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  تیدر رو یمدل ساز   یقسمت ها نی از مهم تر ی کی  تی در رو ینورپرداز 
و  ی شود و به دو صورت داخل  ی م یباعث ارائه بهتر معمار  ینورپرداز  .است
  تیرو  ،ینورپرداز  ینرم افزار ها برا نیاز بهتر ی کی .شود ی انجام م ی خارج

 .پرداخت میآن خواه ی مقاله به بررس  نیاست که در ا

 .دیادامه با ما همراه باش در

 

 ی آن در معمار  تیو اهم ی نورپرداز  1#

 .است یارائه معمار  یبخش ها  نی از مهم تر ی ک ی ینورپرداز 

که  یهنر  هنر نام برد؛ کیتوان به عنوان  ی را م ی درست و اصول  ینورپرداز 
 ات یتمام جزئ ی بافت، رنگ و به طور کل ال،یشدن متر دهیباعث بهتر د

ساختمان و   ی کل  یساختمان، معمار  ی خارج ینورپرداز   در .ساختمان است
 یی بایعالوه بر ز ی داخل ینورپرداز  در .دیکش  شیتوان به نما ی آن را م ینما
 .در نظر گرفت زیمختلف را ن یدر قسمت ها  حیکاربرد صح دیبا
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 (Lighting in Revit) تی در رو ینورپرداز  2#

وجود   LIGHTS ( به اسمنیافزونه )پالگ کی یمعمار  تینرم افزار رو در
 ی و خارج ی داخل یتا نورپرداز  دیبا استفاده از آن قادر هست شما .دارد

مهندس معمار   د،یدان ی طور که م همان .دیساختمان خود را انجام ده
در  ینورپرداز  .و مدل نور را دارد یر یمکان قرارگ نی و تع ینورپرداز  فهیوظ
  ینحو نورپرداز  نیدهد تا به بهتر ی امکان را م  نی به معماران ا تیرو

باعث پرطرفدار بودن   ی سادگ  نی همچن .را انجام دهند ی و خارج ی داخل
 .است یدر حوزه نورپرداز  تیرو

 :دیاستفاده کن ریبا موارد ز یاز نورپرداز   دیتوان ی م  تیرو در
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 دیخورش •
 یمکان   تیموقع •
 ط یمح یی روشنا •
 روز  زمان •
 یمصنوع  نور •

 دیرا در دسترس خواه یدر حوزه نورپرداز  ی لیفم  0 حدود  تیرو در
و حذف آن ها  تی اد د،یجد یها ی لیامکان دانلود فم نیهمچن .داشت

 .وجود دارد

 

 .دیرا انتخاب کن Load Family نه یگز دیتوان ی م Insert در قسمت شما
 توجه .دیکن یمورد نظر خود را در نرم افزار بارگزار   تیال ی لیفم سپس

 .باشد RFA دی با تی رو ی لیکه فرمت فم دیداشته باش
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  یبرا ی عنی قرار دارد؛ زبانیبه م ازمندین یها ی لیدر دسته فم ی لیفم تیال
مثل سقف،  یلیفم ستمیس یاز المان ها ی کیبه  ازیاستفاده از آن شما ن

  ی م ی لیفم ستمیاز عناصر س ی کیاز قرار دادن  پس .دیدار واری د ایکف 
 .دی را انجام ده تیدر رو ینورپرداز  دیتوان

 

 متفاوت  یدر نماها تی رو ینحوه نورپرداز  3#

  ی م  هینورها، فواصل مناسب و زاو یر یدرست محل قرارگ یز یبرنامه ر یبرا
 در .دیاستفاده کن تیرو یسه بعد ینما ای (plan) ت ی رو پالن از دیتوان

و قرار دادن  تی در رو یسهولت در کار بهتر است هنگام نورپرداز  یواقع برا
مشاهده نحوه برخورد   یبرا .دیاز پالن استفاده کن ،ی داخل یی روشنا لیوسا

 ای realistic حالت ینما را رو دیتوان ی سطوح م   ریسا ای وارینور به د
shaded دیقرار ده. 
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 component به قسمت ستیقرار دادن نور در صفحه کاف یبرا
architecture یرو سپس .دی برو place a component  دیبزن. 

مکان مورد   یو با حرکت موس رو د یمورد نظر خود را انتخاب کن ینورپرداز 
 .دینظرتان قرار ده

به  پالن نور  ینما در .دیپالن انجام ده یرا در نما یاست که نورپرداز  بهتر
امر باعث سهولت   نیا .شود ی داده م شیو نازک نما یخط آب کی صورت 

نور را  دیتوان ی از آن م پس .شود یم  تی در رو یدر انتخاب مکان نورپرداز 
 .دیهم مشاهده کن یسه بعد یو نما گرید یدر نماها
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 .اشاره شده است تی موجود در رو ی ادامه به چند مورد از انواع نورپرداز  در

 یوار یدادن چراغ د قرار .1

رنگ  ی آب خطوط  .دیپالن استفاده کن یاز نما یوار یقرار دادن چراغ د یبرا
  .دیداشته باش ینوپرداز  یانتخاب را برا نی کند تا بهتر ی به شما کمک م 

چسبد  ی م واری به صورت خودکار به د یوار ی که چراغ د دیداشته باش توجه
 .دیمکان ها را ندار ریامکان استفاده از آن در سا شما و

 

 یدادن چراغ سقف  قرار .2
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به طور  ی سقف یها چراغ .به همان صورت است زین ی دادن چراغ سقف  قرار
مکان آن ها قسمت انتخاب  میاز تنظ پس .چسبند یخودکار به سقف م 

 .شود ی شما فعال م ینور برا

 

 

 تی در رو ینورپرداز  تی اد 4#

 edit نهیگز modify – lighting fixtures یاز منو ینورپرداز  تیاد یبرا
family شود و با  ی فعال م  شگری رایپالن و ینما در .دیرا انتخاب کن

 ی قسمت شما م  نیا در .دیرا انجام ده تی اد دیتوان ی استفاده از آن م
 یبه موارد دیتوان  ی م  ی عنی د؛یده  ریچراغ را تغ  ی کیاتصاالت الکتر دیتوان
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هر منبع نور   یی صورت روشنا نیا به .دیداشته باش ی مانند منبع نور دسترس
 .دیتا به نور مورد نظر خود برس دیکن میآن تنظ تیرا با موقع

 

 emit from نهیگز .دیکن کیکل Light source definition پنجره یرو
shape شکل ساطع کننده   دیتوان ی قسمت شما م نیا در .دیرا انتخاب کن
 :دیانتخاب کن ریز یها نهیگز نینور را از ب

 شکل  یکرو •
 ی کرو مهین •
 یا نقطه •
 وب  کی فوتومتر •
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  توجه .دیرا انتخاب کن edit type و دیبرو properties به قسمت سپس
 family)  ادر قسمت خانواده و پارامتره ی که نور انتخاب دیداشته باش

category and parameters )یصورت نورپرداز  نیا ریغ در فعال باشد؛  
 .انجام نخواهد شد
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 یاساس یپارامترها رییتغ 5#

 (initial intensity) هیشدت نور اول دیتوان ی م photometric قسمت در
 .دیرا انتخاب کن

 

 و color preset قسمت  .دیکن کیکل initial color یرو سپس
temperature آن به   یو دما هیاول رنگ تا دیکن می را به دلخواه تنظ

 .مشخص شوند (Kelvin) نیکلو

 

  .آن وجود دارد می تنظ یبرا نهیگز کیوب باشد  کینور شما فوتومتر  اگر
 یرهانو باشد، ی عیشما روز طب ی که اگر نور اصل دیداشته باش توجه

است که نور روز غالب  نیآن ا لیدل .داده نخواهند شد شی نما ی مصنوع 
 است. 


