
Abstract 

 

The energy crisis which affects the society nowadays claims for a rational utilization of 

energy. The lighting systems responsible for big share of the consumed energy become 

one of the main targets in the search for energy efficiency and the natural light is one of 

the factors that contribute most for obtaining an energy efficient system. 

The current work aims to develop the energy-efficiency field in the specific area of 

lighting, combining artificial and daylight, proposing a methodology to estimate the 

potentiality of use of the natural light through the use of automatic control systems. 

There are still few systematic studies which take into account the influence of the sun in 

lighting, therefore it is necessary the development of new methodologies, 

technologies that can be used and technical solutions to assess the economic and 

energetic impact in lighting, through the integration of daylight. 

The first phase consists in the characterization of the existing methods and outside 

lighting environment and in the evaluation both qualitative and quantitative of the level of 

natural light inside a compartment. Then the technologies and processes for integration 

of daylight are identified. On a second phase the proposed method is described, in 

which a mathematical modeling is explained to calculate the lighting system integrating 

of the natural light, and then the economic and energy saving benefits are evaluated. 

Finally is materialized a Case Study. 

 

 

Resumo 

 

A crise energética pela qual a sociedade atravessa nos dias de hoje obriga a utilização 

racional da energia. Os sistemas de iluminação responsáveis por grande parte da 

energia consumida tornam-se um dos principais alvos na busca da eficiência energética 

e a luz natural um dos factores que mais contribuem para se obter um sistema 

energeticamente eficiente. 

Propõe-se com o presente trabalho desenvolver a vertente da eficiência energética na 

área da iluminação, integrando a luz natural, criando para este efeito uma metodologia 



para estimar a potencialidade de aproveitamento da luz natural através da utilização de 

sistemas automáticos de controlo integrando a iluminação natural. Sendo ainda poucos 

os estudos que tomam em consideração da influência do sol na iluminação, justifica-se 

o desenvolvimento de metodologias, tecnologias que possam ser utilizadas e soluções 

técnicas que avaliem o impacto económico e energético na iluminação, através da 

integração da iluminação natural. 

Numa fase inicial identifica-se o estado da arte onde se descreve os métodos 

existentes, caracteriza-se o ambiente exterior de iluminação e avalia-se a nível 

qualitativo e quantitativo a iluminação natural no interior de um compartimento. 

Em seguida identificam-se tecnologias e processos para integração da iluminação 

natural. Numa segunda parte do trabalho descreve-se a metodologia proposta onde se 

caracteriza a ferramenta de cálculo matemático criada para a simulação e estimativa 

dos benefícios económicos da utilização das tecnologias de integração da iluminação 

natural. Por fim materializam-se uns Casos de Estudo. 
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