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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma
alternativa econômica e compacta para levantamento
fotométrico e traçamento de curvas características
clássicas de luminotécnica. São apresentados os
conceitos adotados e a concepção do projeto para que
o goniofotômetro possa atuar automaticamente,
bastando que sejam fixados os projetores ou
luminárias, simétricas ou assimétricas. Trata-se de
uma solução de grande interesse para o setor e que
atenderá as necessidades de fabricantes, escolas
técnicas, Universidades, Centros e Institutos de
Pesquisa, permitindo-se a obtenção rápida de dados
confiáveis que garantam a economia de energia sem
que se perca o conforto visual.

PALAVRAS-CHAVE: Iluminação, Luminotécnica,
Fotometria, Engenharia Elétrica, Eletrotécnica.

1- INTRODUÇÃO

A área de Iluminação, a exemplo das demais áreas do
conhecimento, tem passado por grandes avanços
científicos e tecnológicos, exigindo a cada dia
profissionais mais preparados para aplicar tais
inovações. Novas opções de materiais de superfícies
refletoras, design e acessórios elétricos como reatores
e ignitores, tem oferecido tecnologia aos profissionais
da área, que devem utiliza-la adequadamente.

Um forte argumento para justificar uma maior atenção
nesse setor se prende à conservação de energia.
Evidentemente, com equipamentos elétricos, torna-se
importante analisar a conservação de energia sob o
ponto de vista elétrico, entretanto esse procedimento é
clássico e amplamente abordado em cursos de
engenharia e de pós-graduação. O que falta
atualmente é uma visão mais profunda da
Conservação    de   Energia   sob   o   ponto   de    vista

luminotécnico. A troca pura e simples de lâmpadas,
reatores e ignitores, em que pese o melhor
desempenho ou rendimento elétrico, por si só, deixa a
desejar, numa avaliação mais otimizada.

Antes de se proceder a troca de luminárias, lâmpadas
e acessórios ou redução de lâmpadas para se ter
menor consumo de energia, deve-se analisar outros
compromissos como o nível de iluminância,
uniformidade e reprodução de cores, exigidos para o
ambiente de modo a não se comprometer a acuidade e
conforto visual, a ponto de se garantir uma boa
qualidade de luz, de grande importância para que a
produtividade e a segurança não sejam
comprometidas.

A maneira de se avaliar o desempenho luminotécnico,
é através de uso de informações dos fabricantes, que
apresentam em seus informes técnicos as curvas
características e outros dados complementares que
devem dar subsídios que permitam aos profissionais
da área decidir, de forma confiável, a melhor opção e
autorizar os investimentos necessários. Com a
abertura do mercado brasileiro no modelo da economia
globalizada, o Brasil se vê na situação de ter que
concorrer internacionalmente com os produtos e
equipamentos do setor, devidamente acompanhados
de certificado de qualidade, com características
confiáveis e com menores custos.

No Brasil os laboratórios de Pesquisa e
Desenvolvimento tecnológico, assim como de
Certificação de Qualidade, com raras exceções,
deixam muito a desejar, sendo que a maioria deles é
de empresas multinacionais e os poucos disponíveis
em instituições de ensino e pesquisa são geralmente
ultrapassados e de operação manual. Assim, as
empresas brasileiras estão sem opção para
desenvolver produtos e equipamentos a ponto de
competir com os importados, além de não conseguir
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oferecer, para o mercado, luminárias com bom
rendimento luminotécnico que possam contribuir com
conservação de energia, uma vez que mais lâmpadas
seriam necessárias para produzir o mesmo nível de
iluminância.

Portanto a proposta desse trabalho é de importância
estratégica e de interesse nacional, uma vez que
permite qualificar as pessoas envolvidas e equipar os
laboratórios de empresas em geral e das
universidades, abrindo uma nova opção de
especialização e pesquisa, com solução brasileira,
dispensando-se importações de equipamentos de alto
custo, uma vez que quem detém tais tecnologias e
conhecimentos sobre o assunto, em outros países,
geralmente não os disponibilizam aos profissionais
brasileiros, que ficam totalmente dependentes.

2- LEVANTAMENTO FOTOMÉTRICO

Os levantamentos fotométricos de luminárias ou de
projetores, simétricos ou assimétricos, são
indispensáveis para que seja possível o traçamento de
suas curvas características, necessárias para se
demonstrar como a luz é distribuída no espaço e como
os engenheiros de projetos devem utilizar as
intensidades luminosas em cada direção, com precisão
suficiente para garantir a qualidade da simulação antes
de se fazer investimentos financeiros.

A experiência mundial se concentra em dois tipos
construtivos de Goniofotômetros: Goniofotômetro de
espelho com fotocélula fixa ou Goniofotômetro, com ou
sem espelho, com fotocélula móvel. Um dos requisitos
básicos para o equipamento é que a luminária ou
projetor seja mantido em sua posição de serviço
durante as medições, uma vez que a inclinação pode
alterar o fluxo luminoso da lâmpada. É permitido, no
entanto, a rotação da luminária, no plano horizontal,
desde que em movimentos suaves, sem vibrações
perceptíveis. A Norma CIE publicação n. 27 recomenda
que o mínimo caminho da luz, do centro da luminária
até o sensor seja de 10 vezes a maior dimensão da
superfície emissora de luz. Esta precaução é
necessária para minimizar os erros introduzidos uma
vez que nestas condições considera-se a luminária
como fonte pontual de luz.

As restrições apontadas levam os interessados a
montar um goniofotômetro, com a sua estrutura
principal suspensa no teto de um prédio, com o centro
óptico imediatamente abaixo desse teto. A fotocélula,
fica em um braço móvel ou fixo sobre um trilho,
permitindo-se fazer o giro, de 0º (posição vertical) a
100º, para que seja possível medir a intensidade
luminosa acima da luminária, em que pese o interesse
de dirigir toda a iluminação para baixo.

Convém observar a dificuldade, no caso do fotômetro
ficar fixo em um trilho curvo, quanto à questão do seu
alinhamento correto com relação ao eixo óptico da
luminária. Considera-se ainda que uma estrutura
mecânica para sustentar e manter a curvatura da
fotocélula, inviabilizaria o laboratório para outras

atividades. A outra alternativa é deixar a fotocélula fixa
à ponta de uma  haste, que deve girar em torno do
ponto fixo da ponta da própria haste, colocada na
posição do centro óptico da luminária. Evidentemente a
forma de fixação e a deformação da haste, à medida
que se movimenta, causada pelo peso próprio,
comprometem a precisão das leituras.

Considerando-se que existem luminárias de até 2,5 m
de comprimento (fluorescentes), a altura necessária do
prédio, para acomodar o laboratório, sem uso de
espelho, teria que ser de 25 m, acrescidos de mais
4,41 m para se atingir 100 º , partindo-se da vertical
(0º). É evidente que se for permitido o uso de
luminárias menores, por exemplo, até 1 m de
comprimento ou diâmetro, as dimensões acima
ficariam reduzidas a 40% , mas mesmo assim a altura
do prédio seria de 11,7 m, acrescido de 1,3 m para
montagem da luminária, totalizando altura livre de
14 m. Convém lembrar que para girar a haste o prédio
necessitaria de ter cerca de 15 m de comprimento,
devido ao trilho ou mecanismo para segurar a haste,
complicando ainda mais o aspecto relativo à
construção civil. É claro que assim procedendo, o
laboratório já nasce com limitações, deixando de
atender uma gama muito grande de situações,
perdendo portanto a grande razão da sua existência.
Essa é a principal razão que tem dificultado e
inviabilizado a implantação de muitos laboratórios em
todo o mundo.

Convém lembrar que atualmente, num mercado
competitivo e globalizado não mais se admite a
comercialização de produtos que não possuam
certificação de qualidade, com informações confiáveis
para que os investimentos sejam otimizados.

Nas Universidades, com raras exceções, não existem
linhas de pesquisa que envolvem laboratórios com
goniofotômetro, razão pela qual praticamente não
existem trabalhos de Pesquisa e Desenvolvimento
tecnológico de novos materiais aplicados à
luminotécnica. O mercado brasileiro está dependendo
somente de alguns laboratórios ultrapassados e dos
utilizados em empresas multinacionais, que são
totalmente fechadas para o acesso de profissionais,
empresas e Universidades brasileiras.

O presente trabalho, com o intuito de solucionar tais
problemas, mostra o desenvolvimento de um
goniofotômetro compacto, automatizado, que ocupa
um espaço físico disponível em qualquer galpão
industrial ou em laboratórios já existentes em
Universidades e Escolas Técnicas. Portanto, torna-se
necessário montar um laboratório que possua um
ambiente cujas superfícies não apresentem reflexões
significativas e cujas dimensões permitam os
movimentos necessários e a precisão nas leituras das
iluminâncias em diversas direções do espaço (ver
Figura 1). Evidentemente esse equipamento deve
permitir movimentos, das luminárias ou projetores
(mantendo-se fixa a fotocélula), através da variação de
ângulos controlados por acionamentos, manuais   ou
automatizados,   de    forma    a    garantir   a   precisão
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desejada, dentro de uma semi-esfera com raio de pelo
menos 30 m, simulada dentro de um ambiente de
pequenas dimensões, garantindo-se assim que a fonte
luminosa possa ser considerada puntiforme. As
iluminâncias em lux devem ser convertidas
automaticamente em intensidade luminosa, conforme a
lei de Lambert.

2-1 - Descrição

O Goniofotômetro é um equipamento que se destina a
realizar movimentos precisos, variando
automaticamente os ângulos de translação e rotação
de luminárias ou projetores, para medir as intensidades
luminosas distribuídas em todas as direções do
espaço, contidas em uma semi-esfera com raio de até
30 m.

A solução encontrada apresenta-se totalmente
automatizada, realizando levantamentos fotométricos
com precisão e rapidez, fornecendo os dados
levantados para o uso de software, também
desenvolvido neste trabalho, para elaboração de
cálculos luminotécnicos, e para uso de softwares
existentes no mercado que permitem o traçamento de
curvas características do conjunto luminária, lâmpada,
reator e ignitor quando necessário.

2.2 - Movimentos básicos

Por meio de sistemas mecânicos apropriados, com três
graus de liberdade de ajuste de fixação da luminária e
dois graus de liberdade de operação, o sistema permite
medidas precisas, contínuas ou discretas, da
distribuição da intensidade luminosa.

Os movimentos rotacionais efetuados por um sistema
servomotor se destinam à simulação do azimute da
distribuição da intensidade luminosa. A rotação é
obtida  pelo  sistema  servomotor  fixado axialmente na
extremidade dos arcos de ajuste da inclinação frontal.

Os movimentos translacionais efetuados por outro
sistema servomotor se destinam à simulação da
declinação da distribuição da intensidade luminosa. A
translação é obtida pelo sistema servomotor acionando
um dispositivo pantográfico que garante o
posicionamento previamente estabelecido da fonte
luminosa, fixada na base do sistema, mesmo com o
sistema em movimento.

2.3 - Operação de ajuste da posição da fonte
luminosa

Os ajustes da posição da fonte luminosa são
realizados quanto à inclinação frontal, inclinação lateral
e posição do centro óptico. O ajuste do centro óptico é
realizado ao longo do eixo vertical por meio de fusos

Figura 1- Goniofotômetro com espelhos e luxímetro digital
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deslizantes intertravados. O ajuste da inclinação frontal
é realizado pelo deslizamento de guias circulares
graduadas e intertravadas. O ajuste da inclinação
lateral é realizado pela rotação do eixo de fixação
sobre dois discos graduados e intertravados. O
caminho óptico é ajustado utilizando-se um feixe de
laser em leque estreito, para orientar o ajuste em
planos perpendiculares por todo o caminho óptico e
garantir sua axialidade. Os movimentos de operação
são controlados por software de gerenciamento de
todo o processo. O alcance de 30 m é obtido por
reflexões secundárias  sucessivas, e a reflexão
primária acontece acoplada ao movimento
translacional diretamente sobre o eixo que simula o
azimute. Outros alcances podem ser obtidos variando-
se as distâncias entre os espelhos de reflexão
secundária .

2.4- Instalação física

A instalação física compreende o espaço ocupado pelo
equipamento e pelos seus periféricos, podendo-se
incluir ou não o centro de controle e edição. Com um
pé direito de 5 m, a área ocupada é de 96 m2 obtidos
em um retângulo de 8m x 12m. Os sistemas periféricos
e a circulação requerem uma área adicional de 2 x 2m
ao lado  do goniofotômetro.

2.5- Controle e comando

Todos os comandos de acionamento   e aquisição de
dados, bem   como o  seu tratamento, são realizados
através de um software específico de gerenciamento
instalado em um microcomputador.

         2.6- Sistema de operação

        O sistema foi projetado a fim de oferecer recursos para
que o levantamento das características das luminárias
possa ser feito de duas maneiras, uma com
movimentação contínua da luminária, com a respectiva
leitura dos valores da intensidade luminosa, e outra
com paradas da luminária em posições pré-
determinadas.

         Todos os parâmetros, como velocidade, aceleração,
deslocamento e desaceleração da luminária, podem
ser alterados conforme a necessidade. Também
podem ser selecionados posicionamentos fixos para a
luminária, em qualquer ponto do campo de cobertura
do sistema.

        O sistema pode exibir valores como: posição (dado em
ângulos), velocidade de deslocamento da luminária,
valor em lux para a presente posição, tensãode
alimentação, corrente elétrica, potência elétrica
consumida pela luminária, rendimento, fator de
potência, data e hora, tipo de luminária e demais dados
que se façam necessários para a realização do ensaio.
A operação do sistema é baseada no software Labview
ou similar.

2.7 – Sistema eletroeletrônico

Eletroeletronicamente o sistema pode ser dividido em
três conjuntos, sendo:

a) Sistema de acionamento
b) Sistema de aquisição de dados (luxímetro digital)
 c)    Sistema de tratamento de sinais (processamento)

2.7.1 – Sistema de acionamento

Foi escolhido usar o motor de passo porque
proporciona um posicionamento fiel e repetitivo, sob o
controle do acionador, que acoplado a um redutor torna
a necessidade de conjugado bastante reduzido.
Permite ainda que o motor de passo possa variar a
velocidade de deslocamento sem nenhum outro
dispositivo além do mesmo acionador (ver Figura 2).

Figura 2 - Esquema simplificado do acionamento dos
movimentos de rotação e translação do goniofotômetro

O encoder serve para indicar as coordenadas
angulares do centro óptico da luminária e para
realimentar o sistema associando a aquisição dos
dados às coordenadas. O encoder foi acoplado ao eixo
do motor para que a posição seja indicada com
precisão equivalente à fornecida pelo redutor ao qual o
eixo esta acoplado, levando em conta que a cada
rotação completa do eixo do braço pantográfico
corresponde ao número de rotações igual à razão
inversa de multiplicação do redutor. Foi escolhido o
redutor de rosca sem fim por proporcionar
naturalmente um bloqueio de posição sem intervenção
de freios, pois o sistema em si é autobloqueável e
permite parada em qualquer posição.

Por se tratar de um redutor que deve apresentar no
eixo de saída uma velocidade angular da ordem de
0,157 rad /s o torque inicial do motor de passo
acoplado ao eixo de entrada deverá ser ínfimo, além
do que, a construção do braço pantográfico conta com
a montagem de um contrapeso de posição variável em
balanço na extremidade fixa do mesmo, para equilibrar
o peso da luminária instalada na extremidade móvel.

O acionador comanda os movimentos dos motores de
passo obedecendo às instruções fornecidas pelo
sistema de controle hospedado na CPU. Por essas
razões o sistema servomotor foi dimensionado para a
velocidade máxima angular do braço pantográfico de
0,157 rad/s, para permitir a leitura contínua da
intensidade luminosa pelo luxímetro digital, para o
sistema em movimento, levando-se em conta a
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sensibilidade de leitura da fotocélula. O acionamento é
composto por dois conjuntos independentes de motor,,
encoder e acionador.

Este sistema é responsável pela movimentação
transversal do braço principal  e outro semelhante, pelo
movimento de rotação da luminária, segundo  o plano
horizontal, e é composto por um motor de passo, o
qual esta acoplado a um redutor de rosca sem fim e a
um encoder, sendo o controle do motor, efetuado por
um acionador  , interfaceado através de uma porta
RS232C à placa de controle.

2.7.2 - Sistema de aquisição de dados

Neste sistema a coleta dos dados referente a
intensidade em lux , é obtida com uma fotocélula  de
um luxímetro digital o qual está acoplado à placa de
interfaceamento através de uma porta RS232C.

A aquisição dos dados e controle do sistema são
efetuadas através de uma placa I/O da "National
Instruments" do tipo multifunção 6025E Family
(MIO-16DE-5)

2.7.3 - Sistema de processamento de sinais

O processamento dos  sinais oriundos dos encoders e
luxímetro, assim como os sinais de saída para controle
dos acionadores dos motores, são realizados por uma
placa de interfaceamento em um  PC com configuração
Pentium, arquitetura PCI/ISA, HD com capacidade
maior ou igual a 1 Gb,  Windows 3.1 ou superior e
Software Labview ou similar. Os dados obtidos pelo
luxímetro digital são processados e posteriormente
utilizados para a composição de uma tabela, na qual
consta a posição da luminária e sua respectiva
emissão luminosa.

Para elaborar o sistema de controle e aquisição de
dados foi desenvolvido um programa executável
através do Software Labview da "National Instruments",
por tratar-se de uma ferramenta que permite elaborar
sistemas completos de controle, aquisição e tratamento
de dados, amplamente utilizado em pesquisa e
desenvolvimento.

O software permite elaborar diretamente, planilhas com
os dados oriundos das medidas realizadas pelo
luxímetro digital, de modo a apresentar as projeções
inerentes, diretamente na tela ou através de
impressão.

Permite ainda elaborar um sistema completo de
controle de velocidade, avanço, recuo, posicionamento,
discreto e contínuo, do braço pantográfico e da posição
da luminária, curva de frenagem e aceleração do
movimento do braço pantográfico e controle da tensão
e corrente na lâmpada da luminária, assim como a
temperatura na luminária.

O software Labview, através de programação por fluxo
de dados, permite gerar aplicativos que controlam o
sistema, assim como a realização de simulações,

apresentando os resultados através de painéis gráficos
e interativos.

Com essa ferramenta é possível realizar todo o
processamento  de  dados  até  a apresentação, sob
forma de tabelas ou gráficos editados com uma
impressora. Permite a aquisição de dados oriundos de
vários dispositivos, instrumentos seriais, PLCs e Placas
de aquisição de dados (DAQ) que é o caso do sistema
proposto, para adquirir os dados do Luxímetro , dos
encoders para o azimute e a declinação, e através da
mesma placa controlar os motores de passo no
acionamento e na parada do braço pantográfico assim
como a rotação do cabeçote. Permite ainda
compartilhar outras fontes de dados através de redes
de comunicação e conectar-se com  outros  programas
e  bancos  de  dados  ( SQL ). Uma vez adquiridos, os
dados podem ser convertidos em um conjunto
significativo, através do uso das rotinas de análises
que são partes integrantes do software (ver Figura 3).

Figura 3 - Esquema integrado de controle do
goniofotômetro

A aquisição, tratamento e edição dos dados seguem
uma rotina definida e executada inteiramente no
Labview de maneira seqüencial. A interação entre o
equipamento e o programa Labview será permitida
pela placa de aquisição de dados (DAQ) 6025E da
National Instruments

2.7.4 - Medidas efetuadas pelo luxímetro e edição
das projeções

As medidas efetuadas de maneira contínua ou discreta
pelo luxímetro são transmitidas através da porta serial
à placa de aquisição de dados e processadas para
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formar uma tabela para posterior interpretação. Cada
projeção senoidal, azimutal ou cilíndrica é gerada a
partir da tabela construída pelo programa com os
dados oriundos do luxímetro, por meio de rotinas
específicas, individualmente em seqüência ou
singularmente. As tabelas e as projeções são
compartilhadas com outros programas adequados às
funções específicas.

3. - CONCLUSÃO

A competitividade internacional tem exigido dos
fabricantes nas diversas áreas do conhecimento, a
certificação da qualidade dos seus produtos. No setor
de iluminação não poderia ser diferente. Portanto,
quem não estiver qualificado para controlar a qualidade
em toda a cadeia produtiva, não conseguirá certificar o
seu produto e conseqüentemente não conseguirá
exportar e nem competir com os produtos importados
certificados, que terão qualidade e menor preço. O
laboratório proposto neste trabalho, compacto e de
baixo custo, permite colocar os produtos brasileiros em
condições de igualdade com os importados.
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