®ViVo
کیفیت نور برتر
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تعریف CRI
شاخص نمود رنگ ( )Color Rendering Indexمعياري است به منظور ارزيابي ميزان قابليت منبع روشنايي در نمايانسازي رنگهاي مختلف اشياء در مقايسه با منبع نوري ايدهآل و طبيعي.

ضريب نمود رنگ براساس طيف نور منبع روشنايي تعيين ميشود .هرچه منبع نور توانايي بيشتري در توليد طول موجهاي مختلف نوري در طيف نور خود داشته باشد ،ضريب نمود رنگ آن

Irradiance

باالتر است .شكل زير طيف نوري منبع روشنايي المپ هاي (رشته اي ،فلورسنتي )LED ،و خورشيد را نشان ميدهد.
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تاثير طيف نور منبع روشنايي بر شاخص نمود رنگ اشياء
احتماال اين تجربه را داشتهايد كه بعد از خريد لباسي متوجه شديد رنگ آن در فضاي بيرون (زير نور خورشيد) ،با آنچه شما در مغازه فروشنده ديده بوديد (زير نور منابع نوري مصنوعي) ،متفاوت
است .اين اتفاق در فروشگاههاي لوازم آرايشي و ك ً
ال تمام اماكني كه تشخيص رنگ مهم و تعيين كننده است ،بسيار حائز اهميت ميباشد.
اين پديده را ميتوان با بررسي طيف نور منابع مختلف نوري و نحوه بازتاب نور سطح مورد نظر تحليل نمود .شكل زير طيف نور سه منبع مختلف و تاثير آنها بر نور بازتاب شده از يك سطح

مرجع را نمايش ميدهد.
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در اين تصاوير اختالف ضريب نمود رنگ دو منبع روشنايي يكي با ( CRI 80تصوير سمت راست) و ديگري با ( CRI 90+تصوير سمت چپ) مشاهده ميشود.

دو منبع نور فلورسنت با دماي رنگ  Daylightو شاخص هاي نمود رنگ متفاوت
ضريب نمود رنگ از طريق مقايسه نمود رنگ نور منبع روشنايي مورد نظر نسبت به نمود رنگ نور منبع نوري مرجع برروي رنگهاي مبنا بدست ميآيد .نور مرجع براي رنگ نورهاي كمتر از
 5000Kجسم سياه تابان با رنگ نور مشابه منبع نوري تست و براي باالي آن ،نور روز استاندارد ( )Daylightميباشد.

اندازهگيري  CRIبه اين شكل است كه ميزان اختالف رنگ بازتاب شده از نور منبع تست با نور مرجع براي هر كدام از رنگهاي مبنا اندازهگيري ميشود كه اين اختالف بصورت درصدي بين
 0تا  100خواهد بود .هرچه عدد به  100نزديكتر باشد بيانگر اين نكته است كه نمود رنگ نور تست تشابه بيشتري به نمود رنگ نور مرجع دارد .با ميانگينگيري از اعداد بدست آمده براي

رنگهاي مبنا ،ضريب نمود رنگ منبع روشنايي مدنظر بدست ميآيد.

رنگ هاي مبنا در اندازه گيري CRI
در ابتدا رنگ مبنا براي اندازهگيري ضريب نمود رنگ ،هشت رنگ ابتدايي جدول زير بودند .اين رنگها داراي اشباع شدگي ( )Saturationكم بوده و بطور يكسان در رنج كاملي از فامهاي نور

( )Hueپخش شده اند .اما به منظور مشخص شدن اطالعات بيشتري از نور مورد نظر و نمود رنگي آن 7 ،رنگ بعدي نيز به رنگهاي مبنا افزوده شدهاند .چهار رنگ ابتدايي بخش دوم (،10 ،9

11و  )12براي اشباع شدگي باال و مابقي معرف اشياء شناخته شدهاند.

البته در اندازهگيري عددي  CRIهشت رنگ اوليه مالك محاسبه بوده و توليدكنندگان به منظور ارائه اطالعات تكميلي در خصوص محصوالت خود به اندازهگيري نمود رنگي نور محصوالت خود
در  7رنگ بعدي ميپردازند و اطالعات آن را به عنوان اطالعات مكمل ارائه مينمايند.
Swatch

Appearance under daylight

Appr. Munsell

Name

Light greyish red

7,5 R 6/4

R1

Dark greyish yellow

5 Y 6/4

R2

Strong yellow green

5 GY 6/8

R3

Moderate yellowish green

2,5 G 6/6

R4

Light bluish green

10 BG 6/4

R5

Light blue

5 PB 6/8

R6

Light violet

2,5 P 6/8

R7

Light reddish purple

10 P 6/8

R8

Strong red

4,5 R 4/13

R9

Strong yellow

5 Y 8/10

R10

Strong green

4,5 G 5/8

R11

Strong blue

3 PB 3/11

R12

)Light yellowish pink (skin

5 YR 8/4

R13

)Moderate olive green (leaf

5 GY 4/4

R14

Asian skin

1 YR 6/4

R15
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نمونه اي از ضرايب نمود رنگ براي یک منبع روشنايي
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معایب CRI
با توليد منابع روشنايي  LEDبرخي معايب شاخص  CRIنمود پيدا كرد .اين معايب باعث شده است تا منتقدان زيادي به بررسي اين ضريب و نحوه محاسبه آن بپردازند .هم اكنون نيز جامعه
مهندسان روشنايي (واقع در كشور آمريكا) روش جديدي تحت عنوان  TM-30-15را ارائه داده است تا بتواند معايب شاخص  CRIرا پوشش دهد.

مهمترين مشكل روش  CRIمحدوديت نمونه رنگهاي مبنا در آن است .رنگهاي مبنا بصورتياند كه تصوير كاملي از مشخصات نور منبع روشنايي را ارائه نميدهند و ممكن است منبع روشنايي

با وجود داشتن  CRIباال در نمود دادن برخي رنگهاي مهم ناتوان باشد .بعنوان مثال در شكل زير مشخص است با اينكه دو منبع نوري داراي  CRIمشابهاند ولی در نمود رنگهاي  10تا 15

متفاوت از يكديگرند.
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همچنين ممكن است منبع نور در نمود يكي از رنگهاي مبنا ضعيف باشد ،اما از آنجاييكه CRI

Positive Hue Shift

ميانگيني از اعداد متفاوت است ،عدد  CRIنهايي بدليل باال بودن ساير اعداد ،باال بوده و ضعف

منبع نور در نمود دادن رنگي خاص پنهان بماند.

)Constantly Fidelity (CRI

از جمله ديگر معايب مي توان به اين مطلب اشاره نمود كه در محاسبه  CRIبه منظور بررسي

اختالف رنگ نمود داده شده با رنگ مرجع تنها به اندازه اين اختالف بسنده ميشود .در حاليكه

Increase
Saturation

ممكن است دو منبع روشنايي با اندازه  ∆Eيكسان داراي تاثيرات كامال متفاوتي باشند (به طور

Decrease
Saturation

مثال دو منبع نور با  ∆Eيكسان در رنگ زرد ولي يكي مايل به سبز و ديگري مايل به قرمز).

همانطور كه در شكل مشخص است اختالف تمام نقاط روي دايره از مركز آن يكسان است (∆E

يكسان) اما اين نقاط از نظر ويژگي كامال با يكديگر متفاوت هستند.

Negative Hue Shift
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ماژولهای ®ViVo
در گذشته به منظور روشنايي و نورپردازي فضاهاي فروشگاهي ،موزهها و نظاير آن از المپهاي هالوژن و متالهااليد سراميكي استفاده ميشد ،اما اين المپها مصرف انرژي بااليي را به خود

اختصاص ميدادند ،لذا با ظهور تكنولوژي  LEDنياز به استفاده از منابع نوري جديد و جايگزيني المپهاي سنتي با اين تكنولوژي روزبروز افزايش يافته است.

تحقيقات صورت گرفته در خصوص پارامترهاي روشنايي و تاثير آنها بر رفتار مشتريان در فروشگاهها نشان ميدهد روشنايي فضاهاي مختلف در فروشگاه نقش بسزايي در رفتار مصرفكنندگان

و تصميمگيري آنها ايفا مينمايد .بطور مثال مشاهده شده است كه سطح روشنايي عمودي به جهتگيري فرد در فضا تاثيرگذاشته و اين جهتگيري ساده در تصميمگيري به او براي ورود به
فروشگاه كمك ميكند.

ضریب نمود رنگ منابع نوری ( )CRIتا به حال به عنوان اصلیترین شاخص کیفیت نور در صنعت روشنایی مطرح بوده است .با ظهور منابع نوري  LEDو پیشرفت تکنولوژی به خصوص در کاربرد

روشنایی مستقیم بر اجسام و کاالها در موزهها ،فروشگاهها و نظیر آن ،عمال شاخص  CRIبه تنهایی ناكارا و ناقص بوده و نياز است که فاكتورهاي تكميلي ديگري شامل” :درخشندگي“ و ”اشباع

شدگي رنگ“ نيز به عنوان معيارهاي مكمل براي رسيدن به كيفيت باالتر نور در نظر گرفته شوند.

شرکت صنایع روشنایی مازینور مفتخر است كه برای اولین بار در ایران با معرفی و عرضه ماژولهای ® ViVoگامی مهم در عرصه نورپردازی اماكن مختلف با كيفيت نور بسيار بهتر و واقعيتر،

برداشته است.
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کیفیت نور برتر با ماژولهای ®ViVo
در سيستمهاي نورپردازي برای فروشگاهها يك منبع نور مناسب تركيبي است از نور سفيد و گرم روشن و درخشان با رنگهاي طبيعي.

با ماژول ® ViVoتمامي نیازهای فوق ،یکجا ،به واقعيت می پیوندد.
در فروشگاهها ،موزهها ،گالريهاي آثار هنري و  ...نهایت مطلوب در نورپردازی این است که ،اجسام به رنگهای واقعيتر دیده شوند و كامال درخشان و زنده به نظر آیند .براي مثال ،رنگ نور گرم
عموما در فروشگاههاي لباس و پارچه بيشتر مدنظر ميباشد .استفاده از ماژولهايي با  CRIباال باعث خواهد شد كه رنگها واقعي به نظر برسند ،ولي با اين حال اجسام سفید رنگ با تهمایه زرد رنگ
و كدر دیده ميشوند.

تركيبي از طیفهای مختلف نوری در  ViVoوجود دارد كه نور سفيد خالص توام با رنگهاي واقعي ،درخشان و زنده تركيب شده تا اجسام را بسيار واضح ،درخشان و پرجلوه نشان داده و اجسام
®

جذابتر به چشم آیند .بنابراین نورپردازی با ® ViVoاجسام رنگي و سفيد را خالصتر ،جذابتر و پر جلوهتر و واقعيتر نمایان میکند.

برترین سطح کیفیت در نورپردازی
كسب رنگهايي واقعي در نورپردازي

رنگهای زنده با شدت باال

•  CRIبسیار باال

• به منظور نمايش درخشان و جذاب اجسام

• مقادير باال در رنج  R1تا R15

• رنگ سفيد زنده بدون ته رنگ زرد

• كيفيت رنگ عالي

• كيفيت رنگ عالي به همراه اشباع شدگي باال

• دستيابي به رنگ نور طبيعي

• گزينه مناسب براي نورپردازي موضعي فروشگاهي

توزیع عالی شاخص نوری ماژولهای® ViVoو ماژولهای CRI 80+
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چراغهاي فروشگاهي مازينور با ماژولهای ®ViVo
داشتن بهترين كيفيت نور در كاربريهاي فروشگاهي و نظاير آن از جمله موارد مهم در مبحث طراحي روشنايي اينگونه اماكن بهشمار ميرود .بدين منظور الزم است تا از ماژولهاي  LEDبا بهترين

كيفيت نوري استفاده شود .در اين راستا چراغهاي مازينور با بهرهگيري از ماژولهاي ® ViVoبا دارا بودن مزاياي زير كمك بزرگي به طراحان روشنايي نموده است تا بتوانند بهترين كيفيت نور را
در طرحهاي خود داشته باشند.

• نمايش جذابتر اجسام با رنگهای واقعیتر بدليل  R9تا  R15باال عالوه بر  CRIباال
• نمایش رنگ سفيد بدون ته مایه زرد بدليل اشباع باال در رنگ سفيد
• كيفيت رنگ عالي

• مناسب براي نورپردازي فروشگاهها ،موزهها ،گالريهاي هنري و هرجا كه كيفيت رنگ و واقعي نمايش دادن اجسام اولويت باال دارد.
•  CRIبسيار باال بيش از 90

CRI 80

۶
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