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LIGHT AND COLOR IN NATURE
AND SCIENCE
What is light? Light is the visible part of
electromagnetic radiation, as detected by human
eyes and interpreted by brain. For the most of living
organisms light is:
•

Means of vision: electrically and gravitationally
neutral1, thus light rays propagate straight in the
vacuum and transparent media, e.g. uniform air
or water; but also absorbing and scattering in
all media, reflecting and refracting from and
through near ideal surfaces and interfaces, and
deflecting, bending in non-uniform media;

•

Means for energy transport: any electromagnetic
radiation, and by definition this includes light,
caries energy via propagation from the source
to the object or media that absorbs it. That is
how plants get energy for photosynthesis,
and we feel the warmth of a fireplace or under
solar rays. That is how our radios, cell phones,
tablets, computers and TVs receive information
– analog or digital data, messages, computer,
audiovisual or any other data;

•

For many beings, color vision is one vital
and very precise source of information about
shape and surface of the objects and for selfpositioning in the surrounding space.

For human beings additionally light, color and
associated perceived shapes are:
•

Means of comfort and order through organizing
urban surrounding.

•

Means of self-expression through visual impact
of architecture, design (including e.g. web
design), fashion, landscaping, and media and
in general through all arts.

The visual information, static (pictures) and
dynamic (videos) with increasing fidelity can be
registered, transferred and stored.

1

Ի՞նչ է լույսը: Լույսը էլեկտրամագնիսական ճառա
գայթման տեսանելի մասն է, որն ընկալվում է մարդու
աչքի կողմից և վերծանվում ուղեղում: Կենդանի օրգա
նիզմն երի մեծամասնության համար լույսը`
• տեսողության միջոց է. այն էլեկտրականության և
ձգողականության առումով չեզոք է1, վակու ումում
և համասեռ միջավայրում, օր.` համասեռ օդում և
ջրում, լուսային ճառագայթները տարածվում են ու
ղիղ գծով, կլանվում և ցրվում են բոլոր միջավայրե
րում` անդրադառնում մակերևույթներից և բեկվում,
երբ դրանց տարածման ճանապարհին միջավայրի
խտությունը փոխվում է, կամ, մի խտությամբ միջա
վայրից այլ խտությամբ միջավայր են անցնում,
• էներգիայի հաղորդման միջոց է. ցանկացած էլեկտ
րամագնիսական ճառագայթում, այդ թվում նաև
լույսը, տարածման միջոցով աղբյուրից էներգիա է
տեղափոխում դեպի առարկան կամ իրեն կլանող
միջավայրը: Հենց այդպես են բույսերը էներգիա
ստանում ֆոտոսինթեզի համար, և հենց այդպես
ենք մենք զգում բուխարու կամ արեգակի ճառա
գայթների ջերմությունը: Հենց այդպես են մեր ռա
դիոընդունիչները, բջջային հեռախոսները, համա
կարգիչներն ու հեռուստացույցները անալոգային
կամ թվային տվյալներ, հաղորդագրություններ,
համակարգչային, տեսալսողական կամ որևէ այլ
տվյալներ ստանում,
• Կենդանի էակներից շատերի համար գունային տե
սողությունը առարկաների ձևի և մակերևույթի մա
սին պատկերացում կազմելու, ինչպես նաև շրջակա
տարածության մեջ իրենց դիրքորոշման կենսա
կանորեն անհրաժեշտ աղբյուր է:
Բացի այդ, մարդու համար լույսը, գույնը և դրանց
շնորհիվ ընկալվող ձևերը`
• բնակության միջավայրի կազմակերպման միջոցով
ստեղծում են հարմարավետություն և կարգավոր
վածություն,
• ճարտարապետության, դիզայնի (այդ թվում, հա
մակարգչային դիզայնի), նորաձևության, բնատե
սարանի (լանդշաֆտի) կազմակերպման, շրջակա
միջավայրի և ընդհանրապես` բոլոր արվեստների
տեսողական ազդեցության շնորհիվ ինքնաարտա
հայտման միջոցներ են:
Տեսողական ստատիկ (նկարներ) և դինամիկ (տե
սանյութեր) տվյալները կարող են գրանցվել, փոխանց
վել և պահպանվել:

For cosmic scale, involving many lightyears of distance and huge masses of black holes, there is however, gravitational deflection of light
rays, which, in the most of the cases, could be totally neglected for any applications within Solar System and especially on Earth.
Տիեզերական մասշտաբներում` բազմաթիվ լուսատարի հեռավորությունների և սև խոռոչների հսկա զանգվածների առկայության
պայմաններում` այսուհանդերձ, ձգողականության հետևանքով լույսի ճառագայթները կարող են շեղվել, սակայն, Արեգակնային
համակարգում և, հատկապես, երկրի վրա կիրառությունների մեծ մասում այս երևույթը կարող է ամբողջությամբ անտեսվել:

- 11 -

CHAPTER 1. Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

1. Basic Physics

1. Ֆիզիկական հիմունքներ

1.1. Electromagnetic spectrum

1.1. Էլեկտրամագնիսական սպեկտր

Any moving electrical charge, e.g. such an
elementary particle as electron that is negatively
charged, when it moves, generates electromagnetic
radiation (EMR). While a charged static particle that
is not moving has an electrical only, i.e. electrostatic
field, when it moves, it generates electromagnetic
radiation. If the particle oscillates with frequency
ν, it emits harmonic electromagnetic radiation with
wavelength

Ցանկացած շարժվող էլեկտրական լիցք, օրինակ`
բացասական լիցքավորված էլեկտրոնը, շարժման ըն
թացքում էլեկտրամագնիսական ալիքներ է ճառագայ
թում (ԷՄՃ): Այն դեպքում երբ լիցքավորված ստատիկ
(անշարժ) մասնիկը ունի միայն էլեկտրաստատիկ
դաշտ, ապա շարժվելիս այն սկսում է էլեկտրամագնի
սական ալիքներ ճառագայթել: Եթե մասնիկը տատան
վում է ν հաճախությամբ, ապա այն հարմոնիկ էլեկտ
րամագնիսական ճառագայթներ է արձակում ալիքի
հետևյալ երկարությամբ`

Equation 1-1 / Հավասարում 1‑1
λ = c /ν,
where c is the velocity of light in vacuum,
c = 299,792,458 meters per second, approximately
3x108 m/s or ≈ 300,000 kilometres per second. E.g.
if an electron oscillates harmonically at frequency of
1,000,000,000 Hz, i.e. 1 gigahertz (GHz), it emits
electromagnetic waves that are 0.3 meters long. This
is approximately the frequency at which electrons
oscillate in our cell phone antenna and emit socalled decimeter waves. To produce visible EMR,
e.g. green light with wavelength of λ=0.5 micron
(1 micrometer or micron = 10-6 m, also denoted as
µm), the corresponding frequency of oscillation is
equal to ν ≈ 600 terahertz (THz) = 6x1014 Hz. Figure
1 schematically shows the relationship between the
oscillation frequency and EMR wavelength.

որտեղ c-ն լույսի արագությունն է վակուումում,
c=299,792,458
կյա
նում,
≈3x108մ/վ,
մետր
վայր
կամ ≈300,000 կիլոմետր վայրկյանում: Օրինակ,
եթե
էլեկտրոնը
հարմոնիկ
տատանվում
է
սինքն` 1 գի
գա
հերց (ԳՀց, մի
1,000,000,000 Հց, այ
ջազգային նշանակումը՝ GHz) հաճախությամբ, ապա
այն ճա
ռա
գայ
թում է 0,3 մետր եր
կա
րու
թյամբ (դե
ցիմետրային) էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Տեսա
նելի ԷՄՃ, օրինակ` 0.5 միկրոն (1 միկրոմետրը կամ
միկրոնը = 10-6 մ և նշանակվում է մկմ, միջազգային
նշանակումը՝ µm) ալիքի երկարությամբ կանաչ լույս
արձակելու (ճառագայթելու) համար տատանման հա
մապատասխան հաճախությունը հավասար է ν ≈ 600
տերահերցի (ՏՀց, միջազգային նշանակումը՝ THz) =
6x1014 Հց: Նկար 1-ու մ սխեմատիկորեն պատկերված
է տատանման հաճախության և ԷՄՃ ալիքի երկարու
թյան կապը:

Figure 1. The electromagnetic radiation spectrum.
Source/Աղբյուրը` https://writescience.wordpress.com/tag/ligo/.

Նկար 1. էլեկտրամագնիսական ճառագայթման սպեկտրը
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Figure 2. The visible electromagnetic radiation spectrum - each basic color univalently related with a
wavelength of EMR.
Source/Աղբյուրը` http://ecpaint.blogspot.am/2011/01/how-light-affects-color.html

Նկար 2. Էլեկտրամագնիսական ճառագայթի տեսանելի սպեկտրը. յուրաքանչյուր գույն միարժեքորեն հա
մապատասխանում է ԷՄՃ-ի որոշակի ալիքի երկարությանը:

Note that the center of lower bar of the picture
shows the colors of the visible portion of the
electromagnetic spectrum, which is usually accepted
to be within only the 0.38 ÷ 0.72 micrometer range
of the wavelengths. Figure 2 illustrates the visible
portion in more detail.
1.2. Black body or thermal radiation
In general, all bodies that have temperature
greater than absolute zero (T>0 K), emit radiation,
since they constitute an ensemble of charged
particles experiencing thermal motion. Since the
number of the particles is huge and they move and
oscillate in all different directions, frequencies and
velocities, the thermal or black body radiation (BBR)
has a very wide spectrum, including the whole axis
of frequencies and wavelengths. The intensity and
the peak of the BBR spectrum are uniquely defined
by the temperature of the body, as illustrated in
Figure 3. Note that higher is the temperature,
higher is the intensity of the BBR, and shorter is
the wavelength corresponding to the spectrum
peak – thus the peak location is also called Color
Temperature (CT).
If the bodies are in the equilibrium, e.g. the
temperature of a closed system is uniform, the
BBR in all directions is the same, means that each
body emits exactly as much of radiation energy

Նշենք, որ նկարում բերված ստորին սանդղակի
կենտրոնում ցույց են տրված էլեկտրամագնիսական
սպեկտրի տեսանելի մասի գույները, որոնք ընկած են
0.38 ÷ 0.72 միկրոմետր միջակայքում: Նկար 2-ու մ այդ
տեսանելի մասը պատկերված է ավելի մանրամասն:
ն ի կամ ջերմային ճառագայթում
1.2. Սև մարմ
Ընդհանուր առմամբ, բոլոր այն մարմինները, որոնց
ջերմաստիճանը բարձր է բացարձակ զրոյից (T>0 K),
ճառագայթում են ալիքներ, քանի որ դրանք կազմված
են ջերմային շարժման մեջ գտնվող լիցքավորված
մասնիկներից: Այդ հսկայական քանակությամբ մաս
նիկները շարժվում և տատանվում են տարբեր ու ղ
ղություններով, հաճախություններով և արագություն
նե
րով, ո
րի հետ
ևան
քով ջեր
մային կամ սև մարմնի
ճառագայթումը (ՍՄՃ) շատ լայն սպեկտր ունի, ներա
ռելով հաճախությունների և ալիքի երկարությունների
ող ջ առանցքը: ՍՄՃ սպեկտրի ինտենսիվությունը և
մաքսիմումը (առավելագույն արժեքը) միարժեքորեն
որոշվում են տվյալ մարմն ի ջերմաստիճանով` ինչպես
ցույց է տրվում նկար 3-ում: Նշենք, որ որքան բարձր
է ջերմաստիճանը, այնքան ավելի բարձր է ՍՄՃ ին
տենսիվությունը և ավելի կարճ է սպեկտրի մաքսիմու
մին համապատասխանող ալիքի երկարությունը, որի
շնորհիվ այն նաև կոչվում է գունային ջերմաստիճան
(ԳՋ):
Եթե մարմինները գտնվում են թերմոդինամիկա
կան հավասարակշռության վիճակում, դա նշանակում
է, որ մարմինը ճիշտ այնքան ճառագայթային էներգիա
է արձակում, որքան ստանում է: Սակայն, եթե մարմ
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as it receives. However, if the temperature of a
body increases, the BBR from it also increases, as
illustrated in Figure 4.
BBR is the phenomenon that underlies the
operation of incandescent light generating sources.

նի ջերմաստիճանը բարձրանում է, ապա նրա ՍՄՃ-ը
նույնպես մեծանում է, ինչպես պատկերված է ստորև
բերված նկար 4-ու մ:
ՍՄՃ-ն այն երևույթն է, որն ընկած է շիկացման լամ
պերի լույսարձակման տեխնոլոգիայի հիմքում:

Figure 3. Intensity and the peak of the BBR spectrum are defined by Plank’s and Viens laws respectively and
uniquely depend on the temperature of the body.
Note. At certain temperatures the peak of the BBR is in the visible region (0.39-0.72 micrometers).
Source/Աղբյուրը` http://quantumfreak.com/wp-content/uploads/2008/09/black-body-radiation-curves.png

Նշում. Որոշակի ջերմաստիճանների դեպքում ՍՄՃ-ի մաքսիմումը գտնվում է տեսանելի տիրույթում (0.38-0.72 միկրոմետր):

Նկար 3. ՍՄՃ սպեկտրի ինտենսիվությունը և մաքսիմումը որոշվում են համապատասխանաբար Պլանկի և
Վիենի օրենքներով ու միարժեքորեն կախված են մարմ
ն ի ջերմաստիճանից:

Figure 4. Cases of metal glowing, i.e. emitting visible electromagnetic radiation due to increased temperature
and thus BBR.
Source/Աղբյուրը` http://feps.as.arizona.edu/outreach/bbwein.html

Նկար 4. Շիկացած մետաղի լուսարձակման օրինակներ, այսինքն` ջերմաստիճանի բարձրացման` հետևա
բար ՍՄՃ -ի արդյունքում այն տեսանելի էլեկտրամագնիսական ճառագայթներ է արձակում:
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1.3. Solar radiation
While the temperature inside the stars is
defined by the fusion reaction taking place at
temperatures of tens of millions degrees, the Sun’s
irradiation spectrum is stipulated by the much
lower temperature of its chromosphere, the outer
layer, which, on average is 5777 K. Figure 5 shows
the spectrum of the electromagnetic radiation
of the sun measured in the space, above Earth
atmosphere as well as on the ground at sea level,
with the corresponding black body radiation curve.
Note that solar radiation peaks inside the visible
for human eye region of 380-720 nm wavelengths
of EMR spectrum. White light is the composition
(superposition) of all the wavelengths in this range.
For Newton’s experiment, please see Figure 10, c.

1.3. Արեգակնային ճառագայթում
Աստղերի ներսում ջերմությունն առաջանում է ջեր
մամիջուկային ռեակցիայի արդյունքում: Այն ընթա
նում է ջերմաստիճանի տասնյակ միլիոնավոր աստի
ճանի պայմաններում, սակայն արևի ճառագայթային
սպեկտրը պայմանավորված է իր քրոմոսֆերայի` ար
տաքին շերտի շատ ավելի ցածր ջերմաստիճանով,
ո
րը, մի
ջին հաշ
վով հաս
նում է 5777 K: Նկար 5-ում
պատկերված են տիեզերքում, և ծովի մակարդակին`
գետնի վրա չափված արևի և սև մարմն ի ճառագայթ
ման սպեկտրների կորերը: Նշենք, որ արեգակնային
ճառագայթումը մարդու աչքի տեսանելի տիրույթում
(380-720 նմ) մաքսիմում ունի: Սպիտակ լույսը այս տի
րույթի բոլոր ալիքների խառնուրդն է (վերադրությու
նը): Տես նաև Նյուտոնի փորձը նկար 10, գ-ու մ:

Figure 5. The spectrum of the electromagnetic radiation of the sun measured at the Earth outer space and on
the ground at sea level.
Note: Solar radiation peaks inside the visible region of 380-720 nm wavelengths
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_irradiance

Նշում. Արեգակնային ճառագայթումը մարդու աչքին տեսանելի, ալիքի 380-720 նմ երկարության տիրույթի ներսում մաքսիմում ունի:

Նկար 5. Արեգակի էլեկտրամագնիսական ճառագայթման սպեկտրը` չափված երկրի մթնոլորտից վեր`
տիեզերքում, ինչպես նաև ծովի մակարդակին` գետնի վրա:

1.4. Rutherford–Bohr model of atom
Figure 6 shows the Rutherford–Bohr model of
the hydrogen atom. Similar to the solar system,
according to this “planetary” model, electron orbits
the nucleus of the atom, which in case of hydrogen
is just a proton – a positively charged particle with
mass, 1836 times exceeding that of the electron.

1.4. Ռեզերֆորդ-Բորի ատոմի մոդելը
Նկար 6-ու մ ցույց է տրված Ռեզերֆորդ-Բորի ջրած
նի ատոմի մոդելը: Ըստ այս «մոլորակային» մոդելի,
արեգակնային համակարգի նման, էլեկտրոնը ուղեծ
րով պտտվում է ջրածնի ատոմի միջուկի շուրջը: Ջրած
նի դեպքում այն պարզապես պրոտոն է, էլեկտրոնի
մասսան 1836 անգամ գերազանցող դրական լիցքա
վորված մի մասնիկ: Սակայն, էլեկտրոնը և պրոտոնը
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However, the dominant force that attracts electron
and proton to each other is not gravitational as in
the case of the solar system, but electrostatic.
According to classical physics, the moving
electron of the hydrogen atom, while orbiting the
proton, as a charged particle should emit radiation,
lose all of its energy and eventually drop onto the
proton. Experimental evidence does not confirm
this for hydrogen or any other atoms. It has been
the Rutherford–Bohr model, which implemented
a new approach paving the road to quantummechanical physics, explaining the EMR emission
spectrum lines of the hydrogen atom.

միմյանց ձգող գերիշխող ուժը ոչ թե ձգողական ու ժն է`
ինչպես արեգակնային համակարգում, այլ էլեկտրաս
տատիկ ուժը:
Ըստ դասական ֆիզիկայի, ջրածնի միջուկի (պրո
տոնի) շուրջը շարժվող (պտտվող) էլեկտրոնը` որպես
լիցքավորված մասնիկ, պետք է ճառագայթի, կորցնի
իր ամբողջ էներգիան և, վերջիվերջո, ընկնի պրոտոնի
վրա: Ջրածնի կամ ցանկացած այլ ատոմի դեպքում
դա չի համապատասխանում իրականությանը: Ռեզեր
ֆորդ–Բորի մոդելը նոր մոտեցում կիրառելով ֆիզիկա
յում, ճանապարհ հարթեց քվանտային մեխանիկայի
համար` բացատրելով ջրածնի ատոմի ԷՄՃ արձակ
ման սպեկտրի գծերը:

Figure 6. The Rutherford–Bohr model of the hydrogen atom with an electron transition to a lower level and
related emission of a quantum.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Bohr_model

Նկար 6. Ռեզերֆորդ-Բորի ջրածնի ատոմի մոդելը` էլեկտրոնի դեպի ստորին մակարդակն անցումով և
դրանով պայմանավորված` քվանտային ճառագայթումով.

The quantum-mechanical approach of the
Rutherford–Bohr model suggests that while orbiting
nuclei, electrons do not emit any energy when they
are in a steady state – lowest possible orbital. Only
when electron is excited, it can drop to a lower
orbital, and release a portion of electromagnetic
radiation, called quantum.
Per quantum physics, orbitals’ radii inside any
atom attain only certain strictly defined discrete
values, connected to allowed energy levels or
states of the atom. Thus, the amount of energy
emitted, or the quantum energy is equal to the
difference between two allowed energy levels
∆E = E2 - E1.

Ռեզերֆորդ–Բորի մոդելի քվանտ-մեխանիկական
մոտեցումը ենթադրում է, որ միջուկի շուրջ պտտվելիս
էլեկտրոնները որևէ էներգիա չեն արձակում, երբ գտն
վում են կայուն վիճակում` հնարավորինս ամենաստո
րին ուղեծրում: Միայն էլեկտրոնի գրգռված վիճակում
լինելու դեպքում (այսինքն՝ երբ էլեկտրոնը կլանում է
էներգիա և տեղափոխվում ավելի բարձր ուղեծիր), այն
վերադառնալով դեպի նախկին ուղեծիր ճառագայ
թում է (վերադարձնում է) կլանված էներգիայի քանա
կը ջերմության կամ քվանտի տեսքով:
Ըստ քվանտային ֆիզիկայի, ցանկացած ատո
մի ներսում ուղեծրային շառավիղները ընդունում են
միայն խստորեն սահմանված դիսկրետ արժեքներ,
որոնք կապված են թույլատրված էներգիայի մակար
դակների կամ ատոմի վիճակների հետ: Հետևաբար,
կլանված կամ արձակված էներգիայի քանակը՝ քվան
տային էներգիան, հավասար է թույլատրված եր
կու մակարդակների էներգիաների տարբերությանը`
∆E = E2 - E1:

- 16 -

ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

For an atom to move to an excited state, it
needs e.g. to absorb a quantum, elevating the
system to a higher energy state, which in the model
corresponds to a higher orbital of the electron. The
atom (electron) will absorb the quantum of energy
only in the case, if energy of the quantum is exactly
equal to a difference of values of energy states. In
this case electron jumps to a higher energy level.
Figure 7 schematically shows the discrete structure
of energy states of an atom and the quantum
absorption and emission processes.

Որպեսզի ատոմն անցնի գրգռված վիճակի, ան
հրաժեշտ է որ այն քվանտ կլանի, որը համակարգը
կբարձրացնի ավելի բարձր էներգետիկ մակարդակ
(մոդելում այն համապատասխանում է էլեկտրոնի
ավելի բարձր ուղեծրին): Ատոմը էներգիայի քվանտ
կկլանի միայն այն դեպքում, եթե քվանտի էներգիան
ճշգրտորեն հավասար է էներգետիկ մակարդակների
արժեքների տարբերությանը: Այս դեպքում էլեկտրոնը
անցնում է դեպի ավելի բարձր էներգետիկ մակարդակ:
Նկար 7–ը ցույց է տալիս ատոմի էներգետիկ մակար
դակների դիսկրետ կառուցվածքը և քվանտերի կլան
ման և արձակման երևույթների սխեմատիկ պատկերը:

Figure 7. a, b, c. The discrete structure of energy states of an atom (a), absorption (b), and emission (c)
processes. ∆E = E2 - E1 = հν.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_level.

a

b

c

Նկար 7. ա, բ, գ. Ատոմի էներգետիկական մակարդակների դիսկրետ կառուցվածքը` (ա), կլանման (բ), և
արձակման (գ) գործընթացը: ∆E = E2 - E1 = հν.

This discrete structure of possible energy levels
in an atom is due to the quantum-mechanical
behaviour of objects of this micro scale. In general,
this corresponds to the fundamental behaviour of
the micro-universe, which defines the existence
of all atoms. It also rules the principles of modern
electrical engineering and electronics, including
most of the modern light generating sources.
Figure 8 shows the emission spectrum of a
hydrogen atom in a logarithmic scale. Note the
strong discrete character of the spectrum lines.
Also note the region corresponding to the hydrogen
emission in the visible range of EMR wavelengths.
Any quantum in the visible range is called a “photon”
from the Greek φῶς (phos), meaning “light”.

Ատոմի ներսում էներգետիկ հնարավոր (թույլատ
րելի) մակարդակների այս դիսկրետ կառուցված
քը պայմանավորված է միկրոտիեզերքի հիմն արար
օրենքներով: Այս երևույթով է պայմանավորված, նաև,
ժամանակակից էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնի
կայի, այդ թվում` ժամանակակից լուսատեխնիկական
աղբյուրներից մեծ մասի աշխատանքի հիմքում ըն
կած սկզբունքը:
Նկար 8–ը ցույց է տալիս ջրածնի ատոմի ճառա
գայթման սպեկտրը` լոգարիթմական մասշտաբով:
Ուշադրություն դարձրեք սպեկտրի գծերի խիստ
դիսկրետ բնույթին ինչպես նաև ջրածնի ճառագայթ
ման գծերին ԷՄՃ տեսանելի տիրույթում: Տեսանելի
միջակայքի ցանկացած քվանտ կոչվում է «ֆոտոն»:
Անվանումն առաջացել է հունարեն φῶς (ֆոս) բառից,
որը նշանակում է «լույս»:
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Figure 8. The emission spectrum of a hydrogen atom.
Note: The spectrum extends from ultraviolet to far-infrared wavelengths of the EMR. The discrete values of emission wavelengths are
stipulated by transitions between various discrete energy states of the hydrogen atom. Note the lines in the visible range.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_spectral_series

Նշում. Սպեկտրը տարածվում է ԷՄՃ-ի ալիքի երկարությունների ու լտրամանուշակագույնից մինչև հեռավոր ինֆրակարմիրը: Ճառա
գայթման ալիքի երկարությունների դիսկրետ արժեքները պայմանավորված են ջրածնի ատոմի դիսկրետ էներգետիկական վիճակնե
րի միջև անցում
ն երով: Նկատեք տեսանելի տիրույթում գտնվող գծերը:

Նկար 8. Ջրածնի ատոմի ճառագայթման սպեկտրը:

1.5. Quantum dualism

1.5. Քվանտային դու ալիզմ
Հետաքրքիր է նշել, որ ցանկացած քվանտ կամ ֆո
տոն իրեն պահում է որպես դիսկրետ էներգիայի ար
ժեք ունեցող մասնիկ և, միևնույն ժամանակ, 1-1 հավա
սարումով նկարագրվող որոշակի երկարության ալիք,
քանի որ, ինչպես արդեն նշվել է, շարժվելիս կամ տա
տանվելիս տարրական էլեկտրական լիցքը միշտ ԷՄ
դաշտ է առաջացնում, որը տարածվում է ԷՄ ալիքների
միջոցով: Միևնույն ժամանակ, ատոմն երում էներգե
տիկ մակարդակների դիսկրետ բնույթը ստիպում է ԷՄ
ալիքները ճառագայթել չափաբաժիններով, այսինքն
քվանտերով` ընդհանրապես, կամ ֆոտոններով` տե
սանելի միջակայքում:
ԷՄՃ հաճախությունը, այսինքն` նաև գույնը, եթե այն
գտնվում է սպեկտրի տեսանելի տիրույթում, ուղիղ հա
մեմատական է քվանտային էներգիային: Պլանկ-Էյնշ
տեյնի բանաձևը ցույց է տալիս քվանտի կամ ֆոտոնի
ν հաճախության և իր ∆E էներգիայի կապը:

It is interesting to note that any quantum or
photon behaves like a particle with a discrete
energy value, and at the same time as a wave with
a particular wavelength defined by Equation 1-1.
Since, as we have mentioned, the EMR always
generated when an elementary electrical charge
carrier moves or oscillates, the EMR has the
characteristics of a wave. At the same time, the
discrete nature of the energy states in the atoms
forces to generate the EMR in portions, i.e. quanta
(or simply quants) in general, or photons in the
visible range.
The frequency of the EMR, i.e. also the color
if it is in the visible region, is proportional to the
quantum energy. The Plank-Einstein formula relates
the frequency and wavelength of the quantum or a
photon with its energy ∆E:
Equation 1-2 / Հավասարում 1‑2

∆E = hν,
where h is the Plank’s constant, h = 6.626 x10−34 J⋅s
(joules x seconds). Using Equation 1-1 it is easy to
transform (Equation 1-2) into:

որ
տեղ Պլան
կի հաս
տա
տու
նը` h = 6.626 x10−34 Ջ⋅վ
(ջոուլ x վայրկյան): Կիրառելով 1-1 հավասարումը, հեշ
տությամբ կարելի է հավասարում 1-2 ձևափոխել հետ
ևյալ տեսքի`

Equation 1-3 / Հավասարում 1‑3

∆E = hc/λ
Instead of using յoules, the Plank’s constant
can also be expressed though a smaller energy
unit, called electron-volt or eV. 1 eV is the energy
that electron obtains or loses when it passes a

Ջոուլի փոխարեն, Պլանկի հաստատունը կարող
է արտահայտվել, նաև, էներգիայի ավելի փոքր միա
վորով, որը կոչվում է էլեկտրոն-վոլտ կամ էՎ: 1 էՎ-ն
այն էներգիան է, որը էլեկտրոնը ստանում կամ կորց
նում է, երբ այն անցնում է էլեկտրաստատիկ դաշտի
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difference of electric potential equal to 1 volt (V). 1
eV is approximately equal to 1.6x10−19 joules. The
unit of electron-volt is widely used to measure the
photon energy. The Plank’s constant hence is equal
to 4.1357x10−15 eV⋅s.
There is an easy formula derived from Equation
1-3 to switch back and forth between wavelength of
the light in microns and photon energy in electronvolts:

մի կետից մյուսը 1 վոլտի (Վ) հավասար էլեկտրական
պոտենցիալների տարբերության միջով: 1 էՎ-ը մոտա
վորապես հավասար է 1.6x10-19 ջոուլի, հետևաբար,
Պլանկի հաստատունը հավասար է 4.1357x10-15 էլեկտ
րոն-վոլտ⋅վայրկյան:
Լույսի ալիքի երկարությունից (արտահայտված
մկմ) ֆոտոնի էներգիային (արտահայտված էլեկտրոնվոլտերով) անցնելու և հակառակ գործողությունը կա
տարելու համար 1-3 հավասարումից ստացվող պարզ
բանաձև կա.

Equation 1-4

Հավասարում 1‑4

E(eV)=1.24/λ(μm),

E(էՎ)=1.24/λ(մկմ),
կամ, բնականաբար`

or, naturally,
Equation 1-5

Հավասարում 1‑5

λ(μm)=1.24/ E(eV).
Note the univalent reverse relationship between
the energy of a photon and its wavelength. Figure
9 shows the graph of energy (eV) vs. wavelength
(nm). Thus when talking about color of a photon,
one can equivalently use either the wavelength or
the frequency or the energy, knowing that all three
are univalently connected with each other.

λ(մկմ)=1.24/ E(էՎ).
Ուշադրություն դարձրեք ֆոտոնի էներգիայի և հա
մապատասխան ալիքի երկարության միարժեք հա
կադարձ համեմատական կապի առկայությանը: Նկար
9-ու մ պատկերված է էներգիայի (էՎ) և ալիքի երկա
րության (նմ, 1նմ=10-9 մ, կարդացվում է - նանոմետր)
կախվածության կորը: Հետևաբար, ֆոտոնի գույնի
մասին խոսելիս կարելի է համարժեքորեն կիրառել
կամ ալիքի երկարությունը, կամ հաճախությունը, կամ
էներգիան` իմանալով, որ այս երեքն էլ միարժեքորեն
կապված են միմյանց հետ:

Figure 9. Graph of wavelength (nm) to energy (eV).
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt

Նկար 9. Ալիքի երկարության (նմ) և էներգիայի (eV) կապը:
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1.6. Optics
Optics is the branch of physics that studies
light radiation processes, dispersion of light in
various environments and interaction of light with
substances.
In 1666 to 1668, Isaak Newton, thanks to his
experiments, became the first to reveal the true
nature of natural light for the humanity. When he
directed a narrow beam of natural light to a glass
prism, an image of color stripes appeared on the
white screen. Newton called that “specter” (in Latin
“spectrum” means vision and “specto” – watch).
This experiment showed that white light consists
of components with various wavelengths, that
is – various colors. Breakdown of natural light to
color components emerges due to differences in
refraction indices of beam shift angles in a prism,
which in its turn depends on the length of the wave.
Because of that, components of natural light with
different wavelengths, passing through the prism,
shift at different angles. The longer the wave the
smaller the shift of a beam on a prism. Particularly,
red light shifts the least, while magenta – the most.
This phenomeon is named dispersion (from Latin
“dispergo”). When Newton used lens to collect
the color components streaming off his prism in a
focus, he received the same white light (Figure 10,
c). Humans perceive white light due to combination
of red, green, blue colors in the eye (Figure 10).
Particularly a lens that creates an image on a
camera sensor or inside animals’ and humans’ eyes
uses the refraction phenomenon: due to the higher
refraction index of the lens material compared to
e.g. the air refraction index, the lens is able to focus
rays (Figure 11).

1.6. Օպտիկա
Օպտիկան հանդիսանում է ֆիզիկայի բաժիննե
րից մեկը, որը ուսումն ասիրում է լույսի ճառագայթման
պրոցեսները, դրա տարածումը տարբեր միջավայրե
րում և փոխազդեցությունը նյութի հետ:
1666-1668 թթ-ին Իսահակ Նյուտոնը Քեմբրիջում
կատարած իր փորձերի շնորհիվ, առաջինն էր, ով
բացահայտեց մարդկության համար բնական լույսի
իրական բնույթը: Երբ նա բնական լույսի նեղ փունջն
ու ղղեց ապակյա պրիզմայի վրա, ապա անցած լույսի
պատկերը սպիտակ էկրանին ի հայտ եկավ գունա
վոր գծերի շերտի տեսքով: Նյուտոնը անվանեց այն
սպեկտր (լատիներեն spectrum՝ տեսիլք. առաջացել է
spectօ՝ նայել բառից): Այս փորձը ցույց տվեց, որ սպի
տակ լույսը բաղկացած է տարբեր ալիքի երկարություն
(նույնն է՝ գույն) ունեցող բաղադրիչներից: Բնական լույ
սի տրոհումը գունային բաղադրիչների բացատրվում է
նրանով, որ ճառագայթի շեղման անկյունը պրիզմա
յում կախված է նրա բեկման ցուցիչից, որն, իր հերթին,
կախված է ալիքի երկարությունից: Այդ պատճառով,
տարբեր ալիքի երկարություն ունեցող բնական լույսի
բաղադրիչները, անցնելով պրիզմայի միջով, տարբեր
անկյուններով են շեղվում: Որքան մեծ է ալիքի երկարու
թյունը, այդքան քիչ է շեղվում ճառագայթը պրիզմայի
մեջ բեկվելիս: Այդ պատճառով կարմիրն ամենաքիչն
է շեղվում, իսկ մանուշակագույնը՝ ամենաշատը: Այս
երևույթը կոչվում է դիսպերսիա (լատիներեն dispergo
նշանակում է ցրել): Երբ Նյուտոնը, պրիզմայից դուրս
եկած գունավոր բաղադրիչները ոսպնյակով հավաքեց
կիզակետում, ապա արդյունքում ստացվեց նույն բնա
կան սպիտակ լույսը (Նկար 10, գ): Մարդիկ սպիտակ
լույսն ընկալում են աչքում կարմիր, կանաչ, կապույտ
գույների համատեղման շնորհիվ (Նկար 10):
Մասնավորապես ոսպնյակը, որը տեսախցիկի սեն
սորի մակերեսին, կամ կենդանու և մարդու աչքի մեջ
պատկերներ է կառուցում, դա անում է բեկման երևույ
թի շնորհիվ: Ոսպնյակի նյութի բեկման ցուցիչի ավելի
մեծ լինելու շնորհիվ (համեմատած օդի բեկման ցուցի
չի հետ) ոսպնյակը ընդունակ է հավաքել ճառագայթ
ները մեկ կետում՝ կիզակետում (Նկար 11):
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Figure 10. a, b, c. Showing scattering, reflection, refraction and dispersion of light (dispersion resembles
Newton’s pioneering dispersion experiment).
Source/Աղբյուրը` http://tiny.cc/59fa1y

a/ա

b/բ

c/գ
Նկար 10. ա, բ, գ: Ցույց է տրված լույսի ցրման, անդրադարձման, բեկման և դիսպերսիայի երևույթները
(կրկնում է Նյուտոնի առաջին տարալուծման փորձը):
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Figure 11. How a lens is able to focus and generate image due to refraction phenomenon.
Note: Refraction is not the only necessary condition for collecting the rays in a focus, since the refraction index of the diverging lens is
also larger than that of the surrounding air. If the refraction index of the surrounding medium is smaller than that of the lens, then convex
lenses (1,2 and 3) will collect the rays in the direction of the NN axis passing through the center of the lens – the ray passing through this
axis will not refract or deflect. A beam of parallel rays incident normally on the lens will be converging into one point called the focus. Such
converging lenses are also called positive lenses. The concave lenses 4, 5, and 6 are called diverging or negative – the beam of parallel
rays would diverge away from the NN axis. Diverging lenses do not have real focus. If the refraction index of the surrounding medium is
larger than that of the lens, then convex lenses become diverging and concave ones – converging. For example an air bubble in water,
being a biconvex lens serves as a diverging lens, since the air refraction index is smaller than the that of the water.
Source/Աղբյուրը` www.passmyexams.co.uk, https://elearning.cpp.edu

Նշում. Բեկման երևույթը անհրաժեշտ բայց ոչ բավարար պայման է ճառագայթները կիզակետում հավաքելու համար, քանի որ ցրող
(բացասական) ապակյա ոսպնյակի բեկման ցուցիչը նույնպես մեծ է միջավայր օդի բեկման ցուցիչից: Եթե շրջապատող միջավայրի
բեկման ցուցիչը ավելի փոքր է քան ոսպնյակինը, ապա ուռուցիկ ոսպնյակները (կենտրոնական մասը եզրից հաստ է, պատկերված
առաջին երեքը)՝ կհավաքեն ճառագայթները դեպի ոսպնյակի կենտրոնով անցնող ճառագայթը (պատկերված է NN նշանակումով),
որը չի բեկվում և չի շեղվում: Եթե ոսպնյակի վրա ընկնող ճառագայթները զուգահեռ են միմյանց, ապա ճառագայթները կհավաքվեն
մեկ կետում որը կոչվում է կիզակետ: Այդպիսի ոսպնյակները կոչվում են հավաքող կամ դրական (նկարի վրա պատկերված 1, 2 և 3
ոսպնյակները)։ 4, 5 և 6 գոգավոր ոսպնյակները (կենտրոնական մասը ավելի բարակ է քան եզրը) կոչվում են ցրող կամ բացասա
կան: Նրանց վրա ընկած ճառագայթները, ի տարբերություն նախորդ դեպքի, ոսպնյակով անցնելիս բեկվում են դեպի դուրս, այսինքն
շեղվում են NN առանցքից հեռու: Ցրող ոսպնյակները չունեն իրական կիզակետ: Եթե միջավայրի բեկման ցուցիչը մեծ է ոսպնյակի
բեկման ցուցիչից, ապա ուռուցիկ ոսպնյակնեը դառնում են ցրող իսկ գոգավորները՝ հավաքող: Օրինակ՝ օդի պղպջակը ջրում, լինելով
երկուռուցիկ ոսպնյակ, ցրում է իր միջով անցնող լույսը, քանի որ օդի բեկման ցուցիչը ավելի փոքր է քան ջրինը:

Նկար 11. Այսպես բեկման երևույթի շնորհիվ ոսպնյակը հավաքում է ճառագայթները և պատկեր է ստեղ
ծում:
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2. VISION OF HUMANS AND
ANIMALS

2. ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. Human eye

2.1. Մարդու աչքը

Figure 12 shows the human eye cross section.
Eye operation principle is similar to that of a digital
camera (see section “Photographic Camera”).
The lens, in conjunction with cornea and iris
provide projection of the object image to the retina.
Information from the retina transferred to the brain
through optic nerve.

Նկար 12-ու մ պատկերված է մարդու աչքի երկայնա
կան հատույթը: Աչքի աշխատանքի սկզբունքը նման է
թվային լուսանկարչական խցիկի աշխատանքին (տես`
«Լուսանկարչական խցիկ» բաժինը): Աչքի օպտիկա
կան համակարգը (ոսպնյակը` եղջերաթաղանթի և բի
բի հետ միասին) առարկայի պատկերը, փոքրացված
մասշտաբով, արտապատկերում են ցանցաթաղանթի
վրա: Ցանցաթաղանթն այդ տվյալները տեսողական
նյարդի միջոցով փոխանցում է ուղեղին:

Figure 12. a and b. The human eye cross section. Note one of the first drawings related to the human vision by
Leonardo Da Vinci
Source/Աղբյուրը` (a) http://2012books.lardbucket.org/books/public-speaking-practice-and-ethics/s18-presentation-aids-design-and-u.html, (b)
http://discoveringdavinci.tumblr.com/page/42

Նկար 12. ա և բ: Մարդու աչքի երկայնական հատույթը: Լեոնարդո Դա Վինչիի հեղինակությամբ` մարդու
տեսողությանը վերաբերող առաջին գծապատկերներից մեկը:
Figure 13 shows the enlargement of the retina
cross-section. Retina acts similar to the image
sensor of the camera. Note the rods and cones
inside retina that resemble the color photo sites
on the image sensor of a camera. There are three
types of cones, for red, green and blue (RGB)
colors. These colors are called main, basic or
simple colors. All visible colors are represented
by three output signals, or sensory quantities,
caused by influence of primary color values of
light, the tristimulus values. Cone output signals
are continuously interpreted by the brain to form
pictures.
Spatial (3D) vision is the result of the combination
of signals from two eyes in the brain, therefore it is
called binocular vision and provides the full color
and richness of the interpretation.

Նկար 13-ու մ բերված է ցանցաթաղանթի լայնական
հատույթի մանրամասն պատկերը: Ցանցաթաղանթն
աշխատում է ֆոտոխցիկի պատկերի սենսորի նման:
Ուշադրություն դարձրեք ցանցաթաղանթի ներսում
գտնվող աչքի զգայուն տարրերին՝ ձողիկներին և կո
ներին, որոնք նման են լուսանկարչական խցիկի պատ
կերի սենսորի վրա գունազգայնության լուսազգայուն
տարրերին: Կոները լինում են երեք տեսակի: Ամեն տե
սակը ունի իր զգայնության մաքսիմումը՝ ընկած կար
միր, կանաչ կամ կապույտ (RGB: Red, Green, Blue) տի
րույթներում: Այս գույները կոչվում են հիմ
ն ական, կամ
պարզ գույներ: Բոլոր տեսանելի գույները երեք տիպի
կոների վրա երեք հիմն ական գույների որոշ արժեքնե
րի համադրման արդյունք են: Կոների ելքային (էլեկտ
րական) ազդանշանները ուղեղը վերծանում է պատ
կերների ձևով:
Տարածական (3D) տեսողությունն ուղեղում երկու
աչքերից ստացվող ազդանշանների համադրման
արդյունք է, այդ պատճառով կոչվում է բինօկուլյար
կամ երկաչյա տեսողություն և ապահովում է գույնի
հարստությունը և պատկերի լրիվությունը:
- 23 -

CHAPTER 1. Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

Figure 13. The enlargement of the retina cross-section.
Source/Աղբյուրը` http://webvision.med.utah.edu/book/part-i-foundations/simple-anatomy-of-the-retina/, http://www.uxmatters.com/mt/
archives/2010/07/updating-our-understanding-of-perception-and-cognition-part-i.php

Նկար 13. Ցանցաթաղանթի լայնական հատույթի
մանրամասն պատկերը
1. pigment epithelium/պիգﬔնտային (գնանյթային)
հյսվածք, 2. rods/ձողիկներ, 3. cones/կոներ, 4. outer limiting
membrane/արտաքին սահմանափակող թաղանթ, 5. Müller
cells/Մյլերի բջիջներ, 6. horizontal cells/
հորիզոնական բջիջներ, 7. bipolar cells/երկբևեռ բջիջներ, 8.
amacrine cells/ամակրինային բջիջներ,
9. ganglion cells/գանգլիոնար բջիջներ, 10. nerve fiber
layer/նյարդաթելիկների շերտ, 11. inner limiting
membrane/ներքին սահմանափակող թաղանթ

2.2. Human eye luminosity
function
Each type of cone of the retina has its own
sensitivity spectrum, as shown in Figure 14. The
rods sense black and white in low light conditions
– for detecting of brightness levels only, which is
often called scotopic luminosity, and the vision is
called scotopic.
At high brightness, when cones are actuated, the
vision is called photopic, and at intermediate levels
– mesopic. Photopic vision starts at luminance
levels as low as three candela per square meter
(see “Luminous intensity: Candela” for candela
definition). Scotopic vision occurs at very dark
illumination, below 2x10−5 cd/m2.
Thus, the night or scotopic vision is provided
by rods that have their maximum sensitivity at ≈
500 nm, while the daytime or photopic sensitivity
maximum is at 555 nm. This is the reason that at
low illumination blue light seems brighter – due to
rhodopsin, the light sensitive pigment of the rods.
At high illumination levels rhodopsin loses its
coloration, its maximal sensitivity drops and shifts
to the blue region of the spectrum. Here rods serve
as additional receptors of blue light.
Note the fovea in the human eye, a little dimple
at the close to the center of the retina, almost
2

2.2. Մարդու աչքի լուսազգայնության
ֆունկցիան
Ցանցաթաղանթի յուրաքանչյուր կոնի տեսակ ու
նի իր զգայնության սպեկտրը, ինչպես պատկերված է
Նկար 14-ու մ: Ձողիկները ապահովում են սև-սպիտակ
տեսողություն թույլ լուսավորության պայմաններում,
երբ կոների զգայնությունը չի բավարարում։
Լուսավորության բարձր մակարդակներում տեսո
ղությունը կոչվում է ֆոտոպիկ իսկ միջանկյալ մակար
դակներում մթնշաղային կամ մեզոպիկ: Ֆոտոպիկ տե
սողությունը սկսվում է պայծառության առնվազն երեք
կանդելա մեկ քառակուսի մետրի վրա մակարդակնե
րում (կանդելայի սահմանումը տես` «Լույսի ինտենսի
վություն, կանդելա՝ կդ»): Սկոտոպիկ տեսողությունը
տեղի է ունենում 2x10−5 կդ/մ2-ից ցածր լուսավորվածու
թյուն պայմաններում:
Այսպիսով գիշերային (սկոտոպիկ) տեսողությու
նը ապահովում են ձողիկները և այդ պատճառով գի
շերային տեսողության սպեկտրալ կորի մաքսիմումը
համապատասխանում է ≈ 500 նմ-ի, ի տարբերություն
ցերեկայինի (ֆոտոպիկ տեսողություն) 555 նմ-ի: Այդ
պատճառով մութ ժամանակ կապտա-երկնագույն
լույսը ավելի պայծառ է թվում քան ցերեկը: Դա պայ
մանավորված է ձողիկների լուսազգայուն պիգմեն
տով՝ ռոդօպսինով: Երբ լուսավորության մակարդակը
բարձր է, ռոդօպսինը գունազրկվում է, նրա առավելա
գույն լուսազգայնությունը նվազում է և շեղվում դեպի
սպեկտրի կապույտ տիրույթը: Այս պարագայում ձո
ղիկները գործում են որպես լույսի կապույտ տիրույթի
լրացուցիչ ընդունիչներ:
Ուշադրություն դարձրեք մարդու աչքի ֆովեա կոչ
ված տեղամասին` ցանցաթաղանթի կենտրոնին մո
տիկ` գրեթե ոսպնյակի առանցքի վրա այդ փոքրիկ
փոսիկին:2 Ամենաշատ կոները կենտրոնացած են հենց
այս տարածքում (տես նաև Նկար 13-ի աջ ստորին հատ
վա
ծը): Ֆովեայի շնորհիվ մարդկային տեսողության
հետ կապված շատ չափումներ են կատարվում 2o կամ
10o տեսողական տեսանկյունից, որպեսզի ֆովեան

There is an angle of about 5 degrees between the optical axis (lens) and visual axis (fovea).
Օպտիկական առանցքի (ոսպնյակի) և տեսողական առանցքի (փոսիկի) միջև կա 5 աստիճանի անկյուն:
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

on the axis of the lens.2 This is the area that the
concentration of the cones is the highest (see also
at right bottom on Figure 13). Due to fovea, many
measurements related to human vision are done
either in 2⁰ or 10⁰ visual angle so that fovea is in the
center of the vision. Humans perceive the richest
color information here - that is why we look at a
direction to an object. At the periphery, in contrast,
the density of cones is being decreased and the
vision there is in fact more black and white.
The peaks of sensitivity for each type of cone
usually are in the 560-580, 530-540 and 420-440
nm – in red, green and blue range respectively.
These sensitivity spectra are defining integral
human light perception, called luminous spectral

գտնվի տեսողության կենտրոնում: Այս տեղամասում է,
որ մարդն ընկալում է գունային ամենանուրբ երանգ
ները և դրանով է պայմանավորված մեր հայացքի ու ղ
ղությունը: Այդ տեղամասից ավելի հեռու, մանավանդ
ծայրամասերում, կոների խտությունը նվազում է և այն
տեղ տեսողությունն ավելի գունազրկված է (մոտ է սևսպիտակին):
Ամեն կոն ունի իր զգայնության կորի առավելագույն
արժեքը, որը գտնվում է 560-580, 530-540 և 420-440
նմ միջակայքներից մեկում, համապատասխանաբար`
կարմիր, կանաչ և կապույտ գույների տիրույթներում:
Զգայնության այս սպեկտրները որոշում են մարդու
կողմից գումարային, արդյունարար լուսային ընկալու
մը, որը կոչվում է լուսային սպեկտրալ զգայնություն
կամ ստանդարտ լուսազգայնության ֆունկցիա (ՍԼՖ,

Figure 14. Color sensitivity of each of the cone of human eye and integral sensitivity. Note integral sensitivity
curve and overall luminosity.
Note: Blue cones have lower sensitivity, sensitivity is highest for greens and lowest at the both ends of the spectrum, and all curves overlap.
Source/Աղբյուրը` https://www.quora.com/Why-are-only-seven-colors-visible-to-the-naked-human-eye,
vision#/media/File:Eyesensitivity.svg.

https://en.wikipedia.org/wiki/Color_

Նշում. Կապույտ կոների զգայնությունն ավելի ցածր է, այն ամենաբարձրն է կանաչների համար և ամենացածրը` սպեկտրի երկու ծայ
րերում, և բոլոր կորերը միմյանց հետ հատվում են:

Նկար 14. Մարդու աչքի յուրաքանչյուր կոնի գունազգայնությունը և ինտեգրալ զգայնությունը: Ուշադրու
թյուն դարձրեք ինտեգրալ զգայնության կորին և ընդհանուր լուսազգայնությանը:

sensitivity or standard luminosity function (SLF,
Figure 15) - a model of the spectral sensitivity of the
human eye to different wavelengths. This function is
also called average frequency response of a human
eye. Worth to memorize that the word “luminous”
always means the radiant intensity or EMR that is
related to the light as perceived by humans in the
context of the visible spectrum sensitivity. As the
graph shows, for the wavelength corresponding
to the peak intensity, λ=555 nm, the radiant and
luminous intensity values match, having the same
perceptual effect. However, e.g. for a λ=490 nm
blue light, one needs to have approximately five

նկար 15), որն ալիքի տարբեր երկարությունների
նկատմամբ մարդկային աչքի սպեկտրալ զգայնության
մոդելն է: Այս ֆունկցիան նաև կոչվում է մարդու աչքի
միջինացված հաճախային բնութագիր: Արժե մտապա
հել, որ «լուսային» բառը միշտ նշանակում է այն ԷՄՃ-ը,
որն ընկալվում է մարդու կողմից: Ինչպես երևում է գծա
պատկերում, առավելագույն ինտենսիվությանը համա
պատասխանող ալիքի երկարության դեպքում` λ=555
նմ, էլեկտրամագնիսական էներգիայի ճառագայթման
ու լուսային ինտենսիվության արժեքները համընկնում
են, քանի որ ունեն միևնույն ընկալման ազդեցությունը:
Սակայն, օրինակ, λ=490 նմ կապույտ լույսի դեպքում
անհրաժեշտ կլինի աղբյուրից մոտավորապես հինգ
անգամ ավելի էլեկտրամագնիսական էներգիայի ճա
ռագայթման ինտենսիվություն ունենալ, որպեսզի հաս
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Figure 15. Overall spectrum of human perception of light intensity (or standard luminosity function).
Note: The Photopic curve is colored in red. In this case, i.e. in bright conditions, sensitivity peaks at 555 nm. The Scotopic curve is colored
in blue.
Source/Աղբյուրը` https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V-lambda-phot-scot.svg.

Նշում. Կարմիր գույնով ներկայացված է ֆոտոպիկ կորը, որի դեպքում, այսինքն` լուսավոր պայմաններում, մաքսիմալ զգայնությունը
555 նմ վրա է: Կապույտ գույնով նշված է սկոտոպիկ կորը:

Նկար 15. Մարդու կողմից լույսի ինտենսիվության ընկալման ընդհանուր սպեկտրը (կամ ստանդարտ լու
սազգայնության ֆունկցիան):
times more radiant intensity from the source to
have the same perceptual luminosity effect as for
the green 555 nm light, if at a moment the color
information is disregarded and overall brightness or
illumination is taken into consideration.
Naturally, if a light source generates radiation
beyond the range of the sensitivity spectrum,
humans will not be able to see it, and this energy is
wasted. Thus the light sources, to be effective should
generate as much as possible within this spectrum.
Unfortunately most of the light sources generate in
a wider or much wider spectrum, contributing more
in the heat generation and lesser in light generation.
Also human comfort need illumination that allows
reliable color perception. This means:
• we are always interested in photopic sensitivity
• we need to make sure that the colors are
reproduced with high fidelity. Here the
benchmark is the daylight3 – humans have
been sensing daylight for ages.
It is necessary to mention that along these
sensitivity spectra, there are also a number of other
biophysical and psychological factors and criteria
that influence human vision, discussed in the next
sections. All, virtually infinite colors that people
perceive are possible to obtain through excitation
of red green and blue cones, i.e. through a certain
superposition of signals coming from the cones.
3

նել նույն լուսազգայնության ազդեցությանը, ինչպիսին
555 նմ լույսի դեպքում է, եթե մի պահ անտեսվի գու
նային ընկալումը և հաշվի առնվի միայն ընդհանուր
պայծառությունը։
Բնականաբար, եթե լույսի աղբյուրի կողմից ար
ձակած ճառագայթը գտնվում է զգայնության սպեկտ
րի տիրույթից դուրս, ապա մարդը չի կարողանա այն
տեսնել և այդ էներգիան վատնվում է: Որպեսզի լույ
սի աղբյուրներն արդյունավետ լինեն, դրանք պետք է
հնարավորինս շատ լույս արձակեն սպեկտրի տեսա
նելի միջակայքում: Ցավոք, լույսի աղբյուրների մեծ
մասը ճառագայթում են ավելի լայն կամ շատ ավելի
լայն տիրույթում, որի արդյունքում ավելի շատ ջերմու
թյուն է առաջանում, քան լույս:
Մարդու հարմարավետության համար անհրաժեշտ
է նաև այնպիսի լուսավորություն, որն ապահովում է
հուսալի գունային ընկալում: Սա նշանակում է, որ.
ա. մեզ միշտ հետաքրքրում է ֆոտոպիկ զգայնությունը,
բ. մենք պետք է ապահովենք գույների վերարտադրու
թյունը մեծ ճշգրտությամբ: Այստեղ չափանիշը բնա
կան ցերեկային լուսավորվածությունն է`3 մարդը
դարեր շարունակ ապրել է բնական լույսի ներքո:
Անհ
րա
ժեշտ է նշել, որ բա
ցի այդ զգայ
նու
թյան
սպեկտրերից կան նաև մար
դու տե
սո
ղու
թյան վրա
ազդող մի շարք այլ կենսաֆիզիկական և հոգեբանա
կան գործոններ և չափանիշներ, որոնք կդիտարկվեն
հաջորդ բաժիններում: Մարդու կողմից ընկալվող բո

In fact the light of a flame is also perceived as natural source of light, to which humans have also been historically accustomed to.
Ի դեպ, կրակի լույսը, նույնպես, որպես բնական լույսի աղբյուր է ընկալվում, քանի որ պատմականորեն մարդը դրան նույնպես,
սովորել է:

- 26 -

ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

2.3. Photographic Camera
It is instrumental to discuss the principle behind
the photographic camera. Figure 16 schematically
shows the principle: an image is formed on the
sensor that is in the focal plane of the lens.
Depending on the intensity of the light falling on each
individual photosite, the sensor sends the digitized
information to the processor, which creates a file in
a standard format, e.g. JPEG4. Note that in front
of the image sensor a composite red-green-blue or
RGB color filter is placed, so that each of the three
colors are registered via different dedicated sensor
photosite. This simulates the action of the cones of
human eye. The object’s projection in full color can
be retrieved in the brain with more than acceptable
accuracy using only the three basic red, green,
and blue channels registered by the camera. Why?
Explains the next section.

լոր, փաստորեն անսահման երանգները հնարավոր
է ստանալ կարմիր, կանաչ և կապույտ կոների գրգռ
ման միջոցով, այսինքն` կոներից եկող ազդանշանների
որոշակի համադրության միջոցով:

2.3. Լուսանկարչական խցիկ
Օգտակար կլինի նաև դիտարկել լուսանկարչական
խցիկի աշխատանքի սկզբունքը: Նկար 16-ը ցույց է
տալիս այդ սկզբունքի սխեման. պատկերը ձևավոր
վում է սենսորի վրա, որը գտնվում է ոսպնյակի ֆոկալ
հարթության մեջ: Կախված յուրաքանչյուր գույնին հա
մապատասխանող տարրական լուսազգայուն միա
վորի վրա ընկած լույսի ինտենսիվությունից` սենսորը
թվայնացված տվյալներ է ուղարկում պրոցեսոր, որը
ստանդարտ ձևաչափով, օրինակ` JPEG4 ֆայլ է ստեղ
ծում: Նշենք, որ պատկերի սենսորի դիմաց գունային
բաղադրյալ` կարմիր-կանաչ-կապույտ կամ RGB ֆիլտր
է տեղադրված, այնպես, որ երեք գույներից յուրաքան
չյուրը գրանցվում է դրա համար հատուկ նախատես
ված` լուսազգայուն տարրի միջոցով: Սա նմանակում
է մարդու աչքի կոների գործողությունը: Առարկայի

Figure 16. The principle of the camera operation.
Source/Աղբյուրը` http://www.trustedreviews.com/opinions/digital-photography-tutorial-raw-usage

Նկար 16. Խցիկի աշխատանքի սկզբունքը:
Figure 17 shows the internals of a real camera:
one can see the lens, image sensor, processor
and other electronics, which allow controlling the
exposure interval (shutter speed) and aperture
of the lens (f-stop or pupil) depending on the
brightness of the scene.
The file created by camera is being used to
reconstruct the image on a display screen, to store
or print the image. The values registered from each
pixel, need to be such that it would be possible to
reconstruct the colors later on a computer screen
4

գունավոր պատկերը կարող է ավելի քան ընդունելի
ճշգրտությամբ արտաբերվել ուղեղում` խցիկի կողմից
գրանցված միայն երեք` կարմիր, կանաչ, կապույտ
սենսորների միջոցով: Ինչու՞: Բացատրությունը տր
վում է հաջորդ բաժնում:
Նկար 17-ը պատկերում է իրական խցիկի ներքին
կառուցվածքը. կարելի է տեսնել օբյեկտիվը, պատկե
րի սենսորը, պրոցեսորը և այլ էլեկտրոնային մասերը,
որոնք, կախված տեսարանի պայծառությունից, թույլ
են տալիս կարգավորել էքսպոզիցիայի ժամանակը, այ
սինքն փակաղակի բացման տևողությունը և օբյեկտի
վի դիաֆրագմայի մեծությունը (f-արժեքը կամ բիբը):

The term “JPEG” is an abbreviation for the Joint Photographic Experts Group, which created this compression standard.
“JPEG” տերմինը` պատկերի այս սեղմման ստանդարտը, Joint Photographic Experts Group-ի հապավումն է:
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
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Figure 17. The internals of a real camera.
Source/Աղբյուրը` tech.firstpost.com

Նկար 17. Իրական խցիկի ներքին կառուցվածքը:
to be seen by human eyes and interpreted with
certain accuracy by the human brain. Note that it
is not possible to provide 100% accuracy, due to
a number of differences between the photographic
camera and human eye. The main difference is
certainly is in the fact that photographic camera
photo-sites of RGB colors do not respectively have
exactly the same human eye cone sensitivities.
The same situation is also with light sources - their
spectral power distribution in the visible range not
always replicate the logic behind the human eye
sensitivity. Despite of this fact, cameras and light
sources are able to convey the color information
with acceptable or high accuracy.

2.4. Color and Color
Reconstruction
As it has been already mentioned, human
color perception is related to the signals that are
generated in the red (R), green (G), and blue (B) cone
receptors of the eye retina. All colors that sensed by
humans are some kind of combination of the output
signals from RGB cones, generated by tristimulus
values – the triads of numbers corresponding to
the intensities of primary colors reaching the eye.
This is called trichromatic vision – characteristic of
humans and a number of mammals. Many other
living beings have dichromatic vision (cats, dogs,
Figure 18) tetrachromatic or pentachromatic (e.g.
pigeons, butterflies).
However, the human trichromatic vision is more
complicated that it may seem initially. There is a
mismatch in the way, how the colors are formed
under artificial lighting or captured by a camera
and rendered on TV or computer screens from one

Խցիկի կողմից ստեղծված ֆայլն օգտագործվում
է պատկերը էկրանի վրա վերարտադրելու, պահպա
նելու կամ այն տպելու համար: Յուրաքանչյուր փիք
սելից (pixel՝ պատկերի գունային բաղադրյալ տարրը)
գրանցված արժեքները պետք է լինեն այնպիսին, որ
պեսզի հետագայում հնարավոր լինի համակարգչային
էկրանին վերարտադրել գույներն այնպես, որ աչքը
կարողանա այն տեսնել, իսկ ուղեղը որոշակի ճշգրտու
թյամբ վերծանել: Նկատի ունեցեք, որ լուսանկարչա
կան խցիկի և մարդու աչքի միջև մի շարք տարբերու
թյունների պատճառով, հնարավոր չէ ապահովել 100%
ճշգրտություն: Հիմն ական տարբերությունը, իհար
կե, կայանում է նրանում, որ լուսանկարչական խցի
կի RGB գույների ընկալող տարրերի և մարդու աչքի
համապատասխան կոների զգայնության կորերը չեն
համընկնում: Նույն իրավիճակն է լույսի աղբյուրների
դեպքում. տեսանելի տիրույթում դրանց սպեկտրալ
ուժերի բաշխումը միշտ չէ պատճենում մարդու աչքի
զգայունության հիմքում դրված տրամաբանությունը:
Չնայած այս հանգամանքին, խցիկները և լույսի աղ
բյուրները կարող են փոխանցել գունային տվյալներն
ընդունելի կամ բարձր ճշգրտությամբ:

2.4. Գույն և գույնի վերարտադրություն
Ինչպես արդեն նշվել է, մարդու կողմից գույնի ըն
կալումը կապված է այն ազդանշանների հետ, որոնք
գեներացվել են աչքի ցանցաթաղանթի կարմիր (R),
կանաչ (G) և կապույտ (B) ընկալիչ կոներում: Մարդու
կողմից ընկալվող բոլոր գույներն երեք տիպի (RGB)
կոներից ելնող ազդանշանների որոշակի համադրու
թյուն է: Սա կոչվում է եռագույն տեսողություն, որը
բնորոշ է մարդկանց և մի շարք կաթնասուններին:
Բազմաթիվ այլ կենդանի էակներ երկգույն (կատունե
րը, շները)՝ Նկար 18, քառագույն կամ հնգագույն (օրի
նակ` աղավ
ն իները, թիթեռները) տեսողություն ունեն:
Այդուհանդերձ, մարդու եռագույն տեսողությու
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Figure 18. If the colour red is deleted from the spectrum, a cat would see the world like that (a), how a dog
would see the colors (b) .
Source/Աղբյուրը`
a) http://www.eurocatfancy.de/en1/nav/about-cats/cat-anatomy/eye.asp
		b) http://ethology.eu/the-dogs-color-vision-and-what-it-means-for-our-training/

human vision
cat vision
մարդ տեսողթյն կատվի տեսողթյն

no color vision
ոչ գնային
տեսողթյն

a

human vision
մարդ տեսողթյն

dog vision
շան տեսողթյն

b

Նկար 18. Եթե սպեկտրից հանենք կարմիր գույնը, ապա կատուն (ա) աշխարհը կտեսնի այնպես, ինչպես
գույները կտեսներ շունը (բ)
side, and the way humans perceive colors under
the benchmark daylight illumination conditions.
From the other side, the cameras’ photo sites do
not have sensitivity curves that are neither ideal nor
exactly repeat the human cone sensitivity spectra.
Then how to make color reproduction as close to
the reality as possible?
First, we need to answer the question: “how
colors are being percept by humans’ eyes and
reconstructed in humans’ brain?”
Let us imagine for a moment that red, green and
blue cones’ sensitivities are described by the idealized curves, as shown in Figure 19, instead of what
we know experimentally, as shown on Figure 14.
You may immediately notice that this plot
on Figure 19 has characteristics that clearly
differentiate it from those presented on Figure 14,
namely:
1. Overall picture is ideally symmetrical, all three
plots are identical, just shifted by translational

նը շատ ավելի բարդ է, քան կարող է թվալ առաջին
հայացքից: Անհամապատասխանությունը նրանում է,
թե ինչպես են գույները ձևավորվում արհեստական
լուսավորության տակ կամ որսվում խցիկի կողմից և
վերարտադրվում հեռուստացույցի կամ համակարգչի
էկրանների վրա, և ինչպես է մարդն ընկալում գույնե
րը բնական լուսավորվածության պայմաններում: Օրի
նակ, լուսանկարչական խցիկների գույներն ընկալող
էլեմենտների զգայնության կորերը, ճշգրտորեն չեն
կրկնում մարդու կոների զգայնության կորերը: Այդ
դեպքում ինչպե՞ս գունավոր վերարտադրությունը հնա
րավորինս մոտեցնել իրականությանը:
Նախ, մենք պետք է պա
տաս
խա
նենք հետ
ևյալ
հարցին` «ինչպե՞ս են գույներն ընկալվում մարդու աչքի
կողմից և վերարտադրվում մարդու ուղեղում»:
Եկեք մի պահ պատկերացնենք, թե կարմիր, կա
նաչ և կապույտ կոների զգայնությունները ներկայաց
ված են իդեալականացված կորերով՝ ինչպես ցույց է
տրված նկար 19-ու մ:
Անմիջապես երևում է, որ Նկար 19-ու մ բերված
սխեմայում կորերը տարբերում են Նկար 14-ու մ ներ
կայացվածից, այսինքն`

Figure 19. Idealized photopic sensitivities of human RGB cones, the tristimulus values (notice the difference
with real curves on Figure 14.)

Նկար 19. Մարդու RGB կոների իդեալականացված ֆոտոպիկ զգայնությունը` եռակի ազդեցության արժեք
ները (տեսեք Նկար 14 –ում իրական կորի համեմատ դրանց տարբերությունը):
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symmetry on the wavelength axis. There are 4
segments, each 85 nm wide.
2. The overlap is only with the adjacent curve:
red and blue sensitivities do not overlap; green
symmetrically overlaps with both red and blue.
3. Every wavelength λ causes signals to be
generated only on the outputs of two cones.
4. Similar to the real pattern, there are two ranges
at the ends of the spectrum, each 85 nm wide,
that are yielding signals only at one cone,
these ranges, as well as other areas are very
symmetrical.
Per this idealized setup, humans will be able to
differentiate all colors uniquely by discrimination
between the output signal triads.
For this idealized case, it would be reasonable
to define so called RGB space, where each axes
shows the intensity of the output signal at one of the
cones. Figure 20 shows the procedure of defining
the idealized RGB color space.
Here is the procedure to perform a transformation
from 3D space to an easier 2D space (simplified by
omitting the numbers and functions):
1. Define three dimensional symmetrical RGB
space, where vector angles (direction) define
the color, but the vector length is the intensity
of the color
2. Define Color Cube via and similar to 3D RGB
space
3. Define the <111> plane, where every color,
independently of the intensity is uniquely
represented on the formed triangle
4. Define the 2D color map – via the triangle in the
<111> plane, in which the edges are the pure
colors, and every other color is represented by
a pair of (xy) numbers.
This is a mathematical transformation, leading
from 3D color space values to 2D map values,
which is a much simpler representation.
Now it is much easier to describe any color by
a pair of numbers in the 2D color map. The central
point is the “equal energy color” or the gray value.
For this idealized – simplified setup, all possible
colors are represented in this color map. If we
would have light sources that their spectral power
distribution (SPD) either replicate these idealised
cone sensitivities, or narrower with the peaks at
the same values of 465 nm, 550 nm and 635 nm
as shown on Figure 19, their combination is also
able to cover all possible colors that a human
may sense. Similarly, if a light source, or a digital
camera, TV set or computer screen has pixels
with similar characteristics, the color reproduction
would have been 100% perfect. However, this is an
idealized setup. How about the real case?

1. Ամբողջ պատկերը իդեալական սիմետրիկ է, բոլոր
երեք կորերը նույնն են` պարզապես նրանց մաք
սիմումն երը միմյանցից շեղված են 85 նմ-ով: 4 հա
վասար հատված կա` յուրաքանչյուրը 85 նմ լայնու
թյամբ:
2. Փոխադարձորեն վերածածկվում են միայն հարա
կից կորերը. կարմիր և կապույտ կորերը չեն փոխ
ծածկվում, կանաչը սիմետրիկորեն փոխծածկվում է
ինչպես կարմիրի, այնպես էլ կապույտի հետ:
3. Յուրաքանչյուր λ ալիքի երկարություն ազդանշան
ներ է առաջացնում միայն երկու տիպի կոների
ելքում:
4. Աչքի իրական զգայնության նմանությամբ, սպեկտ
րի ծայրերում կա երկու միջակայք` յուրաքանչյուրը
85 նմ լայնությամբ, որոնք ազդանշաններ են առա
ջացնում միայն մեկ տիպի կոնում:
Ըստ այս իդեալականացված կառուցվածքի, ել
քային ազդանշանի եռյակների միջև տարբերություն
ները ճանաչելու միջոցով մարդը կկարողանա միան
շանակորեն տարբերել բոլոր գույները:
Կառուցենք այս իդեալական դեպքի համար այսպես
կոչված RGB տարածությունն այնպես, որ առանցքնե
րից յուրաքանչյուրը ցույց տա կոներից մեկի ելքային
ազդանշանի ինտենսիվությունը: Նկար 20-ը ցույց է
տալիս իդեալական RGB գունային տարածության կա
ռուցման ընթացակարգը:
Ստորև բերված են եռաչափ (3D) գունային տարա
ծությունից երկչափ գունային (2D) տարածքին անցնե
լու մաթեմատիկական ձևափոխության քայլերը (ձևա
փոխման պարզության համար թվերը և ֆունկցիանե
րը բաց են թողնված).
1. սահմանում ենք եռաչափ սիմետրիկ RGB տարա
ծություն, որտեղ վեկտորի անկյունները (ու ղղու
թյունը) որոշում են գույնը, իսկ վեկտորի երկարու
թյունը՝ ինտենսիվությունը:
2. սահմանում ենք գունային խորանարդ 3D RGB
տարածության նմանությամբ:
3. սահմանում ենք <111> հարթությունը, որտեղ յու
րաքանչյուր գույն, անկախ ինտենսիվությունից,
միարժեքորեն ներկայացված է ստացված եռան
կյան վրա:
4. սահմանում ենք երկչափ 2D գունային քարտեզը,
<111> հարթության եռանկյան մեջ, որտեղ եզրերը
մաքուր գույներն են, և յուրաքանչյուր գույն նկա
րագրվում է (xy) թվային զույգի միջոցով։
Այսպիսով սա մաթեմատիկական ձևափոխություն
է, որը հնարավորություն է տալիս եռաչափ (3D) գու
նային տարածությունից անցնել գունային ավելի
պարզ, երկչափ (2D) տարածքի արժեքների, ինչը զգա
լիորեն հեշտացնում է հաշվարկները։
Այսպիսի իդեալականացված` պարզեցված կառուց
վածքի համար բոլոր հնարավոր գույները ներկայաց
ված են այս գունային քարտեզում: Եթե լույսի աղբյու
րը, կամ թվային խցիկը, հեռուստացույցի կամ համա
կարգչի էկրանը նման հատկանիշներով փիքսելներ
ունենային, ապա գույնի վերարտադրությունը կարող
էր 100% կատարյալ լինել:
Սակայն սա իդեալականացված տարբերակն է:
Իսկ ինչպիսի՞ն է իրականությունը:
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Figure 20. Definition of the idealized RGB space and map.
Source/Աղբյուրը` https://www.youtube.com/watch?v=82ItpxqPP4I

a.

, b.

,

G

Y

(0,0,1)

y
B:
(1,0,0)
c.

R:
(0,1,0)
d.

x

X

ՆկFigure
ար 20.
Իդեալականացված RGB տարածության և քարտեզի սահմանումը:
20 Definition of the idealized RGB space and map. https://www.youtube.com/watch?v=82ItpxqPP4I
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spectral yellow colors obtained through dispersion
of the white light through a glass prism, and
generated by mixing certain intensities of green
color at 555 nm and with red color of 700 nm. In
both cases the ratio of the output signals on the red
and green cones would be the same, yielding the
perception of the same yellow color, e.g. λ≈570 nm.
In fact, there are infinite ways of linearly combining
the various input green and red wavelengths of
various intensities to obtain the same yellow color
perception. This phenomenon, in respect of not
only yellow color but also any color, is laying in the
basis of the color matching techniques – colors
having different spectral composition but having
the same perceptual result are called metameric
colors. Due to color metamerism, it is possible to
reproduce colors via color TV-s, cameras, printing,
etc., despite of the fact that e.g. camera photosite
sensitivity spectrum is different from that of the
respective eye cone.
However, if we consider the “blue-green”
monochromatic color, λ≈480 nm (Figure 21, b), it
generates signals at all three cones, i.e. all three
cones sense this wavelength, albeit red outputs
at lower magnitude, yielding perception of the
“blue-green” color. This has a very important and
interesting consequence. If one tries to match or
reproduce the “blue-green” color, λ≈480 nm, via

լույսից ստացված մոնոքրոմ դեղին գույնի և` որոշակի
ինտեսիվությամբ 555 նմ ալիքի երկարությամբ կանաչ
գույնի և 700 նմ երկարությամբ կարմիր գույնի խառ
նելու միջոցով ստացված գույնի միջև: Երկու դեպքում
էլ կարմիր և կանաչ կոների ելքային ազդանշանների
հարաբերությունը նույնը կլինի` տալով նույն դեղին
գույնի այսինքն λ≈570 նմ-ին համապատասխան ալի
քի երկարության ընկալումը:
Ըստ էության, կան կանաչ և կարմիր ալիքի երկա
րություններով մուտքային ազդեցությունների անվերջ
համադրություններ, որոնց արդյունքում առաջանում է
միևնույն դեղին գույնի ընկալումը։ Այս երևույթը, որը
վերաբերում է ոչ միայն դեղին գույնին, այլև ցանկա
ցած այլ գույնի, ընկած է գույների համապատասխա
նության` գույնի վերարտադրման տեխնիկայի հիմ
քում: Տարբեր սպեկտրալ կազմ` սակայն ընկալման
միևնույն արդյունք ունեցող գույները կոչվում են մե
տամերիկ գույներ: Գույների մետամերիզմի շնորհիվ
հնարավոր է դառնում գունավոր հեռուստատեսու
թյան, խցիկների, տպիչների և այլ միջոցներով վերար
տադրել գույները, թեև, օրինակ` խցիկի լուսազգայուն
տարրի ընկալման սպեկտրը տարբերվում է աչքի հա
մապատասխան կոնի սպեկտրից:
Սակայն, եթե դիտարկենք «կապույտ-կանաչ» մո
նոքրոմատիկ գույնը, λ≈480 նմ (նկար 21, բ), ապա այն
բոլոր երեք կոներում էլ ազդանշաններ է առաջացնում,
այսինքն բոլոր երեք կոներն էլ ընկալում են այս ալիքի
երկարությունը, թեև կարմիր կոնի ելքային ազդան
շանի ու ժգնությունը համեմատաբար ցածր է: Այս եր
ևույթը մի շատ կարևոր և հետաքրքիր հետևանք ու

Figure 21. While 570 nm wavelength is in the region of only red and green cone sensitivities (a), the 480 nm
wavelength stimulates all three cones.
Note: In the utmost left and utmost right regions, left to the 430 nm and right to the 660 nm, any wavelength stimulates only blue cones or
red cones respectively. Now ignore the rod sensitivity (black line).
Source/Աղբյուրը` https://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Light-Emitting-Diodes-dot-org/chap16/chap16.htm

Նշում. Ամենահեռավոր ձախ և ամենահեռավոր աջ տիրույթներում` 430 նմ-ից ձախ և և 660 նմ-ից աջ, ցանկացած ալիքի երկարու
թյուն գրգռում է միայն համապատասխանաբար կապույտ կոները կամ կարմիր կոները, անտեսեք ձողիկների զգայնությունը` սև կորը:

Նկար 21. Այն դեպքում երբ 570 նմ ալիքի երկարությունը միայն կարմիր և կանաչ կոների զգայնություն տի
րույթում է (ա), 480 նմ ալիքի երկարությունը գրգռում է բոլոր երեք կոները:
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stimulation of three cones through certain mixture
of red, green and blue wavelengths (the tristimulus
action), it will appear that it is impossible to obtain
the same color perception – there would not be
completely equivalent metameric colors to match.
This is because whatever green wavelength would
you chose in tristimulus action, it will usually generate
also excessive signal at the red cone output, since red
and green sensitivity spectra are widely overlapping.

նի: Եթե կանաչ և կապույտ ալիքի երկարությունների
որոշակի խառնուրդի օգնությամբ այս երկու կոնե
րի գրգռման միջոցով փորձեք վերարտադրել «կա
պույտ-կա
նաչ» գույ
նը` λ≈480 նմ, ա
պա կպարզ
վի,
որ անհնար է ստանալ այդ գույնի ընկալումը, քա
նի որ անկախ այս գործողության համար ընտրված
կանաչ ալիքի երկարությունից, այն ավելցուկային
ազդանշան կառաջացնի նաև կարմիր (այս դեպքում
խանգարող) կոնի ելքում, կարմիր և կանաչ զգայնու
թյան տիրույթների լայն փոխծածկման հետևանքով:

Figure 22. CIE 1931 RGB color matching functions.

Նկար 22. RGB գունային համընկման ֆունկցիաները ըստ CIE 1931 ստանդարտի:
The task of subtraction of unnecessary red
component rises in this particular case. In other
words, for color matching it is necessary to use
certain correction functions, so that the resulting
outputs from the cones yield better matched colors,
closer to reality. Figure 22 shows the CIE5 1931
RGB color correction matching functions, where the
red color matching function has a range of negative
values to compensate the red redundancy.
Now, when the sensitivities are transformed to
take into account the necessary corrections, we will
get a horseshoe pattern, shown in Figure 23, instead
of the triangle of Figure 20 d. Note that the perimeter
curve of the horseshoe pattern is called color locus
is showing clean monochromatic colors of the light
spectrum. In real cases, it is usually impossible to
use pure monochromatic colors as primaries, thus
yielding even a narrower gamut of possible color
reproduction, shown in the form of triangle inside the
horseshoe color map. Only colors inside that triangle
will be reproduced accurately by that lighting, color
registration or rendering system.

5

Այս մասնավոր դեպքում առաջանում է ոչ անհրա
ժեշտ, «խանգարող» կարմիր բաղադրիչները հանելու
խնդիրը: Այլ կերպ ասած, ցանկալի գույնը ստանալու
համար անհրաժեշտ է որոշակի գունային համընկ
ման ֆունկցիաներ (ԳՀՖ) կիրառել այնպես, որ կոնե
րից ստացվող ինտենսիվության արդյունքն ու ղղվի և
զգալիորեն մոտենա իրականությանը: Նկար 22-ում
ցույց է տր
ված ուղ
ղող RGB գու
նային հա
մընկ
ման
ֆունկցիաներն ըստ CIE5 1931 ստանդարտի, որտեղ
կարմիր գունային համընկման ֆունկցիան բացասա
կան արժեքների տիրույթ ունի, կարմի րի ավելցուկը
փոխհատուցելու համար:
Այժմ, RGB տարածությունը իրական գունային
քարտեզի փոխակերպելիս կստանանք նկար 23-ու մ
բերված պայտաձև պատկերները՝ նկար 20-ի եռան
կյան փոխարեն: Նշենք, որ պայտաձև պատկերի պա
րագծի կորը ցույց է տալիս լույսի սպեկտրի մոնոքրոմ
զուտ գույները: Իրականում սովորաբար անհնար է
զուտ մոնոխրոմատիկ գույներն օգտագործել որպես
հիմնական գույներ, ինչի հետևանքով գույնի վերարտադրության սպեկտրը դառնում է ավելի նեղ, ինչը
ցուցադրված է պայտաձև պատկերի ներսում տեղավորված եռանկյան միջոցով: Միայն եռանկյան ներսի գույներն են ճշգրտորեն վերարտադրվում համապատասխան լուսավորման, գունային գրանցման
կամ գունափոխանցման համակարգի միջոցով:

CIE – French for International Commission on Illumination (abbreviated CIE, Commission internationale de l’éclairage)
CIE ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է Լուսավորության միջազգային հանձնաժողով (Commission internationale de
l’éclairage)
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Figure 23. Horseshoe chromaticity map and diagram. Gamut of the CIE RGB primaries and location of
primaries on the CIE 1931 xy chromaticity diagram.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#CIE_xy_chromaticity_diagram_and_the_CIE_xyY_color_space

Նկար 23. Պայտաձև գունարժեքության քարտեզը և սխեման: CIE 1931 xy գունարժեքություն սխեմայի վրա
CIE RGB հիմ
ն ական գույների գունապնակը և հիմ
ն ական գույների դիրքը:

2.6. Լույսի և գույնի հոգեբանական
ֆիզիկական ընկալում, կորելացված
գունային ջերմաստիճան

2.6. Psychophysical Perception of
Light and Color, Correlated Color
Temperature

Ինչպես արդեն նշվել է «Սև մարմն ի կամ ջերմային
ճառագայթում» 1.2 բաժնում, ՍՄՃ սպեկտրի ինտեն
սիվությունը և մաքսիմումը միարժեքորեն որոշվում
են մարմն ի ջերմաստիճանով, ինչպես ցույց է տրված
նկար 3-ու մ: Բնականաբար, հզորության սպեկտրալ
բաշխման (ՀՍԲ) մաքսիմումը պայմանավորում է որո
շակի գունավորումը կամ երանգը, որ թույլ է տալիս սև
մարմն ի ճառագայթիչների համար, որոնք նաև կոչ
վում են Պլանկյան ճառագայթիչներ, ջերմաստիճա
նը փոխկապակցել (կորելացնել) գունավորման հետ
(նկար 24):

As it has been indicated in the section 1.2 “Black
body or thermal radiation”, the intensity and the
peak of the BBR spectrum are uniquely defined by
the temperature of the body, as illustrated in Figure
3. Naturaly, the peak of its SPD is stipulating certain
hue or coloration that allows tying the temperature
and color for black body radiators that are also
known as Planckian radiators, shown on Figure 24.

Figure 24. Illustrations for correlated color temperature scales.
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Colour Temperature in Kelvin (K)
Գնային ջերմաստիճան կելվինով (K)

Նկար 24. Կորելացված գունային ջերմաստիճանի սանդղակները:
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3000

Candle flame (1800)
Մոﬕ լյս

Sunrise/sunset (2500)
Արևածագ/մայրամտ

Morning/evening
sun (3500)
Արև կեսօրին
Lightbulb (3000)
Լամպ

http://www.photographymad.com/pages/view/what-is-

Moonlight (4000)
Լսնի լյս

Midday sun (5500)
Արև կեսօրին

Cloudy sky (6500)
Ամպամած երկինք

Clear blue sky (10000)
Անամպ կապյտ
երկինք

Source/Աղբյուրը` https://www.downlights.co.uk/faq-which-colour-temperature-.html,
colour-temperature, http://www.luxtg.com/tag/color-temperature/.
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The color that is provided by the Planckian
radiator has always a location on the
chromaticity map. Depending on the source
temperature, this location is forming the socalled Planckian Locus, shown on Figure 25.
While perceived “white” these colors have
different perceptual impact, Figure 26.
Figure 25. Planckian Locus – the curve in
the middle of the map – on the CIE 1931
Chromaticity map.

Պլանկի ճառագայթիչից ստացվող գույնը միշտ գտն
վում է քրոմայնության քարտեզի վրա: Ջերմաստիճանի
աճին զուգընթաց, Պլանկի ճառագայթիչի արձակած սպի
տակ լույսի երանգավորումը փոխվում է կարմիրից մինչև
երկնագույն: Ամեն մի երանգին վերագրվում է շիկացած
սև մարմն ի այն ջերմաստիճանը (Կելվինի սանդղակով
արտահայտված), որի ժամանակ նրա ճառագայթած սպի
տակ լույսը ձեռք է բերում համապատասխան երանգը: Այդ
երանգների կոորդինատները գունային տարածքում ձևա
վորում են մի կոր, որը կոչվում է Պլանկյան լոքուս («լոքուս»
լատիներեն նշանակում է «տեղ») և ցույց է տրված նկար
25-ու մ: Չնայած այդ գույները ընդհանուր առմամբ «սպի
տակ» են ընկալվում, սակայն տարբերվում են սպիտակի
գունային երանգավորմամբ, Նկար 26:
Եթե լույսի աղբյուրը Պլանկյան ճառագայթիչ է (օրի
նակ՝ արեգակը կամ հատուկ լաբորատոր լամպերը), ապա
նրա արձակած սպիտակ լույսի երանգավորումը գտնվում է
պլանկյան լոքուսի վրա: Այդպիսի լուսային աղբյուրը նկա
րագրվում է Գունային Ջերմաստիճանով: Մնացած դեպքե
րում լույսի աղբյուրի արձակած սպիտակ լույսի երանգավո
րումը գտնվում է Պլանկյան լոքուսից դուրս և (համեմատու
թյան արդյունքում) նրան վերագրվում է լոքուսի այն գու
նային ջերմաստիճանը, որի գունայնությունը ամենամոտն
է (ամենահամապատասխանն է) տվյալ լուսային աղբյուրի
լույսի երանգավորմանը: Այս դեպքում լուսային աղբյուրը
նկարագրվում է Համապատասխան կամ Համեմատական
Գունային Ջերմաստիճանով:
Figure 26. Illumination differences of BBR sources of
various temperatures.

Նկար 25. Պլանկյան լոքուսի կորը` CIE 1931
Գունարժեքության քարտեզի վրա կորը գտն
վում է քարտեզի մեջնամասում:

Note: Our eyes adapt quite well to light sources with different CCTs, ranging
from 2700K for 100-watt incandescent lamps to 10000K for the blue sky.
Even though the light itself may look colored (FIG. 26), objects seen under
these light sources appear to have approximately the same colors, with
whites looking white.
Source/Աղբյուրը` http://agi32.com/blog/category/sports-lighting/

Need to be stressed that the CCT is defined
for light sources that are overall perceived
as “white” light sources that however may
have some kind of coloration. Due to the
phenomenon of metamerism, there might
be huge number of light sources that deliver
overall white perception, but certainly, they
will have different color rendition abilities.
In the cases if the source is not a Planckian
radiator, hence its radiation cannot be matched
to a point on the Planckian locus, but via a
nearby point. In these cases, we speak about
Matching or Relative Color Temperature, via a
point on the Planckian locus that is the closest
to the aforementioned point.
Նշում. Մեր աչքերը բավականին լավ են հարմարվում տարբեր ԿԳՋ
ունեցող լույսի աղբյուրներին՝ 100 Վտ շիկացման լամպերի 2,700Կից մինչև §կապույտ երկնքի¦ 10,000Կ: Չնայած ինքը լույսը կարող է
գունավոր երևալ (նկար 26), այդ աղբյուրների լույսի ներքո գտնվող
առարկաների գույնը մնում է մոտավորապես նույնը, ընդ որում
սպիտակները սպիտակ են երևում:

Նկար 26. Տարբեր ջերմաստիճաններում ՍՄՃ աղբյուրնե
րի արձակած սպիտակ լույսի երանգավորում:
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2.7. Գույնի վերարտադրության (գունափոխանցման) ցուցիչը համադրված
գունային որակի սանդղակի հետ

2.7. Color Rendering Index vs.
Color Quality Scale
The ultimate criteria for describing the color
comfort is defined via so-called Color Rendering
Index (CRI) and, recently, Color Quality Scale
(CQS). CRI is a measure of a light source’s ability
to show object colors “realistically” or “naturally”
compared to a familiar reference source, either
incandescent light or daylight.
Color rendering index, CRI is 100 for the ideal
light sources, i.e. the ones that have very smooth
and mostly uniform or slightly increasing or
decreasing pattern, and decreases for the ones that
are inferior, can even get negative values.
Here is the widely accepted definition of color
rendering:
Effect of an illuminant on the color appearance of
objects by conscious or subconscious comparison
with their color appearance under a reference
illuminant (here illuminant is synonym of “light
source”).
Roughly speaking, the number itself is calculated
as 100 minus a sum of mean-square distance of
the light source SPD from an ideal SPD (such as
SPD of a BBR source), naturally both in the visible
range. For instance, as the incandescent lightbulb is
virtually a Planckian radiator, its SPD has 0 meansquare distance from the BBR curve at respective
temperature, yielding CRI=100. The real calculation
is a longer and more complex procedure, with
involvement of 8 color matching cards. However, it
is known to be as not perfect, e.g. it yields negative
values for monochromatic sources. That is why
the more modern Color Quality Scale (CQS) with
15 color cards and more advanced color space
implementation is in the process of development
and has obvious advantages over CRI [http://
colorqualityscale.com] (Figure 27).
Although, usually as a reference light source
a Planckian blackbody radiator of 5000K is
being chosen, but other BBR sources such as
incandescent lamps, that always have CRI=100, but
with other temperatures also can be chosen. This
is because human eye and the brain interpretation
psychophysically adapt to the color temperature
and map the colors to resemble as much as possible
the daylight illumination condition. However, this is
smoothly possible for light sources that are close
to CRI = 100. Otherwise, brain exerts extra efforts
for interpretation, which is perceived as discomfort
(Figure 28).

Գունային հարմարավետությունը նկարագրող լա
վագույն չափանիշները սահմանվում են այսպես կոչ
ված գույնի վերարտադրության ցուցիչի (ԳՎՑ) և,
վերջերս, գունային որակի սանդղակի (ԳՈՍ) միջոցով:
ԳՎՑ-ն լույսի աղբյուրի կողմից գույները ճիշտ վերար
տադրելու ունակության չափանիշն է՝ համեմատած
այնպիսի «էտալոնային» աղբյուրների հետ, որպիսիք
են ցերեկային լույսը կամ շիկացման լամպը, որի գույ
նի վերարտադրության ցուցիչը հավասար է 100-ի:
Պարզ ձևակերպմամբ, այդ թիվը հաշվարկվում է
որպես 100-ից հանած իդեալական ՀՍԲ կորից (օրի
նակ` ՍՄՃ աղբյուրի ՀՍԲ կորից) լույսի աղբյուրի ՀՍԲ
կորի միջին քառակուսային շեղման գումարը, որտեղ
երկուսն էլ, բնականաբար, դիտարկվում են տեսա
նելի տիրույթում: Օրինակ, քանի որ գործնականում
շիկացման լամպը Պլանկյան ճառագայթիչ է, դրա
ՀՍԲ-ն, ԳՎՑ=100 արձակող համապատասխան ջեր
մաստիճանով ՍՄՃ-ի կորից 0 միջին քառակուսային
շեղում ունի, ուստի նույնպես նրա ԳՎՑ=100։ Իրա
կան հաշվարկը ավելի երկար և ավելի բարդ պրոցես
է, որը կատարվում է գույների համեմատական 8 քար
տերի միջոցով: Սակայն դա, նույնպես, կատարյալ չի
համարվում, օրինակ` մոնոքրոմ աղբյուրների դեպքում
ստացվում են բացասական արժեքներ: Դա է պատ
ճառը, որ ներկայումս մշակվում է առավել ժամանա
կակից` 15 գունային քարտերից կազմված գունային
որակի սանդղակը (ԳՈՍ), որը ԳՎՑ-ի նկատմամբ ունի
ակնհայտ առավելություններ [http://colorqualityscale.
com] (Նկար 27):
Figure 27. CRI vs. CQS
Source/Աղբյուրը` https://www.youtube.com/watch?v=e9K7KzP3ln4&list
=PLNMt5b7ycv83H9QV03-ZmivpxdM5MjnNx&index=4

Color Rendering Index (CRI) – Գույնի վերարտադրության ցուցիչ (ԳՎՑ)
Color Quality Scale (CQS) – Գույնի որակի սանդղակ (ԳՈՍ)

Նկար 27. ԳՎՑ-ի և ԳՈՍ-ի համեմատությունը:
- 36 -

ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

Figure 28.SPD-s yielding different CRI.
Note: CRI=100 for incandescent lamp and CRI=85 for quartz metal halide lamp. The decrease is due to the spiky character of the metal
halide lamp spectral power distribution.

Նշում. Շիկացման լամպերում ԳՎՑ=100 և կվարցային մետաղահալիդային լամպերում ԳՎՑ=85: Այս նվազումը մետաղահալիդային
լամպերի հզորության սպեկտրալ բաշխման սղոցաձև բնույթի հետևանքն է:

Նկար 28. ՀՍԲ-ները որոնք տարբեր ԳՎՑ արժեքներ են առաջացնում:
Չնայած, որ որպես լույսի հղումային աղբյուր սովորաբար ընտրվում է Պլանկի 5000K ճառագայթիչը, սա
կայն կարող են ընտրվել նաև այլ ՍՄՃ աղբյուրներ, ինչպիսիք են այլ ջերմաստիճան ունեցող շիկացման լամ
պերը, որոնց ԳՎՑ-ն միշտ 100 արժեք ունի: Դա է պատճառը, որ մարդու աչքը և ուղեղի կողմից վերծանումը
հարմարվում է տվյալ գունային ջերմաստիճանին և ուղեղում այնպիսի ձևափոխում է կատարում, որ գույները
հնարավորինս մոտենան բնական լուսավորվածություն պայմաններին: Դա հնարավոր է սահուն կերպով
կատարել ԳՎՑ = 100-ին մոտ լույսի աղբյուրների դեպքում: Հակառակ դեպքում գույնի վերծանման համար
ուղեղը լրացուցիչ ջանքեր է գործադրում, որն ընկալվում է որպես անհարմարավետություն (Նկար 28):
Table 1. CCT and CRI for a number of various light sources. Note the CRI = -44 for low pressure sodium lamp.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index

Light source

CCT (K) ԿԳՋ, K

ԳՎՑ

CRI

Low-pressure sodium
(LPS/SOX)

1800

-44

Clear mercury-vapor

6410

17

Լույսի աղբյուրը
ցածր ճնշման նատրիումային լամպ
(LPS/SOX)
զուտ սնդիկային լյումինեսցենտային լամպ
բարձր ճնշման նատրիումային լամպ
(HPS/SON)
լյումինոֆորով պատված սնդիկային
լյումինեսցենտային լամպ
հալոֆոսֆատային տաք սպիտակ
լյումինեսցենտային լամպ
հալոֆոսֆատային սառը սպիտակ
լյումինեսցենտային լամպ
եռաֆոսֆոր տաք սպիտակ
լյումինեսցենտային լամպ
հալոֆոսֆատային սառը ցերեկային
լյումինեսցենտային լամպ

High-pressure sodium
(HPS/SON)

2100

24

Coated mercury-vapor

3600

49

2940

51

4230

64

2940

73

6430

76

“White” SON

2700

82

“Սպիտակ” SON լամպ

Quartz metal halide

4200

85

կվարցե մետաղահալիդային լամպ

Halophosphate warm-white
fluorescent
Halophosphate cool-white
fluorescent
Tri-phosphor warm-white
fluorescent
Halophosphate cool-daylight
fluorescent

Tri-phosphor cool-white
fluorescent
Ceramic discharge metal-halide
lamp

4080

89

5400

96

Incandescent/halogen bulb

3200

100

եռաֆոսֆոր սառը սպիտակ
լյումինեսցենտային լամպ
կերամիկական պարպման
մետաղահալիդային լամպ
շիկացման/հալոգենային լամպ

Աղ յուսակ 1. Լույսի մի շարք տարբեր աղբյուրների ԿԳՋ-ներն և ԳՎՑ-ները: Հիշենք, որ ցածր ճնշման նատ
րիումային լամպի ԳՎՑ = -44:
- 37 -

CHAPTER 1. Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

Table 1 shows the CCT and CRI for a number of
various light sources.
Figure 29 shows graphically the CCT and CRI
for a number of various light sources.
Note the SPD of the low pressure sodium lamp,
making it the worse color rendering source. In
Figure 29 the low pressure sodium CRI is marked
as 5, but a different variation of the same lamp go to
negative values, as indicated in Table 1.

Աղ յուսակ 1-ու մ ցույց է տրված լույսի մի շարք տար
բեր աղբյուրների ԿԳՋ և ԳՎՑ արժեքները:
Նկար 29-ու մ գրաֆիկորեն պատկերված են լույսի մի
շարք տարբեր աղբյուրների ԿԳՋ և ԳՎՑ արժեքները:
Նշենք, որ ցածր ճնշման նատրիումային լամպը իր
ՀՍԲ-ի շնորհիվ դասվում է գույնի վերարտադրության
վատագույն աղբյուրների շարքին: Նկար 29-ու մ ցածր
ճնշման նատրիումային լամպի ԳՎՑ-ը նշված է որպես
75, սակայն միևնույն լամպի զանազան տարբերակնե
րում այն հասնում է բացասական արժեքների, ինչպես
նշված է Աղ յուսակ 1-ու մ:

Figure 29. CRI for various sources.
Note: The SPD of the low pressure sodium lamp, making it the worse color rendering source. In this graph the low pressure sodium CRI is
marked as 5, but different variation go to negative values, as indicated in Table 1.
Source/Աղբյուրը` http://www.paullights.com/what-is-the-meaning-of-cri-or-colour-rendering-index/, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
cfm?id=18671
շիկացման և
հալոգենային

եռաֆոսֆոր
լյﬕնիսցենտ

ﬔտաղահալոգենային

լյﬕնեսցենտային

ծածկյթով ապակով սնդիկային

Հարաբերական սպեկտրալ հզորթյն

մաքր ապակով
սնդիկային

ցածր ճնշման
նատրիմային

շիկացման և հալոգենային ավանդական լամպեր

Ցածր ճնշման նատրիմային լամպ

ջերմ
Wavelength (nm)

բարձր ճնշման
նատրիմային

Ալիքի երկարթյն (նմ)

կորելացված գնային ջերմաստիճան (Կելվին)

սառը

Նշում. Ցածր ճնշման նատրիումային լամպի ՀՍԲ-ի շնորհիվ այն դասվում է գույնի վերարտադրության վատագույն աղբյուրների շար
քին – այս նկարում ցածր ճնշման նատրիումային լամպի ԳՎՑ-ը նշված է որպես 5, սակայն զանազան տարբերակներում այն մինչև
բացասական արժեքների է հասնում, ինչպես բերված է Աղ յուսակ 1-ու մ:

Նկար 29. Զանազան աղբյուրների ԳՎՑ-ը:
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

3. MEASUREMENTS OF
LIGHTING PARAMETERS AND
LABORATORY TESTING
This section describes the measurement units to
characterize light sources, the light and illumination
that they provide. Important characteristics of
virtually all light sources is that they emit radiation
with a spectrum that is not matching the eye
sensitivity spectrum as described in Figure 15. In
the most of the cases the light emission spectrum
is wider – beyond the visible sensitivity of humans’
vision. Thus it is reasonable and necessary to
differentiate the radiant energy emitted by sources,
the “Physical Energy”, from the visible light that
they generate, the luminous energy.

3.1. Energy Flow Units:
Radiometry
The science that is responsible for the
measurement of the radiant emission parameters
of sources, as well as the radiant field generated by
them within the entire spectrum of their radiation is
called radiometry.

3.1.1. Source Radiant Emission Power, watt
The physical unit for power is the watt,
W = joule/second. This means that every second,
the light source emits photons in all directions and
in the whole spectrum of its radiation, i.e. not only
visible but beyond the visible region. One watt
emissive power means that the sum of energies
of all photons of all wavelengths emitted by the
source in all directions in a second is equal to one
joule emitted. This value is denoted as PR or IR.
Naturally,

3. ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ
ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ
ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Այս բաժնում տրվում են լույսի աղբյուրների, դրանց
կողմից արձակված լույսի և ստեղծված լուսավորվա
ծության համար կիրառվող չափման ֆիզիկական մի
ավորները: Լույսի աղբյուրների կարևոր հատկանիշ
է հանդիսանում այն, որ դրանց ճառագայթած լույսի
սպեկտրը չի համընկնում Նկար 15-ու մ պատկերված
աչքի զգայնության սպեկտրի հետ: Շատ դեպքերում
այդ ճառագայթման սպեկտրն ավելի լայն է, քան մար
դու լուսազգայնության սահմանները: Այդ պատճառով
անհրաժեշտ է աղբյուրի կողմից արձակած էլեկտրա
մագնիսական ալիքների էներգիայի ճառագայթումը
(ճառագայթային էներգիան) տարբերել նրա մի մասը
կազմող լուսային էներգիայից:

3.1. Էլեկտրամագնիսական էներգիայի
հոսքի միավորներ. ռադիոմետրիա
Ռադիոմետրիան զբաղվում է օպտիկական տիրույ
թում (100նմ – 1մմ ալիքի երկարություններ ունեցող)
աղբյուրների կողմից էլեկտրամագնիսական ալիքների
ճառագայթման պարամետրերի չափումն երով: Հիմ
նական պարամետրերն են՝ ճառագայթման հոսքը,
ճառագայթման ինտենսիվությունը, էներգետիկ պայ
ծառությունը, էներգետիկ լուսավորվածությունը կամ
ճառագայթվածությունը:

3.1.1. Աղբյուրի էլեկտրամագնիսական էներգի
այի ճառագայթման հզորություն (ճառագայթման
հոսք), վատտ
Հզորության ֆիզիկական միավորը վատտն է,
Վտ = ջոուլ/վայրկյան: Այսինքն՝ լույսի աղբյուրը յուրա
քանչյուր վայրկյանի ընթացքում բոլոր ու ղղություննե
րով և ճառագայթման ամբողջ սպեկտրով ֆոտոններ
է արձակում ոչ միայն տեսանելի տիրույթում, այլ նաև
տեսանելի տիրույթից դուրս: Մեկ Վտ ճառագայթման
հզորությունը նշանակում է, որ մեկ վայրկյանում աղ
բյուրի կողմից ճառագայթած ող ջ էներգիան հավասար
է մեկ ջոուլի: Այս մեծությունը նշանակվում է որպես PR
կամ IR (R-ը radiation բառի սկզբնատառն է, որը նշա
նակում է ճառագայթում )։

Equation 3-1 / Հավասարում 3‑1

,

where IR(λ) is the spectral power distribution
(SPD) of the source radiation in all directions, i.e.
the relationship of the radiation intensity from the
wavelength of radiation.

որտեղ IR(λ) աղբյուրի ճառագայթման հզորության
սպեկտրալ բաշխումն է (ՀՍԲ):

- 39 -

CHAPTER 1. Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

3.1.2. Ճառագայթման ինտենսիվություն (տարա
ծական խտություն), Վտ/ստեռ

3.1.2. Radiant Intensity or Radiant Flux,
watts per steradian
Definition: Radiant intensity is the radiant power
or radiant energy flux, the radiant energy flown per
unit time inside a solid angle from a point source of
light.
The unit for solid angle Ω, the three-dimensional
unit of angle, is the steradian, sr (Figure 30). All
directions stemming from one point comprise a sum
of 4π steradian. Thus, the unit for radiant intensity
is the watts per steradian, W/sr. In other words,
radiant intensity is the sum of hν energies of all
photons with all various wavelengths λ (respectively
corresponding to frequencies ν) flying in particular
solid angle Ω per unit time from a point source of
light (or could be in all directions, Ω = 4π sr). Note
that 1 W/sr is equivalent to 4π sr x 1 W/sr ≈ 12.57 W
of the source’s radiant emission power if the source
radiates uniformly in all directions.
Figure 30. Definition of the steradian.

Սահմանում. ճառագայթման ինտենսիվությունը
լույսի կետային աղբյուրից մարմ
ն ային անկյան մեջ
էլեկտրամագնիսական էներգիայի ճառագայթման
հոսքի մեծությունն է ժամանակի մեկ միավորի ընթաց
քում:
Ω մարմն ային անկյան միավորը ստեռադիանն է`
ստեռ (Նկար 30): Մեկ կետից ելնող բոլոր մարմն ային
անկյունների գումարը կազմում է գունդ, կամ 4π ստե
ռադիան: Հետևաբար, էլեկտրամագնիսական էներ
գիայի ճառագայթման ինտենսիվության միավորը
Վտ/ստեռ է: Այլ կերպ ասած, էլեկտրամագնիսա
կան էներգիայի ճառագայթման ինտենսիվությու
նը լույսի կետային աղբյուրից միավոր ժամանակում
տվյալ Ω մարմնային անկյան միջով (կամ բոլոր ուղ
ղություններով, երբ Ω = 4π ստեռ) դուրս եկած բոլոր
ֆոտոնների hν էներգիաների գումարն է: Նշենք, որ
1 Վտ/ստեռ ինտենսիվությունը համազոր է 4π ստեռ x
1 Վտ/ստեռ ≈ 12.57 Վտ աղբյուրի ընդհանուր ճառա
գայթման հզորությանը, եթե աղբյուրը ճառագայթում է
բոլոր ու ղղություններով հավասարաչափ։

Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Steradian

Նկար 30. Ստեռադիանի սահմանումը:
3.1.3. Irradiance, W/m2
Intensity of the radiation on a particular surface
is defined by the energy flux per unit area, and the
unit is W/m2. If the surface is normal to the direction
of irradiation, at large distances the irradiance
depends on the reverse of the square of the
distance from the source (Figure 31). At angles that
are not normal to the incident rays each elementary
unit area of the surfaces receive lesser energy flux
- multiplied by the cosine of the angle between the
direction of the ray propagation and the normal to
the elementary surface.

3.1.3. Էներգետիկ լուսավորվածություն (ճառա
գայթվածություն, հոսքի խտություն), Վտ/մ2
Տվ յալ մակերևույթի վրա միավոր մակերեսին ընկ
նող էլեկտրամագնիսական ճառագայթման մակերևու
թային խտությունը որոշվում է նրա միավոր մակերեսի
վրա ընկած էներգիայի հոսքով, որի չափման միա
վորն է Վտ/մ2: Եթե մակերևույթի ճառագայթման ու ղ
ղության նկատմամբ ու ղղահայաց է (նորմալ է), ապա
էլեկտրամագնիսական ճառագայթման խտության
կախվածությունը աղբյուրի հեռավորությունից` հակա
դարձ քառակուսային է (Նկար 31): Երբ ընկնող ճառա
գայթները, ու ղղահայաց չեն անկման մակերևույթին,
մակերեսի յուրաքանչյուր տարր ավելի քիչ էներգիայի
հոսք է ստանում: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է նորմա
լին (ու ղղահայացին) համապատասխանող արժեքը
բազմապատկել ճառագայթի տարածման և տարրա
կան մակերեսի նկատմամբ ու ղղահայացի միջև եղած
անկյան կոսինուսով:
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

Figure 31. Irradiance depends on the reverse of the square of the distance from the source

Նկար 31. Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման խտությունը կախված է աղբյուրի հեռավորության քառա
կուսու հակադարձ մեծությունից:

3.2. Մարդու կողմից լույսի ընկալում,
լուսային միավորներ.
ֆոտոմետրիա/լուսաչափություն

3.2. Human Perception
Perspective: Luminous units,
Photometry
Respectively, the science that is responsible
for the measurement of the radiant emission
parameters of sources, as well as the radiant field
generated by them within only the visible to human
eyes perception spectrum of their radiation is called
photometry (compare with radiometry, section
3.1). In other words, in photometry, the radiant
power at each wavelength is always weighted by
the standard luminosity function (Figure 15), that
models human sensitivity to light. Thus, photometry
deals with the measurement units of light, as
perceived by humans.
Here it is necessary to mention again, that
usually for weighting by human eye sensitivity
spectrum, the photopic luminosity function is used.
This means that at very low lighting conditions;
where scotopic luminosity function represents
human sensitivity, the shorter wavelengths appear
brighter and longer wavelengths appear as less
bright. However, actually all measurements, as
a rule are based on photopic luminosity function,
if it is not mentioned otherwise, since hardly the
conditions that are described by term scotopic can
be regarded as comfortable.

Գիտության այն ոլորտը, որը զբաղվում է, աղբյուր
ներից արձակված լույսի ճառագայթման պարամետ
րերի չափումն երով, կոչվում է լուսաչափություն (համե
մատեք ռադիոմետրիայի հետ, տես` 3.1 բաժինը): Այլ
կերպ ասած, լուսաչափության մեջ ալիքի յուրաքան
չյուր երկարության համար ճառագայթման հզորու-
թյունը միշտ նորմավորվում (բազմապատկվում) է
ստանդարտ լուսազգայնության ֆունկցիայով (Նկար
15), որը մոդելավորում է մարդու ֆոտոպիկ լուսազգայ
նությունը: Հետևաբար, լուսաչափությունը գործ ունի
մարդու կողմից ընկալվող լույսի միավորների չափման
հետ:
Շատ ցածր լուսավորության պայմաններում, երբ
մարդու տեսողությանը համապատասխանում է սկո
տոպիկ լուսազգայության ֆունկցիային, կարճ ալիքնե
րը երկար ալիքների համեմատությամբ ավելի պայծառ
են թվում: Սակայն, որպես կանոն, բոլոր չափումն երը
հիմնվում են ֆոտոպիկ լուսազգայնության ֆունկցիայի
վրա (եթե չկան հատուկ նշումներ), քանի որ սկոտո
պիկ տերմինով բնութագրված պայմանները դժվար է
հարմարավետ համարել:
3.2.1. Լույսի ինտենսիվություն (լույսի ուժ),
կանդելա

3.2.1. Luminous intensity, candela
Candela, the name coming historically and
meaning candle in Latin, is the unit characterizing
the visible brightness of a source. As the word
“luminous” hints (discussed in the previous
section), the luminous intensity is the radiant power
or radiant flux, but of course, as described above,
weighted by the luminosity function, so that it always
takes into account humans’ spectral perception of
light (luminosity). Simply put, one candela is the
luminous intensity or brightness of one “average”
candle, as perceived by humans.

Կանդելան, որը պատմականորեն գալիս է լատի
ներեն մոմ բառից, լույսի աղբյուրի տեսանելի պայծա
ռությունը բնութագրող հիմն ական միավորն է: Լույսի
ինտենսիվությունը ճառագայթման հոսքի տարածա
կան խտությունն է տվյալ ու ղղությամբ, նորմավորված
ֆոտոպիկ լուսազգայնության ֆունկցիայով, որպեսզի
հաշվի առնվի մարդու աչքի սպեկտրալ լուսազգայնու
թյունը: Պարզ ասած՝ մեկ կանդելան մեկ «միջին» մոմի
լույսի ինտենսիվությունն է կամ պայծառությունը, ինչ
պես ընկալվում է մարդու կողմից:
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Compared to the radiant intensity case, instead
of just summing up (integration) the energy flows
of every wavelength of light in the light source’s
spectrum, the intensity of each wavelength is also
weighted by the SLF. Evidently, relating to energy
flow, the luminous intensity is always less than the
radiant intensity of the same source – in fact in the
most of the cases it is substantially lesser.
Definition: candela, cd, is the luminous intensity
of a source, that emits monochromatic radiation
of frequency 540×1012 hertz, which corresponds
to 555 nm wavelength green light and that has a
radiant intensity in that direction of 1⁄683 watt per
steradian (W/sr). Or for 555 nm 1 cd = 1⁄683 W/
sr. In other words, if a source of 555 nm has power
generation of 1⁄683 W/sr, whatever brightness
people statistically feel, is called 1 candela. Thus a
683 candela source of 555 nm provides 1 W/sr in all
directions of radiant flux (or radiant intensity).
Note that the 555 nm wavelength is chosen not
arbitrarily, but it corresponds to the maximum of the
human eye sensitivity, i.e. the peak of the standard
photopic luminosity function. If another wavelength
were to be used, a different coefficient, instead of
the 1⁄683 would figure in that definition. Coming
back to the example regards the standard luminosity function on the section 2.2 ”Human luminosity
function”, if e.g. a light of 490 nm is used for this
definition, approximately five times more radiant
intensity of that blue light is needed to have the
same visible intensity effect of the case of 555 nm.
As a summary, below is the relationship
between luminous and radiant intensities for a
particular wavelength of monochromatic radiation.
Here IL(l) denotes “luminous” intensity in candelas,
IR(l) denotes radiant intensity or the spectral power
distribution (SPD) in watts per steradian (W/sr),
V(l) denotes unitless standard photopic luminosity
function (Figure 15).

Համադրելով ճառագայթման ինտենսիվության
գաղափարի հետ՝ լույսի աղբյուրի սպեկտրի յուրաքան
չյուր երկարության ալիքի էներգիայի հոսքերի մեծու
թյուններն ու ղղակիորեն գումարելու (ինտեգրելու) փո
խարեն, յուրաքանչյուր երկարության ալիքի ինտենսի
վությունը նույնպես կշռվում է ՍԼՖ-ով: Ակնհայտ է, որ
էներգետիկ հոսքերի առումով լույսի ինտենսիվությու
նը միշտ պակաս է լույսի նույն աղբյուրի ճառագայթ
ման ինտենսիվությունից, ընդ որում դեպքերի մեծա
մասնությունում՝ զգալիորեն:
Սահմանում. Կանդելան (հայերեն նշանակումը՝ կդ,
միջազգայինը` cd) դա 540×1012 հերց հաճախությամբ
կանաչ լույսի (555 նմ ալիքի երկարությամբ) մոնոքրոմ
ճառագայթում արձակող աղբյուրի լույսի ինտենսիվու
թյունն է տվյալ ու ղղությամբ, որը համապատասխա
նում է էներգետիկ ճառագայթման 1⁄683 վատտ/ստե
ռադիան (Վտ/ստեռ) ինտենսիվությանը։ Կամ` 555 նմ
լույսի համար 1 կդ = 1⁄683 Վտ/ստեռ:
Նշենք, որ ալիքի 555 նմ երկարությունը պատա
հականորեն ընտրված թիվ չէ, այլ դա համապատաս
խանում է մարդու աչքի առավելագույն զգայնությանը,
այսինքն` ստանդարտ ֆոտոպիկ լուսազգայնության
ֆունկցիայի մաքսիմումին (մաքսիմալ արժեքին): Եթե
կիրառենք մեկ այլ երկարության ալիք , ապա սահման
ման մեջ 1⁄683-ի փոխարեն կունենանք այլ գործակից:
Վերադառնալով 2.2 բաժնում բերված ստանդարտ լու
սազգայնության ֆունկցիայի օրինակին և ընդունելով
օգտագործված լույսի ալիքի երկարությունը օրինակ`
490 նմ, կպարզեինք, որ անհրաժեշտ է կապույտ լույսի
մոտավորապես հինգ անգամ ավելի մեծ էլեկտրամագ
նիսական ալիքների ճառագայթման ինտենսիվություն
555 նմ-ից ստացվող` նույն տեսանելի ինտենսիվու
թյան արդյունքին հասնելու համար:
Ստորև բերված է լուսային (ֆոտոմետրիկ) և ճա
ռագայթման (ռադիոմետրիկ) էներգիաների ինտեն
սիվությունների միջև կապը: Այստեղ IL(l) դա կանդե
լաներով արտահայտված լույսի ինտենսիվությունն է,
IR(l)-ն` Վտ/ստեռ-ով արտահայտված ճառագայթման
ինտենսիվությունն է կամ հզորության սպեկտրալ բաշ
խումը (ՀՍԲ), իսկ V(l)-ն չափողականություն չունեցող
ստանդարտ ֆոտոպիկ լուսազգայնության ֆունկցիան
է (ՍԼՖ, Նկար 15):

Equation 3‑2 / Հավասարում 3‑2

IL(λ) = 683 V(λ) ⋅ IR(λ).

As we have already seen, for the 555 nm
wavelength monochromatic source, where the
V(λ=555 nm) = 1, and for IR(λ) = 1 W/sr, radiant
intensity will transfer to 683 cd.
Thus, as shown in the example above, the same
candela measure may mean very different actual
physical power radiation of sources – depending on
the wavelength, or, in general the spectrum of the
source.

Ինչպես արդեն տեսանք, ալիքի 555 նմ երկարու
թյամբ մոնոքրոմ աղբյուրի դեպքում, որտեղ V(λ=555
նմ) = 1 և IR(λ) = 1 Վտ/ստեռ, լույսի ինտենսիվությունը՝
IL(λ=555 նմ), կհամապատասխանի 683 կդ-ին:
Հետևաբար, ինչպես ցույց է տրվում վերը բերված
օրինակում, կախված ալիքի երկարությունից, կամ,
ընդհանոր առմամբ, աղբյուրի սպեկտրից` միևնույն
լույսի ինտենսիվությամբ տարբեր աղբյուրներ կարող
են ունենալ ճառագայթման տարբեր ինտենսիվու
թյուններ:
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Necessary to remember, that for humans most
important is the spectrum that corresponds to
that of the sun, or, more precisely, the radiation
spectrum of a black body at around 5500 K, and this
importance is expressed via photopic luminosity
function.
3.2.2. Luminous flux, lumen
While candela characterizes a source of light, in
photometry we also need to characterize a flux of
visible light, similar to the radiant intensity (radiant
flux) in radiometry. It is natural to derive this unit
through candela. The unit is called lumen (lm):

Պետք է հիշել, որ մարդու համար ամենակարևորն
այն սպեկտրն է, որը համապատասխանում է արեգա
կի, կամ, բացարձակ սև մարմն ի մոտ 5500 K ճառա
գայթման սպեկտրին, և այս կարևոր հանգամանքն
արտահայտվում է ֆոտոպիկ լուսազգայնության ֆունկ
ցիայի միջոցով:
3.2.2. Լուսային հոսք, լյումեն
Եթե կանդելան բնութագրում է աղբյուրի լույսի ին
տենսիվությունը, ապա ֆոտոմետրիա-լուսաչափությու
նում անհրաժեշտ է բնութագրել նաև տեսանելի լույսի
հոսքն այնպես, ինչպես ռադիոմետրիայում ճառա
գայթման հոսքի մեծությունը: Բնական է, որ չափի այս
միավորը ստացվում է կանդելայի միջոցով: Այդ կոչ
վում է լյումեն (լմ, միջազգային նշանակումը՝ lm):
Հավասարում 3‑3

Equation 3-3

1 lm = 1 cd⋅sr
If a light source equivalent to 1 candela radiates
in all directions uniformly, then within each unit
steradian of solid angle, in any direction, the
luminous flux will be equal to 1 lumen. Thus, as
it has been mentioned in the previous section,
lumen and candela can be used interchangeably,
depending on the context of the measurement.
The same source of 1 candela in all directions,
i.e. within the total solid angle Ω = 4π sr, will have
total luminous flux of 1 cd ⋅ 4π sr = 4π cd⋅sr ≈
12.57 lumens. Again, for the 555 nm wavelength
monochromatic source, where the V(λ=555 nm)
= 1, and for IR(λ) = 1 W/sr, radiant intensity will
transfer to 683 cd, and as the radiation is uniform
in all directions, that will represent total of ≈8583
lumens.
For the 490 nm wavelength monochromatic
source, the V(λ=490 nm) ≈ 0.2 (Figure 15), and
again for the same radiant flux of IR(λ=490 nm) =
1 W/sr, luminous intensity of that monochromatic
source will be equal to 136.6 cd, and again, and
if the radiation is uniform in all directions, that will
represent total of ≈1716.6 lumens as a sum of
luminous flux in all directions. Note that while the
power radiated in both cases is the same, due to
spectral sensitivity of the human eye these two
light emissions are characterized by very different
luminous flux values.
If the two aforementioned sources, each 1 W/sr,
total of 2 W/sr, are radiating at the same time from
the same location, we would have 683+136.6=816.6
cd and respectively 10264.7 lm in the total visible
spectrum. This is reflected in the Equation 3-4.

1 լմ = 1 կդ⋅ստեռ
Եթե 1 կանդելային համազոր համասեռ լույսի աղ
բյուրը բոլոր ու ղղություններով ճառագայթներ է արձա
կում, ապա յուրաքանչյուր միավոր ստեռադիան մարմ
նային անկյան մեջ լուսային հոսքը հավասար կլինի 1
լյումենի: Ուստի, ինչպես արդեն ասվել է նախորդ բաժ
նում, կախված չափումն երի պայմաններից` լյումենը և
կանդելան կարող են փոխարինել միմյանց: 1 կանդելա
ինտենսիվությամբ սֆերիկ աղբյուրի ընդհանուր լու
սային հոսքը կլինի 1 կդ ⋅ 4π ստեռ = 4π կդ⋅ստեռ ≈
12.57 լյումեն: Կրկին, ալիքի 555 նմ երկարությամբ մո
նոքրոմ աղբյուրի՝ V(λ=555 նմ) = 1 և IR(λ) = 1 Վտ/ստեռ,
դեպքում ճառագայթման ինտենսիվությունը կհամա
պատասխանի 683 կդ և, քանի որ բոլոր ու ղղություն
ներով ճառագայթումը հավասարաչափ է, ապա բոլոր
ուղղություններով լուսային հոսքի գումարը կկազ
մի
≈ 8583 լյումեն:
Ալիքի 490 նմ երկարությամբ մոնոքրոմ աղբյու
րի դեպքում` V(λ=490 նմ) ≈ 0.2 (Նկար 15), և միևնույն
IR(λ=490 նմ) = 1 Վտ/ստեռ ճառագայթման ինտենսիվության մեծության դեպքում, այդ մոնոքրոմ աղբյուրի
լույսի ինտենսիվությունը հավասար կլինի 136.6 կդ, և
եթե բոլոր ու ղղություններով ճառագայթումը համասեռ
է, ապա այն կկազմի ≈ 1716.6 լյումեն` որպես բոլոր ու ղ
ղություններում լուսային հոսքի գումար: Չնայած ճա
ռագայթման հզորությունը երկու դեպքում էլ նույնն է,
մարդու աչքի սպեկտրալ զգայնության շնորհիվ այս
երկու արձակված լույսերը բնութագրվում են լուսային
հոսքի տարբեր արժեքներով:
Եթե վերոհիշյալ երկու աղբյուրները, յուրաքանչյու
րը՝ 1 Վտ/ստեռ էներգետիկ ինտենսիվությամբ, ճառա
գայթում են միաժամանակ, ապա լույսի ընդհանուր
ինտենսիվությունը կլինի 683 + 136.6 = 816.6 կդ և հա
մապատասխանաբար` 10264,7 լմ: Սա արտացոլված է
3-4 հավասարման մեջ.

Equation 3-4 / Հավասարում 3‑4
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where In is the wavelength of the n-th monochromatic
component.
If the source is not monochromatic or is not
a combination of monochromatic sources as in
the previous example where simple weighted
summation works, then we need to integrate
Equation 3-2 from 390 nm to 720 nm to obtain the
real luminous intensity and flux (Equation 3-5):

որտեղ` ln-ը n-րդ մոնոքրոմ բաղադրիչի ալիքի երկա
րությունն է:
Եթե աղբյուրը մոնոքրոմ չէ, կամ մոնոքրոմ աղբյուր
ների համադրություն չէ` ինչպես նախորդ օրինակում,
որտեղ կիրառելի էր պարզ կշռված գումարումը, ապա
իրական լուսային ինտենսիվությունը և հոսքը ստանա
լու համար անհրաժեշտ կլինի ինտեգրել Հավասարում
3‑2-ը` 390 նմ-ից մինչև 720 նմ, այսինքն ալիքի երկա
րությունների ող ջ տեսանելի տիրույթում (Հավասա
րում 3‑5):

Equation 3-5 / Հավասարում 3‑5

Naturally, Equation 3-2, Equation 3-4 and
Equation 3-5 produce values in both candelas and
lumens, since while IL is in candelas, but lumens are
defined for one sr, thus they deliver the same value
in lm (Equation 3-3).

Բնականաբար, Հավասարում 3‑2-ի, Հավասարում
3‑4-ի և Հավասարում 3‑5-ի արժեքներն արտահայտ
վում են թե կանդելայով, և թե լյումենով, քանի որ IL
արտահայտված է կանդելայով: Սակայն լյումենը որոշ
ված է մեկ ստեռ-ի համար, ուստի թե լուսային հոսքը՝
լմ-ով և թե լուսային ինտենսիվությունը՝ կդ-ով նույն
թվային արժեքն են ստանում են (Հավասարում 3‑3):
3.2.3. Լուսավորվածություն, լյուքս

3.2.3. Illumination, lux
Illumination is, in fact, the target variable that
is regulated by the standards. The unit used for
illumination is the lux, lx.
The lux is defined as the ratio of the unit luminous
flux to the unit area, normal to the surface, that it
illuminates:

1 lux = 1 lumen / 1 square meter.
1lx = 1lm/m2 = 1 cd·sr/m2.

Ըստ էության լուսավորվածությունն այն նպա
տակային փոփոխականն է, որը կանոնակարգվում
է ստանդարտներով: Լուսավորվածության միավորը
լյուքսն է` լք (միջազգային նշանակումը՝ lx):
Լյուքսը սահմանվում է որպես միավոր լուսային
հոսքի և դրա կողմից նորմալ (ու ղղահայաց անկումով)
լուսավորվող միավոր մակերեսի հարաբերություն.
1 լյուքս = 1 լյումեն/1 քառակուսի մետր
1լք = 1լմ/մ2 = 1 կդ·ստեռ/մ2
3.2.4. Պայծառություն

3.2.4. Luminance
The luminance levels are measured in candelas
per square meter, cd/m2, aka nit (nt) and for ideal
diffuse or Lambertian (Figure 32) reflector, is
defined as:

Պայծառության մակարդակները չափում են կանդե
լան բաժանած քառակուսի մետրի վրա՝ կդ/մ2, և կա
տարյալ դիֆուզ կամ լամբերտյան անդրադարձիչի հա
մար (Նկար 32) այն սահմանվում է՝

Equation 3-6 / Հավասարում 3‑6

Lv = Ev R/π,
where Lv is the luminance level in cd/m2, Ev is the
illumination level in lux, R is the reflectivity (same as
albedo), π = 3.14159... . For example, if a pavement
has 30% reflectivity, assuming it is totally diffuse,
means it is a Lambertian diffuser - does not have
any specular, i.e. mirror type reflective component, and the illumination level is 300 lux, then
Lv = 300 x 0.3 / 3.14159 ≈ 28.65 cd/m2.
Here is another description of luminance: if a
square meter of pavement has 1 cd/m2 luminance,
if looking at this square from a very large distance,

որտեղ Lv-ն պայծառության մակարդակն է կդ/մ2-ով,
Ev-ն լուսավորվածության մակարդակն է լյուքսով, R-ը
անդրադարձման գործակիցն է π = 3.14159... : Օրինակ,
եթե ճանապարհածածկի անդրադարձման գործակիցը
30% է, և ենթադրաբար այն ապահովում է ամբողջովին
ցրված (դիֆուզ) անդրադարձում (լամբերտյան դիֆու
զոր է, այսինքն չունի հայելային անդրադարձման բա
ղադրիչ), իսկ լուսավորվածության մակարդակը 300
լյուքս է, ապա Lv = 300 x 0.3 / 3.14159 ≈ 28.65 կդ/մ2:
Ահա՛ պայծառության մեկ այլ նկարագրություն: Եթե
ճանապարհածածկի մեկ քառակուսի մետր մակերեսն
ու
նի 1 կդ/մ2 պայծառություն, և եթե այդ մակերեսին
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նայենք շատ մեծ հեռավորությունից՝ ենթադրելով, որ
օդի զանգվածում էներգիայի կորուստ չունենք, ապա
այդ մակերեսի պայծառությունը համարժեք կլինի
1 կանդելա լույսի ինտենսիվությամբ աղբյուրին: Տե՛ս
նաև Նկար 32:

and assuming no loss of energy in the air mass,
that square meter is generating the same luminous
flow as just a source that has 1 candela brightness.
Also look at Figure 32.

Figure 32. Explanation of the candela per square meter.
Source/Աղբյուրը` http://www.aeny.com.tw/products/lamp/technology_support/Lighting_Terms.htm,
http://rsagencies.co.za/lumens-for-the-laymen/

Նկար 32. Կանդելա քառակուսի մետրի վրա միավորի բացատրությունը:
Նորից նկատենք, որ այս բոլոր հարաչափերը
անմիջականորեն տեղեկություն չեն պարունակում
ճառագայթման կամ լույսի սպեկտրալ բաղադրության
վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ միևնույն ռադիոմետրիկ արժեքը կարող է համապատասխանել տարբեր ֆոտոմետրիկ արժեքների, կախված հզորության
սպեկտրալ բաշխվածությունից, ինչպես նկարագրված
է 3.2.1. և 3.2.2. բաժիններում։
Աղյուսյակ 2-ում ամփոփ ներկայացվում են էներգետիկ (ռադիոմետրիկ) և լուսային (ֆոտոմետրիկ) մեծությունները։

Note again, that all of these parameters do
not directly include information on the spectral
composition of the radiation or light. This means
that the same radiometric value may correspond
to different photometric values depending on the
spectral power distribution (SPD), as it has been
explained in the sections 3.2.1. and 3.2.2.
Table 2 summarizes the energy (radiometric)
and luminous (photometric) values.

Table 2. Correspondence between basic radiometric and photometric parameters.
Energy (Radiometric)
Quantities

Assigned
as

Luminous (Photomet- Assigned
ric) Quantities
as

Unit

Radiant Flux

Φe

W

Radiant Intensity

Ie

W/sr
2

Unit

Luminous Flux

Φv

lm

Luminous Intensity

Iv

lm/sr = cd

Radiance (Radiant Brightness)

Le

W/sr*m

Luminance (Brightness) Lv

lm/sr*m2 = cd/m2

Irradiance, Flux density

Ee

W/m2

Illuminance

lm/m2= lx

Ev

. radiant flux: the rate at which light energy is emitted; this is measured in watts (J/s =W).
. radiant intensity: ﬂux radiated into a unit solid angle, i.e., 1 sr, measured in W/sr = intensity from a point source.
c
. radiance: radiant intensity per unit of projected surface area, measured in W/sr⋅m2 = intensity from a surface.
d
. irradiance (ﬂux density): incident ﬂux per unit surface area, in W/m2.
a

b
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Աղյուսակ 2. էներգետիկ և լուսային մեծությունների միջև համապատասխանությունը։
Էներգետիկ միավորներ
(ռադիոմետրիկ)
Ճառագայթային հոսք
Ճառագայթման
ինտենսիվություն

ա

բ

Էներգետիկ պայծառություն

գ

Էներգետիկ լուսավորվածություն
(ճառագայթվածություն) դ

Նշանակում

Միավոր

Լուսային միավորներ Նշանա(ֆոտոմետրիկ)
կում

Φe

Վտ

Լուսային հոսք

Ie

Վտ/ստեռ

Le
Ee

Միավոր
լմ

Լույսի
ինտենսիվություն

Φv
Iv

լմ/ստեռ =կդ

Վտ/
ստեռ*մ2

Պայծառություն

Lv

լմ/ստեռ*մ2=
կդ/մ2

Վտ/մ2

Լուսավորվածություն

Ev

լմ/մ2 =լք

ա. Ճառագայթային հոսք. ճառագայթած լուսային էներգիայի քանակն է միավոր ժամանակում. այն չափվում է վատտերով
(Ջ/վրկ=Վտ):
բ. Ճառագայթման ինտենսիվություն. ճառագայթային հոսքն է միավոր մարմնային անկյան, այն է 1ստեռ-ի ներսում.
չափման միավորն է՝ Վտ/ստեռ. նկարագրում է ինտենսիվությունը կետային աղբյուրից:
գ. Էներգետիկ պայծառություն. ճառագայթման ինտենսիվությունն է պրոյեկտված միավոր մակերեսի վրա. չափման
միավորն է՝ Վտ/ստեռ⋅մ2. նկարագրում է ինտենսիվությունը մակերեսից:
դ. Էներգետիկ լուսավորվածություն (հոսքի խտություն). միավոր մակերեսի վրա ընկնող Ճառագայթման հոսքն է.
չափման միավորն է՝ Վտ/մ2:

3.3. Performance parameters
3.3.1. Luminous efficacy, lm/W
Luminous efficacy, K, defines the efficiency of
light sources. This is the ratio of visible luminous flux
to radiant flux emitted by a source. In other words,
luminous efficacy shows the lumens generated
versus the total radiation of power.
In fact K can be represented as IL / IR. Combining
Equation 3-1 and Equation 3-5 one gets:
Equation 3-7 / Հավասարում 3‑7

If IR = IL, then we have K = Km, where the maximum
luminous efficacy is defined as Km=683 lm/W –
only possible for ideal 555 nm light generation
source. In real life this parameter characterizes
any advancement in light source technology, and in
fact it currently varies in between 10 ÷ ≈300 lm/W.
3.3.2. Luminous efficiency
Luminous efficiency, E, defines the physical
efficiency of light sources in terms of usual
percentage, W/W. This is the ratio of visible radiant
flux to total radiant flux emitted by a source. In
other words, luminous efficiency shows the portion
of power that became visible light versus the total
power of radiation.
Since from Equation 3-5 one gets:

3.3.

Արդյունավետության պարամետրեր

3.3.1. Լուսային արգասիք, լմ/Վտ
Լուսային արգասիքը, կամ լուսարգասիքը՝ K, սահ
մանում է լույսի աղբյուրի արդյունավետությունը: Սա
տեսանելի լուսային հոսքի և աղբյուրի կողմից արձա
կած ճառագայթման հոսքի մեծության հարաբերու
թյունն է: Այլ կերպ ասած, լուսային արգասիքը ցույց է
տալիս գեներացված լյումենները` ճառագայթված ընդ
հանուր էներգիայի համեմատ:
Փաստորեն K-ն կարող է ներկայացվել որպես IL/IR:
Իրար միացնելով Հավասարում 3‑1-ը և Հավասարում
3‑5-ը ստանում ենք`


Եթե IR = IL, ա
պա ստա
նում ե
նք K = Km, որտեղ
առավելագույն լուսային արգասիքը որոշվում է որ
պես Km=683 լմ/Վտ, ինչը հնարավոր է միայն 555 նմ
իդեալական լույս գեներացնող աղբյուրի դեպքում:
Իրական կյանքում այս պարամետրը բնութագրում է
լույսի աղբյուրի ցանկացած տեխնոլոգիական առա
ջըն
թա
ցը և, ի դեպ, ներ
կա
յումս այն տա
տան
վում է
10 ÷ ≈300 լմ/Վտ միջակայքում:
3.3.2. Լուսային ՕԳԳ
Լուսային ՕԳԳ-ն` E, սահմանում է լույսի աղբյուրի
ՕԳԳ-ն` արտահայտված սովորական տոկոսներով,
Վտ/Վտ: Սա էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառա
գայթման տեսանելի-կշռված հոսքի մեծության և աղ
բյուրի կողմից արձակած ընդհանուր էլեկտրամագնի
սական ալիքների ճառագայթման հոսքի մեծության
հարաբերությունն է: Այլ կերպ ասած, լուսային ՕԳԳ-ն
ցույց է տալիս հզորության այն մասը, որը ճառագայթ
ման ընդհանուր հզորության համեմատ` ընկալվում է
որպես տեսանելի լույս:
Հավասարում 3‑5–ից ստանում ենք`
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Equation 3-8 / Հավասարում 3‑8

by denoting

ընդունելով

, as the

Radiant Visible Flux - the power of the light that can
be perceived by human eyes, we get

, որպես էլեկտրա-

մագնիսական ալիքների ճառագայթման տեսանելի
հոսք, այսինքն` մարդու աչքի կողմից ընկալելի լույսի
հզորություն, ստանում ենք`

Equation 3-9 / Հավասարում 3‑9

IL = Km IRV
Equation 3-10 / Հավասարում 3‑10

If IRV = IR, then we have E = 100%, for the ideal
light generation source, that happens at only 555
nm. In real life this parameter again characterizes
any advancement in light source technology, and
in fact it currently varies in between 2% and about
12%. Easy to see what would be the maximum
efficiency number for a uniform white light, i.e. IR(λ)
= IRW within the visible range and 0 otherwise:

Եթե IRV = IR, ապա լույս գեներացնող իդեալական
աղբյուրի դեպքում ստանում ենք E = 100%, որը տե
ղի է ունենում միայն 555 նմ դեպքում: Իրական կյան
քում այս պարամետրը կրկին բնութագրում է լույսի
աղբյուրի ցանկացած տեխնոլոգիական առաջընթացը
և, ի դեպ, ներկայումս այն տատանվում է 2%-ից մինչև
մոտ 12% միջակայքում: Ակնհայտ է, որ առավելագույն
արդյունավետ թիվը համաչափ սպիտակ լույսի համար
IR(λ) = IRW է տեսանելի միջակայքում և 0՝ դրանից դուրս:

Equation 3-11 / Հավասարում 3‑11

3.3.3. Lighting Efficiency or Wall-Plug
efficiency, lm/W, power supply efficiency
Wall Plug efficiency is the ratio of luminous flux
to power consumed by a source. In other words,
it shows the lumens generated versus the total
wattage consumed from the wall plug.
In fact this parameter can be represented as
IL/Pc, where Pc is the power consumed. Manufacturers usually provide this number for a particular lighting product. It takes into account also
power conversion losses, e.g. if an AC to DC or
other conversion is needed. If that converter has
η efficiency, then the lighting efficiency will be
luminous efficacy, K, times η, and this is what one
can find in the specs of a manufacturer. If talking in
terms of Luminous efficiency, then total efficiency
would be ηE. This parameter is very easy to use
for calculations of the resulting lighting efficiency.

 .3.3. Լուսավորության արդյունավետություն կամ
3
«ՕԳԳ վարդակից», լմ/Վտ, սնուցման աղբյուրի
ՕԳԳ
Վարդակի ՕԳԳ-ն` դա լուսային հոսքի նկատմամբ
աղբյուրի կողմից սպառված էներգիայի հարաբերու
թյունն է: Այլ բառերով, այդ ցույց է տալիս վարդակից
(ցանցից) սպառված վատտերի ընդհանուր քանակի
դիմաց գեներացված լյումենները: Փաստորեն այս պա
րամետրը կարելի է ներկայացնել որպես IL/Pc, որտեղ
Pc սպառված հզորությունն է: Սովորաբար արտադրող
ներն այս թիվն են մակնշում իրենց լուսատեխնիկա
կան արտադրանքի պիտակների վրա: Այստեղ հաշվի
են առնվում նաև էլեկտրաէներգիայի փոխակերպու
մից առաջացող կորուստները, օրինակ` եթե անհրա
ժեշտ է լինում փոփոխական հոսանքը (ՓՀ, անգլերեն
AC) փոխակերպել հաստատուն հոսանքի (ՀՀ, DC) և
այլն: Եթե փոխակերպիչի ՕԳԳ-ն η է, ապա լուսավո
րության արդյունավետությունը կլինի լուսային արգա
սիքը` K անգամ η, և արտադրողների մասնագրերում
հենց սա է մակնիշվում: Ինչ վերաբերվում է լուսային
ՕԳԳ-ին, ապա ընդհանուր ՕԳԳ կլիներ ηE: Այս պա
րամետրը շատ հեշտ է կիրառել ստացված լուսավորու
թյան արդյունավետությունը հաշվելու համար:
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3.4. Լաբորատոր չափում
ն եր

3.4. Laboratory testing
This section addresses the means used for
measurement of light related parameters.
It
is necessary to understand, that while human
perception of light is related to the complex
mechanisms of cognition, and these mechanisms
yield certain variability from human to human,
however there are instruments that perform precise
measurements that are unambiguous in their
interpretation. At the same time it is necessary to
mention about the fact that e.g. the cone sensitivity,
Figure 14, as well as overall luminosity functions
Figure 15 are statistical averages. These averages
were obtained by measuring the perception of light
of significant number of persons of various ages
and for both sexes and, as a result, the SLF shape
was build.

Այս բաժնում կխոսենք լույսին առնչվող պարամետ
րերի (հարաչափերի) և չափման միջոցների օգտա
գործման վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ
մարդու կողմից լույսի ընկալումը կապված է ճանաչո
ղական բարդ մեխանիզմն երի հետ, և այդ մեխանիզմ
նե
րը բե
րում են նրան, որ տար
բեր մարդ
կանց մոտ
ընկալումը կարող է զգալիորեն տարբերվել, սակայն
կան այնպիսի ճշգրիտ չափիչ սարքեր, որոնք միան
շանակ են մեկնաբանում այդ պարամետրերը: Միև
նույն ժամանակ, հարկ է նշել այն փաստը, որ կոնե
րի զգայնությունը` Նկար 14, ինչպես նաև ընդհանուր
լուսազգայնության ֆունկցիան` նկար 15, ըստ էության
միջին վիճակագրական տվյալներ են: Այս միջինաց
ված տվյալները ստացվել են տարբեր տարիքի և սե
ռի պատկանող զգալի թվով անձանց կողմից լույսի
ընկալումը չափելու միջոցով և ստացված տվյալների
միջինացման արդյունքում կառուցվել է ընդհանրական
ՍԼՖ-ի կորը:
3.4.1. Սպեկտրոմետր

3.4.1. Spectrometer
Spectrometer is a device that allows to measure
the intensity or power of radiation depending on the
frequency or equivalent wavelength. The simplest
spectrometer is composed of a source holder, a
prism and a measurement detector shown in Figure
33. Due to the dispersion in the prism the light
from the source is decomposed to its components’
intensities of which are continuously measured by
a detector. This measurement, in fact, yields the
spectrum power distribution (SPD).

Սպեկտրոմետրը սարք է, որը թույլ է տալիս չափել
էլեկտրամագնիսական ճառագայթման հզորության
կախվածությունը ալիքի երկարությունից: Ամենա
պարզ սպեկտրոմետրը բաղկացած է չափվող լույսի
աղբյուրից, պրիզմայից և չափիչ դետեկտորից, տես`
նկար 33: Պրիզմայի միջոցով տարալուծման` - դիս
պերսիայի շնորհիվ, աղբյուրից դուրս եկող լույսը կազ
մալուծվում է բաղադրիչների, որոնց ինտենսիվությու
նը սահուն կերպով չափվում է դետեկտորի կողմից:
Փաստորեն, այս չափման արդյունքում ստանում ենք
հզորության սպեկտրալ բաշխումը (ՀՍԲ):

Figure 33. The prism spectrometer operation principle and the setup.
Note: The source beam and the measurement gauge.
Source/Աղբյուրը` http://labs.physics.dur.ac.uk/level1/projects/spectrometer.php ; http://tiny.cc/m8fa1y

Նշում: Ուշադրություն դարձրեք աղբյուրից արձակած փնջին և չափիչ սարքին:

Նկար 33. Պրիզմային սպեկտրոմետրի աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը:
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

Figure 34. Visual spectra of incandescent and fluorescent lightbulbs showing the continuous nature of the
former and the linear spikiness of the latter.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index. http://housecraft.ca/eco-friendly-lighting-colour-rendering-index-andcolour-temperature

Նկար 34. Շիկացման և լյումինեսցենտային լամպերի երևացող սպեկտրերը, որտեղ կարելի է տեսնել առա
ջինի շարունակական/անընդհատ բնույթը և երկրորդի գծային սղոցաձև բնույթը:
Figure 34 illustrates the spectra of incandescent
and fluorescent lightbulbs as seen, showing
the continuous nature of the first and the linear
spikiness of the second. Note SPD-s of various
light sources. Also note that all SPD-s are in the
visible range of approximately 350 ÷ 750 nm.
To achieve higher accuracy and to eliminate
the influence of the prism material itself, the
grating spectrometers are developed. Here the
decomposition of the input beam is taking place
due to the diffraction, rather than the dispersion
used in a glass (quartz) prism spectrometer. Action
of a diffraction grating is illustrated in Figure 35.

Նկար 34–ի ձախ կողմում պատկերված են շիկաց
ման և լյումինեսցենտային լամպերի սպեկտրերը, որ
տեղ երևում է առաջինի սահուն բնույթը և երկրորդի
արտահայտված սղոցաձև բնույթը:
Ուշադրություն
դարձրեք լույսի տարբեր աղբյուրների ՀՍԲ-ներին
նկարի աջ կողմում: Նաև հարկ է նշել, որ բոլորի ՀՍԲները գտնվում են մոտավորապես 350 ÷ 750 նմ տե
սանելի միջակայքում:
Դիֆրակցիոն ցանցով սպեկտրոմետրերը ստեղծվել
են տվյալների ճշգրտությունը բարձրացնելու և պրիզ
մայի նյութի ազդեցությունը վերացնելու նպատակով:
Այստեղ մուտքային փնջի կազմալուծումը տեղի է ու
նենում դիֆրակցիայի, և ոչ թե դիսպերսիայի շնորհիվ`
ինչպես ապակե (կվարցե) պրիզմայով սպեկտրոմետ
րերում: Դիֆրակցիոն ցանցի աշխատանքը պատկեր
ված է Նկար 35-ու մ:
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Figure 35. Diffraction gratings: a. 300 Lines/mm Large Jarrell Ash Fisher Scientific Difraction Grating; b. an
incandescent light bulb seen through a diffraction grating; c. diffraction grating (1) compared to a prism (2); d.
compact discs action as diffraction grating.
Source/Աղբյուրը` http://www.ebay.com/itm/like/161522579868

a

b

c

d

Նկար 35. Դիֆրակցիոն ցանցեր` ա. 300 գիծ/մմ Ջարել Աշ Ֆիշեր գիտական խոշոր դիֆրակցիոն ցանց,
բ. դիֆրակցիոն ցանցում երևացող շիկացման լամպի լույսը, գ. դիֆրակցիոն ցանցի (1) համեմատությունը
պրիզմայի հետ (2), դ. կոմպակտ սկավառակը որպես դիֆրակցիոն ցանց:
The schematic principle of operation, the setup
and a commercial device are shown in Figure 36.
The modern spectrometers easily allow to plot the
power distribution spectrum with 10 nm resolution
steps, yielding more than 30 readings per SPD.
Certainly scientific equipment resolves much
more, but the cost of the equipment also increases
substantially. Importantly, spectrometers can also
be used to plot the reflectance or transmittance
SPD as well.
Any SPD measured through a spectrometer
can
be
converted
in
spectrophotometric
measurement, if the received SPD is normalized
by the standard luminosity function (SLF), which
can be done numerically in the digital device
or in post measurement through the computer.
Another interesting piece of equipment is the
spectrocolorimeter, which can provide the source
colorimetric values in CIE 1931 and 1976 color
spaces, as well as allows measuing the relative
color temperature.

Աշխատանքի սխեմատիկ սկզբունքը, կառուցված
քը և արդյունաբերական նպատակով ստեղծված սար
քը ցույց են տրված Նկար 36-ու մ: Ժամանակակից
սպեկտրոմետրերը թույլ են տալիս հեշտությամբ ստա
նալ (կառուցել) հզորության սպեկտրալ բաշխման կո
րեր` 10 նմ լուծողունակության քայլով` մեկ ՀՍԲ-ի հա
մար արտաբերելով ավելի քան 30 տվյալ/ցուցմունք:
Իհարկե, գիտահետազոտական սարքավորումն երը
ապահովում են շատ ավելի բարձր լուծողունակություն,
սակայն նման սարքավորումն երի արժեքը համապա
տասխանաբար մեծ է: Կարևոր է նշել, որ սպեկտրո
մետրերը կարող են օգտագործվել նաև անդրադարձ
ման գործակցի կամ տրանսմիսիայի (թափանցելիու
թյան) գործակցի ՀՍԲ-ի կորերը ստանալու համար:
Սպեկտրոմետրի միջոցով չափված ցանկացած
ՀՍԲ կարող է փոխվել սպեկտրոֆոտոմետրիկ չափ
ման, եթե ստացված ՀՍԲ-ը նորմավորվի ստանդարտ
լուսազգայնության ֆունկցիայով (ՍԼՖ), որը կարելի է
չափումն երը գրանցելուց հետո կատարել թվային եղա
նակով` թվային սարքի միջոցով կամ համակարգչի օգ
նությամբ: Մյուս հետաքրքիր սարքը սպեկտրոկոլորի
մետրն է, որը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել
լույսի աղբյուրի գունայնության կոորդինատները CIE
1931թ. և 1976թ. գունային տարածքներում, ինչպես
նաև որոշել կորելացված (փոխկապակցված) գու
նային ջերմաստիճանը:

Figure 36. Grating Spectrometer schematic, setup and the complete equipment.

Նկար 36. Դիֆրակցիոն ցանցով սպեկտրոմետր` սարքի սխեմատիկ, կառուցվածքային և ամբողջական
պատկերները:
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3.4.2. Լյուքսմետր

3.4.2. Luxmeter
A luxmeter, Figure 37, is a light intensity meter
that is sensitive to the visible radiation range and
is normalized according to the photopic standard
luminosity function, Figure 15.

Լյուքսմետրը (Նկար 37) նախատեսված է տվյալ
(հետաքրքրող) մակերևույթի վրա լուսավորվածությու
նը չափելու համար: Այն զգայուն է տեսանելի տիրույ
թում, և նորմավորված ըստ ստանդարտ ֆոտոպիկ լու
սազգայնության ֆունկցիայի, Նկար 15:

Figure 37. Luxmeters.

Նկար 37. Լյուքսմետրեր:
Since it is normalized per SLF, it automatically
counts for human vision, and delivers the readings
not in energy values but in lux. Usually they have
a silicon photovoltaic conversion sensor, which
covers virtually all visual range. The measurement
ranges from 0.1 ÷ 1 000 000 lux with 0.1 lux step,
which is more than enough e.g. for indoor photopic
measurement.
The luxmeter is easy to use, it also usually has
a number of convenient functions, such as reading
memory, etc. The detector area usually is small
enough to easily understand the distribution of
the illumination. They may cost from a few tens of
US dollars to thousands, depending on accuracy,
sensitivity and functionality. Some luxmeters also
measure luminance in cd/m2.
Interesting to mention that any iOS or Android
device has the capability of installing a lux meter
app that uses the devices camera sensor and
provides measurement. While it may not pretend to
have very high accuracy, but in many applications,
especially those that are straightforward and using
relative values, can be rather helpful.

Նորմավորված լինելով ըստ ՍԼՖ-ի, այն ինքնա
բերաբար հարմարեցված է մարդու տեսողությանը,
և չափումը արտաբերում է ոչ թե էներգետիկ, այլ ֆո
տոմետրիկ միավորներ՝ լյուքսեր: Սովորաբար դրանք
բաղկացած են ֆոտովոլտայիկ փոխակերպման սիլի
ցիումային լուսազգայուն տարրերից, որոնք ընդգրկում
են տեսողության ող ջ տիրույթը: Չափման միջակայքը
0.1 ÷ 1 000 000 լյուքս է` 0.1 լյուքս քայլով, որն ավելի
քան բավարար է, օրինակ` սենյակում ֆոտոպիկ չա
փումն եր կատարելու համար:
Լյուքսմետրը հեշտ է օգտագործել: Սովորաբար այն
ունի մի շարք հարմար ֆունկցիաներ, ինպիսիք են,
օրինակ` գրանցված տվյալների հիշողությունը և այլն:
Լուսազգայուն տարրի մակերեսը բավականին փոքր
է, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ հասկանալ լուսա
վորվածության բաշխումը: Դրանց գինը` կախված
ճշգրտությունից և ֆունկցիոնալ հնարավորություննե
րից, կարող է տասնյակ ԱՄՆ դոլարներից հասնել հա
զարավոր դոլարների: Կան նաև լյուքսմետր-պայծա
ռաչափեր, որոնք բացի լուսավորվածությունից թույլ են
տալիս չափել նաև պայծառությունը (կդ/մ2):
Հետաքրքիր է նշել, որ ցանկացած iOS կամ Android
համակարգով աշխատող սարքում կարելի է տեղադ
րել լյուքսմետր հավելվածի ծրագիր, որը կարող է չա
փումն եր կատարել սարքի տեսախցիկի լուսազգայուն
տարրի միջոցով: Թեև այն չի հավակնում բարձր ճշ
տության սարք համարվելուն, սակայն շատ դեպքե
րում այդ հավելվածը կարող է բավականին օգտակար
լինել հատկապես պարզունակ, կամ հարաբերական
չափումն եր կատարելիս:

- 51 -

CHAPTER 1. Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

3.4.3. Լուսավորման սարքերի և ֆոտոմետրիկ
չափում
ն երի լաբորատորիա. ինտեգրող ֆոտո
մետրիկ գունդ

3.4.3. Testing laboratory for lighting devices
and photometry: Integrating Sphere
In order to measure the total flux of energy or
light provided by a light source, integrating spheres
are being used (also known as Ulbricht sphere).
As the name hints, the function of this sphere is
to integrate spatially all rays coming out of a light
source, so that measurement becomes universal
for all light sources and provides repeatable,
consistent results. While any light source may have
certain directionality as shown in Figure 38, which
varies from one source to the other, the integrating
sphere allows smoothing through diffusion all the
directional non-uniformity of the rays emitted of the
light source.

Լույսի աղբյուրի կողմից արձակված ընդհանուր
էներգիայի կամ լույսի հոսքը չափելու համար օգտա
գործվում է ինտեգրող ֆոտոմետրիկ գունդը (նաև
հայտնի որպես Ուլբրիխտի գունդ): Ինչպես հուշում է
անունը, այդ գունդը ինտեգրում է իր ներսում լույսի
աղբյուրից դուրս եկող բոլոր ճառագայթները: Քանի
որ ցանկացած լույսի աղբյուր ունի որոշակի ու ղղորդ
վածություն, ինչպես ցույց է տրված նկար 38-ում, ֆո
տոմետրիկ գունդը դիֆուզիայի և իր երկրաչափական
ձևի շնորհիվ լույսի աղբյուրից արձակված ճառագայթ
ները հավասարաչափ վերաբաշխում է իր ներքին մա
կերևույթի վրա։

Figure 38. Light directional non-uniformity for various types of sources and fixtures.
Source/Աղբյուրը` http://www.intechopen.com/books/international_journal_of_advanced_robotic_systems/design-and-analysis-of-anunderwater-white-led-fish-attracting-lamp-and-its-light-propagation, http://es.slideshare.net/juanquispe/1-luminotecnia-12002847.
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Նկար 38. Տարբեր տեսակի աղբյուրների և լուսատու սարքերի լույսի ու ղղվածության անհամաչափությունը:
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Նկար 39-ու մ սխեմատիկորեն պատկերված է ին
տեգրող-ֆոտոմետրիկ գունդը: Հատուկ դռնակնե
րի միջոցով լույսի աղբյուրը և չափիչ տարրերը տեղադրվում են գնդի ներսում: Գնդի ներքին մակեր
ևույ
թը պատ
ված է բարձր ան
դրա
դարձ
նող և ցրող
հատկություն ունեցող նյութերի, օրինակ` մագնեզիու
մի օքսիդի կամ բարիումի սուլֆատով: Դրա շնորհիվ,
լույսը մինչև 25 ներքին դիֆուզիոն անդրադարձում է
կատարում, մինչ լիովին կլանվելը: Դիֆուզ ցրումով
անդրադարձված ճառագայթները բարձր համասեռ
բաշխվածությամբ հասնում են գնդի ներքին մակերե
ևույթի յուրաքանչյուր փոքր հատվածին, այդ թվում` դե
տեկտորին:

Figure 39 schematically shows the photometric
integrating sphere. Light source and detectors
through ports in the sphere are inserted inside.
Due to highly diffusive material of the sphere, such
as magnesium oxide or barium sulphate, up to 25
diffusive reflections take place before the light is
fully absorbed. The diffusely reflected light rays
reach every small unit area on the internal surface
with high uniformity – including the detector. The
baffle (deflector) is in between the source and the
detector to prevent illumination by direct primary
rays that generally are non-uniform.
Figure 39. The integrating photometric sphere.
Note: The baffle (deflector) blocks direct illumination of the detector.

Նշում. Միջնորմը (դեֆլեկտորը) փակում է լույսի անմիջական անկումը դետեկտորի վրա:

Նկար 39. Ինտեգրող-ֆոտոմետրիկ գունդը:
The integrating spheres internal surface
usually has uniform and well-known frequency
response in the range of near IR to near UV,
which makes them perfect for luminance related
measurements.
However, for a BBR source
total energy measurement may require several
integrating spheres to cover this inherently wide
range. E.g. gold plated integrating spheres are
also used for infrared range. Another requirement
towards any component inside the sphere is not to
generate photoluminescence. The latter causes
extra radiation beyond reflection and diffusion,
usually out of the light source emission range.
Naturally, there is a requirement towards the area
of the ports, which should not exceed 5% from the
total internal area of the integrating sphere. If a port
is not used, a cover coated with the same material
as the internal surface caps it. Naturally, integrating
spheres can also be used for accurate transmission

Որպես կանոն անհամասեռ` առաջնային ուղիղ ճա
ռագայթների կողմից անմիջական լուսավորվածու
թյունը կանխելու համար աղբյուրի և դետեկտորի միջև
տեղադրվում է միջնորմ (դեֆլեկտոր): Ինտեգրող ֆո
տոմետրիկ գնդերի ներքին մակերեսը սովորաբար
համասեռ և լավ հայտնի հաճախային բնութագիր ու
նի` մոտիկ ԻԿ-ից մինչև մոտիկ Ո
Ւ Մ միջակայքում, որը
լուսավորվածությանը առնչվող չափումն երի համար,
դրանց կատարյալ միջոցի է վերածում: Սակայն, ՍՄՃ
աղբյուրի ընդհանուր էներգիայի չափումն երի համար
կարող են մի քանի ինտեգրող-լուսաչափիչ (Ուլբրիխ
տի) գնդեր պահանջվել նման լայն միջակայքն ընդգր
կելու համար: Օրինակ, ոսկեպատ ինտեգրող ֆոտո
մետրիկ գնդերը օգտագործվում են նաև ինֆրակար
միր տիրույթի համար: Գնդի ներսում գտնվող ցանկա
ցած բաղադրիչի նկատմամբ կա ևս մեկ պահանջ. այն
չպետք է առաջացնի ֆոտոլ յումինեսցենցիա: Վերջինս,
անդրադարձումից և դիֆուզիայից բացի լրացուցիչ
ճառագայթում է առաքում, որը սովորաբար գտնվում է
լույսի աղբյուրի լուսարձակման տիրույթից դուրս: Բա
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and reflectance measurements, shown in Figure 40.
To plot the directional diagrams shown in Figure 38,
black, non-reflective, non-diffusive internal coatings
are used with a goniometric setup, i.e. the detector
can be moved to angled positions.

ցի այդ, լույսի աղբյուրի չափերը չպետք է գերազան
ցեն ինտեգրող ֆոտոմետրիկ գնդի ներքին ընդհանուր
մակերեսի 5%-ը: Ի դեպ, ինտեգրող ֆոտոմետրիկ
գնդերը կարող են կիրառվել նաև նյութի տրանսմիսի
ոն (թափանցելիության) և անդրադ1արձման գործա
կիցների արժեքները ճշգրիտ չափելու համար, ինչպես
ցույց է տրված նկար 40-ու մ:

Figure 1. Integrating sphere used for transmission (a) and reflectance (b) measurements.

Figure 40. Integrating
sphere used for transmission and reflectance measurements.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Integrating_sphere
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Integrating_sphere

լյսի աղբյր

լյսի աղբյր

փորձանմշ

ﬕջնորմ

ﬕջնորմ
ընդնիչ

ընդնիչ

էտալոնային նմշ (ստգանմշ)

փորձանմշ

a, ա

b, բ

Նկար 40. Տրանսմիսիայի և անդրադարձման գործակցի չափում
ն երի համար կիրառվող ինտեգրող ֆոտո
մետրիկ գունդՆկար
ը: 40. Թափանցելիության (ա) և անդրադարձման (բ) չափումների համար կիրառվող ինտեգրող ֆոտոﬔտրիկ
գունդ:

Figure 41 shows laboratory photometric
integrating spheres of various sizes. The sizes
vary between few tens of mm to several meters.
Naturally the larger devices are heavy and relatively
expensive.

Նկար 41-ու մ պատկերված են տարբեր չափերի ին
տեգրող ֆոտոմետրիկ գնդեր: Դրանց չափերը կարող
են տատանվել մի քանի տասնյակ մմ-ից մինչև մի քա
նի մետրը: Որքան մեծ է սարքը, բնականաբար, այն
քան բարձր է դրա քաշը և գինը:

Figure 41. Integrating spheres of various sizes.

Նկար 41. Տարբեր չափերի ինտեգրող ֆոտոմետրիկ գնդեր:
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Figure 42 shows luminous (lm) and radiant
(W) power detectors that are designed for the
total photometric or radiometric flux measurement
of spot and beam emitting light sources like fiber
light guides, endoscopes, lasers, LEDs and laser
diodes.

Ն
կար 42-ում պատ
կեր
ված են լու
սային (լմ) և
ճառագայթային (Վտ) հոսքերի դետեկտորները, որոնք
նախատեսված են մանրաթելային լուսատարների, էն
դոսկոպների, լուսադիոդի նման` կետային և փնջային
ճառագայթներ արձակող լույսի աղբյուրների ընդհա
նուր ֆոտոմետրիկ և ռադիոմետրիկ հոսքերը չափելու
համար:

Figure 42. ISD-5-VL Luminous Flux Detector ISD-5-VINIR Radiant Power Detector by Gigahertz-Optik
(Germany)
Source/Աղբյուրը` http://light-measurement.com/integrating-sphere-detectors/

Նկար 42. ISD-5-VL տիպի լուսային հոսքի դետեկտոր, ISD-5-VINIR տիպի էլեկտրամագնիսական էներգիայի
ճառագայթման հզորության դետեկտոր, Gigahertz-Optik (Գերմանիա)
The ISD-5-VL Luminous Flux Detector serves
for spot light sources like fiber light guides and
endoscopes. 50mm diameter integrating sphere
with 12.5mm measurement port and ODP97
Barium Sulfate coating. Calibration in lm.
The ISD-5-VISNIR Detector serve for radiant
power from 400 to 1000nm of narrow beam type
sources. 50mm diameter integrating sphere with
12.5mm measurement port and ODP97 Barium
Sulfate coating. Calibration in W.
The detectors are supplied with a 2m long
coaxial cable for use with Gigahertz-Optik’s range
of optometers. Internationally traceable calibration
& certification of luminous flux in lm and radiant flux
in W within the specified spectral sensitivity range
is provided.

ISD-5-VL տիպի լուսային հոսքի դետեկտորը նա
խատեսված է լույսի կետային աղբյուրների համար
որպիսիք են մանրաթելային լուսատարները և էնդոս
կոպները: Այն, 50մմ ինտեգրող-լուսաչափիչ գունդ է,
12.5մմ չափիչ բացվածքով և պատված է ODP97 բարի
ումի սուլֆատով: Չափաբերումը` լմ-ով:
ISD-5-VISNIR տիպի ճառագայթման հզորության
դետեկտորը նախատեսված է 400-ից մինչև 1000 նմ
փնջային աղբյուրների համար: Իրենից ներկայացնում
է ODP97 բարիումի սուլֆատով պատված, 12.5մմ չա
փիչ բացվածքով 50մմ ինտեգրող-լուսաչափիչ գունդ:
Չափաբերումը` Վտ-ով:
Այդ դետեկտորները համալրված են 2մ երկարու
թյամբ միաառանցք մալուխով, որը Gigahertz-Optik-ի
օպտոմետրերի հետ միանալու հնարավորություն ունի:
Ունակ է կատարել սպեկտրալ զգայնության սահման
ված տիրույթի միջակայքում լմ-ով արտահայտված լու
սային հոսքի, և Վտ-ով արտահայտված ճառագայթ
ման հոսքի մեծության, միջազգայնորեն գրանցված
տրամաչափարկում և արտոնագրում:
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար
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