
 

۲۴۶  

  
  
  

  روشنايي
  



 

۲۴۷  

  :مقدمه 
پيشرفت كار است و به افراد امكان مي دهد تا كار خـود   روشنايي خوب اساس راحتي ، بهداشت و ايمني كاركنان و

را كه با امر بينايي ارتباط دارد با دقت ، سرعت و بدون نياز به كوشش غيرضروري ببينند و همچنين محيط كار زيبا و 

  .راحت به نظر برسد 

ليتهاي زندگي به وسيله عالئم بينايي هدايت مي شوند و هدف از بينـايي خـوب ظرفيـت تشـخيص اشـياء بـا       بيشتر فعا

قدرت بينايي در اشخاص متفاوت بوده و بستگي به زمان ، سن و حالت چشم از نظـر  . سطوح بسيار كوچك مي باشد

  . سالمت دارد 

 هـدف از ديـد خـوب    .سـتگي دارد ه طول موج نور بحساسيت چشم افراد در مجموع براي بيناب نوراني قابل رؤيت ب

لـذا فـراهم آوردن   . ديدن بايـد بـا حـداقل كوشـش فكـري همـراه باشـد         عمل، بلكه اين نيست كه بتوان اشياء را ديد

  .شرايطي كه تحت آن كار راحت و واضح ديده شود در محيطهاي كاري از اهميت ويژه اي برخوردار است 

  
  :ات گذشتهيبر تحق يمرور

لوکس  ۱۷۰به  ۶۵انجام گرفت مشاهده گرديد هنگامي که ميزان روشنايي از   IESق تحقيقاتي که توسططب

ا به منظور روشنايي مناسب در کارگاهه.کاهش پيدا کرده است% ۲۰ضريب تکرار حادثه به ميزان  ،افزايش يافته

  .گيري از خستگي و فرسودگي کارگر ضروري استانجام کار صحيح و جلو

با مقايسه بين حوادث كارگراني كه استعداد بينايي آنها با فرم  گرفتانجام  ١٩٦٢حقيقاتي كه در سال براساس ت

آماري قابل قبول هماهنگ بوده و حوادث كارگراني كه بينايي آنها با فرم هاي مذكور همخواني نداشت به اين 

ت دارند، كمتر حادثه مي بينند، تا آنهائيكه از نتيجه رسيدند كه كارگراني كه از لحاظ بينايي با كار وحرفه شان مناسب

  .سالمت بينايي برخوردار نمي باشند

در . كه هزينه سيستم روشنايي صنعتي بسـيار انـدك اسـت    شد نشان داده ١٩٩٢ سالدر  آمريكادر تحقيق ديگري در 

  . كارگران مي باشدواقع هزينه تأمين روشنايي مناسب و كافي در محيط كار، برابر با فقط يك درصد از حقوق 

ستيتو بهداشت حرفه اي آمريكا به منظور بررسي شـرايط روشـنايي   از سـوي ان ١٩٨٣عه اي كه درسـال براسـاس مطالـ

در صنايع كوچـــك انجام شد، يكصــد كارگاه بصورت تصادفي انتخاب شـدند و ميـزان روشـنايي سـطح كـار هـر       

از روشنايي نسبتاً ضعيف برخوردار بوده و %  ٢٣از ميان كارگاهها يك از كارگاهها توسط فتومتر اندازه گيري شد و 

از آنان داراي روشنايي ضعيف بودنـد و تفاوتهـاي قابـل تـوجهي در ميـزان فراوانـي روشـنايي در انـواع         %  ٢٠حدود 

نتايج اين مطالعـه نشـان مـي دهـد كـه بــــهبود روشــنايي در صـنايع كوچـك          . مختلف صنايع و مشاغل مشاهده شد

  .شارهاي كاري را كم نموده و از حوادث ناشي از كار جلوگيري مي نمايد و موجب افزايش ميزان توليد مي گرددف

  



 

۲۴۸  

  :حمايت هاي قانوني
هايي در اين خصوص ، مقررات وآئين نامه ايبه لحاظ اهميت مسئله روشنايي از ديدگاههاي مختلف بهداشت حرفه 

موارد پرداخته شده  در ذيل به تعدادي از اين. ين نكات مي كندمت هكارفرمايان را ملزم به رعايوجود دارد كه 

  . است

  .تامين روشنايي كافي طبيعي يا مصنوعي كه در هر حال متناسب با نوع كار باشد:  ١٣٩ماده 

  .نصب پنجره هاي سقفي و معمولي به قسمي كه نور يكنواخت به محل كار برسد:   ١٤٠ماده

  .ها با وسايلي مثل كركره و پرده ،براي جلوگيري از تابش زياد نور در مواقع ضروريمجهز كردن پنجره :  ١٤١ماده

  .تميز كردن پنجره هاي سقفي و معمولي بطور مرتب:  ١٤٢ماده

يكنواخت كردن كمي روشنايي بنحوي كه از خطر خيرگي چشم و ايجاد سايه هاي خطرناك جلوگيري :  ١٤٣ماده

  .شود

  .ر محلهايي كه بطور موضعي احتياج به نور شديد استتامين نور اضافي د: ١٤٥ماده

   
  :اهميت روشنايي و جنبه هاي بررسي آن 

در درجه اول روشنايي از لحاظ  ايمني قابل بررسي است و در . به طور كمي روشنايي از سه منظر قابل بررسي است 

  . ايي را بررسي كرد درجه دوم از لحاظ ارگونومي و در درجه سوم از لحاظ بهداشتي مي توان روشن

  : جنبه ايمني روشنايي )۱
. نقـش دارد   ،از پارامترهاي محيطي است كه در دقت عمل اپراتور و پيشگيري از خطاي عامل انسـاني  يروشنايي يك

به همين دليل براي كمتر كردن خطاي اعمال ، از نظر روشـنايي يـك مقـدار حـداقل تحـت عنـوان مقـاير كمينـه در         

  . ي براي تأمين اين منظور در  نظر گرفته شده است حدودهاي مجاز شغل

نمـي توانـد اطـرافش را     فـردي كـه  . ض خطر قرار نمي دهـد  هيچ چيز به اندازه نور ناكافي ايمني كارگران را در معر

كمبود روشنايي پايين تر از حدود اعالم شده كمينـه ،  . نمي تواند در برابر خطرات از خود حفاظت كند  ،خوب ببيند

  . بع آن افزايش ضريب حادثه را ممكن مي سازد تنه خطاي عامل انساني و به زمي

هاي مختلف روشنايي براي محيط ها و مشاغل مختلف دو حد براي شدت روشنائي در نظر گرفتـه شـده   ددر استاندار

يمنـي اسـت ،   است يكي حد كمينه است و ديگري حد پيشنهادي ، كه حد كمينه اين استانداردها مطابق با معيارهاي ا

  .هاي ارگونومي است اين استاندارد ها مطابق با معياروحد پيشنهادي 

  : جنبه ارگونوميكي روشنايي )  ۲
به طور كلي فلسفه ارگونومي كاهش اثرات عوامل فشار انگيز محيط كار براي تـأمين آسـايش بيشـتر و پيشـگيري از     

  . خستگي غير ضروري و افزايش بهره وري است 

صـنعتي و   افـزايش كيفيـت فـرآورده و بهـره وري    يي با طراحي مناسب در محيط كار ، عاملي مهـم در  سيستم روشنا

  )    ۱۹۷۰پكينسون و لوكينز هو( همچنين عملكرد اپراتور و راحتي و آسايش وي مي باشد 

  :جنبه بهداشتي روشنايي) ٣



 

۲۴۹  

انـدازه اي بـه اهميـت روشـنايي      ي بـه يعني افكار عمـوم . ترين نقش روشنايي در نگاه بهداشتي است امروزه كمرنگ

واقف گشته است كه ديگر احتمال بروز بيماريهاي چشمي چون نيستاگموس معدنچيان در اثر كمبود روشنايي تقريباً 

  .بنابراين مسأله روشنايي صرفاً با ديد ايمني و ارگونومي بررسي مي شود. به صفر رسيده است

  
  :عوامل مهم روشنايي در محيط كار

  :نوريشار -١
لومن عبارت است از . واحد آن لومن است. توان نوريي را كه منبع نور تشعشع مي كند شار نوري آن منبع مي گويند

مقدار نوري كه از يك منبع نوراني نقطه اي شكل به شدت يك شمع استاندارد كه در زاويه فضـايي بـه انـدازه يـك     

  .مي شود استراديان قرار دارد منتشر 

  )Illuminance( شدت روشنايي -٢

عبارت است از نسبت شار نوري به سطحي كه نور به طور عمود يا غير عمود به آن مي تابد كه عالمت اختصاري آن 

E مي باشد و واحد آن لوكس است.  

    αcos2d
IE = 

I : مقدار روشنايي بر حسب لومنLm  

d : فاصله بين منبع تا سطح بر حسب متر  

α : زاويه تابش  

E:شدت روشنايي بر حسب لوکس  

  :لوكس
عبارت است از روشنايي سطحي معادل يك متر مربع كه جريان نوري مساوي يك لومن به طـور يكنواخـت از منبـع    

  .مي باشد  Luxعالمت آن. نور دريافت مي كند

  :بارتند ازيا تشکيل نور مي شوند ع عواملي که در رسيدن نور از منبع به سطح باعث تغييرات شدت روشنايي و

  ـ فاصله منبع تا سطح ١

  ـ غلظت آلودگي هوا و نوع آلودگي ٢

  .ـ جنس و ماهيت سطحي كه روشن مي شود ٣

  ـ ميزان جريان نور خود منبع ٤

  )Luminances ( درخشندگي -٣

مي باشد واحد   Lعبارت است از خارج قسمت شدت نور به سطحي كه نور را منتشر مي كند، عالمت اختصاري آن

  .شندگي استيلپ و آپواستيلپ استدرخ

     αcos
A
IL =  

  ).يك نيت برابر با يك كاندال بر متر مربع ( نيت است  ١٠٤يك استيلپ برابربا  :Stilpاستيلپ 



 

۲۵۰  

  .استيلپ است ١/  4١٠x πهر آپواستيلپ برابر با     :Apostilpآپواستيلپ 

  :عوامل مؤثر در درخشندگي عبارتند از
  تابش ـ رنگ و جنس سطح كار ـ رنگ اشعه تابش و طول موج اشعه زاويه

  )(Contrastتباين -٤

تبـاين يـك واحـد بـدون      .عبارت است از اختالف درخشندگي جسم و زمينه اي كه جسـم در آن واقـع شـده اسـت    

س هر چه ديمانسيون است و بين صفر و يك تغيير مي كند هر چه به سمت صفر بيايد ديد مشكل تر مي شود و برعك

  .مي شود  به سمت يك بيايد، ديد بهتر

1
21

L
LLC −

=  

L 1 :درخشندگي زمينه اي كه جسم در آن قرار دارد.  

L 2 :درخشندگي جسم  

  اثرات روشنايي
  :به طور كلي اثرات مثبت نور كافي و مناسب در محيطهاي كاري را مي توان به شرح زير خالصه نمود

  .ر بين كارگران افزايش مي يابدـ ميل در رغبت كار د ١

  .ـ دقت عمل در كار بيشتر مي شود ٢

  .ـ راندمان كار باال مي رود ٣

  .ـ سالمت چشم و قدرت بينايي كارگر محفوظ مانده و خستگي اعصاب كمتر مي گردد ٤

  .ـ كار بهتر، راحت تر و دقيق تر انجام مي گيرد ٥

  .  از ميزان حوادث حين کار کاسته مي شود - ٦

  
  :وسيله اندازه گيري روشنايي

فتومتر هاگنر يکي از بهترين و کامل ترين دستگاههايي است که براي اندازه گيري روشنايي استفاده ميشود وشامل 

  :سه قسمت است

  فتوسل حساس به نور -

 صفحه کليد و عقربه ها و مدارهاي الکترونيکي -

 عدسي چشمي -

  .يبراسيون دستگاه انجام گيردقبل ازا ستفاده بايد چک کردن باتري و سپس کال

  : چک کردن دستگاه
در اين مرحله کليد چهارم از سمت باال ، به سمت داخل فشار داده مي شود در اين لحظه بايد عقربه از خط چک 

  .ولت است ۹باتري بگذرد در غير اينصورت باتري بايد عوض يا شارژ شود باتري دستگاه از نوع کتابي 

  : کاليبراسيون دستگاه
  .بايد انتخاب شود ۱براي دستگاه فتومتر سه نوع کاليبراسيون وجود دارد هنگام اين عمل ضريب ، ضرب در 



 

۲۵۱  

  کاليبراسيون داخلي -کاليبراسيون خارجي        -کاليبراسيون مکانيکي     -

را نشان در کاليبراسيون مکانيکي دستگاه خاموش مي شود و به صفحه قرائت نگاه کرده و عقربه بايد صفرصفحه 

دهد در غير اينصورت با پيچ مخصوص که در زير صفحه قرائت تعبيه شده است تنظيم مي گردد در کاليبراسيون 

که در کنار و سمت راست در قسمت باالي دستگاه مي باشد با بستن در پوش  set zeroخارجي توسط کليد 

ين کاليبراسيون زماني است که هدف فتوسل و روشن کردن دستگاه عقربه بر روي صفر صفحه تنظيم مي شود ا

 گيري درخشندگي باشد با دست چپ دستگاه نگهاسيون داخلي زماني که هدف اندازه در کاليبر.روشنايي باشد

داشته مي شود و در اين حالت به صفحه داخلي نور نمي رسد در يان شرايط عقربه بايد بر روي صفر باشد در غير 

  .ه بر روي صفر تنظيم مي شودعقرب  set zeroصورت با کليد اين

نحوه کار دستگاه بدين صورت است که دکمه اي که مخصوص اندازه گيري شدت روشنايي است انتخاب شده 

سپس ضريب مناسب با شدت نور محيط نيز انتخاب مي شود درب روي فتوسل برداشته شده و در موضع کاري 

با اعمال ضرايب انتخاب شده عدد ياداشت مي  مي شود و ر قرار داده  مي شود و عدد صفحه قرائت خواندهنظمورد 

  .شود

که داراي حساسيت و گستره اندازه گيري مختلف هستند که  ۰ - ۱۰و  ۰ -۳.۵دو  رنج در صفحه قرائت وجود دارد 

  .توسط کليد مخصوص يکي از اين دو رنج انتخاب مي شود

  

  :روش هاي اندازه گيري روشنايي
  .حيط هاي کاري بطور معمول به دو روش موضعي و عمومي انجام مي گيرداندازه گيري روشنايي در م

  :روش موضعي
در اين روش هدف تعيين مقدار روشنايي در سطح کار است که ديد کارگر معطوف و متمرکز در آن نقطه باشد 

وش موضعي اعتبار اين روش در کنار اندازه گيري هاي عمومي کامل خواهد شد زيرا که اندازه گيري تنها به ر

نتايج دقيقي مربوط به يکنواخت بودن روشنايي را مشخص نمي کند براي افزايش روشنايي بنا به نياز شغلي استفاده 

وشن کردن موضعي آن در سطح کار مي باشد اما اين روش نيز در اضافي در سقف بسيار کاراتر از ر از المپ هاي

  .را بيان مي کند جاي خود حائز اهميت و استانداردهاي مخصوص هر شغل

  :روش عمومي
روش عمومي خود به دو صورت منظم و نامنظم طبقه بندي مي شود در اين روش هدف تعيين ميزان متوسط 

روشنايي محيط کار است و با اين روش مي توان مشخص کرد که نحوه آرايش منابع روشنايي به چه صورت است 

  .و يکنواختي روشنايي کل محيط مشخص مي شود

  
  :عمومي نامنظمروش 

در صورتي که چيدمان المپ ها داراي نظم مشخصي نباشد  و از سيستم روشنايي با طراحي مهندسي استفاده نشده 

و  سانتي متر تقسيم شده ۹۰با ابعاد باشد اين روش، روش مناسبي خواهد بود به اين منظور کف کارگاه به مربعاتي 



 

۲۵۲  

سانتي متر يا  ۷۵دستگاه فتومتر بايد در يک سطح افقي و در ارتفاع مرکز مربعات اندازه گرفته شده و سلول حساس 

يک متر ازکف کارگاه قرار گيرد ضمنا روشنايي طبيعي بايد دراندازه گيري روشنايي مصنوعي از کل محاسبات 

مده خارج گردد در اين رابطه بهتر است که اندازه گيري در شب و يا سايه انجام گيرد سپس از کليه اعداد بدست آ

ميانگين گرفته شده و انحراف معيار اعداد مشخص شده و بيشترين و کمترين مقدار قرائت مشخص مي شود و هر 

  .جه انحراف معيار از ميانگين دورتر باشد نور يکنواخت است

  :روش عمومي منظم
روش با  ۶ل در کارگاههايي با طراحي منابع روشنايي مهندسي از اين روش استفاده مي شود اين روش خود شام

  چيدمان منابع نوري متفاوت است

  ) aروش(کارگاهها با سطح منظم و با المپ هاي فضايي قرينه در دو يا چند رديف -۱

براي بدست آوردن ميانگين مقدار روشنايي در اين نوع کارگاهها باتوجه به شکل نقاط اندازه گيري رامشخص مي 

  .نايي محاسبه   مي گرددکند و با استفاده از معادله زير ميانگين روش

IA=Q(N-1)+T(M-1)+P+R(N-1)(M-1)  /  N.M                                        
N :تعداد المپ ها در هر رديف  

M :تعداد رديف ها  

T،P ،R وQ  : ميانگين مقدار روشنايي نقاط مختلف اندازه گيري است که به ترتيب زير بدست مي آيند.  

- r،۶-۵و تکرار اندازه گيري در محل هاي  r ،۲-r ،۳-r ،۴-r-۱دار روشنايي در محل هاي اندازه گيري مق -الف

r،۷-r ،۸-r انجام مي گيرد و ميانگين عددي اين هشت محل اندازه گيري جايگزين حرفR  در معادله فوق مي

  .گردد

م مي گيرد اين چهار و در نيمه هاي انتهايي کارگاه اندازه گيري انجا q-1 ،q-2 ،q-3 ،q-4در محل هاي -ب

  .در معادله فوق منظور مي گردد  Qنقطه بصورت حرف

طبق شکل اندازه گيري را انجام  t-4و t-1  ،t-2، t-3در نيمه هاي کناري کارگاه در محل هاي تعيين شده -ج

  .در معادله فوق قرار مي گيرد Tداده و ميانگين عددي روشنايي اين چهار محل بصورت حرف

در دوگوشه انتهايي از کارگاه انجام داده و ميانگين روشنايي براي اين  p-2و p-1را در محل هاي  اندازه گيري -د

  .در معادله فوق قرار مي گيرد Pدو نقطه به جاي حرف

  ) bروش(کارگاههاي با سطح منظم با المپ منفرد -۲

اندازه  p-4و p-1 ، p -2، p-3در اين کارگاهها طبق شکل نقاط اندازه گيري را مشخص نموده و در محل هاي

  .گيري را انجام مي دهند ميانگين اين چهار عدد اندازه گيري مقدار متوسط روشنايي مي باشد

  ) cروش(کارگاههاي با سطح منظم با المپ هاي جدا از هم در يک رديف -۳

ادله زير در اين نوع کارگاهها طبق شکل نقاط اندازه گيري مشخص شده و متوسط شدت روشنايي از طريق مع

  .محاسبه مي گردد

IA=Q(N-1)+P /N      
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  :در اين کارگاهها اندازه گيري روشنايي به اين ترتيب صورت مي گيرد

قسمت مياني سطح کار انجام گرفته و ميانگين  ۴طبق شکل در   q-8تا q-1ابتدا اندازه گيري در محل هاي –الف 

  .محل جايگزيني حرف در معادله فوق مي گردد ۸عددي اين 

اندازه گيري را انجام داده و ميانگين اين دو جايگزيني  p-2و p-1در گوشه هاي انتهايي کارگاه در محل -ب

  .در معادله مي گردد  Pحرف

  ) dروش(هاي متصل و ممتد در دو يا چند رديف المپ کارگاههاي با سطح منظم و با -۴

 .ت مي آيددر اين کارگاهها ميانگين روشنايي عمومي کارگاه از رابطه بدس
IA=QN+T(M-1)+P+RN(M-1)  /M(N+1)           

  :روش محاسبه و اندازه گيري روشنايي در اين کارگاهها به صورت زير است 

در   Rاندازه گيري شده و ميانگين انها جايگزين حرف r-4تا r-1ابتدا در مرکز کارگاه روشنايي محل هاي -الف

  .معادله فوق مي گردد

انجام گرفته و ميانگين در اين دو  q-2و q-1نيمه دو طرف کارگاه در محل هاي تعيين شدهاندازه گيري در  -ب

  .محل اندازه گيري جايگزين حرف در معادله مذکور مي گردد

درهر يک از انتهاي کارگاه روشنايي اندازه گيري شده و ميانگين آنها  t-4تا  t-1اندازه گيري در محل هاي -ج

  .فوق مي گردددر معادله  Tجايگزين حرف

اندازه گيري انجام گرفته و ميانگين عددي اين دو  p-2و p-1همچنين در دو گوشه هاي کارگاه در محل هاي -د

  .در معادله فوق مي گردد  pجايگزين حرف

  ) eروش( کارگاههاي با سطح منظم و المپ هاي پيوسته در يک رديف  -۵

 .و سپس طبق معادله متوسط شدت روشنايي بدست مي آيدنقاط اندازه گيري مشخص شده   eدر اين روش با شکل
IA=QN+P/N+1                

  )fروش(کارگاههاي با سطح منظم با منابع روشنايي اطراف سقف  -۶

کاربرد چيدمان در اتاق ها و سايت هاي کامپيوتري ، صنايع تراشکاري و بطور کلي صنايعي که دستگاههاي کار يا 

فوت از ديوار المپ را نصب مي  ۴-۵ست و وسط کارگاه خالي است که در فاصله ميز هاي کار در اطراف ا

چهار نقطه را به صورت دو نقطه در ضلع هاي شرقي وغربي و دونقطه شمالي و جنوبي اندازه مي گيريم دو .کنند

ر يان روش نقطه نيز در گوشه کارگاه و چهار نقطه به دلخواه بصورت رندوم در وسط کارگاه اندازه مي گيريم د

  روشنايي دخيل  طول و عرض کارگاه نيز به جاي تعداد منابع و رديف هاي

  .هستند متوسط شدت روشنايي از رابطه بدست مي آيد

IA= 8Q(L-8)+8T(W-8)+64P+R(L-8)(W-8) /L.W      
L   طول کارگاه  

W عرض کارگاه  

  :ته شود، شامل موارد زير استنكاتي كه بايد قبل از اقدام به اندازه گيري و ارزيابي در نظر گرف
  .هدف اندازه گيري) الف
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  .وسيله مناسب اندازه گيري) ب

  .كاليبراسيون) ج

  .تعيين ايستگاههاي اندازه گيري) د

  .گردآوري اطالعات دقيق از كارگاه) ه

  .انجام اندازه گيري و ثبت نتايج) و

  .ارزيابي توسط مقايسه با استانداردهاي موجود) ر

  

  مربوط به روشنايياستانداردهاي 
ميزان روشنايي الزم براي انجام بسياري از كارهاي اساسـي توسـط مجـامع مهندسـان روشـنايي در بسـياري كشـورها        

البته مقادير توصيه شده توسط مجمع مهندسان روشنايي هر كشور بستگي به سطح زندگي  .تعيين و توصيه شده است

نايي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي اكثر اماكن كميته ملي روش. و رسوم خاص مردم آن كشور دارد

كـه  . مانند محلهاي مسكوني، تجاري و صنعتي مقاديري براي شدت روشنايي حداقل يا كمينه و پيشنهادي داده اسـت 

ي ايـن مقـادير بـا شـدت روشـناي     . رعايت مقادير كمينه اجباري است و استفاده از مقادير پيشنهادي توصيه شده اسـت 

اسـتانداردهاي روشـنايي كميتـه فنـي بهداشـت حرفـه اي       . توصيه شده توسط كميته بين المللي روشـنايي تطـابق دارد  

  :که در جدول آمده است  كشور نيز برگرفته از همين استانداردها مي باشد

  نوع کار
  شدت روشنايي

  پيشنهادي  کيمينه

  ١٠٠  ٥٠  حمل و نقل وجابجا کردن

  ٢٥٠  ١٢٥  کارسنگين و دقيق 

  ٥٠٠  ٢٥٠  کار نيمه دقيق

  ١٠٠٠  ٥٠٠  کار دقيق

  <١٠٠٠  ١٠٠٠  کار خيلي دقيق

  

  :دستگاه اندازه گيري روشنايي
اين دستگاه جهت اندازه . مي كنيم براي اندازه گيري روشنايي از دستگاهي به نام فتومتر هاگنر يونيورسال استفاده

ن دستگاه داراي قسمتهاي مختلف مي باشد كه شامل اي. گيري شدت روشنايي و درخشندگي طراحي گرديده است

فتوسل نور موجود در محيط را دريافت مي كند . فتوسل حساس به نور است كه داخل دريچه سطحي دستگاه است

مي      و با تبديل انرژي نوراني به انرژي الكتريكي ميزان روشنايي محيط را در روي صفحه نمايش دستگاه نشان

مي باشد و يك خط نيز براي      ٠ـ  ٥/٣و  ٠ـ  ١٠حه قرائت است كه اين صفحه داراي دو محورداراي يك صف. دهد

 يبراي تنظيم مكانيكي صفر دستگاه م. زير اين صفحه يك پيچ وجود دارد. چك باتري در اين صفحه وجود دارد

با نگاه كردن به يعني . داراي يك عدسي چشمي است كه آن براي اندازه گيري درخشندگي سطوح است. باشد
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داخل عدسي چشمي و زوم كردن دستگاه روي سطح مورد نظر مي توان درخشندگي را از روي محوري كه داخل 

كه روي آن ضرايبي حك شده ) A(داراي يك پيچ روشن و خاموش است . و كنار عدسي چشمي است بخوانيم

براي ) G(پيچ دومي دستگاه . دقت باال رود است كه هر چه روشنايي محيط بيشتر باشد ضرايب را زياد مي كنيم تا

و اگر در وضعيت باال باشد محور ٠ـ  ٥/٣تعيين محورهاي صفحه قرائت است اگر اين پيچ به سمت پايين باشد محور 

وقتي كه دستگاه روشن است پيچ چهارم ) B(پيچ سوم براي تنظيم صفر صفحه قرائت است . را بايد بخوانيم ٠ – ١٠

وقتي آن را فشار مي دهيم بايد عقربه صفحه مدرج از خط نشان باتري بگذرد در غير ) C(ست براي چك باتري ا

  .اين صورت بايد باتري آن كه كتابي است عوض شود

همچنين . كه بسته به هدف متفاوت است) D(دکمه پنجم براي انتخاب شدت روشنايي و درخشندگي است 

صفحه مدرج وجود دارد كه مختص كاليبره  يدکمه نيز باال يك. دستگيره اي براي گرفتن دستگاه وجود دارد

با فشار دادن اين دکمه عقربه داخل عدسي بايد ) E(كردن صفر داخل عدسي هنگام اندازه گيري درخشندگي است 

  .براي تنظيم آن استفاده مي كنيم) F(روي صفر قرار بگيرد در غير اين صورت از پيچ سوم 
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  :كاليبراسيون دستگاه
از استفاده از فتومتر بايد آن را كاليبره كرد كه داراي چند مرحله است كه شامل قبل از روشن كردن دستگاه با قبل 

براي اندازه گيري شدت روشنايي، دکمه پنجم را در . پيچ پايين صفحه قرائت عقربه را روي صفر تنظيم مي كنيم

حور صفحه قرائت را با دکمه دوم انتخاب مي كنيم و وضعيت پايين قرار مي دهيم و نسبت به نور محيط يكي از دو م

چك باتري را با دکمه چهارم انجام مي . دستگاه را با پيچ اول روشن مي كنيم و ضرائب آن را انتخاب مي كنيم

در نهايت بايد آن را كاليبراسيون خارجي كنيم بدين ترتيب كه فتوسل با كف دست يا با درپوش مخصوص . دهيم

صفحه قرائت بايد روي صفر قرار بگيرد در   مانع از رسيدن نور به آن مي شويم در اين صورت عقربهمي پوشانيم و 

  .غير اينصورت با پيچ سوم تنظيم صفر را انجام مي دهيم

حال دستگاه براي اندازه گيري آماده است اگر اندازه گيري موضعي باشد دستگاه را در جايي قرار مي دهيم كه 

يشترين كار را انجام مي دهد و اگر بخواهيم به روش عمومي اندازه گيري را انجام دهيم بايد كارگر در آن محل ب

سانتي متري در آوريم و وسط هر مربع بايستيم و در آن محل اندازه گيري  ٩٠نقشه سالن مورد نظر را به مربع هاي 

  .سانتي متر باشد ٨٠تا  ٧٥در اين روش ارتفاع فتوسل از سطح زمين بايد . شدت روشنايي را انجام دهيم
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