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هْذی ایکذسی ضشکت تَصیع بشق ضْشستاى اصفْاى ،افطیي سْشابیاى ضشکت تَصیع بشق ضْشستاى اصفْاى،آسش گٌجیاًپَس
ضشکت تَصیع بشق ضْشستاى اصفْاى
مقدمه

با تَجِ بِ حجن گستشدُ استفادُ اص فتَسلْای هشبَط بِ
هذاس فشهاى سیستن سٍضٌایی دس ضبکِ ّای تَصیع ًٍماط
ضعف استفادُ اص ایي تجْیضٍلضٍم سٍیت پزیشی دس ضبکِ
ّاّ ٍ،وچٌیٌشعلی الشغن پیطشفت سٍص افضٍى تکٌَلَطی ّای
هَسد استفادُ دس صٌعت بشق هتاسفاًِ دس بخص سٍضٌایی دس
کلیِ ضشکتْای تَصیع کلیت هذاس سٍضٌایی ٍ سیستن فشهاى
آى با گزضتِ تغییش چٌذاًی ًذاضتِ ٍ تٌْا تغییش اعوالی فمط
دس الهپْای هَسد استفادُ هی باضذّ.ذف اص اسایِ ایي همالِ
بْبَد هَاسد باال ٍاستفادُ اص تجْیضات پیطشفتِ ٍدس ًتیجِ
کاّص ّضیٌِ ّای بْشُ بشداسی ٍ تلفات ضبکِ ٍ دسًْایت
بْبَد کاسایی ٍ سضایت هطتشکیي هیباضذ.ساّکاس اسائِ ضذُ
دس ایي همالِ دس لالب استفادُ اص کٌتشلش سیوکاستی بِ جای
فتَسل دس حال اًجام بَدُ کِ دس اداهِ اسائِ هی گشدد.
روش تحقیق

دس ایي بخص ضوي بشسسی سیستن ّای سٍضٌایی هعابش
هَجَد دس ضشکت تَصیع بشق ضْشستاى اصفْاى بِ بیاى
هعایب ٍ هطکالت ایي سیستن اضاسُ هیگشدد.
بررسی وضعیت موجود درمدار فرمان روشنايی معابر

با تَجِ بِ همذهِ رکش ضذُ فشهاًذُ ّش هذاس اص ضبکِ هعابش
کِ بِ صَست اتَهاتیک سٍضي ٍ خاهَش هیطَد سا هیتَاى
فتَسل ایي هذاس دس ًظش گشفت.دس ایي ساستا پس اص تحمیك
دس هَسد سٍضْای جاسی ٍ طشص عولکشد ایي هذاسّا ٍ
چگًَگی بْبَد ساًذهاى ٍ ّوچٌیي تحت ًظش لشاس دادى ایي
سیستن ٍ گضاسش گیشی لحظِ بِ لحظِ آى(لابلیت سٍیت
پزیشی)دستگاُ فتَسل هَسد تحمیك لشاس گشفت.با بشسسی
بعول آهذُ هطخص گشدیذ کِ بسیاسی اص اهکاًات استفادُ
ضذُ دس فتَسلْای ًصب ضذُ دس ضشکت تَصیع یا لابل
استفادُ ًیستٌذ یادس هحذٍدُ اًتظاس لشاس ًذاسًذ.

ضکل  - 1کٌتشلش سیوکاستی

ضکل ً - 2شم افضاس اًذسٍیذی دستگاُ

قابلیتهای دستگاه

ایي دستگاُ داسای سیستن کٌتشل اص ساُ دٍس هیباضذ،بِ ایي
صَست کِ با ًصب یک عذد سیوکاست اص ّش اپشاتَس تلفي
ّوشاُ هیتَاى کلیِ تٌظیوات سا دس بستش ایٌتشًت ٍ بش سٍی
ًشم افضاس هشبَطِ ٍ یا با استفادُ اص سیستن پیاهکی ٍیا دس ًشم
افضاس آًذسٍیذی بش سٍی گَضیْای ّوشاُ سا بش سٍی آى
پیادُ ساصی ًوَد «ضکل ٍ .»2عالٍُ بش ایي دس صَست
ٍجَد صیش ساختْای الصم ایي دستگاُ لابلیت اسسال ٍ یا
دسیافت اطالعات اص طشیك سیستن  APNسا ًیضداسد.بشخی
اص هضایای ایي تجْیض بِ ضشح صیش هی باضذ:
اهکاى اًجام تٌظیوات بذٍى هشاجعِ بِ هحل ٍ با
اسسال پیاهک.
اهکاى رخیشُ ساصی اطالعات ضبکِ بِ هذت یک
سال دس حافظِ دستگاُ.
اهکاى اسسال گضاسش دس هَالع فیَصسَصی
ٍتشسین ًوَداس ٍلتاط دس ًشم افضاس هشبَطِ «ضکل.»3
اهکاى اضافِ ًوَدى هاطٍل جْت اًذاصُ گیشی ٍ
ثبت جشیاى ٍ یا سایش پاساهتشّای هَسد ًیاص ضبکِ.

معايب و مشکالت موجوددرسیستم فعلی روشنايی معابر

-

عذم اهکاى اسسال اطالعات هاًٌذٍلتاط،صهاى خاهَش
ٍیاسٍضي ضذى سیستن سٍضٌایی
عذم اهکاى ثبت اطالعات فَق
عذم اهکاى کٌتشل ٍ اًجام تٌظیوات اص ساُ دٍس ٍ ًیاص بِ
هشاجعِ ًیشٍی اًساًی بِ هحل
ٍابستگی صحت عولکشد ایي سیستن بِ باطشی پطتیباى

کنترلر پیشنهادی

بِ هٌظَس کٌتشل َّضوٌذ ٍ یا سصذ لحظِ ای اص ضبکِ
سٍضٌایی هعابش،طشح استفادُ اص دستگاُ کٌتشلش سین
کاستیپیطٌْاد هی گشدد کِ داسای بسیاسی اص لابلیتْا (کِ دس
حال حاضش جای خالی آًْا دس سیستن هطَْد است)هیباضذ
کِ دس اداهِ بِ ضشح هضایا ٍ لابلیتْای ایي دستگاُ پشداختِ
هی ضَد«ضکل .»1

ضکل ً - 3وًَِ ای اص ًوَداسّای اسسالی کٌتشلش

يافتهها و نتايج

گستشش سیستوْای َّضوٌذدسجَاهع اهشٍصی ٍ سٍیکشد
ضشکتْای تَصیع بِ سوت اتَهاسیَى ٍپیادُ ساصی ضبکِ
ّای َّضوٌذدسآیٌذُ ای ًضدیک هستلضم استفادُ اص
تجْیضاتی جْت سٍیت پزیشی ضبکِ با لابلیت پیادُ ساصی
سیستوْای اتَهاسیَى هی باضذ کِ طشح پیطٌْادی دس ایي
همالِ بِ عٌَاى گام کَچکی دسایي جْت هیباضذ.ساُ اًذاصی
ٍاستفادُ اصایي سیستن با تَجِ بِ لابلیت اضافِ کشدى
هاطٍلْایی جْت استفادُ ّای دیگش باعث صشفِ جَیی ٍ
بْیٌِ ساصی ٍ ّوچٌیي صشفِ التصادی هیگشدد.

