه دقيق به كليه مسايل و . اي نداشته است مالحظه
صنعت مشكالت موجود در روشنايي معابر و همچنين در 

كارهاي كوتاه مدت و ميان مدت  روشنايي كشور و ارائه راه
جهت دستيابي به كيفيت قابل قبول در روشنايي و تجهيزات 

هاي منطقي از  مرتبط و رعايت استاندارد در كنار حمايت
 .صنعت داخلي از اهداف ارائه اين مقاله بوده است

 :باشد در اين مقاله بهينه سازي از دو ديدگاه كلي مطرح مي
 هاي روشنايي جديداالحداث، بهينه كردن طراحي -1
 . هاي روشنايي قديمي بهينه سازي طرح -2

در ادامه هر يك از دو ديدگاه باال به تفصيل مورد بررسي 
 .گيرد قرار مي

 
 هاي روشنايي جديداالحداث طراحي كردن بهينه. 1

ترين  توان طراحي را مهمترين و اصولي به طور مشخص مي
هاي مهندسي عنوان نمود، به طوري كه در يك  هبخش در پروژ

پروژه هر اندازه اصول فني و مهندسي در بخش طراحي بيشتر 

در نظر گرفته شود، در مراحل اجرايي طرح با روند مناسبتري 
رسد و در نهايت دستيابي به اهداف آن  برداري مي به بهره

 .پروژه با دقت و كيفيت قابل قبول امكان پذير خواهد بود
هاي روشنايي به داليل مندرج در ذيل  در كشور ما سيستم

 :از نظر فني و كيفي از وضعيت قابل قبول برخوردار نيستند
عدم رعايت اصول طراحي روشنايي توسط بسياري از  -

 هاي روشنايي، هاي طراح و مجري سيستم دستگاه

هاي عمده بين طراحي و اجرا به خصوص در  تفاوت -
ي كه در هنگام طراحي، يك هنگام تهيه چراغ به طور
شود ولي در هنگام تهيه، يك  چراغ مناسب انتخاب مي

 شود، ومعموالًنامناسب براي طرح خريداري مي ارزان چراغ

هاي روشنايي توسط  اجراي بخش عظيمي از طرح -
. . . ها و  هايي مانند وزارت راه و ترابري، شهرداري ارگان

دم نظر گرفتن ها به دليل ع كه در اكثر موارد اين طرح
 و به خصوص  اصول طراحي، مديريت مصرف

استانداردهاي روشنايي مصوب، داراي روشنايي فراتر از 
حد مجاز و با كيفيت نامطلوب و همچنين كيفيت 

 باشد، نامناسب تجهيزات مي

عدم وجود يك آزمايشگاه جامع و معتبر جهت سنجش  -
ي گير روشنايي، تعيين جداول توزيع نور چراغ، اندازه

، IPهاي درجه حفاظت  چراغ، انجام آزمون بهره نوري
كي چراغ و تجهيزات جانبي هاي مكانيكي و الكتري آزمون

 ...و 

 بازرسي  عدم وجود فرهنگ استفاده از يك سيستم -
دار نظارت بر اجراي  روشنايي مستمر كه عهده

استانداردهاي روشنايي وزارت نيرو در نقاط مختلف 
 .كشور باشد

ترين مشكالت صنعت روشنايي   از عمدهنكات مذكور
باشد كه در صورت عدم توجه به آنها، افزايش  كشور مي

هاي روشنايي  رويه مصرف انرژي الكتريكي و نصب سيستم بي
با كيفيت نوري و مكانيكي نامناسب اجتناب ناپذير خواهد 

 .بود
هاي بهينه كردن  در خصوص طراحي روشنايي و روش

 . ذيل مورد پيشنهاد استهاي ها راه حل     طرح
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 هاي نوري واقعي چراغ دستيابي به داده 1-1
هاي فيزيكي معبر،  در طراحي روشنايي به جز مشخصه

مهمترين مشخصه تأثير گذار در نتايج، انتخاب نوع چراغ در 
روال معمول جهت دستيابي . باشد هاي روشنايي مي نرم افزار

 :باشد به اين اطالعات به شرح ذيل مي
هاي سازنده چراغ با استفاده از   برخي شركت-الف 
هاي نوري موجود در نرم افزار نمونه چراغ  ها و داده كاتالوگ

خارجي مشابه، نسبت به ارائه آن مشخصات جهت چراغ خود 
نمايند كه اين عمل با استفاده از نرم افزارهاي قديمي  اقدام مي

در . باشد پذير مي و غير معتبر معمول در كشور براحتي امكان
شود ولي در  نتيجه در انجام محاسبات نتايج مناسب حاصل مي

گيري  هاي نوري اندازه اي بين مشخصه هاي عمده عمل مغايرت
 .شده با مقادير محاسبات حاصل خواهد شد

هاي سازنده چراغ با ارسال نمونه چراغ   برخي شركت-ب 
خارجي مشابه، به يك آزمايشگاه و حصول نتايج مثبت و 

افت گواهي آزمون، اطالعات آن چراغ خارجي را به عنوان دري
هاي عمده  چراغ توليدي خود ارائه نموده و با توجه به تفاوت

در كيفيت حباب، رفلكتور و تجهيزات جانبي تأثير گذار مانند 
باالست، نتايج بدست آمده بين طراحي و اجرا داراي 

 .باشند هاي عمده مي تفاوت
نده چراغ با فراهم آوردن هاي ساز  برخي شركت-ج 

هاي  تجهيزات اوليه جهت نورسنجي چراغ نسبت به تهيه داده
اين امر به . نمايند نوري چراغ و ثبت در نرم افزار اقدام مي

هاي توزيع نور قابل  جهت اهميت بخشي به كيفيت منحني
هاي  باشد، ولي نكته مهم كاليبره نبودن دستگاه توجه مي

ناخته نشدن آنها توسط مراجعي مانند گيري و معتبر ش اندازه
المللي  هاي معتبر بين مؤسسه استاندارد ايران و يا آزمايشگاه

لذا اين تجهيزات صرفاً از ديدگاه كنترل روند توليد و يا . است
هاي تحقيق و توسعه حائز اهميت است و با توجه به  بخش

تواند مالك و مرجع براي  عدم دقت و كيفيت قابل قبول نمي
 .جام محاسبات روشنايي قرار گيردان

هاي واقعي نوري چراغ راه حل  براي دستيابي به داده
اصولي موجود، الزام در ارائه گواهي آزمون نوعي توسط 

هاي معتبر زير مجموعه  سازنده چراغ از يكي از آزمايشگاه

IEC يا مؤسسه استاندارد ايران و تكرار آن پس از مدت 
ور حصول اطمينان از عدم تغييرات انقضاء مدت اعتبار به منظ

 . باشد مؤثر در محاسبات مي
 
 مناسب و IP انتخاب چراغ با درجه حفاظت -1-2

 ]8[حصول اطمينان از صحت ادعاي سازنده 
ها به علت تأثير آن در ضريب   در چراغIPدرجه حفاظت 

هر . باشد اي در طراحي برخوردار مي تگهداري از اهميت ويژه
 چراغ باالتر باشد كاهش نوري خروجي چقدر درجه حفاظت

 روشنايي از  چراغ در دوره كاركردگي كمتر و در نتيجه سيستم
از سوي ديگر در .  توان نيز بهينه خواهد بود نظر مصرف

صورتي كه سازنده چراغ درجه حفاظت آن را باال اعالم نمايد 
تر باشد، افت قابل مالحظه كيفيت  و مقدار واقعي پايين

هاي تعمير و نگهداري و نظافت   افزايش هزينهروشنايي و
 نيز IPلذا آزمون درجه حفاظت . چراغ حاصل خواهد شد

بايد اجباري و الزامي اعالم شده و سازندگان چراغ نسبت به 
. هاي آزمون از يك مؤسسه معتبر اقدام نمايند ارائه گزارش

 توجه به مثال IPبراي مشخص شدن اهميت درجه حفاظت 
 :رسد ه نظر ميذيل مفيد ب

 10شود  براي تأمين روشنايي يك مسير  فرض مي
 400هاي بخار سديم  كيلومتري، يك سيستم روشنايي با المپ

هايي بكار گرفته  ها در چراغ  اين المپ. وات پيشنهاد شده است
 IP54شده است كه طبق ادعاي سازنده داراي درجه حفاظت 

 درجه حفاظت ولي در انجام آزمايشات مربوطه،. باشند مي
شود كه  اين مسئله باعث مي.  تعيين شده استIP42چراغ 

سوم عمر مفيد  عمر عملكردي المپ در اين چراغ، يك
 باشد ضمن اينكه IP54عملكردي در چراغ با درجه حفاظت 

ها به نصف زمان معرفي شده  زمان الزم براي تميز كردن چراغ
جه حفاظت پايين بودن در. استاز طرف سازنده كاهش يافته 

چراغ باعث نفوذ ذرات بسيار ريز قطرات آب به داخل چراغ 
 ر رويبروشنايي بخصوص در قسمت منبع نور و نشست آن 

حباب و رفلكتور شده و به شدت ميزان  اخليدسطح 
كرده و سبب خوردگي در سطح  نوري چراغ را كم بهره

وجود رطوبت در اين بخش . شود رفلكتورهاي نامرغوب مي
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مئناً ناشي از نامناسب بودن درجه حفاظت چراغ در كه مط
باشد، به همراه گرد و غبار نفوذي به فضاي داخل  عمل مي

چراغ، موجب ايجاد پوششي از گل در حباب، رفلكتور و 
شود كه عالوه بر كاهش ضريب  ساير اجزاء چراغ مي

نوري چراغ، سبب بروز خوردگي و آلودگي در كليه اجزاء  بهره
. نهايت باعث فرسايش زودرس آن خواهد شدچراغ و در 

نشست اين رسوبات در داخل چراغ و سرد و گرم شدن 
گردد كه الية نسبتاً محكمي روي سطح  تناوبي چراغ باعث مي

المپ پديد آيد كه تأثير منفي مضاعفي در بازدهي نور و طول 

شود كه  اين امر باعث مي. آورد عمر چراغ روشنايي بوجود مي
ت زمان كوتاهتري نياز به شستشو و تميزكردن چراغ در مد

داشته باشد كه در مثال ذكر شده باعث دو برابر شدن هزينه 
محاسبات بر اساس روش شكل . ها شده است تميزكردن چراغ

هاي تعريف شده در جدول زير انجام شده است   و مشخصه1
دهد همين اختالف بظاهر ناچيز بين  و محاسبات نشان مي] 1[

هاي كل ساالنه را در حد قابل   كارآيي عملي، هزينهطراحي و
. ريال افزايش داده است47 ،375 ،000توجهي به ميزان 

 

 
 

 K هاي كل ساالنه هزينه
 K1 هزينه هاي يك چراغ

 K1 k1نرخ بهره و استهالك به درصد براي هزينه كلي 
 K2 هزينه هاي نصب يك چراغ و لوازم مربوطه

 K2 k2درصد براي هزينه كلي نرخ بهره و استهالك به 
 R هزينه هاي ساالنه تميز كردن يك چراغ

 n1 تعداد كل المپ ها
 n2 تعداد المپ ها در يك چراغ 

 K3 قيمت يك المپ

 K4 هزينه هاي تعويض يك المپ

 kW Pتوان مصرفي يك المپ با باالست برحسب 
 a بهاي هر كيلووات ساعت انرژي

 tL ب ساعتعمر مفيد نامي المپ بر حس

 tB ساعات كاركرد ساالنه
 

دهد در صورت انتخاب درجه حفاظت  اين مثال نشان مي
IPهاي تعمير و نگهداري به طور قابل   مناسب هزينه

 .يابد اي كاهش مي مالحظه
 

  1محدود كردن حداقل ميزان بهره نوري چراغ 1-3 
ها به معناي مقدار شار نوري  درصد بهره نوري در چراغ

از چراغ نسبت به شار نوري توليد شده توسط المپ خروجي 
تر باشد، نشان  نزديك% 100باشد كه هر چقدر اين مقدار به  مي

دهنده كيفيت مناسب بخش اپتيك چراغ مانند رفلكتور و 
ميزان . حباب و نوع طراحي اين بخش در چراغ خواهد بود

رسد  مي% 50هاي نامرغوب گاهي به كمتر از  بهره نوري چراغ
 اين موضوع به اين معني است كه نيمي از توان مصرفي و

                                                 
1- Luminaire maintenance factor. 
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. رود جهت تأمين روشنايي در اين بخش از چراغ به هدر مي
% 80هاي مرغوب ميزان بهره نوري چراغ باالتر از  در چراغ

 . است
در اين مشخصه توجه به دو نكته حائز اهميت است، يكي 

كيفي و تعيين حداقل ميزان بهره نوري چراغ و ديگري تعريف 
دقيق تجهيزات بخش اپتيك به منظور ماندگاري نسبي ضريب 

چرا كه به مرور زمان در صورت نامناسب . بهره نوري چراغ
بودن كيفيت رفلكتور چراغ، ضريب انعكاس رفلكتور به دليل 

همچنين در . يابد كاهش مي. . . خوردگي، تغيير شكل و 
ي تركيبات صورتي كه حباب از نوع پلي كربنات باشد و دارا

 نباشد به تدريج شفافيت خود را از دست UVمقاوم در برابر 
 .يابد دهد و ضريب گذر دهي نور آن كاهش مي مي

از جمله موارد ديگري كه در باال رفتن بهره نوري چراغ 
باشد  هاي صاف به جاي مشجر مي مؤثر است استفاده از حباب

 جهت كه اين امر عالوه بر افزايش بهره نوري چراغ، به
، چربي و )مانند حباب مشجر(ها  ها و برآمدگي نداشتن حفره

برداري نيز  گرد و غبار را جذب نكرده و در طول زمان بهره
تمامي . شود موجب ثابت ماندن نسبي بهره نوري چراغ مي

موارد مذكور منجر به كاهش مصرف توان و به هدر نرفتن 
 ].7[انرژي و نور حاصله خواهد شد 

 
 و شناخت دقيق 1به مسئله درخشندگيتوجه   1-4

 2ها هاي طراحي مانند نوع معبر، يكنواختي ساير مشخصه
 TI3%و 

هاي استانداردهاي روشنايي و ابالغ  با وجود توصيه
ها توسط نهادهاي مرتبط با  ها و دستورالعمل بخشنامه

هاي مهم نوري در معابر شرياني  روشنايي، معموالً مشخصه
ها و آستانه افزايش  شندگي، يكنواختي يعني درخ2 و 1درجه 

TI %ها،  گيرد و در برخي طراحي مورد توجه قرار نمي
ها كماكان از مشخصه شدت  گيري مناقصات و اندازه

اين در حالي است كه . شود استفاده مي) لوكس (4روشنايي

                                                 
1- Luminance. 
2- Overall uniformity (Uo), Longitudinal uniformity (Ul). 
3- Threshold increment. 
4- Illuminance. 

باشد و مهمترين  شدت روشنايي تنها در معابر محلي مطرح مي
يرمحلي درخشندگي پارامتر نوري در معابر غ

ها نيز بايد با دستگاه  گيري است و اندازه) كاندالبرمترمربع(
 ].4[و ] 3[،]2[مربوط به سنجش درخشندگي انجام پذيرد

همچنين شناخت دقيق معابر بر اساس استاندارد در تعيين 
. حدود مورد نياز براي روشنايي معابر بسيار تأثير گذار است

ن شهري بر اساس استاندارد داراي به طور مثال يك آزاد راه بي
بيش (باشد  حداقل مقادير درخشندگي نسبت به ساير معابر مي

، در صورتي كه اگر از مقادير راه ) كاندال بر متر مربع55/0از 
 بزرگراه تجاري استفاده شود اين مقادير به 1شرياني درجه 

. كند  كاندال بر متر مربع افزايش پيدا مي9/0-15/1حدود 
اين در صورت عدم دقت در انتخاب نوع معبر و مقادير بنابر

مربوطه در استاندارد ممكن است ميزان روشنايي و مصرف 
يابد كه اين  انرژي به دو برابر مقدار مورد نياز افزايش مي

هاي اجرا، بهره برداري و  موضوع به معناي افزايش هزينه
 ].6[انرژي خواهد بود 

 
ريت مصرف انرژي و لزوم توجه به ديدگاه مدي  1-5

 ها هاي انرژي در كنار ساير هزينه انجام محاسبات هزينه
 طرح روشنايي به طور معمول  هاي يك در محاسبات هزينه

شود و حال آنكه اين  گذاري اوليه لحاظ مي فقط هزينه سرمايه
 ].11[هاي روشنايي نيستند هاي سيستم ها تنها هزينه هزينه

هاي مصرف انرژي  د هزينهباي در محاسبات هزينه طرح مي
 ساله عمر سيستم روشنايي 30و تعمير ونگهداري در يك بازه 

شوند و پس  هاي سرمايه گذاري اوليه لحاظ  نيز در كنار هزينه
صورت استفاده  هاي بهينه انتخاب گردند كه در اين از آن طرح

تر و بازده نوري باالتر مورد  هاي با توان پايين از چراغ با المپ
 قرار خواهد گرفت و اين مهم بيشترين تأثير را در بهينه توجه

 .شدن مصرف انرژي خواهد داشت

استفاده از شيوه مناقصات خريد روشنايي به -1-6
جاي خريد چراغ و پايه و پيرو آن انجام طراحي پس از 

 تعيين نوع چراغ 
يكي از مشكالت مهم طراحان و مجريان يك سيستم 

 مشخصات نوري چراغي كه روشنايي معبر، مغايرت بين
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طراحي روشنايي با آن انجام شده و چراغ مورد استفاده در 
به طور مثال در يك طرح ممكن است . طرح اجرايي است

 وات بخار سديم با منحني پخش 250طراحي با يك چراغ 
 انجام شود ولي به دليل صرفه جوييي در Non cut offنور 
. شود  سيستم نصب  درCut offهاي خريد، يك چراغ  هزينه

نتيجه حاصل اختالف عمده كيفيت روشنايي واقعي معبر پس 
. گيري با مقادير محاسبه شده در طراحي خواهد بود از اندازه

هاي الزم را  شود كه طراحان پيش بيني اين موضوع موجب مي
. در طرح لحاظ نمايند و طراحي را دست باال در نظر بگيرند

 شد يا طرح بهينه با اجرا تفاوت در نتيجه طرح بهينه نخواهد
 ].11[خواهد داشت

امروزه جهت تأمين روشنايي با كيفيت روشنايي قابل قبول 
هاي جديدي وجود دارد كه  هاي حداقل، روش و هزينه

در اين . باشد نايي ميمناسبترين آنها، مناقصات خريد روش
روش ميزان روشنايي معبر، مانند حداقل درخشندگي متوسط، 

 مورد نظر در اختيار ارائه دهنده TI%ها و حداكثر  يكنواختي
هاي مختلفي را   پيشنهاد دهندگان طرح. گيرد پيشنهاد قرار مي
ها جهت تأمين روشنايي مورد نظر بررسي  با انواع چراغ

 بهينه را ضمن رعايت استاندارد  رحكنند و در نهايت ط مي
هاي با منحني توزيع نور مناسب،  روشنايي با استفاده از چراغ

ها انتخاب  بازده نوري قابل قبول و همچنين فاصله بيشتر پايه
گيري  نكته قابل توجه در اين روش لزوم اندازه. كنند مي

هاي روشنايي به منظور حصول اطمينان از صحت  مشخصه
باشد زيرا مناقصه بر اساس محاسبات  شنايي ميمحاسبات رو

هاي  روشنايي انجام شده و در صورت وجود خطا در داده
گيري روشنايي  اين مهم بايد با اندازه. . . نوري چراغ و 

بر اساس تجربيات . بررسي و اطمينان الزم حاصل شود
موجود، استفاده از اين روش تأثير بسزائي در كاهش توان 

هاي  تم روشنايي داشته است و سيستممصرفي كل سيس
 ].7[باشند روشنايي از نظر هزينه نيز بهينه مي

 تعيين يك استاندارد و دستورالعمل مشترك -1-7
 هاي روشنايي معابر هاي مجري سيستم بين كليه دستگاه

هاي برق،  هاي مختلفي مانند شركت امروزه در كشور ارگان
هاي  مجري سيستم . .  .ها و  ادارات راه و ترابري، شهرداري

برداري و تعمير و  اين در حالي است كه بهره. روشنايي هستند

هاي برق و توزيع  نگهداري آن در اكثر موارد به عهده شركت
در حال حاضر تنها مرجع رسمي موجود در . باشد مي

 سازمان مديريت و 195خصوص روشنايي معابر نشريه 
 فصل سوم 7 ماده 1باشد كه بر اساس بند  ريزي مي برنامه
هاي عمراني، رعايت كامل  نامه استانداردهاي اجرايي طرح آئين

هاي اجرايي و مهندسان مشاور و  مفاد آن از طرف دستگاه
رعايت مقادير . پيمانكاران و عوامل ديگر ضروري است

هاي نوري اين نشريه در بخشنامه شماره  مشخصه
ي شده  وزارت نيرو اجبار8/4/81 مورخ 100/30/19987
ها در نظر  هاي اجرايي اين مشخصه ولي در ساير دستگاه. است

شود به طور مثال در يك آزاد راه بر اساس نشريه  گرفته نمي
كاندال بر متر  (55/0 مقدار حداقل درخشندگي متوسط 195
باشد در حالي كه در برخي موارد موجود، اين مقدار  مي) مربع

رفته شده است كه به تا چند برابر مقدار مذكور در نظر گ
. باشد مي.  . . معناي افزايش هزينه اجرا، مصرف توان و

بيني  هاي اجرايي و پيش بنابراين لزوم هماهنگي بين ارگان
ها به رعايت استاندارد و در نتيجه  تمهيداتي جهت الزام دستگاه

 ].6[رسد هاي روشنايي ضروري به نظر مي بهينه شدن طراحي
 
 هاي روشنايي قديمي   بهينه سازي سيستم-2

هاي روشنايي قديمي به اين علت كه  بهينه سازي سيستم
بخش عمده روشنايي معابر در سالهاي گذشته بدون در نظر 
گرفتن برخي نكات فني، مهندسي و اقتصادي احداث شده 

هاي  همچنين بخشي از سيستم. باشد است داراي اهميت مي
فيت تجهيزات روشنايي قديمي به دليل فرسودگي و عدم كي

ها و محاسبات  انجام بررسي. سازي دارد نياز به اصالح و بهينه
سازي  هايي جهت بهينه دهد صرف هزينه مختلف نشان مي

هاي روشنايي قديمي با توجه به كاهش مصرف انرژي  سيستم
تر  و لحاظ شدن كليه مالحظات استانداردي به مراتب باصرفه

در بيشتر موارد هاي قديمي است و  از نگهداري سيستم
هاي  هاي بهينه سازي پس از چند سال با صرفه جويي هزينه

لذا توجه به اين موضوع و . شود مصرف انرژي مستهلك مي
هاي مختلف بهينه سازي روشنايي معابر قديمي  شناخت روش

هاي  هاي سيستم تواند نقش مؤثري در كاهش هزينه مي
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تواند به  ذيل ميهاي ارائه شده در  روش. روشنايي داشته باشد
 . هاي دستيابي به اين هدف موردنظر قرار گيرد ازراه برخي عنوان
 
اي و بخار جيوه و  هاي رشته  حذف المپ-2-1

 هاي بخار سديم جايگزيني با المپ
بخش عظيمي از شبكه روشنايي معابر در كشور را معابر 

دهند كه به طور   فرعي تشكيل مي2محلي و شرياني درجه 
 125اي و بخار جيوه  هاي رشته اين معابر از المپمعمول در 

 وات استفاده شده است و متاسفانه اين روال كماكان 250و
با توجه به مقدار حداقل شدت روشنايي استاندارد . ادامه دارد
هاي آن، استفاده  و يكنواختي)  لوكس4-8(هاي محلي  براي راه
ستاندارد را هاي ا اي به شيوه معمول حداقل هاي رشته از المپ

سازد و با توجه به بازده نوري بسيار پايين اين  برآورده نمي
. باشد اي مورد تأكيد مي هاي رشته ها، حذف المپ نوع المپ

هاي بخار  همچنين به داليل زيست محيطي و آثار سوء المپ
ها و محيط زيست و بازده نوري پايين، اين  جيوه روي انسان

بهترين جايگزين . اند خارج شدهها سالهاست از رده  نوع المپ
هايي با كيفيت  ها استفاده از چراغ مناسب براي اين نوع المپ

هاي بخار سديم پر فشار  و منحني پخش نور مناسب با المپ
 35هاي   استفاده از المپ(باشد   وات مي150 و 70، 50با توان 

وات بخار سديم بدليل شار نوري و بازده نوري پايين و 
 از فهرست توليدات توليدكنندگان معتبر همچنين حذف

الزم به ذكر است در اين ]. 5)[شود جهاني المپ توصيه نمي
ها توجه به كيفيت باالست از نظر توان تلفاتي و  نوع چراغ

موارد . ها ضروري است جهت تأمين جريان الزم براي المپ
الذكر تأثير بسزايي در كاهش توان مصرفي شبكه روشنايي  فوق

 فرعي 2ه شدن روشنايي معابر محلي و شرياني درجه و بهين
 .خواهد داشت

 
 بهينه سازي سيستم روشنايي پس از بررسي -2-2

 دقيق وضعيت موجود و تعيين نوع تغييرات و اصالحات 
در ابتدا با ذكر يك مثال اهميت اصالح در سيستم روشنايي 

 .كنيم به منظور بهينه سازي سيستم روشنايي را بررسي مي

 كيلومتري 10شود براي تأمين روشنايي يك مسير  ض ميفر
 وات در 80هاي بخار جيوه  از يك سيستم روشنايي با المپ

هاي قارچي با شيشه شيري رنگ با منحني پخش نور  چراغ
نامناسب و بهره نوري پايين استفاده شده است و در بهينه 

 2 ×18هاي فلؤرسنت كم مصرف  سازي اين سيستم، المپ
هاي با پذيرش بازو بصورت عمودي و با  چراغوات در 

با فرض يكسان بودن . طراحي اپتيكي بهينه بكار رفته است
هاي مربوط به چراغ و نصب لوازم مربوطه و  تمام هزينه

كردن چراغ، انجام محاسبات اقتصادي بر اساس  هاي تميز هزينه
دهد كه سيستم بهينه   نشان مي2-1روش ذكر شده در بند 

پيشرفته در  هاي  گيري از تكنيك  به خاطر بهرهسازي شده
نور  هاي پخش  آوردن منحني اپتيكي و بدست سيستم كنترل 

جويي   ريال صرفه3، 250،741 ،000معادل  مناسب، مبلغي 
اين مثال براي مسير ] 8.[ساالنه نسبت به سيستم قبلي دارد

 كيلومتري بررسي شده و مسلماً در عمل كه مسيرها 10كوتاه 
تر هستند و با توجه به مدت زمان كاركرد  يلي طوالنيخ

جويي اقتصادي ناشي از كاربرد  سيستم روشنايي مبالغ صرفه
 .آوري پيشرفته بسيار باالتر خواهد بود سيستم با فن

نكته مهم با توجه به موارد مذكور بررسي دقيق سيستم 
باشد كه برخي از  روشنايي موجود وتعيين نوع اصالحات مي

 :شود ها و معيارهاي اصالحي به شرح ذيل عنوان مي    روش
 

  جايگزيني المپ-2-2-1
توان در  در صورت قابل قبول بودن كيفيت چراغ و پايه مي

 وات بخار جيوه بدون تغيير در 400 و 250هاي با المپ  چراغ
اي كه  هاي بخار سديم ويژه مدار الكتريكي و باالست، از المپ

اند  وان كمتر طراحي شدهجهت اين جايگزيني با ت
(NAVE210 , NAVE350)الزم به ]. 5[ استفاده نمود

هاي بخار  ذكر است كه با توجه به باالتر بودن شار نوري المپ
سديم جايگزيني، بايد دقت شود كه مقدار روشنايي در معبر 

افزايش بيش از حد ) درخشندگي يا شدت روشنايي متوسط(
 . مجاز نداشته باشد

 گزيني باالست جاي-2-2-2
هاي روشنايي، كيفيت روشنايي، چراغ و  در برخي سيستم

ساير تجهيزات به جز باالست مناسب است و باالست به دليل 
. نامرغوب بودن، توان تلفاتي بسيار باالتر از حدود معمول دارد
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هاي توان پايين  به طور مثال در مواردي به خصوص در المپ
غوب بودن هسته آهني و عدم ديده شده است كه به داليل نامر

تناسب تعداد دور و نوع سيم پيچ، باالست نه تنها جريان الزم 
كند بلكه تقريباً معادل توان المپ  براي المپ تأمين نمي

توان با  با شناسايي دقيق اين نوع موارد مي. مصرف توان دارد
انتخاب باالست مناسب نسبت به بهينه كردن مصرف توان و 

 . روشنايي اقدام نمود دمان نوري سيستمباال بردن ران

 
  جايگزيني المپ و باالست-2-2-3

در صورت مناسب بودن كيفيت چراغ و پايه از نظر 
هاي نوري و مكانيكي و نامناسب بودن روشنايي معبر  مشخصه

 وات بخار 400هاي با المپ  مانند چراغ(از نظر مصرف توان 
توان  ري معبر ميهاي نو و يا دست باال بودن مشخصه) جيوه

به (نسبت به تعويض المپ و باالست در هر چراغ اقدام نمود 
 250 وات بخار سديم به المپ 400طور مثال تبديل المپ

بيني  تواند با پيش اين مهم مي). وات بخار سديم در چراغ
در برخي . تمهيداتي با سهولت و سرعت باال صورت پذيرد

تور منجر به دستيابي موارد خاص نيز جايگزيني المپ و رفلك
 .نتايج مثبت در كيفيت نور خروجي چراغ خواهد شد

 
  جايگزيني چراغ-2-2-4

در صورت نامناسب بودن مشخصات نوري معبر به دليل 
كيفيت نامناسب چراغ از نظر توزيع نور، بازده نوري، بخش 
مكانيكي و در مقابل مناسب بودن كيفيت و مشخصات پايه 

از محاسبات روشنايي نسبت به توان پس  روشنايي، مي
تعويض چراغ اقدام نمود كه به اين ترتيب عالوه بر دستيابي 

سازي مصرف  توان مالحظات بهينه به روشنايي استاندارد، مي
 .توان را نيز لحاظ نمود

 چراغه به 4هاي  همچنين با توجه به منسوخ شدن سيستم
 استفاده دليل نداشتن توجيه اقتصادي و فني، مانند عدم توجيه

 برابر 2هاي   چراغ با توان باالتر، هزينه2 چراغ به جاي 4از 
شده خريد چراغ و تعمير نگهداري و همچنين باال بودن بيش 

، در ]10[هاي اجرا شده از حد سطح روشنايي در اكثر طرح
 4توان نسبت به تعويض و اصالح سيستم  صورت نياز مي

 در مصرف انرژي و  چراغ، اقدام نمود كه اين مهم2چراغ به 
 .اي خواهد داشت هاي تعمير و نگهداري نقش عمده هزينه
 

  تعويض و اصالح كل سيستم روشنايي-2-2-5
در برخي موارد تجديد كل سيستم روشنايي به علت 
فرسودگي بيش از حد آن از نظر اقتصادي و فني مقرون به 

 در چنين مواردي قبل از انجام هر گونه اصالح. باشد صرفه مي
هاي مذكور، بايستي بررسي فني و  مطابق يكي از روش

اقتصادي اصالحات به طور كامل انجام شده و سپس به 
 .اجراي موارد اصالحي اقدام گردد

 

  لزوم تعمير و نگهداري به موقع و صحيح-2-3
هاي خياباني از  دوره تعمير و نگهداري و شستشوي چراغ

به . باشد سيستم ميهاي مهم در تعيين ضريب نگهداري  پارامتر
 براي يك چراغ 195 نشريه 1-3طور مثال بر اساس جدول 

 در صورتي كه در محيط با آلودگي IP5Xبا درجه حفاظت 
 ماه انتخاب شود، 36 ماه و 12زياد فاصله تميز كردن چراغ 

 و 801/0مقدار ضريب نگهداري بر اساس محاسبات زير برابر 
 :آيد  بدست مي684/0

ضريب نگهداري= نگهداري شارالمپ  ضريب× راغ ضريب نگهداري چ  

  ماه12  9/0 × 89/0 = 801/0

  ماه36  9/0 × 76/0 = 684/0

  به اين معني كه تفاوت در دوره زماني تميز كردن چراغ
شود  راندمان نوري سيستم روشنايي مي% 17موجب افزايش 

هاي  حال آنكه بر اساس تجربيات بدست آمده در شركت
ها تا زماني كه   روشنايي، با اين توجيه كه چراغمختلف طراح

شوند و در اين حالت كثيفي بيش از  معيوب نشوند تميز نمي
حد موجب كاهش روشنايي معبر خواهد شد مقدار ضريب 

 .شود  لحاظ مي6/0-5/0نگهداري گاهي تا حد 
روشنايي معابر و % 30اين موضوع به اين معني است كه 

م شستشو و تعمير و نگهداري به انرژي مصرفي به دليل عد
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عالوه بر اين پس از پايان طول عمر نامي . رود موقع هدر مي
شوند زيرا كاهش ميزان شار  ها بايد تعويض  المپ كليه المپ

 خواهد رسيد و 9/0نوري پس از طول عمر نامي به بيش از 
 .گردد الذكر اضافه مي اين مهم به موارد فوق

هاي  مصرف انرژي و هزينهدر نتيجه براي بهينه شدن 
مثالً (هاي با درجه حفاظت باال  اجراي طرح بايد چراغ

IP6X ( انتخاب شده و بر اساس ضريبي از طول عمر نامي
المپ، دوره تميز كردن و تعمير و نگهداري سيستم تعريف و 
اجرا شود و در پايان طول عمر نامي المپ عالوه بر شستشو، 

ر صورت نياز به محاسبه دقيق د. ها تعويض گردند كليه المپ
زمان تعمير و نگهداري و يا تعيين ضرايب نگهداري چراغ با 

توان  هاي ارائه شده در استاندارد، مي فواصل زماني غير از زمان
 منتج شده BS 5489-3از نمودارهاي زير كه از استاندارد 

همچنين در صورت استفاده از اين نوع . است استفاده نمود
دليل پيش بيني تمهيدات الزم در چراغ، شست و ها به  چراغ

شوي چراغ بدون استفاده از باالبر و بدون انسداد راه با 
هاي تعمير و  كمترين هزينه انجام خواهد شد كه كاهش هزينه

 ]. 3[و ] 6[نگهداري را به دنبال خواهد داشت
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 IP 6 نمودار ضريب نگهداري چراغ با -3 شكل 

 
 لزوم توجه به اتصاالت سيستم تغذيه جهت -2-4

 كاهش تلفات
، نيازي 195 نشريه 1-9-6-14با توجه به مندرجات بند 

باشد  به قطع كردن كابل جهت بستن زير ترمينال مربوط نمي
 نامناسب اتصاالت و حرارت كه اين امر با توجه به كيفيت

. ايجاد شده در ترمينال و تلفات انرژي مورد تأكيد است
همچنين توجه به كيفيت مناسب ترمينال و دقت در اتصاالت 

 ].6[باشد  در كاهش تلفات مؤثر مي
 

 هاي نور    توجه به استفاده مناسب از كاهنده-2-5
 حداقل با توجه به اينكه مقادير استاندارد روشنايي مقادير

باشد  هستند و كمتر شدن مقادير از اين حدود غير مجاز مي
هاي شب در معابر توصيه  هاي نوري در نيمه استفاده از كاهنده

شود زيرا در نيمه شب با وجود كم شدن رفت و آمد،  نمي
لذا . يابد سرعت تردد و احتمال بروز تصادف افزايش مي

پذير است كه   امكانهاي نور تنها در صورتي استفاده از كاهنده
سطح روشنايي در يك معبر بسيار باالتر از حد مجاز باشد و 

ها جهت تمام طول شب و زمان روشن بودن  استفاده از كاهنده
تر از ساير پيشنهادات اصالحي تشخيص داده  ها اقتصادي چراغ
 هايي كه در هنگام غروب به  همچنين استفاده از روش. شود

ا وارد شبكه و در زمان طلوع به تدريج سيستم روشنايي ر
 . تدريج از شبكه خارج نمايند نيز قابل بررسي است
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 گيري  نتيجه
اي كه در  روشنايي معابر امروزه با توجه به نقش فزاينده

رشد فرهنگي و اقتصادي و امنيت مناطق دارد جزء مهمترين 
بنابراين با توجه به . شود هاي توزيع محسوب مي اجزاي شبكه

ف فراوان در شيوه مصرف انرژي، كيفيت روشنايي و نقاط ضع
جويي قابل مالحظه در  يابي به صرفه انتخاب تجهيزات، دست

هاي روشنايي و كاهش  مصرف انرژي، بهينه سازي سيستم
 :باشد گاه مطرح مي معابرازدو ديد روشنايي هاي سيستم هاي هزينه
 

االحداث كه  هاي روشنايي جديد  بهينه كردن طرح-1
 :شود هاي مندرج زير را شامل مي روش

 هاي واقعي نوري چراغ دستيابي به داده -
انتخاب چراغ با درجه حفاظت مناسب در طراحي و  -

 حصول اطمينان از صحت ادعاي سازنده

 محدود كردن حداقل ميزان بهره نوري چراغ -

توجه به مشخصه درخشندگي و شناخت دقيق ساير  -
 % TIنواختي و هاي طراحي مانند نوع معبر، يك مشخصه

لزوم توجه به ديدگاه مديريت مصرف انرژي و انجام  -
 ها هاي انرژي در كنار ساير هزينه محاسبات هزينه

استفاده از شيوه مناقصات خريد روشنايي به جاي خريد  -
 چراغ و پايه پس از تعيين نوع چراغ

تعيين يك استاندارد و دستورالعمل مشترك بين كليه  -
 هاي روشنايي معابر هاي مجري سيستم دستگاه

 

هاي روشنايي قديمي كه   بهينه سازي سيستم-2
 :باشد هاي ذيل مي شامل روش

اي و بخار جيوه و جايگزيني با  هاي رشته حذف المپ -
 هاي بخار سديم المپ

 روشنايي پس از بررسي دقيق  بهينه سازي سيستم -
 وضعيت موجود و تعيين نوع تغييرات و اصالحات

 ري به موقع و صحيحلزوم تعمير و نگهدا -

هاي مقاوم در برابر حرارت و عدم  لزوم استفاده از ترمينال -
 قطع نشدن كابل جهت كاهش تلفات

  هاي نور توجه به استفاده مناسب از كاهنده -
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