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شنا ن تا منابع تامين روشنايينا



روز روشنايي از موثر يي روزاستفاده ر از رو و ه  ا
.  گذشته ساختمان ها به نحوي طراحي مي شدند آه بتوانند از روشنايي طبيعي استفاده آننددر •

سهولت استفاده از نور مصنوعي و امكان آنترل شدت روشنايي آن ، روند توسعه و تكميل اين 
گ ط شيوه را آند آرد، ولي امروزه در طرح هاي معماري ، بازگشتي به سمت استفاده از روشنايي ل

.  طبيعي مشاهده مي گردد
ساختمان ها به راحتي مي توان از روشنايي روز در بخش هاي پيراموني ساختمان آه در در •

آرد استفاده دارند، قرار بيرون فضاي از.مجاورت استفاده ساختمان، مرآزي نواحي در ر ر   ر  ر ي بيرون  ور  ز .ج ن   زي  ر ي  و ر 
روشنايي روز ، مستلزم طراحي دقيق تر و پيچيده تر معماري ساختمان است، با اين وجود 

امروزه تجارب بسياري در طراحي و اجراي اين گونه ساختمان ها به منظور بهره مندي از 
.  روشنايي روز در فضاهاي داخلي و مرآزي آنها آسب شده است

استفادهبديهي• روز روشنايي از توان مي بيشتري سهولت با طبقه يك هاي ساختمان در است است در ساختمان هاي يك طبقه با سهولت بيشتري مي توان از روشنايي روز استفاده بديهي•
به همين ترتيب استفاده از روشنايي طبيعي در بسياري از محيطهاي صنعتي نيز عملي . آرد
.  است

آه در خارج از ساختمان نصب ) فتوسل(توان عملكرد چراغها را توسط سلول هاي نوري مي •
د آ ل آنت د زش نا ا ا نه هز ف ا آه د ش ظه ال ب ت ت ن ا ه به اين ترتيب مالحظه مي شود آه با صرف هزينه اي بسيار ناچيز مي .مي شود آنترل آرد

اين . توان صرفه جويي قابل مالحظه اي را تنها با خاموش آردن المپ هاي اضافي انجام داد
عمل عالوه برآاهش هزينه انرژي ، باعث افزايش طول عمر المپ نيز مي گردد آه از اين 

.طريق نيز صرفه جويي مالي قابل مالحظه اي حاصل مي شود



روشنايي تامين يي:سيستمهاي ين رو ي  ه :ي

اتا گاش ااطاكا ا   انجام مصنوعي ياطبيعيمنابعبكارگيريباروشناييتامين•
 .گردد مي

ط  در يا و زياد عمق با مكانهاييدرآاراما .استخورشيدطبيعيمنبعبااولويت•
 مي غيرممكن گاه و محدود را خورشيد روشنايي از استفاده امكان نامناسب ساعات
نيي از استفاده با فني طراحياصولازاستفادهباوفني روشهايبهتوانميلذا.نمايد يبو ه يوزبويرو زبير
  .نمود تأمين را مطلوبي و آافي روشنايي الكتريكي منابع



:مشخصه هاي اصلي المپ ها

شار نوراني برحسب لومن -١ 
ضريب بهره نوري  - ٢
اآهال٣ تزاا آا تهشتآا اال ا  براساس عمر البته شودميتعيينآارآردساعتهزاربراساسآه-المپعمر-٣

 يا و شود مي اعالم سوخته المپهاي از درصدي يا و نوري شار انتظار حداقل
.باشد سوخته آنها از %٥٠ آه ها المپ عمر

گگ گ المپ هايي آه در ارتفاع آم قرار مي گيرند بايد درخشندگي  -درخشندگي المپ-٤
.پائيني داشته باشند

يكنورزيردررنگهاتفكيكيديدامكانآنندهبياندهيرنگ:المپدهيرنگ-٥ ن ير:پير يينبي هي  ي ور زير ر ر
.دارد %١٠٠ دهي رنگ خورشيد نور .است خورشيد نور به نسبت منبع



متداولهايالمپگروههايزير يزير ه پرو يال وله



:انواع المپ

:آنند مي تقسيم دسته دو به آلي بطور را ها المپ

incandescent      ايرشتههايالمپ-١ lamp pييپ

گاز-٢ در تخليه هاي dischargeالمپ lamp ز       ر  ي  ي  پ  discharge lampال



فشار پر جيوه بخار رالمپهاي ر جيو پر  ي ب په ال
پر کاربردترين توانهاي  . مي شونداين المپها در توانهاي مختلفي توليد : توان•

ا ا ا ال ا١٢۵٢۵۴ا .وات۴٠٠و٢۵٠، ١٢۵:اين المپها عبارتند از
نور ساطع شده از اين المپها  : دماي حرارتي معادل طيف رنگي اين المپها•

درجه کلوين را   ۴٠٠٠تا  ٣٨٠٠در توانهاي مذکور، دماي حرارتي معادل 
.پوشش ميدهد

اين المپها بسته به شرکتهاي سازنده مختلف داراي راندمان  : راندمان نوري •
.مي باشندلومن بر وات۶٠تا۵٠نور بين ي

بيشترين شدت نسبي نور ساطع شده از اين المپها در طيف : طول موج نور•
.می شودنانومتر ظاهر  ٧٠٠تا  ۴٠٠نور های با طول موج 

تا:عمرطول• حداکثر المپها اين عمر میساعت٢٠٠٠٠طول ضمانت ر :رول په  ين ال ر  ی   ول   
.شود

بيشترين کاربرد اين المپها در روشنايی معابر، خيابانهای فرعی،  : کاربرد•
صنعتی ساختمانهای و استپارکها ی ی  ه ه و  ر .پ



فشار پر سديم بخار رالمپهای يم پر  ر  ی ب په

پر کاربردترين . می شونداين المپها در توانهای مختلفی از توليد : توان•
ا ا ا ال ا ا ا٧٢۵۴ا .وات۴٠٠و٧٠،٢۵٠:توانهای اين المپها عبارتند از

نور ساطع شده از اين المپها  : دمای حرارتی معادل طيف رنگی اين المپها•
می  درجه کلوين را پوشش  ٢٠۵٠در توانهای مذکور، دمای حرارتی معادل 

.دهد
اين المپها بسته به شرکتهای سازنده مختلف دارای راندمان  : راندمان نوری •

.می باشندلومن بر وات١٢٠تا٨٠نور بين
بيشترين شدت نسبی نور ساطع شده از اين المپها در طيف : طول موج نور•

.نانومتر ظاهر ميشود ٧٠٠تا  ۴٠٠نورهای با طول موج 
عمر• تا:طول حداکثر المپها اين عمر گارانتی٢۵٠٠٠طول میساعت ر ر :ول  په  ين ال ر  ی ول  ر ی   

.شود
بزرگراهها،   بيشترين کاربرد اين المپها در روشنايی معابر، : کاربرد•

ميادينخيابانهای و استاصلی ی ه ب ين ي ي .ی و 



هاليد متال ي المپهای ل  ی  په ال

پر کاربردترين  . اين المپها در توانهای مختلفی از توليد ميشوند: توان•
ا ا ا ال ا ا ا٢۵۴ا .وات۴٠٠و٢۵٠:توانهای اين المپها عبارتند از

نور ساطع شده از اين المپها  : دمای حرارتی معادل طيف رنگی اين المپها•
درجه کلوين را   ۴۵٠٠تا  ۴٠٠٠در توانهای مذکور، دمای حرارتی معادل 

.می دهدپوشش
اين المپها بسته به شرکتهای سازنده مختلف دارای راندمان  : راندمان نوری •

.می باشندلومن بر وات٩٠تا٨٠نور بين
بيشترين شدت نسبی نور ساطع شده از اين المپها در طيف : موج نورطول   •

.می شودنانومتر ظاهر  ٧٠٠تا  ۴٠٠نورهای با طول موج 
عمر• تا:طول حداکثر المپها اين عمر ميشود١۵٠٠٠طول گارانتی .ساعت ر ر :ول  په  ين ال ر  وول  ي ی  ر  .
بيشترين کاربرد اين المپها در روشنايی سالنهای ورزشی ، استاديوم  : کاربرد•

.استها ، مراکز خريد، پااليشگاهها و ساختمانهای بزرگ تجاری 



:خصوصيات چراغها

ات افنخ اانتخاااغ كاناتناآن  مورد مكان با متناسبآنهاانتخاببراي چراغهافنيخصوصيات  
 چراغ بهترين انتخاب مسئوليت .است زيادي اهميت داراي استفاده،
 در آه فني خصوصيات مهمترين .است روشنايي طراح با همواره

لظط :باشدميزيرمواردشاملاست، نظرمدروشناييطراحي

مکانيکی مشخصات•
ساخت استاندارد•
)باالست و المپ الكتريكي توان( باالست و المپ مشخصات و نوع•
حفاظتدرجه•
محيط با حرارت تبادل براي تهويه وضعيت•
خاص ويژگيهاي يا محدوديتها•
تعميراتونگهدارينحوه• ريو يروه
استفاده هدف با توجه با قطبي منحني به مربوط مشخصات•



چراغها هانواع ع چر و

يچراغها از نظر دسته بندي آلي شامل نقطه اي و خطي مي باشند ي و ي ي ي ر ز ه چر

:چراغها از نظر آاربرد داراي انواع مختلف مي باشند
چراغهاي التهابي، هالوژنه و بازتابي•
چراغهاي فلورسنت و فلورسنت فشرده•

گا آا ا گ(ا ا ا ا ل گ ا )آا )آاسه اي، زنگوله اي يا چهار گوش(چراغهاي آارگاهي•
چراغهاي خياباني•
زينت• چراغهاي چراغهاي زينتي•
چراغهاي ويژه•



چراغها انواع هشكل ع چر و ل 



:درجه حفاظت  چراغ



:ضريب بهره روشنايي  چراغ

 تابش استفاده محل به چراغتوسطشدهتوليدنوري شارتماممختلفداليلبه   
 نوري شار از است نسبتي آننده بيان CU چراغ روشنايي بهره ضريب .آند نمي
مؤثرچراغروشناييبهرهرويمتعدديعواملآنناميشاربهچراغعملي  مؤثر چراغ روشنايي بهرهرويمتعدديعوامل.آن ناميشاربهچراغعملي
:هستند

 ضريب چراغ، آاسه داخل در نور جذب چراغ، جنس و فني خصوصيات
آطط .هستند آنها مهمترينطراحيارتفاعچراغ، آاربردمكانسطوحانعكاس

.رسد نمي يك به هرگز ضريب اين عملياتي طور به      


