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  »الغنی یورث القصد إن و الفقر یورث السرف إن«

 )ع( صادق امام» .گرددمی شدن آباد و غنی به منجر جویی صرفه و آورد می بار به تنگدستی اصراف، همانا«

 با روشنایی دورراه از کنترل و سازيهوشمند پروژه اقتصادي توجیه و فنی ارزیابی

 ارتباط کاریزان شرکت DLC سامانه از استفاده

  مقدمه )1
 قـرار  دولتهـا  توجه مورد افزونی روز طور به هفتاد دهه نفتی بحران از پس که جهانی هايرویه از یکی

 بهبود ملی، سرمایه افزایش به انرژي حفظ المللی، بین و ملی حوزه در. است 1انرژي حفظ رویکرد است، گرفته

. شـود مـی  منجر ملی امنیت تقویت نتیجه در و کشورها سایر به انرژي وابستگیِ عدم نیز و طبیعت از محافظت

 بهبـود  نتیجـه  در و انـرژي  بـودن  دسترس در احتمال افزایش به منجر انرژي حفظ شهروندي، حقوق حوزه در

 بـه  منجـر  سـازمانها  و افـراد  بـراي  انرژي حفظ رویکرد اقتصادي منظر از. شودمی رفاه افزایش و فردي امنیت

  .شودمی سود افزایش به منجر صنایع و شرکتها براي و انرژي هزینه کاهش

 عوامل از یکی عنوان به الکتریکی انرژي خصوص به و انرژي حفظ پیشرفته، کشورهاي از بسیاري در

 از گـاز  و نفـت  صاحب کشورهاي از بسیاري در پیشین رویه. است شده شناخته استراتژیک گیري تصمیم مهم

 توجه مورد چندان الکتریکی انرژي حفظ انرژي، شدن فرض ارزان واسطه به که است بوده گونه به ایران جمله

 2انـرژي  مطالبه افزایش باعث اخیر دهه دو طی صنعتی توسعه روند و جمعیت رشد اینحال، با. گرفتنمی قرار

 الکتریکـی،  انرژي تولید منابع نسبی ماندن محدود واسطه به که شده صنعتی و خانگی عمومی، گروه سه هر در

 در گرفتـه  انجـام  هـاي بررسی و هاگزارش. است نموده اجتناب غیرقابل امري را انرژي سیاستهاي در بازنگري

 بهاي و است نیروگاهی سوخت سنت 2 مصرف معادل برق وات کیلو هر تولید که است ساخته مشخص ایران

 سـهم  به توجه با و اساس این بر. باشدمی یالر 774 دولتی یارانه نمودن لحاظ از پیش برق کیلووات هر واقعی

                                                           

١ Energy Conservation 
٢ Energy Demand 
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 حفظ رویکرد به بیشتر هرچه توجه شود، ملی تولید

 الکتریکـی  انـرژي  مصرف لحاظ از محلها ترین

 مـدیریت  باشـد، مـی  فـردي  و اجتمـاعی  امنیـت 

 کـل  میزان 1ر نمودا. گردد انرژي مصرف در جویی

  .دهدمی نشان را اخیر دهه سه در کشور معابر

  

 در مصـرفی  برق سهم کشور، برق مصرف کل 

 کـاهش  1386 تا 1376 زمانی بازه در %4 از کمتر

 اینحـال،  بـا . است داده رخ اخیر سالهاي در گرفته

 بازه به نسبت 1386 تا 1376 زمانی بازه در معابر

 شهري، معابر روشنایی شبکه توسعه علت به بیشتر

 معابر روشنایی و عمومی بخش در برق مصرف

 تجـارب  از اسـتفاده  و )شـود مـی  دنبـال  تـري 

1356 - 1365 1366 

8237.1

28929.3

مصرف روشنایی معابر به کل مصرف برق کشور در سه دهه اخیر

)میلیون کیلو وات ساعت(روشنایی معابر 

    

تولید افزایش صرف تواندمی که کشورمان در انرژي یارانه
  .رسدمی نظر به ناپذیر اجتناب و مهم امر یک

ترینپرمصرف از یکی جزء معابر روشنایی اینکه به توجه با
امنیـت  لحـاظ  از بخشـها  ترین ضروري از یکی دیگر طرف

جوییصرفه باعث زیادي مقدار به تواندمی بخش این هوشمندانه
معابر روشنایی بخش در برق مصرف میزان و ایران در مصرفی

کل شدن برابر چند رغم علی شود،می مشاهده که همانطور
کمتر به 1365 تا 1356 زمانی بازه در %29 از معابر روشنایی

گرفته انجام هاي جوییصرفه به عنایت با امر این. است نموده
معابر روشنایی بخش در برق مصرف شودمی مشاهده که 

بیشتر که است داشته% 130 معادل افزایشی  1375 تا 1366
مصرف فرهنگ به نگاهی همچنین. است بوده روستایی و شهري
تـري جـدي  بطـور  آنهـا  در انرژي حفظ سیاستهاي که( کشورها

1366 - 1375 1376 - 1386

1837.7 4220.9

51470

118239

مصرف روشنایی معابر به کل مصرف برق کشور در سه دهه اخیر) 1نمودار 

روشنایی معابر  )میلیون کیلو وات ساعت(کل مصرف برق کشور 

یارانه گزاف
یک انرژي

با
طرف از و بوده

هوشمندانه
مصرفی برق

همانطور
روشنایی بخش
نموده پیدا

که همانگونه
1366 زمانی
شهري برون
کشورها سایر
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 از بیشـتر  همچنان ایران در معابر روشناي و عمومی بخش برق مصرف میزان که دهدمی نشان مشابه کشورهاي

 ایـران  در انـرژي  حفظ بهبود جهت مناسبی رویکرد اخیر سال چند در خوشبختانه. است جهانی استانداردهاي

 نقطـه  رهبري معظم مقام سوي از مصرف الگوي اصالح سال عنوان به 1388 سال انتخاب و است آمده بوجود

  .است بوده رویکرد این عطف

  :است انجام قابل طریق دو به که شودمی محقق 3انرژي بهینه مصرف بواسطه انرژي حفظ

 برانرژي خدمات در خروجی میزان همان به رسیدن براي کمتر انرژي مصرف و بازده افزایش .١

 ضروري غیر مکان و زمان در برانرژي خدمات مصرف کاهش .٢

 انـرژي  حفظ بر مسیر، این در مرتبط نهادهاي و نیرو وزارت توسط گرفته صورت تالشهاي از بسیاري

 مصـرف  بـه  شـهروندان  تشـویق  آنهـا  بـارزترین  که است بوده باالتر راندمان با ادوات نمودن جانشین طریق از

 نیـز  عمـومی  بخـش  و معـابر  روشنایی بخش در. باشدمی باالتر انرژي ضریب با وسایل و مصرف کم المپهاي

 اصـلی  هـدف . اسـت  داشـته  بیشتري اقبال مصرف کم المپهاي از استفاده و روشنایی تلفات کاهش هاي پروژه

 ،DLC سـامانه  از استفاده با روشنایی دور راهاز  رلکنت و سازيهوشمند پروژه پیشنهاد از ارتباط کاریزان شرکت
 در معـابر  روشنایی و عمومی بخش در روشنایی خدمات مصرف کاهش و سازيهوشمند طریق از انرژي حفظ

 بحران مدیریت راستاي در روشنایی خدمات دور راه از کنترل و نظارت کردن امکانپذیر و غیرضروري ساعات

  .اند شده معرفی بعدي بخشهاي در پیشنهادي پروژه در تحقق قابل مزایاي و اهداف سایر. باشدمی

  :DLCراه دور روشنایی با استفاده از سامانه از سازي و کنترل معرفی پروژه هوشمند )2
 شش الی شب نیمه( روز هر اولیه ساعات در شهري بین و روستایی شهري، معابر در تردد آنجاییکه از

 هـدف  بـا  و برق مصرف بهتر مدیریت اعمال براي بنابراین است، روزشبانه ساعات دیگر از کمتر بسیار )بامداد

 تـردد  بـدون  یـا  تـردد  کـم  زمـان  در معـابر  این روشنایی المپهاي از تعدادي که است بهتر بیشتر، جویی صرفه

 المپهـاي  دائمـی  کردن خاموش با تا است شده تالش کشور استانهاي بیشتر در حاضر حال در. گردند خاموش

                                                           

٣ Efficient Use of Energy (Energy Efficiency) 
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 زمـان  در کـار،  ایـن  انجـام  با ولی یابد، کاهش معابر روشنایی برق مصرف زیگزاگ، صورت به معابر روشنایی

 توانـد مـی  کـه  بـود  خواهند مواجه نور کمبود مشکل با معابر این تردد پر زمانهاي یا و )24الی  18( شب اولیه

 مانـدن  بالاستفاده روش این دیگر عیب. گردد معابر این در تصادفات افزایش و اجتماعی امنیت کاهش به منجر

 خـوردن  برهم باعث که است دیگر المپ از دائم استفاده و برق تیر هر بر شده نصب روشنایی المپهاي از یکی

 المـپ  و تیرها موقعیت روشنایی، تلفات کاهش هاي پروژه انجام با اینکه به عنایت با. شودمی المپها عمر طول

 بـه  و اسـت  گردیـده  اصالح و طراحی تردد، پر زمان جهت نیاز مورد لوکس براساس معابر در شده نصب هاي

 کـاهش  بـه  هوشـمند  روشهاي با توانمی لذا است، شده محقق بازده افزایش بوسیله انرژي حفظ رویکرد بیانی

 گفتنـی . یافت دست برانرژي خدمات کاهش رویکرد با تردد کم زمانهاي در معابر روشنایی مصرفی برق بیشتر

 کمتـر  آنهـا  ترانزیتی نقش که شهري برون معابر از دسته آن روشنایی اروپایی کشورهاي از بسیاري در که است

 اسـت  بهتـر  رسـد، مـی  نظـر  بـه  اسـاس  این بر. یابدمی تقلیل کامل خاموشی به حتی تردد کم ساعات در است

 شودمی داده تشخیص مناسب که ساعاتی در که یابد تغییر اي گونه به معابر روشنایی خدمات مصرف مدیریت

 مشـترکین  بـرق  قطـع  یا ترانس دیدگی آسیب احتمال و است رفته باال مصرف که زمانی یا تردد کم هاي زمان(

  .شود کاسته روش بهترین و آسانترین با معابر روشنایی میزان از )دارد وجود

 داراي فتوسـل  سیسـتم . اسـت  شـده  اسـتفاده  فتوسـل  از بیشـتر  اکنـون  هـم  معابر روشنایی سیستم در

  :از عبارتند مشکالت این مهمترین.  نمایدمی مختل آنرا عملکرد که است مشکالتی

 یک هستند مجبور طراحان )منطقی کردن خاموش و روشن( فتوسل سیستم کردن پایدار براي •

 تـا  شـود می باعث هیسترزیس ناحیه این نبود که کنند تعریف فتوسل براي 4هیسترزیس ناحیه

 )غیرطبیعی و طبیعی( محیط روشنایی شدت مقدار تغییر کمترین با سیستم شدن روشن هنگام

 . یابد ادامه معیوب سیکل این و شود صادر ها چراغ خاموشی دستور

                                                           

٤ Hysteresis 
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 شـاهد  جـوي  شـرایط  یـا  و آلودگی یا خاك و

 . شودمی ها شب در ماندن

 نداشته را بحران مدیریت بخصوص و مصرف مدیریت

  .نیست آن توسط )طبیعی نور تشخیص بجز

 روشـنایی  تیرهـاي  روي بر DLC سامانه نصب

 دیگـر  درخواسـتی  حاالت یا 1 شکل در شده مشخص

 کشـی سـیم  بـه  نیـاز  بـدون  سیستم این. پذیرد 

  .پذیردمی صورت موجود برق انتقال هايسیم از

؛ به ترتیب از )Dialuxتهیه شده توسط نرم افزار (سه حالت مختلف درصد روشنایی معابر قابل تنظیم با سامانه هوشمند 
% 33داراي دو وضعیت گوناگون و حالت % 50توجه به ین نکته ضروري است که حالت 

  .آنها، طول عمر المپها را متعادل نگه خواهند داشت

 و ادارات تعطیلـی  سـاعات  در کـه  شـود مـی  مشـاهده 
 راهروهـاي  نمـودن  روشـن  جهـت  بـرق  توجهی

 در بـرق  انـدك  بسیار بهاي علت به نیز عمومی

 در بایـد  اسـالم  هـاي  آمـوزه  اساس بر که مساجد

 هـدر  روشـنایی  بـراي  را تـوجهی  قابل برق دینی

 هرچـه  جـویی صـرفه  براي گرفته انجام فرهنگی

    

و گرد از ناشی آنها درست کارکرد عدم علت به •
ماندن خاموش یا و روز در ها چراغ ماندن روشن

مدیریت در الزم انعطاف قابلیت فتوسل سیستم •
بجز( هوشمندي مدیریت نوع هیچ امکان تقریبا و

نصب با توان می ارتباط کاریزان شرکت پیشنهادي سیستم در
مشخص حالتهاي از یکی به را ها المپ روشنایی وضعیت
 انجام اتوماتیک یا دستی بصورت تواندمی عمل این که

از استفاده با دیتا انتقال عمل و بوده نصب قابل آسانی به

سه حالت مختلف درصد روشنایی معابر قابل تنظیم با سامانه هوشمند  )1شکل 
توجه به ین نکته ضروري است که حالت %. 33و % 50، %100راست به چپ 
آنها، طول عمر المپها را متعادل نگه خواهند داشت وضعیت گوناگون است که تغییر خودکار بین چهارداراي 

مشـاهده  نیـز  عمومی بخش در معابر، روشنایی بر عالوه
توجهی قابل مقدار )توانیر شرکت تابع ادارات حتی( دولتی 

عمومی اماکن سایر در. گرددمی تلف کارمندان و رجوع ارباب
مساجد حتی و است توجه قابل برق اتالف میزان گرفته، قرار
دینی مراسم و نماز غیر ساعات در باشند پیشرو جوییصرفه
فرهنگی آموزشهاي و تبلیغات به توجه با که است توجه قابل

در
وضعیت معابر،
که داد تغییر
به و جدید

شکل 
راست به چپ 

عالوه
 شرکتهاي

ارباب از خالی
قرار اختیار
صرفه  مسیر
قابل. دهندمی
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 جـویی صرفه در شهروندان اراده تواندمی عمومی بخش در برق رویهبی مصرف خانگی، بخش در انرژي بیشتر

  .نماید تضعیف نیز را

 کنتـرل  بـر  عـالوه  که است شده طراحی ايگونه به ارتباط کاریزان شرکت DLC سامانه علت همین به

 از یکـی  مثال بطور گردد، استفاده نیز عمومی بخش در مصرفی برق کنترل در تواندمی معابر روشنایی هوشمند

 بـه  اتصـال  قابل حرکتی سنسورهاي اطالعات اساس بر راهروها در افراد حضور تشخیص سامانه این قابلیتهاي

 مداربسته، دوربینهاي جمله از امنیتی سیستمهاي کار اختالل عدم جهت همچنین. باشدمی سامانه مرکزي بخش

 شـرکت  DLC سـامانه  .دارد وجـود  نیـز  ارتباط کاریزان شرکت DLC سامانه دیجیتال ورودي از استفاده امکان

  :است شده تشکیل ذیل هاي قسمت  از ارتباط کاریزان

 آنجـا  از هـا روشـنایی  خاموش یا و روشن فرمان که است مرکزي سیستم یک: مرکزي کنندهکنترل دستگاه )١

 موبایـل  شـبکه  توسـط  هـا فرمـان  مربوطـه،  الگوي نیز و بودن خاموش یا روشن انتخاب با. شودمی صادر

)GSM( طریق از کنترل عمل. یابدمی انتقال ناحیه هر هاي گیرنده به خودکار بطور پیامک یک بصورت و 

 .شودمی انجام نگهداري مدیریت گوشیهاي روي شده توزیع افزارهاينرم یا و NMS افزارنرم

 از و گیـرد می قرار روشنایی حوزه هر به مربوط ترانس در دستگاه این: )KT-100( GSM گیرنده دستگاه )٢

-کنترل از را خود حوزه هايروشنایی خاموش یا روشن فرامین شده، دریافت پیامک و GSM شبکه طریق

 اتصـال  کـه  باشدمی نیز مجزا دیجیتال ورودیهاي داراي سامانه از بخش این. کندمی دریافت مرکزي کننده

 نجـومی  سـاعت  تنظـیم  قابلیـت  همچنین دستگاه این. سازدمی پذیرامکان را سامانه به بیرونی سنسورهاي

 شـرکت  DLC سـامانه  اتصـاالت  کلـی  طرح 2 شکل. دارد نیز را نصب محل GPS اطالعات از خود درون

 .است شده داده نشان روشنایی حوزه یک براي ارتباط کاریزان

 بـر  تـرانس  حـوزه  یک هايروشنایی که فازهایی تعداد به توجه با دستگاه این: )KTP-103( فرمان کنترل )٣

 دسـتگاه  از که را شدن خاموش و روشن فرامین و گیرد قرارمی حوزه هر ترانس در اند،گرفته قرار آن روي

-مـی  ارسـال  روشـنایی  هايپایه سمت به موجود برق خطوط روي بر است، نموده دریافت GSM گیرنده

 .نماید
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 و گـردد مـی  متصـل  روشـنایی  پایـه  هر روي بر دستگاه این: )KTP-101( روشنایی کنندهکنترل و گیرنده )٤
 توسـط  شـده  ارسـال  فـرامین . داراسـت  را پایه یک به متصل روشنایی دو نمودن روشن و خاموش قابلیت

 بر آنکه علت به. گرددمی اعمال روشنایی المپهاي به و شده گرفته دستگاه این بوسیله فرمان کنترل دستگاه

 ضـمن . باشدمی روشنایی تک تک کنترل امکان گردد،می نصب گیرنده دستگاه یک روشنایی پایه هر روي

 آینده در روشنایی مشخصات سایر براي توسعه امکان پایه، هر براي ID مبناي بر کنندگیکنترل بدلیل آنکه

  .است فراهم

  
 روشنایی حوزه یک اتصاالت کلی مايش )2 شکل

این نرم افزار امکـان کنتـرل تمـامی پایـه هـاي روشـنایی       : )NMS(افزار مانیتورینگ و کنترل مرکزي نرم )٥
هاي جدید بـه  همپنین در صورت افزودن پایه. آوردرا فراهم می )ايمربوط به یکی از ادارات برق منطقه(

یک حوزه ترانس و یا افزودن ترانس جدید با یک حوزه روشنایی، امکان افزودن و کنترل آن پایـه هـا در   
الگوهـاي روشـن و خـاموش متفـاوتی بـراي روشـنایی        NMSافزار در نرم. افزار نیز فراهم استاین نرم

 .درنظرگرفته شده است که می توان انتخاب نمود
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  روشنایی دوراز راهاهداف پروژه هوشمند سازي و کنترل  )3
 و )روستایی و شهريبین شهري،( معابر روشنایی بخش در بخصوص برق مصرف مدیریت بهبود •

 انـرژي  بحـران  مـدیریت  امکـان  ایجاد و )... دولتی، سازمانهاي و ادارات مساجد،( عمومی بخش
 بـا . )1386 زمسـتان  نشده بینیپیش سرماي پی در کشور شمالی استانهاي گاز و برق بحران نظیر(

 کنترل هايسامانه در برق مصرف مدیریت سطح این که است مشخص پیشین، تجربیات به عنایت

 زمـان  در و دورراه از بصـورت  نجـومی  سـاعت  و فتوسل تابلو، داخل کنتاکتور بر مبتنی روشنایی

  .نیست اجرا قابل کوتاه

 در جـویی  صـرفه  و روسـتایی  و شـهري  بـین  شهري، از اعم معابر روشنایی شبکه هوشمندسازي •

 متعـدد  سـطوح  که روشنایی خدمات مصرف سطح ریزيبرنامه قابل کاهش طریق از برق مصرف

 طراحـی  پیش از دلخواه توزیع و کامل و روشنایی% 50و % 33خاموشی کام، روشنایی ( روشنایی

 تردد کم ساعات و کمتر جویی صرفه که معابر تردد پر ساعات جمله از( مختلف ساعات در )شده

 همچنـین . سـازد مـی  پـذیر  امکان را مسیر یک براي )سازد می ضروري را بیشتر جویی صرفه که

 اجتمـاعی  یا امنیتی دالیل به که معبري یعنی( ویژه حوزه تعریف که است نحوي به سامانه طراحی

 .باشدمی پذیرامکان )بماند ثابت ايشده تعریف سطح در همواره آن نور میزان است الزم

 و )کشـور  نیروگاههـاي  هـاي هزینه سایر و سوخت مصرف کاهش( ریالی اقتصادي جویی صرفه •
 افـزایش  امکـان  آوردنفـراهم  و همسـایه  کشـورهاي  از شـده  خریداري گاز و برق اهشک( ارزي

 .)يانرژ صادرات

 تعـادل  حفظ طریق از کشاورزي و خانگی صنعت، بخشهاي در ناخواسته خاموشی احتمال کاهش •

 .مصرف پیک زمان در برق مصرف و تولید

 )هـا روشـنایی  همزمـان  نمـودن  روشـن  از ناشـی ( برق شبکه به ناگهانی فشار اعمال از جلوگیري •
 از کـه ( ریـزي برنامه قابل تأخیرهاي با برق شبکه به معابر هايروشنایی آرام نمودن متصل بوسیله

  .)است نجومی ساعت و فتوسل به نسبت DLC سامانه فرد به منحصر مزیتهاي
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 در ترانسـها  بـار  هوشـمندانه  کـاهش  جمله از معابر روشنایی سیستم در ادوات عمر طول افزایش •

 زیگزاگ حالت در چراغ پایه یک روي بر شدهنصب چراغهاي متعادل شدن روشن و پرباري زمان
 .ترانسها 5نگهداري و تعمیر هزینه کاهش نتیجه در و )%50و % 30حالتهاي (

 و شـهري  بین شهري، معابر روشنایی در رفاه با توأم جوییصرفه از ناشی عمومی رضایت افزایش •
 روستایی

 پـروژه  اجراي طریق از امکانات و تواناییها به نسبت خصوصی و دولتی بخش متقابل اعتماد ایجاد •

 .برق توزیع شرکتهاي اهداف به رسیدن راستاي در کمک و پایلوت

 .پیشرفته ادوات و تجهیزات کشور داخل تولید طریق از اشتغال ایجاد •

  شرکت کاریزان ارتباط DLCمزایاي فنی دستگاه  )4
 زمـان  کـاهش  نتیجـه  در و روشـنایی  کنتـرل  و هوشمندسازي پروژه انجام شده تمام هزینه کاهش •

 .اولیه هاي هزینه سایر و DLC سامانه تجهیزات بهاي بازگشت

-کابـل  حـذف  باعـث  که برق بستر روي بر اطالعات ارسال و مخابراتی مسیرهاي از بهینه استفاده •

  .شد خواهد مالی جوییصرفه و جداگانه کشی

 موبایل بستر از استفاده به توجه با فرمان مرکز از پروژه اجراي جغرافیایی مکان فاصله مشکل حل •

 بـه  توجـه  بـا (. کنتـرل  مرکـز  چنـد  از روشـنایی  هوشمند سیستم همزمان کنترل امکان همچنین و

 .)مدیریت مراتبی سلسله ساختار در شده تعریف هاياولویت

 .سامانه رسانی روز به پیامهاي دریافت و ارسال براي کوتاه پیام قیمت ارزان خدمات از استفاده •

 مراکـز  شناسـایی  و ارتباطی بستر کدگذاري بوسیله DLC سامانه طراحی در ایمنی ضریب افزایش •

 توزیـع  و NMS افزار نرم در متمرکز( مراتبی سلسله مدیریت تعریف قابلیت و کنترل اعمال مجاز

 .موبایل سیستم در رفته بکار امنیتی نکات بر عالوه )مجاز موبایل گوشیهاي در شده

                                                           

٥ Preventive Maintenance 
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 مصرف مدیریت بخشهاي سایر به سامانه عملکرد تعمیم امکان و DLC سامانه توسعه قابل طراحی •

 .برق

 مزایاي اقتصادي و سایر شاخصهاي ارزیابی پروژه )5

ـی  سـودهاي  ،DLC سـامانه  از اسـتفاده  بـا  روشـنایی  دورهاز را کنتـرل  و سازيهوشمند پروژه در 6کم 

 )پروژه کالن اهداف( 3 بخش در آنچه مطابق. باشندمی انتظار مورد )غیرملموس( 7کیفی سودهاي و )ملموس(

  :از عبارتند پروژه این انجام از ناشی غیرملموس سودهاي مهمترین شد، بیان

 .اضطراري شرایط در انرژي بحران مدیریت از ناشی اجتماعی سود .١

 هايهزینه کاهش و مصرف پیک زمان در برق ناخواسته قطع کاهش از ناشی عمومی رضایت .٢

 از بسـیاري  بـراي  کـه  است ضروري نکته این به توجه. کنندهمصرف بخشهاي سایر برق قطع

 و اسـت  شـده  پرداخـت  بهاي از بیشتر بسیار مصرفی برق ارزش تجاري و صنعتی واحدهاي
 زمـان  و اولیـه  مواد توجهی قابل مقدار شدن تلف معناي به برق جریان شدن قطع هربار بعضاً

 ارزش مفهـوم  از اسـتفاده  بـا  هـا کننـده مصـرف  بـرق  واقعی ارزش. است آالتماشین بازیابی

 از تـوان  مـی  ایـران  کشـور  بـراي  پـارامتر  این تخمین براي. شودمی برآورد )VoS( 8خدمات

 کشور براي VoS پارامتر 1998 سال در. نمود استفاده کشورها سایر نرخ حداقل %15 تخمین

 :ارز برابري نرخ به توجه با است، شده محاسبه دالر هفت مالزي

ایران                 )1 رابطه = 7 ∗ 10,000 ∗ 0.15 =      ریال 10,500

-راه از کنتـرل  و سازيهوشمند پروژه انجام از ذیل کمی سودهاي الذکر،فوق کیفی سودهاي بر عالوه

  :)بعدي بخش در محاسبات( هستند انتظار مورد روشنایی دور

                                                           

٦ Tangible (Quantifiable) Benefits 
٧ Intangible (Qualitative) Benefits 
٨ Value of Service (VoS) 
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 .روستایی و شهري بین شهري، از اعم معابر روشنایی برق مصرف در جویی صرفه .١

 شـدن  همزمـان  غیر از ناشی ترانسها نگهداري و تعمیر هاي هزینه کاهش و انداختن تعویق به .٢

 شـدن  روشـن  بوسـیله  چراغهـا  نگهـداري  هزینـه  کاهش نیز و )ترانس هر زیر بار(  روشنایی

 .%100ز ا کمتر روشنایی سناریوهاي در چراغها تمام چرخشی

  :از عبارتند پروژه اجراي هايهزینه

v سامانه تجهیزات هزینه DLC :و سـازي هوشمند پروژه در شد، داده شرح 2 شبخ در آنچه مطابق 
 دسـتگاه  یـک  ،KT100 دسـتگاه  یک نصب به DLC سامانه از استفاده با روشنایی دورراه از کنترل

KTP-103، نیز و ترانس تابلوي در تجهیزات تغذیه منبع عدد یک و گیرپارازیت و فیلتر عدد یک 

 نصب افزارنرم. است نیاز KTP-101 دستگاه به ترانس به متصل روشنایی دکلهاي تعداد اندازه به

 در. گـردد مـی  ارائـه  رایگـان  طور به و سامانه از بخشی عنوان به همراه تلفن گوشی روي بر شده

 کـاریزان  شرکت افزارنرم 9امتیاز حق )NMS( مرکزي کنترل و مانیتورینگ افزارنرم به نیاز صورت

 .باشدمی نیاز مورد خارجی مودم یک و ارتباط

v سامانه نصب: نصب هزینه DLC کـه  نحوي به. است انجام قابل تغییرات کمترین با و سریع بسیار 

 و مناسـب  مکـان  در تجهیـزات  کردن ثابت هزینه صرفاً ترانس، تابلو در شده نصب تجهزات براي
 )آنهـا  بـاالي  یـا  مخروطـی  تیرهـاي  داخل( بصن محل به بسته روشنایی، تیر پاي تجهیزات براي

 بـراي  NYYO سري کابلهاي مثال بطور( مناسب استاندارد و کافی مقطع سطح با سیم زوج هزینه

 صـورت  در هزینه این که گرددمی اضافه دستگاه نصب هزینه به )روشنایی پایه از خارج در نصب

 بخشی نیز مناسب باالبر هزینه. بود خواهد ناچیز بسیار روشنایی تیرهاي باالي در تجهیزات نصب

 .شودمی گرفته درنظر نصب هزینه از

                                                           

• ٩ License Fee 
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v سـامانه  تجهیـزات  طراحی نحوه به توجه با: برداريبهره هزینه DLC،  الکتریکـی  انـرژي  مصـرف 

 و 300mA کـار  حالـت  در KT-100 دسـتگاه  که نحوي به است، ناچیز بسیار شده نصب ادوات
 مصـرفی  رسـانی،  روز بـه  اطالعـات  انتقـال  زمان در صرفاً KTP-101 و KTP-103 دستگاههاي

 بـا  مقایسـه  در مقـادیر  ایـن  کـه  دارند کمتري بسیار مصرف موارد سایر در و 100mA به نزدیک

 بـرق  بـر  عـالوه . باشـد  می صرفنظر قابل شدهجوییصرفه برق میزان و روشنایی المپهاي مصرف

 و سـامانه  بـودن  خودکـار  واسـطه  بـه  که( سامانه اطالعات رسانی روز به بار هر در شده، مصرف
 یـک  تنهـا  )دهدمی رخ خاص شرایط در و ندرت به مدت طوالنی براي آن در برنامه شدن ذخیره

SMS یـک  نیاز صورت در و )است غیرسنکرون ارتباطی روشهاي ترینقیمت ارزان از که( فرمان 

 در و ریـال  240ل ایرانسـ  شبکه در SMS هر هزینه که گرددمی ارسال دهیگزارش SMS چند یا

 .باشد می ریال 160ل او همراه شبکه

v اجـزاي  تمـام  در زیـاد  عمـر  طـول  و بـاال  کیفیت با قطعات از استفاده به توجه با: نگهداري هزینه 

 صنعتی GSM ماژول ،10وغیرعادي سریع جریانهاي تحمل با سویچینگ منبع یک شامل که سامانه

 آن بـه  دسترسـی  کـه ( KTP-101 دستگاه براي رطوبتی عایق کیس از استفاده نیز و باشدمی...  و

 )گـردد مـی  نصب آزاد فضاي در احتماالً و است سامانه بخشهاي سایر از مشکلتر تعمیرات جهت

 رقـم  چنـد  هر. باشدمی کم بسیار کاریزان شرکت  DLCسامانه تجهیزات نگهداري و تعمیر هزینه

 و اسـت  مکـان  آن محیطـی  شـرایط  تابع خاص مکان هر در دستگاه هر نگهداري هايهزینه دقیق
 همچنـین . بـود  خواهـد  دقیـق  گیـري اندازه قابل محل آن در پایلوت پروژه اجراي طریق از صرفاً

 صـورت  در تـا  اسـت  گرفته انجام ماژوالر صورت به ارتباط کاریزان شرکت DLC سامانه طراحی

 .باشد تعمیر یا تعویض قابل مجزا صورت به قطعه آن قطعه، هر خرابی

                                                           

• ١٠ Surge 
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  محاسبه ارزش سود خالص و زمان استهالك هزینه اولیه )6
 دوراز راه کنتـرل  و سـازي  هوشـمند  پـروژه  اولیـه  هزینـه  اسـتهالك  زمان و خالص سود اینکه به توجه با

 کـل  تعـداد ( روشـنایی  شـبکه  ساختار از تابعی ارتباط، کاریزان شرکت DLC سامانه از استفاده با روشنایی

 اسـت،  )اسـتفاده  مورد المپهاي توان و تعداد روشنایی، تیر تعداد متوسط روشنایی، مستقل حوزه و ترانسها

  .بود خواهد مناسب سود محاسبه انجام جهت واقع به نزدیک فرضی سناریوي یک از استفاده

 شـرکت  DLC سـامانه  اولیـه  هزینـه  اسـتعالك  زمـان  و خالص سود بخش این در: سود محاسبه سناریوي

 نصـب  المـپ  دو کـه  فرض این با( ترانس یک حوزه در روشنایی تیر اصله بیست فرض با ارتباط کاریزان

 شـد  اشاره پیشتر که همانطور. گرددمی محاسبه )باشندمی متداول اتو 250 المپهاي نوع از تیر هر بر شده

 با شود،می استفاده معابر روشنایی برق مصرف کاهش براي دائم زیگزاگ روشنایی روش از حاضر حال در

 ،%100 روشـنایی  فمختلـ  حالتهاي از استفاده و ریزيبرنامه امکان DLC سامانه از استفاده با اینکه به توجه
 معبـر  در کـه  اسـت  شـده  فرض ادامه در دارد، وجود مختلف زمانهاي در کامل خاموش حتی و 33% ،50%

 سـه  )%50 روشـنایی ( تـردد کم زمان مدت ساعت، دو )%100 روشنایی( پرتردد زمان مدت پایلوت، پروژه

 )کامـل  خاموش( تردد بدون زمان مدت و ساعت شش )%33 روشنایی( ترددکم بسیار زمان مدت ، ساعت

 ایـن  بـر . دهنـد مـی  تشکیل را ساعته دوازده طبیعی تاریکی متوسط که است، شده زده تخمین ساعت یک

 خواهـد   )کیلووات 120 بجاي( کیلووات 65 روزشبانه در معبر این در شده جوییصرفه برق میزان اساس

 :نوشت توانمی اساس این بر. است جوییصرفه %54 معادل که بود

سود صرفه جویی شده ساالنه      )2رابطه = × کیلووات صرفه جویی شده ساالنه    بهاي هر کیلووات

سود صرفه جویی شده ساالنه در سناریو                    =  23.725 ∗ 774 =  ریال 18,363,150 

  :نوشت توانمی شده، فرض سناریوي براي

وسناری                    کل هزینه اولیه در  = 2,000,000 + 20 ∗ 300,000 =    ریال 8,000,000
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 بسـیار  شـده  جوییصرفه برق مقدار مقابل در DLC سامانه کارکرد هزینه شد، داده شرح پیشتر که همانطور

 شـرایط  یعنـی ( نباشـد  نیـازي  برنامـه  تغییـر  SMS ارسال به که صورتی در است، صرفنظر قابل و بوده کم

 سـود  ،)کنـد  عمـل  خـود  نجـومی  ساعت و شده اعالم زمانبندي برنامه مظابق دستگاه و ندهد رخ بحرانی

  :از است عبارت روشنایی حوزه این در ساالنه خالص

= ارزش سود خالص ساالنه )3ه رابط −سود صرفه جویی شده ساالنه  −کل هزینه اولیه   کل هزینه ساالنه

وسناری                  ارزش سود خالص ساالنه در  = 18,363,150− 8,000,000 =   ریال 10,363,150

 شـده  فرض سناریوي براي را پروژه اولیه هزینه شدن مستهلک زمان و سرمایه بازگشت نرخ توانمی نیز و

  :نمود محاسبه

نرخ بازگشت ساالنه سرمایه                         )4رابطه =  ارزش سود خالص ساالنه 
کل هزینه هاي اولیه ∗ 100  

وسناری                                 نرخ بازگشت ساالنه سرمایه در  =  18,363,150
8,000,000 ≅ 130%  

= زمان مستهلک شدن هزینه اولیه در سناریو                    )5رابطه    حداکثر شش ماه

را  مختلـف  تـوان  با المپهاي براي شده فرض سناریوي در اولیه هزینه شدن مستهلک زمان زیر جدول
  .دهدنشان می

  

وات 400المپ   وات 250المپ    وات 100المپ    وات 35المپ  

مدت زمان دقیق استهالك هزینه 3.31 5.3 13.25 37.86
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