
 به نام او

هنر نور پردازی یک پیشینه دیرینه دارد، ابتدا بعد از اتفاقات در پاریس و فعالیت های هوسمان به طور جدی به عنوان یک 

 فعالیت حرفه ای دیده شد.

 اندک، ایجاد فضاهایی جدید را موجب گردید. در این دوره منابع نوری اولیه با تغییراتی

 نوزده با تکمیل فناوری المپ الکتریکی توسط ادیسون ، وارد یک فاز جدید شد. قرن اواخر سپس در

در ابتدای قرن بیستم با ورود علم فیزیولوژی به معماری و تاثیرات فیزیولوژیکی نور در فضا و درک آن توسط چشم مورد 

 توجه قرار گرفت.

این دوره تصور بر این بود که چشم صرفا با برخورد نور به جسم و بازتاب آن به چشم قابل رویت می باشد ولی پس از تا 

 بررسی ها مختلف مشخص شد سایه ها تاثیر مستقیم بر درک حجم و اندازه فضا و جسم دارند.

 نور فضا در آن دوره به دو شکل کلی تاثیر گذار بود:

 نوع متریالتاثیر نور با توجه به  .1

 تاثیر تعداد منابع نوری بر فضا .2

اما پس از ورود نظریه فیزیک نور به نور پردازی روند نور پردازی راه جدیدی را در پیش گرفت، گشتالت از اولین افرادی بود 

 که قوانین نور را تنظیم کرد.

 د:نبه بخش های مختلف تقسیم می کن در فضا نور رافیزیک 

 (main lightنور اصلی ) .1

 (fill lightنور پر کننده ) .2

 (background lightنور پس زمینه ) .3

 (rim lightنور تزئینی ) .4

 نورپردازی: الیه های

   نورپردازی اسپلیت )دونیمی( .1

 نورپردازی صنعتی .2

 نورپردازی گسترده .3

 نورپردازی لوپ .4

 نورپردازی پروانه ای .5

 نورپردازی لبه .6

 نورپردازی کوتاه .7

 



 انواع منابع نوری موجود:

 های حرارتیالمپ  .1

 المپ های تخلیه .2

 المپ های نسل جدید .3

محدوده دید انسان طراحی برای آنکه یک فضا قابل دیدن و قابل درک باشد، می بایست زوایای دید انسان را دانست و در 

 نور کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نور پردازی در فضا شامل سه بخش نور پردازی می باشد:

 نور مستقیم .1

 نور پراکنده .2

 و پراکندهنور مستقیم  .3

 که توصیه می شود برای نورپردازی در فضا از حالت سوم استفاده شود.



و پخش بر اساس نوع متریال نمودار منحنی بازتاب  

 همچنین از پدیده خیرگی در فضا جلوگیری گردد.

 پس از شناخت و درک فیزیک و منابع نور، قواعد کنترل نور را باید دانست.

 قواعد کلی:

 زاویه بازتاب در سطوح صاف با زاویه تابش برابر است .1

 بستگی به نوع و جنس مصالحی که نور بر آن می تابد دارد. میزان بازتاب .2

 سطوح محدب و مقعر نور را پخش و یا در یک نقطه جمع می کنند. .3

در نورپردازی فضا، می بایست نور را طوری سازماندهی کرد تا سایه ها نیز کنترل شده باشد و درک فضا را تغییر  .4

 ذیر می باشد.دهد، که این عامل توسط کنترل پخش نور امکان پ

میزان بازتاب، پخش، جذب و عبور مصالح مختلف باهم متفاوت است، به همین دلیل مصالح را به سه  ساختمانی مصالح اما

 دسته تقسیم می کنیم.

 مصالح صاف و صیقلی .1

 صیقلی غیر صاف وصالح م .2

 مصالح ناصاف و غیر صیقلی .3

 اد سایه و نیمم سایه متفاوت می باشد.به همین میزان مقدار و محل بازتاب و پخش نور ها و ایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ما در فضا با توجه به محل قرارگیری منبع نوری سه نوع نورپردازی داریم:

 نور از باال به پایین .1

 نور از پایین به باال .2

 نور میانه .3

نیازمند دانستن رنگ نور میباشیم تا به یک سازگاری کلی در طول شبانه برای رسیدن به یک ترکیب بندی مناسب نوری 

 روز برسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول رنگ نور

 در نهایت برای اینکه بتوانیم میزان نور مصرفی را بدانیم از فرمول زیر محاسبه می نماییم:

 هر فضا دارای یک لوکس مشخص نوری می باشد.

 نوری مشخص را دارا می باشد.هر المپ میزان لومن 

Lux=  

 و در نهایت چند نمونه موردی بررسی و هر فرد یک نمونه اجرایی به اتود می گذارد. 

Lm   لومن

متر مربع 

 مست


