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:قانون عکس مجذور 

یک سطح با عکس مجذور فاصله ازروشنایی 

.   منبع رابطه دارد

E=
𝐼

𝑑2

:قانون کسینوس المبرت 

هر سطح با کسینوس زاویه تابش روشنایی 

.می کنندنورتغییر 

Eθ=
𝐼

𝑑2
× cos θ



:تراز نور مورد نیاز کاربری های مختلف

LX50خواباتاقونگهداریفضایوانباروپارکینگ

LX50-100عموممعابرونقلوحمل

LX125-200دقیقغیرکار

LX200-500(مطالعه)دقبقنیمهکار

LX500-1000(خیاطی)دقیقکار

LX1000ازبیشتر(جراحیعمل)دقیقبسیارکار



مشکالت نور پردازی

م چش( مانند خروج از سالن سینما)شدن محیط عوض  : خیرگی( الف

دقیقه طول می کشد تا به نور محیط جدید عادت کند10–8

نور اتومبیل در شب و نگاه کردن )ورود شدت زیاد نور به چشم 

خورشیدمستقیم به 

م زیر نوری نباید نسبت به افق چشمنبع : پردازی نا مناسبنور (ب

درجه باشد30



:  برای یک فضای معیننیازنور مورد محاسبه 

E روشنایی، شدتA ،مساحت سطح نور پردازیF ،شار نوری هر المپ

Uf  ،ضریب فضاLLf ی ظریب برااین )ظریب تضعیف نور المپ در فضا

و برای فضا صنعتی 7/0برای فضای معمولی 8/0فضا با تهویه مطبوع 

(است6/0یا کثیف 

𝑛 =
𝐸 × 𝐴

𝐹 × 𝑈𝑓 × 𝑙𝑙𝑓

:مثال

فرض کنیم  10دارد و اگر ضریب فضا را LM150متر مربع جهت روشنایی با المپ که شار نوری معادل 2400اگر یک سالن کارخانه با مساحت 

تعداد المپ مورد نیاز این سالن را محاسبه نمایید؟

𝑛 =
200×2400

150×10×0/6
= 533.34 = 534= 0.6𝑈𝑓=10 , 𝑙𝑙𝑓E=200  , A=2400 , F= 150 , 

المپ می شود534با توجه به اینکه تعداد المپ نمی تواند اعشاری باشد پس به سمت باال گرد می شود پس تعداد المپ : نکته



:ستون هاقرار گیری المپ در سطر و 

𝑛𝑖 = 𝑛 ×
𝑙

𝑤

𝑛𝑢 = 𝑛 ×
𝑤

𝑙

:مثال

متر فرض کنیم تعداد المپ ها در هر سطر و ستون را محاسبه نمایید20در120در سوال قبل اگر سالن را 

𝑛𝑖 = 534 ×
120

20
=178.99=179 𝑛𝑢 = 534 ×

20

120
= 3W= 20        ,       L= 120



پایان هفته چهارم


