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FOTOMETRIAI FÁJLOK 
JELLEMZÉSE, KIVÁLASZTÁSA 

IES, LDT és ULD fájlok 



Fotometriai fájlok kiválasztása:
■ A http://www.LUMsearch.com holnapon különböző gyártók

lámpatestei között lehet keresni és részletes szűrési

paramétereket beállítani.

■ Elérhetőek az adott gyártó honlapján:

– Erco, Zumtobel, Trilux, Fagerhult, Bega, OMS, RZB..

http://www.lumsearch.com/


Dialux evo által kezelt fotometriai 
fájlok 

összehasonlítása

IES: nem tartalmaz 
információt a lámpatest 
tokozatáról és a 
fényforrás 
elhelyezkedéséről

LDT: tartalmaz ugyan 
információt a lámpatest 
tokozatáról, de nem 
tartalmaz információt a 
fényforrás 
elhelyezkedéséről.

ULD: pontos 
információkat tartalmaz 
a fényáram kilépéséről és 
a lámpatest tokozatáról 
is. 



DIALux evo FELÉPÍTÉSÉNEK 
BEMUTATÁSA

Indulóképernyő

Főbb funkciók, különbségek

Dialux 4 import

IFC import





Egyszerű belső tér tervezés

■ Előnyei:

– Egy helyiségre vonatkozóan gyors méretezés és 

dokumentálás készítése

■ Hátrányai

– Bővebb beállítások hiánya:

■ Épületszerkezet (alapbeállítás négyszögű alapterülettel)

■ Világítótest (alapbeállítás)

■ Számítási mód (csak egy hasznos felület van, amely 

állítható)

■ AutoCAD export (nincs) 

■ Dokumentáció (alap számítási eredmények)



Helyiségtervezés – Szerkezet

■ Emeletek, mennyezetek, tetőterek, térelemek, tartományok

■ Ablakok, ajtók, egyéb épületnyílások

■ Bútorok és egyéb objektumok, színek, minták

■ Másolás, segédvonalak, nézetek

■ Projekt áttekintése



Helyiségtervezés – Szerkezet

■ Szabványban definiált 

megvilágítási feltételek 

beállítása



Helyiségtervezés - Fény

■ Bonyolultabb lámpatest elrendezések lehetősége

■ Lámpatesttől függően csuklók állítása

■ Másolás, segédvonalak, nézetek

■ Projekt áttekintése



Helyiségtervezés – Számítási objektumok

■ Többféle számítási felület és jellemző 

– Vízszintes, függőleges, merőleges, kamera-

orientált, hengeres, félhengeres, félgömbalakú 

megvilágítási erősség, UGR, GR, kamera-orientált 

irányú

■ Munkaterületek, tér fő felületek kiválasztása

■ Másolás, segédvonalak, nézetek

■ Projekt áttekintése



Helyiségtervezés – Export

■ Különböző nézetek tárolása, mentett nézetek 

kezelése, képként történő mentése

■ Raytracing (a szomszédos terek megvilágítását is 

megjeleníti

■ Autocad export



Helyiségtervezés – Dokumentáció

■ Több előre definiált 

sablon 

■ Korábban létrehozott 

nézetek beágyazása a 

dokumentációba



Helyiségtervezés – Gyártó



Modell belső kezelőfelülete és számítási eredmények

■ Megjelenítési beállítások: 

– koordinátarendszer, északjel, segédvonalak, 

haszonszintek, számítási felületek, drótháló nézet, 

grafikus eredmények kijelzése, fényeloszlási görbék, 

LEO-beszabályozás, térelnevezések, hamis színek, 

fénytextúrák, fényvizualizálás és energiafogyasztás 

megjelenítése 



Beállítások



Szabványok kezelése



DIALux 4 – evo kapcsolat 
STF fájlformátum (részleges beolvasás)



DIALux 4 – evo kapcsolat
DLX fájlformátum (teljes beolvasás)



DIALux evo 3DS import 
(objektumok)



DIALux evo 8.0 IFC import tapasztalatok

■ Az origóhoz legyen közel az épület (lehetőleg legyen benne).

■ Minél egyszerűbb modellt kell létrehozni (először azt tapasztaltam, hogy az építész 

modell bonyolultsága miatt nem olvassa be a modelleket. Utóbb kiderült, hogy ez az 

egyes elemek konvertálási beállításain múlt és inkább csak az evo ifc beolvasási 

idejét növeli a sokszorosára, tehát szempontunkból szükséges, de nem elégséges 

feltétel).



DIALux evo 8.0 IFC import tapasztalatok

■ Az építésztől megkapott ifc modellt át kell konvertálni Revit modellbe, majd ha elég 

nagy az épület, akkor az alaprajzi nézetben először érdemes felvenni egy metszetet 

(Section) és erre orientálni egy 3d-s nézetet, mert ha kellőképpen bonyolult az 

épület kialakítása, akkor nem fogja egyben beolvasni.

■ Ezek után a Revitben a View Template beállításainál érdemes először minden 

nézetet kikapcsolni (Mechanical, Electrical, Piping, Architecture és Structure). Felül 

érdemes rászűrni, hogy csak az Architecture és a Structure maradjon látható, innen 

pedig alulról jó kezdeni, tehát csak az épület durva szerkezetét megadni, hogy minél 

egyszerűbb legyen a modell:

– Ceilings, Columns, Floors, Walls. (mennyezetek, oszlopok, padlók és falak)

– Ezek után, ha hiányos amit látunk, akkor még:

– Curtain- panels, systems, wall mullions, (függönyfalak és hozzá tartozó 

rendszerek)

– Structural framing (szerkezeti kialakítás)

– Valamint még amiket szükségesnek gondoltok.



DIALux evo 8.0 IFC import tapasztalatok



DIALux evo 8.2 újdonságok

■ Új funkciók

– Megújult bejelentkező képernyő és a korábbi funkciók fejlesztése

– Proxy szerver beállításának lehetősége

■ Hibajavítások:

– CAD megjelenítési problémák javítása az AMD Vega GPU-val kapcsolatban

– Egyes komplex projekteknél a számítás közbeni összeomlás kezelése

– IFC import betöltése közbeni program összeomlás kezelése



DIALux evo későbbi kiadások

■ DIALux evo 9.0 (várhatóan 2019 végén, 2020 

elején lesz elérhető)

– Főbb fejlesztések

■ Dokumentáció

■ Lámpatest elhelyezések

■ Kültéri méretezés jobb kezelése

■ Dialux evo 10.0 (kiadási dátum nem ismert)

– Főbb fejlesztések

■ Menekülési útirány megvilágításának 

tervezése



Interneten elérhető minták

■ 3DS objektumok (tárgyak, épületek, épületrészek, élőlények)

– https://archive3d.net/

■ DWG fájlok (épületek, épületrészek alaprajzai)

– https://dwgmodels.com/

■ https://dwgmodels.com/122-kindergarten-1.html

■ IFC fájlok (épületek)

– http://www.ifcwiki.org/index.php?title=Examples

■ Pl: https://www.nibs.org/page/bsa_commonbimfiles

https://archive3d.net/
https://dwgmodels.com/
https://dwgmodels.com/122-kindergarten-1.html
http://www.ifcwiki.org/index.php?title=Examples
https://www.nibs.org/page/bsa_commonbimfiles


Interneten elérhető bemutató videók

TheDIALux Youtube csatorna

Ratna Kumari Youtube 

csatorna

Ouhssaine Said Youtube csatorna

Nelca Roco, Lighting 

Design  Youtube 

csatorna



MODELL LÉTREHOZÁSA

Egyszerű belsőtér tervezése

Épületben definiált helyiségek tervezése

Háromdimenziós modell importálása (IFC)



Modell létrehozása

1. Egyszerű belső tér megvilágítás méretezése

2. Rendelkezésre álló dwg alaprajz alapján helyiségek kialakítása 

és méretezése (óvoda)

3. Háromdimenziós IFC modell importálása és méretezés 

(apartman)



Akkor kezdjünk is hozzá:



Köszönöm a figyelmet!


