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Lichtverdeling in Dialux 



C-vlakken 



Polaire as & C-vlakken 



Polaire as, lichtgevend 
opp, C-vlakken 



Blokmodel&Lichtverdeling 
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opp, C-vlakken ii 



Polaire as, lichtgevend 
opp, C-vlakken iii 



Lichtverdelingen 
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lichtgevend opp 



C-vlakken 



C-vlakken & lichtverdelingen 



Lichtgevend opp en 
lichtverdelingen 



Simulaties schilderijverl. 
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(Licht)vlakdefinitie 
staande leeslamp 

Lichtgevend vlak 

Bak 



(Licht)vlakdefinitie 
staande leeslamp ii 

Lichtgevend vlak 

Bak 



Samenvatting 1 



Fotometrische formaten 



LDT-editor, tab General 

1. Puntbron symmetrisch 
2. Lineaire lichtbron 
3. Puntbron anders symmetrisch 

1.  Geen symmetrie 
2.  Over z-as 
3.  C0-C180 
4.  C90-C270 
5.  C0-C180 en C90-C270 

Info over C vlakken en 
gamma hoeken 



LDT-editor, tab Luminaire 

Als breedte =0, dan is lengte te 
interpreteren als diameter 

Zie bovenstaande. 
Tevens is per C-vlak de hoogte 
aan te geven 

LOR waarde. Was vroeger van 
belang bij uitwisselbare 
lichtbronnen. Gaf  efficiëntie 
armatuur aan. 
Is deze met LED van belang? 



LDT-editor, tab Lamps 

Getal mag gebruikt worden. 
Heeft verder geen effect. 

Lichtstroom [lm], CCT [K], CRI, 
P [W]. 
CCT en CRI kunnen ook 
leeggelaten worden. 
Evenals „Type of  lamps“ 



LDT-editor, tab Lum. Intensities 
Lichtverdeling in cd/1000lm 
voor ieder gemeten C-vlak en 
gamma hoek. 
Waarom in cd/1000lm? (of  cd/
klm) 
Vergelijk van gelijke 
lichtverdelingen van gelijk type 
lichtbron mogelijk, ongeacht 
absolute lumenstroom. 
Voorbeeld? 

Ledbuis met zelfde 
afstraalprofiel maar 
verschillende lengtes of  
kleurtemperaturen. 



LDT-editor, tab Light Distrib. 
Lichtverdeling in cd/1000lm 
voor ieder gemeten C-vlak en 
gamma hoek. 
Het C0-C180 vlak laat een brde 
straling zien. Het C90-C270 
vlak naar 1 kant weinig en naar 
de andere kant veel meer. Welk 
armatuurtype zou dit zijn? 

Straatlantaarn. Het 
zogenaamde batwingprofiel. 
Zie volgende slide. 



Straatlantaarn 

IES en .ldt 
verschillend! 



Near field en Far field 



Near field en Far field ii 



Near field 



Far field 



Far field ii 
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Far field v 



Uitdagende lampen 



Vragen 


