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روشناييمهندسیمباني علمي



طيف نور مرئي



نوري امواج وريرفتارهاي ج  و ي  ر ر

بازتابشبازتابش•
تفرق•

اف ا انحراف•
تداخل•
شكست•



در توزيع روشناييبازتابش نور از روي سطوح تاثير 
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و رنگها  نور  برخي مصالح ضريب انعكاس



يروشنايسنجشآميات يجشي  يرو

نب١ ي ن :شا :شار نوري منبع-١
 واحد با آه نوراني منبع از شده ساطع نوري توان از عبارتست منبع نوري توان يا عمنب نوراني شار•

.مي شود داده نشان Φ با و مي گردد بيان lm  لومن
ككطلك   .است )فضايي زاويه(استراديانيكدراستانداردشمعيك از شدهساطعنورانيشارلومنيك•

است لومن ۶٨٣ وات يک•



منبع-٢ نور :شدت بع  ور   :
  .گردد مي بيانcdآاندال يا استاندارد شمع واحد با وIنماد با منبع، نور شدت

    ذوباز جسم سياه در درجه   cm2 (1/60)بطور عملي يك آاندال، شدت نور ناشي از يك منبع نوراني با سطح
شدت تابش نور از اين منبع را به عنوان شمع استاندارد . است (Pa 101325)در فشار يك اتمسفر (K 2045)پالتين

.  مي گيرند

صورت زير محاسبه  سطح آره با شعاع واحد به. شار عبوري از سطح آره در هر زاويه فضايي حائز اهميت است
:  شود مي

طگ

57.12114.344 22  rS 

  دارد، روشنايي تابش فضايي بصورتآهآاندال،يكشدتبااينقطه منبع يكازناشينورانتشارگفتمي توانلذا
  آند مي منتشر نوراني شار لومن يك فضايي زاويه هر در
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):):EE((شدت روشنايي شدت روشنايي   --  ٣٣

، عبارت از ميزان شارنوراني دريافت شده توسط يك سطح معين  Eشدت روشنايي با نماد 
 واحد بين المللي شدت روشنايي .مي باشد  Lxو لوآس  fcمي باشد، واحد هاي آن فوت آاندل 

.استLxلوآس 

شدت روشنايي است آه از يك شمع استاندارد در فاصله يك متري توسط سطح يك متر لوآس، يك
مربعي دريافت مي شود يا بر آن سطح تابيده شود

شدت روشنايي است آه از يك شمع استاندارد   :فوت آندل
يك فوت مربعي دريافت شطح در فاصله يك فوتي توسط ) يك آاندال(

fcشود، يا برآن سطح تابيده شود = 11 lx
.



روشنايياستانداردهاي شدت

در محيط هاي مسكوني، تجاري، عمومي و صنعتي براي آسايش افراد، شدت روشنايي  در جداول 
ت ا د د گ ان لخ ق ل قا شنا شدت اشد٥داقل آ ل لوآس مي باشد ٥٠حداقل شدت روشنايي قابل قبول.مخصوصي بيان گرديده است

مورد روشنايي شدت شدت روشنايي مورد مثالخصوصيات مكان
Lxنياز 

انبارها يا زيرزمينها و مكانهايي با  تردد محدود افراد
ها ١٥٠تا ۵٠اه راهروهاي

١٥٠- ٢٠٠بارگيري و تخليه الوار يا تايرآارهاي غير دقيق يا خشن

٢٠٠- ٣٠٠آارهاي خدماتي و توليديآارهاي با دقت متوسط

ق ا مونتاژآا يا تحريري ٣آارهاي ژآارهاي دقيق و ريري ي  ي  ر
٣٠٠- ٥٠٠قطعات



))LL((درخشندگي يا چگالي نور  درخشندگي يا چگالي نور    --٤٤

.  مقدار روشنايي است آه از يك سطح يا از يك منبع روشنايي ساطع مي گردد
به عبارت ديگر اين آميت بيان آننده چگالي نور در منبع توليد يا در روي 

ت ا ش ازتا اط ا ل ا /dا تiا2 ا .است nitياcd/m2واحد اصلي اين معيار.سطوح بازتابشي است

درخشندگي موجود  cd/m20.10براي روئيت اشياء و تشخيص در حد تاريكي و روشني بايد حداقل ي ب ي رو و ي ري ر يص و ي ي رو ي وجو/بر ي ر
تشخيص رنگ به سختي امكان پذير است و در درخشندگي  cd/m2 3در درخشندگي باالتر تا . باشد

ممكن است چشم را  cd/m2  100درخشندگي باالتر از  .شود ديد رنگها آسان مي cd/m2 3باالتر از 

گردد، ناظر آزار سبب يا نمايند خستگي ردچار ر  ر  ز بب  ي ي  ي  ر   چ



گ ش ل گث ش ل مثالهايي از درخشندگي منابعمثالهايي از درخشندگي منابعث



خيرگي ناتوان آننده -درخشندگي آزار دهنده 



حرابطه مهم بين درخشندگي، شدت روشنايي و ضريب انعكاس سطوح م
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L
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    )(نوري بهره ضريب -٥

اين ضريب اختصاصا براي منابع الكتريكي در نظر گرفته     
مي شود و نسبت بين توان نوري منبع به توان الكتريكي آن  

.است، واحد اين ضريب لومن بر وات است



)e(بهره الكتريكي ضريب  - ٦

 نوراني انرژي به الكتريكي انرژي تبديل ميزان آردن معين براي
آلك كاا الك  الكتريكي بهره ضريبازايده   آلالمپ يكصددرصدبهنسبت

  ايده آل المپ نوري بهره ضريب تعريف اين در .مي شود استفاده
ميشودگرفتهنظردرواتبرلومن٦٨٠ .مي شودگرفتهنظردرواتبرلومن٦٨



ضريب بهره نوري و الكتريكي المپهاي متداول



نور تابش :قوانين ور بش  ين  :و

در-١• ميتوانند باشند نشده محدود روشنايي منابع آه صورتي ر در و  ي  و  ب  يي  بع رو ي   ور ر 
تمام جهات تابش داشته باشند و ناظر هرچه از منبع روشنايي دورتر 

در ارتباط با تغييرات شدت . باشد شدت روشنايي آاهش پيدا مي آند
روشنايي به نسبت فاصله ، قانون عكس مجذور فاصله صادق 

از منبع نقطه اي صادق   rرابطه زير براي هر فاصله . مي باشد
ت :استا



فاصله مجذور عكس ور قانون ج س  ون 



نور تابش :قوانين ور بش  ين  :و

در-٢• افقي سطوح روي روشنايي تابش آه صورتي در در صورتي آه تابش روشنايي روي سطوح افقي در  -٢
نقاطي مد نظر باشد آه تابش با زاويه نسبت به خط عمود بر 

هر در روشنايي شدت صورت اين در گردد، انجام سطح انجام گردد، در اين صورت شدت روشنايي در هر سطح
نقطه روي سطح افق تابع شدت نور منبع، فاصله مؤثر منبع  

خط به نسبت تابش زاويه آسينوس و نظر مورد نقطه تا نقطه مورد نظر و آسينوس زاويه تابش نسبت به خط  تا
:  عمود بر سطح خواهد بود



نور تابش :قوانين ور بش  ين  :و

نظر-٣• مد نقاطي در قائم سطوح روي روشنايي تابش اگر اگر تابش روشنايي روي سطوح قائم در نقاطي مد نظر ٣
باشد آه تابش با زاويه نسبت به خط عمود بر سطح انجام  
روي نقطه هر در روشنايي شدت صورت اين در گردد، در اين صورت شدت روشنايي در هر نقطه روي گردد،

سطح افق تابع شدت نور منبع، فاصله مؤثر منبع تا نقطه 
خواهد قائم سطح به نسبت تابش زاويه سينوس و نظر مورد نظر و سينوس زاويه تابش نسبت به سطح قائم خواهد مورد

.  بود



نور تابش :قوانين ور بش  ين  :و

دار، ترآيبي از دو حالت اي روي يك سطح شيبتابش نور از يك منبع نقطه-٤• ع ي ز ور يش ح ي روي وي ز ي ي ر ر
  θدر اين حالت شدت روشنايي روي اين سطح وابسته به زاويه تابش . قبل است

.دارد βو زاويه شيب سطح نسبت به خط افق 



نور تابش :قوانين ور بش  ين  :و

  روي روشنايي شدت دارند، روشنايي منبع يك از بيش آه محيطهايي در - ٥•
 شدت جمع حاصل سطوح، بازتابش گرفتن نظر در بدون نقطه هر در سطوح

:بود خواهد نوري منبع هر از حاصل نسبي روشنايي



دا نگ ا ط د ل اصول مهم در طراحي و نگهداريا

سيستم روشنايي طبيعي



طبيعي روشنايي طراحي ياصول بي يي  ي رو ر ول 

)ادامه(



طبيعي روشنايي طراحي )ادامه(اصول ي بي يي  ي رو ر )(ول 


