
 

   

 

 

 
 

 

 

 

محدود بودن منابع انرژي و ضرورت حفظ و کمک در جهت ارتقا محيط زیست، مميزي و ، در کشورمصرف انرژي  شدت با توجه به افزایش–دهيچک

یکی از ، استکاربردي -علمی پژوهشمقاله که حاصل یک  در این.یابدمی زیاديکشور اهميت  در بخش ساختمان و صنعتبهينه سازي انرژي 

-از جمله راه. قرار گرفتکارهاي گوناگون بهينه سازي انرژي مورد بررسی ومطالعه گردید و راهمميزي انرژي هاي اداري شهر اصفهان ساختمان

لذا در این است.  LEDهاي روشنایی قدیمی با سيستم هاي روشنایی کارهاي بهينه سازي و مميزي انرژي در ساختمان، جایگزینی سيستم

ورسنت و پرژکتورهامورد شناسایی قرار گرفت و آمار هر یک به تفکيک اي، فلرشتههاي انواع مصارف روشنائی اعم از المپ،اول فازدر پژوهش 

اي شدند. با و رشتهفلورسنت مصرف هاي کمف کم و بهينه هستند جایگزین المپکه داراي مصرLEDهاي روشنایی سپس المپمشخص گردید. 

 07در حدود مصرف انرژي روشنائی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده گردید که تعویض استفاده از دستگاه پاورآناالیزر کليه مصارف قبل و بعد 

درصد جریان کل در  07هاي جریان از مقدار متوسط مان اداري، هارمونيکعالوه بر کاهش شدت مصرف انرژي در ساخت درصد کاهش یافت.

 .یافته است ايقابل مالحظه ستم بهبودمولفه هایکيفيت توان سي ودرصد تقليل یافته است  52ساعات کاري به ميزان 

 كيفيت توان-LEDسيستم های روشنایی -مميزی انرژی -یانرژ یساز نهيبه -كليد واژه

 

 مقدمه

تجاری و افزایش  عدد واحد های مسکونی، اداریی وتبا توجه به 

ها لزوم انجام مميزی الحظه مصرف انرژی در این ساختمانقابل م

های ساختمان .[1][4][5]سازی انرژی ضرورت می یابدو بهينه

گرمایش و  ،اداری دارای مصارف گوناگونی از جمله سرمایش

در این مقاله مصارف روشنائی یک ساختمان  روشنائی هستند.

مورد بررسی قرار گرفت و به تفکيک نوع و تعداد طبقه اداری 

قدم دوم بعد از طبقه بندی تعداد و نوع بندی گردیده است. 

مصارف روشنایی، شناسائی المپ های جایگزینی است كه بتواند 

با  همان شدت روشنائی را با مصرف توان كمتری تامين كند.

ب قرار مورد انتخاLEDهایمپهای مختلف التوجه به بررسی

 .[2][4][5]گرفت

در مقایسه با دیگر LEDهای المپمهم  های مزیتچند نمونه از 

المپ عمر مفيد و قابليت اعتماد باالتر  عبارتند از:المپ ها 

ش و مادون قرمز و توليد ، عدم توليد پرتوهای فرابنفLEDهای

 .حرارت كم

 مصارف روشنایی ساختمان اداری در جدول زیر آورده شده است:
 مصارف روشنایی ساختمان اداری(: 1جدول )

 
وات كيلو 29بيش از كه ( مشاهده می شود 1از جدول شماره )

 توان مصرفی تجهيزات روشنایی ساختمان است.

ای از مصارف انرژی به این نکته كه حجم قابل مالحظه با توجه

در ن مربوط به تجهيزات روشنایی است، الکتریکی این ساختما

معادل از منظر  LEDهای مصارف روشنایی با المپ لين اقداماو

 .[4][5]شدندنوری جایگزین 

تعدادمصارف انرژي
توان نامی هر 

)W( المپ

 توان نامی 

)kW( مچموع

 توان مصرفی 

)kW( مجموع

800252026.4المپ هاي کم مصرف فلورسنت

80201.62.64المپ هاي کم مصرف

101251.250.33پرژکتور

89017022.8529.37مجموع

ي مصارف انرژي روشنائی ساختمان ادار

جایگزینی  به وسيله توان یک فيدر اداريهاي کيفيتسازي انرژي و بهبود مولفهبهينه

 مصرف فلورسنت کمهاي چراغبا  LEDهاي چراغ

  ۲مجيد دهقانی، 1زادهاميرحسين رحيم
  Rahimzadeh.amirhossein@yahoo.com،آباد، ایران  آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف نجف دانشکده مهندسی برق، واحد 1

 Deh_amir@yahoo.com،  آباد، ایران نجف  آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف دانشکده مهندسی برق، واحد ۲



 

   

 

 

 
 

 

های كم معادل المپ LED( المپ های ۲در جدول شماره )

 مصرف فلورسنت و پرژكتورها آورده شده است:
 های جایگزیناطالعات المپ(: ۲جدول )

 
صرف فلورسنت و پرژكتورها با های كم مبا توجه به تعویض المپ

كاهش یافت  درصد 70، توان مصرفی در حدود LEDهای پالم

ای است. این نکته قابل ذكر است كه كه مقدار قابل مالحظه

مصرفی با ثابت نگه داشتن ميزان نور در درصدی توان  70كاهش 

 واحد سطح تحقق یافته است.

ای بين توان ظاهری كل، توان اكتيو كل، نمودارهای زیر مقایسه

های ساختمان هر فاز قبل و بعد از تعویض المپ جریان و توان

 اداری را نشان ميدهد.

 هاگيری شده قبل از تعویض المپهای اندازه(: مولفه3جدول )

 
 

 هاگيری شده بعد از تعویض المپهای اندازه(: مولفه4جدول )

 
با توجه به این نکته كه تغذیه سيستم روشنایی ساختمان اداری 

فاز اول است لذا جهت مقایسه تاثير تعویض مورد مطالعه از 

نمودارهای زیر از جداول  LEDهای فلورسنت با المپهای المپ

 باال رسم شده است.

ها(:مقایسه جریان فاز اول قبل و بعد از تعویض المپ1شکل شماره )  

های با تعویض المپكنيد همانطور كه در شکل یک مالحظه می

جریان فازی كه تغذیه روشنایی ساختمان  LEDفلوروسنت به 

درصدی را نتيجه  44اداری را بر عهده داشت كاهشی با بيشينه 

 .[1]داده است

مصارف انرژي اوليه

توان 

نامی 

)W (

مصارف انرژي 

جایگزین

توان 

نامی 

)W (

تعداد

برآورد توان 

مصرفی المپ 

هاي جایگزین 

)kW (

25LED108008المپ هاي کم مصرف فلورسنت

20LED10800.8المپ هاي کم مصرف

125LED53100.53پرژکتور

738909.33ـ170مجموع

المپ هاي روشنائی جایگزین 

 زمان

(h)
St (kVA)Pt (kW) I1 (A)P1 (kW)I2 (A)P2 (kW)I3 (A)P3 (kW)

16.706.3315.923.648.231.236.521.46

26.475.9014.613.308.231.206.351.40

36.676.2515.523.548.281.226.631.48

46.505.9114.543.278.251.226.401.43

56.486.0615.313.528.231.216.141.33

615.5513.0931.516.3421.413.6915.403.06

727.0924.0652.4910.7440.337.8726.805.44

826.4323.5553.6010.8639.887.8323.234.85

926.8124.3756.0811.4039.657.8524.415.10

1025.7023.2154.3011.0337.567.3922.744.78

1125.4323.1352.7510.9137.357.4622.514.74

1223.9221.8250.2210.4534.006.8521.194.52

1323.6621.7052.0510.6933.836.8419.624.18

1422.9320.4648.5110.0033.536.4019.324.07

1517.7116.5435.717.3829.245.7616.063.41

1613.7413.4830.366.4123.264.7210.832.36

177.977.6719.374.2010.811.996.661.48

187.727.3219.464.338.141.307.481.69

196.266.0217.023.825.490.696.851.52

206.265.9716.433.695.460.697.061.59

216.255.9516.513.705.490.696.891.56

226.185.7916.063.625.560.716.661.46

236.726.3616.463.727.471.097.011.54

مولفه هاي نمونه برداري شده به وسيله دستگاه آناليزور توان قبل از تعویض المپ ها - متوسط هر ساعت

 زمان

(h)
St (kVA)Pt (kW) I1 (A)P1 (kW)I2 (A)P2 (kW)I3 (A)P3 (kW)

16.766.626.821.526.820.7919.064.31

26.576.466.681.506.680.7718.434.18

36.416.316.541.446.540.7618.124.10

46.426.286.541.456.540.7817.794.05

56.416.276.451.436.450.7617.914.07

68.538.157.551.627.552.2219.374.30

720.0919.2716.343.3116.346.7343.409.19

820.4218.6720.684.1820.685.4643.658.98

921.5621.1020.914.2620.917.6844.179.10

1024.0123.7119.904.1619.908.7151.7010.78

1123.4423.1219.764.1019.768.5850.3110.39

1224.7224.4925.845.5325.848.5450.2410.39

1324.7024.5428.026.2028.028.1548.0910.16

1425.8925.7629.756.5229.758.7649.1610.43

1523.8523.7327.886.1327.888.5142.349.05

1621.7421.5725.815.7525.817.7337.638.06

1716.1615.9714.963.3214.967.3024.435.33

1811.4711.329.402.119.404.0123.525.18

197.247.067.171.627.171.0919.484.34

207.157.046.731.486.731.0520.374.50

217.186.987.011.567.011.1119.374.29

227.126.906.711.506.711.1319.064.27

237.287.186.861.566.861.1519.814.47

مولفه هاي نمونه برداري شده به وسيله دستگاه آناليزور توان بعد از تعویض المپ ها - متوسط هر ساعت



 

   

 

 

 
 

 

 هافاز اول قبل و بعد از تعویض المپ توان مصرفی(:مقایسه ۲شکل شماره )

مشخص است كه توان مصرفی كاهش  ۲با توجه به شکل شماره 

ها پيدا كرده تعویض المپنسبت به حالت قبل از  قابل توجهی

های يستم تغذیه ساختمان از نظر مولفهمطالعه س.[1][4][5]است

( THDV(و)THDIهای ارزیابی كيفيت توان )شاخصهكيفيت توان

آورده شده  5ازهای مختلف سيستم نغذیه در جدول شماره ف

 :[1][2]است

 از تعویض قبل های كيفيت توان سيستم تغذیه ساختمان(: مولفه5جدول )

هر سه فاز قبل از تعویض المپ ها در زیر رسم  THDIنمودار 

 شده است.

 هاجریان هر سه فاز قبل از تعویض المپ THD(: مقایسه 3شماره ) نمودار

هر سه فاز  THDمشخص است  3همان طور كه در شکل شماره 

درصد رسيده  44در ساعات كار اداره به مقدار متوسطی در حدود 

-المپ مانندزا تجهيزات هارمونيکاستفادهاز  است كه نمایانگر

 .[1]ها می باشدUPSها، مصرف فلورسنت، رایانههای كم

كيفيت های ارزیابیشاخصه 4در جدول شماره 

ها با از تعویض المپفازهای مختلف بعد  (THDV(و)THDIتوان)

 است: شدهآورده  LEDهای المپ

 عویضتهای كيفيت توان سيستم تغذیه ساختمان بعد از مولفه(: 4جدول )

 



 

   

 

 

 
 

 
 

 

 ها در زیر رسمهر سه فاز بعد از تعویض المپ THD Iنمودار 

 شده است.

 هاجریان هر سه فاز بعداز تعویض المپ THD(: مقایسه 4نمودار شماره )

ميتوان مشاهده كرد كه هارمونيک 4با توجه به نمودار شماره 

اند. درصد جریان ای را داشتهكاهش قابل مالحظههای جریان 

درصد جریان اصلی تقليل ۲5هارمونيکی فازها به مقدار متوسط 

 اند. پيدا كرده

 گيري نتيجه

با توجه به افزایش شدت مصرف انرژی در كشور و محدود بودن 

در بخش ساختمانی و منابع انرژی، مميزی و بهينه سازی انرژی 

در این راستا مميزی انرژی یابد. می ادیاهميت زیصنعتی كشور 

قدم اول سيستم در یک ساختمان اداری انجام گردید و در 

ژكتورهای وهای فلورسنت و پرروشنایی ساختمان كه از نوع المپ

در جایگزین گردید.  LEDپرفشار گازی بود با سيستم روشنایی 

توان مصرفی فازی كه تغذیه سيستم  ،گيری های انجام شدهاندازه

كاهش داشت. درصد  04روشنایی را بر عهده داشت به ميزان 

( فازهای مختلف از THDV( و )THD I)های كيفيت توان مولفه

 ۲5درصد جریان كل در ساعات كاری به ميزان  44مقدار متوسط 

-مولفهاین كاهش نشان دهنده بهبود  درصد تقليل یافته است.

 .توان سيستم است های كيفيت
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