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در واحدهاي خط لعاب،كوره و بسته بندي  GISارزيابي شدت روشنايي با استفاده از نرم افزار 
3شركت كاشي الوند

  آن كمبود كه چرا برخورداراست اي ويژه اهميت از مصنوعي روشنايي منابع از استفاده راستا همين در و كند پيدا ادامه روز و شب در بسته محيطهاي در كار كه كند مي ايجاب بيشتر بازده به روزافزون نياز و صنايع پيشرفت : زمينه
 هاي سيستم از يكي .وجوددارد )ايزولوكس( روشنايي شدت ي اندازه هم هاي منحني ايجاد امكان مختلف افزارهاي نرم كاربرد با امروزه.كند مي وارد كاركنان بينايي و سالمت به ديگري صدمات ، اعصاب خستگي ايجاد بر عالوه كار درمحيط
 افزار نرم نمود، استفاده است شده طراحيGIS برپايه كه افزارهايي نرم از يكي از اماكن، روشنايي وضعيت ارزيابي براي توان مي امروزه باشد مي(GIS( مكاني اطالعات سيستم يافته رواج آن از استفاده اخير درسالهاي كه اطالعاتي

ARC VIEWدهد مي بدست ايزولوكس هاي منحني اطالعاتي، هاي اليه يابي درون و اي شبكه هاي گيري اندازه نتايج از استفاده با كه است افزارهايي نرم از يكي.  
 از استفاده با كارگاه پالن و شد گيري اندازه ايستگاهها موضعي و عمومي روشناييtesto540 مدل نورسنج دستگاه از استفاده با و گرديد بندي ايستگاه بندي، بسته و لعاب،كوره خط سالنهاي اي شبكه روش از استفاده با :ها روش و مواد
ARCافزار نرم 9.3 نسخه از استفاده با.گرديد ترسيمVISIO 2007 افزار نرم VIEWافزار نرم وارد شده گيري اندازه ايستگاههاي به مربوط اطالعات سپس و نموده ايجاد واحدها از هريك براي عمومي روشنايي عنوان تحت اليه يك  

.گرديد مشخص واحدها از هريك در روشنايي شدت مقدار كمترين و مقدار بيشترين روشنايي، شدت ميانگين و شده ترسيم افزار نرم توسط عمومي روشنايي ايزولوكس هاي منحني اطالعات اين از استفاده با گرديد
  واحدهاي در روشنايي حداكثر و لوكس  21،49،34 ترتيب به بندي بسته و لعاب،كوره خط واحدهاي در روشنايي حداقل باشد، مي لوكس 133،147،128 ترتيب به بندي بسته و لعاب،كوره واحدهاي در روشنايي شدت ميانگين : ها يافته
باشد مي لوكس 225،320،686 ترتيب به بندي بسته و لعاب،كوره خط

 باشد مي استاندارد حد از كمتر موضعي روشنايي شدت كه ايستگاههايي در. دارد قرار مطلوبي حد در عمومي روشنايي ،شدت ايران روشنايي ملي كميته سوي از شده توصيه عمومي روشنايي شدت استاندارد با مقايسه در :گيري نتيجه
.گرديد ارائه پيشنهاداتي

گيري اندازه ايستگاه،GIS افزار نرم روشنايي، شدت : كليدي كلمات

چكيده

 مي انساني نيروي كار بازده باالبردن باعث كرده، اصالح را كاري شرايط عمدتا خوب روشنايي
 در تواند مي و است سودمند كارگر عمومي فيزيولوژيك حاالت در مناسب روشنايي همچنين شود،
 موثر حوصلگي بي و سستي حالت بوجودآمدن يا و كار براي بخش لذت رواني حالت يك آمدن پديد
  حوادث اغلب .آورد بحساب سالمت حفظ در بزرگي و مهم عامل را روشنايي توان مي بنابراين .باشد
  حوادث اين كننده جلوگيري عوامل از يكي تواند مي مناسب و كافي نور و است خستگي از ناشي
 نشريات همه در تقريبا كار از ناشي حوادث باالي فراواني و كم روشنايي بين دار معني رابطه .باشد

 عامل صنعتي هاي محيط در كار ايمني فاكتور مانند روشنايي .است شده اشاره روشنايي به مربوط
 .كند مي فراهم كار درمحيط را ديد نوع بهترين و بوده كاري طبيعي شرايط يك آوردن بوجود در مهمي

 نيز را نور پخش از متناسب و يكنواخت سطح يك كافي نور توليد بر عالوه بايد روشنايي سطوح
 سانتي 50 فاصله در كار قطعات و وسايل كه باشد روشن اي اندازه به بايد كار سطوح.آورد بوجود
 و بررسي بنابراين، .دهد ارائه كارگر به را كافي و خوب ديد يك و شود ديده آساني به و بخوبي متري
.دارد اهميت ... و مسكوني صنعتي، تجاري، اداري،  مراكز ي كليه در نور گيري اندازه
  روشنايي شدت ي اندازه هم هاي منحني ايجاد امكان مختلف افزارهاي نرم كاربرد با امروزه 

  روزافزون رواج آن از استفاده اخير درسالهاي كه اطالعاتي هاي سيستم از يكي .وجودارد )ايزولوكس(
 اختصار به يا مكاني اطالعات سيستم ، است نموده پيدا كاربرد گوناگون علوم از هايي درزمينه و يافته

)GIS)زمين اي، منطقه و شهري ريزي برنامه جمله از مختلفي هاي زمينه در دانش اين.باشد مي  
 را ريزي برنامه و مديريت امر است قادر و داشته كاربرد ...و طبيعي منابع و كشاورزي معادن، و شناسي

 ريزي برنامه درروند تسريع باعث تواند مي سودآوري بر عالوهGIS بكارگيري همچنين .بخشد بهبود
 مختلف هاي داده مجموعه با پيچيده آناليزهاي انجام امكان .گردد غيره و بحراني موارد تشخيص در

 هاي روش با را آن توان نمي كه باشد ميGIS قابليت مهمترين توام، بصورت غيرمكاني و مكاني
 با هايي داده تجزيه و مديريت نگهداري، ذخيره، براي(GIS( مكاني اطالعات سيستم .داد انجام آنالوگ

 حاالت اي رايانه افزار نرم توسط ها داده روي بر پردازش با و دارد استفاده توصيفي و مكاني وابستگي
 ارزيابي و تعيين براي توان مي امروزه .]4[ دهد مي ارائه را جديدي هاي بيني پيش و بررسي را مختلف
 نرم .نمود استفاده است شده طراحيGIS برپايه كه افزارهايي نرم از يكي از اماكن، روشنايي وضعيت

ARC افزار VIEWاي شبكه هاي گيري اندازه نتايج از استفاده با كه است افزارهايي نرم چنين از يكي 
 مي بدست )ايزولوكس( روشنايي شدت ي اندازه هم هاي منحني اطالعاتي، هاي اليه يابي درون و

 يابي مكان سيستم يك شده ارائه محيطي هاي سيستم پژوهش ي موسسه سوي از كه افزار نرم اين .دهد
.دهد انجام را ها داده تحليل و تجزيه تواند مي و است قوي

 با و گرديد بندي ايستگاه بندي، بسته و لعاب،كوره خط سالنهاي اي شبكه روش از استفاده با
 و شد گيري اندازه ايستگاهها موضعي و عمومي روشناييtesto540 مدل نورسنج دستگاه از استفاده

ARCافزار نرم 9.3 نسخه از استفاده با.گرديد ترسيمVISIO 2007 افزار نرم از استفاده با كارگاه پالن
VIEWاطالعات سپس و نموده ايجاد واحدها از هريك براي عمومي روشنايي عنوان تحت اليه يك 

 هاي منحني اطالعات اين از استفاده با گرديد افزار نرم وارد شده گيري اندازه ايستگاههاي به مربوط
 و مقدار بيشترين روشنايي، شدت ميانگين و شده ترسيم افزار نرم توسط عمومي روشنايي ايزولوكس

.گرديد مشخص واحدها از هريك در روشنايي شدت مقدار كمترين

3،ساسان قرباني2،فرحناز ذوالقدر1نرگس صمدي
كارشناس بهداشت حرفه اي شركت البرز قطعه -1

كارشناس بهداشت حرفه اي شركت آلوپن -2
مديرعامل شركت البرزقطعه -3
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.باشد مي ايزولوكس منحني قالب در واحدها دركليه ها گيري اندازه نتايح

 و لوکس ١۴٧.٠٩ کوره واحد لوکس،١٣٣.٧۵ لعاب خط واحد در روشنايی شدت ميانگين
 ٢١ لعاب خط واحد در روشنايی شدت کمترين .باشد می لوکس ١٢٨.٢ بندی بسته قسمت
 روشنايی شدت بيشترين باشد، می لوکس ٣۴ بندی بسته قسمت و لوکس ۴٩ کوره واحد لوکس،

 می لوکس ۶٨۶ بندی بسته قسمت و لوکس ٣٢٠ کوره واحد لوکس، ٢٢۵ لعاب خط واحد در
 روشنايی ملی کميته سوی از شده توصيه عمومی روشنايی شدت استاندارد با مقايسه در که باشد

 حد از کمتر گيری اندازه های ايستگاه اکثر در موضعی و عمومی روشنايی شدت ايران،
.باشد می استاندارد

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله

روش بررسي
منابع

 اشكال دارای كتابخانه های روشنايی شدت اندازه گيری فرامرز، مجيدی،-١
 علمی مجله ،GIS روش از استفاده با زنجان شهر در نامنظم هندسی
 ،١٣٨٨ زنجان، استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

     ٦١ –٧٠صفحات ،٦٦ شماره ،١٧دوره
ARC کاربردی راهنمای سارا، سنجری،-٢ GIS  چاپ ،١٣٨٨ ،9.2
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