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 آمًزضیديرٌ 

 «ساماودَی ريضىایی در محیط کار» 
 (93/3/26 -دوشنبه ) 

 (مرکس بهذاشت قم)
 

 : مذرّس
 علیرضب مشکوری

 قمعضو هیئت علمی دانشکذه بهذاشت 
 

 :فراگیران
 کبرشنبسبن بهذاشت حرفه ای استبن قم
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 (:10:30الی  9عاػت )تزًاهِ خلغِ اٍل 

 هاّیت ًَر ٍ رٍؽٌایی•

 هفاّین هْن در رٍؽٌایی•

 اًذاسُ گیزی رٍؽٌایی•

 ٍعایل اًذاسُ گیزی رٍؽٌایی•

 اًذاسُ گیزی رٍؽٌاییرٍؽْای •

 اعتاًذاردّای رٍؽٌایی•

 ارسیاتی رٍؽٌایی•



 ماهیت نور و روشنایی
 



  طَل اس ٍعیؼی هحذٍدُ ؽاهل الکتزٍهغٌاطیظ اهَاج•

  (هزئی هحذٍدُ)کَچکی تخؼ تٌْا کِ ّغتٌذ هَخْا

   .اعت دیذى لاتل ها چؾن تَعط آى اس

  ّای اًزصی تا)کَتاُ تغیار هَخْای طَل اس اهَاج ایي•

  تغیار هَخْای طَل تا گاها اؽؼِ هاًٌذ (تشرگ تغیار

  را رادیَیی اهَاج هاًٌذ (کن تغیار ّای اًزصی تا)تلٌذ

   .گیزًذ هی تز در
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 :ماهیت نور
 الکترومغنبطیس امواج طیف از بخشی :نور•
  700 تب 400 :انسبن برای رؤیت قببل طیف محذوده•

 رنگی طیف بصورت نبنومتر
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 :عًامل مؤثر تر دیدن

 یتؤر در سیز ػَاهل ،چؾن عالهتی تز ػالٍُ
 :دارًذ اعاعی ًمؼ تقاٍیز ٍ اؽیاء

   رٍؽٌایی ؽذت1.

   تقَیز یا ؽئ اًذاس2ُ.

 یتؤر سهاى طَل3.

 تاستاتی طیف یا ًَر هَج طَل4.

 عطَح اًؼکاط ضزیة5.

 درخؾٌذگی6.

 تثایي7.



 مفاهیم مهم در روشنایی



 :ريضىایی در مُم مفاَیم
 هٌثغ ًَری ؽار•
 هٌثغ ًَر ؽذت•
 رٍؽٌایی ؽذت•
 درخؾٌذگی•
 هٌاتغ ًَری تْزُ•
 هٌاتغ الکتزیکی تْزُ•
 (ًَری تْزُ ضزیة)رٍؽٌایی تْزُ ضزیة•
 (دّی رًگ)رًگ تدلی ؽاخـ•
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 لومن LED 630وات  7المپ 

 CFLوات کم مصرف یا  15المپ 
 لومن 800

 

 لومن 1250 وات التهابی 100المپ 

 لومن 9500 وات سدیم فشار باال 100المپ خیابانی 

 لومن 165000 وات متال هالید 1500المپ 



مىثع وًر ضدت((Luminous Intensity: 

  خْت یک در را ًَر هٌثغ اس ؽذُ خارج ًَر همذار•

 .کٌذ هی هؾخـ خاؿ

 I :ًَر ؽذت ًواد•

 (cd) کاًذال یا اعتاًذارد ؽوغ :ًَر ؽذت ٍاحذ•
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(ريضىایی ضار چکالی)ريضىایی ضدت: 
(Eclairement()Illuminance) 

 هؼیي عطح یک تَعط ؽذُ دریافت ًَری ؽار هیشاى•

  E:رٍؽٌایی ؽذت ًواد•

  یا Lx لَکظ ٍ  fcکاًذل فَت آى ٍاحذ ّای•

lm/m2 هی تاؽذ. 
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وًر سطحی چگالی یا درخطىدگی(Luminance): 

  تز ػوَد خْت در هٌثغ یک اس هٌتؾزؽذُ ًَر ؽذت•

 .اعت چؾن

  L :درخؾٌذگی ًواد•

 .اعت nit  یا  cd/m2آى افلی ٍاحذ•
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 تایذ رٍؽٌی ٍ تاریکی حذ در تؾخیـ ٍ اؽیاء رؤیت تزای•

 .تاؽذ هَخَد درخؾٌذگی هزتغ هتز تز کاًذال 0/01 حذالل

 تؾخیـ هتزهزتغ تز کاًذال 3 تا تاالتز درخؾٌذگی در•

 .اعت اهکاًپذیز تغختی رًگ

 هوکي هزتغ هتز تز کاًذال 100 اس تاالتز درخؾٌذگی در•

 ًاظز آسار عثة یا ٍ ًوَدُ خغتگی دچار را چؾن اعت

 .گزدد
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(وًری تُرٌ ضریة)ريضىایی تُرٌ ضریة 
CU)()Coefficient of Utilization) 

  ؽار) کار عطح تِ تاتیذُ ؽذُ ًَری ؽار ًغثت•

  تَعط تَلیذؽذُ ًَری ؽار کل تِ (هفیذ ًَری

 .اعت ًَری هٌثغ
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روگ تجلی ضاخص(دَی روگ()CRI): 

  ّز ًَر سیز در تقاٍیز یا اؽیاء رًگ تؾخیـ ًغثت•

 خَرؽیذ ًَر سیز در رًگ تؾخیـ تِ ًغثت هٌثغ

80 حذالل :ػوَهی اهاکي ٍ سًذگی هحیط تزای 

40 حذالل :هؼوَلی هؾاغل تا فٌؼتی اهاکي تزای 

تا هٌاتغ اس تَاى هی :تاس ّای هحَطِ ٍ افلی هؼاتز تزای  

 .ًوَد اعتفادُ ًیش 40 اس کوتز دّی رًگ ؽاخـ
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 گیری روشناییاندازه 



  اًذاسُ تِ الذام اس لثل تایذ کِ ًکاتی هْوتزیي
   :ؽَد گزفتِ ًظز در رٍؽٌایی ارسیاتی ٍ گیزی

   گیزی اًذاسُ ّذف تؼییي (الف
  ّای ًیاس ٍ هحل اس ًیاس هَرد اطالػات آٍری گزد (ب

   کٌٌذگاى اعتفادُ
 گیزی اًذاسُ سهاى (ج
 گیزی اًذاسُ ٍعیلِ اًتخاب (د
  تِ تَخِ ٍ ؽٌاخت ٍ گیزی اًذاسُ رٍػ تؼییي (ُ

 هَضؼی ٍ ػوَهی رٍؽٌایی اعتاًذاردّای
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 :گیری اودازٌ َدف (الف
 تایذ گیزی اًذاسُ اس ّذف گیزی، اًذاسُ تِ الذام اس لثل•

 ٍ دعتگاُ رٍػ، ّذف، ّز تِ دعتیاتی تزای .تاؽذ هؾخـ
  .تاؽذ هی هتفاٍت ارسیاتی ًحَُ

 سیز هٌظَرّای تِ تَاًذ هی رٍؽٌایی ؽذت گیزی اًذاسُ•
    :تاؽذ

ُدرخؾٌذگی ٍ آى هتَعط ٍ رٍؽٌایی ؽذت تؼییي :هحیطی گیزی اًذاس 
 تْذاؽت ٍ ایوٌی دیذگاُ اس رٍؽٌایی تاسرعی ٍ
ُهَضغ در درخؾٌذگی ٍ رٍؽٌایی ؽذت تؼییي :هَضؼی گیزی اًذاس 

  هؾخـ
ُاًزصی هویشی ٍ فٌی ارسیاتی هٌظَر تِ گیزی اًذاس 
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 َای ویاز ي محل از ویاز مًرد اطالعات آيری گرد (ب
 :کىىدگان استفادٌ

  رٍؽٌایی، ارسیاتی ٍ گیزی اًذاسُ فزایٌذ اس هزحلِ اٍلیي•
  ٍ عٌدؼ هَرد هحیط در ًیاس هَرد اطالػات گزدآٍری

   .تاؽذ هی کٌٌذگاى اعتفادُ ّای ًیاس
  کِ ًظز هَرد هحیط اس ای عادُ ًمؾِ اتتذا هزحلِ ایي در•

  رٍؽٌایی تأهیي تا هزتثط هْن هؾخقات ٍ همیاط دارای
   .گزدد  هی تْیِ تاؽذ

  ٍ آًْا کار سهاى هذت افزاد، تزدد هحلْای عپظ•
   .ؽَد لیغت کار، دلت هیشاى تِ هزتَط اطالػات
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  ارسیاتی یا فٌی تاسرعی گیزی، اًذاسُ ّذف درفَرتیکِ•

  تز ػالٍُ تایذ ,تاؽذ رٍؽٌایی تأهیي عیغتن اس فٌی

  خٌظ ٍ اپتیکی هؾخقات تٌا، اتؼاد الذکز، فَق اطالػات

  هاًٌذ رٍؽٌایی عیغتن فٌی هؾخقات داخلی، عطَح

  درفذ ٍ رٍؽٌایی هٌاتغ خقَفیات طزاحی، پاراهتْای

  ٍ رٍؽٌایی عیغتوْای ًگْذاری ًحَُ عَختِ، الهپْای

 .گزدد اضافِ اطالػات فْزعت تِ ضزٍری اطالػات عایز
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 : مصىًعی ريضىایی مىاتع چیدمان
  ًقة رٍؽٌایی هٌاتغ چیذهاى ًَع لغوت ایي در•

  یا هٌظن تِ تَخِ تا ٍاحذ یا کارگاُ هحل در ؽذُ
   .گزدد هی تؼییي آًْا تَدى ًاهٌظن

 
  ًَع تاؽذ هٌظن ًَع اس هٌاتغ چیذهاى کِ فَرتی در•

  هؾخـ A،B،C،D،Eٍ Fاسکذّای یکی تا چیذهاى
  تا تاؽذ ًاهٌظن ًَع اس کِ فَرتی در ٍ گزدد هی

  پؾت در  A2فزم تِ ًاهٌظن گشیٌِ سدى ػالهت
   .ؽَد هی تزعین کارگاُ پالى ٍ هزاخؼِ ففحِ
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   :گیری اودازٌ زمان (ج

 اًذاسُ ًتایح اػتثار تأییذ در هْن ّای هؼیار اس یکی•

   .اعت آى سهاى رٍؽٌایی گیزی

 ػوَهی هغکًَی، اهاکي تزای رٍؽٌایی گیزی اًذاسُ•

 درغیزایٌقَرت،)ؽة در :فٌؼتی یا ای حزفِ ٍ

 (آى غزٍب اس تؼذ یا آفتاب طلَع اس پیؼ

 درؽة :هؼاتز ٍ ّا هحَطِ رٍؽٌایی ارسیاتی•
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 :گیری اودازٌ يسیلٍ (د

  لَکغوتز دعتگاُ تا رٍؽٌایی ؽذت گیزی اًذاسُ•

(Luxmeter) ًَرعٌح یا (Photometer) اًدام 

 .هیؾَد

  ٍاحذ تا «رٍؽٌایی ؽذت» گیزی اًذاسُ ٍعیلِ هتز لَکظ•

 .تاؽذ هی لَکظ
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 وسایل اندازه گیری روشنایی
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Illuminance Meters 
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Luminance Meters 



 :درخطىدگی سىجص

 پیؾزفتِ فتَهتز دعتگاّْای تَعط•

 هتوزکش ٍ آى چؾوی ًوای ساٍیِ اس اعتفادُ تا•

  هؾاتِ هذلْای در)اپزاتَر دیذ ًمطِ کزدى

 (ؽکاری یا تقَیزتزداری دٍرتیي

 دٍکارُ هؼوَال•
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Screen luminance and film density meter 
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Combination Instruments 
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 :کالیثراسیًن
 ؽذت گیزی اًذاسُ تزای :دعتگاُ خارخی کالیثزاعیَى•

 رٍؽٌایی
 درخؾٌذگی گیزی اًذاسُ تزای :داخلی علَل کالیثزاعیَى•

 :کالیثزاعیَى تزای پیؾٌْادی رٍػ دٍ
 ٍ کٌٌذُ دریافت کاهل پَؽؼ تا)ففز ًمطِ کالیثزاعیَى1)

 ػذد کزدى لحاظ درغیزایٌقَرت ٍ پتاًغیَهتز تٌظین عپظ
 (تقحیح

 هؼیي فافلِ در ّوذٍط تاتؼ)اعتاًذارد هٌثغ کالیثزاعیَى2)
 (خاؿ ؽزایط تحت ٍ آسهایؾگاُ در -فتَعل عطح رٍی
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 :سطًح اوعکاس ضریة سىجص

 (Reflectometer)رفلکتَهتز اس اعتفادُ تا•
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... 
  اتتذا عطح اًؼکاط ضزیة تؼییي تزای :تز عادُ راُ•

  ًظز هَرد عطح رٍی را لَکغوتز دعتگاُ فَتَعل
 عپظ .تغٌدیذ را عطح رٍؽٌایی ؽذت ٍ دادُ لزار

  فافلِ در ًظز هَرد عطح هماتل درعت را فتَعل
  رٍی ای عایِ تطَریکِ دادُ لزار عاًتیوتزی15

  تاستاتیذُ رٍؽٌایی ؽذت حالت ایي در ٍ ًیفتذ عطح
  را عطح اًؼکاط ضزیة اًتْا در .تغٌدیذ را عطح اس
  رٍؽٌایی ؽذت تِ تاستاتؾی رٍؽٌایی ؽذت ًغثت اس

   .آٍریذ تذعت عطح اٍلیِ
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 روش های اندازه گیری روشنایی



 :ريضىایی گیری اودازٌ َای ريش (ٌ

 ػوَهی رٍؽٌایی گیزی اًذاسُ (الف

 هَضؼی رٍؽٌایی گیزی اًذاسُ (ب
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 :عمًمی ريضىایی گیری اودازٌ (الف
 رٍؽٌایی ؽذت هؼیي، ایغتگاّْای اًتخاب تا رٍػ ایي در•

 اعتفادُ ًیاس تا هتٌاعة کِ هؼیٌی ارتفاع در هحل ػوَهی
   .ؽَد هی گیزی اًذاسُ افك عطح در تاؽذ کٌٌذگاى

 ٍ ایوٌی تاسرعی یا فٌی تاسرعی تزای تکٌیک ایي در•
 ػولیاتی رٍػ دٍ تِ گیزی اًذاسُ ٍ تٌذی ایغتگاُ تْذاؽتی،

 :اعت پذیز اهکاى سیز
 ای ؽثکِ رٍػ1)
 IESNA الگَیی رٍػ 2)

(IESNA: Illuminating Engineering Society of North 
America) 
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… 
 عطح در رٍؽٌایی ؽذت تایذ ایغتگاّْا، اس یک ّز در•

 لزار افمی کاهالً تقَرت تایذ ًَرعٌح دعتگاُ فتَعل)افك
 خذٍل یا ؽطزًدی پالى رٍی ٍ ؽذُ گیزی اًذاسُ (گیزد

 .گزدد ثثت پالى تِ هزتَط ؽذُ کذتٌذی
 تِ را ًظز هَرد هکاى تَاى هی آهذُ تذعت ًتایح تِ تَخِ تا•

 حذ در ٍ اعتاًذارد حذ اس کوتز رٍؽٌایی ؽذت تا ًَاحی
 هحتَا ّویي تا خذیذی ًمؾِ ٍ ًوَدُ تٌذی تمغین اعتاًذارد

 :رًگی تقَرت ٍ
 طَعی رًگ تِ :اعتاًذارد حذ سیز ًَاحی•
 سرد رًگ تِ :اعتاًذارد حذ در ًَاحی•

 .ًوَد تزعین کارتزدی اطالػاتی الیِ تؼٌَاى•
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210 200 160 33 38 35 115 205 

220 160 120 52 195 68 100 25 

75 130 90 100 80 87 75 72 



 :IESNA الگًیی ريش .2
 ؽوالی اهزیکای رٍؽٌایی هٌْذعیي اًدوي تَعط رٍػ ایي•

   .اعت ؽذُ گذاری پایِ الگَّایی هثٌای تز
 هَرد هکاًْایی رٍؽٌایی ؽذت عٌدؼ تزای رٍػ ایي•

 اس آًْا در رٍؽٌایی هٌاتغ چیذهاى کِ گیزد هی لزار اعتفادُ
 کزدُ پیزٍی الذکز فَق اًدوي پیؾٌْادی الگَی 6 اس یکی
 .تاؽذ

 اًذاسُ ،ایغتگاُ 18 حذاکثز اًتخاب تا هذکَر الگَّای در•
 ضزایثی تَعط هغاحت، هحذٍدیت تذٍى کارگاُ در گیزی

 هحاعثِ یک اًدام تا ؽذُ، تؼییي هختلف ًماط تزای کِ
 .آیذ هی تذعت هحل رٍؽٌایی ؽذت هتَعط عادُ،
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… 

  ًحَُ تؼذ ففحِ در ؽذُ دادُ ًؾاى ؽکلْای در•

  الگَّای ٍ هقٌَػی رٍؽٌایی هٌاتغ چیذهاى

  تِ هزتَط هحاعثات اًدام ًحَُ تِ ًیش ٍ پیؾٌْادی

  اؽارُ الگَّا اس یک ّز در رٍؽٌایی ؽذت عٌدؼ

 .اعت ؽذُ
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 :مًضعی ريضىایی گیری اودازٌ (ب

 آًْا رٍی آًْا فتَعل کِ ؽَد اعتفادُ دعتگاّْایی اس فمط•

 .ًثاؽذ ًقة

 .گیزد لزار هٌاعة ٍضؼیت در تایذ فتَعل•

 فتَعل لائن ٍ افمی عطح در رٍؽٌایی ؽذت گیزی اًذاسُ تزای•

   .گیزد لزار ٍضؼیت ّواى در تایذ

 ٍخَد کارگز تذى یا دعت عایِ ًین یا عایِ هاًٌذ هَاًؼی•

 .تاؽذ ًذاؽتِ
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 استانداردهای روشنایی



 :مًضعیتعییه ريش اودازٌ گیری ي ضىاخت ي تًجٍ تٍ استاوداردَای ريضىایی عمًمی ي ( ٌ
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 ارزیابی روشنایی



 :ريضىایی ارزیاتی

 همادیز تا ؽذُ گیزی اًذاسُ همادیز هطاتمت :اس ػثارتغت•

 تأهیي عیغتن هطلَتیت درخقَؿ ًظز اظْار ٍ اعتاًذارد

 رٍؽٌایی

 :رٍؽٌایی عیغتن هطلَتیت کلی ؽزط دٍ•

 تا همایغِ در هَضؼی یا ػوَهی رٍؽٌایی ؽذت هطاتمت1)

 اعتاًذارد همادیز

 دیذ راحتی تزای کیفی ٍیضگیْای تأهیي2)

82 



 :تاید مطلًب ريضىایی سیستم یک در
 .تاؽذ اعتاًذارد هطاتك رٍؽٌایی ؽذت هتَعط .1
 .تاؽذ ؽذُ رػایت طزاحی کلی افَل .2
 ٍ دّی رًگ ًظز اس) رٍؽٌایی هٌاتغ ًَع تٌاعة .3

   (کار تا تٌاعة
  در داخلی عطَح درخؾٌذگی ٍ اًؼکاط ضزیة .4

   .ًؾَد کارکٌاى آسار عثة کِ تاؽذ حذی
  تَسیغ یکذعتی) تاؽذ ًذاؽتِ هحغَط رٍؽي عایِ .5

   (رٍؽٌایی
   .تاؽذ هطلَب رٍؽٌایی عیغتن ًگْذاری .6
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