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، تنها انتخاب مبلمان مناسب، رنگ یا کاغذ دیواری شیک، پرده، چیدمان آنها و چیزهایی از طراحی داخلی : تصور بیشتر ما ازنورپردازی

این قبیل است. یکی از بخش های مهمی که معموال آن را نادیده می گیریم، نورپردازی صحیح فضاهای داخلی است. آیا می دانستید 

المپ رنگی و خوش بر و رو به سقف و دیوارهای منزل خود  طراحی نورپردازی نیز رشته ای تخصصی است؟ پس به صرف اینکه چند

آویزان کنیم، نمی توان گفت که به نورپردازی ایده آلی رسیده ایم. انتخاب لوازم روشنایی، تعیین مکان مناسب برای نصب آنها و نوع 

 رنگ و شدت آنها از جمله مواردی است که باید کامال هوشمندانه و دقیق انجام شود.

در این مطلب می  چیدانه. ای رسیدن به موفقیت، به جای انجام دادن کارهای درست، می توان کارهای نادرست را انجام ندادگاهی بر

ایج در نورپردازی اجتناب اشتباه ر ۸خواهد از همین روش شما را به یک نورپردازی مناسب برای منزل تان رهنمون کند. پس از این 

 ...کنید

نصب چراغ های استوانه ای منتشر کننده ی نور به سمت پایین در همه جا. این یکی از رایج ترین خطاهایی است که غیر .  اشتباه اول

حرفه ای ها مرتکب می شوند. این چراغ های استوانه ای نسبتا ارزان هستند و سازندگان بنا به اشتباه آنها را در هر نقطه ای نصب می 

زان تنها اندکی بیشتر از نصف نور تابیده شده از المپ را عبور می دهد. هم چنین به طور معمول نور کنند. شیشه ی این المپ های ار

 .ان تاریک می مانندها همچن دیوار مفیدی به سطوح عمودی نمی تابانند. در واقع با استفاده از این المپ های استوانه ای

فراموش کردن چراغ های موضعی در آشپزخانه. راه های زیادی برای روشن کردن کانتر وجود دارد که یکی از آنها استفاده .  اشتباه دوم

در زیر کابینت های باالیی است. اگر در قسمتی از کانتر یا میز کار شما کابینت باالیی   LEDچراغ های از المپ های فلوئورسنت، زنون یا

استفاده کنید. افزودن چند المپ کم ولتاژ هالوژن با تابشی  سقف وجود ندارد، به جای آن می توانید از المپ های دیواری یا دفنی در

یا فلوئورسنت را هوشمندانه انتخاب  DLE مالیم در باالی کانتر یا میز کار نیز راه حل خوبی است. فراموش نکنید که شدت رنگ المپ

 .کنید

مپ در باالی سر بدون استفاده از المپ در دو طرف. ایستادن زیر نوری که به سمت پایین می تابد، بدون استفاده از ال.  اشتباه سوم

حضور نور در دو طرف صورت، سایه های اغراق شده و نا متناسب ایجاد می کند. وجود نورپردازی در باالی روشویی برای به رخ 

گران تان خوب است اما برای کارهایی از قبیل تراشیدن صورت، کوتاهی مو و آرایش کردن اصال مناسب نیست. برای  شیرآالت کشیدن

به المپ هایی در دو سمت آینه نیاز است تا سایه ها را کم و  سرویس بهداشتی با نورپردازی خیره کننده این قبیل کارها و داشتن یک

 .تاس الزم آینه کنار در هایی رفتگی تو نور را متعادل نماید. برای این کار ایجاد

استفاده از المپ های رشته ای یا هالوژن بدون کاهنده ی نور. ما در حال پیدا کردن راه هایی برای نورپردازی بهینه و .  اشتباه چهارم

فضاهای  ماندگار هستیم که جایگزین المپ های رشته ای شوند و در عین حال بسیار ضروری است که نمونه های جدید در

قابلیت کاهش نور را داشته باشند. با المپ هایی که به صورت خودکار نورشان کاهش می یابد، ما انرژی و گرما را کاهش و طول  مسکونی

 .عمر المپ را افزایش می دهیم

ترکیب نورپردازی محیطی، موضعی و تأکیدی. طراحان نور می دانند فضاهایی که به خوبی  فراموش کردن استفاده از.  اشتباه پنجم

طراحی شده اند، انواع نورپردازی را شامل می شوند. نور محیطی یک نورپردازی کلی برای نواحی راه رفتن، گفتگو و تشخیص اشیاء 

د کردن سبزیجات، اصالح صورت یا مطالعه فراهم می کند. است. نورپردازی موضعی یک روشنایی متمرکز تر برای کارهایی مثل خر

نورپردازی تأکیدی برای برجسته نمودن آثار هنری یا جزییات معماری مثل یک تایل شیشه ای زیبا در حمام یا کلکسیون کاشی های 

درخشش دکوراسیون داخلی منزل با  سنتی شما در یک قفسه استفاده می شود. ترکیب این سه نوع نورپردازی، کارآیی، زیبایی و

 درا امکان پذیر می کن نورپردازی اصولی
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اشتباه ششم باید نورپردازی از نوع هر پذیری، انعطاف و سودآوری بیشترین نادیده گرفتن کنترل نورهای مختلف به صورت جدا. برای. 

 روش طبق تواند می ها المپ ی جداگانه کنترل. باشند داشته را نور کاهندگی قابلیت باید ها چراغ ی همه و شود کنترل جدا صورت به

، اما راه های بهتری نیز وجود دارد. از سیستم های جعبه ای دیواری قابل برنامه ریزی گرفته تا گیرد صورت چندگانه کلیدهای سنتی

سیستم های بی سیم که از طریق تلفن یا لپ تاپ قابل برنامه ریزی هستند. با کنترل جداگانه شما می توانید هم انرژی ذخیره کنید و هم 

 دیم کنینوع و مقدار نور را برای کاربری های مختلف تنظ

نصب چراغ های دفنی در سقف های بلند برای نور محیطی. این کار موجب تلف شدن نور و یک فضای بسیار تاریک می .  اشتباه هفتم

چراغ  شود. در این موارد باید از چراغ هایی استفاده شود که دارای نورهای متمرکز قوی هستند. البته بهتر است از چراغ های دیواری یا

استفاده شود تا روشنایی مناسبی در فضا ایجاد شود. یک سطح سقف مات اغلب روشنایی مناسب تری نسبت به سوراخ  های آویزان

 .کردن آن برای المپ های دفنی فراهم می کند

وسایل نورپردازی. طراحان نور، نور را به عنوان یک بعد واقعی می بینند و عملکرد هر وسیله ی روشنایی را در  تزیینات با . اشتباه هشتم

نظر می گیرند. انتخاب وسایل نورپردازی بر اساس ظاهر آنها به جای میزان خروجی نور، عملکرد و توزیع نوری آنها اغلب به اتالف انرژی 

از طراحان و متخصصان نور کمک بگیرید تا به بازده مورد نظرتان  لوازم روشنایی و چراغ ها ی انتخابو بهره وری کمتر می انجامد. برا

 برسید.

خود دارید، نورپردازی آن را دست کم نگیرید. با یک نورپردازی اصولی هم آسایش را  دکوراسیون داخلی منزل پس اگر تصمیم به تغییر

لوستر،  و بخش نورپردازی برای خود به ارمغان بیاورید و هم دکوراسیون منزل خود را درخشان تر کنید. متخصصان ما نیز در بخش

  هستند، آماده ی ارائه ی بهترین خدمات به شما هستند. اهالی فن چیدانه که از زیرمجموعه های حرفه ای آباژور و روشنایی ها
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