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مقدمه مقاله
سیستم روشنایی کنونی ضعف های زیادی
داشته از جمله:

یافتهها و نتایج

 -1طراحی ضعیف
 -2مصرف برق باال
 -3سیستم ناکارآمد

از آنجا که سیستم روشنایی هوشمند شامل
مدیریت آسان روشنایی ،صرفه جویی در
مصرف انرژی و سهولت تعمیر و نگهداری
میباشد در این مقاله طرح جدیدی از ساختار
چراغ روشنایی هوشمند با هدف کاهش
هزینههای اولیه بیان گردیده است.
روش تحقیق
با تجمیع کنترلر های محلی و مرکزی در درون
چراغ و حذف سیستم های ارتباطی پر هزینه ،در
این سیستم یک چراغ خیابانی ارائه شده است
که در شب بسته به استفاده کنندگان از جاده با
شدت متفاوت نور روشن می گردد و تنها با
استفاده از ماژول  Wifiتمامی المپ ها
اطالعات مربوط به وضعیت خود و خطاهای
احتمالی را به مرکز کنترل ارسال میکنند.
کلیت سیستم پروژه در شکل زیر به وضوح قابل
مشاهده میباشد.

با توجه به جدول باال که میزان صرفه جویی در
مصرف انرژی برای یک چراغ  LEDبا توان 120
وات در یک ماه را نشان میدهد نگرانی اصلی
این پروژه یعنی کاهش مصرف انرژی برآورده
شده است .صرفه جویی در انرژی برای این
سیستم روشنایی نسبت به سیستم روشنایی
کنونی  40%میباشد.

یکی دیگر از یافته های مهم در این پروژه کاهش
هزینه های اولیه جهت تبدیل سیستم های
روشنایی کنونی به سیستم روشنایی ه وشمند
میباشد که به چند دلیل میباشد:

• عدم استفاده از سیستم های ارتباطی
پیچیده جهت ارتباط میان کنترلرهای
محلی و مرکزی
• استفاده از یک پردازنده مرکزی ارزان
و مقرون بصرفه به نام .Arduino
• استفاده از سنسور های تشخیص شدت
نور و سرعت حرکت اجسام.

به پژوهشگران پیشنهاد میگردد در تمامی
پروژههای هوشمند سازی از کنترلر Arduino
بهره گیرند.

