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و کالیبراسیونآشنایی با نورسنج

1: جلسه

مختلف نورسنجآشنایی با نحوه کار و قسمتهاي :هدف

:شرح آزمایش

در این بخش دانشجو با بخشهاي مختلف یک نورسنج شامل سنسور نوري ، مدار تقویت کننده ، مدار 
.نور سنج مورد استفاده مدل هاگنر میباشد. محاسباتی ، نمایشگر یک دستگاه نور سنج آشنا میگردد

.ددستگاه سنجش درخشندگی در بخش دیگري از این بخش معرفی میگرد

EC1نورسنج ساده ديجیتالي

با کارآيي و کاربرد آساندستگاه ديجیتال اندازه گیري میزان روشنايي
لوکس٢٠٠،٠٠٠تا ٠٫١محدوده اندازه گیري
داراي دتکتور فوتوديود سیلیکون

ساعت٣۵٠ولتي با طول عمر ٩داراي باطري
 ١٣۵(بسیار کوچکx75x35mm ( و بسیار سبک)کیلوگرم٠٫١٩(
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتHagnerسوئد

EC1 IRقرمزسنجش تشعشعات مادوننورسنج ديجیتالي با قابلیت

با کارآيي و کاربرد دستگاه ديجیتال اندازه گیري میزان تشعشعات نور مادون قرمز
آسان

٠٫٠١محدوده اندازه گیريw/m٢٠٠،٠٠٠تا٢w/m٢

٧٠٠محدوده طیفnm ١۵٠٠تاnm
داراي دتکتور فوتوديود سیلیکون
 ساعت٣۵٠ولتي با طول عمر ٩داراي باطري
 ١٣۵(بسیار کوچکx75x35mm ( و بسیار سبک)کیلوگرم٠٫١٩(
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتHagnerسوئد

EC1ماوراء بنفشنجش تشعشعاتسورسنج ديجیتالي با قابلیت UV

با کارآيي و کاربرد آسانماوراء بنفشدستگاه ديجیتال اندازه گیري میزان تشعشعات نور
٠٫٠٠١محدوده اندازه گیريw/m٢،٠٠٠تا٢w/m٢

 در سه مدلUVB, UVA وUVC٣٨٠با دتکتور خارجي براي سنجش تشعشعات در محدوده طیف ھايnm ٢۵٣٠تاnm
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دتکتور فوتوديود سیلیکونداراي
 ولتي٩داراي باطري
 ١٣۵(بسیار کوچکx75x35mm ( و بسیار سبک)کیلوگرم٠٫١٩(
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
 ساخت شرکتHagnerسوئد

Screen Masterمیزان درخشندگيسنجشورسنج ديجیتالي با قابلیت

 با کارآيي و کاربرد آساندرخشندگيمیزاندستگاه ديجیتال اندازه گیري
٠٫١محدوده اندازه گیريcd/m٢٠٠،٠٠٠تا٢w/mو لوکس٢
داراي دتکتور فوتوديود سیلیکون


 ساعت٣۵٠ولتي با طول عمر ٩داراي باطري
 ١٣۵(بسیار کوچکx75x60mm (و سبک)گرم٢١۵(
از فروشداراي گواھي يکساله کالیبراسیون و خدمات پس
شرکت ساختHagnerسوئد

تهیه گزارش کار در خصوص انواع نورسنج و مدلهاي موجود ، تکنولوژي هاي موجود در آن: فعالیت دانشجو
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وانین روشناییضریب انعکاس و بررسی قحاسبه م

2: جلسه

ندازه گیري ضریب انعکاس و بررسی قانون عکس مجذور فاصلهاآشنایی با نحوه :هدف

:شرح آزمایش

:روش کار

به سه طریق قابل انجام است که عبارتند از بکارگیري رفلکتومتر ، استفاده از سطوح آلومینومی و استفاده از 
.نورسنج ساده 

سطح مختلف در آزمایشگاه اندازه گیري می نماییم به این شکل 5استفاده از نورسنج ضریب انعکاس را براي با 
انتی متري سطح نگه داشته و مقدار روشنایی را قراءت مینماییم سپس س10که ابتدا نورسنج را در فاصله 

تقسیم حالت دوم به اول میزان با . نورسنج را چرخانده و میزان روشنایی منعکس شده از سطح را قرائت میکنیم
.ضریب انعکاس سطح بدست می آید

سپس منبع روشنایی رادرفواصل .درابتدا باکالیبره کردن دستگاه ،کارراآغازمی کنیم: عکس مجذور فاصله قانون 
30،60،90cm دهیم،ومیزان شدت روشنایی رابرروي سطح موردنظراندازه گیري می ،،ازسطح موردنظرقرارمی

.کنیم



5

قانون کسینوسهابررسی 

سومجلسه 

بررسی قانون کسینوس ها:کار روش 

120، 80، 40از سطح قرار داده و به ترتیب در فواصل سانتی متر 50منبع روشنایی را در ارتفاع  : روش کار 
. سانتی متر از زیر المپ ، شدت روشنایی را اندازه گیري می کنیم

با توجه به مشخص بودن میزان شدت روشنایی ، شدت نور منبع cosθسپس با استفاده از فرمول 

.را در فواصل مختلف محاسبه کرده و نتیجه گیري الزم از این آزمایش را انجام دهید 
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)سطح شیب دار و منابع متعدد(2بررسی قوانین روشنایی

:4جلسه 

روشنایی .ازسطح موردنظرقرارمی دهیم50cmرااز ارتفاع 1روشنایی شماره ي ابتدا منبع )١:کار روش
رادرهمان 2سپس منبع شماره ي .اززیر المپ به وسیله ي لوکس متراندازه گیري می کنیم70cmرادرفاصله ي

،هم ازمنبع 70cmمیزان روشنایی را درفاصله ي 1قرارداده،وباخاموش کردن منبع شماره ي50cmارتفاع 
.به وسیله ي لوکس متراندازه گیري می کنیم2ي شماره 

درجه در45و 30این بارمی خواهیم تنهابایک منبع روشنایی میزان روشنایی راروي سطح شیبداردر زوایاي )2
.وسط سطح شیبدار اندازه گیري کنیم
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با منابع نوريآشنایی 

:5جلسه 

انواع المپ ها و منابع روشناییر آشنایی با نحوه کا:هدف

:شرح آزمایش

نور المپهاي رشته اي گرم . اینها همان المپهاي رشته اي هستند که ده ها سال است مورد استفاده قرار میگیرند و در هر مغازه اي یافت میشوند
امکان پذیر ) وات(سادگی توسط تغییر نیروي برق به دست آوردن میزان نور متفاوت به . و یکنواخت است و شباهت زیادي به نور طبیعی دارد

.است
حبابهاي سفید رنگ عالوه بر مالیم کردن نور، در زمان مطالعه مانع ناراحتی . حباب المپهاي التهابی در اندازه ها و شکلهاي مختلف تولید میشود

تا استفاده از تاریکخانه چاپ عکس و چراغ خواب مورد چشم میشوند و حبابهاي رنگین، در موارد متنوعی از جشنها و نورپردازي حیاط گرفته
.استفاده قرار میگیرد

به سادگی گسیخته میشود المپهاي التهابی ضد لرزش، انتخاب -به خصوص در انواع کم نور تر آن-از آنجایی که رشته نازك درون المپ
این . یا حتا راه رفتن سامنان طبقات فوقانی، مدام در حال لرزش استمناسبی براي مکانهایی هستند که چراغ یا لوستر در اثر سر و صداي محیط 

.لرزش ممکن است به نظر خفیف باشد اما عمر المپ را کوتاه میکند
مصرفکمجیوهايفلورسنتالمپ●

این . قی به شمار میرودبه اندازه نور المپهاي التهابی خالص و خودمانی نیست، اما نوري حقی(Fluorescent)هرچند نور المپهاي فلورسنت 
.المپها از نوع رشته اي گران تر هستند اما عمر بسیار طوالنی تري داشته و انرژي بسیار کمتري مصرف میکنند

ايرشته-التهابیالمپهاي●
اي رشته اي گرم و المپهنور.میشوندیافتايمغازههردرومیگیرندقراراستفادهمورداستسالهادهکههستندايرشتهالمپهايهماناینها

.امکان پذیر است) وات(به دست آوردن میزان نور متفاوت به سادگی توسط تغییر نیروي برق . یکنواخت است و شباهت زیادي به نور طبیعی دارد
، در زمان مطالعه مانع ناراحتی حبابهاي سفید رنگ عالوه بر مالیم کردن نور. حباب المپهاي التهابی در اندازه ها و شکلهاي مختلف تولید میشود

چشم میشوند و حبابهاي رنگین، در موارد متنوعی از جشنها و نورپردازي حیاط گرفته تا استفاده از تاریکخانه چاپ عکس و چراغ خواب مورد 
.استفاده قرار میگیرد
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میشود به سادگی گسیخته-به خصوص در انواع کم نور تر آن-از آنجایی که رشته نازك درون المپ
المپهاي التهابی ضد لرزش، انتخاب مناسبی براي مکانهایی هستند که چراغ یا لوستر در اثر سر و صداي 

این لرزش ممکن است به نظر . محیط یا حتا راه رفتن سامنان طبقات فوقانی، مدام در حال لرزش است
.خفیف باشد اما عمر المپ را کوتاه میکند

فمصرکمجیوهايفلورسنتالمپ●

به اندازه نور المپهاي التهابی خالص و خودمانی نیست، اما ) Fluorescent(هرچند نور المپهاي فلورسنت 
این المپها از نوع رشته اي گران تر هستند اما عمر بسیار طوالنی تري داشته و . نوري حقیقی به شمار میرود

.انرژي بسیار کمتري مصرف میکنند
این عمر طوالنی دلیل خوبی براي نصب آنها در . سال عمر میکنند5صرفه جویی بسیار کمک میکنند زیرا تا حدود در واقع، المپهاي فلورسنت به 

این المپها عالوه بر اشکال استوانه اي و حلقه اي، به شکل المپ پیچی نیز ساخته شده اند که . مکانهایی است که دسترسی به آن مشکل است
.امکان پذیر کرده استاستفاده از آنها را در هر شرایطی

.المپ هاي کم مصرف نیز از این دسته المپ ها هستند ، اما استفاده از این المپها اصال در حمام و دستشویی تو صیه نمی شود

ش براي پوست بدن مضر است وموجب افزای)ماوراء بنفش )تابش مستقیم پرتوهاي نوري المپ هاي مهتابی یا فلوروسنت بعلت وجود اشعه یووي 
. چین وچروك پوست صورت و نیزایجاد کک و مک می شود 

نانومتر 2800میزان تابش پرتوهاي اشعه ماوراء بنفش از یک المپ معمولی فلوروسنت بیش از با بررسی هاي انجام شده مشخص شده است 
. شود بوده که این مقدار از اشعه تابیده شده به پوست موجب تغییرات پاتولوژیک در سلولهاي پوست می

نتایج . اشعه یووي با تحریک سلولهاي رنگدانه ساز موجب افزایش پیگمان و ایجاد بیماري مالسما و کک ومک در صورت افراد می شود 
ساعت در معرض نور المپ هاي فلوروسنت قرار 8تحقیقات دانشمندان نشان داده است کسانیکه در منازل و یا محل کار خود روزانه بیش از 

. می شوند) کدورت عدسی چشم )برابر بیشتر از افرد دیگر دچار بیماري کاتاراکت یا اب مروارید 5د گرفته ان
خستگی زودرس، افسردگی، ضعف و بیحالی، از دست دادن تمرکز، کاهش راندمان یا : عوارض روحی و روانی نور المپ هاي فلوروسنت شامل

. بازده کاري وافزایش تنش هاي روحی هستند
این المپ ها بخاطر کم مصرف بودن آن در بین مردم طرفداران زیادي دارد ودر سطح وسیعی از ادارات و کارخانجات و منازل از ان امروزه

افرادي که پوست حساسی دارند بیش از . استفاده می شود لذا باید در باره مضرات و خطرات ناشی از این نور اطالع رسانی کافی انجام شود 
. هاي معمولی بیشتر استبینند چون میزان پرتو ناشی از آنها از المپها آسیب میالمپسایرین از این 

هاي پوستی و از جمله سرطان هاي کم مصرف موجب تسریع ابتال به بیماريبر اساس گزارش کارشناسان انجمن پوست انگلیس معتقدند المپ
. وندشچنین سرگیجه و میگرن درافراد مبتال به صرع میپوست و هم

بهتر است نور این المپ ها با استفاده از محفظه هاي مشبک محصور شود تا پرتوهاي مستقیم نور هنگام تابش شکسته و در محیط پخش شود و 
. ساعت در معرض این نورها قرار می گیرند باید از کرم ضد افتاب براي محافظت پوست صورت خود استفاده کنند 4خانمهایی که روزانه بیش از 

بهتر است نور المپ هاي فلوروسنت را با نور زرد المپ هاي معمولی ترکیب کنیم تا ضمن ایجاد روشنایی مطلوب تا حدود زیادي از خطر تابش 
. خالص این نورها نیز کاسته شود

اشعهدادنعبوربانیستاندارداستطبقآنفلورمقدارکههاییالمپ،کنیدداريخودجدامصرفکماستانداردغیرهايالمپبردنبکاراز
. متر نصب نکنید2را در ارتفاع بیش از فمصرکمالمپکهکنیددقتضمنا،میشوندپوستیهايناراحتیباعثخودازبنفشماورا

جیوه ي موجود در آنها ضرر نیستند، زیرا هاي معمولی بیهاي کم مصرف و مهتابی مانند المپهاي خرد شده المپوطنان باید بدانند که تکههم
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اي توان نظیر المپ رشتهاز این رو پس از خراب شدن و شکستن نمی. سمی است
آوري کرد تا جیوه در هوا و آنها را دور انداخت، بلکه باید با دقت و احتیاط آنها را جمع

.محیط پخش نگردد

آنودنبخطربیازفاصلهرعایتقبیلازاستفاده،ونصبحینفنینکاترعایت
.کنیدحاصلاطمینان

عالوه بر اینها دقت کنید که خاصیت کم مصرف بودن آنها زمانی است که جیوه 
درون المپ داغ می شود و در حاالت ابتدایی روشن شدن المپ هیچ مصرف کمتري 

نصب به المپ هاي التهابی وجود ندارد، بنابراین در مکانهایی که نیاز به خاموش و 
است استفاده از این المپ ها هیچ مزیتی ندارد مثال راه پله ها یا روشن کردن مکرر 

.دستشویی ها مکان مناسبی براي نصب کم مصرف ها نیستند 

ضمنا طی تحقیقات فنالندي ها که در مجله نور شناسی اتریش به چاپ رسیده شدت نور این المپ ها براي مطالعه مناسب نیست و موجب 
متاسفانهمابازرگانانوهاچینیلطفبه،نیستندکمکنیددقتبایدخریدهنگامدرکهاما مواردي.گرددمیهحافظتشددخستگی زود رس و

در حالیکه مردم در بازار ! وات اصال صحت ندارد 24باید توجه کنید که المپ کم مصرف باالتر از .مپ استاندارد در بازار به ندرت یافت می شودال
وات عینا شبیه به هم است چینی ها دست به 45تا 20-18وات هستند، باید دقت کنید که مدار الکترونیکی المپهاي 40وات 30اکثرا به دنبال 

را تقلب جالبی زده اند بطوریکه با باال بردن سطح مقطع المپ در قسمت جیوه اي یعنی اضافه کردن دور و پهنا و افزایش جیوه تنها طول المپ 
وات کم 40، گرچه شما نور به ظاهر زیاد مشاهده می کنید ولی در عوض مصرف کمتر وجود ندارد به طور مثال یک المپ افزایش داده اند 
وات 100وات است که یک پنجم المپ 20وات مصرف دارد ، و این تنها المپ 80الی 70وات مصرف نمی کند بلکه حدود 40مصرف حقیقتا 

.وات را تولید نکرده اند 26ي مثل اسرام یا فیلیپس المپ هاي باالي شرکت هاي معتبر المپ ساز.مصرف دارد

وات 20سال برایتان کار کنند خوشحال باشید ، اما یک المپ مرغوب 1برابر نیست اگر آنها 5وات هم 20عالوه براینها عمر المپ هاي باالي 
که باد وباران کم باشد و زیاد روشن و خاموش نشود نصب کنید، چیزي اگر به صورت عمودي یعنی ته آن در پایین قرار داشته باشد و در محلی

. سال دوام دارد 8حدود 

هالوژنالمپ▪

در ضمن نزدیک ترین . این المپها، از تازه ترین انواع المپ هستند و با نور سفید طبیعی و مواج خود، رنگهاي موجود در اتاق را تقویت میکنند
تمامیازبیشبیجا نیست که در کشور آلمان اغلب مردم نور هالوژن را. نور خورشید این دسته از المپ ها هستند لومن نوري و طیف نوري به

بسیار کمتر شده است و بسیار بیشتر مورد استفاده 90در حال حاضر قیمت این المپها به نسبت زمان اولین تولید در اوایل دهه .پسنددمینورها
وات است از بکار 50ولت و 12پها طوري طراحی شده اند که عمري طوالنی داشته باشند،دقت کنید که نوع استاندارد آن این الم. قرار میگیرد

، )هنگام بستن المپ(وجود متغیرهایی چون چربی دست . ولت آن که طبق معمول ساخت کشور چین است اجتناب کنید220بردن نوع مستقیم 
براي طوالنی کردن عمر المپ هالوژن، هنگام .و غبار، میتوانند عمر آنها را به طور قابل توجهی کاهش دهندچربیهاي موجود در هوا و ذرات گرد

از لمس آنها با دست خودداري کنید زیرا چربی . خارج کردن المپ نو از بسته بندي و نصب آن از دستکش پالستیکی یا کیسه فریزر استفاده کنید
.را کم میکندبه مقدار کم، عمر المپیدست، حت

این کار را تنها در زمانی که المپها . در ضمن این المپها را به طور مرتب با یک گردگیر تمیز از جنس پر یا انواع مشابه آن، گردگیري نمایید
د بودن آن مطمئن به یاد داشته باشید که المپ هالوژن روشن بسیار داغ میشود، قبل از لمس آن از سر. خاموش و کامال سرد هستند انجام دهید
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.شوید

این المپ ها مانند سایر المپ هاي روشنایی با استفاده از یک .المپ هاي هالوژن به منظور روشنایی بیشتر در خودروها و منازل استفاده می شود
ن است که در المپ هاي مهمترین تفاوت هاي المپ هاي هالوژن با سایر المپ ها ای. رشته تنگستن در محیط پرشده از گاز تولید نور می کنند

عالوه برگازهاي معمول درون المپ ها،از بخار هالوژن نیز )را به صورت بخار وارد المپ می کنند...) ید، برم و(هالوژن،یکی از عناصر هالوژن
. که البته حرارت و فشار گاز درون المپ هاي هالوژن از دیگر المپ ها به مراتب بیشتر است(استفاده می شود

چنین .ي گاز درون المپ هالوژن فرآیند تبخیر تنگستن را به تاخیر انداخته و باعث می شود تنگستندر درجه حرارت باال فعالیت کندفشار باال
براي ایجاد مقاومت و مقابله با این فشار و حرارت باال، حباب از کوارتز مذاب یا شیشه سخت . فرآیندي منجر به باال رفتن کارایی المپ می شود

به دلیل اینکه . اما اگر قرار است از این نوع المپ استفاده کنید، نکات ایمنی زیر را حتما به خاطر بسپارید. در برابر حرارت ساخته می شودمقاوم 
چرا که امکان شکستن و پخش تکه هاي گاز در المپ هالوژن با فشار باال پر می شود، هنگام نصب این المپ ها حتما از عینک استفاده شود،

براي جلوگیري از باردار شدن المپ توصیه میشود به هیچ وجه به شیشه المپ هالوژن، حتی در حالت خاموش، دست . شه به اطراف وجود داردشی
. خریداري شود) از نمایندگی رسمی(ا المپ هاي داراي نشان معتبر تنه. نزده و در صورت تماس قبل از اتصال با پنبه آغشته به الکل پاك شود

حتما به بدنه استیل المپ هالوژن خودرو و اتصاالت جوشی آن توجه شود و از مصرف المپ هاي غیر استاندارد جدا پرهیز شود، چرا که داراي 
المپ زیبا به صورت هاي مختلف هستیم ، ساالنه میلیون ها امروز شاهد رشد روز افزون این. بوده و براي سالمتی زیان آور هستندUVاشعه 

.چراغ براي جاسازي این المپ ها با طرح ها و رنگ هاي متفاوت تولید می شود

نوزنالمپ▪
مپها این ال. ، براي نورپردازي در گوشه و کنار و یا در زیر کابینتها مناسب است زیرا داراي نوري سفید و خالص است)Xenon(زینانالمپ

.درواقع نوعی المپ هالوژن هستند اما از انواع معمول آن کمتر داغ میشوند و انرژي کمتري مصرف میکنند
نزنوالمپهايازاينمونه●

ايلولهالمپهاي▪
.ار میروندورپردازي تابلو و همچنین روشن کردن ورقه هاي نت نوازندگان به کنبرايوهستندبلندشمعهايشکلبهايلولهالمپهاي

هاالیدمتال-سدیمی-ايجیوهانعکاسیالمپهاي●
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اي جیوهايالمپه

سدیمیالمپهاي

هاالیدمتالالمپهاي

سدیم و یا هلیم در یک محفظه شیشه اي ، و با استفاده از خاصیت التهاب گاز نور افشانی می کنند براي -این المپها با داشتن یک الیه جیوه 
المپ هاي معابر عمومی از این . اده در چراغهاي سقفی و پارکی و تیر هاي چراغ برق مناسب هستند و در جهت خاصی نورافشانی میکننداستف

معموال براي روشنایی نیاز به ترانس و استارتر دارند و بطور استاندارد باید درون یک محفظه یا چراغ و بدور از برف و باران .دسته المپ ها هستند
رغم هزینه باال نور باال و عمر طوالنی دارند اما طیف نوري آنها چندان جذاب نیست ، حتما المپ هاي گازي باالي میوه فروشی ها را یعل. شندبا

.به یاد دارید

کریپتونالمپهاي▪
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و چراغهاي اتوموبیل به کار برده از المپهاي معمولی بسیار پر نورتر است و معموال در فلش دوربینهاي عکاسی ) Krypton(المپ کریپتون 
. استفاده خانگی از این المپها نیز کم کم رواج یافته است. میشود

LEDالمپهاي●

ها دیودهاي ساطع کننده نور در واقع جزء خانواده. به معناي دیود ساطع کننده نور استLIGHT EMMTTED DIODEمخفف واژه 
سازد این است که با ها را از سایر نیمه هادیها متمایز میLEDخاصیتی که . آیندها به شمار مینیمه هاديدیودها هستند که دیودها نیز زیرگروه

.شودگذر جریان از آنها مقداري انرژي به صورت نور از آنها ساتع می

50تا 10در فواصل سانتیمتري قرار داده شده و 80در این بخش یک منبع نوري در فاصله : بخش دوم بررسی قوانین روشنایی
سپس شدت نور منبع محاسبه شده و در مرحله بعدي شدت روشنایی با . سانتیمتري اندازه گیري روشنایی انجام میشود10سانتی متري با فواصل 

.گزارش اندازه گیري تهیه و نتیجه گیري دانشجویان ارائه میگردد. داشتن شدت نور منبه بصورت فرمول محاسبه میگردد

تهیه مشخصات انواع المپهاي رایج در کشور و بررسی خصوصیات آنها: ت دانشجوفعالی
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سنجش روشنایی به شیوه شبکه اي

6: جلسه

آشنایی با یکی از شیوه هاي سنجش روشنایی در محیط کار:هدف

:شرح آزمایش

گیري تعیین هدف اندازه-الف 

گیري و کالیبراسیون انتخاب وسیله مناسب اندازه-ب 

گردآوري اطالعات مورد نیاز از محل و نیازهاي استفاده کنندگان -ج

گیري زمان اندازه-د 

گیريتعیین روش مناسب اندازه–ه 

ی شناخت و توجه به استانداردهاي روشنایی عمومی و موضع–و 

بطور مثال براي طول و عرض . شودکان، تعیین متر بسته به ابعاد م10تا 3ها، ابعاد هر خانه شطرنجی براي مکانهاي سربسته و محوطه
متر 3× 3ها نباید از در مکانهاي کوچک، ابعاد خانه. متر تقسیم گردد5× 5خانه شطرنجی منتظم به ابعاد 21متر، تعداد 15در 35

کمتر باشد

ه گزارش روشنایی مطابق فرمت ارائه شدهاندازه گیري در سالن و آزمایشگاههاي طبقه اول دانشکده جدید و تهی:فعالیت دانشجو
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تعیین تعداد نقاط اندازه گیري و ثابت اتاق

7: جلسه

آشنایی با روش شاخص اتاق در براورد تعداد نقاط اندازه گیري:هدف

:شرح آزمایش



15

IESالگوهاي سنجش روشنایی به شیوه 

8: جلسه

2IESو 1ي الگوهاایی و بکارگیريآشن: هدف

:شرح آزمایش

1



N
PQNEavg

اندازه گیري و ارائه گزارش:فعالیت دانشجو

4
4321 ppppE avg
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IESالگوهاي سنجش روشنایی به شیوه 

9: جلسه

4IESو3آشنایی و بکارگیري الگوهایی : هدف

:شرح آزمایش

N
PNQE avg




)1(

)1(
)1()1(





NM

MRNPMTQNEavg
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IESالگوهاي یوه سنجش روشنایی به ش

10: جلسه

6IESتا 5آشنایی و بکارگیري الگوهایی : هدف

:شرح آزمایش

MN
MNRPMTNQEavg

)1)(1()1()1( 


WL
PWTLQWLREavg

64)8(8)8(8)8)(8( 
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توام و مقایسه آنهاسنجش روشنایی به شیوه 

11: جلسه

IESهاي الگوروش شبکه اي و بکارگیري: هدف

:شرح آزمایش

دادي از واحدهاي دانشکده به روش شبکه اي و الگویی و تعیین میزان تفاوت بررسی روشنایی تع

اندازه گیري و ارائه گزارش:فعالیت دانشجو
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روشناییگزارش تهیه 

:12جلسه 

:فرمت ارائه گزارش اندازه گیري روشنایی 

:اندازه گیري روشنایی 
1-.
۲- .
۳-.
۴-.
۵-.
۶-.
۷-.
۸-.
۹-.

۱۰-.
۱۱-.
۱۲-.
۱۳-.
۱۴-.
15 -.
۱۶- .)۱۴۵۱۴۷(

۱۷-.
۱۸-IESNA.
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طراحی روشنایی مصنوعی با روش لومن و تقسیم ناحیه اي

13: جلسه

آشنایی با محاسبات روشنایی و بکارگیري جداول مرتبط: هدف

:شرح آزمایش

نایی براي آزمایشگاهها و یکی از کالسهاي درسیمحاسبه روش

تعیین متوسط شدت روشنایی عمومی موردنیاز-3

.شدت روشنایی عمومی موردنیاز براي اماکن مختلف تابع دقت وظرافت کاراست

.مقادیرکشوري شدت روشنایی اماکن مسکونی یاعمومی نشان داده شده است8- 3درجدول 

پیشنهاديLUXکمینه شدت روشنایینام مکان مسکونی

200500آزمایشگاه

RCRمحاسبه- 4

متر3متر ؛  وارتفاع 8* 6ابعاد 
سانتی متر70ارتفاع میز کار 

Hrc=3-)0,7+ 0,15=(2. 3=(ارتفاع ناحیه اتاق متر(

RCR

محاسبات وتعیین ضرایب انعکاس موثرسطوح داخلی -5

درصورتی که ضریب انعکاس . روشنایی داخل اماکن چگونگی انعکاس نورتوسط سطوح بنا استیکی ازعوامل بسیار موثردرتوزیع 
. پایین باشد این به معنی جذب باالي انرژي نوري توسط سطوح وهدرروي روشنایی تابش شده روي آن است
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ناسب دیوارها یاباالتر باشدوضریب م0,7لذاتوصیه شده است که متوسط ضریب انعکاس سقف بیشترین مقداروترجیحا 
.باشد0,3-0,1وضریب مناسب کف بین 0,5حدود

اندازه گیري دراتاق آزمایشگاه 

PC =0,5ضریب انعکاس سقف 

PW=0,5ضریب انعکاس دیوار

PF=0,6ضریب انعکاس کف  

، ناحیه سقف )کف ، سقف ودیوار (باداشتن متوسط ضریب انعکاس سطوح PFCوکف PCCضریب انعکاس موثرناحیه سقف 
CCR ونسبت ناحیه کفFCR تعیین گردد)8-4(ازجدول.

Pcc =0,43ضریب موثرسقف 

PFC0,51=ضریب موثر کف 

:وابعاد اتاق بااستفاده ازروابط زیر محاسبه می گرددhfcوارتفاع ناحیه کف hccباداشتن ارتفاع ناحیه سقف FCRوCCRمقادیر 

Hcc = 0,15=ارتفاع المپ ازسقف متر

Hfc =0,7=رتاسقفارتفاع میز کا

CCR=

FCR=

تعیین ضریب بهره سیستم روشنایی- 6

8cu- 5درستون اول مربوط به چراغ تعیین درسطر ها وضریب موثر سقف ووضریب دیوارازجدول RCRبابه دست آوردن 

.بدست می آوریم 

)جیوه اي کم فشار (22المپ فلورسنت شماره ** 

استفاده می کنیم interpolationاز ازمیان یابی CUنیست بنابراین براي بدست آوردن 8- 5درجدول RCR3,35=بدلیل اینکه 
.
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RCR= 3               CU    وPCC=0.43

YX

Y2= 1

0,4530

0,5243

0,550

RCR =5               CU    وPCC=0.43

YX

Y2= 1

0,3830

0,3843

0,3950



25

محاسبه مجموع افت ها - 7

ه طور عملیاتی بسته به بااختصارفاکتور افت،یاضریب نگهداري سیستم ،بTLLFمجموع افت هاي روشنایی ناشی ازعوامل مختلف 
خصوصیات محیطی والکتریکی متععدي است وبه همین دلیل همواره بایدازجانب طراح عوامل تاثیرگذاربر آن مدنظر قرارگیرد 

:شامل موارد زیر است TLFFمهمترین عوامل موثربر.

میزان تمیزي سطوح داخلی محیط کار –الف 

ط چگونگی انتشار ذرات وبخارات درهواي محی-ب

تناوب تعویض المپ هاي سوخته -ج

تناوب ونحوه نظافت چراغها وسطوح - د

خصوصیات ومشخصات فنی چراغ والمپ - ه

ماهیت وخصوصیات وفرآیند کار ونیازهاي محیط - و

خصوصیات الکتریکی -ز

دماي محیط–ح 

ذا هرچه مهارت وتجربه باالتر باشدانتخاب عموما براي مکان هاي مختلف است ونقش طراح درتعیین آن کلیدي است لTLLFمقدار 
می باشد دربرخی حاالت 0,8عمال داراي مقدارعددي کوچکتر ازیک وبراي بهترین وضعیت کمتر ازTLLF.این عامل واقعی تر است

حاصل ضرب هشت عامل موثر برافت روشنایی سیستم است وازطریق TLLFفاکتورافت .نیزتنزل یابد0,3این ضریب ممکن است تا
مول زیر محاسبه فر

RCR =3.35               CU    وPCC=0.43

YX

Y2= 1

0,523

0,53,35

0,385
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.می شود

TF= عامل دما؛ معموال برابریک

VF = 0,95تا0,97عامل ولتاژبرق ؛

RSDD = وباداشتن 8-10فاکتورکثیفی سطح اتاق ازطریق ازجدولRCRوبادجه تمیزي صنعت تعیین می گردد.

LDD = 8-5ل گانه چراغ ازطریق محاسبه باازطریق جداو6فاکتور کثیفی سطح المپ ؛ براي گروههاي

LLD = درنظرگرفته می شود0,93افت لومن المپ دراثرکارکرد وحدودا.

LBF= است0,5درصد المپ ها سوخته که اغلب.

LSD= است0,99وسطوح فلزي یاپالستیک 0,98افت دراثرتغییر سطوح داخلی کاسه چراغ است که براي سطوح رنگ شده برابر.

BF =به غیرازفلورسنت یک می باشدفاکتور روکش حباب المپ ؛براي کلیه المپ ها .

30W0,94فلورسنت 

40W0,95فلورسنت 

0,93سایرفلورسنت

TF=1LBF=1VF=1BF=1RSDD =0,98

LLD=0,93LDD=  0,97=گانه 6وباتوجه به گروههاي 8-4ازطریق جدول

LSD= 0,98براي سطوح رنگ شده

TLLF=TF*LBF*VF*BF*RSDD*LLD*LDD*LSD=0.86

محاسبه توان نوري مجموع چراغها -8

:توان نوري مجموع چراغها برالی تامین متوسط شدت روشنایی موردنیاز روي سطح کار ازفرمول زیر بدست می آید

)لومن (مقدارکل شارنوري موردنیاز = 

Eav =لوکس (شدت روشنایی عمومی موردنیاز(
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CU= ضریب بهره روشنایی سیستم

TLLF=نایی دراثرعوامل مختلف مجموع افت هاي روش

A= مترمربع (مساحت مکان مورد طراحی(

==

شارنوري مورنیاز 

محاسبه تعدادچراغ موردنیاز -9

براي تعیین تعدادچراغ موردنیاز الزم است باتوجه به مشخصات چراغ مورداستفاده وتوان مصرفی المپ یاالمپهاي آن ،توان نوري آن 
.نوري آن معلوم می گرددتوان

لوکس 3200المپ فلورسنت باشارنوري 

9=N=

محاسبه چیدمان چراغ ها-10

براي دستیابی به توزیع یکنواخت روشنایی درسطح مکان موردطراحی الزم است که تعداد چراغ محاسبه شده طرح چیدمانی 
.مناسبی داشته باشد

رسم نقشه -11
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هر المپ فلورسنت به . لوکس باشد200متر باید داراي شدت روشنایی متوسط 20در 15یک سالن -1
درصد آن به طور موثر بر روي سطح کار میتابد، با 65لومن شار نوري دارد که 3200طول دو متر 

نید و نقشه نصب را ترسیم تعداد المپهاي الزم را حساب ک3/0و ضریب بهره ، 8/0احتساب ضریب افت 
.اییدنم

لوکس روشن کرده ایم ، اگر ضریب 300المپ به شدت روشنایی 8متر را بوسیله 20در 10یک سالن -2
.باشد، شدت نور متوسط هر المپ را حساب کنید8/0و ضریب افت 48/0بهره 

کنید به طوري که یحامتر را طر6متر و ارتفاع 30متر ، عرض 70سیستم روشنایی کارگاهی به طول -3
,w=0.5.لوکس باشد300روشنایی روي میز کار شدت c=0.5,ρρf=0.2,ρ است و از المپهاي رشته دار
.لومن نور تولید میکند1500واتی استفاده میشود که هر یک 100

.چراغها را در سقف قرار دهید) الف

.متري از کف نصب کنید4چراغها را در )ب

40المپهاي فلورسنت .استفاده از المپهاي فلورسنت طراحی نماییدسیستم روشنایی کارگاه مسئله قبل را با -4
.لومن شار نوري تولید میکند2000واتی حدود 

را طوري w=0.5,ρc=0.7,ρf=0.1,ρمتر با 4به ارتفاع 2/6در 6/9روشنایی یک دفتر به ابعاد -5
. لوکس باشد200کف متر از8/0طراحی کنید که شدت روشنایی متوسط روي سطح کار به ارتفاع 

.لومن استفاده کنید1500واتی با شار تولیدي 100از المپ رشته دار ) الف
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روشنایی موضعیگیري اندازه 

14: جلسه

ی موضعی براي مکانهاي مختلفندازه گیري روشنایا: هدف

:شرح آزمایش
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)1(طراحی روشنایی مصنوعی توسط نرم افزار

15:جلسه

DIALUXآشنایی با نرم افزار : هدف

:شرح آزمایش

:فعالیت دانشجو
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Microso Viطراحی پالن روشنایی توسط نرم افزار  si o 2007

16: جلسه

Microso Viآشنایی با نرم افزار : هدف si o 2007

:شرح آزمایش
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Surfer 10طراحی نقشه هاي ایزو لوکس توسط نرم افزار 

17: جلسه

Surfer 10آشنایی با نرم افزار : هدف

:شرح آزمایش


