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ن هر فضا به چند لومن نور ساختمایداخلينورپردازيبرامیکننییچگونه تع
دارد؟ازین

مُنا تراشی
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هر فضا به چند لومن نور نیاز داخلی ساختمانبراي نورپردازيچگونه تعیین کنیم 
دارد؟

است؟ البته پاسخ دادن به این سوال مشکل است. اما کافیبراي نورپردازي داخلی ساختمانچه مقدار نور 
که چگونه باید محاسبه کنیم یک فضا به چه میزان ال اي دي نیاز دارد موقتی با این سوال روبرو می شوی

تا نورپردازي خوبی داشته باشد ، مسئله پیچیده تر می شود.
نورپردازي داخلی ساختماننیاز به راهکارهایی براي یا مسکونی ، یک فضا داراي کاربري تجاري باشدچه

وجود دارد.
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پیش از آنکه با نحوه محاسبه مقدار نور مورد نیاز براي فضاها آشنا شوید الزم است با برخی از مفاهیم کلی 
آشنایی داشته باشید :

مفاهیم مهم

Lumensلومن

از یک منبع نور ساطع می شود. چه ال اي دي باشد ، یا لومن یک مقیاس براي اندازه گیري نوري است که 
فلورسنت ، هالوژن یا اینکندسنت. 

این مفهوم را تحت عنوان روشنایی یا خروجی نور هم می شناسیم.
لومن 1700تا 1500در حدود -المپ هاي معمولی خودمانی همین –یک المپ اینکندسنت صد وات

روشنایی تولید می کند.

Wattsوات 

چه مقدار الکتریسیته یک المپ وات معیاري براي روشنایی نیست. بلکه معیاري است که نشان می دهد 
مصرف می کند تا به روشنایی مد نظر برسد. (انرژي) 

ینکندسنت ، نسبت متفاوتی از لومن به ازاي فلورسنت ، هالوژن یا اچه ال اي دي باشد ، یا هر منبع نوري ، 
هر وات را دارد. 

در ادامه قصد داریم از لومن به عنوان یک مقیاس براي اندازه گیري اینکه نور یک فضا کافی است یا نه 
استفاده کنیم.
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معادالت وات

نورپردازي داخلی با توجه به معرفی مفاهیم وات و لومن ، راحت تر است که با توجه به حباب ها در زمینه 
تولید کند و یک ال روشناییلومن 1500بحث کنیم. بنابراین اگر یک المپ صد وات اینکدسنت ساختمان

ت تولید کننده ال اي دي ده ممکن است شرکاي دي ده وات نیز همین مقدار لومن روشنایی تولید کند ، 
وات! 100وات بر روي محصول خود بنویسد معادل المپ حبابی 

در اینجا یک چارت معادل وات ارائه شده است. اما به خاطر داشته باشید که نسبت لومن به ازاي هر وات 
ي هاي رشته اي می تواند کمی متفاوت باشد ، حتی در محصوالت مختلف ال اي دي ، به عنوان مثال نورپرداز

یا ... 

Efficacyاثر 

هر چقدر که این عدد باالتر تعداد لومنی که هر حباب به ازاي هر وات انرژِي تولید می کند. عبارت است از 
محصوالتی که برچسب انرژي باال دارند ، اثر باشد این حباب بازدهی یا کارایی بیشتري دارد. براي مثال ، 

بیشتري دارند و به این معناست که با دریافت انرژي کم کارایی کافی دارند.
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چه مقدار نور کافی است؟
مساحت فضا را محاسبه کنید

. به براي یک اتاق مستطیل شکل طول اتاق را در عرض آن ضرب کنید تا مساحت آن را به دست بیاورید
فوت خواهد بود100عنوان مثال اگر طول اتاق ده فوت و عرض آن ده فوت باشد، مساحت اتاق 

بر اساس نوع اتاق یا هدف استفاده از اتاق میزان شمع نور را محاسبه کنید

به این معناست که یک منبع نوري زمانی که به فاصله یک فوت از آن قرار foot-candleشمع -واحد فوت
ملزومات نوري براي هر فضا با توجه به کاربري آن فضا متفاوت است. براي مثال یک ر دارد. داریم چقدر نو

شمع بیشتري نیاز دارد. -فوت، نسبت به اتاق خواب یا نشیمن به آشپزخانه یا حمام 
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تعیین میزان لومن مورد نیاز

-فوتدریک لومن ، واحد اندازه گیري نور است. براي تعیین لومن هاي مورد نیاز ، باید مساحت اتاق را 
20-10که نیاز به 1فوت مربع100براي مثال یک اتاق نشیمن با مساحت شمع هاي مورد نیاز ضرب کنید.

لومن نور نیاز دارد. 2000تا 1000شمع دارد ، -فوت

4000تا 3000یاز به شمع دارد ، ن-فوت40-30فوت مربع ، که نیاز به 100مساحت یک اتاق نشیمن با 
لومن دارد. 

فوت مربع است. بنابراین براي تبدیل مترمربع مساحت به همان مقدار با واحد فوت 10,7639برابر یک متر مربع١
مربع الزم است مساحت را در این عدد ضرب کنید.

فوت مربع129,167= 10,7639در ضرب12مترمربع برابر است با 12یک اتاق مساحتلبه عنوان مثا
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جمع بندي و نتیجه گیري

لومن به عنوان یک منبع نوري اصلی 5000فوت مربع ، نیاز به حدود 250براي یک فضا با متوسط مساحت 
فوت مربع) می باشد. 250لومن ضربدر 20( 

(چون الزم است غذا را لومن براي هر فوت مربع دارید. 30در ناهارخوري ، شما نیاز به چیزي در حدود 
آن نیاز دارید!نورپردازيلومن براي 540فوت است ، به 3در 6ببینید ) بنابراین اگر میز شما 

د که به یاد داشته باشید ، با وجود این ، این اعداد براي شرایط عمومی است. اگر فضایی را طراحی کرده ای
لومن اضافه کنید. این محاسبات براي سقف 10دیوارها و مبلمان تیره دارد ، براي هر فوت مربع باید حدود 

متر لحاظ شده است. 2,4384یا فوت8ارتفاع در حدود در حدود هایی 

اگر تمایل دارید فضایی روشن تر باشد باید در نهایت ، ترجیحات شخصی در تصمیم گیري شما موثر است.
درصد به این اعداد اضافه کنید. در واقع، بهترین روش براي بیشتر فضاها این است که حداکثر 20تا 10

ر نور فضا را قابل کنترل کنید. ( مانند نورپردازي را براي آن در نظر گرفته و سپس با نصب تجهیزاتی مقدا
تجهیزات سوییچ کردن نور روي مقدار کمتر )
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امیدوارم این مطلب براي شما مفید بوده باشد. در این صورت می توانید این فایل را به رایگان با دوستان 
معمار خود به اشتراك بگذارید. 

نظرات خود را به صورت مستقیم با ایمیل نگارنده مطرح کنید :می توانید 

منا تراشی

ناس ارشد طراحی شهري دانشگاه هنر تهرانکارش
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