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اهداف محوری

شناخت شاخص های مرتبط با کیفیت نور در فضای داخ��•

شناخت توانمندی نرم افزار ها برای ارتقا کیفیت نور محیط•

فرصت ها و چالش ها/چگون�ی هم افزایی ب�ن نرم افزارها•



چگون�ی طرا�� نور با کیفیت خوب

IESNA�عر�ف ا�سنا •
 PERSIFALپروژه پرسیفال•
 Boyce�عر�ف بویسھ•
•...



IESNA

)Visibility(توجھ بھ وضوح •
)Task performance(تناسب کاربرد•
)Mood& atmosphere(با حس و حال تناسب •
)Visual comfort(بصری آسایش •
کارکردھای اجتماعی•
بھداشت و سالمتی•
زیبایی•



PERCIFAL
میزان نور توزیع نور سایھ

بازتاب خیرگی رنگ نور

رندرینگ نور



Boyce�عر�ف 
طراحی روشنایی بد

تشخیص سریع و آسان-
آسایش سیستم بینایی-

حظ بصری-

طراحی روشنایی خنثی
تشخیص سریع و آسان+

آسایش سیستم بینایی+
حظ بصری-

طراحی روشنایی خوب

تشخیص سریع و آسان+
آسایش سیستم بینایی+

حظ بصری +



شاخص های کمی نور 

)Illuminance(روشناییشدت •
)Luminance(درخشندگی •
نور روز •
)  Glare(خیرگی •
رنگ و بازنمایی رنگ•



شدت روشنایی و درخشند�ی

شاخص ھای اصلی•
شدت روشنایی•
میانگین شدت روشنایی •
یکنواختی توزیع•

درخشندگی•
میانگین درخشندگی•
یکنواختی توزیع•



نور روز 
مزمان بھ و ھدارد و بھداشت ساکنان دارای  کیفیتی خوب است و تاثیر مثبتی بر سالمت روز نور 

فتھ توجھ قرار گرمورد کاھش مصرف انرژی کمک می کند استفاده از آن در سالھای اخیر بسیار 
.است و شاخص ھای جدیدی برای بررسی آن در ساختمان تعریف شده است

DF بدون شدت روشنایی در یک نقطھ در داخل ساختمان بھ شدت روشنایی خارجی، افقی ونسبت
.استCIE overcast skyسایھ تحت شرایط 

Daylight Autonomy (DA) 
ز درصد زمانی  کھ  نور روز بھ تنھایی حداقل نیا•

روشنایی را در ساعات حضور افراد در طی سال 
. تامین می کند

Useful Daylight Illuminance (UDI)

100در صد  سالیانھ زمان کاری کھ نور روز بین •
لوکس می باشد2000تا 

Continuous Daylight Autonomy
درصد زمانی کھ نور روز بخشی از میزان نور مورد نیاز

.را تامین می کند



نوریخ���ی 

کھرخ می دھد زمانی  Glareخیرگی نوری 
درخشش نور بسیار زیاد باشد•
باشدو یا اختالف نوری شدیدی وجود داشتھ •

:discomfort glareدر محاسبھ موثرپارامترھای 
جھت •
زاویھ تابش •
نورمتوسط روشنایی منبع •
پس زمینھ روشنایی •

:ده ماننددشواری و پیچیدگی تشخیص گلر منجر بھ تعریف شاخص ھای مختلفی ش
•VCP،DGP, DGI, UGI, CGI 



مقا�سھ شاخص های مختلف خ���ی

• تو

)خیرگی غیر قابل تحمل=قرمز ;خیرگی مزاحم=نارنجی ;خیرگی محسوس=زرد ;خیرگی نامحسوس=سبز(
Ref:http://web.mit.edu/SustainableDesignLab/projects/VisualComfort/index.html






رنگ نور و بازنمایی رن�ی

Correlated Color 
Temperature (CCT) 

برای توصیف ظاھر رنگ نور 
ساطع شده از منبع نوری بھ کار

است) K(کلوین واحد آن.می رود

Color Rendering Index (CRI)
نشان می دھد تا چھ حد نور منبع برای 
تشخیص طیف رنگھا توسط چشم انسان

مناسب است

Gamut Area Index
گ رنچگونگی افتراق نسبی نشان دھنده 

ھنگامی کھ از یک منبع استھای شی
تابیده می شودنوری بھ آن 



نرم افزارهای شبیھ سازی نور 

طبقھ بندی نرم افزارھای شبیھ سازی•
افزارھای مورد بررسیمعرفی نرم •
افزارھای ھر نرم از ویژگی خالصھ ای •
مقایسھ و تحلیل •
چالش ھا و فرصت ھا•



سازی نور طبقھ بندی نرم افزارهای شبیھ 

Photorealistic rendering
ر ھدف نھایی نمایش تصویری زیبا و چشم نواز است د

.  نداردحالی کھ تطابق با واقعیت فیزیکی اھمیت چندانی
...انیمیشن، ساخت بازی ھای رایانھ ای و:کاربرد اصلی 

physically based visualization
د تا با با شبیھ سازی رفتار فیزیکی نور تالش می شو

.دتقریب نزدیکی، واقعیت فیزیکی تخمین زده شو



سازی بندی نرم افزارهای شبیھ طبقھ 

View-dependant algorithms

Scene-dependent algorithms 

الگوریتم ھای محاسباتی

View-dependantوابستھ بھ زاویھ دید • algorithms
Scene-dependent algorithmsوابستھ بھ موقعیت •



نرم افزارهای مورد برر��یمعر�� 

•Radiance 
•DAYSIM 
•Evalglare 
•DIALux 
•Velux Daylight Visualizer
•VISSLA
•---
•AGI32
•Relux



Radiance
یک نرم افزار شبیھ سازی بر ،رادیانس•

است کھ " شبیھ سازی فیزیکی"مبنای 
درآزمایشگاه  Greg Wardتوسط

Lawrence Berkeleyتوسعھ یافتھ است  .
زیادی از سایر نرم افزارھای شبیھ تعداد •

آن استفاده می   core engineسازی از ھستھ
.کنند

ای برای شبیھ سازی سازه ھای پیچیده و دار•
ھا سطوح آینھ ای برتری زیادی بر سایر روش

ضاھا سریعتر و دقیق تر می توانداین فو دارد
کندرا شبیھ سازی 

عدم وجود رابط کاربری استفاده از آن را •
.دشوار می کند

ا آن رابط ھای کاربری گوناگونی برای کار ب•
.تولید شده است



DAYSIM
توسعھ یافتھ است Lawrence Berkeleyدرآزمایشگاهاین نرم افزار •
طور ویژه برای شبیھ سازی وآنالیز نور روز بھ کار می رود بھ •
.استفاده می کندمرکزی رادیانس بھ عنوان پردازنده از •
•DAYSIM تواند شدت نور و درخشش روشنایی ساالنھ را بر اساس داده ھای ھواشناسی و می

نمایدمحاسبھ   daylight coefficient approachروش ضریب نور روز



Evalglaree
یافتھ است و بھ صورت خودکار منابع ایجادتوسعھ Fraunhoferاین نرم افزار توسط موسسھ•

.کندگلر راشناسایی می 
DGI, DGP, UGR, VCP, CGI. رودکار می تشخیص خیرگی بھ بھ طور ویژه برای •
.رادیانس بھ عنوان پردازنده مرکزی استفاده می کنداز •
را HDRو عکس ھای (pic / .hdr.)رادیانس با فرمت ھای دریافت و تحلیل فایل ھای توانایی •

.دارد

Ref:http://danieloverbey.blogs
pot.se/2012/12/methodologies
-for-glare-analysis.html



Dialux
در یک نرم افزار پرکاربرد  تجاری ست کھ•

در Dialدر شرکت 94سال 
Ludenscheidآلمان طراحی شد.

را برای radiosityروش اصالح شده •
و برای بازنمایی . میبردمحاسبھ بھ کار 

.دقیقتر از ری تریسینگ بھره می جوید

:دارای کاربرد در زمینھ ھای•
خارجیفضاھای داخلی و روشنایی –
معابر روشنایی –
اضطراریھای نور پردازی –

آسانیادگیری •

دقت پایین بھ خصوص در فضاھای دارای •
طراحی پیچیده و سطوح آینھ ای 



Velux
روزبررسی روشنایی برای نرم افزاری تجاری •

محاسبھ بھ کار رفتھ روش •
–multi-facet  ھانگاشت فوتون
–bidirectional ray tracing

توانایی رندرینگ و بازنمایی بسیار خوب فضا•

آنالیز شاخص ھای•
–Luminance
–illuminance 
–daylight factor

یادگیری آسان•

False color

Visualization



VISSLA
•VISSLA: Visualization and Simulation of Light Scattering and Aberrations
.نرم افزار شبیھ سازی ویژه ای است کھ در دانشگاه چالمرز سوئد توسعھ یافتھ است•
.آنھا ستبینایی افراد سالخورده و مشکالت بینایی برنامھ شبیھ سازی شرایط ھدف •
ت دید نرم افزار بھ خصوص در آنالیز مشکالت ناشی از افزایش خیرگی و کاھش کنتراساین •

.مفید استچشم این افراد بسیار 

تصویر شبیھ سازی شده تصویر واقعی



برر��ی تطبیقی نرم افزارها

Software/ Index Illuminance Luminance Average Illuminance Average Luminance Background Luminance

DIALux x x x

Velux x x

Radiance x x x under arbitrary sky x under arbitrary sky

DAYSIM x x x under all appearing sky x under all appearing sky x

Evalglare x x x x

Software/ Index Direct Sunlight DF UDI DA cDA

DIALux x x

Velux x x

Radiance x x

DAYSIM x x x x x

Software/ Index DGP DGI UGR VCP CGI AF سایر

DIALux
x

Velux

Radiance
x x x

DAYSIM
x

Evalglare
x x x x x x x

VISSLA
x



)چالش ها و فرصت ها(بحث

و ساده توسعھ روز افزون نرم افزار ھای شبیھ سازی نور ، دقیق تر شدن نتایج•
احی تر شدن استفاده از آنھا، روندی رو بھ رشد است کھ پتانسیلی برای طر

.بھتر نور در اختیار می گذارد
با ھر نرم افزار دارای توانایی ھا و کاستی ھایی است کھ می بایست متناسب•

.نیاز، مورد استفاده قرار گیرد
دی ھای انتخاب نرم افزار درست مستلزم پایش این نرم افزارھا و شناخت توانمن•

.آنھا ست
محیط نرم افزارھای تخصصی کھ قادر بھ تعامل با یکدیگر ھستند و یا در یک•

ن واسط امکان استفاده از آنھا فراھم شده است موجب بسط قابلیت ھا، در عی
. سادگی استفاده از آنھا خواھد شد







نتیجھ گ��ی 

استفاده درست از نرم افزارھا و نگاه جامع بھ شاخص ھا و ارزشھای مختلف 
.ساختمان زمینھ را برای تحولی در این عرصھ باز کرده است

شبیھ کیفیت نور مفاھیم گسترده ای را در بر می گیرد و الزم است نرم افزارھای
تمان توسعھ سازی و استاندارھا بتوانند ھم سو با بھینھ تر کردن کیفیت نور در ساخ

.یابند

فسیر عملکرد نرم افزار عالوه بر الگوریتم پردازشگر آن بھ اطالعات ورودی  و ت
خروجی نرم افزار ھا وابستھ است کھ این امر اھمیت آموزش و شناخت مناسب از

.نرم افزار برای  تعامل درست با آن را برجستھ می نماید



o Contact Information: Anahita Davoodi
o Email: Anahita.Davoodi@jth.hj.se
o Website: Hj.se
o Tel: 0046704854570

پرسش و پا�خ



نیازھای انسان
IESNA

محیط زیست
تعمیر و نگھداری

نصب
اپراتوری
انرِژی

محیط زیست

معماری
فرم

ھماھنگی
سبک

کد و استاندارد
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