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 .1مقدمه
رشد فزاینده مصرف سوختهای فسیلی در قرن بیستم ،افزایش چشم گیر قیمت آنها و تاثیر این سوختها
بر مسئلهی آلودگی محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر نیاز رو به رشد جوامع پیشرفته بشری به
انرژی ،ضرورت مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری انرژی در تمام سطوح تولید و مصرف را بیش
از پیش آشکار ساخته است .از آنجا که بخش بزرگی از مصرف انرژی الکتریکی تولید شده در ساختمانهای
مسکونی ،تجاری و اداری مصرف میشود ،افزایش ضریب بهرهوری انرژی در تجهیزات مورد استفاده در
ساختمانها به معنای جلوگیری از هدر رفت بخش بزرگی از انرژی به اشکال گوناگون از انرژی الکتریکی
گرفته تا گاز ،نفت و غیره است .لذا لزوم تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی
در ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی بر کسی پوشیده نیست (سرتوری 1و دیگران( )2021 ،فقیه و
زاید.)2021 ،2
مصرف برق در ساختمانها ،اعم از مسکونی و غیر مسکونی ارتباط مستقیمی هم با راندمان تجهیزات
مصرفکننده انرژی در ساختمان و هم با ساختار خود ساختمان دارد .به عنوان مثال ،اگر به منظور
سرمایش ساختمان از کولرهای آبی با راندمان بسیار کم استفاده شود ،هدر رفت انرژی زیاد خواهد بود؛
از سوی دیگر ،اگر از بهترین نوع چیلرها با راندمان بسیار باال برای سرمایش ساختمان استفاده شود
درحالیکه با نصب پرده یا سایبان مناسب از تابش مستقیم نور خورشید به ساختمان جلوگیری نشده است،
راندمان انرژی تجهیزات و راندمان انرژی ساختمان در بحث بهرهوری انرژی در ساختمان تاثیر گذار
هستند (اسکویی و دیگران.)2021 ،
انرژی الکتریکی مصرف شده در ساختمانها را میتوان در دو بخش مصارف روشنایی و مصارف
تجهیزات الکتریکی ساختمان همچون کولر و یخچال تقسیمبندی کرد .ردهبندی مصرف انرژی الکتریکی

1 Sartory
2 Fagih and Zayed
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برای تجهیزات الکتریکی ساختمان از روی برچسب انرژی هر تجهیز مشخص است .اگر بتوان به گونهای
ردهبندی مصرف انرژی الکتریکی در بخش روشنایی را نیز در ساختمان مشخص کرد ،میتوان در نهایت
با یک میانگین وزن دار میان عوامل مصرف انرژی ،ردهبندی کل مصرف انرژی الکتریکی ساختمان را
تعیین کرد .تعیین رده مصرف روشنایی ساختمان از این حیث دشوار است که به ساختار ساختمان و عوامل
محیطی وابسته است .درنتیجه ،صرفا از روی برچسب انرژی المپ قابل تعیین نبوده اما برای سایر
تجهیزات الکتریکی ساختمان چنین وابستگی ای وجود ندارد و به راحتی برچسب انرژی تجهیز کفایت
می کند (وانگ 1و دیگران.)2021 ،
در این پژوهش ،الگویی برای ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان ارائه شده است .در
روش محاسباتی پیشنهادی ،ردهبندی مصرف سیستم روشنایی ساختمان بدون توجه به سالیق مصرف
انرژی ساکنین ساختمان تعیین میشود .در روش پیشنهادی برای ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی
ساختمان ،مصرف انرژی سیستم روشنایی در طول یک سال با توجه به شرایط آب و هوایی محل
قرارگیری ساختمان محاسبه میشود .به عبارت دیگر ،میزان بهرهمندی فضاهای مختلف ساختمان از
روشنایی طبیعی (نور خورشید) در روزهای مختلف سال در محاسبه شدت توان روشنایی مورد نیاز ساختمان
در نظر گرفته میشود .در نتیجه میتوان بیان کرد که شرایط زمانی و مکانی ساختمان در تعیین رده
مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان لحاظ میشوند.

 .2مبانی نظری
راندمان انرژی تجهیزات سالها است که در اقصی نقاط جهان با تهیه برچسب انرژی و نصب آن بر روی
بوده که به تازگی در سطح جهانی مطرح شده و مورد استقبال گستردهای نیز قرار گرفته شده است.
ردهبندی انرژی ساختمان و سیستمهای انرژی آن بر مسائل زیستمحیطی و اقتصادی تاثیر گذار هستند
(یوسفی و دیگران .)2021 ،در ادامه این بخش ،ابتدا به پیشینه پژوهش با بیان مطالعات انجام گرفته در

1 Wang
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حوزه انرژی ساختمان پرداخته شده و سپس فرضیات و سواالت پژوهش بیان میشوند .سپس نوآوری
مقاله بیان شده و به ساختار پژوهش پرداخته میشود.
پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر ،مطالعات و استانداردهای متعددی در مورد برچسبدهی انرژی ساختمانها و معرفی
ساختمان های با مصرف انرژی پایین منتشر شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است .در
کشورهای مختلف استانداردهای متعددی با توجه به شرایط هر کشور وجود دارند .در ایران استانداردها و
دستورالعملهای مختلفی همچون استاندارد ملی ایران  )1390( 14253و استاندارد ملی ایران 14254
( )1390که شامل دستورالعملهایی برای تعیین درجه کارایی در مصرف انرژی برای ساختمانهای
مسکونی و غیر مسکونی است استفاده میشود .این دو استاندارد همچنین دارای روابطی برای محاسبه
مقدار بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان هستند .مبحث  19مقررات ملی ساختمان ( )1389نیز شامل
دستورالعملهایی برای کاهش انرژی مصرفی ساختمان بوده که شامل پیشنهادهایی به صورت کلی است.
در کشـورهای دیگر نیز اسـتانداردها و کتـابهـای راهنمـای مختلفی در حوزه انرژی ساختمان وجـود
دارد .در کشـور آمریکـا کتـاب راهنمـای انجمن مهندسین گرمایشی ،برودتی و تهویه مطبوع آمریکا و
استاندارد سازمان طراحی انرژی و محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرند .در کشورهای اروپایی نیز هر
کدام از کشورها ،استانداردهای خاص خود را معرفی مینمایند و هم اینکه ،مهندسان میتوانند از
استانداردهای اتحادیه اروپا استفاده کنند .مباحث کلی در مورد ساختمانهای با مصرف انرژی پایین در
شیرینبخش و هاروی )2021( 1بیان شده است .در این منبع به تعاریف کلی و مزایای ساختمانهای با
یک ساختمان و تعیین نرخ انرژی پایین بودن آن مطالبی بیان شده است .همچنین در سالهای اخیر،
برخی از شرکت ها و سازمان ها که ساختمانهای با مصرف انرژی پایین را به عنوان یکی از اهداف خود
معرفی کرده اند ،استانداردها و مقاالتی برای رسیدن به آن منتشر کرده اند .کتابچهای که انجمن مهندسین
گرمایشی ،برودتی و تهویه مطبوع آمریکا به همراه انجمنهای دوستدار محیط زیست به چاپ رسانده

1 Shirinbakhsh and Harvey
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است ،یکی از همین منابع است که مطالب کلی در مورد مزایای ساختمان های اداری با مصرف انرژی
پایین بیان کرده و به مشکالتی که در مسیر رسیدن به آن وجود دارد ،اشاره کرده است .همچنین در این
منبع ،معیارهایی برای سنجیدن یک ساختمان با استاندارهای یک ساختمان با انرژی پایین معرفی شده
است که می توان از آنها برای طراحی و مدیریت یک ساختمان با انرژی پایین استفاده کرد (انجمن
مهندسین گرمایشی ،برودتی و تهویه مطبوع آمریکا .)2019 ،1در زو 2و دیگران ( )2021به بهینهسازی
مصرف انرژی در ساختمانها جهت رسیدن به یک ساختمان با مصرف انرژی پایین پرداخته شده است.
در این پژوهش از انرژیهای تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی ساختمان به انرژی شبکه استفاده شده
است .در یانگ )2019( 3و مشکتی )2019( 4ساختمان های اداری با مصرف انرژی پایین در یک کشور
خاص مورد ارزیابی قرار گرفته شده و ویژگیها و امکان اجرای این چنین ساختمان ها مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته شده است .در السعد و شعبان )2019( 5و فنگ 6و دیگران ( )2019میزان تأثیر شرایط
آب و هوایی خاص بر روی کارایی ساختمان های اداری با مصرف انرژی پایین مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته شده اند .در هارکوس 7و دیگران ( )2019و لو 8و دیگران ( )2019نیز بهینهسازی مدیریت تجهیزات
با در نظر گرفتن برخی معیارهای فنی ،اقتصادی و زیست محیطی به نحوی انجام شده است که ساختمان
ها به یک ساختمان با انرژی پایین تبدیل شوند یا به شرایط بهره برداری این چنین ساختمان ها نزدیک
شوند .در گکنور و کالفا ،)2021( 9روشی جهت استفاده از سایبانهای خارجی برای کاهش مصرف انرژی
در ساختمانها در طول ساعات روز ارائه شده است .با توجه به نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد که
میزان انرژی مصرفی ساالنه ساختمان را میتوان با استفاده مناسب از سایبانهای خارجی در حدود سی

1 ASHRAE
2 Zhu
3 Yang
4 Moschetti
5 Al-Saad and Shaaban
6 Feng
7 Harkouss
8 Lu
9 Göknur and Kalfa
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الگوریتم چندهدفه ژنتیک ارائه شده است .کاهش هزینههای ساختمان و افزایش راحتی ساکنین ساختمان
از اهداف روش پیشنهادی هستند .در ایلبیگی و دیگران ( )2020از شبکههای عصبی و الگوریتم ژنتیک
برای پیشبینی و همچنین مدیریت بار ساختمانها استفاده شده است .کاهش انرژی مصرفی و هزینههای
ساختمان به عنوان اهداف مسئله پیشبینی و مدیریت بار در نظر گرفته شدهاند .در طالیی و دیگران
( )2021جهت کاهش آالیندگی ساختمانها روشی مبتنی بر استفاده از روشنایی طبیعی پیشنهاد شده
است .تاثیر نوع پنجرههای استفاده شده در ساختمان بر میزان استفاده از روشنایی طبیعی مورد مطالعه
قرار گرفته شده است .افزایش شدت روشنایی طبیعی در بخشهای مختلف ساختمان و کاهش مصرف
انرژی الکتریکی ،اهدافی هستند که در این مطالعه مورد نظر قرار گرفته شدهاند.
فرضیات و سواالت پژوهش
از جمله فرضیاتی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته شده است ،این نکته بوده که در فضاهای مختلف
ساختمان با توجه به نوع کاربری آن فضا به شدت توان روشنایی متفاوتی نیاز است .عالوه بر این ،فرض
شده است که روشنایی طبیعی روز بر توان روشنایی الکتریکی مورد نیاز ساختمان تاثیر میگذارد.
با توجه به فرضیات ذکر شده ،از جمله سواالتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده است
میتوان به این سوال اشاره کرد که با محاسبه شدت توان روشنایی فضاهای مختلف ساختمان و مقایسه
آنها با مقادیر یک ساختمان استاندارد ،آیا میتوان معیاری برای ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی
ساختمان تعیین کرد؟ عالوه بر این ،سوال دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته شده است ،این سوال بوده
که محل قرارگیری ساختمان (شرایط آب و هوایی) و در دسترس بودن روشنایی طبیعی چه تاثیری بر

نوآوری پژوهش
در ایران ،در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای  14253و  14254تا حدودی به
استانداردهای روشنایی ساختمان پرداخته شده است .مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان
صرفهجویی در مصرف انرژی ،سالها است که راهکارهای مناسب طراحی بهینه ساختمان جهت کاهش
مصرف انرژی مخصوصا در بخش مهندسی عمران و طراحی بهینه پوسته ساختمان را معرفی کرده است.
در نتیجه ،این منبع بیشتر وظیفه تعیین حداقلهای الزم برای طراحی پربازده ساختمان از منظر انرژی را
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بیان میکند و اشارهای به معیارهای مصرف انرژی نمیکند .با این وجود مبحث نوزدهم مقررات ملی
ساختمان منبع خوبی برای تعیین حداقل توقعات از یک ساختمان با بهرهوری مناسب انرژی است که
میتوان از آن در تدوین معیارهای حداقلی برچسب انرژی ساختمان استفاده کرد .عالوه بر این ،در مبحث
نوزدهم مقررات ملی ساختمان در حوزه انرژی الکتریکی فقط نکاتی در مورد تجهیزات روشنایی و کنترل
آنها بیان شده و در مورد ردهبندی انرژی سیستم روشنایی نکاتی ذکر نگردیده است .از طرف دیگر،
سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه برچسبدهی انرژی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی دو
استاندارد  14253و  14254را ارائه کرده است .در این استانداردها ،از دو روش عملکردی و محاسباتی
برای ردهبندی انرژی ساختمان استفاده شده است .در روش عملکردی ،از قبوض برق و سوخت ساختمان
برای تعیین برچسب انرژی استفاده میشود که به مفهوم وارد کردن سالیق مصرف انرژی ساکنین
ساختمان در این مسئله است .در حالی که برچسب انرژی یک ساختمان باید مستقل از خصوصیات
ساکنین آن بوده و به ساختار ساختمان و در واقع راندمان ساختمان مربوط باشد .از طرف دیگر ،در روش
محاسباتی بیان شده در این استانداردها جهت ردهبندی انرژی در بخش محاسبات روشنایی نیز نقاط
ضعفی وجود دارد چون که با فرضهای متعدد سادهکننده ،مدلی برای محاسبات ارائه شده که بسیار ساده
و غیر دقیق است .برای مثال در محاسبات روشنایی حضور یا عدم حضور پنجره در یک اتاق که باعث
عدم نیاز به روشن شدن المپ در طول روز بوده ،به هیچ وجه مورد توجه قرار گرفته نشده است .یا به
عنوان مثال دیگر ،اگر در اتاقی سه المپ وجود داشته باشد و دو تا از آنها به دلیل عدم نیاز ساکنین هیچ
وقت مورد استفاده قرار نگیرند ،باز هم در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرند چون هیچ راهکاری در
چرا که در این استانداردها ،از مواردی همچون تعداد و توان مصرفی المپها ،زاویه تابش ،لوکس تولیدی
و شرایط آب و هوایی صرف نظر شده است.
لذا در این مقاله ،سعی شده است روشی کاملتر جهت ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی
ساختمان ارائه شود .به عبارت دیگر ،در این پژوهش شیوهای کامال جدید و علمی بر پایهی محاسبات
دقیق روشنایی در طول شب و روز و در نظر گرفتن عوامل مختلف زمانی و مکانی برای تعیین رده مصرف
روشنایی ساختمان ارائه شده است .در نتیجه ،میتوان نوآوریهای این مقاله را به صورت زیر بیان کرد:
• ارائه روش محاسباتی جدید برای ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان
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• استفاده از توان مصرف سیستم روشنایی در شب و روز در طول یک سال در ردهبندی انرژی سیستم
روشنایی
• ارزیابی تاثیر روشنایی طبیعی در کاهش مصرف انرژی بخش روشنایی ساختمان
• برچسبدهی سیستم روشنایی ساختمانها با توجه به نسبت انرژی آنها به یک ساختمان استاندارد
ساختار پژوهش
همانطور که در بخشهای پیشین نیز ذکر گردید ،بهترین روش برای تعیین رده مصرف انرژی ساختمان،
استفاده از روش محاسباتی به دلیل عدم استفاده از سالیق مصرف انرژی ساکنین است .در ادامه این
مقاله ،روش محاسباتی جدید در بخش سیستم روشنایی ساختمان جهت ارزیابی و تعیین ردهبندی مصرف
انرژی سیستم روشنایی ساختمان به منظور تدوین برچسب انرژی این بخش از ساختمان ارائه شده است.
روش پیشنهادی ارائه شده در این مقاله ،مبتنی بر اصول دقیق مهندسی روشنایی و معادالت حاکم بر
سیستمهای روشنایی است .عالوه بر این ،در روش پیشنهای ،مصرف انرژی در بخش روشنایی در دو
نوبت روز و شب به صورت جداگانه بررسی شده است تا تاثیر مثبت نصب مناسب نورگیرها و پنجرهها در
کاهش مصرف انرژی بخش روشنایی ساختمان لحاظ شود .با استفاده از این روش پیشنهادی ردهبندی
مصرف انرژی ساختمان در بخش روشنایی تعیین میشود .در ادامه این مقاله ،در بخش  ،3مدلسازی
روش پیشنهادی برای ردهبندی سیستم روشنایی ساختمان ارائه شده است .در این بخش ،با معرفی مفاهیم
سیستم روشنایی ،معادالت حاکم برای محاسبه شدت روشنایی فضای ساختمان بیان شده و سپس نسبت
انرژی روشنایی ساختمانها که با توجه به شدت روشنایی ساختمان استاندارد ارزیابی میشود ،مدلسازی
ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان با توجه به روش پیشنهادی نیز در این بخش بیان
شده است .در بخش  5نیز نتیجهگیری پژوهش و پیشنهاداتی برای کارهای آتی ارائه شده است.

 .3مدلسازی روش پیشنهادی برای ردهبندی سیستم روشنایی
برای تعیین ردهی مصرف انرژی روشنایی ساختمان ،ضمن آشنا بودن با مفاهیم روشنایی ،ابتدا باید نسبت
انرژی روشنایی را برای ساختمان مورد بررسی پیدا کرد .منظور از نسبت انرژی روشنایی ،حاصل تقسیم
انرژی مصرفی روشنایی ساختمان مورد بررسی به انرژی مصرفی روشنایی ساختمان ایدهآل (استاندارد) با
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همان مساحت زیر بنا و در همان منطقه جغرافیایی است .سپس بر اساس مقدار نسبت انرژی روشنایی و
با توجه به این که این نسبت در کدام رده از رده های هفت گانه انرژی جای میگیرد ،ردهی مصرف
انرژی روشنایی ساختمان محاسبه میشود .در این بخش ،ابتدا نحوه محاسبه شدت روشنایی فضا و سپس
نسبت انرژی روشنایی ساختمان مورد مطالعه مدلسازی میشوند.
محاسبه شدت روشنایی فضا
در این پژوهش ،از روشی مبتنی بر روش لومن با استفاده از شاخص فضا برای محاسبه شدت روشنایی
فضا استفاده میشود .در این روش تعداد چراغ ها و محل دقیق آنها برای تامین شدت روشنایی متوسط
فضا استفاده میشود .در روش لومن ،شدت روشنایی متوسط روی سطح کار مورد نظر ارزیابی شده و
تغییرات شدت روشنایی از نقطهای به نقطه دیگر مورد توجه نیست .الزم به ذکر است که میزان روشنایی
رسیده به سطح کار از هر چراغ به منحنی توزیع نور چراغ ،اندازه اتاق و ضرایب انعکاس دیوارها و سقف
بستگی دارد چون که مقداری از نور چراغ به طور مستقیم به سطح کار میرسد و مقداری از آن پس از
انعکاس از سقف ،دیوارها و یا بعد از انعکاسهای متعدد به سطح کار میرسد .با توجه به روش لومن ،شدت
روشنایی متوسط روی میز کار با استفاده از رابطه ( )1محاسبه میشود (کلهر( )1397 ،اصالناوغلو 1و
دیگران.)2021 ،
∅
𝑈𝐶 ×
𝐴

()1

= 𝑟𝐸

در رابطه فوق 𝐸𝑟 ،نشاندهنده شدت روشنایی فضا است .پارامتر ∅ شار نوری تابیده شده به سطح بوده
است.
به منظور تاثیر گذاری طول ( 𝑟𝐿) و عرض اتاق ( 𝑟𝑊) و همچنین ارتفاع نصب چراغها از نیممتری
سطح زمین ( 𝑙𝐻) در شدت روشنایی فضا از پارامتر 𝑅𝐾 که با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود میتوان
استفاده کرد.

1 Hamada
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𝑟𝑊 × 𝑟𝐿
) 𝑟𝑊 × 𝑟𝐿( × 𝑙𝐻

()2

= 𝑅𝐾

پارامتر دیگری که در میزان شدت روشنایی فضا تاثیر گذار است ،ضریب نگهداری المپ (𝐹𝑀) بوده که
میزان کثیفی ،کهنگی و کیفیت چراغ را مشخص میکند.
بازده یا بهره الکتریکی المپ نیز بر شدت روشنایی فضا تاثیرگذار است .جهت محاسبه بازدهی
الکتریکی المپ از رابطه ( )3میتوان استفاده کرد .در این رابطه 𝑃𝑙 ،و 𝑙 ɳبه ترتیب توان الکتریکی و
بازده الکتریکی المپ هستند.
∅ × 100
𝑃𝑙 × 680

()3

= 𝑙ɳ

با ترکیب پارامترهای تاثیر گذار بر شدت روشنایی با رابطه اولیه شدت روشنایی فضا ،رابطه نهایی شدت
روشنایی فضا با استفاده از روش لومن به صورت رابطه ( )4محاسبه میشود.
𝑙𝑃
𝐾×
𝐴

()4

= 𝑟𝐸

در این رابطه 𝐾 ،نشاندهنده ویژگیهای اتاق شامل طول و عرض اتاق ،ارتفاع نصب چراغ ،ضرایب
انعکاس دیوارها و کف و سقف اتاق و همچنین ویژگیهای المپ شامل کثیفی ،کهنگی ،کیفیت المپ و
بهره الکتریکی آن بوده که با استفاده از رابطه ( )5با توجه به مشخصات فضا و المپ محاسبه میشود.
()5

𝑅𝐾 × 𝐹𝑀 × 𝑈𝐶 × 𝑙𝐾 = 6.8 × ɳ

الزم به ذکر است که رابطه ( )4برای حالتی است که در فضای مورد مطالعه ،یک عدد المپ وجود داشته
باشد .در بسیاری از اتاقهای ساختمان بیش از یک عدد المپ وجود دارد و شدت روشنایی موجود در
توان فرض کرد که شدت نور کل در یک اتاق برابر است با مجموع شدت نور تک تک تجهیزات روشنایی
در اتاق که با استفاده از رابطه ( )4محاسبه شده است .بنابراین شدت نور کل در یک بخش از ساختمان
(اتاق یا فضا) با 𝑁 منبع روشنایی با استفاده از رابطه ( )6محاسبه خواهد شد.
()6

𝑖𝑃
𝑖𝐾 ×
𝐴

𝑁

𝑁

∑ = 𝑖𝐸 ∑ = 𝑅𝐸
𝑖=1

𝑖=1

در رابطه فوق 𝐸𝑖 ،و 𝑖𝑃 به ترتیب نشاندهنده شدت روشنایی و توان مصرفی منبع روشنایی شماره 𝑖 ام
هستند .پارامتر نیز ضریب ویژگی منبع شماره 𝑖 ام است .باید به این نکته توجه شود که رابطه ( )6در
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صورتی برقرار است که در اتاق تمام کلیدها (تجهیزات روشنایی) همزمان روشن باشند و این فرض غیر
معقولی است .در نتیجه 𝐸𝑅 ،می تواند برابر با هر یک از مقادیر  𝐸1تا 𝑁𝐸 یا مجموع تعدادی از آنها
همچون  𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸7باشد .با توجه به مسائل احتماالتی ،کل حاالت ممکن برای روشن بودن
تجهیزات روشنایی برابر با  2𝑁 − 1حالت خواهد بود .پس کل حاالت شدت روشنایی فضا به صورت
رابطه ( )7بیان میشود .در این رابطه ،اندیس 𝑝 نشاندهنده احتمالی بودن وقوع این شدت تابش است.
𝑝

()7

𝑝

𝑝

𝑝

} 𝐸𝑅 = {𝐸1 , 𝐸2 , … , 𝐸2𝑁−2 , 𝐸2𝑁−1

باید به این نکته توجه شود که مشابه با حاالت روشن بودن تجهیزات روشنایی با توجه به شدتهای
روشنایی احتمالی فضا که در رابطه ( )7بیان شده ،توان مصرفی کل تجهیزات روشنایی که در هر حالت
احتمالی روشن هستند نیز به صورت ترکیب توان مصرفی آنها محاسبه میشود .به عنوان مثال ،در حالتی
که دو منبع روشنایی  1و  3روشن هستند ،توان مصرفی کل برابر با مجموع توان مصرفی هر کدام از
المپهای  1و  3است.
نسبت انرژی روشنایی ساختمان
پس از مدلسازی شدت روشنایی فضاهای ساختمان ،میتوان نحوه محاسبه نسبت انرژی روشنایی
ساختمان را مدلسازی کرد .همانطور که قبال نیز بیان گردید ،نسبت انرژی روشنایی مصرفی ساختمان
در واقع نسبت انرژی مصرفی روشنایی ساختمان مورد بررسی به انرژی مصرفی روشنایی ساختمان ایدهآل
با همان مساحت زیر بنا و در همان منطقه جغرافیایی است .با توجه به مطالعات انجام گرفته در طول
پژوهش ،نسبت انرژی روشنایی ساختمان ( 𝑙𝑏𝑅) را میتوان با استفاده از رابطه ( )8محاسبه کرد.
()8

در این رابطه 𝐸𝐵 ،نشاندهنده انرژی روشنایی مصرفی ساالنه ساختمان مورد بررسی بوده و 𝑠𝐸 نیز
انرژی روشنایی مصرفی ساختمان استاندارد (ایدهآل) با همان مساحت و در همان منطقه جغرافیایی است.
پارامتر 𝑚 تعداد فضاهای موجود ساختمان را نشان میدهد .اندیسهای 𝑗  𝑑 ، 𝑛 ، ℎ ، 𝑖 ،و 𝑠 به ترتیب
نشان دهنده شماره فضای ساختمان ،شماره روز در طول یک سال ،شماره ساعت در طول یک روز ،نماد
شب ،نماد روز و استاندارد بودن پارامتر (ساختمان ایدهآل) هستند .پارامترهای 𝑗𝐶 و 𝑠𝑗𝐶 به ترتیب
نشاندهنده ضریب زمان کاری (فعالیت) فضای 𝑗 ام ساختمان مورد مطالعه و ساختمان استاندارد هستند.
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𝑏

365
𝑖
𝑚∑ 𝐵𝐸
] 𝑗=1 𝐶𝑗 × ∑𝑖=1 [(𝑎𝑖 × 𝑃𝑛𝑗 ) + ∑ℎ=1 𝑃𝑑𝑗𝑖ℎ
= 𝑙𝑏𝑅
=
𝑖𝑏
𝑠
365
𝑠
𝑠
𝑚∑ 𝑠𝐸
] 𝑗=1 𝐶𝑗 × ∑𝑖=1 [(𝑎𝑖 × 𝑃𝑛𝑗 ) + ∑ℎ=1 𝑃𝑑𝑗𝑖ℎ
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پارامترهای 𝑖𝑎 و 𝑖𝑏 به ترتیب نشاندهنده ضریب زمان موثر برای 𝑖 امین روز سال در طول شب و روز
𝑠
𝑗𝑛𝑃 به ترتیب نشاندهنده توان مصرفی سیستم روشنایی فضای 𝑗 ام ساختمان
هستند .پارامترهای 𝑗𝑛𝑃 و
𝑠
 𝑃𝑑𝑗𝑖ℎبه ترتیب نشاندهنده
مورد مطالعه و ساختمان استاندارد در طول شب هستند .پارامترهای  𝑃𝑑𝑗𝑖ℎو

توان مصرفی سیستم روشنایی فضای 𝑗 ام ساختمان مورد مطالعه و ساختمان استاندارد در طول روز در 𝑖

امین روز سال هستند.

 .4پیادهسازی روش پیشنهادی و بحث
در بخش پیشین ،مدلسازی ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان انجام شد .در این بخش
با استفاده از رابطه نهایی بیان شده برای ردهبندی انرژی روشنایی ساختمان (رابطه ( ،))8به نحوه
پیادهسازی این رابطه در ساختمانهای مختلف پرداخته میشود و در نهایت نحوه برچسبدهی سیستم
روشنایی ساختمان با توجه به روش پیشنهادی بیان میشود .به منظور پیادهسازی روش پیشنهادی ،نحوه
محاسبه پارامترهای مختلف رابطه ( )8در ساختمانهای ایدهال و مورد مطالعه ،بیان میشود.
ضرایب زمان موثر و زمان کاری
همانطور که بیان گردید ،پارامترهای 𝑖𝑎 و 𝑖𝑏 به ترتیب نشاندهنده ضریب زمان موثر برای 𝑖 امین روز
سال در طول شب و روز هستند .برای محاسبه این ضرایب ،زمانهای طلوع و غروب آفتاب باید در منطقه
مورد مطالعه استخراج شود .به عنوان مثال ،در شهر تهران در روز سوم مهرماه (روز  189سال) ،طلوع
آفتاب در ساعت  6صبح و غروب آفتاب در ساعت  6:30بعد از ظهر اتفاق میافتد .در نتیجه در روز 189
سازمان هواشناسی کشور) .پس ضرایب  𝑎189و  𝑏189به ترتیب با استفاده از روابط ( )9و ( )10به واحد دقیقه
محاسبه میشوند .برای سایر روزهای سال روند مشابهی طی میشود.

()9

𝑎189 = 11.5 × 60 = 690

()10

𝑏189 = 12.5 × 60 = 750

ضرایب زمان کاری که با استفاده از پارامترهای 𝑗𝐶 و 𝑠𝑗𝐶 نشانداده شدهاند ،به ترتیب بیانگر ضریب
زمان کاری (فعالیت) فضای 𝑗 ام ساختمان مورد مطالعه و ساختمان استاندارد هستند .همانطور که میدانید،
ساعت روشن بودن چراغ های بخشهای مختلف ساختمان متفاوت است .به عنوان مثال ،در یک روز،
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سال ،تعداد ساعات روز برابر با  12/5بوده و تعداد ساعات شب برابر با  11/5است (وزارت راه و شهرسازی-
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المپ حمام فقط دو ساعت در کل روز روشن است ولی المپ اتاق نشیمن تمام طول شب روشن است.
با در نظر گرفتن ضرایب وزنی مناسب میتوان این مشکل را حل کرد .این ضرایب وزنی همان ضرایب
کاری 𝑗𝐶 و 𝑠𝑗𝐶 هستند که برای هر بخش ساختمان به صورت ساعت معمول روشن بودن آن بخش در
شبانهروز ،تقسیم بر  24ساعت بیان میشوند .البته مقدار ضرایب کاری برای هر بخش ساختمان تا حد
زیادی به عادات مصرف انرژی ساختمان بستگی دارد ولی چون برچسب انرژی سیستم روشنایی باید
مستقل از عادات و سالیق ساکنین آن باشد و همچنین هدف این پژوهش ،تعیین برچسب انرژی سیستم
روشنایی ساختمانهایی است که هنوز ساخته نشده اند و در نتیجه ساکنی ندارند ،مقادیر متوسط ضرایب
کاری به طور تقریبی در نظر گرفته شدهاند.
جدول  .1مقدار ضرایب کاری 𝑗𝐶 و

𝑠𝑗𝐶

در فضاهای مختلف ساختمان مسکونی

مقدار ضریب کاری 𝑗𝐶

نوع کاربری بخش 𝑗 ام ساختمان

در صورت عدم
استفاده از سنسور
نوری

در صورت استفاده مقدار ضریب کاری 𝑠𝑗𝐶

از سنسور نوری

پذیرایی

0/050

0/0500

0/0500

اتاق مطالعه

0/055

0/0500

0/0500

آشپزخانه

0/040

0/3600

0/3600

روشنایی عمومی اتاق خواب

0/270

0/2300

0/2300

روشنایی تخت خواب در اتاق خواب

0/090

0/0600

0/0600

روشنایی عمومی حمام و دستشویی

0/090

0/0700

0/0700

روشنایی آینه حمام و دستشویی

0/004

0/0035

0/0035

پلکان

0/250

0/1200

0/1200

راهرو ،سرسرا و آسانسور

0/250

0/1200

0/1200

منبع :انجمن مهندسین روشنایی آمریکا ( ،)2020مودب و دیگران ( ،)2021بالنی 1و دیگران ()2021

1 Belany
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نشیمن (هال)

0/350

0/3500

0/3500
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جدول  .2مقدار ضرایب کاری 𝑗𝐶 و 𝑠𝑗𝐶 در فضاهای مختلف ساختمان غیرمسکونی
مقدار ضریب کاری 𝑗𝐶

نوع کاربری بخش 𝑗 ام ساختمان در صورت عدم استفاده در صورت استفاده

مقدار ضریب کاری 𝑠𝑗𝐶

از سنسور نوری

از سنسور نوری

راهرو

0/45

0/30

0/30

اتاق انتظار و اطالعات

0/35

0/32

0/32

آبدارخانه

0/40

0/10

0/10

آسانسور و پلکان

0/40

0/25

0/25

روشنایی محیطی اتاق اداری

0/33

0/28

0/28

روشنایی موضعی اتاق اداری

0/20

0/10

0/10

روشنایی محیطی اتاق جلسات

0/20

0/18

0/18

روشنایی موضعی اتاق جلسات

0/10

0/05

0/05

حیاط

0/10

0/05

0/05

پارکینگ

0/10

0/02

0/02

منبع :انجمن مهندسین روشنایی آمریکا ( ،)2020مودب و دیگران ( ،)2021بالنی و دیگران ()2021

مقادیر ضرایب کاری 𝑗𝐶 و 𝑠𝑗𝐶 در بخشهای مختلف ساختمان مسکونی و غیرمسکونی به ترتیب
در جداول ( )1و ( )2بیان شدهاند .برای فضاهایی که در این جداول موجود نیستند ،میتوان از مقادیر
حالت استفاده و عدم استفاده از سنسور نوری برای کنترل روشن و خاموش شدن چراغ ها بیان شده است.
مسلما مقدار استفاده از انرژی الکتریکی در حالت استفاده از سنور نوری کمتر خواهد بود .از اینرو ،مقدار
ضریب کاری 𝑠𝑗𝐶 که برای ساختمان استاندارد بوده ،مساوی با مقدار ضریب کاری 𝑗𝐶 با حالت استفاده از
سنور نوری است.
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فضاهای مشابه استفاده کرد .در این جداول ،ضریب کاری 𝑗𝐶 که برای ساختمان مورد مطالعه بوده ،در دو
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توان مصرفی سیستم روشنایی در طول شب
𝑠
𝑗𝑛𝑃 که به ترتیب نشاندهنده توان مصرفی
در این بخش ،نحوه پیادهسازی و محاسبه پارامترهای 𝑗𝑛𝑃 و

سیستم روشنایی فضای 𝑗 ام ساختمان مورد مطالعه و ساختمان استاندارد در طول شب هستند ،بیان
میشود .همانطور که قبال نیز بیان گردید ،در هر بخش از ساختمان امکان وجود چندین تجهیز روشنایی
وجود دارد .اینکه چه تعداد از این تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرند تا حد زیادی به عادات ساکنین
ساختمان بستگی دارد ولی چون برچسب انرژی سیستم الکتریکی ساختمان باید مستقل از عادات و
سالیق ساکنین آن باشد و همچنین تعیین برچسب انرژی برای ساختمانهایی است که هنوز ساخته نشده
اند و مسلما ساکنی ندارند ،در این پژوهش ،برای بدست آوردن توان مصرفی سیستم روشنایی بخش 𝑗

ام ساختمان در طول شب ( 𝑗𝑛𝑃) ،فرض شده است که ساکنین به حد نیازشان المپ روشن میکنند .این
حد نیاز برای هر بخش ساختمان ،مثل بخش 𝑗 ام ساختمان ،از روی شدت روشنایی استاندارد آن بخش
تعیین می گردد .شدت روشنایی استاندارد بخش های مختلف ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی به
ترتیب در جداول ( )3و ( )4ارائه شده است .برای فضاهایی که در این جداول موجود نیستند ،میتوان از
مقادیر فضاهای مشابه استفاده کرد .در نتیجه ،فرض میشود که در هر بخش از ساختمان ،تعداد مورد
نیاز الزم به نحوی روشن میشود که شدت روشنایی فضا برابر یا بزرگتر از شدت روشنایی استاندارد آن
فضا با توجه به جداول ( )3و ( )4باشد.
در نتیجه ،به راحتی میتوان با استفاده از رابطه ( ،)7شدت روشنایی فضا (} ){𝐸1𝑝 , 𝐸2𝑝 , … , 𝐸2𝑝𝑁−2 , 𝐸2𝑝𝑁−1
و توان روشنایی کل مصرفی فضا (}  ){𝑃1𝑝 , 𝑃2𝑝 , … , 𝑃2𝑝𝑁−2 , 𝑃2𝑝𝑁−1را بدست آورد.
( )11استفاده میشود.
()11

𝑗𝐴 × 𝑠𝑗𝐸
𝑠𝑗𝐾

𝑠
𝑗𝑛𝑃
=

در این رابطه 𝐴𝑗 ،مساحت فضای 𝑗 ام ساختمان است که با توجه به طول و عرض آن محاسبه
میشود .پارامتر 𝑠𝑗𝐸 نشاندهنده شدت روشنایی استاندارد بخش 𝑗 ام ساختمان بوده که با استفاده از جداول
( )3و ( )4تعیین میشود.
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𝑠
𝑗𝑛𝑃) از رابطه
برای محاسبه توان مصرفی روشنایی بخش 𝑗 ام ساختمان استاندارد در طول شب (
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جدول  .3شدت روشنایی مورد نیاز هر بخش ساختمان مسکونی
شدت روشنایی حداقل ( 𝑛𝑖𝑚𝑗𝐸)

شدت روشنایی استاندارد ( 𝑠𝑗𝐸)

نشیمن (هال)

70

200

پذیرایی

80

200

اتاق مطالعه

150

500

آشپزخانه

100

200

روشنایی عمومی اتاق خواب

50

100

روشنایی تخت خواب در اتاق خواب

200

500

روشنایی عمومی حمام و دستشویی

50

100

روشنایی آینه حمام و دستشویی

200

500

پلکان

100

150

راهرو ،سرسرا و آسانسور

50

150

نوع کاربری بخش 𝑗 ام ساختمان

منبع :انجمن مهندسین روشنایی آمریکا ( ،)2020مودب و دیگران ( ،)2021بالنی و دیگران ()2021
جدول  .4شدت روشنایی مورد نیاز هر بخش ساختمان غیرمسکونی

راهرو

200

500

اتاق انتظار و اطالعات

150

500

آبدارخانه

300

600

آسانسور و پلکان

200

500

روشنایی محیطی اتاق اداری

500

1000

روشنایی موضعی اتاق اداری

100

300

روشنایی محیطی اتاق جلسات

300

600

روشنایی موضعی اتاق جلسات

100

150

حیاط

5

10

پارکینگ

50

150

نوع کاربری بخش 𝑗 ام ساختمان

منبع :انجمن مهندسین روشنایی آمریکا ( ،)2020مودب و دیگران ( ،)2021بالنی و دیگران ()2021
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شدت روشنایی حداقل ( 𝑛𝑖𝑚𝑗𝐸)

شدت روشنایی استاندارد ( 𝑠𝑗𝐸)
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پارامتر 𝑠𝑗𝐾 نیز همانطور که قبال بیان شده ،ضریب ویژگیهای المپ و فضا بوده که برای بخش 𝑗

ام ساختمان با استفاده از رابطه ( )12محاسبه میشود.
()12

𝑠𝑗𝑅𝐾 × 𝑠 𝐹𝑀 × 𝑠 𝑈𝐶 × 𝑠𝑙𝐾𝑗𝑠 = 6.8 × ɳ

در این رابطه ،بازده الکتریکی المپ استاندارد برابر با ،)ɳ𝑙𝑠 = 400( 400ضریب نگهداری المپ
استاندارد برابر با  )𝑀𝐹 𝑠 = 1( 1و نسبت استاندارد شار نوری مفید به کل شار نوری ساطع شده از المپ
نیز برابر با  )𝐶𝑈 𝑠 = 0.8( 0/8در نظر گرفته میشود .ضریب استاندارد ویژگیهای فضا ( 𝑠𝑗𝑅𝐾) نیز با
استفاده از رابطه ( )13با توجه به طول ( 𝑗𝐿) و عرض فضا ( 𝑗𝑊) و همچنین ارتفاع نصب استاندارد چراغها
از نیممتری سطح زمین ( 𝑠 𝐻) محاسبه میشود.
()13

𝑗𝑊 × 𝑗𝐿
) 𝑗𝑊 × 𝑗𝐿( × 𝑠 𝐻

= 𝑠𝑗𝑅𝐾

در رابطه ( ،)13طول و عرض فضا با توجه به پیشبینی مساحت بخش 𝑗 ام ساختمان تعیین میشوند
در حالیکه مقدار استاندارد ارتفاع نصب چراغها از نیممتری سطح زمین در حالت ایدهآل برابر با  2متر
( )𝐻 𝑠 = 2در نظر گرفته میشود.
توان مصرفی سیستم روشنایی در طول روز
𝑠
 𝑃𝑑𝑗𝑖ℎکه به ترتیب نشاندهنده توان
در این بخش ،نحوه پیادهسازی و محاسبه پارامترهای  𝑃𝑑𝑗𝑖ℎو

مصرفی سیستم روشنایی فضای 𝑗 ام ساختمان مورد مطالعه و ساختمان استاندارد در طول روز در 𝑖 امین
میزان نوری است که بخشهای مختلف ساختمان از محیط و از نور خورشید کسب میکنند و در نتیجه،
نیاز به روشن کردن المپ در روز را به شدت کاهش میدهند .با این وجود اینکه مصرف انرژی در طول
روز و به دلیل تابش نور خورشید باید تا حد ممکن صفر شود و ساختمانی که میزان مصرف انرژی روشنایی
اش در روز به صفر نزدیک تر است ساختمانی با بهره وری انرژی باالتری است ،باید به این نکته توجه
شود که میزان تابش نور خورشید در مناطق جغرافیایی مختلف و حتی ایام مختلف سال متفاوت است.
مثال استاندارد مصرف روشنایی در زمستان که احتمال ابری بودن هوا بیشتر بوده نسبت به تابستان و
همچنین در مناطق شمال کشور که ابری بودن هوا و بارندگی در اکثر اوقات سال استفاده از المپ در
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روز را ناگزیر میکند با مناطق جنوبی متفاوت است .به منظور وارد کردن تاثیر عوامل محیطی در محاسبه
توان مصرفی سیستم روشنایی از شدت تابش خورشید استفاده میشود .برای محاسبه شدت تابش خورشید
(  )𝐸𝑔𝑗𝑖ℎدر بخش 𝑗 ام ساختمان در ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز سال از رابطه ( )14استفاده میشود.
()14

𝐼𝑔𝑗𝑖ℎ 𝜎𝑗 × 𝐴𝑔𝑗 × 𝐺𝑖ℎ
=
𝑗𝐴
𝐴𝑗 × 3600

= 𝐸𝑔𝑗𝑖ℎ

در رابطه فوق 𝐴𝑔𝑗 ،مساحت نورگیر یا پنجره واقع در بخش 𝑗 ام ساختمان است .پارامتر 𝐼𝑔𝑗𝑖ℎ

نشاندهنده کل تابش خورشید در بخش 𝑗 ام ساختمان در ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز سال بوده و 𝑗𝐴 نیز
مساحت کف فضا (اتاق) است .پارامتر  𝐺𝑖ℎبیانگر شدت تابش خورشید در ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز سال
بوده و در منطقه جغرافیایی ساختمان با واحد ژول بر متر مربع تعیین میشود .الزم به ذکر است که مقدار
متوسط تابش خورشید برای روزهای مختلف سال و برای مناطق مختلف کشور توسط سازمان هواشناسی
جمهوری اسالمی ایران تهیه شده و در دسترس است .در شکل ( )1نمونهای از تغییرات شدت تابش
خورشید در طول شبانهروز برای یک منطقه و زمان خاص از سال نشان داده شده است.

(منبع :وزارت راه و شهرسازی -سازمان هواشناسی کشور)
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پارامتر دیگر استفاده شده در رابطه ( ،)14ضریب کاهش شدت تابش خورشید ( 𝑗𝜎) است که مطابق
با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به مقعیت سطح نورگذر است .مطابق مبحث نوزدهم
مقررات ملی ساختمان ،اگر مقابل نورگیر بخش 𝑗 ام ساختمان ،مانعی مثل ساختمان همسایه وجود داشته
باشد ،از میزان تابش نور خورشید بر آن نورگیر کاسته میشود .میزان این کاهش با ضریبی به نام ضریب
کاهش شدت تابش خورشید در نظر گرفته میشود .مقادیر ضریب کاهش شدت تابش خورشید در زوایای
مختلف مانع مقابل سطح نورگذر در جدول ( )5آورده شده است .در شکل ( )2نیز نحوه تعیین زوایه رویت
مانع مقابل نورگیر نشان داده شده است (مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان.)1389 ،
جدول  .5مقادیر ضریب کاهش شدت تابش خورشید ( 𝑗𝜎) در زوایای مختلف مانع مقابل سطح نورگذر
مقدار ضریب کاهش شدت تابش خورشید ( 𝑗𝜎) براساس موقعیت و جهت سطح
زاویه متوسط رویت مانع

نورگیر

مقابل نورگیر (𝜃) بر حسب

غرب

درجه

جنوب

شرق

غرب

(فضا با استفاده (فضا با استفاده

شمال

مداوم)

منقطع)

0 < 𝜃 < 15

1/0

0/6

0/6

0/4

0/3

15 ≤ 𝜃 < 25

0/6

0/4

0/4

0/3

0/2

𝜃 ≥ 25

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

منبع :مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان1389 ،
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پس از محاسبه شدت روشنایی خورشید (  )𝐸𝑔𝑗𝑖ℎبا استفاده از رابطه ( ،)14جهت محاسبه شدت
روشنایی مورد نیاز فضا از رابطه ( )15استفاده میشود.
()15

𝐸𝑗𝑠 ≤ 𝐸𝑑𝑗𝑖ℎ + 𝐸𝑔𝑗𝑖ℎ

در رابطه فوق 𝐸𝑑𝑗𝑖ℎ ،شدت روشنایی مورد نیاز بخش 𝑗 ام ساختمان در ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز
سال با در نظر گرفتن شدت روشنایی خورشید در بخش 𝑗 ام ساختمان در ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز سال
است .پارامتر 𝑠𝑗𝐸 نیز شدت روشنایی استاندارد فضای 𝑗 ام ساختمان است که با توجه به جداول  3و 4
تعیین میشود .در نتیجه ،در هر بخش از ساختمان آنقدر المپ روشن میشود که مجموع شدت تابش
خورشید (  )𝐸𝑔𝑗𝑖ℎو شدت روشنایی حاصل از تجهیزات روشنایی (  )𝐸𝑑𝑗𝑖ℎبزرگتر مساوی شدت روشنایی
استاندارد ( 𝑠𝑗𝐸) آن بخش از ساختمان است .پس از محاسبه تعداد تجهیزات روشن مورد نیاز
(}  ،){𝐸1𝑝 , 𝐸2𝑝 , … , 𝐸2𝑝𝑁−2 , 𝐸2𝑝𝑁−1مقدار توان مصرفی سیستم روشنایی فضای 𝑗 ام ساختمان مورد
مطالعه (  )𝑃𝑑𝑗𝑖ℎدر ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز سال برابر با مجموع توان الکتریکی همه المپهای روشن
فضای 𝑗 ام ساختمان خواهد بود.
به منظور محاسبه توان مصرفی سیستم روشنایی فضای 𝑗 ام ساختمان استاندارد در ساعت  ℎام از
𝑠
 ،)𝑃𝑑𝑗𝑖ℎابتدا باید مقدار شدت تابش استاندارد خورشید محاسبه شود .برای محاسبه شدت
𝑖 امین روز سال (
𝑠
 )𝐸𝑔𝑖ℎدر ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز سال از رابطه ( )16استفاده میشود.
تابش استاندارد خورشید (

()16

𝐺𝑖ℎ
7200

𝑠
𝐸𝑔𝑖ℎ
=

رابطه ( )16با توجه به رابطه ( )14و با در نظر گرفتن مساحت نورگیر برابر با نصف مساحت کف
همانطور که در این رابطه مشاهده میشود ،مقدار استاندارد شدت تابش خورشید ربطی به نوع فضای
ساختمان نداشته و برای کل ساختمان براساس منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی تعیین میشود.
پس از محاسبه شدت روشنایی استاندارد خورشید ،برای محاسبه توان مصرفی سیستم روشنایی
𝑠
 ،)𝑃𝑑𝑗𝑖ℎاز رابطه ( )15استفاده میشود.
فضای 𝑗 ام ساختمان استاندارد در ساعت  ℎام از 𝑖 امین روز سال (

()17

𝑠
(𝐸𝑗𝑠 − 𝐸𝑔𝑖ℎ
𝑗𝐴 × )
𝑠
𝑗𝐾

𝑠
𝑃𝑑𝑗𝑖ℎ
=
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در این رابطه 𝐴𝑗 ،مساحت فضای 𝑗 ام ساختمان است که با توجه به طول و عرض آن محاسبه
میشود .پارامتر 𝑠𝑗𝐸 نشاندهنده شدت روشنایی استاندارد بخش 𝑗 ام ساختمان بوده که با استفاده از جداول
 3و  4تعیین میشود .پارامتر 𝑠𝑗𝐾 نیز که ضریب ویژگیهای المپ و فضا بوده که در بخش قبلی و با
استفاده از رابطه ( )12محاسبه شده است.
ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی
پس از محاسبه میزان مصرف انرژی ساختمان مورد مطالعه و ساختمان استاندارد در طول روز و شب و با
توجه مساحت زیربنا ،شرایط آب و هوایی و منطقه جغرافیایی ،نسبت انرژی روشنایی ساختمان ( 𝑙𝑏𝑅) با
استفاده از رابطه ( )8محاسبه میشود .در نهایت با توجه به مقدار حاصل شده برای نسبت انرژی روشنایی
ساختمان ،رده مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان مورد مطالعه به راحتی با استفاده از جدول ()6
محاسبه شده و برچسب انرژی آن با استفاده از یکی از حروف  A+++تا  Gتعیین میشود.
جدول  .6تعیین رده مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان براساس نسبت انرژی روشنایی ساختمان ( 𝑙𝑏𝑅)
محدوده نسبت انرژی روشنایی ساختمان

رده مصرف انرژی سیستم روشنایی (برچسب انرژی)

𝑅𝑏𝑙 < 1.03

A+++

1.03 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.05

A++

1.05 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.07

A+

1.07 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.10

A

1.10 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.20

B

1.30 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.40
1.40 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.50

E

1.50 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.60

F

1.60 ≤ 𝑅𝑏𝑙 < 1.70

G

𝑅𝑏𝑙 ≥ 1.70

برچسب تعلق نمیگیرد

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ( ،)6سیستم روشنایی ساختمانی که مصرف انرژی آن حداکثر  10درصد بیشتر از
مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان استاندارد باشد ،صالحیت برخورداری از برچسب انرژی  Aرا
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C
D
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دارا است .البته اگر مقدار نسبت انرژی روشنایی ساختمان کمتر از  1/03باشد ،سیستم روشنایی ساختمان
باالترین رده مصرف انرژی را به خود اختصاص داده و دارای برچسب انرژی  A+++خواهد بود .از طرف
دیگر ،اگر مقدار نسبت انرژی روشنایی ساختمان بیشتر از  1/70باشد ،سیستم روشنایی ساختمان صالحیت
برخورداری از برچسب انرژی را نخواهد داشت .البته الزم به ذکر است که هدف اصلی این پژوهش ،ارائه
الگویی برای ردهبندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان بوده و دستهبندی ارائه شده در جدول
( ،)6محدودههای پیشنهادی برای تعیین رده مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان با توجه به نسبت
انرژی روشنایی تعریف شده در بخشهای قبلی ( 𝑙𝑏𝑅) است .به عبارت دیگر ،این محدودههای تعیین
شده را میتوان با توجه به شرایط جامعه همچون پارامترهای فنی ،اقتصادی و فرهنگی تغییر داد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مقاله ،نحوه برچسبدهی سیستم روشنایی ساختمان با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی
ساختمان مورد مطالعه قرار گرفت .به منظور برچسبدهی سیستم روشنایی ساختمان ،ابتدا با استفاده از
روش لومن مبتنی بر شاخص فضا ،شدت روشنایی فضاهای مختلف ساختمان مدلسازی شده و سپس،
شاخص نسبت انرژی روشنایی ساختمان با توجه به نسبت شدت روشنایی ساختمان مورد مطالعه به شدت
روشنایی ساختمان استاندارد مدلسازی گردید .به منظور کاربردیتر کردن روش پیشنهادی ،نسبت انرژی
روشنایی ساختمان با در نظر گرفتن مصرف انرژی در طول روز ،مصرف انرژی در طول شب ،مدت زمان
در دسترس بودن نور خورشید در روزهای مختلف سال ،شرایط آب و هوایی و متراژ فضاهای مختلف
ساختمان مدلسازی گردید .با پیادهسازی نسبت انرژی روشنایی ساختمان و بیان نحوه محاسبه
 A+++تا  Gارائه شد .با توجه به نتایج پژوهش و ردهبندی ارائه شده ،اگر مصرف انرژی سیستم روشنایی
یک ساختمان حداکثر  10درصد بیشتر از مصرف سیستم روشنایی ساختمان استاندارد باشد ،سیستم
روشنایی ساختمان شایستگی برخورداری از برچسب انرژی  Aرا دارا است .اگر مقدار نسبت انرژی روشنایی
ساختمان کمتر از  1/03باشد ،سیستم روشنایی ساختمان باالترین رده مصرف انرژی را به خود اختصاص
داده و دارای برچسب انرژی  A+++خواهد بود .از طرف دیگر ،اگر مقدار نسبت انرژی روشنایی ساختمان
بیشتر از  1/70باشد ،سیستم روشنایی ساختمان صالحیت برخورداری از برچسب انرژی را نخواهد داشت.
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با توجه به مطالعات انجام گرفته در طول انجام این پژوهش ،پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی،
نحوه برچسبدهی کل سیستم الکتریکی ساختمان با در نظر گرفتن تجهیزات الکتریکی و سیستم
روشنایی مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میگردد تاثیر رفتار ساکنین ساختمان و الگوی مصرف
آنها بر روی میزان بازدهی سیستم الکتریکی ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته شود.
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ضمائم
در این بخش ،تجهیزات روشنایی مناسب برای فضاهای مختلف یک ساختمان نمونه جهت داشتن یک
سیستم روشنایی با رده انرژی  Aارائه شدهاند .متراژ فضاهای مختلف ساختمان 4 ،در  5متر در نظر گرفته
شده است .شدت روشنایی استاندارد فضاهای مختلف ساختمان نیز در جداول ( )3و ( )4ارائه شده است.
پارامترهای مورد نیاز سیستم روشنایی ساختمان با رده انرژی  Aمعادل با پارامترهای سیستم روشنایی
استاندارد در نظر گرفته شده است .فرض شده است که از  9المپ مختلف میتوان جهت تجهیز سیستم
روشنایی فضاهای مختلف ساختمان استفاده کرد .در شکل (ض )1بازده نوری (لومن بر وات) المپهای
مختلف ارائه شده است .با پیادهسازی روش پیشنهادی مقاله ،المپهای مناسب جهت تجهیز سیستم
روشنایی فضاهای مختلف ساختمان نمونه حاصل شده است .تجهیزات روشنایی مناسب برای تجهیز
سیستم روشنایی فضاهای مختلف ساختمان در جدول (ض )1ارائه شده است.
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جدول (ض :)1تجهیزات روشنایی مناسب برای فضاهای مختلف ساختمان نمونه
جهت داشتن سیستم روشنایی با رده انرژی A
نوع المپ مناسب برای سیستم روشنایی با رده انرژی A

نوع فضا
اتاق نشیمن

الایدی سقفی قابل تنظیم

اتاق مطالعه و خواب

نور موضعی متمرکز با چراغ انعطافپذیر روی میز با المپ الایدی خطی با
قابلیت تنظیم نور متناسب با نور محیط از طرق میکروکنترلرها و به روش
PWM

نور محیطی الایدی سقفی با قابلیت تنظیم نور محیطی
آمفی تئاتر ،فضای ورزشی

الایدی پروژکتوری

پارکینگ ،راهرو

الایدی سرپیچی با چشم الکتریک

اداری عمومی

نور موضعی متمرکز با چراغ انعطافپذیر روی میز با المپ الایدی خطی با
قابلیت تنظیم نور متناسب با نور محیط از طرق میکروکنترلرها و به روش
PWM

نور محیطی الایدی سقفی با قابلیت تنظیم نور محیطی
سرویس بهداشتی و حمام

الایدی سرپیچدار با چشم الکتریک

موتورخانه و تاسیسات

الایدی سرپیچدار با چشم الکتریک

حسینیه

المپ مهتابی T5

نگهبانی و اطالعات

نور موضعی متمرکز با چراغ مطالعهی انعطافپذیر روی میز با المپ الایدی
روش PMW

نور محیطی الایدی خطی با قابلیت تنظیم نور محیطی
سالن جلسات

نور موضعی روی میز با الایدی سقفی قابل تنظیم
نور عمومی با الایدی سقفی قابل تنظیم

غذاخوری ،انبار

المپ مهتابی T5

آشپزخانه ،آبدارخانه

نور موضعی متمرکز روی میز و گاز با الایدی خطی قابل تنظیم
نور عمومی با الایدی سقفی قابل تنظیم

منبع :یافتههای پژوهش
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الزم به ذکر است که پیشنهادات ارائه شده در جدول (ض ،)1نمونهای از تجهیزات روشنایی مناسب
با توجه به بازده و توان مصرفی آنها برای تجهیز کردن سیستم روشنایی ساختمان به منظور داشتن رده
انرژی  Aهستند .به عبارت دیگر ،با توجه به تکنولوژیهای در دسترس ،شرایط آب و هوایی (در دسترس
بودن روشنایی طبیعی خورشید) و میزان استفاده از تجهیزات روشنایی شاید از گزینههای دیگری نیز
بتوان برای تجهیز کردن سیستم روشنایی ساختمان به منظور داشتن رده انرژی  Aاستفاده کرد.

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2022-05-20
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

