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STREET LIGHTING 

 

Penerangan jalan pada umumnya merupakan sebuah sistem yang terdiri atas lampu TL, 

controller dan sumber listrik yang berasal dari PLN. Sistem ini mengonsumsi banyak energi listrik 

sehingga merupakan sebuah beban tersendiri bagi penyediaan energi listrik di Indonesia. Untuk 

penghematan energi, sistem penerangan jalan ini dapat diperbaharui menjadi sebuah sistem yang lebih 

efisien dengan cara mengaplikasikan LED sebagai penerangan dan solar cell sebagai sumber 

energinya.  Sistem penerangan jalan (LED) dengan energi matahari merupakan sistem penerangan 

jalan alternatif yang menggunakan sumber energi terbarukan dan hemat energi. Sumber energi 

diperoleh dari konversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Untuk melakukan konversi 

tersebut, digunakanlah solar cell. 

Pada siang hari, ketika matahari bersinar terang, solar cell akan mengubah energi cahaya 

matahari menjadi energi listrik. Energi listrik ini akan diisikan pada baterai dengan pengendalian oleh 

solar charger controller (SC controller). SC controller ini berfungsi untuk mengendalikan pengisian 

energi listrik pada baterai, jika baterai telah penuh, maka SC controller akan memutuskan pengisian 

listrik dari solar cell. Pada malam hari, lampu LED akan menyala dengan pasokan listrik dari baterai. 

Tentu saja solar cell tidak lagi memasok listrik pada saat ini karena tidak ada sinar matahari. 

 

 

 

 



1. Noriaki Yoshiura, Yusaku Fujii, Naoya Ohta [2013]  

 

Introduction : street lights yang hanya dikendalikan dengan sensor kecerahan sudah menjadi sangat 

umum. Lampu otomatis menyala saat keadaan menjadi gelap dan secara otomatis mati ketika keadaan 

menjadi terang sangat membuang banyak energi sedangkan smart street lights yang dikendalikan oleh 

sensor kecerahan dan sensor gerak dapat mengurangi penggunaan energi. Hanya menyala ketika ada 

gerakan terdeteksi dan biasanya light sensor terlalu terlambat untuk menyala saat pejalan kaki atau 

kendaraan datang. Fujii et al. mengusulkan Smart street lights harus aktif sebelum pejalan kaki atau 

kendaraan datang dan mematikan atau mengurangi kecerahan untuk menghemat daya listrik ketika 

tidak ada deteksi sensor. 

 

Permasalahan :  

A. Direction ( arah ) implementasi 

Smart street lights didistribusikan-instal dan didistribusikan - controll, tetapi cara 

mengendalikan seluruh smart street lights dan tingkat distribusi sistem pengendalian smart street 

lights tidak dibahas secara konkret. Tapi instalasi dan extensionability sangat penting untuk smart 

street lights . Sekarang, cara pengendalian yang dipertimbangkan kembali. 

B. Network 

Smart street lights  memerlukan  sensor network. Ada beberapa metode untuk membangun 

jaringan sensor untuk lampu jalan cerdas. Makalah ini berencana menggunakan ZigBee untuk 

jaringan sensor, tetapi ada beberapa teknologi baru dari jaringan wilayah pribadi. 

C.  Waktu menyalakan dan mematikan. 

Tujuan dari lampu jalan cerdas adalah untuk menghemat daya listrik dan tujuan lampu jalan 

adalah untuk menjaga keselamatan publik atau jalan. Dengan demikian, waktu menyalakan dan 

mematikan penting. Untuk mengaktifkan lampu terlalu cepat menghemat listrik tetapi merusak 

keselamatan publik; menjaga keselamatan publik dan hemat daya listrik memiliki hubungan tradeoff. 

Untuk menentukan waktu menyalakan tidak sulit karena deteksi pejalan kaki atau kendaraan adalah 

pemicu menyalakan. Di sisi lain, waktu mematikan akan sulit.  

 

Solusi  

A. Ada dua cara seperti kontrol pusat dan kontrol terdistribusi. 

 Kontrol Central 

Di pusat kontrol, komputer host  menerima data dari semua sensor dan mengirimkan perintah 

ke smart street lights. Semua lalu lintas jaringan datang ke dalam dan keluar dari host komputer. 

Setiap lampu jalan memiliki sensor, lampu, peralatan komunikasi dan unit kontrol. Unit kontrol 



mengontrol pencahayaan dengan perintah yang dikirim dari komputer host, mengirimkan data yang 

diperoleh oleh sensor dan mengirimkan data yang dikirim dari lampu lainnya, sensor dan komputer 

host. 

Setiap cahaya tidak memiliki banyak informasi atau banyak power CPU, tetapi komputer host 

memiliki semua informasi untuk mengendalikan pencahayaan dari semua lampu. Sebagai contoh, 

komputer host tahu apa lampu harus berubah sesuai dengan deteksi pejalan kaki atau kendaraan oleh 

masing-masing sensor dan pencahayaan durasi setiap cahaya. Ada beberapa masalah kontrol pusat. 

Salah satunya adalah ketahanan; jika salah satu komputer host mengontrol semua lampu jalan, 

kegagalan komputer host akan membuat berhenti nya semua lampu jalan. Mempersiapkan komputer 

host cadangan adalah salah satu solusi, tapi menemukan komputer host backup dan sinkronisasi 

komputer host menjadi masalah. Menerapkan kontrol pusat untuk lampu jalan cerdas membutuhkan 

untuk memecahkan masalah ini. 

 Kontrol Terdistribusi 

Dalam kontrol terdistribusi, setiap cahaya memutuskan untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan dengan menerima data dari sensor, lalu lintas jaringan tidak terpusat, yang merupakan 

titik baik di kontrol terdistribusi. Seperti kontrol pusat, masing-masing lampu jalan memiliki sensor, 

lampu, peralatan komunikasi dan unit kontrol, tetapi unit kontrol mengontrol pencahayaan dengan 

sendirinya tergantung pada data dari sensor. Selain itu, unit kontrol harus memutuskan tujuan data 

yang diperoleh oleh sensor; adalah tidak perlu untuk mengirim data yang diperoleh oleh sensor untuk 

lampu jauh karena pencahayaan dari lampu tidak tidak bergantung pada data yang diperoleh oleh 

sensor jauh. Sekarang, kami berencana untuk menerapkan kontrol pusat untuk lampu jalan cerdas. 

Setelah implementasi, kami akan mengubah sistem kontrol pusat untuk sistem kontrol terdistribusi. 

Dalam pelaksanaannya, kami akan merancang dan membangun lampu jalan cerdas sesuai dengan cara 

kontrol. 

B. Permasalah pada network 

ZigBee didasarkan pada IEEE 802.15.4 dan 802.15.4g baru-baru IEEE dilepaskan dan 

beberapa perangkat jaringan yang diproduksi berdasarkan 802.15.4g IEEE. Salah satu hal penting 

dalam 802.15.4g IEEE adalah MTU (Maximum Transmission Unit); MTU dari IEEE 802.15.4 adalah 

127 byte, tetapi MTU dari IEEE 802.15.4g adalah 2047 byte. Ada beberapa protokol jaringan 

didasarkan pada IEEE 802.15.4. Misalnya, ZigBee dan 6LoWPAN adalah beberapa protokol jaringan 

berdasarkan IEEE 802.15.4. IEEE 802.15.4 tidak dapat digunakan untuk IPv6 karena MTU minimum 

IPv6 adalah 1280 byte. Di sisi lain, IPv6 dapat digunakan pada IEEE 802.15.4g [17]. jaringan sensor 

lampu jalan cerdas yang didasarkan pada IPv6 akan menggunakan beberapa teknologi jaringan 

komputer TCP / IP. 



Smart street lights akan digunakan selama bertahun-tahun dan biaya pemeliharaan lampu 

jalan cerdas adalah penting. Salah satu tujuan dari Smart street lights adalah untuk menghemat daya 

listrik dan biaya lampu jalan. Dengan penting untuk memilih komponen jaringan. Sekarang, kita 

sedang mempertimbangkan ZigBee atau jaringan berdasarkan 802.15.4g IEEE. 

C. Ada beberapa metode memutuskan untuk mematikan lampu 

 Penggunaan timer 

Setiap cahaya memiliki timer, yang memutuskan untuk mematikan. Waktu untuk timer 

berbeda untuk setiap waktu; lampu harus menyala saat mereka berada dalam pandangan pejalan kaki 

atau kendaraan dan karena itu untuk setiap cahaya, untuk survei berapa lama lampu dalam pandangan 

pejalan kaki atau kendaraan yang diperlukan untuk memutuskan waktu untuk timer-nya. Tampaknya 

kerja keras dalam memperkenalkan smart street lights 

 Tidak ada deteksi pejalan kaki atau kendaraan 

Itu wajar bahwa setiap cahaya mati bila tidak ada sensor yang terkait dengan cahaya 

mendeteksi pejalan kaki atau kendaraan. Namun, tidak ada pejalan kaki atau kendaraan adalah tidak 

sama dengan yang ada sensor mendeteksi pejalan kaki atau kendaraan; kadang-kadang sensor 

mungkin tidak mendeteksi pejalan kaki atau kendaraan. Jadi, jika lampu mati dengan mendeteksi ada 

pejalan kaki atau kendaraan, kita harus membangun algoritma yang baik untuk mematikan lampu. 

 

2. Veena P C, Paulsy Tharakan, Hima Haridas, and Ramya K , Riya Joju, Ms. 

Jyothis T S  [2016]  

 

Introduction : Sistem smart street lights  yang diusulkan adalah aplikasi hardware yang mengambil 

video sebagai masukan dan mendeteksi pergerakan kendaraan dan manusia untuk switch menjadi ON 

dan jika tidak ada deteksi  maka untuk switch ke  OFF untuk menghemat energi. Termasuk juga 

sensor yang digunakan untuk mendeteksi apakah suhu dan gas melebihi di daerah tertentu dan 

mengirim SMS segera ke departemen terkait. 

Permasalahan : 

 Sistem yang menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi pejalan kaki gerakan / kendaraan 

menjadi tidak efisien dan tidak tepat karena sistem menuntut instalasi paralel sensor. Ini 

menimbulkan biaya tambahan jumlah sensor dan akan mendeteksi setiap gerakan bahkan jika 

itu adalah burung atau hewan. Metode ini tidak akurat karena sensor hanya mendeteksi 

deteksi jarak dekat. 



 

 Metode alternatif  biaya baterai menggunakan panel surya aktif sepanjang hari juga dianalisis. 

Tapi kelemahan utama dari sistem ini adalah lokasi panel surya untuk pembangkit listrik. 

Daerah yang ditutupi oleh tanaman dan tanah dikelilingi oleh bangunan besar mungkin tidak 

cukup cocok untuk menginstal sistem energi surya. Zona yang tetap sering berawan dan 

berkabut dapat menghasilkan listrik tetapi pada daerah yang berkurang dan mungkin 

memerlukan lebih banyak panel untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk sistem. Di 

negara-negara seperti Inggris, dimana masih berawan, langit mendung mengurangi 

efektivitasnya. Sebagian besar panel fotovoltaik terbuat dari silikon dan logam beracun 

lainnya seperti merkuri, lead dan kadmium. Polusi di lingkungan juga dapat menurunkan 

kualitas dan efisiensi sel fotovoltaik. Karena tidak semua cahaya dari matahari akan diserap 

oleh panel surya sehingga sebagian panel surya memiliki tingkat efisiensi 40% yang berarti 

60% dari sinar matahari akan sia-sia dan tidak dimanfaatkan 

Solusi : 

 Salah satu strategi alternatif untuk pengurangan biaya adalah penggunaan lampu hemat energi 

dengan teknologi pencahayaan canggih. Teknologi yang lebih baru, seperti light emitting 

diode (LED). 

 

Kesimpulan  

Sistem lampu jalan cerdas yang berperilaku tampak seperti lampu jalan biasa berdasarkan 

pada jaringan sensor. Sistem lampu jalan cerdas memiliki beberapa poin yang baik tetapi sulit untuk 

menerapkan sistem lampu jalan cerdas. Jurnal diatas mengangkat masalah bagi pelaksanaannya. 

Sekarang kita mulai membangun algoritma mengendalikan menyalakan dan mematikan untuk lampu 

jalan. Kami juga akan menerapkan algoritma dan mengevaluasi dengan eksperimen. 
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