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 روشنایی مهندسی

 (LMS) ساختمان روشنایی مدیریت سامانه با
 طهماسب داوودی

 مدیرعامل شرکت تماس گستر کیش
Info@tgkco.com 

 محمد محمدی نودهی

 کیش گستر تماس شرکت

 ثابت رییسی

 کیش گستر تماس شرکت

 نظری عطا

 کیش گستر تماس شرکت

 
 چکیده

 هاییفناوربه   یکردبا روبرق  مهندسی نقش و عامشکل  و به یو فنّاورنقش پژوهش در مهندسی علوم 

در صنعتی شدن  یفنّاورکه ضمن توسعه آورده  به وجود پایدار توسعهتحقق  درتحولی عظیم  یانبندانش

 مدیریت سامانه گردیده و زیستیطمح هاییندهآال و کاهشجوامع جهانی سبب کاهش مصرف انرژی 

 مدیریت سامانهین ا. آیدیمبه شمار  نی مهندسی برقمیا یهارشته از LMS ساختمان روشنایی

با  اییهو ناحمرکزی  صورتبه را ساختمان روشنایی منابع تمامی هوشمند کنترل و مانیتورینگ

نتایج حاصل از این تحقیق  .سازدیم یرپذامکان پردازینور اختصاصی یافزارهاو نرم افزارسخت یریگبهره

به . دهدیممصرف انرژی را نشان  %05کاهش باالی  قرارگرفته یموردبررس یو کاربردعملی  صورتبهکه 

 با و آورد فراهم کنندهمصرف برای مناسبی یروشنای توانیم زیستیطمحدوستدار  یفنّاوراین  کمک

 یرپذامکان را ییجوصرفه بیشترین روشنایی شدت ینترمناسب انتخاب و روز نور از حداکثری یریگبهره

 عهده بهرا  ساختمان در تردد کنترل هاییستمس و هایبانسا ،هاپرده وشمنده کنترل است درقاو  ساخت

و دهد  کاهش شدتبه را انرژی مصرف و افزایش را محیط آسایش و رفاه اصولی، گیرییمتصم با و گیرد

 تصوربهتجهیزات  یافتهکاهشمهندسی رابطه انسان با ماشین به حداقل ممکن  به کمک یتدرنها

 .نماید مرتفعانسان را  یازهاینهوشمند 

نور روز  شدتبهتوجه  و با محیط نور نیاز را متناسب با روشنایی شدت نور سنسور سیستم، این در

 نیاز به بنا و نمایدیم ارسال (Actuator)ساز فعال بهاطالعات الزم را  و دایمیبل کنترل نموده صورتبه

 Presence)حضور عدم  تشخیصبا و نموده کنترل شمندانه پیوسته شدت روشنایی را هو کاربری

Sensor) به وجودسنسور این امکان را  یبندزمانتوان  ونماید یم خارج مدار از را روشنایی تجهیزات 

ستانه رفاه رعایت آ و باحفظ نماید  کنندهمصرفکه سیستم پایداری خود را مطابق عادات  آوردیم

 عمل آورد. ا بهر ییجوصرفهبیشترین میزان 

 انرژی، توسعه پایدار. سازیینهبه، یهوشمند ساز، (LMS)سامانه مدیریت روشنایی : یدیلکواژگان 
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 مقدمه:

یی اشاره دارد که راز موفقیت بسیاری از هاتالش( برای جامعه جهانی اصطالحی آشناست، و به R&D)اصطالح تحقیق و توسعه 

 .ی پیشرفته در آن نهفته استاقتصادها

یافتگی آن و توسعهپیشرفت  ی مختلف داللت ازکشورهای آن در اثربخشپژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی و میزان 

یی هستند که بیشترین هاآن اندشدهها را متحمل ینههزبیشترین  فّناورانهکه در مسیر توسعه علمی و  کشورهایی .دارد کشورها

های جدید و یدهاهسته فناوری و ریشه  دیگر پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژیانیببه، اندنمودهرا کسب  منافع اقتصادی

 یهاندهیآالهای اخیر، با صنعتی شدن جوامع و افزایش سرانه مصرف انرژی، در دهه نماید.یمی جدید را بارور هافرآورده

نزدیک به نیمی از سهم مصرف انرژی  شور مااست و عوارض بسیار خطرناک آن را شاهد هستیم. در ک افتهیشیافزا ستیزطیمح

های شود که از مجموع مصارف صنعت و کشاورزی بیشتر است و این پدیده شوم، زیان( در بخش ساختمان مصرف می50%)

مدیریت روشنایی  و سامانه آورد.وارد می ستیزطیمحهای و افزایش آالینده بسیار سنگینی بر اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی

تواند یمآید که یمزیست به شمار یطمحیان دوست دار حفظ بندانشهای یفناورعملی از یکی از  الگویی عنوانبهختمان سا

 مهندسی نور به وجود آورد. در اختصاصاًتحولی عظیم در مهندسی برق و 

 

 

 

 
 : سهم هر بخش در مصرف انرژی در کشور1نمودار 

 

 11 سال در رانیا یانرژ انیجر درون: 1شکل 

 

ینده صنعت و آیازهای حال نبا  هاآنو کاربردی کردن  های پژوهشی در مهندسییتفعالاکنون زمان آن رسیده است که 

اخیر پاریس  یالمللنیبدر نشست  گسترش یابند. ونیاز پژوهش تقویت یشپی تولیدی و صنعتی با واحدهاتطبیق داده شود و 

میلیارد دالر اعتبار  055کشورهای صنعتی تعهد کردند ساالنه ، برگزار شداغلب کشورهای جهان، ازجمله ایران، که با حضور 

 قرار دهند توسعهدرحالصندوق سبز اقلیم را برای حمایت از کشورهای 
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هم منابع انرژی را که در مقدمه اشاره شد، به دلیل غنی بودن منابع سوخت فسیلی در ایران، این شاخه بیشترین س طورهمان

که  0530نمودار جریان انرژی مربوط به سال  0را به همراه دارد. در شکل  ستیزطیمحو بیشترین آلودگی  دهدیمتشکیل 

انرژی  ییجوصرفهاگر بتوان در این بخش راهکارهایی برای  درواقع .شودیم، مشاهده است شدهگزارشتوسط وزارت نیرو 

روشنایی  تمدیریسامانه  نمود و در این مقاله ستیزطیمح یهاندهیآال شو کاهبه اقتصاد کشور پیشنهاد داد، کمک فراوانی 

 ساختمان معرفی گردیده است

 قیروش تحق
 انرژی سازیینهبهراهکارهای عملی در 

 توانیممختلف  هاییستمسو  عملکردهای مصرف است. با بررسی تمام سازیینهبهنظارت بر مصرف انرژی نخستین گام در 

انرژی  یهادستگاهبه بازرسی  توانیمیک متخصص انرژی  یریکارگبهبا در انرژی را نیز شناسایی کرد.  ییجوصرفه یهافرصت

مدیران قدیمی و خارج از استاندارد برخالف تصور بیشتر  یهادستگاهپرداخت. تعویض  هاآنیک از و تعیین میزان مصرف هر 

 جویی در انرژی است. صرفهبهو کمک  گذارییهسرمانیست بلکه نوعی  برینههز تنهانهاداری،  یهابخش

است. الزم است در  یرگذارتأثضروری است بلکه در میزان موفقیت کار بسیار  تنهانه سازیبهینهکارکنان در طرح  شریک کردن

شود و دانش الزم در این حوزه  ارائه صحیحکامل و  یهاآموزشانرژی به کارکنان  ییجوصرفهو  سازیبهینه یهاروشخصوص 

ارتباط هستند و شیوه رفتاری  روشنایی در هاییستمسبا  یماًمستقهمواره این کارکنان هستند که  چراکهبرایشان فراهم باشد. 

د. انرژی مشارکت دا سازیینهبهخواهد داشت. عالوه بر آموزش، باید کارکنان را در  میزان مصرف انرژیبر  یمستقیم یرتأث هاآن

 .یابدیمتحقق  هایشانیدهاو  هایدگاهدجلسات مختلف و اجازه بیان این کار با برگزاری 

 راهکارهای مدیریت روشنایی

مصرف انرژی را در بخش روشنایی تا  توانیما استفاده از راهکارهای نوین مدیریت روشنایی ب

و اصالح  یند سازهوشمکاهش داد. برای کاهش مصرف انرژی در این بخش از دو روش  05%

باعث کاهش  کهیناتجهیزات عالوه بر  یهوشمند سازبهره برد.  توانیمساختار تجهیزات 

و در صورت لزوم  شدهییشناساکه تجهیزات پرمصرف  کندیم، کمک شودیمچشمگیر مصرف 

 0در جدول  جایگزین نمود. مصرفکمرا با تجهیزات  هاآنو داشتن توجیه اقتصادی، 

 .شده استآورده  ییجوصرفهبه همراه میزان درصد  ییروشنا کنترل ایهاستراتژی

 روشنایی یهوشمند ساز

از کاربر، رفاه و آسایش کاربران را ی، تنظیم روشنایی بر مبنای زمان و حضور و متناسب با نتوانیمروشنایی،  یهوشمند سازبا 

 د آورد.را با حداقل مصرف انرژی به وجو نوازچشمداده و محیطی  افزایش

 

 
تنظیم با توجه به 

 نور محیط

 یبندزمان 

 هاییروشنا

روشن و خاموش 

 کردن بر مبنای حضور

تنظیم دلخواه  مدیریت تقاضا پیک سایی

 صورتبهکاربر 

 دستی

 

 با حضور و عدم حضور افراد هاییروشناروشن و خاموش کردن 
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یزات فعال و با و سایر تجه هاییروشنادر این روش با تشخیص حضور افراد، 

 المپ (. بدین ترتیب شعار شوندیم یرفعالغخودکار  طوربه هاآنخروج 

 یابدیمتغییر )شودیماضافی خودش خاموش  ( المپبه شعارخاموش )اضافی 

بسیار زیادی در مصرف  ییجوصرفه، باعث بردارانبهرهرفاه  یشبرافزاو عالوه 

کاربری فضا و میزان رعایت  به نوع ییجوصرفه. میزان این شودیمانرژی 

بهداشتی و راهروها از سنسورهای  هاییسسروکاربران بستگی دارد. در 

stand-alone  که  شودیم، استفاده نمایندیممستقل عمل  طوربهکه

که این روش  قراردادرا در حداقل میزان مصرف  هاآنتجهیزات  توانیم

 .گرددیمموجب افزایش طول عمر تجهیزات نیز 

 
 شدهبینییشپ ییجوصرفه تشریح استراتژی

 برنامه حضور
خاموش کردن و یا کاهش روشنایی در زمان عدم حضور و یا حضور کم 

 افراد

 با پروگرمر 05-55%

 با سنسور حضور 55-05%

 روشنایی طبیعی
یا دیم کردن روشنایی با توجه به روشنایی طبیعی در  یساز یرفعالغ

 ساختمان یا فضا

 ازای غیرفعال کردنبه  05-00%

 به ازای دیم کردن 00-50%

 %00-05 کارآمد سطوح پایین نور طبیعی یجبران ساز سطوح روشنایی ثابت

 %05-05 تنظیم سطح روشنایی با توجه به نیاز محیط تنظیم

 قطع بار
(Load Shedding) 

 -- کاهش تقاضا در پیک مصرف منظوربهکاهش موقتی روشنایی 

 -- تنظیم سطح روشنایی برای افزایش آسایش بینایی )راحتی( ییروشنا یجبران ساز

 (شیآسا شیافزا ای و یانرژ مصرف کاهش یبرا) ییروشنا کنترل هایاستراتژی: 0 جدول

 

 یبندزمانبر مبنای  هاییروشناروشن و خاموش کردن 

نیست  فضاهانایی بر مبنای حضور و عدم حضور مناسب این روشنایی محوطه که مدیریت روش ازجمله فضاهابسیاری از 

سامانه مدیریت انرژی ساختمان تنظیم  اپراتورقرار گیرند بطوریکه در ساعات معینی که  یبندزمانتحت مدیریت  توانندیم

تناسب با ساعات ساعات متفاوتی م توانیمروشن یا خاموش شوند. برای روزهای هفته، روزهای کاری و روزهای تعطیل  کندیم

 کاری معین کرد.

 در مبحث روشنایی بریانرژاصالح ساختار تجهیزات 

با  هاآنقدیمی و جایگزین کردن  فلورسنتی یا  آ رشته یهاالمپقدیمی یا  یهاترانسشناسایی تجهیزات پرمصرف مانند 

مصرف انرژی این  تواندیم T8 لورسنتفو  مصرفکم یهاالمپالکترونیکی و  یهاباالستباال مانند  باراندمانتجهیزات 

تعمیر و  هایینههزکه باعث کاهش  هاستآنطول عمر باالتر  هاآندرصد کاهش داد. مزیت دیگر  55تا  05تجهیزات را 

 .شودیم بلندمدتنگهداری در 

 T8 هایالمپموجود با  هایالمپتعویض  -1

در  هاالمپاین . باشندیم هاآنفلورسنت پس از تجاری شدن  یهاالمپنسل سوم  درواقع T5و  T8فلورسنت خطی  یهاالمپ

قبلی  یهاالمپدرصد کمتر از  نوردهمقدار  برای تولید همان هاآنو میزان مصرف انرژی  شوندیمتولید  متریلیم 00و  00قطر 

 .یابدیمکاهش  هاالمپ زمان میزان نوردهی باگذشتهزار ساعت است.  05فلورسنت در حدود  یهاالمپ. طول عمر باشدیم

 یهاالمپدرصد نوردهی اولیه و  T5 ،35و  T8 یهاالمپدرصد از طول عمر،  05 باگذشتگفت که  توانیمدر مقایسه این دو 

 .کنندیمدرصد نوردهی اولیه خود را حفظ  05فلورسنت معمولی 
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فلورسنت  یهاالمپژی کمتری نسبت به درصد مصرف انر 50 طورمعمولبهبه همراه باالست الکترونیکی،  T8 یهاالمپ

 معمولی با باالست مغناطیسی دارند.

 T8طول عمر المپ -1-1

با  شودیماستفاده  T10 یهاالمپکه از  ییهاقسمتکاربری در کلیه  زمانمدتدر مقایسه با المپ موجود با توجه به 

 یفنّاورجدید با  یهاالمپبیشتر بوده و با تعویض  %05تا  %55بین  هاالمپکه نور این  شوندیمجایگزین  T8 یهاالمپ

. کندیمقدیمی افزایش پیدا  یهاالمپنسبت به  %005تا  یاکارخانهبه دلیل مشخصات  هاالمپعمر متوسط  T8لومیلوکس 

تا  عمالًو  دگردیمبه طول عمر المپ افزوده  %55المپ  فیلماندر مسیر  گرمایشیشپو ایجاد  هاباالستهمچنین با تعویض 

 .یابدیمافزایش  هاالمپطول عمر  005%

 راندمان روشنایی-2-1

 %55کاهش مصرف و افزایش  %05شامل  T8وات معمولی با المپ لومیلوکس  05حاصل از تعویض المپ  یوربهرهافزایش 

 را به همراه خواهد داشت. یوربهرهارتقاء  %00که مجموعًا  شودیمبیشتر  ینورده

 میر و نگهداریتع-3-1

و ضروری  رودیمنشتی از دست  هاییانجر صورتبهپیوسته بخشی از انرژی  ،و احتمال اتصال ناقص زمین هایفرسودگبه علت 

 د.نکامل تعویض و اصالح گرد طوربهمهتابی  هاییهپاو  هاکشییمساست که 

 ارتقاء کیفیت نور-4-1

این شاخص در  کهیدرحال(. باشدیم %05بیش از  هاالمپاین  (raاست  معمولی یهاالمپاز  ترکامل هاالمپطیف رنگ 

 است. 05تا  05عادی بین  یهاالمپ

این شاخص نباید کمتر از  برندیمکه مردم به مدت طوالنی در آنجا به سر  اماکندر  EN 12464-1مطابق استاندارد اروپایی 

 باشد. 05

 استفاده از باالست الکترونیکی -2

. این نوع دهدیمالمپ عبور  هاییلمانفثانیه، جریان کافی و استاندارد از  0در حدود  یزمانمدتلکترونیکی برای باالست ا

 شود. یاندازراهکمتری از حالت قبلی  که فیلمان المپ به حد کافی گرم شده و المپ با ولتاژ گرددیمسبب  گرمایشیشپ

 یتوجهقابلالمپ افزایش  یزن یدکلوارد گردد و طول عمر  هایلمانفبه  که کمترین آسیب گرددیممناسب سبب  گرمایشیشپ

 به طول عمر روشنایی استاندارد خود دست یابد. تواندیمالمپ  یزن یدکلبا افزایش طول عمر  داشته باشد.

 :هاباالستزایای استفاده از این نوع م

 با حذف و کاهش سه عامل کاهش مصرف انرژی :startup، ایی و گرما در چک استارتر و خازن جریان الق

 .گرددیممچنین افزایش عمر المپ مهتابی درصد در مصرف برق و ه 55بیش از  ییجوصرفهجبرانی، باعث 

 نرم یاندازراه. 

 المپ، . پس از تشخیص پیری باشدیمپیر  یهاالمپین مدار دارای قابلیت تشخیص : اتشخیص پایان عمر المپ

در افزایش طول  یمؤثرتا اثر پیری را جبران نماید. این امر کمک  نمایدیم گرمایشیشپباالست المپ را دوباره 

 عمر المپ خواهد داشت.

 .ایجاد شار نوری استاندارد 

  :هرتز( چشم را اذیت کرده و  05القایی به علت فرکانس کار پائین ) یهاترانساز بین بردن خستگی چشم

باعث خستگی چشم، سردرد و پائین آمدن  درازمدته این عامل در اثرات استربوسکوبیک دارند ک اصطالحبه

الکترونیکی به علت فرکانس کار باال  یهاباالست کهیدرحال .گرددیماندمان کاری و کاهش دقت کاربر ر

 هرتز( هیچ خستگی برای چشم نخواهند داشت. 05555)

 حضور سنسور از استفاده -3
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 این دید محدوده در فرد که زمانی تا و دهدیم نشان حساسیت حرارت و حرکت به مزقرمادون امواج دریافت با سنسور این

 و گردید خواهد تأمین محیط روشنایی و گردیده مدار در برق جریان ماندن برقرار باعث فرد حرکت باشد، داشته قرار سنسور

 بودن، روشن زمان هایمتنظ. شودیم عقط برق جریان رتایم زمان شدن طی و سنسور دید محدوده از محرک شدن خارج از پس

 شرایط با پذیریمتنظ و مناسب بسیار را سیستم این از استفاده واکنش، برای یازموردن نور شدت و محرک به حساسیت شدت

( محیط شرایط به توجه با) %35 تا %05 بین تواندیم سیستم این سنسور، عملکرد نوع به توجه با. است کرده کاربر دلخواه

 .باشد داشته دنبال به ییجورفهص

 کنترل روشنایی هوشمند

؛ وسایل کنیمیم، راهرو و سرویس بهداشتی را در یک ساختمان فرضی بررسی هااتاقکنترل روشنایی هوشمند  مثالعنوانبه

با  شده متناسبگرفته. همچنین هر نوع مسیر روشنایی در نظر باشدیمالمپ فلورسنت  0تا  0روشنایی هتل در هر اتاق شامل 

کلید عادی اتاق و همچنین سنسورهای حضور و یا  یقاز طر روشنایی نترلکاضافه گردد.  هایستمسبه این  تواندیمکاربری 

 نترلک .باشدیمروشنایی  یهوشمند سازدر قسمت  روش کنترل بر اساس موارد تشریح شده .پذیردیم سامانه مرکزی انجام

 standaloneبهداشتی مجهز به سنسور  هاییسسروهمچنین . گیردیم انجام کلید عادی یلهسوبه بهداشتی سرویس روشنایی

در مورد راهروها، کنترل  .کندیمکارمندان، روشنایی را غیرفعال که در زمان عدم استفاده از سرویس بهداشتی توسط  باشندیم

بر اساس  تواندیمروش کنترل . در اینجا نیز، دگیریمو سامانه کنترل مرکزی صورت  standaloneاز روش قبلی، سنسور 

 تعریف شود. روشنایی یهوشمند سازه در قسمت موارد تشریح شد

. این سنسور شودیم توصیه روشنایی نترلک جهت تیکحر سنسورهای از استفاده معابر و هاپلهراه و راهروها در معابر راهروها و

این . نمایدیممطلع شده و مسیرهای روشنایی را فعال  هاپلهراهدر راهروها و  از تردد افراد یراحتبهدرجه  00دید  باقدرت

این . ساختمان بسیار مناسب است یهاپلهراهو برای راهروها و  دهدیممتر از هر طرف را تحت پوشش قرار  0وسیله در حدود 

 ساعات برای متفاوت سناریوهای گرفتن نظر در با. کندیمار کی بسیار خوب کمنو عملی است و در تاری اییلهوس کسنسور ی

 .کرد پارچهیک هوشمند سیستم با نیز را ییروشنا سیستم توانیم روز، مختلف

 خواهد انرژی مصرف در ییجوصرفه عثبا گیرند قرار مورداستفاده نیاز صورت در فقط هک یاگونهبه روشنایی مسیرهای نترلک

 حداقل به را نگهداری نهیهز و انرژی مصرف مناسب برای کارکنان، محیطی ایجاد بر عالوه هوشمند هاییستمس از استفاده. شد

 پارچهیک با( یگرفتگبرق ازلحاظ کنترلی یهامدول در جریان نیکمتر) ایمنی اصول رعایت ضمن هایستمس این. رساندیم

 .کندیم بسیاری ککم ساختمان یهامشخصه و استاندارد افزایش به منییا و امنیتی هاییستمس با شدن

 هااتاقاستفاده از تاچ پنل برای مدیریت مرکزی 

 ازجملهساختمان  مختلف یهاقسمت دنبتوان که دهدیم نمسئوال به را امکان این نگهبانی، در Touch panel سیستم وجود

 یا و کند کنترل حل نگهبانیم از را و سایر فضاهای ساختمان ورزشی، یهاسالن همایش، سالن بخش مدیریت،، هااتاقراهروها، 

 صورت در تا کرد حاصل اطمینان روشنایی تجهیزات ردکعمل صحت ازبتوان  نمایشگر این توسط که دارد وجود امکان این حتی

 قابلیت سیستم این در نکهیا به توجه با .گیرد انجامن ممک زمان ینترکوتاه در آن رفع جهت الزم اقدامات خرابی هرگونه بروز

 یا و کرده کنترل مجزا صورتبه رای یروشنا مانند منطقه هر به مربوط الکتریکی تجهیزات توانیم دارد، وجود یندمنطقه ب

 .کرد تعریف هاآن شرایط به توجه با مختلفی سناریوهای

 

 

 مدیریت افزارنرم

 مداراتکزی نمودارهای مصرف مدیریت مر افزارنرممند مدیریت ساختمان گفته شد، سیستم هوش هاییتقابلکه در  طورهمان

 .رساندیمتعمیر و نگهداری ساختمان یاری  یروهاینو در شناسایی تجهیزات معیوب به  کندیممختلف تجهیزات را مانیتور 
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، کنترل و نظارت هایمتنظدر سه بخش سامانه برای مدیریت سامانه مدیریت انرژی ساختمان  افزارنرمبخش اختصاصی  

. باشدیم، هشدارها و ... یبندزمانیکی، گراف صورتبهنمایش وضعیت تجهیزات ساختمان شامل  که است شدهیطراح

 این سیستم شامل موارد ذیل است: هاییژگیو

ت مرکزی در اختیار کاربر قرار مدیری افزارنرمدر  بر مبنای طبقات( و این نواحی مثالً) شدهیمتقسساختمان به نواحی مختلف 

همچنین امکان تفکیک  .شودیمنمایش داده  Real Time صورتبهواقعی خود  یهامکانیت تجهیزات در . سپس وضعگیردیم

و یا  هاآناست. عالوه بر نمایش وضعیت تجهیزات، امکان کنترل دستی  یرپذامکان هاآنتجهیزات جهت جلوگیری از تراکم 

و زمان  هاالمپنظیم زمان روشن و خاموش شدن است؛ مانند تنیز میسر  هاآن یا تنظیم پارامترهای کنترلی Set pointتغییر 

 خاموش شدن المپ. یرتأخ

 .گرددیم، پارامترهای زمان و وضعیت برای هر گروه تجهیزات تعیین یبندزماندر بخش  -0

. مشخصاتی شودیمآمده و در دیتابیس سیستم ذخیره نمایش دردر بخش هشدارها، رخدادهای مهم و حیاتی به  -0

ه تجهیز، مکان، زمان وقوع، زمان رفع هشدار و یا زمان رسیدگی به آن، درجه اهمیت، وضعیت، نام اپراتور چون شناس

 .گرددیمو در حافظه سیستم ذخیره  شدهدادهو .... هر رخداد نمایش 

ا، وضعیت تجهیزات، لیست هشداره ازجملهاز هر پارامتر دلخواهی گزارش تهیه نمود  توانیم یریگگزارشدر بخش  -5

 زمان و ... . درگذرنمودار پارامترها 

 یریگجهیبحث و نت
 کارگیریبه با در این پروژه، نقش مهندسی ارزش و

 در مهندسی برق در بخش روشنایی و بنیاندانش هایفناوری

مانه مدیریت روشنایی سا ،در مصرف انرژی جوییصرفه باهدف

طبقه  ابتدا درنتایج اجرای عملی آن  و شدهساخته طراحی و

گردید و نتایج  اندازیراهدوم ساختمان معاونت انرژی نصب و 

کاهش مصرف انرژی  %50باعث ذیل حاصل مطابق نمودار 

 گردید.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
درصدی  05تا  05موجب کاهش  مترمربع 00555در  جغرافیایی مختلف کشور و هایاقلیمدر  در ده ساختمان نمونه اداری و

 .در کاهش مصرف انرژی گردیده است

 
در مصرف انرژی روشنایی  جوییصرفهموجب باالترین میزان  کنندگانمصرفایت باالترین سطح رفاه برای با رعاین فناوری 

رسیدگی  هادرخواستارتباط برقرار کرده و به با میهمانان  تریسریعو  ترآسان هایروشبا  توانندمی. همچنین خدمه گرددمی

و خدمات جانبی  هاپردهی خدمات اتاق خود نظیر روشنایی، کنترل راحتی بر رو توانندمیان در کنار این موارد، میهمان کنند.

امکان کنترل  و وآمدهارفتبحث امنیت نیز موضوع دیگری است که در این پروژه حائز اهمیت است. کنترل  دیگر داشته باشند.

ی از امکاناتی است که باید در اختیار خدمه و مدیریت قرار ، بخشهااتاقذیرش هتل( و اطالع از وضعیت مرکزی )پ طوربه هااتاق

 بگیرد.
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