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 مقدمه

(  )امام علي عليه السالمهري ارزنده و تفكر آينه اي تابنده است.نده ، ادب گوثروتي پايعلم 

جزوه اي كه پيش روداريد، با هدف آموزش اصول و مباني طراحي روشنايي تاليف شده 

امروز، بخش عمده اي از زندگي ما زير نور مصنوعي المپها  است. با توجه به اينكه در زندگي

سپري مي شود ، نور پردازي و نحوه طراحي روشنايي مي تواند تاثير چشمگيري بر سالمت 

درصد كل انرژي توليد شده  03جسمي و روحي انسانها داشته باشد .در كشور ما در حدود 

باال يي است. روشنايي و نورپردازي  در شبكه صرف تامين روشنايي مي شود كه رقم نسبتاً

مناسب مي تواند تاثير قابل توجهي در صرفه جويي در مصرف انرژي به دنبال داشته باشد. 

احي روشنايي در دنياي امروز به صورت يك رشته تخصصي است ربا توجه به اين مسايل ، ط

ين جزوه نرم افزار نه فعاليت مي كنند. ما در اد بسياري به صورت تخصص در اين زميو افرا

Dialux  كه يك از قويترين نرم افزارهاي موجود در راستاي طراحي دقيق و مهندسي

نورپردازي محيط هاي تجاري ، اداري ، مسكوني و صنعتي مي باشد را مطرح مي كنيم. ما در 

 اين نرم افزار آشنا خواهيم شد. از مزاياي اين برنامه مي توان به 4/ 11اين جزوه با نسخه 

 موارد زير  اشاره كرد:

 .محاسبات دقيق در زمينه نور روشنايي مناسب و مطابق با استاندارهاي روز دنيا 

  رعايت اصول مديريت انرژي كه در عصر حاضر از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و

با استفاده از اين تكنيك عالوه بر توزيع مناسب نور شما قادر خواهيد بود هزينه هاي 

 مصرف را به حداقل برسانيد.

 ارائه نقشه دقيق از لحاظ امكان نصب المپ 

 استفاده از پالگين شركت هاي داخلي و خارجي 

در انتها بر خود الزم مي دانم از زحمات كليه افرادي كه در تهيه اين جزوه به من ياري 

ستاد گرانقدر م رسانده اند تشكر و قدرداني نمايم. بيش از هر فرد ديگري ، سپاسگزار ا

جناب آقاي مهندس عليرضا شكر فروش هستم كه راهنمايي هاي ايشان همواره مشوق بنده 

 بوده تا چنين اثري ايجاد گردد.

 حسن زارعين

 1012تابستان 
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 pluginمفهوم 

های قبلی  های مختلف را در پروژه خود قرار دهید. نسخه توانید، انواع چراغ می   pluginبا استفاده از

های چراغ  اما در این نسخه دادهها عرضه شده بود.  امه دیالوکس بدون اطالعات مربوط به چراغبرن

 قرار داده شده است. pluginمربوط به هر کارخانه مستقیما در دیالوکس و در قسمت 

 توان از طریق اینترنت و یا با تهیه لوح فشرده مربوط به هر کارخانه، ها را می اطالعات مربوط به چراغ

 به دست آورد.

های ارتباطی آنها  های بزرگ تولید چراغ روشنایی و شماره تلفن و آدرس های مربوط به شرکت لینک

قابل دستیابی است. همچنین با کلیک  uginplهای  در قسمت داده www.DIAL.deدر سایت 

ای  ( و انتخاب کارخانهLuminaire Selectionهای دیالوکس ) کردن بر روی درخت مربوط به چراغ

ای باز خواهد شد که لینک کارخانه مربوط به همراه آدرس  پنجره های آن نصب نشده باشد، که چراغ

 اش در آن به نمایش در آمده است.  ارتباطی

ن را نصب یالوکس باید آقبل از استفاده در ددلخواه را از اینترنت دریافت کردید،  pluginبعد از اینکه 

  Luminaire Selectionافزار دیالوکس را باز کرده و در درخت  ، نرمpluginکنید. پس از نصب 

plugin توان از آن استفاده کرد. جدید ظاهر شده و می 

 

  محيط كار در ديالوكس

 الوکسیموجود در د یها طیانواع مح یمعرف

 :شود یم میتقس ریز یبه سه بخش اصل الوکسیکار در د طیمح

1) (CAD WINDOW ) کد پنجره 

2) ( Project manager with inspector  )پروژه به همراه کنترلر تیریمد 

3) (The guide ) راهنما 

 

 cadپنجره 

 یباال، روبرو، کنار و سه بعد ی. نماهاباشد یم یابیاز پروژه قابل دست یمختلف ینماها ط،یمح نیدر ا

 مناسب پروژه آنها را انتخاب کند. تیرو یبرا دتوان یهستند که کاربر م یحاالت مختلف

( و sid view) یجانب یاز نما توان ی، مfloor plan( و d3) یسه بعد یمجموعه، عالوه بر نما در

 .نقشه استفاده کرد یبرا زی( نfront viewجلو ) ینما

http://www.dial.de/
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چون  های مختلفی ی اهمیت فراوانی بوده و قابلیتاهای ماوس دار ، کلیدcadدر پنجره 

آورد. به عنوان  را برای کاربر فراهم می 4و یا حرکت درون نما 3، جابجایی2، بزرگمایی1چرخاندن

به منظور توان از دکمه وسط ماوس استفاده کرد.  مثال برای جابجایی یا چرخاندن تصویر می

 توانید از چرخ ماوس استفاده کنید. بزرگنمایی تصویر می

و یا  3d ،ground planهای  توان به یکی از نما روی اتاق، میبا راست کلیک بر  cadدر پنجره 

front side .دست یافت 

 

                                                
1 - rotate 
2 - zoom 

3 - move 

4 - roam scene 
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  (project manager)مديريت پروژه 

های استفاده شده در طراحی روشنایی را برای طراح  مدیریت پروژه یک گردش کار سریع از المان

تاق را انتخاب کرده و مشخصات توان هر عنصر دلخواه موجود در ا آورد. در این حالت می فراهم می

 توانیم آنها را اصالح کنیم. می (lnspector)آن را نمایش داد و در قسمت کنترلر 

، project ،object ، colour)مدیریت پروژه شامل کنترلر و ساختار درخت پروژه 

luminiaire selection  وoutputیم ها را شرح خواه باشد، که در ادامه به طور مفصل آن ( می

 داد.

 projectشاخه درختي 

ان مثال از شاخه نوها و عناصر موجود در پروژه را مشاهده کرد. به ع توان المان در این قسمت می

استفاده شده در های  توان لیست تمام چرخ می luminaries usedدر قسمت   project درختی

 را مشاهده کرد. اند  آورده شده pluginپروژه و اینکه از کدام 

، که این سه نوع پروژه عبارت است توان سه نوع پروژه را طراحی کرد افزار دیالوکس می وسط نرمت

 از: 

 طراحی روشنایی اتاق و خانه  -

5طراحی محوطه بیرونی -
 

 طراحی خیابان -

 تواند  توان اجزاء موجود در پروژه را مدیریت کرد. این اجزاء می حال در قسمت مدیریت پروژه می     

  :شامل     

 

 اء داخلي اتاق :زاج

Working plan ،floor  وceiling باشند.  کار، سقف وکف می مربوط به سطوحWall 

surfaces  ،)سطح دیوار(luminaire ها را مشاهده کرد و  توان از طریق آن آرایش چراغ که می

 باشد. که شامل اسباب و وسایل موجود در خانه می objectsدر نهایت 

 

  جي شامل:اجزاء مناظر خار

Luminaire arrangements,object ,ground element ها( )آرایش چراغ 

                                                
5 - exterior scene 



 6 

 اجزاء يك خيابان شامل:

Roadway  ،)سواره رو(parking lanes  ،)مسیرهای پارکینگ(side walk  ،)پیاده رو(

grass strip زار( )چمن، bicycle lane (و مسیر )دوچرخهLuminaire arrangements  

 های آن در کنترلر به نمایش در خواهد آمد.  ی از این عنصرها ویژگیبا انتخاب یک

 

 

 

 
 پنجره اولیه برنامه دیالوکس که به طور مفصل در ادامه این نوشتار توضیح داده خواهد شد.
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 luminaire selectionشاخه درختي 

ور مشاهدة این در نرم افزار دیالوکس وجود دارد.به منظیک ساختار درختی به منظور انتخاب چراغ 

 کلیک کنید. luminaire selectionساختار درختی بر روی تب 

Plugin برای فعال  شوند.  های نصب شده به طور اتوماتیک توسط دیالوکس به رسمیت شناخته می

هایی که اخیراً مورد  بایست بر روی آن دو بار کلیک کرد. لیست چراغ می pluginساختن یک 

 قرار دارد.  recently used luminairesدرقسمت  استفاده قرار گرفته است

که در باالی پنجره نرم  luminaire selectionروش دوم برای انتخاب چراغ استفاده از منوی 

 باشد. افزار قرار دارد می

 notاند. در قسمت  های بزرگ تهیه شده وهنوز نصب نشده هایی که توسط کمپانی plugin نکته:

installed catalogs   ازساختار درختی قرار گرفته است. با انتخابplugin   نصب نشده، پنجره

   دهد.  شود و صفحه مربوط به سازنده چراغ را نمایش می مرورگر اینترنت باز می
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 (objects)درخت مربوط به اشياء 

باشد که در قسمت مدیریت پروژه  این درخت مخصوص اسباب و وسایل مورد نیاز در پروژه می

(project manager) توانیم اشیای مورد نیاز در پروژه را با استفاده از ماوس از  وجود دارد. می

 .انتقال دهیم cadبه پنجره  objectدرخت 

 

در این قسمت سری کاملی از اشیاء پر کاربرد در طراحی اتاق و مناظر خارجی وجود دارد. در اینجا 

ذخیره نمود. این اشیاء  m3dو  sat ،ipgنیز با پسوندهای های سازنده را  توان اثاثیه سایر کارخانه می

 شوند:  به صورت زیر طبقه بندی می

Standard elementsباشد که  : شامل اجسام هندسی استاندارد مانند مکعب، منشور و غیره می

 توان به منظور ایجاد اشیاء مورد نظر در پروژه، استفاده کرد. از این عناصر می

Room elements :توان  ها قرار دارد، که می ها و درگاه در این قسمت انواع سطوح شیبدار، ستون

 ها در طراحی داخلی و خارجی پروژه استفاده کرد. از آن

Windows and doorsتوان در و پنجره دلخواه  : با استفاده از ابزارهای موجود در این قسمت می

 را به سطح کار انتقال داد. 

Calculation surfaces،points    calculation وcalculation gride  با استفاده از :

توان سطح خاصی را برای انجام محاسبات خود انتخاب کرد، با انتخاب یک سطح خاص  این عناصر می

 توان خروجی آن قسمت و مقدار روشنایی آن سطح را محاسبه کرد. می

Exterior scene elementsتوان طراحی روشنایی را برای  : با استفاده از این گزینه می

 های خارجی انجام داد.  محیط

Sport facility،یکی از امکاناتی که جدیداً به نرم افزار دیالوکس اضافه شده است : sport 

facility های ورزشی و روشنایی این  باشد. با استفاده از این قابلیت کاربر به طراحی انواع مجتمع می

 باشد. ها می مجتمع

 

 (colors)رنگ  درخت 

شود و با استفاده از  برای انتخاب رنگ و بافت سطوح اتاق و اشیاء استفاده می colorsاز درخت 

 توان آنها را به سطح کار انتقال داد )مشابه با قرارداد  اثاثیه در یک اتاق(. ماوس می
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 یجود دارند که مو ral یها به همراه رنگ یا شده فیتعر شیاز پ یها بافت texturesشاخه  ریدر ز

 توان بافت دلخواه را به سطح مورد نظر انتقال داد.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

شود.  کنید، در کنترلر یک پیش نمایش از آن ظاهر می انتخاب می textureوقتی یک بافت را از 

توان مقدار این ضریب  کند و همچنین می متناسب با هر بافت ضریب انعکاس سطح مورد نظر تغییر می

رت دستی نیز تغییر داد. مشخص کردن سایز واقعی یک بافت بسیار مهم است که مقدار پیش را بصو

 باشد.  می 1m*1mفرض آن 

 (output)درخت خروجي 

بایست از ساختار درختی موجود در مدیریت پروژه تب  افزار دیالوکس می برای دیدن خروجی در نرم

out put  .را انتخاب کرد 
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اند، در خروجی  گذاری شده  هایی که با چک مارک عالمت وژه آن دسته از گزینهدر قسمت مدیریت پر

 projectها آنها را از لیست موجود در قسمت  باشند. در صورت نیاز به سایر خروجی قابل مشاهده می

 کنیم.  انتخاب می
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مشاهده  به منظور مشاهده هر خروجی کافی است بر روی آیکن مربوطه دو بار کلیک کرد. به منظور

 open in newهمزمان چند خروجی، روی آیکن هر خروجی کلیک راست کرده و گزینه 

window .را انتخاب کنید 

 jpgتبديل تصوير به فايلي با پسوند 

 
 

 

 

را به صورت سه بعدی نمایش  cad، موقعیت تصویر در پنجره out put 3d renderingگزینه 

  توان به عنوان یک عکس با پسوند  را می 3d randeringدهد. تصویر دیده شده در قسمت  می

*.jpg جهت ذخیره تصویر استفاده کنیم.به ذخیره نمود. برای این منظور کافی است از مسیر زیر 

file→export→save CAD view as jp 
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 (inspector)كنترلر 

ژه را مشاهده و یا درخت پرو cadهای هر شیء انتخاب شده در نمای  توان ویژگی توسط کنترلر می

توان به اطالعات عمومی اتاق در قسمت  می room 1کرده و یا آن را تغییر داد. مثالً با انتخاب 

general  و به ضرائب انعکاس سطوح اتاق در قسمت room sutface .دست یافت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  room surface تب تی مشخصة اتاق انتخابی را تغییر داد. اگر حتوان به را در تصویر باال می

سطح انتخابی را تغییر داد. باید به این نکته  (reflection)توان ضریب انعکاس  انتخاب کنیم. می

کند. برای اینکه بتوان  توجه داشت که با تغییر این پارامترها مشخصه تمامی دیوارها تغییر پیدا می

ورد نظر را انتخاب کرد و سپس مشخصة بایست ابتدا دیوار م مشخصه یک دیوار خاص را تغییر داد، می

  آن را تغییر دهید.
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 (The guide)راهنما 

توان به تمامی ابزارها جهت طراحی روشنایی دسترسی داشت، در واقع این قسمت  در این قسمت می

کند تا به راحتی ابزارهای مورد نیاز را فراخوانی کند. این قسمت  میانبری است که به کاربر کمک می

 مت راست پنجره برنامه قرار گرفته است.در س

 .کلیک کنید indoor lighting ،  به عنوان مثال اگر در قسمت نوار راهنما بر روی

                              د اتاق و روشنایی آن دسترسی داشت.های مربوط به ایجا توان به تمامی گزینه می     

 گزینه با انتخاب Window منوی توان آن را از س ظاهر نشده باشد میاگر نوار راهنما در دیالوک            

Displey guide window کرد فراخوانی.  
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 بهينه سازي تنظيمات و ويرايش سطح كار 

 بهينه سازي تنظيمات

توانیم تنظیمات پیش فرض را تغییر دهیم. برای انجام این کار از منوی  توسط نرم افزار دیالوکس می

file ینه گزsetting کنید. با این انتخاب دو گزینه  را فراخوانی میGeneral Option  و

Customize Tolbars and Deybord شود. که در شکل نشان داده شده است ظاهر می 

 (general options)هاي عمومي  انتخاب

General options شرح ها را  باشد. در ادامه به اختصار این تب های مختلفی می دارای تب

 دهیم.  می

 

 



 15 

Standard values:)مقادير استاندارد( 

 room)، ابعاد اتاق (standards)توان تنظیماتی مانند انتخاب استاندارد کشور  در این قسمت می

dimansions) ضرائب انعکاس سطوح ،(reflection factor) مشخصات سطح کار و غیره را ،

 ,din, bz, ute)د که دیالوکس با کدام مقادیر استاندارد توان تعیین نمو تنطیم کرد. عالوه بر آن می

cie, nbn) .کار کند 

های جدید مقادیر استاندارد به عنوان مقادیر پیش فرض مورد استفاده قرار  هنگام ساخت اتاق

گیرند، هر چند این مقادیر در هر پروژه قابل تغییر و تنظیم هستند. دیالوکس تمام استانداردهای  می

شناسد ولذا هر کاربر با انتخاب کشور مورد نظر وضعیت یا  مقررات اختصاصی کشورها را میمعمول و 

 دهد.  نگرش دیالوکس را نسبت به طراحی تغییر می
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Global: با انتخاب این تب در قسمتproject directory توان آدرس مورد نظر برای ذخیره  می

همیشه با زبان سیستمی که در کامپیوتر شما فعال  پروژه را تعیین کرد. به طور پیش فرض دیالوکس

شود. مثال اگر  (reset)افزار مجدداٌ راه اندازی  کند. پس از تغییر زبان، الزم است نرم است کار می

سیستم دارای سیستم عامل با زبان آلمانی باشد، آنگاه دیالوکس نیز از ابتدا با زبان آلمانی شروع به کار 

توان نوع پیش فرض  می start new project default withدر قست  کند. عالوه بر آن می

 dimensionsپروژه جدید )طراحی اتاق، خیابان، محیط خارجی( را مشخص کرد. در قسمت 

توان  نیز می lightingبایست تعیین کرد. در قسمت  ( را میftیا  cmگیری ) واحدهای اندازه

 را تعیین نمود.( ftیا  luهای روشنایی ) استاندارد کمیت

 
 

زمانی را  توان مدت می automatic notification for saving everyبا انتخاب گزینه 

افزار به صورت اتوماتیک پس از گذشت این بازة زمانی پروژه در دست طراحی را  مشخص کرد تا نرم

 ذخیره نماید.
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Cad window : 

افزار و یا برای  را برای کار در نرم  نههای پس زمی توان رنگ می background colorsدر قسمت 

توان تعیین کرد که رنگ پیش زمینة تصویر در نمای دو  چاپگر تنظیم نمود. یا به عبارت دیگر می

 درحالت سه بعدی چگونه باید باشد بعدی، نمای داخلی و خارج اتاق

Output: 

ن کرد، که آثار این ها تعیی توان یک سری تنظیمات عمومی را برای خروجی در این قسمت می

 تنظیمات بعداً در صفحات خروجی ظاهر خواهند شد.

و آرم شرکت  (header)، سربرگ (footer)، ضخامت خطوط، زیرنویس  (isoline)ها  اندازه قلم

(logo) توان در این تب تعیین نمود. را می 

پنجره باز شده  کلیک کرده و سپس در "..."ابتدا روی دکمه   (logo)جهت وارد کردن آرم شرکت 

 باشد( را انتخاب کنید. jpgیا  bmpتواند با پسوند  فایل مورد نظر )که می

Contact: 

توان اطالعات مربوط به نام، آدرس و شماره تلفن که مختص طراح بوده را وارد  ، میcontactدر تب 

 شوند. کرد. این اطالعات ثبت شده در باالی پنجره خروجی نمایش داده می
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 يك پروژه جديد  ايجاد

کلیک کرد. الزم به ذکر است که اگر از قبل  newبرای راه اندازی یک پروژه جدید باید بر روی گزینه 

 ای باز است به منظور ایجاد پروژه جدید باید آن را ببندید. پروژه

ش توان تعریف کرد. دیالوکس به طور پی در قسمت کنترلر نام پروژه و توصیفات مربوط به آن را می

یر فعال کردن گزینه گیرد. با غ تاریخ پروژه در نظر میافزار را به عنوان  فرض تاریخ ویرایش نرم

automatic از قسمت data  توان تاریخ را به صورت دستی وارد کرد. می 

مشخص  ستیبا یخود را م یکیشماره فاکس وآدرس پست الکترون شماره تلفن،  contactدر تب 

از پروژه  یاتیجزئ  detailsکرد و در تب  نییتع توان یرا م یرس و نام کمپانتب، آد نیسوم رد.دیکن

 .شود یظاهر م یدر عنوان صفحه خروج اتیجزئ نیاضافه کرد. ا توان یرا م
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توانید نام کشور و طول و عرض جغرافیایی را مشخص کنید. در این پنجره  ، میlocationدر تب 

اختالف  timeبایست تعیین کرد. در قسمت  ای انجام محاسبات میموقعیت قرار گرفتن خورشید را بر

 بایست وارد کنیم.  زمانی با ساعت گرینویچ را می

باید توجه داشت که این اطالعات در محاسبات مربوط به روشنایی حتماً مورد استفاده قرار خواهند 

 گرفت.

روشنایی مطلوب در محاسبه های بعدی خواهیم دید که نور خورشید خود به عنوان یک  در قسمت

افزار از  شدت روشنایی پروژه بسیار مفید خواهد بود. به همین دلیل است که این اطالعات توسط نرم

 شود.  طراح گرفته می

 

 
 

 Eرسد را شدت روشنایی گفته و با  تعریف شدت روشنایی: مقدار شار نوری که به واحد سطح می

های  میزان از نور که پس از انتشار توسط چراغ و بازتاب آنتر  دهیم و یا به عبارت ساده نشان می

 رسد. مختلف در نهایت به سطح می

باشد. شدت روشنایی معموالً در صفحات افقی و عمودی تعریف  واحد شدت روشنایی لوکس می

 کنیم. متر استفاده می گیری آن از ابزاری به نام لوکس شود و برای اندازه می
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 اضافه كردن اتاق جديد

 کنیم. را انتخاب می insert new roomر اضافه کردن یک اتاق، از نوار راهنما، گزینه وظبه من

 

 
 

 

از  CADتوان ابعاد اتاق را به صورت دستی وارد کرد و یا در قسمت  ر قسمت مدیریت پروژه مید

 توان ابعاد اتاق را مشخص کرد. طریق ماوس می

بایست روی نقطه ورد نظر در اتاق کلیک راست  تاق میبه منظور اضافه کردن یک گوشه جدید به ا

 را انتخاب کنیم. insert pointکرده و گزینه 

یا  Insert coordinatesهای  را در قسمت کنترلر از طریق گزینه قتوان مختصات اتا می

Delete coordintes .تغییر داد 
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عرض و ارتفاع را مشخص  ،توان طول می Heightو  length, widthهای  همچنین از طریق گزینه

ه داشته باشید که در مثال قبل، پس از اعمال مختصات جدید، چراغ واقع در باال و سمت جکرد. تو

دیگر نشان داده نخواهد شد و در  3Dشوند، در نمای  دیده می Floor planچپ که در نمای 

تغییر داده شود که چراغ به طور ی ا گیرند. ولی اگر ابعاد اتاق به گونه ینظر قرار  نم محاسبات نیز مد

 چراغ در محاسبات قرار خواهند گرفت. کامل در اتاق قرار گیرد مجدداً

روش دیگری که برای ویرایش یک اتاق با ابعاد دلخواه وجود دارد این است که پس از انتخاب گزینه 

Insert new room  با یک بار راست کلیک در نمایFloor plane  و انتخاب گزینهEdit 

Room Geometry ًراست کلیک و انتخاب یکی از دو گزینه  و مجدداDraw rectangular 

توان به ترتیب یک اتاق با ابعاد مستطیل شکل و چند ضعلی دلخواه را ایجاد  می Draw polygonو 

 کرد.

 (Edit Room dataهاي اتاق) ويرايش داده

هایی که در  خصات اتاق را تغییر داد. تبمشوان ت با انتخاب اتاق از درخت پروژه، در قسمت کنترلر می

 شوند عبارت است از: قسمت کنترلر ظاهر می

 ( از پروژه را بیان کرد.Descriptionتوان اسم اتاق و توصیفی) : در این قسمت میGeneralالف( 

توان ضریب  : در این قسمت میMaintenance plan methodب( 

 تعیین کرد. CIE 79, EN 12424-1دو استاندارد ( را مبتنی بر Maintenanceنگهداری)

ها در  انتخاب شده باشد، ضریب نگهداری برای تمامی اتاق Al inclusiveدر این قسمت اگر گزینه 

مترهایی است که در این ا( از جمله پارLight loss factorشود. ضریب اتالف نور) نظر گرفته می

 توان اصالح نمود. قسمت می
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ه مرتب کند. همچنین در قسمت ها را به هر آرایش دلخوا تواند چراغ میطراح  ، چراغ پس از انتخاب

 تواند به جزئیات مربوط به چراغ نیز دسترسی داشته باشد. کنترلر می

ها  ر روی تعداد چراغ( بcorrection factor( و ضریب تصحیح)luminous fluxشار روشنایی)

 مورد نیاز در پروژه تأثیر دارد.

شار نوری: کل نور خارج شده از یک منبع نوری در واحد زمان و در تمام جهات فضا را شار  تعریف

شود و می توان گفت که میزان نوری است که از المپ خارج  تر می گویند و یا به زبان ساده نوری می

 دهیم. نشان می Lmواحد شار نوری لومن بوده و در نرم افزار دیالوکس با 

( تعیین correction factorو  luminous fluxتوان این دو مقدار را) یم Luminaireدر تب 

بایست گزینه  می Mountingمحاسبات تأثیر داشته باشد در تب در  کرد و برای اینکه این تغییرات

Suggestion  را انتخاب کرد. در تبMounting  با انتخاب چراغ به صورت تکی، گروهی و یا

 های متفاوتی در این پنجره ظاهر خواهد شد. ، گزینهانتخاب چراغ در سطوح خارجی

 
ت مجزا برای هر چراغ رتوان ضریب نگهدارنده را به صو انتخاب شده باشد، می Extendedاگر گزینه 

 مشخص کرد.
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 light lossشود. این تب  پس از انتخاب چراغ، یک تب جدید به پنجره مدیریت پروژه اضافه می

factor    دهای موجود در پروژه را مشخص کر توان مقدار افت نور چراغ آن مینام دارد که در. 

نشان داد. برای انجام  floor planو  3dدر دو حاالت   cadتوان ضریب نگهداری را در محیط  می

 show maintenance plan factor in CADرفته و سپس گزینه  viewاین کار به منوی 

 موجود در باالی پنجره، آیکن این گزینه را انتخاب کنید.را انتخاب کنید و یا در نوار ابزار 

ر این، نقشة مربوط به ضریب ری نمایش داده خواهد شد و عالوه بدر خروجی نیز فاکتور نگهدا

 شود. نگهداری نیز به عنوان یک خروجی جدید در چاپ نتایج ظاهر می

Room surfaces:)و  قسقف، دیوار و کف اتا ساتوان ضریب انعک در این پنجره می )سطوح اتاق

 ها را تعیین نمود. همچنین جنس ماده به کار برده شده و رنگ آن

Alignment 

( در Nها را تعیین کرد. تنظیم محور شمالی)قطب Yتوان امتداد شمال محور  : در این قسمت می

 و مجتمع ورزشی( امکان پذیر است.  ها)داخلی، خارجی، خیابان تمامی پروژه
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 ژگي ديوارها به طور تكيتغيير وي

برای انجام این کار ابتدار بایستی دیوار مورد نظر را انتخاب کرد، برای انتخاب دیوار به صورت تکی دو 

با کلیک بر روی آن انتخاب  3Dروش وجود دارد: روش اول این است که دیوار مورد نظر را در نمای 

. راه حل دیگر برای انتخاب باشد( انتخابی میکنیم)عالمت انتخاب دیوار مورد نظر تغییر رنگ دیوار 

باشد. پس از انتخاب دیوار، مشخصات آن در کنترلر ظاهر  قسمت کنترلر میاز  دیوار مورد نظر استفاده

توان  می output resultتوان نام دیوار را تغییر داد. با انتخاب گزینه  می Nameشود. در تب  می

 ات خروجی وارد کرد.این سطح انتخابی را در انجام محاسب

توان رنگ دیوار، جنس و ضریب انعکاس آن را مشخص کرد. با تغییر جنس  می materialدر تب 

 Reflectionتوانیم در قسمت  کند. ضریب انعکاس دیوار را می دیوار، ضرایب انعکاس نیز تغییر می

factor .تعیین کنیم 

صورتی که یک بافت بر روی دیوار تعریف شده های بافت دیوار قرار دارد. در  ویژگی textureدر تب 

)برای بیان توضیحات بیشتر در خصوص . ها را از این قسمت تغییر داد توان خصوصیات آن باشد، می

 ها به فصل چهارم مراجعه کنید( بافت

هایی مانند ضریب انعکاس دیوار، شفافیت  توان از ویژگی می Raytracer optionsاز طرق تب 

 اهمواری و ضخامت دیوار را تنظیم کرد.دیوار، ضریب ن

 

  قرار دادن اجزا و اثاثيه درون اتاق

 (Insert Furnitureرار دادن اثاثيه)ق

ها را از طریق ماوس و یا صفحه  توان آن باشد. و می اتاق می جزایقرار دادن اثاثیه نیز مشابه با انتخاب ا

 مشخصه به پروژه اضافه کرد.

را از شاخه درختی  رق صفحه مشخصه کافی است شیء مورد نظپروژه از طری قرار دادن اثاثیه دربرای 

Furniture ن آن را در قسمت کنترلر وارد کنید و در نهایت روی انتخاب کرده و مختصات مکا

Insert توانید به  ژه اضافه شود. از طریق مسیرهای زیر مییک کنید تا وسیله مورد نظر به پروکل

 ترسی پیدا کنید.اثاثیه مورد نظرتان دس

1) Object files- indoor-… 

2) The Guide- place Object-… 
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1) Object files- indoor-… 

 

 ويرايش اشياء قرار داده شده در پروژه

کرد. قسمت کنترلر تمام  ها را ویرایش توان آن گرفتند، میها و اثاثیه داخل اتاق قرار  پس از اینکه چراغ

 دهد. را نمایش می CAD انتخاب شده و یا نمای ربوط به شئاطالعات م

توانیم مشخصات این اشیاء را با وارد کردن مقادیر جدید تغییر دهیم. همچنین اگر شیء مورد نظر  می

(، آنگاه مقادیر داخل کنترلر نیز به روز scaleو یا  Rotate ،moveتغییر دهیم) CADرا در نمای 

 شوند. رسانی می
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( شکل حرکت Gride) یط مشبکحدهید، این شیء داخل یک م شما اشیاء را حرکت می هنگامی که

ها به مسیر زیر  توانیم تغییر دهیم. برای تنظیم فواصل بین شبکه ها را می کند. فواصل بین شبکه می

 مراجعه کنید.

Pick-pick options-set pick gri 
 

 

 (copy Along a lineكپي كردن در امتداد يك خط)

توانیم از یک شیء کپی گرفته و آن را در راستای یک خط قرار دهیم. برای انجام این  در دیالوکس می

 کنیم. استفاده می copy Along a lineکار از گزینه 

 رستی به این گزینه دو روش وجود دارد:ستجهت د

را  Copy along a lineئ مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه روی ش CADروش اول: در پنجره 

 انتخاب کنید.

 را انتخاب کنید. Copy along a lineگزینه  Editروش دوم: از منوی 

های کپی شده،  توانیم تعداد نسخه در قسمت کنترلر، می Copy Along a lineبا انتخاب گزینه 

 ها و موقعیت آخرین نسخه کپی را تعیین کنید. فاصله میان نسخه
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 Objectشاخه چند عنصر پر كاربرد در  عرفيم

 Exrtusion Volumesالف( 

اضافه شده  Objectدر شاخه درختی  Standard elementsیکی از عناصری که جدیدا به قسمت 

ئ را به اشکال هندسی توانیم این ش استفاده از ماوس میباشد. با  می Extrusion Volumeاست، 

 مختلفی تبدیل کنیم.

 ای( )صفحه شیشهGlass plateب( 

شود.  سطح کار داشته باشیم، استفاده می ای شکل در یء برای مواقعی که نیاز به عنصر شیشهاز این ش

به دلیل خاصیت شفافی که شیشه دارد، در حالت عادی نمی توان آن را در نمای سه بعدی مشاهده 

ته فرگکه در نوار ابزار قرار  3D glass objects displayکرد. جهت مشاهدة این گونه اشیاء، گزینه 

 کنیم. است را فعال می

 هاي مربوط به اشياء وارد كردن فايل

( Autocadهای دیگری طراحی کرده باشیم)مانند  اگر اشیاء مورد نیاز در پروژه را با استفاده از برنامه

 ها را از طریق مسیر زیر به دیالوکس وارد کرد: توان آن می

File-Import-Object file 
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توان توسط مسیر زیر به نرم افزار دیالوکس وارد  را می M3Dو  SATپسوند های اشیاء با  نکته: فایل

 کرد.

File- Import-import and edit 3d models 

 ها ها و پنجره درب

روی دیوارها قرار قرار دارند. با توجه به اینکه این اشیاء فقط  Objectها در تب  درها و پنجره

کنید به صورت اتوماتیک روی  وارد می CADیط که این اشیاء را به مح یمگیرند، هنگا می

 گیرند. ترین دیوار، قرار می نزدیک

 تعريف رنگ و بافت براي سطوح اتاق

برای تعیین رنگ یا بافت اشیاء ابتدا با استفاده از ماوس رنگ مورد نظر را انتخاب و آن را به سطح کار 

 دهیم. انتقال می

)یا از نوار راهنما( بافت مورد نظر Colorsدر درخت  جهت انتخاب بافت برای یک سطح، کافیست که

و در سطح  CADپنجره در  اید آن را حالی که کلید چپ ماوس را نگه داشتهدر  را انتخاب کرده و

 مورد نظر رها کنیم.

 
 indoorو تب    ubjectانتخاب در از منوي 
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 indoorو تب    ubject ياز منو پنجرهانتخاب 

 صب شدههاي ن ويرايش بافت

د نظر را از رد. برای این منظور ابتدا سطح مورهای قرار گرفته در برنامه وجود دا امکان ویرایش بافت

توان اطالعاتی نظیر اندازه و  می surfacesانتخاب نموده و در قسمت کنترلر، در تب  CADنمای 

 میزان دوران بافت را تغییر داد.

 ها حذف كردن بافت

قرار دارد،  textureو در قسمت  colorsپاک کن( که در شاخه درختی )Eraserبا استفاده از 

 اش تغییر داد. توان بافت مربوطه را حذف کرده و بافت را به رنگ قبلی می
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 تكثير اتاق

 Duplicateتاق مورد نظر را از درخت پروژه انتخاب کرده و فرمان ابرای انجام این کار باید ابتدا 

Room بر روی اتاق اجرا کنید. بدین ترتیب یک اتاق جدید با کلیه اطالعات اتاق  را با راست کلیک

 باشد، ایجاد خواهد شد. ها و اشیاء درون اتاق می طوح، بافتساصلی که شامل ابعاد، جنس 
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 انتخاب چراغ و نحوه قرار گرفتن آن در پروژه

 قرار دادن چراغ در اتاق به صورت تكي

 غ در پروژه وجود دارد:دو روش برای قرار دادن چرا

ها را در  ماوس انتخاب کنید و آناز  با استفاده Luminire selectionالف( چراغ را از شاخه درختی 

 نقطه مورد نظرتان قرار دهید.

 Recentlyهایی استفاده کنید که در قسمت  توانید از چراغ اده از این روش تنها میفتنکته: با اس

used Luminaires ختی قرار دارند.از شاخه در 

نوار راهنما انتخاب کنید. در قسمت کنترلر یک صفحه  را از Insert single luminaireب( گزینه 

 شود. این صفحه مشخصه از دو تب جداگانه به صورت زیر تشکیل شده است: مشخصه باز می

را مشاهده ط نرم افزار به کار گرفته شده است سهایی که تو لیست آخرین چراغ Luminaireدر تب 

بایست مشخص  می CADگیری چراغ را در پنجره رموقعیت قرا Moutingخواهید کرد و در تب 

 کرد.

به وسیله  Moutingنیز محل قرارگیری چراغ با توجه به اطالعات وارد شده در تب  CADدر پنجره 

 شود. خط چین نشان داده می
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چراغ در اتاق  می( چراغ باید تماTechnical Dataالزم به ذکر است که برای تغییر مشخصات فنی)

 قرار گرفته شده باشد.

 
 

 Technicalالح مشخصات فنی آن را از طریق صتوانید ا می CADبا انتخاب یک چراغ در پنجره 

Data  واقع در پنجرهProject manager  تغییر دهید. در صورتی که بخواهید مشخصات چندین

کنیم و سپس از طریق تب  ها را انتخاب می ی این چراغچراغ را با هم تغییر دهید، ابتدا تمام

Technical Data م.کنی ها را وارد می خصوصیات آن 

 فيلترهاي موجود جهت انتخاب چراغ

 Individualبایست از مسیر زیر فیلتر  می CADبرای انتخاب یک چراغ به صورت تکی در محیط 

Luminaire :را فراخوانی نمود 
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Cad- Selection filters-individual luminaries                      

 

 استفاده کنید. CADتوان از فیلترهای انتخابی زیر به منظور انتخاب عنصری خاص در پنجره  می

 

  ( Room surfaces and room elements  )   انتخاب سطوح اتاق و عناصر موجود در آن

 ح محاسبهها و سطو ها، پنجره انتخاب سطوح اعم از درب

Windows, Door,Calculation Surface 
 (Individual Liminaires )     انتخاب چراغ به صورت تکی

 (Luminaries Arrangements )          ها انتخاب آرایشی از چراغ
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 (Rotatable Luminaris Parts )           چرخش چراغ

 (Objects)               انتخاب اشیاء

 (Calculationt Points )     حاسبهانتخاب نقاط م

 

             ها در سطح كار به صورت گروهي قراردادن چراغ

  جهت انتخاب چراغ به صورت گروهی سه روش وجود دارد:

 از نوار راهنما. Insert luminaire fieldروش اول( انتخاب گزینه 

 Wizardروش دوم( انتخاب چراغ از طریق پنجره 

File-Wizard-Field Arrangment 
ها الزم است نرم افزار به عنوان اطالعات  در این روش کلیه پارامترهای مهمی که برای نصب چراغ

 کند. از طراح سؤال می ورودی

 

 
-Insert Liminaireگزینه  درون اتاق راست کلیک کرده و سپس و CADروش سوم( در پنجره 

field Arrangment بق شکل زیر ایجاد گردد.ای مطا را انتخاب کنید تا پنجره 

 بایست تنظیمات زیر را انجام دهید. از شکل فوق می Moutingدر قسمت مدیریت پروژه و تب 

های مورد نیاز در هر سطح را مشخص  تعداد سطرها و تعداد چراغ Field parametersدر قسمت 

 کنید. می
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چراغ را مشخص  یت نصباط ابتدایی و انتهایی موقعنق End pointو  Start pointهای  گزینه

 کنند. می

توان محل استقرار چراغ را به  می Use difinedبا انتخاب گزینه  Mouting typeدر قسمت 

تنظیمات پیش فرض خود نرم افزار  Surface-Moutedصورت دستی تعیین کرد و با انتخاب گزینه 

 در خصوص محل نصب چراغ اعمال خواهد شد.

ها و فاصله  م افزار با توجه به اطالعات وارد شده، تعداد دقیق چراغنر Suggestionبا فشردن کلید 

 کند. ها را پیشنهاد می مناسب جهت استقرار چراغ

از شاخه درختی کلیک کرده  Field Arrangmentبه منظور ویرایش یک گروه چراغ، ابتدا بر روی 

 ها را با هم تغییر داد. ی چراغو سپس در قسمت کنترلر می توان با تغییر پارامترهای آن مختصات تمام

در شرایطی که بخواهید یک چراغ خاص از میان یک گروه چراغ انتخاب کنید، باید با انتخاب فیلتر 

 ها جدا کنید. برای این منظور از مسیر زیر استفاده کنید:  مناسب آن را از دیگر چراغ

CAD-selection filters-individual luminaries    
 

 اي چراغ به صورت آرايش دايرهقرار دادن 

راست کلیک کرده و  CADای کافی است در پنجره  به منظور انتخاب چراغ به صورت آرایش دایره

 را انتخاب کنید. circle Arrangment mentگزینه 

 شود. ای ظاهر می با انتخاب این نوع آرایش، در قسمت مدیریت پروژه پنجره

های مورد نیاز در سطح انتخاب شده  توانید تعداد المپ می Quantityدر قسمت  Mountingدر تب 

توانید درجة شروع و پایان نقطه قرار  می End Angleو  Startرا تعیین نمایید. با تعیین مقادیر 

 Userنیز با انتخاب گزینه  Mouting Typeها را مشخص نمایید. در قسمت  گرفتن چراغ

defined دقیقا بر روی دیوار را به صورت دستی مشخص کرد. ها را توان محل استقرار چراغ می 
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 آرايش دايره اي چراغ ها

 

                                              
 انتخاب نوع چينش چراغ ها

 

 نحوه كنترل گروهي روشنايي چراغ

های کنترل  ه امکان شبیه سازی سیستمهای نرم افزار دیالوکس این است ک ترین ویژگی یکی از مهم

هوشمند روشنایی وجود دارد. در حالت معمول نرم افزار محاسبات روشنایی را براساس شار نوری 

 دهد. ها انجام می چراغ

بندی کافی است بر روی نام اتاق مورد نظر از درخت پروژه راست کلیک نموده و  برای تعیین گروه

الی ادر ب Pasteتوان از منوی  ا انتخاب کنیم. این گزینه را میر insert Control groupگزینه 

 صفحه نیز انتخاب کرد.

 add toاز صفحه مدیریت پروژه مطابق شکل زیر با راست کلیک روی چراغ و انتخاب گزینه 

control group توان یک گروه چراغ جدید در شاخه ایجاد کرد. می 
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ها اختصاص  وارد شده در پروژه را به هر کدام از این گروه های پس از انجام این کار، الزم است چراغ

 add to control groupدهیم. برای این منظور بر روی چراغ مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه 

دهیم.  شده و یا یک گروه جدید اختصاص می فهای از پیش تعری را انتخاب و چراغ را به یکی از گروه

رت گروهی در محیط نرم افزار تعریف کرده باشید)خطی، گروهی و یا ها را به صو ممکن است چراغ

ها را به یک گروه مجزا اختصاص  ای( در این صورت شما این امکان را دارید، که هر کدام از چراغ دایره

بندی ساخته شده را مشاهده کنید.  گروه توان رخت پروژه میبندی، در د دهید. پس از اتمام گروه

وشنایی را تعیین کنیم. برای این کار بر روی درخت پروژه راست کلیک کرده و سپس باید سطوح ر

توان از طریق منوی  کنیم. این گزینه را همچنین می را انتخاب می Insert Light Sceneگزینه 

Paste .انتخاب نمود 
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 انجام محاسبات روشنايي با در نظر گرفتن نور خورشيد

 Nبایست موقعیت محلی و جهت قطب  د در محاسبات، ابتدا میبه منظور لحاظ کردن نور خورشی

بایست از قسمت  ر میوظتعیین نمائیم. برای این من Daylightپروژه را از طریق نوار راهنما و بخش 

Daylightهای  ، موقعیت محلی و جهت قطب شمال را به ترتیب با انتخاب گزینهEdet location  و

Determin north location م نماییم.تنظی 

توان از نوار راهنما  و پنجره می در ه کردنفاضاباشد. جهت  و پنجره برای اتاق میمرحلة بعد انتخاب در 

ها به  نانتخاب در و پنجره و انتقال آاز  را انتخاب کنیم. بعد Insert window and doorگزینه 

 جره انتخابی را مشخص کنید.سطح کار، می توانید از طریق قسمت مدیریت پروژه جنس و نوع در و پن

بایست در  می ،کنند ها در طول روز، نور خورشید را به درون اتاق وارد می به دلیل اینکه پنجره

 Daylithtingمحاسبات روشنایی مدنظر قرار گیرند. از این رو در قسمت مدیریت پروژه و تب 

properties  گزینهTake daylithe in to accont during calculation کنیم. را انتخاب می 

توان، نوع وضعیت آسمان)صاف، ابری و نیمه ابری( را تعیین  می Sky modelهمچنین در قسمت 

 کرد.

 

 كاركردن با نماي سه بعدي

 ذخيره كردن نماي سه بعدي از پروژه

 دیالوکس، دو راهکار متفاوت به منظور ذخیره و تبدیل تصویر سه بعدی به یک فایل گرافیکی پیشنهاد

پروژه)نماهای داخلی و خارجی( پس از  3Dترین روش به این صورت است که در نمای  کند. ساده می

رار دادید، از مسیر زیر برای در موقعیت دلخواه خود ق ده از ابزارهای مطرح شده تصویر رااینکه با استفا

 ه تصویر استفاده کنید.ذخیر

                                                       File-Export-save CAD view JPG 
 

کند. پس از تعیین نام و مسیر،  ای باز شده و مسیر و نام فایل را سؤال می با انجام مراحل فوق پنجره

 927*1224و با کیفیت  jpgرا انتخاب کرده تا تصویر به عنوان یک فایل با پسوند  Saveدکمه 

 .پیکسل ذخیره گردد
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 انطراحي روشنايي خياب

 امکان طراحی روشنایی خیابان در دیالوکس وجود دارد.

 توان استفاده کرد: برای ایجاد یک خیابان در پروژه از سه روش زیر می

 را انتخاب کنید. New street Projectمدگوی نرم افزار، گزینه آ الف( از پنجره خوش

توان یک  می insert standard streetبا انتخاب گزینه  Edit streetب( از نوار راهنما در قسمت 

 جاده استاندارد دو طرفه را ایجاد کرد.

 توانید یک خیابان استاندارد را به پروژه اضافه کنید: ج( از مسیر زیر نیز می

Paste-New Scene-Standard Street 

 Wizardطراحي روشنايي خيابان بدون استفاده از پنجره 

ساده تک منظوره است و هیچگونه مسیری جهت  به صورت پیش فرض، هر خیابان فقط یک مسیر

 Streetعبور دوچرخه و عابر پیاده وجود ندارد. برای ایجاد خیابان، از نوار راهنما در قسمت 

Lighting  گزینهInsert standard street کنیم. را انتخاب می 

داد. به عنوان مثال  توان مشخصات مربوط به خیابان را تغییر پس از ایجاد خیابان در قسمت کنترلر می

 عرض جاده و تعداد خطوط.
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باشد. این  )انجمن تخصصی اروپا( میCEN 1322-1وضعیت روشنایی خیابان مبتنی بر استاندارد 

استاندارد با توجه به شرایط اقلیمی و جوی نقاط مختلف جهان وضع شده است. با کلیک بر روی کلید 

Wizard  از تبGeneral ها تعیین کرد. د نیاز را با توجه به دادهروروشنایی م توان مقدار شدت می 

شود، که در آن  ظاهر می Typical Speedدیگری تحت عنوان   پنجره  Nextبا انتخاب گزینه 

های سرعتی که در زیر آورده شده است، تعیین  توان سرعت وسایل نقلیه را با توجه به وضعیت می

 نمود:

 (22km/h<)(High)کیلومتر در ساعت 22بیشتر از 

 (Mediumکیلومتر بر ساعت) 22الی  32سرعت متوسط، بین 

 (Lowکیلومتر بر ساعت) 32الی  5  بینهای کم،  سرعت

 (Walking Speedشود) کیلومتر در ساعت در نظر گرفته می 5سرعت راه رفتن که تقریبا 

ان اصلی از توان تعیین کرد که استفاده کنندگ می Main Users and other userدر پنجره 

هایی است که در مرحلة قبل تعیین  های این مرحله، متناسب با گزینه خیابان به کسانی هستند. گزینه

 شده است.

های روشنایی به عنوان کالس روشنایی پروژه، تعیین  یکی از کالس Nextدر نهایت با انتخاب گزینه 

 شود. ایی وارد پروژه می، کالس روشنFinishمی گردد. در نهایت با کلیک بر روی گزینه 

در مدیریت پروژه، جادة  Arrangmentبه منظور اضافه کردن مسیر عابر پیاده و موتور و غیره، از تب 

 مورد نظر خود را انتخاب کنید.
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 به منظور اضافه كردن جاده Arrangmentتب 

خیابان را از تب کنید، باید نوع پوشش  برای طراحی خیابان استفاده می EN 13اگر از استاندارد 

Street coating .واقع در پنجره مدیریت پروژه تعیین کنید 

 

 Street Coatingتعيين نوع آسفالت جاده از طريق تب 

 نحوه چيدمان چراغ

 توان از سه روش زیر استفاده کرد: ها می برای انتخاب نحوه چیدمان چراغ

 خاب نمود.را انت insert street arrangementاز نوار راهنما گزینه 

 Insert street arrangementبر روی  Luminaire Arrangmentدر قسمت  Pasteاز منوی 

 کلیک نمائید.

را انتخاب کنید تا  Insert street Arrangmentراست کلیک کرده و گزینه  CADدرپنجره 

 ق شکل زیر ظاهر گردد:ای مطاب پنجره
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ب چراغ استفاده کرد ولی مکان ز انواع آرایش نصتوان ا نکته: برای طراحی روشنایی خیابان، می

 اده از چند آرایش مختلف در یک خیابان وجود ندارد.استف

واقع در صفحه مدیریت پروژه تنظیم کنید. در  Pole/boomمشخصات تیرک چراغ را از طریق تب 

ها  ر پایه، تعداد چراغتوان اندازه پایه، زاویه پایه، ارتفاع پایه نسبت به زمین، محل استقرا این قسمت می

 ها را مشخص کرد. در هر پایه و فواصل میان آن

 Distance pole toتوان مرکز ثقل چراغ را تعین نمود و در قسمت  می Over hangدر بخش 

Roadway توان فاصله بین نقطه استقرار پایه و حاشیه جاده را شمخص کرد. می 

های الزم برای هر تیرک و  و تیرک، تعداد چراغتوان فاصله بین د می Pole Arrangmentدر بخش 

ها را تعیین  توان نوع آرایش قرار گرفتن چراغ می Arrangmentها را مشخص کرد. در تب  ارتفاع آن

 کرد.

 

 
 

 براي تعيين مشخصات تير چراغ برق   pole-boomقسمت                   
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 تعيين نوع آرايش چراغ

آرایشی ها به صورت همان  کلیک کنید تا چراغ Insertبر روی گزینه  پس از انتخاب نوع آرایش چراغ،

 اید به سطح کار انتقال پیدا کند. خص نمودهکه شما مش

 

 
 

 

( نیز مشاهده کرد. به 3D( و سه بعدی)2Dهای طراحی شده را در نماهای دو بعدی) توان خیابان می

از نوار  3D standard viewروی آیکن  بایست بر عنوان مثال برای دیدن نمای سه بعدی خیابان می

 ابزار کلیک کرد.

در نمای سه بعدی امکان بزرگنمایی تصویر، چرخش و حرکت درون تصویر وجود دارد. مانند طراحی 

حالت سه بعدی را به یک فایل در  توان نمای دیده شده روشنایی داخلی که قبال مطرح کردیم، می

 تبدیل نمود. JPGتصویری با پسوند 

File-Export-save CAD view as image 
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 انتخاب نوع چراغ توسط پالگین های نصب شده

از پالگین هایی که قبال نصب کرده ایم استفاده  luminaireبرای انتخاب نوع چراغ باید از قسمت 

 نماییم.بر روی پالگین شرکت مازی نور کلیک نموده و وارد صفحه اصلی انتخاب چراغ می شویم.

المپی که مناسب پروژه موجود می باشد را انتخاب نموده و سپس با کلیک کردن به روی آن حال نوع 

 المپ مورد نظر را وارد پروژه می نماییم.
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 exteriorتوان خیابان طراحی شده را به عنوان یکی از اشیاء موجود برای طراحی منظره بیرونی) می

scenes .در نظر گرفت 

د نظر راست کلیک کرده رومدیریت پروژه بر روی خیابان م متی است در قسبرای انجام این کار کاف 

 را انتخاب کنید. insert street into exterior scenesو گزینه 

 

 خروجي نرم افزار و تنظيمات آن

 مشاهده و چاپ نتايج محاسبه

های پروژه  وجیدهد. برخی از خر اتاق را نمایش می 3Dبعد از انجام محاسبات پروژه، دیالوکس نمای 

 Project cover ،Luminaire Partمشاهده هستند مانند:  لتی قبل از انجام محاسبات نیز قابح

lists  ،luminaire coordinates  وroom coordinated 

بایست،  ها ابتدا می خروجی آن گیرند، جهت مشاهده قرار می outputها، که در تب   برخی از خروجی

کلیک کرد، تا نتایج خروجی را به ما نشان دهد. حال اگر در درخت  Calculationبر روی گزینه 

output محاسبات ظاهر شده، پس از  ای جهت تأیید انجام ها دوبار کلیک کنیم، پنجره بر روی آن

 شود. یید نتایج محاسبات انتخابی نشان داده میتأ

شود. جهت  تاده میاسف CADبه منظور مشاهده پیش نمایش چاپ خروجی  print previwاز 

 کنیم. را انتخاب می Print previewگزینه  Fileدیدن پیش نمایش چاپ از منوی 

اند، در خروجی  هایی که توسط چک مارک انتخاب شده باید توجه داشته باشید که تنها خروجی

 شوند. مشاهده می

 

 تنظيم خروجي

کنیم. سپس  انتخاب می output جهت تنظیم پارامترهای خروجی، ابتدا خروجی مربوطه را از درخت

 صفحه مشخصه و در قسمت کنترلر تغییر دهید.در  توانید تنظیمات آن را می

 شود. تغییرات در پنجره خروجی اعمال می Refresh viewپس از اعمال تنظیمات، با انتخاب کلید 

دارد را  قرار CADتصویری که در پنجره  Outputدر تب  3D renderingنکته: با انتخاب گزینه 

 دهد. به صورت یک تصویر سه بعدی نشان می
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 نمایش چگونگی تنظیمات خروجی                                   

 

 اطالعات مربوط به روشنايي چراغ

قرار دارد. در این قسمت  Dialو زیر شاخه  Outputدر تب  Luminance Data sheetگزینه 

شود. که  نیز برای هر چراغ تولید می Chart2و  Chart1های   جدول به نامعالوه بر عکس و متن، دو 

نشان داد. اگر از چراغی با چندین خروجی  CADها را در محیط  توان با توجه به نیاز خروجی آن می

 توان برای هر حالت خروجی، دیاگرام دلخواه را انتخاب نمایید. کنید، می روشنایی استفاده می

 بندی شوند. نند براساس استانداردهای مختلفی طبقهها می توا چراغ

(NBN,CIE,UTE.BZ.DIN) 

 کنیم. ، استاندارد موردنظر را انتخاب میClassifictainبرای تعیین نوع استاندارد در تب 

 ها جدول اطالعات نور سنجي چراغ ارائه

 شوند. ست میلی Light intensity tableمقادیر شدت نور و تراکم نور در یک جدول به نام 
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 PDFذخيره خروجي به عنوان يك فايل 

م پارامترهای مورد ذخیره کرد. پس از اینکه تما PDFتوان نتایج خروجی را به صورت یک فایل  می

 PDFر نتایج خروجی را به یک فایل اب کردید، آنگاه از طریق مسیر زیانتخ outputنظر را از درخت 

 تبدیل نمایید.

File-export-save output as PDF                                 
 را وارد کرده تا فایل خروجی ذخیره گردد. pdfبعد از انتخاب دستور فوق، آدرس و نام فایل 
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 هاي ديگر تبديل خروجي ديالوكس به فرمت

ی این بیشتر نرم افزارهای پردازش تصویر وارد کرد. برا توان به خروجی برنامه دیالوکس را تقریبا می

ر، ابتدا خروجی مورد نظر را از درخت خروجی فراخوانی نمائید و آن را به شکل دلخواه تغییر وظمن

( سپس با استفاده از ماوس تصویر خروجی را به برنامه مقصد font size, colours. Stepsدهید)

 شوند. ذخیره می wmfدهیم. تصاویر در این حالت با پسوند  انتقال می

توان با راست کلیک کردن و به ترتیب با  های دیگر می نتقال جداول یا تصاویر به برنامههمچنین برای ا

تصویر و جدول انتخابی را کپی  Save table as , Save image asهای  انتخاب یکی از گزینه

 فراخوانی نمائید. wordکرده و در برنامة دیگر مانند 

 

 DXFذخيره و فراخواني فايل 

تهیه  Autocadتوسط نرم افزار  dwgهای مهندسی ساختمان، با پسوند  رد نقشهدر بسیاری از موا

شده استفاده  مل آماده ترسیبه جای ترسیم نقشة اتاق، از فای دهند شوند و مهندسین ترجیح می می

را به عنوان ورودی دریافت کند. الزم  dxfهای نقشه با پسوند  تواند فایل کنند. نرم افزار دیالوکس می

 شود. تولید می Autocadتوسط نرم افزار  dxf کر است فایل به ذ

منتشر  dxfتوانید فایل خروجی را به فرمت  همچنین پس از پایان طراحی در دیالوکس شما می

 سازید.

 DXFنحوه وارد كردن يك فايل 

 بایست مراحل زیر را طی کرد: به دیالوکس می DXFبرای وارد کردن فایل 

 لی ایجاد کنید.یک اتاق مستطیل شکل خا

را انتخاب  DXF fileرفته و گزینه  importبه قسمت  Fileبروید و از منوی  Floor planبه نمای 

 کند. را سؤال می DXFکنید، آنگاه نرم افزار از شما مسیر فایل 

 را بخواند. DXFاجازه دهید که فایل  Wizardبه 

اند. هنگامی که شما واحد  نشده هنوز تعریف DXF)یکاهای( استفاده شده در فایل  واحدهای

 شود. گیری را انتخاب کردید سایز طرح مطابق تصویر زیر در دو میدان لیست می اندازه
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 به نرم افزار ديالوكس DWGنحوه وارد كردن فايل هاي                        
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 ها و انتخاب اليه DXFتنظيمات اصلي مربوط به 

های  و الیه DXFتوان ویژگی فایل  ، در قسمت کنترلر میCADنجره در پ DXFبا انتخاب تصویر 

نشان داده شوند.  DXFهای مربوط به  توان تعین کرد که کدام یک از الیه آنرا تغییر داد. همچنین می

توان روی این رنگ، رنگ دیگری را قرار  رنگ خاصی استفاده شود، می DXFاگر در یک الیه از تصویر 

 د(.دهید)جانویسی کنی

 

 

 DXFويرايش يك اتاق براساس 

توان به راحتی از این خطوط جهت ایجاد  قرار دادید، می CADرا در پنجره  DXFبعد از اینکه فایل 

و ویرایش یک اتاق جدید استفاده کنید. به منظور حرکت دادن اتاق به یک موقعیت معین از نمای 

را set DXF origin here  گزینه  مسطح، کافی است روی نقطه مورد نظر راست کلیک کرده و

 انتخاب کنید.

توان هندسه اتاق را تغییر  حرکت دادید، می DXFپس از آنکه یک گوشه از اتاق را به مبدأ طرح 

از نوار راهنما، با استفاده  Edit room geometryترین راه این است که پس از انتخاب  دهید. ساده

 حرکت دهید. DXF های اتاق را بر روی خطوط از ماوس گوشه

 

 ساختار ارزيابي انرژي پروژه

شود. با اضافه شدن  انجام می DIN 17577یا  EN 15173ارزیابی انرژی متناسب با دو استاندارد 

توانید مصرف ارزیابی انرژی پروژه را در فصول مختلف سال  این قسمت به نرم افزار دیالوکس می

شوند و دیگر  ها مطرح می ها و اتاق ابی فقط برای ساختمانارزیابی کنید. باید توجه داشت که این ارزی

 شود. های خارجی به کار گرفته نمی برای طراحی خیابان و روشنایی محیط

 Energy Evaluationگزینه  Pasteگیری کنید، از منوی  برای اینکه بتوانید انرژی پروژه را اندازه

 را انتخاب نمایید.

هم و یا هر اتاق را به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار دهید. مشخصات اتاق  ها را با توانید تمامی اتاق می

 گیرند. به صورت اتوماتیک برای ارزیابی انرژی توسط دیالوکس مورد شناسایی قرار می

 



 51 

گزینه  Energy Evaluationبه منظور ارزیابی اتاق به صورت مجزا با یک بار راست کلیک بر روی 

Creat one energty evaluation room per room in the Dialux .را انتخاب نمایید 

 

 نتايج ارزيابي انرژي

 Energyقسمت  Outputبایست از شاخه درختی  به منظور مشاهده نتایج ارزیابی انرژی می

Evaluation .را انتخاب کنیم 

 

 

 

 

 

 

 

 


