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  :پروژه عنوان
بررسي انواع سيستم هاي كنترل روشنايي روز ، ساختار و الزامات پياده سازي آنها، بررسي مدلهاي موجود و 

  ها،طراحي و ساخت يك نمونه اي آنصرفه جويي اقتصادي استفاده از اين سيستم
  ايي در بخش ساختمانطرح بهره وري انرژي روشن  عنوان طرح:

  سند فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان  واحد اجرايي:
  ماه 14  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلي 

  تببين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
ده كنترل كننده و تنظيم كنن توسنسور،از چند جز اصلي ف ،Day Light Harvesting Systemسيستم كنترل روشنايي روز يا به اصطالح 

نماد، سپس سيگنال فرمان را به كنترل باشد. فتوسنسو ميزان نور محيط كاري را اندازه گيري نموده، و با ميزان پيش فرض مقايسه ميمي
ين توسـط ايـن   بنـابرا دهنـد.  كنترل كننده به كنترلهاي ديمينگ يا سوئيچينگ فرمان تنظيم ميزان نور مصـنوعي را مـي   كننده فرستاده و

روشنايي طبيعي روز كـاربري  شود، بلكه به علت امكان تامين نور محيط توسط سيستم نه تنها در مصرف انرژي روشنايي صرفه جويي مي
    يابد.افراد موجود در محيط افزايش مي

همچنـين مزايـا و   باشـد.  ازي آنها ميبررسي انواع سيستم هاي كنترل روشنايي روز، اجزاي آنها، و الزامات پياده سهدف اصلي اين پروژه، 
نهايتا يـك نمونـه از   موجودي بازار ايران نيز بررسي شده و گيرند. ها نيز مورد ارزيابي قرار ميصرفه جويي اقتصادي استفاده از اين سيستم

  شود. اين سيستم طراحي و ساخته مي
  

  پروژه به شرح ذيل است: شرح خدمات
 و اجزاي آنها ، كاربرد، مزايا و معايب هر نوع،وشنايي روزانواع سيستم هاي كنترل ر بررسي .1

از اجزايي شامل فتوسنسور، كنترل كننده (باالست قابل ديم يا رلـه ولتـاژ پـايين)، تنظـيم كننـده      سيستم هاي كنترل روشنايي روز 
د كـه هـر مـدل داراي مزايـا و     در دو مدل كلي حلقه باز و حلقه بسته موجودن(ديمينگ يا سوئيچينگ) و المپ تشكيل شده اند و  

باشد. در سيستم كنترل روشنايي حلقه باز، تنظيم روشنايي محيط تنها با اندازه گيـري نـور طبيعـي روز    معايبي نسبت به ديگري مي
بـا  نور طبيعي روز اندازه گيري شده و  ،حلقه بسته بمنظور تنظيم روشنايي محيط كنترل روشناييشود در حاليكه درسيستم انجام مي

يكي از مزاياي سيستم كنترل حلقه باز،  لذا دقت اين سيستم بيشتر است. گرددنور فراهم شده توسط سيستم حلقه بسته مقايسه مي
باشد كه در كاهش هزينه موثر است. همچنين در محيط هاي با سقف براي چند چراغ مياز يك فتوسنسور همزمان قابليت استفاده 

به استفاده از اندازه گير نور بـر  سيستم كنترل حلقه بسته نياز در شود، اين سيستم مناسب است. اده ميبلند كه از پنجره سقفي استف
 باشد.و در كنار فتوسنسور ميروي سقف 

 سيستم كنترل روشنايي روز بررسي الزامات طراحي .2

ن هـاي كنترلـي، مكـان دهـي     انتخـاب روش كنتـرل، تنظـيم زو   ي مانند مختلفمراحل سيستم كنترل روشنايي روز، شامل  طراحي
 باشد.روشنايي محيط ميكننده ها، تنظيم ميزان پيش فرض  فتوسنسورها، مكان دهي كنترل

 ي سيستم كنترل روشنايي نور روزانتخاب اجزاالزامات و پارامترهاي بررسي  .3

يمينگ پيوسـته يـا سـوئيچينگ    در انتخاب اجزاي سيستم كنترلي روشنايي روز، پارامترهاي مختلفي از جمله قيمت، هدف كنترل (د
چند مرحله اي)، سايزو ... موثراند. به عنوان مثال قيميت سيستم ديمينگ از سوئيچينگ بيشتر است. همچنين بايد توجه نمـود كـه   

، خـاموش.  50و يـا روشـن، %   ، خـاموش 66%،33%روشـن،  شود به عنـوان مثـال:   برنامه ريزي  بايد در سطوح مختلفسوئيچينگ 
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 ديوار قابل نصب هستند. 

 سيستم كنترل روشنايي نور روزبررسي الزامات پياده سازي و روشهاي كار  .4

متمايل باشد، همچنين فاصله ي آن از پنجره يك تا ان آن به سمت نزديكترين پنجره پيك فتوسنسور بايد بگونه اي نصب گردد كه
آن را مختل نكنـد. بـه عـالوه بايـد در      ديددوبرابر ارتفاع موثر پنجره باشد. همچنين بايد توجه نمود كه مانعي مانند فن و يا لوستر 

نـور  باشد كـه در معـرض    مكانهاي باز در هر فاصله مشخص يك عدد فتوسنسور قرار گيرد. مكان قرارگيري سنسور بايد بگونه اي
در استفاده از فتوسنسور در مكانهايي كه پنجره سقفي موجود است، سنسور بايد تا حد ممكن نزديك به پنجره  مستقيم چراغ نباشد.

اندازه گيـر نـور در سيسـتم كنتـرل      سقفي نصب گردد ضمن اين كه بايد توجه نمود كه فتوسنسور داخل پنجره سقفي نصب نشود.
 نار فتوسنسور نصب ميگردد و لنز آن بايد به سمت پنجره و عمود به سقف باشد.حلقه بسته ك

 كنترل روشنايي نور روز سيستمبررسي روشهاي جديد بكار بردن  .5

يك سيستم كنتـرل روشـنايي روز    باالستچراغ نصب شده و لذا يك چراغ به همراه المپ و داخل در فتوسنسور در روشهاي نوين 
 باشد.چراغ به تنهايي قابل كنترل مي سيستمشود. در اين مجزا مي

   بررسي موجودي بازار ايران .6
گيـرد. همچينـين بـه انتخـاب اجـزاي مناسـب و       در اين فاز موجودي بازار ايران اعم از فتوسنسور، و چراغ و.. مورد بررسي قرار مي

  .استاندارد پرداخته ميشود
 نترل روشنايي نور روز  محاسبه مزايا و ميزان صرفه جويي استفاده از سيستم ك .7

سـتفاده از نـور   باشد. همچنين ا، صرفه جويي  در ميزان مصرف انرژي  ولذا كاهش هزينه آن مياين سيستممزيت عمده استفاده از 
  .دارد شود و تاثيرات رواني مثبتي بر آنهاسبب فراهم شدن محيطي پربار براي ساكنان ميطبيعي روز 

 تم كنترل روشنايي روزسيسطراحي و ساخت يك نمونه از  .8

پس از شناخت اجزا و الزامات طراحي سيستم كنترل روشنايي روز و ارزيابي اقتصادي آن، در اين فاز به طراحي و ساخت يك نمونه 
 شود. از اين سيستم پرداخته مي

  
 باشند :در ضمن الزامات قانوني و دولتي مرتبط با پروژه بدين ترتيب مي

 اصالح الگوي مصرف كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي) – 5(فصل  قانون اصالح الگوي مصرف .1
 هاي كلي اصالح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبريتعيين و ابالغ سياست .2
در خصوص كاهش مصرف برق ادارات و  87/3/26مورخ  40081/43720بخشنامه رياست جمهوري(بخشنامه شماره  .3

 دستگاههاي اجرايي كشور)
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  ت محصول نهايي(خروجي مورد انتظار):مشخصا

  ي سيستم كنترل روشنايي روز ساخت نمونهو دانش سيستم هاي اندازه گير روشنايي روز 
  

  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد متكميل فر(TDF08‐1) 

  
 اطالعات تماس:

  :4290داخلي  88079400تلفن  
  :آدرس پست الكترونيكيsmohaghegh@nri.ac.ir  

  
 


