
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


توليد قطعات اتومبيلشركت يك  محيط كار در  تلفيقي طراحي روشنايي

يدي در كميت و كيفيت كار دارد و اين يك واقعيت براي  مف روشنايي يكي از عوامل فيزيكي محيط كار بوده و تجربه نشان داده است كه يك سيستم روشنايي مناسب در صورتيكه به خوبي طرح شده باشد اثر: زمينه
كاري طبيعي و انجام بهترين عمل تطبيق مهم  ايطبه طور كلي روشنايي خوب شرايط كار را بهبود مي بخشد و به عنوان يك فاكتور بهداشتي و ايمني در محيط هاي فيزيكي كارگر براي تأمين شر .محيط كار است

.قطعات اتومبيل مي باشد توليد شركت يك لذا هدف از اين پروژه طراحي روشنايي محيط كار در .است
و  (...و اطالعات جغرافيايي ، ميزان روشنايي موجود، تعداد المپ هاي موجود ، نوع فعاليت هاي در حال انجام در سالن توليد، نوع المپ هاي موجود)براي انجام اين پروژه ابتدا با بررسي اوليه شركت : مواد و روش ها 

.همچنين تحقيق در رابطه با استاندارد هاي روشنايي موجود براي اين صنايع اقدام به طراحي سيستم روشنايي به صورت طبيعي و مصنوعي گرديد
متر، فاصله 0/5تايي نصب شوند به طوري كه فاصله چراغ تا ديوار در طول هر رديف 10رديف  5الزم مي باشد كه بايستي در 15و شماره 3چراغ از گروه45با انجام محاسبات طراحي روشنايي مصنوعي تعداد : يافته ها

متر 30متر مربع مي باشد كه بايستي طوري نصب شوند كه  90درجه شركت39همچنين مساحت پنجره هاي مورد نياز با توجه به عرض جغرافيايي  .متر باشد0.4و فاصله رديف ها  متر1دو چراغ در طول هر رديف 
.مربع نصب مي شودمتر 10پنجره با سطح 9متر مربع متمايل به جنوب  و جمعا 30مربع متمايل  به شمال و 

راحي دارد و بايستي مورد بررسي دقيق قرار گيرد ي طدر طراحي روشنايي بايستي از هر دو نوع سيستم مصنوعي و طبيعي استفاده شود و از آنجايي كه سطوح كارگاه تاثير به سزايي بر نتيجه نهاي: نتيجه گيري
جهت افزايش  .نگ و ضريب انعكاس سطوح مشخص شودي رپيشنهاد مي شود برنامه تميزكاري و سرويس دهي سيستم روشنايي به دقت انجام شود با توجه به مطالب مطرح شده قبل از طراحي سيستم روشناي

عملكرد سيستم هاي تهويه هماهنگ با سرويس سيستم روشنايي در مكان هاي كثيف  .روشنايي طبيعي و همچنين يكنواختي نور دريافتي از روز مساحت پنجره هاي برآورد شده به تعداد زياد و كوچكي تقسيم شوند
.مورد توجه قرار گيرد

روشنايي طبيعي، روشنايي مصنوعي، طراحي روشنايي: كلمات كليدي 

چكيده

 محيط در نور توزيع ي شيوه و ، جهت ، رنگ منبع، نوع، شدت، ميزان كه دهد مي نشان تحقيقات
 و بازدهي، روحيات، ها، رفتار بر زيادي حدود تا است ممكن انساني هاي فعاليت متفاوت هاي

 نور ترين مطلوب و ترين كامل مثابه به طبيعي نور نقش ميان اين در .بگذارد تاثير وي كارايي،
 به خستگي علت به كه است حوادثي از كننده پيشگيري اقدام يك روشنايي .)2(است ناپذير انكار

 روشنايي كه داده اند نشان روشنايي و توليد بين ارتباط درباره تحقيقات عالوه به .آمده اند وجود
 كارآيي عدم و بي دقتي حداقل و توليد حداكثر موجب مي تواند شده انجام كار نوع با متناسب كافي
 حوادث باالي فراواني و كم روشنايي بين معناداري رابطه دهد مي نشان مطالعات طرفي از .گردد
 عمدتا خوب روشنايي.است شده اشاره روشنايي به مربوط نشريات ي همه در تقريبا كار از ناشي

 روشنايي همچنين شود مي انساني نيروي كار بازده بردن باال باعث كرده اصالح را ي كار شرايط
 حالت يك آمدن پديد در تواند مي و است سودمند گر كار عمومي فيزيولوژيك حاالت در مناسب
 بنا.)3(باشد موثر حوصلگي بي و سستي حالت آمدن وجود به يا و كار براي بخش لذت رواني
 به باشد حوادث كننده جلوگيري عوامل از يكي تواند مي كه مهم عامل را روشنايي توان مي براين

 وجود به در مهمي عامل صنعتي هاي محيط در كار ايمني فاكتور مانند روشنايي ،)4(آورد حساب
 مسايل.ميكند فراهم كار محيط در را ديد نوع بهترين و بوده كاري طبيعي شرايط يك آوردن

 به ها هزينه اين صرف حال عين در ليكن و مينمايد هزينه پر اغلب صنايع در نور اصالح اقتصادي
 ميباشد آن اقتصادي و سالمتي وجه دو هر به پرداختن بهينه روشنايي يك تامين الزمه و بوده حق
 تشخيص به نسبت چشم حساسيت ديد مدت مانند انسان ديد ويژه صفات پايه بر سالمتي جنبه
 بيش روشنايي كه اين به توجه با .)5(است استوار ديد وضوح و روشني ديد درك سرعت ها، رنگ

 و محيطي پايش لذا مي شود حوادث ايجاد و انسان بينايي در اختالالتي باعث كم روشنايي و حد از
 همچنين و كار قانون 95 و 92 و 85 قانوني مواد توسط روشنايي كاهش و افزايش مورد در زيستي

 .مي گردد حمايت اجتماعي تأمين قانون 90 و 88 مواد

 روشنايي ميزان ، جغرافيايي اطالعات( ناپكو شركت اوليه بررسي با ابتدا پروژه اين انجام براي
 هاي المپ نوع توليد، سالن در انجام حال در هاي فعاليت نوع ، موجود هاي المپ تعداد موجود،
 به اقدام صنايع اين براي موجود روشنايي هاي استاندارد با رابطه در تحقيق همچنين و )...و موجود
 هاي روش اساس بر ها طراحي .گرديد مصنوعي و طبيعي صورت به روشنايي سيستم طراحي
 1 شماره توليد سالن پروژه اين در نظر مورد جامعه است شده انجام موجود معتبر كتب در موجود
 مي Nutron  سنج روشنايي ها داده آوري جمع ابزار .باشد مي نيرومحركه اتومبيل قطعات شركت

.است شده كاليبره نور غياب در لوكس صفر روش به كه باشد
 شده منعكس نور نسبت روش به فوق متر لوكس از نيز سطوح انعكاس ضرايب گيري اندازه جهت

 گيري اندازه جهت .است شده استفاده موجود روشنايي سيستم توسط سطح به شده وارد نور به
  ها داده آناليز و  ارزيابي براي .شد استفاده 4*4 ابعاد با اي شبكه گيري اندازه روش از نيز روشنايي

   شد استفاده موجود كتب اساس بر روشنايي طراحي جداول و ها فرمول  از و  Excel افزار نرم از
 .شد استفاده

3، محمد نور محمدي 2، عزيز رزمي 1سعيد ياري
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي، مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   -1

استراتژيك، گروه مديريت، موسسه آموزش عالي كار قزوين-مدرس موسسه آموزش عالي كار، كارشناس ارشد مديريت اجرايي -2
دانشجوي دكتراي مهندسي بهداشت حرفه اي، مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران   -3

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
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 نظر در را درجه 39 جغرافياي عرض ابتدا
 ها پنجره مساحت عرض اين براي كه ميگيريم

  .باشد مي كارگاه كف سطح درصد 15برابر
 كاهش درجه يك ازاي به ها عرض ساير وبراي

 ها پنجره مساحت از درصد2 عرض افزايش ويا
 الزم هاي پنجره مساحت بنابراين .ميشود كم

 برابر جغرافياي عرض اين در كارگاه اين براي
 كه اين به توجه با .باشد مي مربع متر 90 با

 هاي پنجره سوم يك شمالي هاي پنجره ارزش
 متمايل بيشتر را ها پنجره  اين باشد مي جنوبي

 به ها پنجره بنابراين .كنيم مي نصب جنوب به
 طوري به شند مي نصب جنوبي شمالي صورت

 مربع متر 30 و شمال به  متمايل مربع متر 30 كه
 10 سطح با پنجره 9 جمعا و  جنوب به متمايل

.شود مي نصب مربع متر

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله

روش بررسي

محاسبات پارامتر رديف

50 )L(طول 1

20 )w(عرض 2

7 )H(ارتفاع  3

1.2 HFCارتفاع سطح كار از زمين 4

1.5 HCCارتفاع آويز المپ 5

4.3 )Hrc(ارتفاع مفيد  6

1000 Alمساحت 7
1.505 CCRضريب ناحيه سقف 8

0.525 FCRضريب ناحيه كف 9

0.42 PCضريب بازتاب سقف 10

0.2 Pfضريب بازتاب كف  11

0.5 pwضريب بازتاب ديوار 12

35 PCCضريب بازتابش موثر سقف 13

17 Pfcضريب بازتابش موثر كف 14

500 Eavشدت روشنايي مورد نياز 15
15 شماره المپ 16

400 )وات(توان الكتريكي المپ 17
49 )وات بر لومن(بهره نوري المپ 18

19600 )لومن(توان نوري المپ  19

0.805 Cu 20

DF 21

12 مدت نگهداري وتميز كردن المپ ها 22

1 )TF(فاكتور دما 23

0.96 )VF(فاكتورولتاژ 24

1 )BF(فاكتور باالست 25

0.99 )LSD(افت در اثر كاسه چراغ 26

0.95 )RSDD(افت سطح داخلي بنا 27

0.89 (LDD(افت در اثر كثيفي سطح چراغ 28

0.95 LBOفاكتور سوختگي المپ  29

0.93 )LLD(فاكتور افت لومن المپ  30

0.710 LLF 31

874878.0701 لومن مورد نياز كارگاه 32

44.63663623 )n(تعداد المپ  33

4.73319362 )X(پارامتر تعيين نسبت 34

10.56369209 )N(تعداالمپ در هر رديف 35

4.225476836 )M(تعداد رديف 36

0.560078046 فاصله چراغ تا ديواردر طول هر رديف 37

1.120156092 فاصله دوچراغ در طول هر رديف 38

0.224031218 فاصله چراغ تا ديوار در رديف هاي مجاور 39
0.448062437 فاصله رديف ها يا چراغ ها در دو رديف  

مجاور
40

رد
يف

مقدارمتغيير

درجه 39عرض جغرافيايي مبنا1
%15مقدار سطح پنجره نسبت به كف براي مبنا2
درجه 36عرض جغرافيايي شركت ناپكو3
متر مربع 1000مساحت كف كارگاه4
كاهشي به ازاي هر درجه /سطح پنجره افزايشي5

افزايش يا كاهش
2%

%9%=15-%6)=-%2(×3سطح پنجره مورد نياز شركت ناپكو6
متر مربع 90=1000×%9)متر مربع(سطح پنجره مورد نياز شركت ناپكو7

:پيشنهادات 
شود انجام دقت به روشنايي سيستم دهي سرويس و تميزكاري برنامه•
 ضريب و رنگ روشنايي سيستم طراحي از قبل شده مطرح مطالب به توجه با•

شود مشخص سطوح انعكاس
 روز از دريافتي نور يكنواختي همچنين و طبيعي روشنايي افزايش جهت•

.شوند تقسيم كوچكي و زياد تعداد به شده برآورد هاي پنجره مساحت
  هاي مكان در روشنايي سيستم سرويس با هماهنگ تهويه هاي سيستم عملكرد•

.گيرد قرار توجه مورد كثيف
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