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لَکس  200لَکس دس سطح افمی ٍ  500،  حذالل هیضاى سٍضٌایی هجاص دس اطاق کاهپیَتش TIA 942تش اساس استاًذاسد 

 دس سطح ػوَدی ٍ دس استفاع یک هتشی اص سطح کف کارب دس تیي ساّشٍ ّا هیثاضذ.

هیثایست اص هیضاى ًَس دّی تجْیضات سٍضٌایی هطلغ ضذ. هؼوَال دس تشای تذست آٍسدى هیضاى ًَس دلخَاُ تش اساس استاًذاسد 

 کاتالَگ هحصَل ، هیضاى ًَس تَلیذی تَسط آى هحصَل سا رکش هیٌوایٌذ.

تشای هحاسثِ هیضاى ًَس دیتاسٌتش هیثایست تش اساس حاصل جوغ هیضاى ًَس ّشیک اص الهپ ّای سٍضٌایی هَسد استفادُ دس 

 ًَس ًْایی ًوَد.هشکض دادُ الذام تِ تشسسی 

لثال اًجام هحاسثِ ًوَدى تؼذاد الهپ ّای هَسد ًیاص دس دیتاسٌتش تش اساس استاًذاسد تا ّویي سٍش ٍ تِ صَست دستی 

 هیگشفت.

اها اهشٍصُ تا استفادُ اص ًشم افضاسّای هحاسثاتی هیتَاى ایي ػولیات سا تِ سادگی اًجام داد ٍ تؼذاد الهپ هَسد ًظش سا 

 سفاسش داد.

 Dialuxافسار  نرم

م افضاس جْت ًَسپشداصی ّای داخلی ٍ خاسجی ساختواى است کِ یکی اص احتیاجات سضتِ تشق تْتشیي ًش DIALUXًشم افضاس 
طشاح هی تاضذ . صیشا تش اساس آى غیش اص ًَس پشداصی، تؼذاد الهپ ّا ٍ ٍات هَسد ًیاص سا تِ ساحتی هی تَاى هحاسثِ کشد. 

 تؼذاد الهپ ّای هَسد ًیاص الذام ًوایذ. تشق هشکض دادُ ًیض هیتَاًذ تِ سادگی تِ کوک ایي ًشم افضاس ًسثت تِ طشاحی

ا ًطاى داد. دس حال حاضش ّیچ ًشم افضاسی هحیط س، پشٍطُ  یحاّوچٌیي تا ایي سٍش هی تَاى تِ هطتشی لثل اص اتوام طش

 دس صهیٌِ ًَس پشداصی لذستوٌذ ًیست . DIALUXهاًٌذ 

تاضذ کِ هحاسثات آى تا تَجِ تِ  هی Outdoor  ٍIndoorافضاسّای هحاسثات سٍضٌایی فٌی  ایي ًشم افضاس یکی اص ًشم

پزیشد. ایي هَضَع تاػث گشدیذُ کِ  تَصیِ گشدیذُ اًجام هی DINسٍضْای هشسَم ٍ فشهَلْای پیطٌْادی کِ دس استاًذاسد 
افضاس اص دلت ٍ کیفیت هٌاسثی تشخَسداس تاضذ، ضوي ایٌکِ تا استفادُ اص هٌَّای ایي  ّای ایي ًشم هحاسثات ٍ خشٍجی

ي صٌؼت ( ضشکتْای هؼتثش خاسجی فؼال دس ایlighting Fixtureافضاس تِ ساحتی هطخصات ًَسی چشاغْای سٍضٌایی) ًشم

ّا ٍ ایجاد تغییشات سٍی آى،  افضاس ػالٍُ تش ٍاسد کشدى ساحت هَضَػات تِ ًمطِ کشد. دس ایي ًشم Downloadتَاًذ  سا هی

 کشدى داسد. Renderافضاس لاتلیت  ساصی کشد ضوٌاً ایي ًشم تَاى ضشایط ًَسی هحیط سا ضثیِ تؼذ اص هحاسثات هی
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 تشخی اص تَلیذ کٌٌذگاى داخلی ًیض الذام تِ تَلیذ کاتالَگ ّای الکتشًٍیکی تشای ایي ًشم افضاس ًوَدُ اًذ.

 دس اختیاس طشاح لشاس داسد.ٍ سایگاى یکی اص تْتشیي ًشم افضاس ّای هحاسثِ سٍضٌایی هیثاضذ کِ تِ سادگی  Dialuxًشم افضاس 

 کاسکشدى تا ایي ًشم افضاس تسیاس سادُ است ٍ هیتَاى تا آى تِ طشاحی ًَس هَسد ًظش دست یافت.

 Dialuxآموزش طراحی نور مرکس داده با نرم افسار 

 تِ سایت ایي ًشم افضاس سجَع کٌیذ. Dialuxًشم افضاس آخشیي ًسخِ تشای داًلَد  -1

 تشًاهِ سا اجشا ًواییذ ٍ تشًاهِ ًصة سا تا اًتْا اداهِ دّیذ. Setupفایل  -2

 ٍی صفحِ هیض کاس ضوا ظاّش هیگشددتش سآى آیکي پس اص ًصة ایي تشًاهِ  -3

 سا اجشا ًواییذ. Dialuxتشًاهِ  -4

 ظاّش هیگشدد: دس اٍلیي اجشا یک صفحِ تِ صَست صیش تشای ضوا

 
 سا کلیک ًواییذ. DIALux Wizardsاص ایي صفحِ گضیٌِ  -5

هیثاضذ. ضوا ًیض هیتَاًیذ پس اص طشاحی  Wizardایي ًشم افضاس ًیض هاًٌذ تسیاسی اص تشًاهِ ّای کاستشدی دیگش داسای یک 

 سا اًجام دّیذ.ایي تشًاهِ ، هستمیوا تِ داخل ًشم افضاس سفتِ ٍ خَدتاى تٌظیوات  Wizardچٌذ پشٍطُ تا استفادُ اص 
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 هیکٌین.سا اًتخاب  Dialux Lightگضیٌِ دس آى کِ  یک پٌجشُ دیگش تاص هیطَد ، Wizardپس اص اًتخاب  -6

 
 ضشٍع هیطَد. Wizardتشًاهِ  Nextتا کلیک ًوَدى تش سٍی  -7
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 کلیک کٌیذ ٍ دس صفحِ تؼذی ًام اطاق سا ثثت ًواییذ: Nextتش سٍی  -8

 
 ًواییذفحِ تؼذی فشم کلی اطاق سا هطخص دس ص -9
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 اطاق سا تش حسة فَت ٍاسد ًواییذػشض ٍ استفاع  دس صفحِ تؼذی طَل ، -10

 
 اى تاصتاب ًَس ّش یک هطخص ًواییذسمف ، کف ٍ دیَاس ّا سا تِ ّوشاُ هیض دس صفحِ تؼذی جٌس  -11
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 فَت است. 3دس صفحِ تؼذی استفاع سطح اًذاصُ گیشی ًَس )هیض کاس( سا ٍاسد هیکٌین کِ دس هشکض دادُ ایي استفاع  -12

 
سا ٍاسد هیکٌین. ایي پاساهتش تش اساس هیضاى تویضی اطاق ٍ ایضٍلِ تَدى  Light Loss Factorحِ تؼذی پاساهتش دس صف -13

 هیثاضذ. 1.0تا  0.1اطاق دس تشاتش ٍسٍد گشد ٍ غثاس است کِ ػذدی هاتیي 
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دس صفحِ تؼذی ًَع ًَسافکي ٍ هٌاتغ ًَسی خَد سا تؼییي هیٌواییذ. یکی اص تَلیذکٌٌذگاى هحصَالت سٍضٌایی لاتل استفادُ   -14

ایي هحصَالت سا اص طشیك سایت آى ضشکت هیتَاى داًلَد  Dialuxاست کِ کاتالَگ  مازی نورضشکت دس دیتاسٌتش ، 

طشاحی دس لسوت ًَع الهپ هَسد ًظش سا تشای ی سایاًِ خَد ، هیتَاًیذ اص ایي پس اص داًلَد ٍ ًصة ایي کاتالَگ تش سٍ کشد.

 هشکض دادُ اًتخاب ًواییذ.

 
 دس صفحِ تؼذ ًَع ًصة ٍ استفاع ًصة لاب هطخص هیگشدد  -15
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 45لَکس الصم است کِ ػذد  500. طثك استاًذاسد تشای دیتاسٌتش کٌیذًیاص سا هطخص ی هیضاى ًَس هَسد دس صفحِ تؼذ  -16

تا اًتخاب ایي ػذد تؼذاد لاب هْتاتی هَسد ًیاص هحاسثِ  .است Foot candle 09/0 تا هساٍی لَکس یک هٌاسة است.

 هیگشدد. ضوا هیتَاًیذ خَدتاى ًیض تِ صَست دستی تؼذاد لاب ّای هذ ًظشتاى سا ٍاسد ًواییذ.

 
 هیضاى فاصلِ هَسد ًیاص لاب ّا تؼییي هیطَد دس صفحِ تؼذی  -17
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 دس صفحِ تؼذی پیَستگی ٍ فاصلِ داس تَدى چیٌص لاب ّا سا تؼییي هیٌواییذ  -18

 
 دس ًْایت دس صفحِ تؼذ هحاسثات ضشٍع هیطَد -19
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 دس ایي صفحِ آغاص هیگشدد ضشٍع هحاسثات -20

 
 پس اص چٌذ ثاًیِ هحاسثات اًجام هیگشدد -21
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 پس اص اًجام هحاسثات ، ًتیجِ تِ صَست صیش ظاّش هیگشدد -22

 
 

ّواًطَس کِ دس تصَیش فَق هطاّذُ هیٌواییذ ، ضواتیک اطاق تش اساس هیضاى ًَس ٍ تؼذاد لاب ّای سٍضٌایی آهادُ ضذُ 

 ایي طشاحی سا اص چٌذ ًوای هختلف هیتَاًیذ هطاّذُ ًواییذ. است.
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 تَسط ًشم افضاس هیتَاًیذ الهپ ّا سا سٍضي ًوَدُ ٍ هیضاى ًَس آًْا سا هطاّذُ ًواییذ.

 

 
 

 ٍاسم ایي آهَصش هختصش تشای ضوا هفیذ ٍالغ ضَد.اهیذ

 تا تطکش اص تَجِ ضوا

 

 هحوذ جَاد تاتائی
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