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 ابانیجاده و خ یبرا ییروشنا یطرح ها

  

از متخصصان  یاریه بسکباشد. اما همانطور  زیکار چالش برانگ کیتواند  یم ییبه تنها ییروشنا یمشخصات طراح یابیو ارز فیتعر

 .باشد زیتواند چالش برانگ یم یمختلف حت ینور از شرکت ها یطراح شنهاداتیپ سهیدر حال درک هستند ، مقا

به  یواند کمک بزرگت یمشخصات کامل و بدون ابهام م کی فی، تعر رندیدر نظر بگ دیکه متخصصان با ییارهایتوجه به تمام مع با

توانند تفاوت  یستند ، مهبر آنها  یکه مبتن ییترهابسته به پارام ییروشنا یکند. به هر حال ، راه حل ها شنهاداتیپ قیدق سهیمقا

 .کند یرا فراهم م حیصح یریگ جهیمانند ، امکان نت ریساس نظمشخصات بر ا سهیمقا نیبنابرا -داشته باشند  یقابل توجه

 .پردازد یا مه ابانیجاده ها و خ ییروشنا یپروژه ها یبرا ییروشنا یطراح حیصح یارهایمع نییتع یمقاله به چگونگ نیا

 ییروشنا یارهایمع

 .شما است یو استاندارد مرجع اصل ییکالس روشنا فیکار تعر نیاول 

 هیتوص کیتواند  یم کند( یم فیرا توص رهیمحاسبه و غ ندیمرتبط با آن ، فرا یارهایمرجع )که کالس مورد نظر ، مع استاندارد 

 .باشد. وجود دارد  جاده ییروشنا یبرا ملی یا اروپاییاستاندارد  ای یمل

 مهم است.  زیص نخا یعامل نگهدار کیآنها با  وندیحفظ شوند ، پ یدر مدت زمان مشخص دیاز پارامترها با یآنجا که برخ از 
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 رنگ تیفیک 

ما  گذارند،یم ریثتأ تیفیو ک ییعملکرد نها ،یرنگ همبسته( بر اثر بخش یدما) CCT شاخص رندر رنگ( و) CRI ز آنجا که هر دوا

 .میکن فیتعر زیها را نآن دیبا

CCTنیشده در کلو یریگ، اندازه (K)به زرد(  لیما دینگ سفنور گرم )با ر کی. کندیم فیرا تعر دیمنبع نور سف کی ی، شکل رنگ

به  لیما دیبا رنگ سف)خنک  دینور سف کی. و کندیثبت م 4000K حدود  یخنث دینور سف کیاست.  3000K-270 حدود 

 .کندیو باالتر را ارسال م 5000K  (یآب

CRI که  یعیبا نور طب سهیرا در مقا یش کی یهارنگ یدر آشکارساز یمنبع نور مصنوع ییتواناCRI 100  یریگرد اندازهاد 

ا دارند. معموالً استفاده نور ر زانیم نیشتریب 80و  CRI70 ابان،یجاده و خ ییروشنا ی. ( براشودیگفته م زین Raبه  CRI. )کندیم

 . شودیم

 یهندس یپارامترها

 یکربندیخاص پ یابه جنبه ه دیبگذارد ، با ریتأث ییراه حل روشنا کی یکه ممکن است بر رو یهندس یپارامترها فیتعر هنگام

 .دیتوجه کن یواقع ییجاده و هندسه روشنا

 یانعکاس اتیخصوص ودر جاده  یکی، تعداد خطوط تراف ییروشنا یمانند بعد سطح موردنظر برا ییجاده شامل پارامترها یکربندیپ

 .دارند ییدر محاسبه روشنا میمستق ریتأث نهایسطح جاده است. همه ا

 :از جمله ییجنبه ها دیرسد ، با یم یینوبت به هندسه نصب روشنا یوقت

 که در آن چراغ نصب شده است یارتفاع 

 چراغ ها نیفاصله ب 

 منبع نور اشاره  یها ماژول یمرکز نور یها تیو موقع ییروشنا یلبه سطح مورد نظر برا نینور ، که به فاصله ب یآمدگ بر

 .دارد

  جادهاز لبه  ستونفاصله 

 المپ بیش هیزاو 

 در جاده ها ییروشنا یچراغ ها یواقع دمانیچ 
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 یانرژ مصرف 

هر  ستمیت سقدر دیمختلف ، با راه حل های یمصرف انرژ زانیم سهینکته مهم است که هنگام محاسبه و مقا نیبر ا دیتأک 

 .دیکن یابیمحصول خاص و نصب کامل آن را ارز

 محصول ستمیس قدرت

منفرد را که به  یه هامولفتمام  دیکنند. ما با یمحصول مصرف م یاست که اجزا یکیالمپ مجموع توان الکتر کیمصرف برق  کل

 .میریکنند در نظر بگ یکمک م ستمیقدرت س نیا

 نصب ستمیس قدرت

 .میریمختلف را در نظر بگ تیدو وضع دی، با ساتیتأس کیمصرف برق  زانیم یابیارز هنگام

محصول و  ستمینور ، با استفاده از قدرت س کم یویهنگام استفاده از سنار دیحالت شما با نیدر ا -است  ینوساز کی نیا ایآ ●

 .دیساالنه محاسبات خود را انجام ده ینشانگر مصرف انرژ

و با استفاده از  W / km ای W / m ردنصب را  ستمیقدرت س دیتوان یصورت م نیدر ا -است  دینصب جد کی نیا نکهیا ای ● 

 .دیکن یابیارز (AECI) ساالنه یو شاخص مصرف انرژ (PDI) توان ینشانگر چگال

 یو اثربخش یشار نور: ستمیس شار 

در مورد  یاطالعات کاف ابیرا در غ یکننده ا جیگ یتوانند پارامترها یآنها م رایبا دقت انجام شود ، ز دیبا یو اثربخش ینور شار 

بع و سطح چراغ. توان در سطوح مختلف در نظر گرفت: سطح من یدرخشان را م ییو کارآ شار.محل شار و اثر درخشان ثابت کنند

 یعملکردها نهایا رای( هستند ، زستمیس ییو کارا ستمیدر سطح چراغ )شار س سهیدار قابل مقا یمعن یارهایپروژه ، مع کی یبرا

 .کنند یدهند که به سطح نور کمک م یارائه شده توسط چراغ را نشان م
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 یوان به روشهات یع را ماست. عملکردها در سطح منب سهیقابل مقا نیمنحصر به فرد است و بنابرا ییدر سطح روشنا عملکرد

را  ستمیشار س نیکه کمتر ی، محصول یینامحصوالت روش سهیآنهاست. هنگام مقا سهیمقا یرو دشوار نیاز ا -کرد  انیمختلف ب

 .دهد ینور را ارائه م عیتوز نیاست که کارآمدتر یکند محصول یارائه م

 کاهش روشنایی

نصب  دیعمر مف دیبا یانجام شده است ، مشتر کسانی یارهایبر اساس مع ینورپرداز یها یهمه طراح نکهیاز ا نانیاطم یبرا 

 تواند اعمال شود: یم رینشان ندهد ، طول عمر نصب ز یارزش چیه یمورد نظر را نشان دهد. اگر مشتر

 

 

برنامه های کاربردی در 

 فضای باز

 

 

 ساالنه ساعات کاری

Default 

(EN13201-5) 

  

زمان متوسط 

 برای

 نوسازی

  

 زمان متوسط

 نصب

 

  

t0 

 

 سال ها

 

 ساعت ها

  خیابان

4000 

 

25 

 

100000 

 

  تونل

 (ورودی)

 

4000 

 

25 

 

100000 

 

  تونل

 (داخلی)

 

8760 

 

12 

 

100000 

 

 ورزش

 (تفریحی)

 

1250 

 

20 

 

25000 

 

 ناحیه

 

4000 

 

25 

 

100000 
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و بهره  یمنیا شیکند و باعث افزا یحفظ م یرا در محدوده طراح ستمیعملکرد س رایاست ، ز یضرور ییروشنا ساتیحفظ تأس

 کجایکتور را در فا نی، که چند (MF) یکل یو نگهدار ری، استقرار فاکتور تعم ییروشنا یشود. در مرحله طراح یم یانرژ یور

 .است یکند ، عامل نگهدار یم بیترک

MF = لومن المپ ینگهدار  (LLMF) x چراغ یو نگهدار ریتعم  (LMF) 

LLLMF  د.کن یم فیاستهالک نور منبع نور را در طول عمر خود توص LMF اتیعمل بار کیدهد که هر چند وقت  یم حیتوض 

بر  یواند به طور جدت یخاک م رایدارد ، ز یادیالمپ ارتباط ز کی یعملکرد یها یژگیکه با و یشود ، عامل یانجام م یزکاریتم

 .بگذارد ریعملکرد آن تأث

 

 

 

 راه حل کاهش روشنایی 

 راتیتأث به کاهش ییراه حل ها نیمهم است. چن اریبس راه حل کاهش روشنایی کاهش نور و  یمشخصات مناسب برا نییتع 

 یمختلف یهالحظه و مکان خاص به پارامتر کی ازیمورد ن ییسطح روشنا اما.کند یکمک م یانرژ یها نهیو هز یطیمح ستیز

 یاز نور یدرصد به یبه طور کل کاهش روشناییفصل متفاوت باشند. سطح  ایشب  کیپارامترها ممکن است در  نیدارد. ا یبستگ

 کی -د قدرت کم نور با درص استاول ، درصد نور کم شده برابر  بیشود. در تقر یم فیدهد ، تعر یارائه م ییروشنا ساتیکه تأس

 یاز گزارش فن کند. با استفاده یمعمول را مصرف م یدرصد از انرژ 50سوزد ،  یدرصد سطح نور کامل خود م 50نصب که در 

کم  یوهایسنار میتوان ی، م ردیگ یح نور در نظر مسط یآنها را رو ینسب ریمختلف و تأث ی، که پارامترها (TR EN13201-1) اروپا

 .میکن نیینور را تع

 :ستا یشامل سه مورد اصل نیدر طول عمر آن است. ا یینصب روشنا یکل نهینشان دهنده هز (TCO) تیکل مالک نهیهز

 یینصب روشنا هیاول میتنظ نهیهز نیو هرگونه مواد مرتبط و همچن ، چراغ ها المپ ها نهی: هزهیاول یگذار هیسرما. 
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 کند یدر طول عمر خود مصرف م ییبرق که نصب روشنا نهیدر طول عمر: هز یانرژ نهیهز. 

 ساتیدر طول عمر تأس یو نگهدار ریتعم اتیعمل یها نهیشامل هز نیدر طول عمر: ا یمربوط به نگهدار یها نهیهز 

 .است ییروشنا

 

 یینصب روشنا کیبا  سهیدر مقا نیگزیجا ییراه حل روشنا کیکه  میکن سهیدهد مقا یبه ما امکان م (TCO) تیکل مالک نهیهز

. در ردیگ یانتخاب شده را در نظر م ییروشنا یهم منطقه نصب و هم راه حل ها TCO خواهد داشت. محاسبه یا نهیچه هز یفعل

به طول  یقابل توجه تر یگذار هیسرما یاز نظر مال هیپرداخت سرما زانیم نییتع یبراتوان  یکمتر م یگذار هیبا سرما سهیمقا

باشد.  زیتواند چالش برانگ یمناسب م یارهایبا استفاده از مع ییروشنا یطراح یبرنامه ها یابیارز نیی، تع گریبه عبارت د .دیانجام

 ، باشد.  دیکنندگان مختلف دار هیته شنهاداتیپ سهیبه مقا ازیکه شما ن یدر مواقع ژهیتواند به و یامر م نیا

 

  


