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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 نخستین نبشته:

د که این پدیده را از زندگی مردم مجزا و نمیشوآن دارد، برق پدیده ی است که امروزه بشر نیاز مبرم به 

و نمیشود که در صورت عدم موجودیت برق  دانست، چرا که اکثر کارهای روز مره به برق وابسته بوده

 پیشرفت و ترقی صورت گیرد.

مات دانشمندان و امروز این همه ترقی و پیشررفت که ما شراهد آن هسرتیم بدون شر مرهون تاشها و زح

اندیشمندان گرانقدر بوده در این عرصه هیچ گاه احساس غفلت نکرده و مدام در صدد آوردن تغییرات در 

 عرصه های متفاوت این بخش به ویژه برق، آن هم به صورت درست شان بوده است.

میدانید که علم برق بی نهایت وسیع و دامنه آن گسترده میباشد و نمیشود که تمام آنرا روی یر چپتر و یا 

یر کتاب چند صرررد صرررفحه یی خاصررره نمود، به همین علت ما نمیخواهیم که همه ی معلومات در مورد 

 برق را روی این چپتر درج نماییم.

 د.اشموضوع که روی این جپتر گنجانیده شده است المپها و چراغها و تعین محل نصب آنان میبمشخصن 

وسرررریله روشررررنایی امروز توسررررا برق و به واسرررراه همین المپها و یا هم چراغها  شررررما میدانید که بهترین

صررورت میریرد، اگر همین المپها و چراغها نمیبود دیرر ما هم از نعمت روشررنایی برق محروم میماندیم 

و همانند مردمان که قرن های قبل زیسرررت داشرررتند برای روشرررنایی محل زندگی و محل کار مان به ناچار 

آتش اسرتفاده مینمودیم  ویی از زمانیکه برق اختراع گردید و وسیله ی هم برای روشن نمودن  آن باید از 

ر برای جرراگزینی آتش دزمران دیرر زنرردگی مردم کرراملن متغییر از قبررل گردیررد و این پرردیررده بهترین گزینره 

 از آن زمان تا حاال همه ی مردم جهان به صورت گسترده از آن استفاده به عمل میاورند.روشنایی شد که 

نصب نماییم، موارد  کنیماین که المپها و چراغها چیسرت و چرونه باید آنرا در محل که میخواهیم استفاده 

در صنف چهاردهم  سیستم توزیع برقکارخانری ام ) سیمنار ( از مضمون به بهانه ی آماده نمودن هست 

که در پایان به صررورت مختصررر معلومات داده  انسررتیتوت انرژی و آب گرد آورده ام MIHPدیپارتمنت 

تواند با خواندن این نبشررته مسررتفیده شررده و مرا نیز از پیشررنهادات و ام  امید میرود که خوانندگان گرامی ب

 انتقادات سازنده شان ممنون سازند.

 .MIHPمحمدعلی "رحمانی" دانشجوی صنف چهاردهم دیپارتمنت 

 ارتبااات:

9909707040994 

www.Facebook.com/Jaghorinewsand         Jaghori_News@yahoo.com 

                                              www.Jaghorinews.com 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 انتخاب المپها:

از آنجایی که المپ را وسیله تعویض پذیر ایکتریسیته به نور میداند و از آن برای روشنایی محیا استفاده به عمل میاید پس 

 خوب است که در انتخاب آن باید بسیار توجه نمود.

اما بازهم تفاوتهای قابل ماحظه هرچند که شررکتهای مختلف در دنیا المپهای متفاوت را سراخته و به بازار عرضه مینماید  

 ی در توییدات آن دیده میشود.

ما در اینجا انواع المپها را به معرفی میریرم و به دنبال آن هم موارد که در انتخاب المپ رول مهم دارد را هم به رشرررررررته 

 تحریر در میاورم و امیدوارم که بتواند برای تان مفید واقع شود.

 انواع المپها:

 میادی به بازار عرضرره شررد  در آن دوره برای مردم بسرریار با  4099این نوع المپها که در سررال  :بیالمپ التها

رفت  اما به دییل اینکه بیشترین انرژی دریافتی را به عوض اینکه و استفاده زیادی از آن صورت میر همیت بودا

ر د نقص عمده این نوع المپ میباشرررررررد.که از جمله بره انرژی نوری تبردیرل نمرایرد، به انرژی گرمایی تبدیل میکند 

جاهای که انرژی گرمایی نیاز نباشرد از این نوع المپها نباید استفاده شود، در غیر آن صورت باید از دستراه های 

 هواکش نیز استفاده کرد که هزینه ی زیادی را برمیدارد.

 بیشرتر در سیستمهای رادار از آن در انرلیسرتان سراخته شرد،  4099المپ مایکرویو که در سرال  :المپ مایکرویو

اسرررتفاده مینمود که بعدن هم قاعات دیرر به بازار آمدند که جاگزین المپ مایکرویو شرررده اند. گفتنی اسرررت که این 

 نوع المپها برای استفاده های شخصی در منازل چندان استفاده صورت نمیریرد.

 ی رشته یی میباشد و حباب آن ن خوردتر از المپهاالمپهای هلوژنی که به بازار عرضره شده، اکثر :المپ هلوژنی

شریشره آیومینوسریلیکات سراخته شرده اسرت که در داخل الیه بیرونی آن قرار داده میشود  گفتنی است که الیه  هم از

انفجار المپ ساخته میشود. همچنان  پراگندگی قاعات آن در زمان بیرونی برای جلوگیری از اشرعه ماورا بنفش و

مقدار نور خروجی ی میباشررد که بازدهی نوری و عمر این المپها نسرربت به سررایر المپها بیشررتر بوده و قابل یادآور

 هم در این المپها تا اخیر عمر آن ثابت به نظر میرسد.

 فلوریسررنت نیز از جمله المپهای به شررمار میرود که دارای بازدهی بیشررتر نور میباشررد، و  المپ :المپ فلورسنننت

به بازار عرضررره شرررد، نسررربتن مورد اسرررتقبال مردم قرار  4099یر نوع این المپ که بنام کم مصررررف در سرررال 

د. المپهای سررررررراعت به باالتر میباشررررررر 49999گرفرت و از آن اسرررررررتفاده به عمل میاید که عمر این نوع المپها از 

ع مختلف به بازار عرضررره شرررده که ااز یحاظ اثر رنگ بر روح و روان نیز به انو ،فلورسرررنت در رنرهای متنوع

رنگ سرررررفید، سررررررد و رنگ قرمز، گرم میباشرررررد. در حاییکه بقیه المپها اکثرن دارای یر نوع رنگ، آن هم زرد 

 .هستند

 دی به بازار عرضررره شرررد، از آن زمان تا حاال بیشرررتر میا 4079ال ای دی، که در سرررال  المپ :المپ ال ای دی

  نورپردازی در شب کاربرد دارند.برای نورپردازی 

 د که با یر باالسررت محدود رربنی در هوای آزاد داای کی ربنی دو ایکترود میلهاالمپ قوس ک :ربنیاالمپ قوس ک

ایکترود به هم و سپس جدا سازی آنها ایجاد شود. قوس ایکتریکی با نزدیر کردن دو کننده جریان انرژی دهی می
ری بیشررت یها بازدهکند تا به رنگ سررفید در بیایند. این المپنوک دو ایکترود را گرم می ،گردد. قوس حاصررلهمی

دهند و نیاز به تنظیم مداوم ربنی زود عمر خود را از دسررت میاهای کای دارند، اما میلههای رشررتهنسرربت به المپ
های سربسته نیاز به تهویه دارند، و به کنند، در محیاها اشعه ماوراء بنفش بسیار زیادی تویید میالمپدارند. این 

ال کار های باربنی در تواناعلت نور بسریار شردیدشان نیاز به محافظی در مقابل دید مستقیم دارند. المپهای قوس ک
ای هسررتند. تری داشررتند. همچنین آنها منبع نور نقاهبیشرر یبازده ۰۲۹۱های ابتدایی دهه کنند، و به نسرربت المپمی

این مشررخصررات آنها را برای منابع نوری مورد اسررتفاده در جسررتجو، نورهای راهنما و نور پرژکتور فیلم مناسررب 
ها اسررتفاده انها را برای مصرارف عادی دشرروار سراخته بود. نیاز مداوم آنها به توجه و تنظیم، و تعویض مداوم میله
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ه همین دییل از انها در زمانی که نور پرتوان مشابهی وجود نداشت به عنوان منابع نوری پرتوان استفاده ساخت، ب
به صورت زیاد مورد استفاده شران در اواسا جنگ جهانی دوم ربنی عارغم جایراه ویژهاشرد. المپهای قوس کمی

 قرار میررفت.
 ه یا سریلیکایی است که با دو ایکترود فلزی که با گاز ازالمپ تخلیه ایکتریکی شرامل شریشر :المپ تخلیه الکتریکی 

اسرت. گازهایی شرامل ننون، آرگون، زنون، سردیوم، متال هایید و جیوه. اساس کار اند پوشرش داده شردههم جدا شرده

شرررود، ها همانند المپ قوس کربنی اسرررت، اما واژه المپ قوسررری معموالم به المپ قوس کربنی اااق میاین المپ

عضی شود. در بها المپ تخلیه ایکتریکی گفته میهای نوین تخلیه گازی عمومام به این المپل اسرتفاده از روشبدیی

از به گیرد. این عمل نیاز انواع المپ تخلیه ایکتریکی ویتاژ بسرریار باالیی برای ایجاد قوس مورد اسررتفاده قرار می

دهد. پس از تشررررکیل قوس، مدار باالسررررت را تشررررکیل میدارد، که قسررررمتی از  igniter مداری ایکترونیکی به نام

کند. بدون باالسررت جریانی مازاد عبور یابد، و باالسررت جریان کاری را محدود میمقاومت داخلی المپ کاهش می

ها مقدار کمی ننون دارند که اجازه ایجاد خواهد کرد که باعث تخریب سررررریع المپ خواهد شررررد. بعضرررری از المپ

ترین کنند. سادههای سدیوم کم فشار اینرونه عمل میدهد. المپمی igniter ادی را بدون نیاز بهجرقه در ویتاژ ع

ها هزینه در اویویت اسرت مورد استفاده قرار نوع باالسرت تنها یر سرلف اسرت، و زمانی که مانند نوردهی خیابان

 گیرند،.می

 شوند دارای مزایا نام سانـفار شناخته میه بالمپهای نسل جدید کم مصرف که  :المپ مقناطیسی ای وی دی سانفار
باشرررررند. المپهای باشرررررند که قابل رقابت با هیچ یر از منابع نوری موجود نمیفردی می به و ویژگیهای منحصرررررر

دارای ، یوژن  هاالمپهایهمانند گیرد موجود که در صررررررنایع، خیابانها و کارخانجات و... مورد اسررررررتفاده قرار می
جویی در مصرف انرژی صرفه ۱۸%باشرند ویی نسل جدید روشنایی تا مصررف انرژی باال و اول عمر کمی می

سال قابل استفاده باشد. از نظر زیست محیای  ۹۱تواند بیش از هزار ساعت میصدکرده و با اول عمری معادل 
شود زیرا از گازهای خارناک و حیا زیست نام برده میهم در دنیا از این المپها به عنوان نور سبز یا دوستدار م
المپهای نسل جدید فوق کم مصرف به دییل ساختارشان فاقد  همچنین جیوه مایع در سراختار آنها استفاده نشده است.

توان به مزایای دیرری نیز اشاره نمود: به دییل باشرند و عاوه بر ویژگیهای ذکر شده میآیودگی محیا زیسرت می
کنند و میزان مصرررررف برق را به شرررردت کاهش از انرژی را اتاف می ۹۸فاده از باالسررررت ایکترونیکی فقا اسررررت
شررود و هیچ گونه سرروسررو زدن در آنها مشرراهده نمی (KHz 230) دهند. به دییل فرکانس کاری باالیی که دارندمی

علت چشررررررم رانندگان را در هنرام نور یکنواختی دارند، در ضررررررمن نور آنها درخشررررررندگی زننده ندارند، به همین 
گرداند. به دییل اینکه شرررررردت جریان تر میکند و درواقع جاده را برای رانندگان ایمنرانندگی در شررررررب اذیت نمی

کاری و اتاف انرژی آنها پایین اسرررت بنابراین میزان حرارت ایجاد شرررده توسرررا آنها نسررربت به المپهای نسرررل قبل 
االست باشند بدییل استفاده از بویتاژ کاری در برابر نوسرانات برق بسریار ایمن میبسریار کمتر اسرت. بدییل وسرعت 

شوند )حتی در هنرام روشنایی مجدد( و تعداد خاموش و ایکترونیکی و عدم وجود استارتر به اور آنی روشن می
ا، پلها، بزرگ راهها، روشررنایی کلیه خیابانها، معابر، تونلهه روشررن شرردن المپ تیثیری در اول عمر آنها ندارد. ب

 هانیروگاه –ها پاال یشراه –کارخانجات و انبارها  –ها اسرتادیوم – بیل بوردها –های اجتماعات سراین –ها پارک
پایراهها و کلیه مراکز نظامی چه داخل شرهر و یا خارج از شررهر اسررتفاده ازنسررل جدید المپهای فوق کم مصرررف  -

معابر عمومی با توجه به اول عمر آنها عاوه بر اینکه موجب کاهش  سررررررران فرار در نور پردازی و روشرررررررنرایی
گردد. همچنین برره علررت نزدیکی نور این المپهررا برره نور میرهررداری و تعویض مرتررب المررپ هررا از نظر نهزینرره

مناظر ااراف در هنرام شررب خورشررید، نور آنها مانع خسررتری چشررم در هنرام رانندگی و همچنین وضرروح بیشررتر 
 .باشد. یذا برای عبور و مرور وسایل نقلیه فوق ایعاده مفید میگرددمی
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حررررردود تررررروان  نوع حباب شکل حباب نوع المپ
 )وات(

اثرررررررررگررررررررزاری 
نوری )یومن بر 

 وات(

مررردت زمرررران  رنگ نور
تررقررریرربرری راه 
انررررررررررررررررردازی 

 )دقیقه(

رشرررررررررترررره یررری 
 معمویی

سررررررفید مایل به  99 9999تا  92 روشن یا مات گابی
 سبز

9 

رشرررررررررترررره یررری 
 هلوژنی

سررررررفید مایل به  92  روشن میله یی
 سبز

9 

سرررررررودیرمی کم 
 فشار

 49 زرد 92 9999تا  92 روشن یویه یی

سرررررررودیرمی پر 
 فشار

یرررررویررررره یررررری، 
 بیضوی

تررررررررررا  929 روشن
4999 

سررررررفید مایل به  499
 زرد

9 

میلرره یی، یویرره  متال هایید
 یی، بیضوی

 9 مانند نور روز 79  روشن

صررررررررررورترررری،  49  روشن یویه یی تابلوی نیون
سررررررربررز، آبرری، 

 قرمز

9 

 

این بود معلومات عمومی در مورد انواع المپها که با کدام مشرخصات به بازار عرضه شده است، و حال میرسیم به نوعیت 

رنگ و مکان مورد  اندازه سررررررریان نوری، مدت زمان عمر، توان برقی، ظاهر، با توجه به شرررررررکلانتخاب المپها که باید. 

ل در گذشرته نصرب المپ های رشته ای در مکان های پررفت وآمد، اتاق با سقف کوتاه ، ساین اسرتفاده آن باشرد به اور مثا

 شررد زیاد در آن محیا ها از اشررتباهات اراحان روشررنایی به شررمار می رفت. و های کنفرانس و.... به تعداد زیاد بعلت آمد

ک های دیرر اراحی روشنایی به شمار روشن شدنهای متوایی و پی درپی از ما-مدت زمان روشرن بودن المپ و خاموش

می رود. برای مکان هایی که تعداد دفعات کلید زنی )خاموش و روشررررررن شرررررردن( آن ها زیاد بوده و در عوض مدت زمان 

وات( اسرررتفاده می گردد.  ۰۱۱روشرررن بودن المپ حداقل می باشرررد معموال از المپ های وات پایین )مانند المپ رشرررته ای 

موش و روشرررن شررردن المپ کمتر باشرررد و مدت زمان روشرررن بودن آن اوالنی گردد اول عمر مفید هرچه تعداد دفعات خا

 نشان می دهد. را المپ به میزان قابل ماحظه ای افزایش

 

 

اسرررررررتفراده از المپهررای کم مصررررررررف در منررازل 

مسرررررررکونی جهرت اتاق های ماایعه، نشررررررریمن، 

پذیرایی وآشررررپزخانه و سررررراین های مجتمع های 

سرراعته نیاز  ۹۴ا به روشررنایی مسررکونی که اکثر

دارند، مناسررب به نظر می رسررد. میزان گرمای 

متصرراعد شررده از المپ های کم مصرررف بسرریار 

کمتر از المپ های رشرته ای بوده و یذا استفاده 

از آن هررا در محیا هررایی بررا سررررررریسرررررررتم تهویرره 

مرکزی، بسررریار به صررررفه جویی انرژی کمر 

 مررررررررررررررررررری نرررررررررررررررررررمرررررررررررررررررررایرررررررررررررررررررد.

 

پ های کم مصرررف به با توجه به اینکه نور الم
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محیا پراکنده میشرررروند پیشررررنهاد میرردد از قاب چراغ و منعکس کننده های مناسررررب جهت بهره مندی حداکثری از نور این 

 المرررررررررررررررررررررررررپ هرررررررررررررررررررررررررا، اسرررررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررررررررررررررفررررررررررررررررررررررررراده نرررررررررررررررررررررررررمرررررررررررررررررررررررررود.

 

 برررره مرنظور داشرررررررتن حررررداکثر نور دهی منرررراسررررررررررب المپهررررای کم مصررررررررف برررره صرررررررورت آویز نصررررررررررب گردنررررد.

 

 دقیقه زمان الزم اسرررت تا آنها به بیشرررترین میزان نوردهی برسرررند. ۴حدود  پس از روشرررن شررردن المپ های کم مصررررف در

ا، مثام نصب المپ ها، رشته .المپ باید با توجه به شرلل ظاهر،، رنگ نور و محل صحی  نصب صورت پذیرد انتخاب

اشرررتباهات اراحه روشرررنایه روزانه مراجعین بسررریار زیاد، دارد از  سررراین لنفرانس یا بانله له ،فراوان در سرررقف لوتاه

اراحه روشرررنایه  زمان روشرررن بودن المپ و تناوب خاموش و روشرررن شررردن آن یله دیرر از ما  ها، باشرررد. مدتمه

باشرررند، چرا له پله، انبار، و مانند این ها مناسرررب مهحمام، راه ،تشرررنابهایه مثل ا، برا، محلباشرررد. المپ ها، رشرررتهمه

این موضروع با ویژگه المپ  وتاه و تعداد دفعات قاع و وصرل آنها زیاد اسرت. در صرورتیلهروشرن بودن آنها ل مدت زمان

لم مصررف به تعداد دفعات خاموش و روشرن شدن بستره  ها، لم مصررف در تضراد اسرت، چرا له اول عمر المپ ها،

باوریله اول  یابد،ش مهخاموش و روشرررن شررردن این المپ ها لاهش یابد، اول عمر آنها افزای دارد. هر چه تعداد دفعات

توجه به ماایب یاد شرررده اسرررتفاده از المپ ها، لم  سررراعت با توجه به این مسرررییه عنوان شرررده اسرررت. با9999عمر بیش از 

له  ها، مسررلونه برا، روشررنایه سرراین هایههای مسررلونه و در مجتمعآشررپزخانه در خانه های نشرریمن ومصرررف در اتاق

 .شررررررررررررروده دارنرررررررد تررررررروصررررررررررررریررررررره مرررررررهسررررررررررررراعرررررررتررررررره نررررررریررررررراز بررررررره روشرررررررررررررنرررررررایررررررر 91برررررررارررررررور 

ای باشرررد، رشرررته تواند جایرزین مناسررربه برا، المپ ها، شرررمعی ووات مه 92تا  2با توان ایلتریله  المپ لم مصررررف،

ای اسرت. اسراسرام المپ ها، لم مصررف به سبب المپ رشرته برابر 6تا  2نور، آن برابر و بهره 9باوریله اول عمر آن 

ا، بین المپ مقایسرررره زیاد، در فضرررراهای بسررررته بر دیرر المپ ها برتری دارند. جدول زیر نور،بهره توان ایلتریله لم و

 .ا، با لم مصرف را نشان می دهدها، رشته

 

 کم مصرف ) فلورسنت فشرده ( رشته یی نوع المپ

 69 49 بهره نوری ) یومن بر وات (

 99 499 وات مصرفی برای روشنایی یکسان

 ساعت 9999 ساعت 4999 اول عمر

 پس از این جا به این نتیجه میرسیم که المپهای فلورسنت از همه ی المپها بیشتر مورد استفاده قرار میریرد.

 فلورسنت نسبت به گروپ رشته دار عبارتند از: المپبرتری های 

 نور را به صورت متناسب پخش یا تقسیم میکند .4

 سیستم روشنایی عمومی بسیار خوبی را به وجود میاورد. .9

 ی چشم ها نمیرردد.رنور آن باعث خست .9

 رنگ اجسام در روشنایی آن خوبتر تفکیر میرردد. .1

 فلورسنت در این است که شیمای چاالنی مغلق داشته و همچنان در برابر حرارت خیلی حساس میباشد المپهاینقص 

 ای فلورسنت به صورت یکجایی نیزایبته باید یادآور شرد که از نظر انجنیری اسرتفاده هم زمان گروپهای رشته دار و گروپه

 جواز دارد.

ا، دارد، در راندمان روشنایه تیثیرعمده ... و )هآمیز، استفاده شدخصوصیات محیا ااراف )جنس دیوارها و سقف، رنگ

شررود، له درجه بازتاب نسرربتام ها، روشررن توصرریه مه ها، مسررلونه، ادار، وتجار، اسررتفاده از رنگاز این رو برا، محل

 .باالیه دارند
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 فیصد 088تا  08 سفید

 فیصد 22تا  62 زرد روشن

 فیصد 50تا  08 سبز روشن

 فیصد 12تا  19 آبی آسمانی، خاکستری روشن

ها، شررررود، اسررررتفاده از قاب چراغ و منعلس لنندهبا توجه به اینله نور المپ ها، لم مصرررررف بصررررورت پرالنده پخش مه
 . ها خواهد داشت مناسب و شلیل تیثیر بسزایه در استفاده حدالثر از نور این المپ

 : هاپیشنهاد

له در بخش روشرنایه به خوبه آشلار گردیده و با توجه به توضریحات ارانه شرده، ضررورت اسرتفاده بهینه از انرژ، ایلتری

 : گردددر این راستا موارد زیر پیشنهاد مه

 وات در 499ا، اسررتفاده از المپ ها، لم مصرررف )فلورسررنت فشرررده( بجا، المپ ها، شررمعه یوسررترها و رشررته

 اتاقها، نشیمن، پذیرایه و آشپزخانه

 ها، انباریها، سرررویسررها، پله وات در راه 499ا، رشررتهوات بجا، المپ  19و  69ا، اسررتفاده از المپها، رشررته

 بهداشته

 ها، مناسرررب و شرررلیل برا، المپها، لم مصررررف به جهت افزایش زیبایه و انعلاس مناسرررب در نصرررب قاب چراغ

 راستا، استفاده بهینه از نور المپ

 هااستفاده از رنگ آمیز، روشن برا، دیوارها، سقف، چهارچوب در و پنجره 

 ها، عبور جهت خاموش نمودن چراغ فضاها، با استفادهها و محلدار در راهرواز للیدها، زمان استفاده 

 ها، ادار، و دیرر محل ها، لارمحیا ییها، فلورسنت معمویه )مهتابه( برا، روشنا استفاده از المپ. 

 چـــــــــــــراغـــــهـــــا:

) قسرمت کوچکی از سریان تشرعشرعی که توسرا چشم انسان به شکل نور چراغهای عبارت از وسرایلی اند که سریان نوری 

صرررررررورت عموم به دو دسرررررررته تقسررررررریم به گروپها را در زاویه های معین و جهات مالوب پخش میکنند که حس میرردد ( 

 میرردد.

 استفاده میشود.متر  08چراغهای که برای روشن نمودن فاصله های نزدیک اال  .0

متر مورد استفاده قرار میگیرند. که همین چراغهای  08چراغهای که برای روشن نمودن فاصله های بیشتر از  .2

 نوع دوم را به نام پروجکتور نیز یاد میکنند.

 اجزای تشکیل دهنده یک چراغ عبارتند از :

  سنیالن نوری گروپ را به عهده داشنته و مکمولن از آهنش شیشه قسنمت انککاس دهنده که وییفه انککاس دادن

 و یا هم پالستیک ساخته میشود.

  قسنمت پخ  کننده که از مواد نیمه شننفاال پالسنتیکی یا شننیشننه یی سناخته شننده و به سناس انکسننار نور سننیالن

 نوری گروپ را پخ  میکند.

  قسنمت سنایه انداز چراغ که از مواد تاریک مانند فلزات و پالسنتیک سناخته شنده و چشمهای انسان را در مقابل

 تاثیر مستقیم نور گروپ محافیت مینماید.

  شنیشنه ی محافی و پو  چراغ که به نام شنیت چراغ نیز یاد میشنود از مواد مختلال ساخته شده و وییفه ی آن

 چراغ از تاثیرات محیطی میباشد.حفایت گروپ و قسمتهای داخلی 

 همچنان الزم به یادآوری میباشد که بعضی از چراغها ممکن هست که مستثنا از اجزای فوق ایذکر باشد.
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به صررورت خاصرره میتوان گفت که وظیفه ی چراغ عبارت از پخش سرریان نوری گروپ در جهت مالوب، حفاظت چشررم 

 گروپ از ضربات میخانیکی و تاثیرات محیای میباشد.انسان از تاثیر مستقیم اشعه گروپ و حفاظت 

 چراغ عاوه بر داشتن خصوصیات فوق باید از نظر هنر هندسی نیز باعث زیبایی محل مورد نظر گردد.

 مشخصات چراغها:

 مشخصه شدت نور چراغ 

 ضریب سودمندی چراغ 

 ضریب استفاده از چراغ 

 اندازه پخ  سیالن نوری چراغ در جهت نیم کره باالیی و پایینی 

 زاویه دفاعی چراغ 

 درجه دفاع از تاثیرات محیطی 

 و زاویه فضایی چراغ میباشد. عبارت از نسبت سیان نوری مشخصه شدن نور چراغ:

عبارت از نسبت سیان نوری اصلی چراغ و سیان نوری که به کف اتاق میرسد. از نظر پخش   ضریب استفاده از چراغ:

سررریان نوری در نیمه کره باالیی و پایینی چراغها به دو نوع تقسررریم میشررروند که عبارت اند از چراغهای با نور مسرررتقیم و 

 یر مستقیم.چراغهای با نور غ

چراغ در جهت نیم کرده پایین متمرکز باشرررد در این صرررورت نور به صرررورت مسرررتقیم باالی سرررا  اگر تمام سررریان نوری 

 کاری میتابد و این نوع چراها را به نام چراغهای با نور مستقیم یاد میکنند.

از انعکاس از سررقف به سررا  کاری  برعکس از تمام سرریان نوری چراغ به ارف نیم کره باالیی متمرکز باشررد و نور بعد

 برسد، این چراغ را به نام چراغ با نور غیر مستقیم یاد میکنند.

 در بین دو حایت فوق، سه حایت دیرر نیز وجود دارد که عبارت اند از:

  چراغهای که قسننمت بیشننتر سننیالن نور را در جهت نیم کره باالیی و قسننمت کمتر آن را در جهت نیم کره پایینی

 میکنند.پخ  

  چراغهای که قسننمت بیشننتر سننیالن نوری خودرا در جهت نیم کره پایینی و قسننمت کمتر آن را در جهت نیم کره

 باالیی پخ  میکنند.

 .چراغهای که سیالن نوری خودرا در جهت نیم کره باالیی و پایینی به طور مساویانه پخ  میکنند 

شررم انسرران را از برخورد مسررتقیم نور گروپ محافظت زاویه دفاعی چراغ یکی از مشررخصررات مهم آن به شررمار میرود که چ

 مینماید.

یی مخصرررروص فلزی به در چراغهای که گروپ فلورسررررنت نل مانند در آنها به کار میرود، زاویه دفاعی را توسررررا یر جا

نها به شرکل کروی، بیضوی و یا هم استوانه یی هستند، زاویه دفاعی را توسا وجود می آورند  اما در گروپهای که حباب آ

 قسمت سایه انداز چراغ ایجاد میکنند.

 زاویه دفاعی چراغ را اینگونه میتوانیم تکریال کنیم:

زاویه دفاعی چراغ عبارت از زاویه ی اسرت که از خا سرحدی که از جسم نورانی گروپ ) رشته گروپ ( و یبه منعکس 

 نده چراغ عبور می نماید شروع شد و تا به خا افقی که از مرکز جسم نورانی گروپ میرذرد ادامه میابد.کن

چراغهرای نظر بره درجره دفراع از تراثیرات محیای بره چراغهرای دفراع از آب، گرد و غبار تقسررررررریم میشررررررروند. به اسررررررراس 

خص میرردد. که رقم اول درجه دفاع از خاک و دو رقم اعداد مش IPاستندردهای جهانی درجه دفاع چراغ توسا دو حرف 

 و رقم دوم درجه دفاع از آب را نشان میدهد.



9 
 

دیرر چراغها را نیز در دفترچه راهنمای آن درج نموده و فابریکات توییدی عاوه از مشخصات فوق یر تعداد مشخصات 

 به بازار عرضه میکنند.

 این مشخصات عبارتند از:

 مانند چراغ عادی یا ضد حریق ( استقامت چراغ در برابر حریق ( 

 ) موارد استکمال چراغ ) در اقلیم مکتدلش گرم یا سرد 

 ) کتگوری محل نصب چراغ ) در فضای آزاد یا سر پوشیده 

 )طریقه نصب چراغ ) به صورت افقیش عمودی و یا زاویه دار 

 این هم مختصر معلومات در باره چراغها بود که در فوق خواندید و حال هم در پایین:

برقی، اقتصادی، ساختمانی، محیای، زیبا شناسی و غیره انتخاب چراغها با در نظرداشت یر سلسله مشخصات نوری، 

میرردد. درجه ی درخشش یا قابلیت انعکاس سقف و دیوارهای اتاق رول خیلی مهم را در انتخاب چراغها را دارا میباشد. 

ور مستقیم یر اتاق کم باشد، بهتر است در آنجا از چراغهای با ن (pw)( و دیوارهای pcهرگاه ضریب انعکاس سقف )

 استفاده نمود.

در غیر آن استفاده از چراغهای با نور غیر مستقیم متناسب شمرده میشود. اور مثال برای روشن نمودن محات اداری و 

اجتماعی بهتر است تا از چراغهای با نور غیر مستقیم استفاده شود. در بعضی چاها ضرور است تا از چراغهای که نور 

 میکنند استفاده میرردد. را در یر جهت مشخص پخش

در هنرام محاسبه پروژه های تنویر تاسیسات بزرگ، انتخاب چراغ ها به اساس مقایسه چندین وریانت صورت میررد. 

 چنانچه در بعضی حاالت ااقت برقی چراغ را با هم مقایسه میکنند.

ای محاتی که خار انفجار و حریق در نظر گرفتن شرایا محیای نیز در انتخاب چراغها تاثیر زیادی دارد. مثلن بر

وجود دارد باید از چراغ های مخصوص آن استفاده شود. در جاهای مراوب از چراغهای استفاده میشود که عایق آن 

راوبت را جذب نمیکند. در جاهای گرم از چراغهای استفاده میشود که در برابر حرارت استقامت داشته باشد . ویی در 

چراغهای سربسته مجاز نمیباشد. در محیاهای فعال کیمیاوی از چراغ مخصوص که صرف به  جاهای گرم استفاده از

 همین منظور ساخته میبشوند استفاده میرردد.

به صورت خاصه میتوان گفت که انتخاب چراغ برای یر اتاق کارخانه یا جاهای دیرر گرجه ظاهرن ساده به نظر 

ده میباشد، زیرا چراغ باید اوری انتخاب گردد که تمام تقاضاها و شرایا میرسد  اما در حقیقت یر مسنله بسیار پیچی

 تخنیکی، اقتصادی، صحی و اجتماعی را برآورده سازد.

 

 

 

 

          

 

                                           h 

 

 

 ســـــقــــــــــال اتـــــــــــــــــــاق

 کــــــــــال اتـــــــــــــــــــاق

hc 

hr 

hf 

 چراغ

 سا  کاری
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ونه ها و اریقه های جا به جا نمودن چراغها در سقف نشان داده شده است.در اشکال ذیل نم  

 

                    3                   AL              L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم فاصله میان دیوار و چراغ میباشد. تعداد کثیر از  Lفاصله بین چراغها و  Laدر شکل فوق دیده میشود که 

مردم بنابر تقاضاهای ساختمانی یا بعضی شرایا محیای در نظر گرفتن فاصله استندرد در بین چراغها مشکل و 

 فاصله میان چراغها باید بیشتر از کمیت استندرد قبول شود، نه کمتر از آن. یا نا ممکن میباشد. در چنین حاالت

اندازه اول، عرض و ارتفاع اتاق نیز در انتخاب چراغها نقش مهم دارند. راباه کمیتها و نوعیت چراغ توسا 

 یر مشخصه ی به نام اندکس محل برقرار میرردد. اندکس محل توسا راباه ی ذیل تعیین میرردد.

 

نمایانرر ارتفاع چراغ از  hrفاصله آویختن چراغ از سقف را نشان میدهد،  hcارتفاع اتاق را نشان میدهد،  hدر فوق: 

 ارتفاع سا  کاری از کف اتاق میباشد. hfسا  کاری که به نام ارتفاع محاسبوی نیز یاد میشود، 

 h(0,25-0,1)را نظر به پروسه کاری میتوان از  hcمعلوم میباشد  اما قیمت   hfو    hاز جمله ابعاد فوقلاير قیمت های 

 را از راباه ذیل به دست میاید.   hrانتخاب نمود. قیمت 

hr= h-

(hc+hf)…………………………………………………………………………………………………………………………………….1 

 

 

 

2 
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I=
𝑠

ℎ𝑟(𝑎+𝑏)
 

 در فوق:

I اندکس محل : 

S مساحت اتاق : 

Hr ) ارتفاع چراغ از سا  کاری ) ارتفاع محاسبوی : 

A اول اتاق : 

B عرض اتاق : 

 اندکس محل به منظور انتخاب چراغ از روی جدویها و ماخذ به کار میرود.

 

 

 منابع: 

 سیستمهای توزیع انرژی برق 

 وبسایتهای انترنتی 

 


