
 به نام خدا

 

 

 

 (DIALUXآشنایی با نرم افزار دیالوکس )

 

 

 

 تهیه کننده : 

 مسعود عظیمی

 

 

 

 استاد مربوطه :

 دکتر کاظم وارثی

 

 

 

 

 79بهار 



2 
 

 تعاریف و اصطالحات اولیه مهندسی روشنایی :

هم سبای  سه بعد  را   شبییه  اسب  که اابیی   پردای  اماکن سبای  و نور  افزار شبییه  دیالوکس یک نرم

افزار مهیاس  که در ادامه، درباره  ها  اتوکد نیز در این نرم نقشبه  اابیی  وارد کردن داراسب   همننین 

اش ها  فیزیکی بسته به نوع کاربرد و ویژگی این موضوع بطور مفصل بحث خواهد شد  منیع روشنایی را

افزار، امکان مشببباهده     در این نرممی توان ارار داد  افزار انتخاب نموده و در مکان مناسببب  در این نرم

میزان شببدن نور در منا م مختیف فراهم اسبب   در کشببورمان ایران معمور  اکسر محاسببیان روشببنایی  

افزار دیالوکس در دو نسخه اصیی و سیک )ری ( ارائه شبود  نرم  افزار ادرتمند انجام میتوسب  این نرم  

شود و ای نسخه اصیی برا  ایی کالسیک استفاده میشبده اسب   ای نسبخه ری  برا  محاسبیان روشبن     

شود که در این گزارش، هر دو نسخه  مورد ها اسبتفاده می تر و انواع گوناگون محی محاسبیان سبننین   

 گیرد  ای ویژگی ها  منحصر بفرد این نرم افزار خروجی جامع و کامل آن اس ، به  ور بررسی ارار می

یر  چراغ ها و توان الکتریکی مصبببرفی کل و میدان دید چراغ ها و کبه یبک پنبل کبامل ای محل ارارگ    

دهد  شببرک  دیالوکس یک نسببخه پیشببرفته تر و ادرتمند تر   ا العان دینر را در اختیار کاربر ارار می

را هم عرضبه کرده اسب ، و استفاده ای آن به مرات  نسی  به دینر نسخه ها  این نرم    evoتح  عنوان 

 حال سراغ اصطالحان روشنایی رفته و بحث را جد  تر دنیال می کنیم : افزار سخ  تر اس  

الکرومغنا یسبی را داشته باشیم، مشاهده می کنیم که  ول مو    که شبکل مربو  به اموا    در صبورتی 

متر گسترده شده اس   که ای پرتو ها  کیهانی گرفته تا پرتو ها  رادیویی را  103متر تا  12−10آنها ای 

شود  همه امواجی که با چشم دیده می شوند نتیجه ارار گرفتن این اموا  در حویه باند ها   شبامل می 

 نانومتر اس   944نانومتر تا  044 ول مو  نور مرئی اس  که ای 

شود   میزان نور  اس  که توس  یک منیع روشنایی در واحد یمان در فضا پخش می شاار روشانایی :  

 واحد شار روشنایی لومن اس  

حاصل تقسیم شار روشنایی بدس  آمده بر توان مصرفی منیع روشنایی اس   به عیارن  ره روشنایی :به

 دینر بهره روشبنایی بیاننر میزان شبار نور  بدس  آمده به ایا  مصرت توان یک وان اس   در صورتی  

رها  مهم ارامتتوان گف  اگر بخواهیم دورمپ را مقایسه کنیم یکی ای پ که بخواهیم واضح تر بنوییم می

که در دو منیع روشنایی با توان ثاب ،  در ایجاد تمایز بین این دو رمپ همین بهره روشنایی اس    ور 

 اس  که بهره روشنایی بیشتر  داشته باشد، چون شار روشنایی بیشتر  دارد  آن منیع روشنایی بهتر
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   و واحد آن شمع یا کاندر اس  در یک یاویه مشخص اسمیزان شار روشنایی تابیده شده  شدت نور :

 میزان شار روشنایی تابیده شده به یک سطح مشخص اس  و واحد آن لوکس اس   شدت روشنایی :

ژ کار  گویند که ای ضرب ولتا انرژ  برق مصرفی یک دستناه الکتریکی را توان آن می توان الکتریکی :

 گویند  ریم به ن توان را توان مصببرفی هم میدر جریان عیور  ای آن المان الکتریکی بدسبب  می آید  ای

 کند  ذکر اس  که هزینه برق مصرفی یک المان الکتریکی را هم همین پارامتر مشخص می

، شود کند که چه مقدار ای نور  که به یک سبطح تابیده می  این ضبری  مشبخص می   : ضاری  باتتا  

بایتابیده نسی  به مو  ورود  اس    ضری  بایتاب مشخص کننده دامنه یا شدن مو  شبود   می بایتاب

عوامل متعدد  در این ضری  نقش دارند مسل رنگ جسم و جنس آن ماده  این ضری  همیشه کوچکتر 

کند و مقدار  هم که براساس  ای یک اسب   مقدار  ای نور تابیده شبده به جسم یا سطح ای آن عیور می  

 ود ش شود ای آن جسم بایتابیده می ضری  بایتاب مشخص می

 منابع روشنایی موجود در باتار : انواع

ای نظر بهره نور  ای بقیه رمپ ها پایین تر  که هر چند : یا المپ های التهابیهای رشااته ای  المپ   

  شببوند  این رمپ ها اریان شببوند و به وفور هم اسببتفاده می هم خییی ییاد تولید می هسببتند ولی هنوی

کنند و در تمام رنگ ها موجود هسببتند   رمپ ها نور گرم تولید میاین  ایم  و در دسببترس هسببتند  

 آوردمی بوجود  کند و یک حال  خواب آلودگی تولید نور گرم به آرامش افراد محل مورد نظر کمک می

کنند  این رمپ ها  ول عمر  ببه همین دلیبل ای این رمپ ها در کالس ها  درس کمتر اسبببتفاده می  

انرژ  الکتریکی آنها به گرما  درصبببد 94کنند که چیز  حدود  ییاد  تولید می کوتاهی دارند و گرما 

 شود  تیدیل و تیف می

له پوشببش فسببفر یا ای یک لوله تشببکیل شببده اند که در پوسببته داخیی این لو المپ های فلورساان: :

 اس ته اسب   این رمپ ها اریان ایم  هستند و در دسترس هستند و  ول عمر من فیورسبن  ارار گرف 

سببباعب  دارند  در ضبببمن این رمپ ها جزو کم حرارن ترین رمپ ها هسبببتند  این رمپ ها    00444

مشکالن ییس  محیطی دارند چون گای ها  استفاده شده در آنها مسل جیوه و فسفر برا  محی  ییس  

ان تعداد دفعمضبر هسبتند  این رمپ ها نیای به مدار راه اندای مسل اسبتارتر دارند و وابستنی شدید  به    

روشبن و خاموش کردن دارند  به همین خا ر نیاید در محل هایی مسل سرویس بهداشتی که عمل کیید  

 ینی در آنجا ییاد اس  استفاده شوند 
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شییه رمپ ها  مهتابی   ری کار این رمپ ها تقرییا  المپ های کم مصار  یا فلورسان: فدارده :   

سبباع ( و جزو کم حرارن ترین  04444باریی دارند )اسبب   این رمپ ها در دسببترس هسببتند و عمر  

سببایند که تیادل گرمایی با محی   رمپ ها هسببتند  شببکل این رمپ ها را به این دلیل چند پارچه می

داشبته باشبد  این رمپ ها هم نیای به مدار راه اندای دارند و مشبکالن ییس  محیطی بوجود می آورند و    

 بار دارند ایم  باریی نسی  به دو رمپ 

این رمپ ها چند سالی اس  که پا به عرصه روشنایی گذاشته اند  این رمپ ها  ول  :LED المپ های 

عمر بسبیار باریی دارند  یمان دسبتور به روشبن شدن رمپ در این رمپ ها بسیار کم اس   رمپ ها     

ها کم اس   گران ایم   د  مصرت این رمپنکشبد تا  روشبن شو   ثانیه  ول می 6مهتابی چیز  حدود 

 هم هستند و نیای به راه اندای یا درایور دارند 

شود مسل رستوران یا  ای این رمپ ها برا  برجسبته سای  یک محی  استفاده می  : المپ های هالوژنی

 شود  گالر  هنر   اابیی  تغییر رنگ دارند که این کار توس  دیمر انجام می

 شود   ول عمر متوس  دارند  پ ها در معابر و خیابان ها استفاده میای این رم : المپ سدیم پرفدار

 ویژگی های یک طراحی روشنایی مطلو  و مناس  :

مهمترین ویژگی، مناسبب  بودن ای نظر توییع فرکانس ها اسبب   به این معنی که تمام رنگ ها را شببامل   

با ارار دادن مناس  رمپ شبود  ویژگی بعد  عدم ایجاد چشبم یدگی در اثر درخشبندگی سطوس اس      

م نیود سایه ها  مزاح باید ای بایتاب ها  ناخواسبته سبطوس جیوگیر  کنیم  میزان نور باید کافی باشبد    

مورد بعد  اسب   به این معنی که چراغ را پشب  سبر شبخصبی که رو  یک میز در حال مطالعه اس       

 کتاب مناس  مطالعه نیاشد   راحی نکنیم که سایه آن شخص باعث شود نور تابیده شده به سطح

 نسبخه ری  نرم افزار دارا  آیکون آبی و نسبخه اصیی نرم افزار دارا  آیکون ارمز رنگ اس   در صورتی  

ه شببود ک که رو  نسببخه ری  نرم افزار کییک کنیم در ابتدا پنجره خوشببگمد گویی نرم افزار ظاهر می 

ده را  ی کنیم می توانیم یک  راحی خوب مرحیه ذکر ش 0که  در صورتی گویا  این مطی  اسب  که  

کییک کنیم  در اسم  بعد  که  nextو اابل ایول داشبته باشیم  در این مرحیه کافی اس  رو  دکمه  

اس ، باید ا العان کیی و اصیی پروژه را وارد کنیم  این ا العان عیارن   project informationاسم  

تواند    که این اتاق میشود ان روشبنایی را رو  آن انجام می هسبتند ای نام پروژه و نام اتاق که محاسبی  

 projectتوان در اسببم   آشببخزخانه و یا اتاق خواب باشببد  در ضببمن توضببیحان اضببافی را هم می   
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description   نوشبب  تا آنها را بتوان در اسببمreport   مشبباهده نمود  در اسببم  توضببیحان اضببافی       

ابعاد اتاق را نوشبب   در اسببم  پایین سببم  چپ کادرهایی وجود دارد که پر کردن و پر   توان مسال  می

که یکی ای این خانه  ها نام یک سای  را نوش   در صورتی توان در آن شدن آنها اختیار  اس   مسال می

ر این مقدار کا افزار به صورن خودرا فشار داده شود، نرم   set field as standard و دکمه  ها را پر شبود 

بعد  هم خواهد آورد  در اسبم  بار  سببم  راس  هم چنین کادر  م  راحی ها  روشبنایی  را در تما

را پر کرد   emailتوان فق  اسم   هایی وجود دارند که پر کردن آنها اختیار  اس   به عنوان مسال می

وجی نمایش داده شببود  خود را وارد نمود تا در برگه ها  خر شببرک   logoتوان  می logoدر اسببم  

 نرم افزار  کار در  راحی ها  بعد  هم به صورن خود فشبار داده شود    setکه دکمه  دوباره در صبورتی 

  اسببم  باید یده شببود  nextانجام خواهد داد  سببخس بعد ای انجام مراحل فوق دکمه   همین اعمال را

 راحی روشببنایی رو  آن انجام می که  در این اسببم  باید ابعاد محیطی  اسبب  که data inputبعد  

که ابعاد  ول و عرض و ارتفاع با فون نشان داده شوند، برا  درس  کردن    در صبورتی شبود  وارد شبود  

 generalو سخس  شد settingوارد  fileو ای اسبم    ید وارد نسبخه اصبیی نرم افزار شبد   این واحد ها با

option و سببخس  را انتخاب کردglobal  ای  ریم   باید  اکنون اب کردانتخ راdimension   وlighting 

توان در نسخه ری  نرم افزار ابعاد  ول و عرض و  می   اکنونرا ید okو سخس  ابعاد را به متر تغییر داد 

توان نمایش دو بعد  ابعاد انتخاب شده را مشاهده کرد  با  می previewدر اسبم    ارتفاع را وارد نمود 

در این حال  باید دو   استفاده کرد که Lتوان ای اتاق ها  به شبکل   می use L room فعال کردن دکمه

کف و دیوارها  بایتاب سقف،  ضری   توان می reflection factorاندایه دینر را هم وارد نمود  در اسم  

توان آنها را به صورن  را وارد کرد  در این اسبم  مقادیر  به صبورن پیش فرض وارد شده اس  که می  

توان ضری  تعمیر و ننهدار  اتاق مورد نظر را وارد  می room parametrدسبتی تغییر داد  در اسبم    

 تواند متفاون باشد  کرد، که بسته به این که محی  تمیز باشد یا کسیف می

 و  آنکه اسم  مربو  به سطح کار اس  و اسمتی اس  که تمرکز روشنایی ر work planeدر اسم  

اسب  که ارتفاع ،ارتفاع ای کف را برا  سطح کار   wall zoneبخش ارتفاع و  2اسب   این اسبم  شبامل    

نیای به  هم مربو  به آن اسم  ای کنار دیوارهایی اس  که در آنجا wall zoneکند  اسم   مشخص می

  ها نیای نیسبب  متر انتخاب نمود  در این اسببم 0.3توان آنرا  می   مسال شببدن روشببنایی ییاد نیسبب  

نرم افزار در این اسم  هیچ گونه  اسم   پر شود که این    در صبورتی ن روشبنایی انجام شبود  محاسبیا 

محاسببیان روشببنایی انجام نخواهد داد و سببرع  محاسببیان روشببنایی بار خواهد رف   در اسببم       

luminaire selection ونه منیع روشنایی   به صورن خودکار هیچ گنیع روشنایی را انتخاب خواهد شدم
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  برا  ها به نرم افزار وارد کرد pluginدر نرم افزار وجود ندارد و باید این منابع روشبببنایی را به صبببورن 

 product pluginدکمه  softwareو ای اسم   به سای  شرک  دیالوکس مراجعه کردانجام این کار باید 

ای    پسدام که مورد پسند اس  انتخاب شودرا انتخاب کرد تا لیسب  شرک  ها نمایش داده شود و هر ک 

  برا  اضافه کردن رمپ شبرک  و سخس رمپ انتخاب شود  luminaireانجام این کار ها باید ای اسبم   

 planned em  اسم  بعد  اسم  باید یده شود next  سبخس  کافی اسب  دو بار رو  آن کییک کنید 

  در  رت فشار داد suggestionو سخس دکمه  ردباید مقدار شبدن روشنایی مطیوب را وارد ک  اسب  که 

شود  در این اسم  برخی چراغ ها با رنگ  راسب  پیشبنهاد  در مورد نحوه ارارگیر  رمپ ها ارئه می  

شببوند که رنگ ها  یرد چراغ هایی هسببتند که   یرد و برخی دینر با رنگ خاکسببتر  نمایش داده می

 یم       پیشبنهاد شبده تا در محل موردنظر ارار بنیرند  فاصیه بین چراغ ها در راستا  افقی و عمود    

توان تغییر داد  فاصیه ای دیوار هم در  توان تغییر داد  تعداد رمپ ها در راستا  افقی و عمود  را هم می

 2aباشد فاصیه بین چراغ ها  aکه فاصیه ای دیوار  ابل تغییر اس   در صورتیراستا  افقی و عمود  هم ا

  باید یده شود تا خروجی را اابل مشاهده باشد calcuteخواهد بود  سخس در پایان 

 : کار با نسخه اصلی نرم افزار دیالوکس

  برا  مسال برا  مد گویی نرم افزار می توان کار با محی  ها  مختیف را انتخاب نموددر صببفحه خوشببگ 

  برا  انجام پروژه در گزینه ای سبببم  چپ باید انتخاب شبببودانجام پروژه در محی  ها  داخیی، اولین 

  و برا  انجام پروژه در گزینه ای سببم  چپ باید انتخاب شببود محی  فضببا  بیرون سبباختمان دومین  

ا ه  برا  وارد کردن پروژه دسبومین گزینه سم  چپ باید انتخاب شو محی  هایی مسل اتوبان و بزرگراه 

  هم ای گزینه ها  سم  راس  باید انتخاب شود

 : چینش انواع چراغ ها در نسخه اصلی

توان ابعاد اتاق را وارد نمود که یا ای  ریم    سخس میراحی برا  فضبا  بسته باید انجام شود ابتدا یک  

ل نمود  توان ای  ریم دادن مختصببان آنرا کام توان آنرا وارد کرد و یا می ابعاد  ول و عرض و ارتفاع می

توان نمایش سه بعد  را هم با کییک کردن رو  دکمه    میسخس نمایش دید ای بار اابل مشاهده اس 

3d-view  نشببان داد  ابتدا باید با کییک کردن رو  دکمهL   در پایین سببم  چپ، یک شببرک  رمپ

  در کادر سم  single luminaireنمود  ای  ریم دکمه سای  را آورد و سخس چراغ مورد نظر را انتخاب 

توان  می  line luminaireتوان یکی یکی چراغ ها را اضبببافه نمود  ای  ریم دکمه نرم افزار می بار  
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می توان چراغ ها را رو  دایره  circle luminaireخ  ارار داد  ای  ریم دکمه  یبک    چراغ هبا را رو  

 ارار داد 

وارد  دبای لوکس اابیی  اضببافه کردن نقشببه ها  اتوکد را هم داراسبب   به این  ریم که ابتدانرم افزار دیا

باید وارد جایی   سخس انتخاب شود  dwg fileگزینه  import و سخس ای  ریم دکمه  شد fileاسبم   

  موجود اس  و اکنون نقشه اابل افزودن اس که فایل اتوکد در آن  شد 

یوم ای  ریم تکان دادن اسبکرول ماوس به بار و پایین امکان پذیر اس   و ای  ریم  در این نرم افزار عمل 

 createتوان به جا  ها  مختیف نقشبه دسترسی پیدا کرد  ای  ریم دکمه   دکمه وسب  ماوس هم می 

video ای  ریم گزینه  توان توان ای کار انجام شده ویدیو ثی  کرد  در این نرم افزار می میemergency 

lighting  ای  ریم گزینه  توان   مییی اضطرار  انجام داد راحی روشناo  سایل در پایین سم  چپ و

ن فضببا  داخل و رنگ ها و اشببیا  گوناگو می توان    c   ای  ریم گزینه گوناگونی به نقشببه اضببافه کرد

را داخل نقشه می   به این صبورن که ماوس را رو  ابزار مورد نظر مییریم و سخس آن خار  را اضبافه کرد 

که به    همننین در صببورتیاابل انجام اسبب  select objectوریم  تغییر اندایه وسببایل ای  ریم دکمه آ

توان ای  ریم کییک راس  کردن رو  آن وسییه و انتخاب  می   برا  یک وسییه نیای باشدگوشه بیشتر

 این کار را انجام داد  insert pointگزینه 

 

 


