LuxSIMON10
Software para estudo luminotécnico
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CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE: Instalação do software
Sistema Operacional: Windows 2000 - Windows XP - Windows Vista e Seven.

•

ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS
O

Banco

de

Dados

estará

disponível

no

site

da

Tecnowatt

(www.tecnowatt.com.br) ou entrar em contato com a Engenharia de Aplicação.

1°passo: Arir item “Photowin”
Fica minimizado na barra de ferramentas

2°passo: Mudar Banco de Dados

3° passo: Selecionar o Banco de Dados “fdb”

Manutenção
Manutenção

4° passo: Comprimir

5° passo: assim que atualizar o banco de dados, aparecerá
uma mensagem “correto”.
6°passo: Fechar o software e reiniciá‐lo.

•

BARRAS DE FERRAMENTAS:
Barra de ferramentas localizadas na área d e trabalho do software. Com
duplo click, troca a barra de ferramentas.

•

BARRAS DE FERRAMENTAS: projeto

•

BARRAS DE FERRAMENTAS : ambiente

•

ESTUDO DE AMBIENTE INTERNO – OPÇÃO 01 (Projeto Guiado)

1. Projeto guiado;
2. Interiores;

3. Preencher os valores do dimensionamento da área;
4. Definir cores do ambiente: pavimento, paredes, teto (automaticamente será
dado o índice de reflexão pelo programa);

Dados automaticamente preenchidos
Dimensionamento da área

pelo programa
Depreciação da luminária
em 15% = (85%)
Definir nível médio
para ambiente

Cor do ambiente

Escolha da luminária
e Lâmpada

“Escolha Luminária”: Escolher o tipo de luminária: (genéricos/projetores/de rua)

5. Cálculos:
Após definir o tipo de luminária e o fluxo luminoso da lâmpada / LED, selecionar cálculos.

1°passo colocar o nível
médio para o ambiente

2°passo calcular
6.

Janela de Configuração Cálculos:
Escolher os tipos de cálculos

considerando inter‐reflexões do ambiente e objetos
considerando reflexões e objetos renderizar o 3D
considerando inter‐reflexões do ambiente e objetos

•

•

•
•

•
•

Apenas Direto: O cálculo baseia-se no componente de luz direta, isto é, exclusivamente
sobre a iluminação das superfícies sem considerar qualquer inter-reflexões entre as
paredes ou superfícies de outras áreas.
Reflexos Internos:
O cálculo considera tanto a luz direta e as inter-reflexões entre as superfícies da área
como paredes ou móveis.
Só Cálculo: Não considera as superfícies e inter-reflexões do ambiente.
Cálculo mediante Redering
Cálculo considera superfícies, inter-reflexões e móveis. Esta opção é para renderizar a
imagem em 3D.
Rápido:Cálculo não considera reflexos, móveis ou objetos.
Com Precisão: Calculo considera inter-reflexões como superfícies ou elementos de decoração.

7. Observação:
Toda vez que solicitar um cálculo aparecerá a tela com a imagem em 3D
renderizada. Selecionar “ok”

Para visualização do resultado ponto-a-ponto e outros selecionar e dar um duplo
clik em um dos itens abaixo (pavimento / piso / parede).

8. Resultado ponto-a-ponto: Níveis de Iluminância Horizontal (med/min/Max)
Nível Médio: nível médio de iluminância
Nível Mínimo: menor nível de iluminância
Nível Máximo: maior nível de iluminância

Resultado em “Lux”

Uniformidade
(Min/Med) “Razão
entre Iluminâncias”

9. Resultado em Curva ISOLUX

10. Resultado SPOT (gráfico com representação de níveis de iluminância em escalda de cores).

11. Resultado em curva de nível

12. Projeto Renderizado – vista 3D do projeto

Pan

•

ESTUDO DE AMBIENTE INTERNO – OPÇÃO 02 (Biblioteca)

1. Ambiente:
Biblioteca;

2.

Escolher o tipo de ambiente:
(existem varias formas para ambiente interno e externo para essa escolha vai depender do tipo de estudo);

Para ambiente interno: Parallelepipedal Room
Para ambiente externo: Outdoor: Rectangular Area

3. Dimensionamento Ambiente:
Ambiente interno “Parallelepipedal Room”,
Preencher: (comprimento “X”, largura “Y” e altura pé direito “Z”, medidas em
metros); Altura do plano de trabalho: 0.80cm
Se for considerar os valores de iluminância no piso colocar o valor: 0

Altura do Plano de Trabalho
ou valor no piso

4. Inserir luminárias no ambiente: Aparelhos;
5. Acrescentar aparelhos a grupos;

6. Acrescentar aparelhos a grupos: (aparelhos é igual a luminárias)
Escolha Lum: escolher o tipo de luminária e colocar o fluxo luminoso da lâmpada ou LED;
Cálculo Automático: definir o nível de iluminância para o ambiente (Iluminância Média);

1°passo:
Escolher tipo de
luminária

2°passo:
Definir o Nível de Iluminância para o ambiente
7.

Cálculos
Inicio

8. Configuração Cálculos:
Escolher o tipo de calculo:
Reflexos Internos / Calculo mediante Redering / Com
Precisão Para calcular “ok”

Tipo de Cálculos

Janela de Resultados:
Opções de resultados: ponto-a-ponto / Curva Isolux / Spot / Gráfico / Renderização.

Ferramentas de apresentação de resultado:
Ponto‐a‐ponto, Curva isolux, Spot, Gráfico, Renderizado

•

ESTUDO DE AMBIENTE EXTERNO – (Biblioteca)

Ambiente: Biblioteca: Outdoor Rectangular Área (area externa)

Definir dimensionamento da área (metros):

Definir o reflexo no piso

•

ESTUDO DE VIA (Ruas e Avenidas)

Para estudo de via: Projeto Guiado / Ruas.

Para cálculo da via a Norma define os seguintes parametros: CIE140 / CEN 13201 / Livre.
1. Escolher a opção: livre e selecionar “ok”

2. Projeto Guiado;
3. Ruas;

4. Legenda:
SA/SB: largura da calçada/passeio
CA/CB: largura da faixa / via
M: canteiro central
D: distância entre postes
L: projeção do braço/suporte na horizontal (m).
LC: Distância da luminaria ao meio fio
H: Altura em que as luminárias são posicionados
RY: Inclinação do aparelho de 0° a 15°

5. Dados a serem preenchidos para estudo:

6. Tipo de Pista:
• Pista Rodagem Única:
Uma faixa de rodagem com 2 calçadas.
• Duas pistas de Rodagem Simétrica:
Duas faixas de larguras iguais, canteiro central e duas Calçadas nas laterais.
• Duas Pistas de Rodagem Assimétrica:
Duas faixas de larguras diferentes, canteiro central e duas Calçadas nas laterais.

1°passo:
Escolher tipo pista

7. Tipo Distribuição Ap.
Vai depender do “tipo de pista” escolhida, para definir em que lado da via será projetado o poste,
podendo ser bilateral frente a frente, unilateral, bilateral alternado, etc.

2°passo
Escolher posição das luminárias na
pista

Valor padrão
Não alterar

8.

Dados da Instalação do aparelho (luminária):

3°passo:
Preencher dados de instalação da luminária

9.

Escolha da Luminária

4°passo:
Escolher tipo de luminária “rua”
Trocar o fluxo luminoso da lâmpada se necessário

10. Troca do fluxo luminoso da lâmpada ou luminária de LED.

Tipos de lâmpadas

Selecionar e dar dois clicks

Alterar fluxo luminoso da lâmpada de
acordo com o catálogo do fabricante.

11. Área de estudo

12. Resultado ponto-a-ponto

Representação do projeto:
Ponto‐a‐ponto curva isolux, spot, gráfico, projeto renderizado

Projeto Renderizado – vista 3D do projeto

•

ESTUDO TÚNEL (opção 01: Projeto Guiado) Estudo de túnel viário.
Opção 01: Projeto Guiado
Projeto guiado;
Túneis;

Dados a serem preenchidos para estudo:

Posicionamento da luminária

Layout: tipo de túnel
Dados de instalação da luminária

Dimensão do túnel

Assim, que os dados são preenchidos aparece o ambiente de estudo na
área de trabalho.

Resultado ponto-a-ponto

Resultado curva isolux

Vista SPOT

Projeto Renderizado – vista 3D do projeto

•

ESTUDO TÚNEL (opção 02: Ambiente)
Ambiente
Biblioteca (escolher o formato de túnel na biblioteca)

Formatos dos Túneis: Tunel Type 1 / Tunel Type 2 / Tunel Type 3 / Tunel Type 4

Definir: Dimensionamento do túnel

Definir: Cores e reflexo

Aparelhos:
Acrescentar Aparelhos a Grupos
(essa opção o software já define a quantidade e o espaçamento entre as luminárias

automaticamente).

Escolha Luminária: Definir o tipo de luminária se Rua/Projetores/Genéricos.
Calculo Automático: Definir valor de iluminância conforme NBR.

Automaticamente o programa irá gerar a disposição das luminárias, para
atender o nível solicitado.

•

ESTRUTURA (Torres e Postes)

Estudo de uma quadra na dimensão de 49x27m
Criar ambiente:
Ambiente;
Biblioteca;

Outdoor Rectangular Area (área externa);

Colocar dimensionamento da área

Plano de trabalho valor a ser definido.
Valor no piso: 0

Identificar a cor da superfície (respectivamente o programa dará o
índice de reflexão).

Acrescentar objetos da biblioteca em cima da área de trabalho que
foi criada anteriormente.
Mobília;
Acrescentar
mobília; Sport;
FootBall.Mod;

Ambiente

Inserir o objeto em cima do ambiente criado.

Ambiente

Para acrescentar a torre com os projetores:

Estrutura:
Acrescentar estrutura

Selecionar o ícone “Estrutura”

Para mover este objeto, deve se
aproximar usando a ferramenta de
Zoom, clicar sobre o objeto e assim
será possível arrastá‐lo.

Inserir dados da estrutura:

Medidas da gaiola (m) – para inserção dos projetores

Qtde projetores:
Coluna

Qtde projetores: fila

Altura de instalação
do projetor “Z”

Vertical: “fila”

Posição da torre
“X” e “Y”

Horizontal: “coluna”

Gaiola de Projetores

Para inserir o projetor na estrutura:
1°passo: Aparelho (Definir o tipo de projetor);
2°passo: Introduzir (Inserir projetor na estrutura);

3°passo: Apontar (Direcionar o foco do projetor e a inclinação do projetor
de 0° a 70°);

Inclinação do projetor: 0° a 70°

Opção de ligar/desligar
o projetor na torre

Inserir projetor
na estrutura

Direcionar o
facho de luz de
0° a 70°

Depreciação
do projetor

Escolha do
aparelho

Simetrizar: Fazer uma cópia da estrutura original copiando as
informações dos projetores.
Simetrizar estrutura / selecionar estrutura / simetria: ( vert/horiz – vert – horiz)

Vert/Horiz: cópia de 03 estruturas simétricas a original
Vertical: cópia na vertical de 01 estrutura
Horizontal: cópia na horizontal de 01 estrutura
Obs.: Após essa etapa, iremos para a janela de resultados (ponto-a-ponto,curva isolux, renderização.)

•

IMPORTAR PROJETO EM AUTOCAD PARA O LUXSIMON10

•

1°passo: colocar o projeto em autocad na escala em metros (m);

•

2° passo: colocar o projeto na origem do programa autocad.
Comando do CAD: mover(m) (0,0);

Colocar na origem 0,0 – Escala (metros)

3° passo: inserir a planta do autocad no software
- DXF
- Importar como Fundo

Salvar versão 2000DXF

4° passo: Criar ambiente para calcular
(se não criar o ambiente o software não reconhece a área inserida do autocad). Contornar
a área que deseja inserir as luminárias.

5° passo: escolher o tipo de ambiente: Interno ou Externo.

6° passo: Inserir luminária:
Acrescentar Aparelho: opção de inserir somente uma luminária;
Acrescentar Aparelhos a Grupos: inserir luminárias em grupo (várias luminárias
de acordo com o nível médio indicado, estas serão inseridas devido ao layout).

Definir o Nível Médio

Definir luminária

7° passo: Inserir uma luminária:
Opção01: Com o botão direito do mouse: acrescentar aparelho aqui,
Onde você estiver com o cursor a luminária será inserida.

Opção02: Acrescentar Aparelho:

Qtde projetores: fila

Posição da torre/poste X e Y
Altura de instalação da luminária

•

INSERIR DECORAÇÃO (móveis/ objetos)
Decoração = móveis / objetos em 3D para compor os ambientes.
Mobília Acrescentar Mobília

Escolher objetos de acordo com o tipo ambiente:

A seguir definir dimensionamento do objeto:

Medidas dos objetos
Posição do objeto na área de trabalho
Considerar objeto para estudo
com sombra/sem sombra
Troca de cor do objeto
Valor de reflexão, conforme escolha da cor definida

Segue objeto em imagem renderizada:

•

CRIAR RELATÓRIO
Assim que finalizar o estudo, o LUXSIMON gera um relatório contendo
todas as informações do estudo. Segue abaixo como fazer o relatório.

“Informações Projeto”: Informações do Projeto

Arquivo
Imprimir (Informações para Imprimir)

Tabelas de resultado:
vista ponto‐a‐ponto, Curva isolux,
spot.
Imagem em 3D Renderizada

Selecionar itens que ira
sair no relatório em “pdf”
Selecionar Impressão “PDF”
Salvar em: local a ser salvo
Nome do relatório

Salvar:
Automaticamente será criado o
arquivo em “PDF”

Conceitos Luminotécnicos:


Fluxo Luminoso (lm)
O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa.



Iluminância (E)
É a quantidade de luz dentro de um ambiente podendo ser medida por um luxímetro. Como o fluxo
luminoso não é distribuído uniformemente, a iluminância não será a mesma em todos os pontos da
área.



Índice de Reprodução de Cor: (IRC)
Este índice quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma determinada fonte de
luz. A capacidade de a lâmpada reproduzir bem as cores. Quanto maior o IRC maior será a
reprodução das cores.



Temperatura de Cor
Temperatura de Cor é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, sendo sua unidade o Kelvin
(K). [Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz e quanto menor a temperatura
mais amarelada é a cor da luz.]



Intensidade Luminosa (I)
Expressa em candelas, é a intensidade do fluxo luminoso de uma fonte de luz projetada em uma
determinada direção.



Fator de Uniformidade e Desuniformidade Nível médio de Iluminância (Eméd):
É a média aritmética de todos os valores de iluminância encontrados em pontos determinados
dentro da área.
Fator de Uniformidade: Eméd/Emín.
Fator de Desuniformidade: Emáx/Emín.



Fator de Conversão = coeficiente de manutenção ou fator de depreciação
O fator é de 0 a 100%. Depreciação no nível de iluminância ao longo do tempo, esta é decorrente da
depreciação do fluxo luminoso da lâmpada e do acúmulo de poeira sobre lâmpadas e luminárias.



Tipos de Refletores
Assimétrico – Simétrico

Elaborado por: Engenharia de Aplicação
Data: Maio/2012
Telefone: (31) 3359-8208
Simétrico

Assimétrico

