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مواردی را توضیح میدهیم تا کاربر بتواند با استفاده از آن یک محاسبات روشنایی  : هدف 
.را انجام بدهد

file→newابتدا از قسمت projectپروژه ی جدیدی را باز می کنیم.

را انتخاب  profileگزینه dataبعد از اینکه پروژه جدید ایجاد شد باید از قسمت 
نین در پنجره باز شده می توانیم تنظیمات نحوه محاسبات روشنایی و همچ.می کنیم

مشخص  Calculuxاطالعاتی که نرم افزار به عنوان پروژه ای که احتیاج دارد برای 
.کنیم





را تنظیم کنیم که همان نحوه  driving modeبایستی optionsدر تب •
.رانندگی در سمت راست یا چپ جاده می باشد

ما سه حالت در اختیار داریم که  requirement usageپس از آن در قسمت •
:نحوه کار با خروجی محاسبات را مشخص می کنیم

.I اگر گزینهnoneانتخاب شود،نرم افزار فقط پارامترهایی را که برایش مشخص
.می شود را محاسبه کرده و در خروجی به ما گزارش می دهد

.II از گزینهsingle level  در صورتی که بخواهیم این مقادیر خروجی که گزارش
فاده    شد را با مقادیری که در کالس روشناییمان احتیاج داریم مقایسه کنیم،است

.مقادیر خارج از محدوده در خروجی بارنگ قرمز مشخص می شود.می کنیم



.IIIتی از  اگر بخواهیم محاسباتمان را با دو نوع استاندارد متفاوت مقایسه کنیم بایس
.استفاده کنیمdual levelگزینه 



requirementsتب 



(:requirements)در تب بعدی 

اندارد  پارامتر هایی که نرم افزار قرار است محاسبه کند و محدودیت هایی که از لحاظ است
.وجود دارد مشخص می شود

نام استاندارد خاصی که قرار است محاسباتمان با آن استانداردnameدر قسمت •
ذاشتیم  کنترل شود یا این که هر نام دلخواه دیگری برای چند تا پارامتر  و محدودیت گ

.قرار می گیرد

نوع آسفالت جاده را برای طراحی مشخص   road reflectionدر کادر مربوط به •
و برای جاده های داخل شهر   CIER3میکنیم که معموال برای جاده های بین شهری

CIEC2درنظر می گیریم  .



.ضریب انعکاس جاده مشخص میشودQ0در قسمت •

چیدمان و نوع تقاطعی که بر روی سطح جاده است را grid methodدر قسمت 
را انتخاب  illuminanceیا  luminanceمشخص میکنیم که میتوانیم 

برای مواردی استفاده میشود که ما در کالس روشناییمان  luminance.کنیم
در مواردی استفاده میشود که در کالس  illuminanceدرخشندگی داریم و 

.روشنایی مان شدت روشنایی داریم

در جدولی که در این تب قرار داده شده است ستون هایی وجود دارد که به شرح آن ها
:می پردازیم

در ستون اول پارامترهای مهم در طراحی روشنایی از قبیل درخشندگی  •
قرار دارد... و(UL)،یکنواختی طولی(UO)،یکنواختی کلی(Lave)متوسط



که جهت فعال کردن هریک از این پارامتر ها در محاسبات خروجی بایستی در ستون
.مقابل آن ها تیک بزنیم

اندارد  اگر بخواهیم پارامتر ها عالوه بر اینکه محاسبه میشوند از لحاظ محدودیت های است
ه  و یا طراحی های خاص هم کنترل شوند در ستون سوم هم بایستی تیک زده شوند ک

.این باعث میشود ستون های چهارم و پنجم هم برای آن ردیف فعال شوند

و قسمت  optionsبرای اینکه این ستون ها فعال شوند باید در تب 
requirement usage گزینهsingle levelرا انتخاب کنیم.

.در ستون چهارم و پنجم مقدار و نوع محدودیت را میتوانیم اعمال کنیم



تر اگر کاربر بخواهد از استاندارد خاصی به عنوان پیشفرض جهت مشخص کردن پارام
ند با های مورد محاسبه و همچنین تعیین مقادیر و نوع محدودیت ها استفاده کند میتوا

ال  به عنوان مث. آوردن این استاندارد مطابق تصویر اسالید بعد این کار را انجام دهد
انجام میدهیم به  openوقتی اینکار را از قسمت . را انتخاب میکنیمME3استاندارد 

دیده  طور مستقیم تمام پارامتر هایی که در آن استاندارد خاصی نیاز است در این جداول
.میشود

ا در  برای اینکه بخواهیم استاندارد خاصی را خودان تعیین بکنیم،مقادیر و اندازه ها ر
.ذخیره میکنیمsave asستون چهار و پنج وارد کرده و از طریق 





کارخانه سازنده چراغ مورد  databaseاز طریق فایل :databaseاز طریق •
.نظر را انتخاب می کنیم و آن را به نرم افزار معرفی می کنیم



است که اگر databaseکردن از طریق فایل optimizeتفاوت این دو روش در قابلیت 
schemesچراغمان را از این طریق انتخاب کنیم براحتی می توانیم بعداً در قسمت 

انجام دهیم که بعداً دیگر نیازی به انجام این کار  optimizeمحاسباتمان را از طریق قسمت 
.به صورت دستی نیست

می توانیم اطالعات  detailsبعد از معرفی چراغ ها به نرم افزار در همین پنجره از قسمت 
.کامل چراغ را ببینیم

•Description: توضیحات کلی چراغ

•Dimension: ابعاد کلی چراغ و ابعاد محفظه اپتیکی

•Quality Figures:مقادیر کیفی نور

،کارتیزین و منحنی پخش ایزوکاندل قابلpolarدر تب های بعدی به ترتیب منحنی پخش •
.مشاهده است













.  را انتخاب می کنیمproject optionsگزینه dataدر مرحله بعدی و در قسمت 
(project maintenance factor)ضریب نگهداریgeneralدر قسمت 

.است0.8را وارد می کنیم که معموالً 



باید یک سری schemesقبل از پرداختن به پنجره 
.تعاریف شرح داده شود



overhang:ا در صورتی که طول بازو ر.مقدار پیش آمدگی چراغ از لبه معبر است نه طول بازو
چراغ به دست می   overhangداشته باشیم مقدار عقب روی را از آن کم می کنیم و مقدار 

.آید



Height:ارتفاع نصب چراغ فاصله سطح معبر تا محفظه اپتیک می باشد.



Tilt90: زاویه بازو زاویه ای است که چراغ مان با خط افق می سازد.



road width:ایی  عرض معبر فاصله لبه ابتدایی یک سمت تا لبه ابتد
.سطح مقابلش می باشد



central reserve: در مسیر های دو طرفه که یک قسمتی ما بین دو
.تا مسیر وجود دارد



.را انتخاب میکنیمschemesرفته و گزینه dataحال به سراغ قسمت 

:در این قسمت اطالعات به دو دسته تقسیم میشوند

ورودی ها یا چیدمان طراحی مان: قسمت اول•

مقادیر درخشندگی و روشنایی: قسمت دوم•

•carriageway:نوع مسیر یکطرفه یا دوطرفه را انتخاب میکنیم.

•central reserveابل که قبال توضیح داده شد،اگر جاده یکطرفه انتخاب شود ق
.اگر جاده دوطرفه باشد میتوان به این پارامتر مقدار داد.تغییر نخواهد بود

•road width:عرض معبر وارد میشود.

•number of lanes :تعداد باندهای ترافیکی هر معبر



•reflection table:نوع آسفالت در کادر تعیین میشود

•Q0: ًانتخاب میشود0.07ضریب انعکاس نور جاده مشخص میشود که معموال

چراغی که قبالً در نرم افزار معرفی کردیم را انتخاب  luminaire typeدر قسمت •
میکنیم

•installation : نوع چیدمان چراغ در طول معبر که میتواند به صورتsingle 

catenary,straggered,opposite,sided left/rightباشد

•height :ارتفاع نصب چراغ

•spacing :فاصله بین محدوده ها

•overhang :مقدار پیش آمدگی چراغ

•tilt90:زاویه چراغ





موردنظر کلیک کرده و گزینه schemeبعد از انجام این مراحل روی
compute ه ما را انتخاب میکنیم که با این کار محاسبات انجام ده و پارامترهایی ک

.از طریق کالس روشنایی به نرم افزار وارد کردیم را مقایسه میکند





امتر  اگر بخواهیم که نرم افزار با توجه به محدودیت هایی که در استاندارد وجود دارد پار
را کلیک کرده و در پنجره setupهای چیدمان را برای بهترین حالت محاسبه کند باید

موردنیاز را به نرم افزار معرفی کنیم و  stepمربوط میتوانیم مقدار حداقل و حداکثر و 
.کردن آن اقدام کنیم optimizeنسبت به 

تیک مربوط را فعال میکنیم و بعد روی setupبرای این کار بعد از تنظیم نمودن 
scheme  کلیک کرده و گزینهoptimize  را کلیک کردهindividual   را

.انتخاب میکنیم







 schemeبرای مشاهده نتیجه محاسبات بعد از اینکه محاسبات انجام شد باید روی

ایجمان  بعد از این مرحله برای اینکه بتوانیم نت. را انتخاب کنیمokکلیک کنیم و سپس 
را   presentationگزینه  calculationرا مشاهده کنیم بایستی از منوی 

دراین پنجره هر یک از حاالت نمایش که مورد نیاز است را انتخاب  .انتخاب کنیم
.چند پنجره باز میشود show resultsبعد از انتخاب گزینه.میکنیم

.تعداد پنجره ها ب هخاطر تعداد ناظرهای ما است

. ناظر برای هریک از باند های ما تعریف میشود













.اطالعاتی کلی میتوانیم دریافت کنیم:mountain plotاز منحنی •

isoاز منحنی • contour:یک سری اطالعات کلی دریافت میکنیم.

مقادیر دقیق روشنایی در هر کدام از گریدهایی که قبالً  : textual tableاز •
.توضیح داده شده را بدست می آوریم



مثال
وات250وات و چراغ سدیمی LED،160مقایسه ای بین چراغ 






