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مديريت سيستمهای روشنايی



روشنايي هاي سيستم در انرژي مصرف سازي ييبهينه ي رو م  ي ر  رژي  ر  زي  بهي 

در• مناسب و آافي روشنايي تامين ، ها فعاليت آليه در آليه فعاليت ها ، تامين روشنايي آافي و مناسب در در
فضاي آار براي جلوگيري از بروز خستگي و آسيب ديدگي  

باشد مي اوليه ضروريات از آارآنان روشناييچشم وجود وجود روشنايي . چشم آارآنان از ضروريات اوليه مي باشد
آافي بخصوص در مراآز صنعتي ، آارگاه ها از حساسيت  

است برخوردار بروزبااليي احتمال مذآور هاي محل در در محل هاي مذآور احتمال بروز .بااليي برخوردار است
آافي و صحيح افزايش يافته و از  خطرات ناشي از عدم ديد

مناطق اين در آافي نور شدت با روشنايي تامين رو اين رو تامين روشنايي با شدت نور آافي در اين مناطق اين
.اجتناب ناپذير است



روشنايی مبحث يیعناوين ب رو وين 

ع• ض ت اه اهميت موضوع•
يادآوری مفاهيم علمی مهندسی روشنايی -

شنا ش ن ات ک کميات سنجش روشنايی-
اصول طراحی سيستم روشنايی طبيعی -

ک الکت ا(نا اغ ا )ال ) المپها و چراغها(منابع الکتريکی-
اصول طراحی و نگهداری سيستم روشنايی مصنوعی -

شنا ا ز ا گ از ان ا ش روشهای اندازه گيری و ارزيابی روشنايی عمومی و   -
موضعی در محيط کار







مبا افزايش ميزان روشنايي مصنوعي در محيط مصرف انرژي سيستم   ي رژي ر ي ر ي و يي رو ن يز يش ز
روشنايي نيز افزايش خواهد يافت آه اين امر منجر به افزايش هزينه  

بنابراين بايد سيستم هاي روشنايي بگونه اي  . گردد انرژي مصرفي مي
بر عالوه آه گردند شرايططراح ايجاد و نيازها تمام نمودن برآورده برآورده نمودن تمام نيازها و ايجاد شرايط طراحي گردند آه عالوه بر

.متناسب با نوع آار و فعاليت به لحاظ اقتصادي نيز بهبنه باشند
:هاي بهينه روشنايي در برگيرنده پارامترهاي زير مي باشند سيستم يم ي پ ي ي

شدت روشنايي مناسب و توزيع بهينه آن* 
عاري بودن منبع روشنايي از چشمك زدن و درخشندگي بيش از حد* 
راندمان باال*



طل نا شنا ت ت آا ا پيامدهاي آار تحت سيستم روشنايي نامطلوبا
چشم خستگي م ي چ
اشكال در تطابق و ديد اشياء و رنگها
بهرهوري شغلیآاهش کارايی و و کارايی شغلیآاهش بهره وري 
و صدمه به شبکيه خيرگي  
حوادث افزايش  افزايش حوادث
اختالالت اسکلتی عضالنی
. . . . 



وبسيستم روشنايي مطلوب يي رو م ي

.مي گردد ويژگيهاي روشنايي مطلوب صرف نظر از منبع تأمين آن در موارد زير خالصه   

 عمومي و موضعي(مطابق استانداردشدت روشنايي(
و رنگ دهی مناسب طيف تناسب منابع روشنايی با ماهيت کار
شنا ز ت ت ک نا ان ه(تنا ا عدم وجود سايه ( تناسب چيدمان منابع و يکدستی توزيع روشنايی

)محسوس روشن
مزاحمت درخشندگی سطوح، پنجره ها و منابع روشنايیعدم يیم رو بع و جر پ وح ی ر ز
 انعكاس مناسب سطوح داخلي بمنظور توزيع روشناييرنگ و
نگهداری صحيح منابع و سطوح



آيا سيستم روشنايي آارگاه از نظر بهداشتي مطلوب است؟

واجد تمام معيارهاي مطلوبيت        :مطلوب روشنايي- ١

واجد برخي از معيارهاي مطلوبيت و قابل اصالح     :معيوبروشنايي-٢ حي ي ي

مند بازمهندسیواجد برخي از معيارهاي مطلوبيت و غير قابل اصالح  نياز    :نامطلوب روشنايي -٢



ن:عوامل مؤثر بر ديدن ي بر ر ؤ ل و

:دارند اساسي نقش تصاوير و اشياء روئيت در زير عوامل  چشم سالمتي بر عالوه

شدت روشنايي  - ١

ت٢ ا ش از ان اندازه شئ يا تصوير-٢

طول زمان روئيت - ٣

ازتا۴ ف ط ا ن ل ط طول موج نور يا طيف بازتابي-۴

انعكاس سطوحضريب  - ۵

تباين٦ تباين-٦



گويد؟ مار چه ميآ

: ١٣٨۶در سال مرآز سالمت محيط و آار وزارت بهداشتجمع بندي آمار موجود در

.  آارگاهها دارای شرايط نامناسب روشنايي بوده اند% ١٧

ر وجو ر ي ب ع بهج ر وز ر و ي ز لر ر

.آارگران در معرض روشنايي نامناسب قرار داشته اند% ١٢ 

 مشهد، همدان،( صنعتی منطقه ٧ در کارگر ٢٠ باالی صنعتي آارگاه ٣٢٠ در  روشنايی ارزيابي نتايج
 داد نشان اند بوده آار مشغول آارگر نفر ١٧٨٢٩ تعداد آنها در آه ) قم ,زنجان ،تنكابن آمل، قزوين،

.اند بوده آار مشغول مطلوب روشنايي با آاري محيطهاي در %30.4 معادل نفر ۵۴٢۴ تنها که


