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 DIALuxمعرفي نرم افزار طراحي روشنايي 

 ، استفاده از دانش تكنولوژي نور با تمركز بر كاربرد هاي مختلف بوده است. Dialuxهدف از طراحي و ايجاد نرم افزار طراحي روشنايي 

 
 درباره نرم افزار دايلوكس

طراحان و متخصصان روشنايي و طراحي روشنايي است كه توسط معمار ها،  هايمهم ترين نرم افزاريكي از نرم افزار دايلوكس 
 در كل دنيا استفاده مي شود. نور پردازي

 

اين نرم افزار به صورت حرفه اي و فراهم مي سازد. ي داخلي و خارجي را براي فضادايلوكس امكان شبيه سازي روشنايي 
و جاده ها محاسبه و بازبيني مي كند و نتايج دقيق و شفافي بر  محيط هاي داخلي، خارجي پارامتر هاي نوري را براي ،دقيق

 مي دهد.  ارائه اي آخرين استانداردهامبن
 

مي توانند به يك سيستم نرم افزاري كه فايل هاي آن به طور مستمر به روز مي شود و اجازه انتخاب از بين  روشنايي بنابراين طراحان
مشخصات كامل چراغ شامل مشخصات الكتريكي و تجهيزات روشنايي شركت هاي معتبر توليد كننده را به كاربر مي دهد، اتكا كنند. 

مربوط به توليد  هاي (كاتالوگ الكترونيكي) محصوالتر نرم افزار در قسمت پالگين دنوري (ميزان مصرف، شار نوري، راندمان و ...) 
 قابل دسترس مي باشد. استاندارد، كنندگان چراغ و تجهيزات روشنايي
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 روش كار

 سطوحشبيه سازي محيط: با توجه به ابعاد فضا شامل طول، عرض، ارتفاع و پارامترهايي مانند جنس، رنگ و ضرايب انعكاس  -1

بحث بهينه  چراغ مورد نياز و در نظر گرفتنابعاد  كاربري چراغ براي فضاي مورد نظر، المپ،انتخاب چراغ: با توجه به نوع  -2
 سازي در مصرف انرژي

 چيدمان چراغ: با توجه به ابعاد محيط و چيدمان وسايل و تجهيزات و سطوح كارهاي مختلف -3

توجه به منحني پخش نور، شار نور خروجي چراغ ها و ... انجام مي شود و بعد از محاسبات: شروع محاسبات توسط نرم افزار با  -4
 لحاظ نمودن ضرايب انعكاس سطوح، ضريب نگهداري و ساير عوامل موثر در نور پردازي نتايج اعالم مي گردد.

 شمستند سازي: انتخاب صفحات مختلف براي قرار گرفتن در گزارش طراحي روشنايي و انتخاب نوع گزار -5

 

 

 

 مزاياي استفاده از نرم افزار دايلوكس

 شبيه سازي ساده و دقيق با نتايج قابل استناد بر اساس استانداردهاي روز دنيا -

 )Dxf.و  Dwg.امكان ورود فايل نقشه از نرم افزار اتوكد ( -
 3ds.امكان ورود فايل سه بعدي با پسوند  -

 سطوح با جنس متفاوتفايل امكان ورود  -

 متفرقهچراغ هاي امكان ورود فايل نورسنجي  -

-  
 امكان استفاده از نور روز در طراحي روشنايي -

 امكان طراحي بر اساس روشنايي هوشمند ( كنترل هوشمند چراغ ها بر اساس كاربري) -

http://www.mazinoor.com/


www.mazinoor.com   

 
 امكان خروجي گرفتن از محل دقيق چراغ ها، ميزان شدت روشنايي و ... به نرم افزار اتوكد -

 ن به صورت عكس از محيط سه بعديامكان خروجي گرفت -

 امكان خروجي گرفتن به صورت فيلم با توجه به رنگ نور و ميزان شدت روشنايي در هر محيط -

 امكان برآورد دقيق ديماند روشنايي با توجه به مصرف دقيق هر چراغ -

 شدت نور در كل پروژه  امكان برآورد ميزان -

به همراه مشخصات كامل هر چراغ براي استفاده در برنامه دوره اي تعمير و امكان تهيه ليست كل چراغ هاي موجود در پروژه  -
 نگهداري

 رايگان براي طراحان و نور پردازان استفاده از نرم افزار اصلي به صورت -

 امكان طراحي روشنايي با استفاده از فايل نورسنجي و مشخصات چراغ هاي توليد كنندگان مطرح دنيا -

  DIAL GmbHالكترونيكي محصوالت سازندگان رسمي ثبت شده در شركت  امكان بروز رساني كاتالوگ -

 

 

 دسترسي به نرم افزار دايلوكس

 است: دانلوداين نرم افزار از منابع زير قابل 

http://www.dial.de/DIAL/de/dialux/download.html 

http://www.mazinoor.ir/software 

 .آن نيز به صورت رايگان توسط شركت مازي نور ارائه مي شود DVDضمنا 
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الزم به ذكر است كه شركت مازي نور براي عالقمندان به اين نرم افزار كالس هايي را در دو سطح مقدماتي و پيشرفته برگزار مي نمايد. 
وده و يا با واحد مهندسي فروش تماس حاصل براي شركت در اين كالس ها، مي توانيد از طريق وب سايت فرم مربوطه را تكميل نم

 فرماييد.
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