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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 self-
positioning 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. 

 ԼՈՒՅ ՍԸ ԵՎ ԳՈՒՅ ՆԸ ԲՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ԵՎ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ի՞նչ է լույ սը: Լույ սը է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա-
գայթ ման տե սա նե լի մասն է, ո րն ըն կալ վում է մար դու 
աչ քի կող մից և վեր ծան վում ու ղե ղում: Կեն դա նի օր գա-
նիզմն ե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար լույ սը` 
• տե սո ղու թյան մի ջոց է. այն է լեկտ րա կա նու թյան և 

ձգո ղա կա նու թյան ա ռու մով չե զոք է1, վա կու ու մում  
և հա մա սեռ  մի ջա վայ րում, օր.` հա մա սեռ օ դում և 
ջրում, լու սային ճա ռա գայթ նե րը տա րած վում են ու-
ղիղ գծով, կլան վում և ցր վում են բո լոր մի ջա վայ րե-
րում` ան դրա դառ նում  մա կեր ևույթ նե րից և բեկ վում, 
ե րբ դրանց տա րած ման ճա նա պար հին մի ջա վայ րի 
խտու թյու նը փոխ վում է, կամ, մի խտու թյամբ մի ջա-
վայ րից այլ խտու թյամբ մի ջա վայր են ան ցնում, 

• է ներ գի այի հա ղորդ ման մի ջոց է. ցան կա ցած է լեկտ-
րա մագ նի սա կան ճա ռա գայ թում, այդ թվում նաև 
լույ սը, տա րած ման մի ջո ցով աղ բյու րից է ներ գի ա է 
տե ղա փո խում դե պի ա ռար կան կամ ի րեն կլա նող 
մի ջա վայ րը: Հենց այդ պես են բույ սե րը է ներ գի ա 
ստա նում ֆո տո սին թե զի հա մար, և հենց այդ պես 
ե նք մենք զգում բու խա րու կամ ա րե գա կի ճա ռա-
գայթ նե րի ջեր մու թյու նը: Հենց այդ պես են մեր ռա-
դի ոըն դու նիչ նե րը, բջ ջային հե ռա խոս նե րը, հա մա-
կար գիչ ներն ու հե ռուս տա ցույց նե րը ա նա լո գային 
կամ թվային տվյալ ներ, հա ղոր դագ րու թյուն ներ, 
հա մա կարգ չային, տե սալ սո ղա կան կամ որ ևէ այլ 
տվյալ ներ ստա նում, 

• Կեն դա նի է ակ նե րից շա տե րի հա մար գու նային տե-
սո ղու թյու նը ա ռար կա նե րի ձևի և մա կեր ևույ թի մա-
սին պատ կե րա ցում կազ մե լու, ի նչ պես նաև շր ջա կա 
տա րա ծու թյան մեջ ի րենց դիր քո րոշ ման  կեն սա-
կա նո րեն ան հրա ժեշտ աղ բյուր է:  
Բա ցի այդ, մար դու հա մար լույ սը, գույ նը և դրանց 

շնոր հիվ ըն կալ վող ձևե րը` 
• բ նա կու թյան մի ջա վայ րի կազ մա կերպ ման մի ջո ցով 

ստեղ ծում են հար մա րա վե տու թյուն և կար գա վոր-
վա ծու թյուն, 

• ճար տա րա պե տու թյան, դի զայ նի (այդ թվում, հա-
մա կարգ չային դի զայ նի), նո րաձ ևու թյան, բնա տե-
սա րա նի (լանդ շաֆ տի) կազ մա կերպ ման, շր ջա կա 
մի ջա վայ րի և ը նդ հան րա պես` բո լոր ար վեստ նե րի 
տե սո ղա կան ազ դե ցու թյան շնոր հիվ ի նք նաար տա-
հայտ ման մի ջոց ներ են:
Տե սո ղա կան ստա տիկ (ն կար ներ) և դի նա միկ (տե-

սա նյու թեր) տվյալ նե րը կա րող են գրանց վել, փո խանց-
վել և պահ պան վել:

1 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:  
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CHAPTER 1.  Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

1. Basic Physics 
1.1. Electromagnetic spectrum
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

 1. Ֆի զի կա կան հի մունք նե ր 
1.1. Է լեկտ րա մագ նի սա կան սպեկտ ր 
Ցան կա ցած շարժ վող է լեկտ րա կան լիցք, օ րի նակ` 

բա ցա սա կան լից քա վոր ված է լեկտ րո նը, շարժ ման ըն-
թաց քում է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք ներ է ճա ռա գայ-
թում (Է ՄՃ): Այն դեպ քում ե րբ լից քա վոր ված ստա տիկ 
(ան շարժ) մաս նի կը ու նի մի այն  է լեկտ րաս տա տիկ 
դաշտ, ա պա շարժ վե լիս այն սկ սում է է լեկտ րա մագ նի-
սա կան ա լիք ներ ճա ռա գայ թել: Ե թե    մաս նի կը տա տան-
վում է ν հա ճա խու թյամբ, ա պա այն հար մո նիկ է լեկտ-
րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ներ է ար ձա կում ա լի քի 
հետ ևյալ եր կա րու թյամբ` 

Equation 1-1  /  Հա վա սա րում 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 so-
called 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.

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

Ն կար 1. է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման սպեկտ րը

 որ տեղ c-ն լույ սի ա րա գու թյունն է վա կուումում, 
c=299,792,458 մետր վայր կյա նում, ≈3x108մ/վ, 
կամ ≈300,000 կի լո մետր վայր կյա նում: Օ րինակ, 
ե թե է լեկտ րո նը հար մո նիկ տա տան վում է  
1,000,000,000 Հց, այ սինքն` 1 գի գա հերց (ԳՀց, մի-
ջազ գային նշա նա կու մը՝ GHz) հա ճա խու թյամբ, ա պա 
այն  ճա ռա գայ թում է 0,3 մետր եր կա րու թյամբ (դե-
ցի մետ րային) է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք ներ: Տե սա-
նե լի Է ՄՃ, օ րի նակ` 0.5 միկ րոն (1 միկ րո մետ րը կամ 
միկ րո նը = 10-6 մ և նշա նակ վում է մկմ, մի ջազ գային 
նշա նա կու մը՝ µm) ա լի քի եր կա րու թյամբ կա նաչ լույս 
ար ձա կե լու (ճա ռա գայ թե լու) հա մար տա տան ման հա-
մա պա տաս խան հա ճա խու թյու նը հա վա սար է ν ≈ 600 
տե րա հեր ցի (ՏՀց, մի ջազ գային նշա նա կու մը՝ THz) = 
6x1014 Հց: Նկար 1-ու մ սխե մա տի կո րեն պատ կեր ված 
է տա տան ման հա ճա խու թյան և Է ՄՃ ա լի քի եր կա րու-
թյան  կա պը: 
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Ն շենք, որ նկա րում բեր ված ստո րին սանդ ղա կի 
կենտ րո նում ցույց են տր ված է լեկտ րա մագ նի սա կան 
սպեկտ րի տե սա նե լի մա սի գույ նե րը, ո րոնք ըն կած են 
0.38 ÷ 0.72 միկ րո մետր մի ջա կայ քում:  Նկար 2-ու մ այդ 
տե սա նե լի մա սը պատ կեր ված է ա վե լի ման րա մասն: 

1.2. Սև մարմ ի կամ ջեր մային ճա ռա գայ թում 
Ընդ հա նուր առ մամբ, բո լոր այն մար մին նե րը, ո րոնց 

ջեր մաս տի ճա նը բարձր է բա ցար ձակ զրոյից (T>0 K), 
ճա ռա գայ թում են ա լիք ներ, քա նի որ դրանք կազմ ված 
են ջեր մային շարժ ման մեջ գտն վող լից քա վոր ված 
մաս նիկ նե րից: Այդ հս կա յա կան քա նա կու թյամբ մաս-
նիկ նե րը շարժ վում և տա տան վում են տար բեր ու ղ-
ղու թյուն նե րով, հա ճա խու թյուն նե րով և ա րա գու թյուն-
նե րով, ո րի հետ ևան քով ջեր մային կամ սև մարմն ի 
ճա ռա գայ թու մը (ՍՄՃ) շատ լայն սպեկտր ու նի, նե րա-
ռե լով հա ճա խու թյուն նե րի և ա լի քի եր կա րու թյուն նե րի 
ո ղջ ա ռանց քը: ՍՄՃ սպեկտ րի ին տեն սի վու թյու նը և 
մաք սի մու մը (ա ռա վե լա գույն ար ժե քը) մի ար ժե քո րեն 
ո րոշ վում են տվյալ մարմն ի ջեր մաս տի ճա նով` ի նչ պես 
ցույց է տր վում նկար 3-ու մ:  Նշենք, որ որ քան բարձր 
է ջեր մաս տի ճա նը, այն քան ա վե լի բարձր է ՍՄՃ ին-
տեն սի վու թյու նը և ա վե լի կարճ է սպեկտ րի մաք սի մու-
մին հա մա պա տաս խա նող ա լի քի եր կա րու թյու նը, ո րի 
շնոր հիվ այն նաև կոչ վում է գու նային ջեր մաս տի ճան 
(ԳՋ): 

Ե թե    մար մին նե րը գտն վում են թեր մո դի նա մի կա-
կան հա վա սա րակշ ռու թյան վի ճա կում, դա նշա նա կում 
է, որ մար մի նը ճիշտ այն քան ճա ռա գայ թային է ներ գի ա 
է ար ձա կում, որ քան ստա նում է: Սա կայն, ե թե մարմ-

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 

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

Ն կար 2. Է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայ թի տե սա նե լի սպեկտ րը. յու րա քան չյուր գույն մի ար ժե քո րեն հա-
մա պա տաս խա նում է Է ՄՃ-ի ո րո շա կի ա լի քի եր կա րու թյա նը:
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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 ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է, ա պա նրա ՍՄՃ-ը 
նույն պես մե ծա նում է, ի նչ պես պատ կեր ված է ստորև 
բեր ված նկար 4-ու մ:

ՍՄՃ-ն այն եր ևույթն է, ո րն ըն կած է շի կաց ման լամ-
պե րի լույ սար ձակ ման տեխ նո լո գի այի հիմ քում:

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. Ո րո շա կի ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում ՍՄՃ-ի մաք սի մու մը գտն վում է տե սա նե լի  տի րույ թում (0.38-0.72 միկ րո մետր):

Ն կար 3. ՍՄՃ սպեկտ րի ին տեն սի վու թյու նը և մաք սի մու մը որոշվում են հա մա պա տաս խա նա բար Պլան կի և 
Վի ե նի օ րենք նե րով ու մի ար ժե քո րեն կախված են մարմ ի ջեր մաս տի ճա նից: 

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

Ն կար 4. Շի կա ցած մե տա ղի լու սար ձակ ման օ րի նակ ներ, այ սինքն` ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման` հետ ևա-
բար ՍՄՃ -ի ար դյուն քում այն տե սա նե լի է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ներ է ար ձա կում: 

  



- 15 -

ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

1.4.  Ռե զեր ֆորդ-Բո րի ա տո մի մո դե լը
Ն կար 6-ու մ ցույց է տր ված Ռե զեր ֆորդ-Բո րի ջրած-

նի ա տո մի մո դե լը: Ը ստ այս « մո լո րա կային» մո դե լի, 
ա րե գակ նային հա մա կար գի նման, է լեկտ րո նը ու ղեծ-
րով պտտ վում է ջրած նի ա տո մի մի ջու կի շուր ջը: Ջրած-
նի դեպ քում այն պար զա պես պրո տոն է, է լեկտ րո նի 
մաս սան 1836 ան գամ գե րա զան ցող դրա կան լից քա-
վոր ված մի մաս նիկ: Սա կայն, է լեկտ րո նը և պրո տո նը 

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.  

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. Ա րե գակ նային ճա ռա գայ թու մը մար դու աչ քին տե սա նե լի, ա լի քի 380-720 նմ եր կա րու թյան տի րույ թի ներ սում մաք սի մում ու նի:

Ն կար 5. Ա րե գա կի է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման սպեկտ րը` չափ ված ե րկ րի մթ նո լոր տից վեր` 
տիե զեր քում, ի նչ պես նաև ծո վի մա կար դա կին` գետ նի վրա: 

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. Ա րե գակ նային ճա ռա գայ թում 
Աստ ղե րի ներ սում ջեր մու թյունն ա ռա ջա նում է ջեր-

մա մի ջու կային ռե ակ ցի այի ար դյուն քում: Այն ըն թա-
նում է ջեր մաս տի ճա նի տաս նյակ մի լի ո նա վոր աս տի-
ճա նի պայ ման նե րում, սա կայն ար ևի ճա ռա գայ թային 
սպեկտ րը պայ մա նա վոր ված է իր քրո մոս ֆե րայի` ար-
տա քին շեր տի շատ ա վե լի ցածր ջեր մաս տի ճա նով, 
ո րը, մի ջին հաշ վով հաս նում է 5777 K: Նկար 5-ու մ 
պատ կեր ված են  տի ե զեր քում, և ծո վի մա կար դա կին` 
գետ նի վրա չափ ված ար ևի և սև մարմն ի ճա ռա գայթ-
ման սպեկտր նե րի կո րե րը: Նշենք, որ ա րե գակ նային 
ճա ռա գայ թու մը մար դու աչ քի տե սա նե լի տի րույ թում 
(380-720 նմ) մաք սի մում ու նի: Սպի տակ լույ սը այս տի-
րույ թի բո լոր ա լիք նե րի խառ նուրդն է (վե րադ րու թյու-
նը): Տես նաև Նյու տո նի փոր ձը նկար 10, գ-ու մ: 
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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 quantum-
mechanical physics, explaining the EMR emission 
spectrum lines of the hydrogen atom.  

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 

Ն կար 6. Ռե զեր ֆորդ-Բո րի ջրած նի ա տո մի մո դե լը` է լեկտ րո նի դե պի ստո րին մա կար դակն ան ցու մով և 
դրա նով պայ մա նա վոր ված` քվան տային ճա ռա գայ թու մով.

մի մյանց ձգող գե րիշ խող ու ժը ոչ թե ձգո ղա կան ու ժն է` 
ի նչ պես ա րե գակ նային հա մա կար գում, այլ է լեկտ րաս-
տա տիկ ու ժը: 

Ըստ դա սա կան ֆի զի կայի, ջրած նի մի ջու կի (պ րո-
տո նի) շուր ջը շարժ վող (պտտ վող) է լեկտ րո նը` որ պես 
լից քա վոր ված մաս նիկ, պետք է ճա ռա գայ թի, կորց նի 
իր ամ բողջ է ներ գի ան և, վեր ջի վեր ջո, ը նկ նի պրո տո նի 
վրա:  Ջրած նի կամ ցան կա ցած այլ ա տո մի դեպ քում 
դա չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը: Ռե զեր-
ֆորդ– Բո րի մո դե լը նոր մո տե ցում կի րա ռե լով ֆի զի կա-
յում, ճա նա պարհ հար թեց քվան տային մե խա նի կայի 
հա մար` բա ցատ րե լով  ջրած նի ա տո մի Է ՄՃ ար ձակ-
ման սպեկտ րի գծե րը:  

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.

Ռե զեր ֆորդ– Բո րի մո դե լի քվանտ-մե խա նի կա կան 
մո տե ցու մը են թադ րում է, որ  մի ջու կի շուրջ պտտ վե լիս 
է լեկտ րոն նե րը որ ևէ է ներ գի ա չեն ար ձա կում, ե րբ գտն-
վում են կա յուն վի ճա կում` հնա րա վո րինս ա մե նաս տո-
րին ու ղեծ րում: Մի այն է լեկտ րո նի գրգռ ված վի ճա կում 
լի նե լու դեպ քում  (այ սինքն՝ ե րբ է լեկտ րո նը կլա նում է 
է ներ գի ա և տե ղա փոխ վում ա վե լի բարձր ու ղե ծիր), այն  
վե րա դառ նա լով դե պի  նախ կին ու ղե ծիր ճա ռա գայ-
թում է (վե րա դարձ նում է) կլան ված է ներ գի այի քա նա-
կը  ջեր մու թյան կամ քվան տի տես քով:  

Ըստ քվան տային ֆի զի կայի, ցան կա ցած ա տո-
մի ներ սում ու ղեծ րային շա ռա վիղ նե րը ըն դու նում են 
մի այն խս տո րեն սահ ման ված դիսկ րետ ար ժեք ներ, 
ո րոնք կապ ված են թույ լատր ված է ներ գի այի մա կար-
դակ նե րի կամ ա տո մի վի ճակ նե րի հետ: Հետ ևա բար, 
կլան ված կամ ար ձակ ված է ներ գի այի քա նա կը՝ քվան-
տային է ներ գի ան, հա վա սար է թույ լատր ված եր-
կու մա կար դակ նե րի է ներ գի ա նե րի տար բե րու թյա նը`  
∆E = E2 - E1: 
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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. 

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.  

Ն կար 7. ա, բ, գ. Ա տո մի է ներ գե տի կա կան մա կար դակ նե րի դիսկ րետ կա ռուց ված քը` (ա), կլան ման (բ), և 
ար ձակ ման (գ) գոր ծըն թա ցը: ∆E = E2 - E1 = հν. 

a                                                          b                                         c

Որ պես զի ա տոմն ան ցնի գրգռ ված վի ճա կի, ան-
հրա ժեշտ է որ այն քվանտ կլա նի, ո րը հա մա կար գը 
կբարձ րաց նի ա վե լի բարձր է ներ գե տիկ մա կար դակ 
(մո դե լում այն հա մա պա տաս խա նում է է լեկտ րո նի 
ա վե լի բարձր ու ղեծ րին): Ա տո մը է ներ գի այի քվանտ 
կկ լա նի մի այն այն դեպ քում, ե թե քվան տի է ներ գի ան 
ճշգր տո րեն հա վա սար է է ներ գե տիկ մա կար դակ նե րի 
ար ժեք նե րի տար բե րու թյա նը: Այս դեպ քում է լեկտ րո նը 
ան ցնում է դե պի ա վե լի բարձր է ներ գե տիկ մա կար դակ: 
Ն կար 7–ը ցույց է տա լիս ա տո մի է ներ գե տիկ մա կար-
դակ նե րի դիսկ րետ կա ռուց ված քը և քվանտ ե րի կլան-
ման և ար ձակ ման եր ևույթ նե րի սխե մա տիկ պատ կե րը:  

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”.

Ա տո մի ներ սում է ներ գե տիկ հնա րա վոր (թույ լատ-
րե լի) մա կար դակ նե րի այս դիսկ րետ կա ռուց ված-
քը պայ մա նա վոր ված է միկ րո տի ե զեր քի հիմն ա րար 
օ րենք նե րով: Այս եր ևույ թով է պայ մա նա վոր ված, նաև, 
ժա մա նա կա կից է լեկտ րա տեխ նի կայի և է լեկտ րո նի-
կայի, այդ թվում` ժա մա նա կա կից լու սա տեխ նի կա կան 
աղ բյուր նե րից  մեծ մա սի աշ խա տան քի հիմ քում ըն-
կած սկզ բուն քը: 

Ն կար 8–ը ցույց է տա լիս ջրած նի ա տո մի ճա ռա-
գայթ ման սպեկտ րը` լո գա րիթ մա կան մասշ տա բով: 
Ու շադ րու թյուն դարձ րեք սպեկտ րի գծե րի խիստ 
դիսկ րետ բնույ թին ի նչ պես նաև ջրած նի ճա ռա գայթ-
ման գծե րին Է ՄՃ տե սա նե լի տի րույ թում: Տե սա նե լի 
մի ջա կայ քի ցան կա ցած քվանտ կոչ վում է « ֆո տոն»: 
Անվանումն ա ռա ջա ցել է հու նա րեն φῶς (ֆոս) բա ռից, 
ո րը նշա նա կում է « լույս»:
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1.5. Quantum dualism 

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:

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 տա րած վում է Է ՄՃ-ի ա լի քի եր կա րու թյուն նե րի ու լտ րա մա նու շա կա գույ նից մինչև հե ռա վոր ի նֆ րա կար մի րը: Ճա ռա-
գայթ ման ա լի քի եր կա րու թյուն նե րի դիսկ րետ ար ժեք նե րը պայ մա նա վոր ված են ջրած նի ա տո մի դիսկ րետ է ներ գե տի կա կան վի ճակ նե-
րի միջև ան ցում ե րով: Նկա տեք տե սա նե լի տի րույ թում գտն վող գծե րը:

Ն կար 8. Ջրած նի ա տո մի ճա ռա գայթ ման սպեկտ րը:

1.5. Ք վան տային դու ա լիզմ 
 Հե տաքր քիր է նշել, որ ցան կա ցած քվանտ կամ ֆո-

տոն ի րեն պա հում է որ պես դիսկ րետ է ներ գի այի ար-
ժեք ու նե ցող մաս նիկ և, միև նույն ժա մա նակ, 1-1 հա վա-
սա րու մով նկա րագր վող ո րո շա կի  եր կա րու թյան ա լիք, 
քա նի որ, ի նչ պես ար դեն նշ վել է, շարժ վե լիս կամ տա-
տան վե լիս տար րա կան է լեկտ րա կան լից քը միշտ ԷՄ 
դաշտ  է ա ռա ջաց նում, ո րը տա րած վում է ԷՄ ա լիք նե րի 
մի ջո ցով: Միև նույն ժա մա նակ, ա տոմն ե րում է ներ գե-
տիկ մա կար դակ նե րի դիսկ րետ բնույ թը ստի պում է ԷՄ 
ա լիք նե րը ճա ռա գայ թել չա փա բա ժին նե րով, այ սինքն 
քվանտ ե րով` ը նդ հան րա պես, կամ ֆո տոն նե րով` տե-
սա նե լի մի ջա կայ քում: 

ԷՄՃ հա ճա խու թյու նը, այ սինքն` նաև գույ նը, ե թե այն 
գտն վում է սպեկտ րի տե սա նե լի տի րույ թում, ու ղիղ հա-
մե մա տա կան է քվան տային է ներ գի ային: Պլանկ-Էյնշ-
տեյ նի բա նաձ ևը ցույց է տա լիս քվան տի կամ ֆոտո նի 
ν հա ճա խու թյան և իր ∆E է ներ գի այի կա պը: 

որ տեղ Պլան կի հաս տա տու նը` h = 6.626 x10−34 Ջ⋅վ 
(ջոուլ x վայր կյան): Կի րա ռե լով 1-1 հա վա սա րու մը, հեշ-
տու թյամբ կա րե լի է  հա վա սա րում 1-2 ձևա փո խել հետ-
ևյալ տես քի` 

Equation 1-2  /  Հա վա սա րում 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:

Equation 1-3 /  Հա վա սա րում 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 

 Ջոու լի փո խա րեն, Պլան կի հաս տա տու նը կա րող 
է ար տա հայտ վել, նաև, է ներ գի այի ա վե լի փոքր մի ա-
վո րով, ո րը կոչ վում է է լեկտ րոն-վոլտ կամ էՎ: 1 էՎ-ն 
այն է ներ գի ան է, ո րը է լեկտ րո նը ստա նում կամ կորց-
նում է, ե րբ այն ան ցնում է է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տի 
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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 electron-
volts:

Equation 1-4

E(eV)=1.24/λ(μm),
or, naturally, 

Equation 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.

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

Ն կար 9. Ա լի քի եր կա րու թյան (նմ) և է ներ գի այի (eV) կա պը:

մի կե տից մյու սը 1 վոլ տի (Վ) հա վա սար է լեկտ րա կան 
պո տեն ցի ալ նե րի տար բե րու թյան մի ջով: 1 էՎ-ը մո տա-
վո րա պես հա վա սար է 1.6x10-19 ջոու լի, հետ ևա բար, 
Պլան կի հաստա տու նը հա վա սար է 4.1357x10-15 է լեկտ-
րոն-վոլտ⋅ վայր կյան: 

 Լույ սի ա լի քի եր կա րու թյու նից (ար տա հայտ ված 
մկմ) ֆո տո նի է ներ գի ային (ար տա հայտ ված է լեկտ րոն-
վոլ տե րով) ան ցնե լու և հա կա ռակ գոր ծո ղու թյու նը կա-
տա րե լու հա մար 1-3 հա վա սա րու մից ստաց վող պարզ 
բա նաձև կա. 

 Հա վա սա րում 1-4

E(էՎ)=1.24/λ(մկմ),
 կամ, բնա կա նա բար` 

 Հա վա սա րում 1-5

λ(մկմ)=1.24/ E(էՎ).  

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք ֆո տո նի է ներ գի այի և հա-
մա պա տաս խան ա լի քի եր կա րու թյան մի ար ժեք  հա-
կա դարձ հա մե մա տա կան կա պի առ կա յու թյա նը: Նկար 
9-ու մ  պատ կեր ված է է ներ գի այի (էՎ) և ա լի քի եր կա-
րու թյան (նմ, 1նմ=10-9 մ, կար դաց վում է - նա նո մետր)  
կախ վա ծու թյան կո րը: Հետ ևա բար, ֆո տո նի գույ նի 
մա սին խո սե լիս կա րե լի է հա մար ժե քո րեն կի րա ռել 
կամ ա լի քի եր կա րու թյու նը, կամ հա ճա խու թյու նը, կամ 
է ներ գի ան` ի մա նա լով, որ այս ե րեքն էլ մի ար ժե քո րեն 
կապ ված են մի մյանց հետ:
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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).

a / ա

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

1.6. Օպ տի կա 
Օպ տի կան հան դի սա նում է ֆի զի կայի բա ժին նե-

րից մե կը, ո րը ու սումն ա սի րում է լույ սի ճա ռա գայթ ման 
պրո ցես նե րը, դրա տա րա ծու մը տար բեր մի ջա վայ րե-
րում և փո խազ դե ցու թյու նը նյու թի հետ:

1666-1668 թթ-ին Ի սա հակ Նյու տո նը Քեմբ րի ջում 
կա տա րած իր փոր ձե րի շնոր հիվ, ա ռա ջինն էր, ով 
բա ցա հայ տեց մարդ կու թյան հա մար բնա կան լույ սի 
ի րա կան բնույ թը: Ե րբ նա  բնա կան լույ սի նեղ փունջն 
ու ղ ղեց ա պա կյա պրիզ մայի վրա, ա պա ան ցած լույ սի 
պատ կե րը սպի տակ էկ րա նին ի հայտ ե կավ գու նա-
վոր գծե րի շեր տի տես քով: Նյու տո նը ան վա նեց այն 
սպեկտր (լա տի նե րեն spectrum՝ տե սիլք. ա ռա ջա ցել է 
spectօ՝ նայել բա ռից): Այս փոր ձը ցույց տվեց, որ սպի-
տակ լույ սը բաղ կա ցած է տար բեր ա լի քի եր կա րու թյուն 
(նույնն է՝ գույն) ու նե ցող բա ղադ րիչ նե րից: Բնա կան լույ-
սի տրո հու մը գու նային բա ղադ րիչ նե րի բա ցատր վում է 
նրա նով, որ ճա ռա գայ թի շեղ ման ան կյու նը պրիզ մա-
յում կախ ված է նրա բեկ ման ցու ցի չից, ո րն, իր հեր թին, 
կախ ված է ա լի քի եր կա րու թյու նից: Այդ պատ ճա ռով, 
տար բեր ա լի քի եր կա րու թյուն ու նե ցող բնա կան լույ սի 
բա ղադ րիչ նե րը, ան ցնե լով պրիզ մայի մի ջով, տար բեր 
ան կյուն նե րով են շեղ վում: Որ քան մեծ է ա լի քի եր կա րու-
թյու նը, այդ քան քիչ է շեղ վում ճա ռա գայ թը պրիզ մայի 
մեջ բեկ վե լիս: Այդ պատ ճա ռով կար միրն ա մե նա քիչն 
է շեղ վում, ի սկ մա նու շա կա գույ նը՝ ա մե նա շա տը: Այս 
եր ևույ թը կոչ վում է դիս պեր սի ա (լա տի նե րեն dispergo 
նշա նա կում է ցրել): Ե րբ Նյու տո նը, պրիզ մայից դուրս 
ե կած գու նա վոր բա ղադ րիչ նե րը ո սպ նյա կով հա վա քեց 
կի զա կե տում, ա պա ար դյուն քում ստաց վեց նույն բնա-
կան սպի տակ լույսը (Նկար 10, գ): Մար դիկ սպի տակ 
լույսն ըն կա լում են աչ քում կար միր, կա նաչ, կա պույտ 
գույ նե րի հա մա տեղ ման շնոր հիվ (Ն կար 10): 

Մաս նա վո րա պես ո սպ նյա կը, ո րը տե սախ ցի կի սեն-
սո րի մա կե րե սին, կամ կեն դա նու և մար դու աչ քի մեջ 
պատ կեր ներ է կա ռու ցում, դա ա նում է բեկ ման եր ևույ-
թի շնոր հիվ: Ո սպ նյա կի նյու թի բեկ ման ցու ցի չի ա վե լի 
մեծ լի նե լու շնոր հիվ (հա մե մա տած օ դի բեկ ման ցու ցի-
չի հետ) ո սպ նյա կը ըն դու նակ է հա վա քել ճա ռա գայթ-
նե րը մեկ կե տում՝ կի զա կե տում (Ն կար 11): 
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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).

a / ա

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

Ն կար 10. ա, բ, գ: Ցույց է տր ված լույ սի ցր ման, ան դրա դարձ ման, բեկ ման և դիս պեր սի այի եր ևույթ նե րը 
(կրկ նում է Նյու տո նի ա ռա ջին տա րա լուծ ման փոր ձը):

b / բ

c / գ
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Նշում. Բեկ ման եր ևույ թը ան հրա ժեշտ բայց ոչ բա վա րար պայ ման է ճա ռա գայթ նե րը կի զա կե տում հա վա քե լու հա մար, քա նի որ ցրող 
(բա ցա սա կան) ա պա կյա ո սպ նյա կի բեկ ման ցու ցի չը նույն պես մեծ է մի ջա վայր օ դի բեկ ման ցու ցի չից: Ե թե շր ջա պա տող մի ջա վայ րի 
բեկ ման ցու ցի չը ա վե լի փոքր է քան ո սպ նյա կի նը, ա պա ու ռու ցիկ ո սպ նյակ նե րը (կենտ րո նա կան մա սը եզրից հաստ է, պատ կեր ված 
ա ռա ջին ե րե քը)՝ կհա վա քեն ճա ռա գայթ նե րը դե պի ո սպ նյա կի կենտ րո նով ան ցնող ճա ռա գայ թը (պատ կեր ված է NN նշա նա կու մով), 
ո րը չի բեկ վում և չի շեղ վում: Ե թե ո սպ նյա կի վրա ը նկ նող ճա ռա գայթ նե րը զու գա հեռ են մի մյանց, ա պա ճա ռա գայթ նե րը կհա վաք վեն 
մեկ կե տում ո րը կոչ վում է կի զա կետ: Այդ պի սի  ո սպ նյակ նե րը կոչ վում են հա վա քող կամ դրա կան (ն կա րի վրա պատ կեր ված 1, 2 և 3 
ո սպ նյակ նե րը)։  4, 5 և 6 գո գա վոր ո սպ նյակ նե րը (կենտ րո նա կան մա սը ա վե լի բա րակ է քան եզ րը) կոչ վում են ցրող կամ բա ցա սա-
կան: Նրանց վրա ըն կած ճա ռա գայթ նե րը, ի տար բե րու թյուն նա խորդ դեպ քի, ո սպ նյա կով ան ցնե լիս բեկ վում են դե պի դուրս, այ սինքն 
շեղ վում են NN ա ռանց քից հե ռու: Ցրող ո սպ նյակ նե րը չու նեն ի րա կան կի զա կետ: Ե թե մի ջա վայ րի բեկ ման ցու ցի չը մեծ է ո սպ նյա կի 
բեկ ման ցու ցի չից, ա պա ու ռու ցիկ ո սպ նյակ նե ը դառ նում են ցրող ի սկ գո գա վոր նե րը՝ հա վա քող: Օ րի նակ՝ օ դի պղպ ջա կը ջրում, լի նե լով 
եր կու ռու ցիկ ո սպ նյակ, ցրում է իր մի ջով ան ցնող լույ սը, քա նի որ օ դի բեկ ման ցու ցի չը ա վե լի փոքր է քան ջրի նը:

Ն կար 11. Այս պես բեկ ման եր ևույ թի շնոր հիվ ո սպ նյա կը հա վա քում է ճա ռա գայթ նե րը և պատ կեր է ստեղ-
ծում: 

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
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2. VISION OF HUMANS AND 
ANIMALS 

2.1. Human eye

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.

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

Ն կար 12. ա և բ: Մար դու աչ քի եր կայ նա կան հա տույ թը: Լե ո նար դո Դա Վին չի ի հե ղի նա կու թյամբ` մար դու 
տե սո ղու թյա նը վե րա բե րող ա ռա ջին գծա պատ կեր նե րից մե կը:

2.  ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ ԵՎ  
ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

2.1. Մար դու աչ քը
Ն կար 12-ու մ պատ կեր ված է մար դու աչ քի եր կայ նա-

կան հա տույ թը: Աչ քի աշ խա տան քի սկզ բուն քը նման է 
թվային լու սան կար չա կան խցի կի աշ խա տան քին (տես` 
« Լու սան կար չա կան խցիկ» բա ժի նը): Աչ քի օպ տի կա-
կան հա մա կար գը (ո սպ նյա կը` եղ ջե րա թա ղան թի և բի-
բի հետ մի ա սին) ա ռար կայի պատ կե րը, փոք րաց ված 
մասշ տա բով, ար տա պատ կե րում են ցան ցա թա ղան թի 
վրա: Ցան ցա թա ղանթն այդ տվյալ նե րը տե սո ղա կան 
նյար դի մի ջո ցով փո խան ցում է ու ղե ղին: 

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.  

Ն կար 13-ու մ բեր ված է ցան ցա թա ղան թի լայ նա կան 
հա տույ թի ման րա մասն պատ կե րը: Ցան ցա թա ղանթն 
աշ խա տում է ֆո տոխ ցի կի պատ կե րի սեն սո րի նման: 
Ու շադ րու թյուն դարձ րեք ցան ցա թա ղան թի ներ սում 
գտն վող  աչ քի զգա յուն տար րե րին՝ ձո ղիկ նե րին և կո-
նե րին, ո րոնք նման են լու սան կար չա կան խցի կի պատ-
կե րի սեն սո րի վրա գու նազ գայ նու թյան լու սազ գա յուն 
տար րե րին: Կո նե րը լի նում են ե րեք տե սա կի: Ա մեն տե-
սա կը ու նի իր զգայ նու թյան մաք սի մու մը՝ ըն կած կար-
միր, կա նաչ կամ կա պույտ (RGB: Red, Green, Blue) տի-
րույթ նե րում: Այս գույ նե րը կոչ վում են հիմ ա կան, կամ 
պարզ գույ ներ: Բո լոր տե սա նե լի գույ նե րը ե րեք տի պի 
կո նե րի վրա ե րեք հիմն ա կան գույ նե րի ո րոշ ար ժեք նե-
րի հա մադր ման ար դյունք են: Կո նե րի ել քային (է լեկտ-
րա կան) ազ դան շան նե րը ու ղե ղը վեր ծա նում է պատ-
կեր նե րի 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: 
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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 

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 

Ն կար 13. Ցան ցա թա ղան թի լայ նա կան հա տույ թի 
ման րա մասն պատ կե րը

1. pigment epithelium/պիգմենտային (գ�նանյ�թային) 
հյ�սվածք, 2. rods/ձողիկներ, 3. cones/կոներ, 4. outer limiting 
membrane/արտաքին սահմանափակող թաղանթ, 5. Müller 
cells/Մյ�լերի 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. Մարդու աչքի լուսազգայնության  
ֆունկ ցի ան
 Ցան ցա թա ղան թի յու րա քան չյուր կո նի տե սակ ու-

նի իր զգայ նու թյան սպեկտ րը, ի նչ պես պատ կեր ված է 
Ն կար 14-ու մ: Ձո ղիկ նե րը ա պա հո վում են սև-ս պի տակ 
տե սո ղու թյուն թույլ լու սա վո րու թյան պայ ման նե րում, 
ե րբ կո նե րի զգայ նու թյու նը չի բա վա րա րում։  

 Լու սա վո րու թյան բարձր մա կար դակ նե րում տե սո-
ղու թյու նը կոչ վում է ֆո տո պիկ ի սկ մի ջան կյալ մա կար-
դակ նե րում մթն շա ղային կամ մե զո պիկ: Ֆո տո պիկ տե-
սո ղու թյու նը սկս վում է պայ ծա ռու թյան ա ռն վազն ե րեք 
կան դե լա մեկ քա ռա կու սի մետ րի վրա մա կար դակ նե-
րում (կան դե լայի սահ մա նու մը տես` «Լույ սի ին տեն սի-
վու թյուն, կան դե լա՝ կդ»): Սկո տո պիկ տե սո ղու թյու նը 
տե ղի է ու նե նում 2x10−5 կդ/մ2-ից ցածր լու սա վոր վա ծու-
թյուն պայ ման նե րում: 

Այս պի սով գի շե րային (ս կո տո պիկ) տե սո ղու թյու-
նը ա պա հո վում են ձո ղիկ նե րը և այդ պատ ճա ռով գի-
շե րային տե սո ղու թյան սպեկտ րալ կո րի մաք սի մու մը 
հա մա պա տաս խա նում է ≈ 500 նմ-ի, ի տար բե րու թյուն 
ցե րե կայի նի (ֆո տո պիկ տե սո ղու թյուն) 555 նմ-ի: Այդ 
պատ ճա ռով մութ ժա մա նակ կապ տա-ե րկ նա գույն 
լույ սը ա վե լի պայ ծառ է թվում քան ցե րե կը: Դա պայ-
մա նա վոր ված է ձո ղիկ նե րի լու սազ գա յուն պիգ մեն-
տով՝ ռո դօպ սի նով: Ե րբ լու սա վո րու թյան մա կար դա կը 
բարձր է, ռո դօպ սի նը գու նազրկ վում է, նրա ա ռա վե լա-
գույն  լու սազ գայ նու թյու նը նվա զում է և շեղ վում դե պի 
սպեկտ րի կա պույտ տի րույ թը: Այս պա րա գա յում ձո-
ղիկ նե րը գոր ծում են որ պես լույ սի կա պույտ տի րույ թի 
լրա ցու ցիչ ըն դու նիչ ներ: 

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք մար դու աչ քի ֆո վե ա կոչ-
ված տե ղա մա սին` ցան ցա թա ղան թի կենտ րո նին մո-
տիկ` գրե թե ո սպ նյա կի ա ռանց քի վրա այդ փոք րիկ 
փո սի կին:2 Ա մե նա շատ կո նե րը կենտ րո նա ցած են հենց 
այս տա րած քում (տես նաև Ն կար 13-ի աջ ստո րին հատ-
վա ծը): Ֆովեայի շնորհիվ մարդկային տեսողության 
հետ կապված շատ չափումներ են կատարվում 2o կամ 
10o տեսողական տեսանկյունից, որպեսզի ֆովեան 

2 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 տե ղա մա սում է, 
որ մարդն ըն կա լում է գու նային ա մե նա նուրբ ե րանգ-
նե րը և դրա նով է պայ մա նա վոր ված մեր հա յաց քի ու ղ-
ղու թյու նը: Այդ տե ղա մա սից ա վե լի հե ռու, մա նա վանդ 
ծայ րա մա սե րում, կո նե րի խտու թյու նը նվա զում է և այն-
տեղ տե սո ղու թյունն ա վե լի գու նազրկ ված է (մոտ է սև-
ս պի տա կին): 

Ա մեն կոն ու նի իր զգայ նու թյան կո րի ա ռա վե լա գույն 
ար ժե քը, ո րը գտն վում է 560-580, 530-540 և 420-440 
նմ մի ջա կայք նե րից մե կում, հա մա պա տաս խա նա բար` 
կար միր, կա նաչ և կա պույտ գույ նե րի տի րույթ նե րում:  

Զ գայ նու թյան այս սպեկտր նե րը ո րո շում են մար դու 
կող մից գու մա րային, ար դյու նա րար լու սային ըն կա լու-
մը, ո րը կոչ վում է լու սային սպեկտ րալ զգայ նու թյուն 
կամ ստան դարտ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի ա (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, https://en.wikipedia.org/wiki/Color_
vision#/media/File:Eyesensitivity.svg.

Նշում. Կա պույտ կո նե րի զգայ նու թյունն ա վե լի ցածր է, այն ա մե նա բարձրն է կա նաչ նե րի հա մար և ա մե նա ցած րը` սպեկտ րի եր կու ծայ-
րե րում, և բո լոր կո րե րը մի մյանց հետ հատ վում են: 

Ն կար 14. Մար դու աչ քի յու րա քան չյուր կո նի գու նազ գայ նու թյու նը և ին տեգ րալ զգայ նու թյու նը: Ու շադ րու-
թյուն դարձ րեք ին տեգ րալ զգայ նու թյան կո րին և ը նդ հա նուր լու սազ գայ նու թյա նը: 

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), ո րն ա լի քի տար բեր եր կա րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ մարդ կային աչ քի սպեկտ րալ զգայ նու թյան 
մո դելն է: Այս ֆունկ ցի ան նաև կոչ վում է մար դու աչ քի 
մի ջի նաց ված հա ճա խային բնու թա գիր: Ար ժե մտա պա-
հել, որ « լու սային» բա ռը միշտ նշա նա կում է այն Է ՄՃ-ը,  
ո րն ըն կալ վում է մար դու կող մից: Ի նչ պես եր ևում է գծա-
պատ կե րում, ա ռա վե լա գույն ին տեն սի վու թյա նը հա մա-
պա տաս խա նող ա լի քի եր կա րու թյան դեպ քում` λ=555 
նմ, է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ գի այի ճա ռա գայթ ման 
ու լու սային ին տեն սի վու թյան ար ժեք նե րը հա մընկ նում 
են, քա նի որ ու նեն միև նույն ըն կալ ման ազ դե ցու թյու նը: 
Սա կայն, օ րի նակ, λ=490 նմ կա պույտ լույ սի դեպ քում 
ան հրա ժեշտ կլի նի աղ բյու րից մո տա վո րա պես հինգ 
ան գամ ա վե լի է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ գի այի ճա-
ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյուն ու նե նալ, որ պես զի հաս-
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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.

նել նույն լու սազ գայ նու թյան ազ դե ցու թյա նը, ի նչ պի սին 
555 նմ լույ սի դեպ քում է, ե թե մի պահ ան տես վի գու-
նային ըն կա լու մը և հաշ վի ա ռն վի մի այն ը նդ հա նուր 
պայ ծա ռու թյու նը։ 

Բ նա կա նա բար, ե թե լույ սի աղ բյու րի կող մից ար-
ձա կած ճա ռա գայ թը գտն վում է զգայ նու թյան սպեկտ-
րի տի րույ թից դուրս, ա պա մար դը չի կա րո ղա նա այն 
տես նել և այդ է ներ գի ան վատն վում է: Որ պես զի լույ-
սի աղ բյուր ներն ար դյու նա վետ լի նեն, դրանք պետք է 
հնա րա վո րինս շատ լույս ար ձա կեն սպեկտ րի տե սա-
նե լի մի ջա կայ քում: Ցա վոք, լույ սի աղ բյուր նե րի մեծ 
մա սը ճա ռա գայ թում են ա վե լի լայն կամ շատ ա վե լի 
լայն տի րույ թում, ո րի ար դյուն քում ա վե լի շատ ջեր մու-
թյուն է ա ռա ջա նում, քան լույս: 

Մար դու հար մա րա վե տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
է նաև այն պի սի լու սա վո րու թյուն, ո րն ա պա հո վում է 
հու սա լի գու նային ըն կա լում: Սա նշա նա կում է, որ.
ա. մեզ միշտ հե տաքրք րում է ֆո տո պիկ զգայ նու թյու նը,
բ. մենք պետք է ա պա հո վենք գույ նե րի վե րար տադ րու-

թյու նը մեծ ճշգր տու թյամբ: Այս տեղ չա փա նի շը բնա-
կան ցե րե կային լու սա վոր վա ծու թյունն է`3 մար դը 
դա րեր շա րու նակ ապ րել է բնա կան լույ սի ներ քո: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ բա ցի այդ զգայ նու թյան 
սպեկտրերից կան նաև մար դու տե սո ղու թյան վրա 
ազ դող մի շարք այլ կեն սա ֆի զի կա կան և հո գե բա նա-
կան գոր ծոն ներ և չա փա նիշ ներ, ո րոնք կդի տարկ վեն 
հա ջորդ բա ժին նե րում: Մար դու կող մից ըն կալ վող բո-

3 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:

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 ֆո տո պիկ կո րը, որի դեպքում, այ սինքն`  լու սա վոր պայ ման նե րում, մաք սի մալ զգայ նու թյու նը 
555 նմ վրա է: Կա պույտ գույնով նշված է սկո տո պիկ կորը:

Ն կար 15. Մար դու կող մից լույ սի ին տեն սի վու թյան ըն կալ ման ը նդ հա նուր սպեկտ րը (կամ ստան դարտ լու-
սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի ան):
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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.

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

Ն կար 16. Խցի կի աշ խա տան քի սկզ բուն քը:

լոր, փաս տո րեն ան սահ ման ե րանգ նե րը հնա րա վոր 
է ստա նալ կար միր, կա նաչ և կա պույտ կո նե րի գրգռ-
ման մի ջո ցով, այ սինքն` կո նե րից ե կող ազ դան շան նե րի 
ո րո շա կի հա մադ րու թյան մի ջո ցով: 

2.3.  Լու սան կար չա կան խցիկ
 Օգ տա կար կլի նի նաև դի տար կել լու սան կար չա կան 

խցի կի աշ խա տան քի սկզ բուն քը: Ն կար 16-ը ցույց է 
տա լիս այդ սկզ բուն քի սխե ման. պատ կե րը ձևա վոր-
վում է սեն սո րի վրա, ո րը գտն վում է ո սպ նյա կի ֆո կալ 
հար թու թյան մեջ: Կախ ված յու րա քան չյուր գույ նին հա-
մա պա տաս խա նող տար րա կան լու սազ գա յուն մի ա-
վո րի վրա ըն կած լույ սի ին տեն սի վու թյու նից` սեն սո րը 
թվայ նաց ված տվյալ ներ է ու ղար կում պրո ցե սոր, ո րը 
ստան դարտ ձևա չա փով, օ րի նակ` JPEG4 ֆայլ է ստեղ-
ծում: Նշենք, որ պատ կե րի սեն սո րի դի մաց գու նային 
բա ղադ րյալ` կար միր-կա նաչ-կա պույտ կամ RGB  ֆիլտր 
է տե ղադր ված, այն պես, որ ե րեք գույ նե րից յու րա քան-
չյու րը գրանց վում է դրա հա մար հա տուկ նա խա տես-
ված` լու սազ գա յուն տար րի մի ջո ցով: Սա նմա նա կում 
է մար դու աչ քի կո նե րի գոր ծո ղու թյու նը: Ա ռար կայի 

4 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 

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 

գու նա վոր պատ կե րը կա րող է ա վե լի քան ըն դու նե լի 
ճշգր տու թյամբ ար տա բեր վել ու ղե ղում` խցի կի կող մից 
գրանց ված մի այն ե րեք` կար միր, կա նաչ, կա պույտ  
սեն սոր նե րի մի ջո ցով: Ին չու՞: Բա ցատ րու թյու նը տր-
վում է հա ջորդ բաժ նում: 

Ն կար 17-ը պատ կե րում է ի րա կան խցի կի ներ քին 
կա ռուց ված քը. կա րե լի է տես նել օբյեկ տի վը, պատ կե-
րի սեն սո րը, պրո ցե սո րը և այլ է լեկտ րո նային մա սե րը, 
ո րոնք, կախ ված տե սա րա նի պայ ծա ռու թյու նից, թույլ 
են տա լիս կար գա վո րել է քս պո զի ցի այի ժա մա նա կը, այ-
սինքն փա կա ղա կի բաց ման տևո ղու թյու նը և օբյեկ տի-
վի դի աֆ րագ մայի մե ծու թյու նը (f-ար ժե քը կամ բի բը): 
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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 

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/

Ն կար 18. Ե թե սպեկտ րից հա նենք կար միր գույ նը, ա պա կա տուն (ա) աշ խար հը կտես նի այն պես, ի նչ պես 
գույ նե րը կտես ներ շու նը (բ)

human vision
մարդ� տեսող�թյ�ն

cat vision
կատվի տեսող�թյ�ն

no color vision
ոչ գ�նային

 տեսող�թյ�ն
human vision

մարդ� տեսող�թյ�ն
dog vision

շան տեսող�թյ�ն

a b

Խ ցի կի կող մից ստեղծ ված ֆայլն օգ տա գործ վում 
է պատ կե րը էկ րա նի վրա վե րար տադ րե լու, պահ պա-
նե լու կամ այն տպե լու հա մար: Յու րա քան չյուր փիք-
սե լից (pixel՝ պատ կե րի գու նային բա ղադ րյալ տար րը) 
գրանց ված ար ժեք նե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ-
պես զի հե տա գա յում հնա րա վոր լի նի հա մա կարգ չային 
էկ րա նին վե րար տադ րել գույ ներն այն պես, որ աչ քը 
կա րո ղա նա այն տես նել, ի սկ ու ղե ղը ո րո շա կի ճշգր տու-
թյամբ վեր ծա նել:  Նկա տի ու նե ցեք, որ լու սան կար չա-
կան խցի կի և մար դու աչ քի միջև մի շարք տար բե րու-
թյուն նե րի պատ ճա ռով, հնա րա վոր չէ ա պա հո վել 100% 
ճշգր տու թյուն: Հիմն ա կան տար բե րու թյու նը, ի հար-
կե, կա յա նում է նրա նում, որ լու սան կար չա կան խցի-
կի RGB գույ նե րի ըն կա լող տար րե րի և  մար դու աչ քի 
հա մա պա տաս խան կո նե րի զգայ նու թյան կո րե րը չեն 
հա մընկ նում: Նույն իրավիճակն է լույսի աղբյուրների 
դեպքում. տեսանելի տիրույթում դրանց սպեկտրալ 
ուժերի բաշխումը միշտ չէ պատճենում մարդու աչքի 
զգայունության հիմքում դրված տրամաբանությունը:  
Չնա յած այս հան գա ման քին, խցիկ նե րը և լույ սի աղ-
բյուր նե րը կա րող են փո խան ցել գու նային տվյալ ներն 
ըն դու նե լի կամ բարձր ճշգր տու թյամբ: 

2.4.  Գույ ն և գույ նի վե րար տադ րու թյու ն
Ինչ պես ար դեն նշ վել է, մար դու կող մից գույ նի ըն-

կա լու մը կապ ված է այն ազ դան շան նե րի հետ, ո րոնք 
գե նե րաց վել են աչ քի ցան ցա թա ղան թի կար միր (R), 
կա նաչ (G) և կա պույտ (B) ըն կա լիչ կո նե րում: Մար դու 
կող մից ըն կալ վող բո լոր գույ ներն ե րեք տի պի (RGB) 
կո նե րից ել նող ազ դան շան նե րի ո րո շա կի հա մադ րու-
թյուն է: Սա կոչ վում է ե ռա գույն տե սո ղու թյուն, ո րը 
բնո րոշ է մարդ կանց և մի շարք կաթ նա սուն նե րին: 
Բազ մա թիվ այլ կեն դա նի է ակ ներ ե րկ գույն (կա տու նե-
րը, շնե րը)՝ Ն կար 18, քա ռա գույն կամ հն գա գույն (օ րի-
նակ` ա ղավ ի նե րը, թի թեռ նե րը) տե սո ղու թյուն ու նեն: 

Այ դու հան դերձ, մար դու ե ռա գույն տե սո ղու թյու-

Figure 17. The internals of a real camera.
Source/Աղբյուրը` tech.firstpost.com

Ն կար 17. Ի րա կան խցի կի ներ քին կա ռուց ված քը:
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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 

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/

Ն կար 18. Ե թե սպեկտ րից հա նենք կար միր գույ նը, ա պա կա տուն (ա) աշ խար հը կտես նի այն պես, ի նչ պես 
գույ նե րը կտես ներ շու նը (բ)

human vision
մարդ� տեսող�թյ�ն

cat vision
կատվի տեսող�թյ�ն

no color vision
ոչ գ�նային

 տեսող�թյ�ն
human vision

մարդ� տեսող�թյ�ն
dog vision

շան տեսող�թյ�ն

a b

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 idea-
lized 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 ա վե լի բարդ է, քան կա րող է թվալ ա ռա ջին 
հա յաց քից: Ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը նրա նում է, 
թե ի նչ պես են գույ նե րը ձևա վոր վում ար հես տա կան   
 լու սա վո րու թյան տակ կամ ո րս վում խցի կի կող մից և 
վե րար տադր վում հե ռուս տա ցույ ցի կամ հա մա կարգ չի 
էկ րան նե րի վրա, և ի նչ պես է մարդն ըն կա լում գույ նե-
րը բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան պայ ման նե րում: Օ րի-
նակ, լու սան կար չա կան խցիկ նե րի գույ ներն ըն կա լող 
է լե մենտ նե րի զգայ նու թյան կո րե րը, ճշգր տո րեն չեն 
կրկ նում մար դու կո նե րի զգայ նու թյան կո րե րը: Այդ 
դեպ քում ի նչ պե՞ս գու նա վոր վե րար տադ րու թյու նը հնա-
րա վո րինս մո տեց նել ի րա կա նու թյա նը: 

Նախ, մենք պետք է պա տաս խա նենք հետ ևյալ 
հար ցին` «ինչ պե՞ս են գույ ներն ըն կալ վում մար դու աչ քի 
կող մից և վե րար տադր վում մար դու ու ղե ղում»: 

Ե կեք մի պահ պատ կե րաց նենք, թե կար միր, կա-
նաչ և կա պույտ կո նե րի զգայ նու թյուն նե րը ներ կա յաց-
ված են ի դե ա լա կա նաց ված կո րե րով՝ ի նչ պես ցույց է 
տր ված նկար 19-ու մ: 

Ան մի ջա պես եր ևում է, որ Ն կար 19-ու մ բեր ված 
սխե մա յում կո րե րը տար բե րում են Ն կար 14-ու մ ներ-
կա յաց վա ծից, այ սինքն` 

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

Ն կար 19. Մար դու RGB կո նե րի ի դե ա լա կա նաց ված ֆո տո պիկ զգայ նու թյու նը` ե ռա կի ազ դե ցու թյան ար ժեք-
նե րը (տե սեք Ն կար 14 –ում ի րա կան կո րի հա մե մատ դրանց տար բե րու թյու նը): 
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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. Ամ բողջ պատ կե րը ի դե ա լա կան սի մետ րիկ է, բո լոր 
ե րեք կո րե րը նույնն են` պար զա պես նրանց մաք-
սի մումն ե րը մի մյան ցից շեղ ված են 85 նմ-ով: 4 հա-
վա սար հատ ված կա` յու րա քան չյու րը 85 նմ լայ նու-
թյամբ: 

2. Փո խա դար ձո րեն վե րա ծածկ վում են մի այն հա րա-
կից կո րե րը. կար միր և կա պույտ կո րե րը չեն փոխ-
ծածկ վում, կա նա չը սի մետ րի կո րեն փոխ ծածկ վում է 
ի նչ պես կար մի րի, այն պես էլ կա պույ տի հետ: 

3. Յու րա քան չյուր λ ա լի քի եր կա րու թյուն ազ դան շան-
ներ է ա ռա ջաց նում   մի այն եր կու տի պի կո նե րի 
ել քում: 

4. Աչ քի ի րա կան զգայ նու թյան նմա նու թյամբ, սպեկտ-
րի ծայ րե րում կա եր կու մի ջա կայք` յու րա քան չյու րը 
85 նմ լայ նու թյամբ, ո րոնք ազ դան շան ներ են ա ռա-
ջաց նում մի այն մեկ տի պի կո նում: 
Ըստ այս ի դե ա լա կա նաց ված կա ռուց ված քի, ել-

քային ազ դան շա նի ե ռյակ նե րի միջև տար բե րու թյուն-
նե րը ճա նա չե լու մի ջո ցով մար դը կկա րո ղա նա մի ան-
շա նա կո րեն տար բե րել բո լոր գույ նե րը:  

Կա ռու ցենք այս ի դե ա լա կան դեպ քի հա մար այս պես 
կոչ ված RGB տա րա ծու թյունն այն պես, որ ա ռանցք նե-
րից յու րա քան չյու րը ցույց տա կո նե րից մե կի ել քային 
ազ դան շա նի ին տեն սի վու թյու նը: Ն կար 20-ը ցույց է 
տա լիս ի դե ա լա կան RGB գու նային տա րա ծու թյան  կա-
ռուց ման ըն թա ցա կար գը: 

Ս տորև բեր ված են ե ռա չափ (3D) գու նային տա րա-
ծու թյու նից ե րկ չափ գու նային (2D) տա րած քին ան ցնե-
լու մա թե մա տի կա կան ձևա փո խու թյան քայ լե րը (ձ ևա-
փոխ ման պար զու թյան հա մար թվե րը և ֆունկ ցի ա նե-
րը բաց են թողն ված).
1. սահ մա նում ե նք ե ռա չափ սի մետ րիկ RGB տա րա-

ծու թյուն, որ տեղ վեկ տո րի ան կյուն նե րը (ու ղ ղու-
թյու նը) ո րո շում են գույ նը, ի սկ վեկ տո րի եր կա րու-
թյու նը՝ ին տեն սի վու թյու նը:

2. սահ մա նում ե նք գու նային խո րա նարդ 3D RGB 
տա րա ծու թյան նմա նու թյամբ:

3. սահ մա նում ե նք <111> հար թու թյու նը, որ տեղ յու-
րա քան չյուր գույն, ան կախ ին տեն սի վու թյու նից, 
մի ար ժե քո րեն ներ կա յաց ված է ստաց ված ե ռան-
կյան վրա:

4. սահ մա նում ե նք ե րկ չափ 2D գու նային քար տե զը, 
<111>  հար թու թյան ե ռան կյան մեջ, որ տեղ եզ րե րը 
մա քուր գույ ներն են, և յու րա քան չյուր գույն նկա-
րագր վում է (xy) թվային զույ գի մի ջո ցով։ 

Այս պի սով սա մա թե մա տի կա կան ձևա փո խու թյուն 
է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս  ե ռա չափ (3D) գու-
նային տա րա ծու թյու նից ան ցնել գու նային ա վե լի 
պարզ, ե րկ չափ (2D) տա րած քի ար ժեք նե րի, ին չը զգա-
լի ո րեն հեշ տաց նում է հաշ վարկ նե րը։

Այս պի սի ի դե ա լա կա նաց ված` պար զեց ված կա ռուց-
ված քի հա մար բո լոր հնա րա վոր գույ նե րը ներ կա յաց-
ված են այս գու նային քար տե զում: Ե թե լույ սի աղ բյու-
րը, կամ թվային խցի կը, հե ռուս տա ցույ ցի կամ հա մա-
կարգ չի էկ րա նը նման հատ կա նիշ նե րով փիք սել ներ 
ու նե նային, ա պա գույ նի վե րար տադ րու թյու նը կա րող 
էր 100% կա տա րյալ լի նել: 

Սա կայն սա ի դե ա լա կա նաց ված տար բե րակն է: 
Ի սկ ի նչ պի սի՞ն է  ի րա կա նու թյու նը:    
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2.5. Asymmetry of cone sensitivity 
curves

The human eye cones’ sensitivities, as shown on 
Figure 14, are laid up in a different way compared 
to the idealized setup described above, leading to 
these differences:
• Cone sensitivities are not symmetrically laid on 

the visible range 
• Green and red curves are closer and, 

importantly, they overlap a lot 
• Blue curve is further to the left, overlapping to 

a lesser extent both with green and red curves 
(this is the main difference compared to ideal 
curves, where there is no overlap between blue 
and red curves  at all). 

This brings to the following phenomenon: e.g. 
while yellow color, λ≈570 nm of the spectrum 
generates signal with two types of cones only, 
namely red and green, i.e. only red and green 
cones can output signals under the influence of this 
wavelength, blue cones do not output any signal, 
and that combination of cone output yields the 
sense of yellow color (Figure 21, a).  

Interesting to note that the eye would not be 
able to differentiate between the monochromatic 

2.5.  Կո նե րի զգայ նու թյան կո րե րի  
ա սի մետ րի ան
 Մար դու աչ քի կո նե րի  զգայ նու թյան ի րա կան կո րե-

րը ի դե ա լա կա նի հա մե մատ` այլ տեսք ու նեն, ո րը հան-
գեց նում է հետ ևյալ տար բե րու թյուն նե րին. 
• տե սա նե լի տի րույ թում կո նի զգայ նու թյան կո րը սի-

մետ րիկ չէ 
• կա նաչ և կար միր կո րերն ի րար ա վե լի մոտ են և 

զգա լի ո րեն փոխծածկ վում են 
• կա պույտ կորն ըն կած է փոքր ի նչ ա վե լի ձախ, թե 

կանաչ և թե կարմիր կորերի հետ ունի փոխծածկման 
տիրույթ (սա հիմնական տարբերությունն է իդեալա- 
կան կորերից՝ որտեղ կապույտ և կարմիր կորերը 
ընդհանրապես չեն փոխծածկվում): 
Սա  հան գեց նում է հետ ևյալ եր ևույ թին. հայտ նի է, 

որ ա պա կե պրիզ մայի մի ջով ան ցնե լիս  սպի տակ լույ սը 
տրոհ վում է բա ղադ րիչ նե րի՝ տա րա լուծ վում է: Այս պես, 
օ րի նակ՝ բա ղադ րիչ նե րից մե կը՝ դե ղին գույ նը (ա լի քի 
եր կա րու թյու նը՝  λ≈570  նմ),  ը նկ նե լով մար դու աչ քի 
մեջ՝ ազ դում է մի այն կար միր և կա նաչ կո նե րի վրա: 
Դա նշա նա կում է, որ այս եր կա րու թյան ա լի քի ազ-
դե ցու թյան տակ մի այն կար միր և կա նաչ կո ներն են 
ազ դան շան ներ հա ղոր դում, մինչ դեռ կա պույտ կո նե րը  
որ ևէ ազ դան շան չեն ար ձա կում: Կո նե րի ա ռա ջաց րած 
ազ դան շան նե րի այդ հա մադ րու թյու նը մար դու մոտ դե-
ղին գույ նի զգա յու թյուն է ա ռա ջաց նում (Ն կար 21, ա): 

Հե տաքր քիր է նշել, որ աչ քը չի կա րող տար բե րա կել 
ա պա կե պրիզ մայի մի ջո ցով տա րա լուծ ված` սպի տակ 

Figure 20. Definition of the idealized RGB space and map. 
Source/Աղբյուրը` https://www.youtube.com/watch?v=82ItpxqPP4I 

Ն կար 20. Ի դե ա լա կա նաց ված RGB տա րա ծու թյան և քար տե զի սահ մա նու մը: 

a. , b. ,

c. d. 

Figure 20 Definition of the idealized RGB space and map. https://www.youtube.com/watch?v=82ItpxqPP4I

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?

2.5 Asymmetry of cone sensitivity curves 

The human eye cones’ sensitivities, as shown on Figure 14, are laid up in a different way compared 
to the idealized setup described above, leading to these differences:

• Cone sensitivities are not symmetrically laid on the visible range  
• Green and red curves are closer and, importantly, they overlap a lot  
• Blue curve is further to the left, overlapping to a lesser extent both with green and red curves.  

This brings to the following phenomenon: e.g. while yellow color, λ≈570 nm of the spectrum 
generates signal with two types of cones only, namely red and green, i.e. only red and green cones 
can output signals under the influence of this wavelength, blue cones do not output any signal, and 
that combination of cone output yields the sense of yellow color (Figure 21, a).
Interesting to note that the eye would not be able to differentiate between the monochromatic 
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.
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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 

լույ սից ստաց ված մո նոք րոմ դե ղին գույ նի և` ո րո շա կի 
ին տե սի վու թյամբ 555 նմ ա լի քի եր կա րու թյամբ կա նաչ 
գույ նի և 700 նմ եր կա րու թյամբ կար միր գույ նի խառ-
նե լու մի ջո ցով  ստաց ված գույ նի միջև: Եր կու դեպ քում 
էլ կար միր և կա նաչ կո նե րի ել քային ազ դան շան նե րի 
հա րա բե րու թյու նը նույ նը կլի նի` տա լով նույն դե ղին 
գույ նի այ սինքն λ≈570 նմ-ին հա մա պա տաս խան ա լի-
քի եր կա րու թյան ըն կա լու մը: 

Ըստ է ու թյան, կան կա նաչ և կար միր ա լի քի եր կա-
րու թյուն նե րով մուտ քային ազ դե ցու թյուն նե րի ան վերջ 
հա մադ րու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում ա ռա ջա նում է 
միև նույն դե ղին գույ նի ըն կա լու մը։ Այս եր ևույ թը, ո րը 
վե րա բե րում է ոչ մի այն դե ղին գույ նին, այլև ցան կա-
ցած այլ գույ նի, ըն կած է գույ նե րի հա մա պա տաս խա-
նու թյան` գույ նի վե րար տադր ման տեխ նի կայի հիմ-
քում: Տար բեր սպեկտ րալ կազմ` սա կայն ըն կալ ման 
միև նույն ար դյունք ու նե ցող գույ նե րը կոչ վում են մե-
տա մե րիկ գույ ներ: Գույ նե րի մե տա մե րիզ մի շնոր հիվ 
հնա րա վոր է դառ նում գու նա վոր հե ռուս տա տե սու-
թյան, խցիկ նե րի, տպիչ նե րի և այլ մի ջոց նե րով վե րար-
տադ րել գույ նե րը, թեև, օ րի նակ` խ ցի կի լու սազ գա յուն 
տար րի ըն կալ ման սպեկտ րը տար բեր վում է աչ քի հա-
մա պա տաս խան կո նի սպեկտ րից:

 Սա կայն, ե թե դի տար կենք « կա պույտ-կա նաչ» մո-
նոք րո մա տիկ գույ նը, λ≈480 նմ (ն կար 21, բ), ա պա այն 
բո լոր ե րեք կո նե րում էլ ազ դան շան ներ է ա ռա ջաց նում, 
այ սինքն բո լոր ե րեք կո ներն էլ ըն կա լում են այս ա լի քի 
եր կա րու թյու նը, թեև կար միր կո նի ել քային ազ դան-
շա նի ու ժգ նու թյու նը հա մե մա տա բար ցածր է: Այս եր-
ևույ թը մի շատ կար ևոր և հե տաքր քիր հետ ևանք 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. Ա մե նա հե ռա վոր ձախ և ա մե նա հե ռա վոր աջ տի րույթ նե րում` 430 նմ-ից ձախ և և 660 նմ-ից աջ, ցան կա ցած ա լի քի եր կա րու-
թյուն գրգ ռում է մի այն հա մա պա տաս խա նա բար կա պույտ կո նե րը կամ կար միր կո նե րը, ան տե սեք ձո ղիկ նե րի զգայ նու թյու նը` սև կո րը:

Ն կար 21. Այն դեպ քում ե րբ 570 նմ ա լի քի եր կա րու թյու նը մի այն կար միր և կա նաչ կո նե րի զգայ նու թյուն տի-
րույ թում է (ա), 480 նմ ա լի քի եր կա րու թյու նը գրգ ռում է բո լոր ե րեք կո նե րը: 
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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: Ե թե կա նաչ և կա պույտ ա լի քի եր կա րու թյուն նե րի 
ո րո շա կի խառ նուր դի օգ նու թյամբ այս եր կու կո նե-
րի գրգռ ման մի ջո ցով փոր ձեք վե րար տադ րել « կա-
պույտ-կա նաչ» գույ նը` λ≈480 նմ, ա պա կպարզ վի, 
որ ան հնար է ստա նալ այդ գույ նի ըն կա լու մը,  քա-
նի որ ան կախ այս գոր ծո ղու թյան հա մար ը նտր ված 
կա նաչ ա լի քի եր կա րու թյու նից, այն ա վել ցու կային  
ազ դան շան կա ռա ջաց նի նաև կար միր (այս դեպ քում 
խան գա րող) կո նի ել քում, կար միր և կա նաչ զգայ նու-
թյան տի րույթ նե րի լայն փոխ ծածկ ման հետ ևան քով: 

Figure 22. CIE 1931 RGB color matching functions.

Ն կար 22. RGB գու նային հա մընկ ման ֆունկ ցի ա նե րը ը ստ CIE 1931 ստան դար տի: 

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.

Այս մաս նա վոր դեպ քում ա ռա ջա նում է ոչ ան հրա-
ժեշտ, « խան գա րող» կար միր բա ղադ րիչ նե րը հա նե լու 
խն դի րը: Այլ կերպ ա սած, ցան կա լի գույ նը ստա նա լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է ո րո շա կի գու նային հա մընկ-
ման ֆունկ ցի ա ներ (ԳՀՖ) կի րա ռել այն պես, որ կո նե-
րից ստաց վող ին տեն սի վու թյան ար դյունքն ու ղղ վի և 
զգա լի ո րեն մո տե նա ի րա կա նու թյա նը: Ն կար 22-ում 
ցույց է տր ված ու ղ ղող RGB գու նային հա մընկ ման 
ֆունկ ցի ա ներն ը ստ CIE5 1931 ստան դար տի, որ տեղ 
կար միր գու նային հա մընկ ման ֆունկ ցի ան բա ցա սա-
կան ար ժեք նե րի տի րույթ ու նի,  կարմի րի ա վել ցու կը 
փոխ հա տու ցե լու հա մար: 

Այժմ, RGB տա րա ծու թյու նը ի րա կան գու նային 
քար տե զի փո խա կեր պե լիս  կս տա նանք նկար 23-ու մ 
բեր ված պայ տաձև պատ կեր նե րը՝  նկար 20-ի ե ռան-
կյան փո խա րեն: Նշենք, որ պայ տաձև պատ կե րի պա-
րագ ծի կո րը ցույց է տա լիս լույ սի սպեկտ րի մո նոք րոմ 
զուտ գույ նե րը: Իրականում սովորաբար անհնար է 
զուտ մոնոխրոմատիկ գույներն օգտագործել որպես 
հիմնական գույներ, ինչի հետևանքով գույնի վերար- 
տադրության սպեկտրը դառնում է ավելի նեղ, ինչը 
ցուցադրված է պայտաձև պատկերի ներսում տեղա- 
վորված եռանկյան միջոցով: Միայն եռանկյան ներ- 
սի գույներն են ճշգրտորեն վերարտադրվում համա- 
պատասխան լուսավորման, գունային գրանցման 
կամ գունափոխանցման համակարգի միջոցով:  

5 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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2.6. Psychophysical Perception of 
Light and Color, Correlated Color 
Temperature

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 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  

Ն կար 23. Պայ տաձև գու նար ժե քու թյան քար տե զը և սխե ման: CIE 1931 xy գու նար ժե քու թյուն սխե մայի վրա 
CIE RGB հիմ ա կան գույ նե րի գու նապ նա կը և հիմ ա կան գույ նե րի դիր քը: 

Figure 24. Illustrations for correlated color temperature scales. 
Source/Աղբյուրը` https://www.downlights.co.uk/faq-which-colour-temperature-.html, http://www.photographymad.com/pages/view/what-is-
colour-temperature, http://www.luxtg.com/tag/color-temperature/. 

Colour Temperature in Kelvin (K)
Գ�նային ջերմաստիճան կելվինով (K)

10000     9000     8000       7000      6000      5000      4000       3000      2000     1000

Cl
ea

r 
bl

ue
 s

ky
 (1

00
00

)
Ա

նա
մպ

 կ
ա

պ
�

յտ
 

եր
կի

նք

Cl
ou

dy
 s

ky
 (6

50
0)

Ա
մպ

ա
մա

ծ 
եր

կի
նք

M
id

da
y 

su
n 

(5
50

0)
Ա

րև
 կ

ես
օր

ին

M
oo

nl
ig

ht
 (4

00
0)

Լ�
սն

ի 
լ�

յս
M

or
ni

ng
/e

ve
ni

ng
 s

un
 (3

50
0)

Ա
րև

 կ
ես

օր
ին

Li
gh

tb
ul

b 
(3

00
0)

Լա
մպ

Su
nr

ise
/s

un
se

t (
25

00
)

Ա
րև

ա
ծա

գ/
մա

յր
ա

մ�
տ

Ca
nd

le
 fl

am
e 

(1
80

0)
Մո

մի
 լ�

յս

Ն կար 24. Կո րե լաց ված գու նային ջեր մաս տի ճա նի սանդ ղակ նե րը:

2.6. Լույ սի և գույ նի հո գե բա նա կան   
ֆի զի կա կան ըն կա լու մ, կո րե լաց ված  
գու նային ջեր մաս տի ճան
 Ինչ պես ար դեն նշ վել է «Սև մարմն ի կամ ջեր մային 

ճա ռա գայ թում» 1.2 բաժ նում, ՍՄՃ սպեկտ րի ին տեն-
սի վու թյու նը և մաք սի մու մը մի ար ժե քո րեն ո րոշ վում 
են մարմն ի ջեր մաս տի ճա նով, ի նչ պես ցույց է տր ված 
նկար 3-ու մ: Բնա կա նա բար, հզո րու թյան սպեկտ րալ 
բաշխ ման (ՀՍԲ) մաք սի մու մը պայ մա նա վո րում է ո րո-
շա կի գու նա վո րու մը կամ ե րան գը, որ թույլ է տա լիս սև 
մարմն ի ճա ռա գայ թիչ նե րի հա մար, ո րոնք նաև կոչ-
վում են Պլան կյան ճա ռա գայ թիչ ներ, ջեր մաս տի ճա-
նը փոխ կա պակ ցել (կո րե լաց նել) գու նա վոր ման հետ  
(ն կար 24): 



- 35 -

ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

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 so-
called 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.

Ն կար 25. Պլան կյան լո քու սի կո րը` CIE 1931 
Գու նար ժե քու թյան քար տե զի վրա կո րը գտն-
վում է քար տե զի մեջ նա մա սում:   

Պ լան կի ճա ռա գայ թի չից ստաց վող գույ նը միշտ գտն-
վում է քրո մայ նու թյան քար տե զի վրա: Ջեր մաս տի ճա նի 
ա ճին զու գըն թաց, Պլան կի ճա ռա գայ թի չի ար ձա կած սպի-
տակ լույ սի ե րան գա վո րու մը փոխ վում է կար մի րից մինչև 
ե րկ նա գույն: Ա մեն մի ե րան գին վե րագր վում է շի կա ցած 
սև մարմն ի այն ջեր մաս տի ճա նը (Կել վի նի սանդ ղա կով 
ար տա հայտ ված), ո րի ժա մա նակ նրա ճա ռա գայ թած սպի-
տակ լույ սը ձեռք է բե րում հա մա պա տաս խան ե րան գը: Այդ 
ե րանգ նե րի կոոր դի նատ նե րը գու նային տա րած քում ձևա-
վո րում են մի կոր, ո րը կոչ վում է Պլան կյան լո քուս («լո քուս» 
լա տի նե րեն նշա նա կում է « տեղ»)  և ցույց է տր ված նկար 
25-ու մ: Չնա յած այդ գույ նե րը ը նդ հա նուր առ մամբ «ս պի-
տակ» են ըն կալ վում, սա կայն տար բեր վում են սպի տա կի 
գու նային ե րան գա վոր մամբ, Նկար 26:

Ե թե լույ սի աղ բյու րը Պլան կյան ճա ռա գայ թիչ է (օ րի-
նակ՝ ա րե գա կը կամ հա տուկ լա բո րա տոր լամ պե րը), ա պա 
նրա ար ձա կած սպի տակ լույ սի ե րան գա վո րու մը գտն վում է 
պլան կյան լո քու սի վրա: Այդ պի սի լու սային աղ բյու րը նկա-
րագր վում է Գու նային Ջեր մաս տի ճա նով: Մնա ցած դեպ քե-
րում լույ սի աղ բյու րի ար ձա կած սպի տակ լույ սի ե րան գա վո-
րու մը գտն վում է Պլան կյան լո քու սից դուրս և (հա մե մա տու-
թյան ար դյուն քում) նրան վե րագր վում է լո քու սի այն գու-
նային ջեր մաս տի ճա նը, ո րի գու նայ նու թյու նը ա մե նա մոտն 
է (ա մե նա հա մա պա տաս խանն է) տվյալ լու սային աղ բյու րի 
լույ սի ե րան գա վոր մա նը: Այս դեպ քում լու սային աղ բյու րը 
նկա րագր վում է Հա մա պա տաս խան կամ Հա մե մա տա կան 
Գու նային Ջեր մաս տի ճա նով:

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.

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/

Figure 26. Illumination differences of BBR sources of 
various temperatures.

Ն կար 26. Տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րում ՍՄՃ աղբյուր նե-
րի արձակած սպիտակ լույսի երանգավորում:

Նշում. Մեր աչքերը բավականին լավ են հարմարվում տարբեր ԿԳՋ 
ունեցող լույսի աղբյուրներին՝ 100 Վտ շիկացման լամպերի 2,700Կ-
ից 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:



- 36 -

CHAPTER 1.  Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

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 mean-
square 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).

2.7.  Գույ նի վե րար տադ րու թյան (գունա- 
փոխանցման) ցու ցիչը համադրված  
գու նային ո րա կի սանդ ղա կի հետ
 Գու նային հար մա րա վե տու թյու նը նկա րագ րող լա-

վա գույն չա փա նիշ նե րը սահ ման վում են այս պես կոչ-
ված գույ նի վե րար տադ րու թյան ցու ցի չի (ԳՎՑ) և, 
վերջերս, գու նային ո րա կի սանդ ղա կի (ԳՈՍ) մի ջո ցով: 
ԳՎՑ-ն լույ սի աղ բյու րի կող մից գույ նե րը ճիշտ վե րար-
տադ րե լու ու նա կու թյան չա փա նիշն է՝ հա մե մա տած 
այն պի սի «է տա լո նային» աղ բյուր նե րի հետ, որ պի սիք 
են ցե րե կային լույ սը կամ շի կաց ման լամ պը, ո րի գույ-
նի վե րար տադ րու թյան ցու ցի չը հա վա սար է 100-ի:

 Պարզ ձևա կերպ մամբ, այդ թի վը հաշ վարկ վում է 
որ պես 100-ից հա նած ի դե ա լա կան ՀՍԲ կո րից (օ րի-
նակ` ՍՄՃ աղ բյու րի ՀՍԲ կո րից) լույ սի աղ բյու րի ՀՍԲ 
կո րի մի ջին քա ռա կու սային շեղ ման գու մա րը, որ տեղ 
եր կուսն էլ, բնա կա նա բար, դի տարկ վում են տե սա-
նե լի տի րույ թում: Օ րի նակ, քա նի որ գործ նա կա նում 
շի կաց ման լամ պը Պլան կյան ճա ռա գայ թիչ է, դրա 
ՀՍԲ-ն, ԳՎՑ=100 ար ձա կող հա մա պա տաս խան ջեր-
մաս տի ճա նով ՍՄՃ-ի կո րից 0 մի ջին քա ռա կու սային 
շե ղում ու նի, ու ս տի նույն պես նրա ԳՎՑ=100։   Ի րա-
կան հաշ վար կը ա վե լի եր կար և ա վե լի բարդ պրո ցես 
է, ո րը կա տար վում է գույ նե րի հա մե մա տա կան 8 քար-
տե րի մի ջո ցով: Սա կայն դա, նույն պես, կա տա րյալ չի 
հա մար վում, օ րի նակ` մո նոք րոմ աղ բյուր նե րի դեպ քում 
ստաց վում են բա ցա սա կան ար ժեք ներ: Դա է պատ-
ճա ռը, որ ներ կա յումս մշակ վում է ա ռա վել ժա մա նա-
կա կից` 15 գու նային քար տե րից կազմ ված գու նային 
ո րա կի սանդ ղա կը (ԳՈՍ), ո րը ԳՎՑ-ի նկատ մամբ ու նի 
ա կն հայտ ա ռա վե լու թյուն ներ [http://colorqualityscale.
com] (Ն կար 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)

Ն կար 27. ԳՎՑ-ի և ԳՈՍ-ի հա մե մա տու թյու նը: 
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

Չ նա յած, որ որ պես լույ սի հղու մային աղ բյուր սո վո րա բար ը նտր վում է Պլան կի 5000K ճա ռա գայ թի չը, սա-
կայն կա րող են ը նտր վել նաև այլ ՍՄՃ աղ բյուր ներ, ի նչ պի սիք են այլ ջեր մաս տի ճան ու նե ցող շի կաց ման լամ-
պե րը, ո րոնց ԳՎՑ-ն միշտ 100 ար ժեք ու նի: Դա է պատ ճա ռը, որ մար դու աչ քը և ու ղե ղի կող մից վեր ծա նու մը 
հար մար վում է տվյալ գու նային ջեր մաս տի ճա նին և ու ղե ղում այն պի սի ձևա փո խում է կա տա րում, որ գույ նե րը 
հնա րա վո րինս մո տե նան բնա կան լու սա վոր վա ծու թյուն պայ ման նե րին: Դա հնա րա վոր է սա հուն կեր պով 
կա տա րել ԳՎՑ = 100-ին մոտ լույ սի աղ բյուր նե րի դեպ քում: Հա կա ռակ դեպ քում գույ նի վեր ծան ման հա մար 
ու ղե ղը լրա ցու ցիչ ջան քեր է գոր ծադ րում, ո րն ըն կալ վում է որ պես ան հար մա րա վե տու թյուն (Ն կար 28): 

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. Շի կաց ման լամ պե րում ԳՎՑ=100 և կվար ցային մե տա ղա հա լի դային լամ պե րում ԳՎՑ=85: Այս նվա զու մը մե տա ղա հա լի դային 
լամ պե րի հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշխ ման սղո ցաձև բնույ թի հետ ևանքն է: 

Ն կար 28. ՀՍԲ-նե րը ո րոնք տար բեր ԳՎՑ ար ժեք ներ են ա ռա ջաց նում: 

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 

Ա ղյու սակ 1. Լույ սի մի շարք տար բեր աղ բյուր նե րի ԿԳՋ-ներն և ԳՎՑ-նե րը: Հի շենք, որ ցածր ճնշ ման նատ-
րի ու մային լամ պի ԳՎՑ = -44: 

Light source CCT (K) ԿԳՋ, K CRI ԳՎՑ Լույ սի աղ բյու րը

Low-pressure sodium  
(LPS/SOX) 1800 -44 ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային լամպ  

(LPS/SOX)
Clear mercury-vapor 6410 17 զուտ սն դի կային լյու մի նես ցեն տային լամպ 
High-pressure sodium  
(HPS/SON) 2100 24 բարձր ճնշ ման նատ րի ու մային լամպ  

(HPS/SON)

Coated mercury-vapor 3600 49 լ յու մի նո ֆո րով պատ ված սն դի կային  
լյու մի նես ցեն տային լամպ

Halophosphate warm-white 
fluorescent 2940 51 հա լո ֆոս ֆա տային տաք սպի տակ  

լյու մի նես ցեն տային լամպ
Halophosphate cool-white 
fluorescent 4230 64 հա լո ֆոս ֆա տային սա ռը սպի տակ  

լյու մի նես ցեն տային լամպ
Tri-phosphor warm-white 
fluorescent 2940 73  ե ռաֆոս ֆոր տաք սպի տակ  

լյու մի նես ցեն տային լամպ 
Halophosphate cool-daylight 
fluorescent 6430 76 հա լո ֆոս ֆա տային սա ռը ցե րե կային 

լյու մի նես ցեն տային լամպ
“White” SON 2700 82 “Ս պի տակ” SON լամպ
Quartz metal halide 4200 85 կ վար ցե մե տա ղա հա լի դային լամպ
Tri-phosphor cool-white 
fluorescent 4080 89 ե ռաֆոս ֆոր սա ռը սպի տակ  

լյու մի նես ցեն տային լամպ
Ceramic discharge metal-halide 
lamp 5400 96 կե րա մի կա կան պարպ ման  

մե տա ղա հա լի դային լամպ

Incandescent/halogen bulb 3200 100 շի կաց ման/ հա լո գե նային լամպ
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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.

Ա ղյու սակ 1-ու մ ցույց է տր ված  լույ սի մի շարք տար-
բեր աղ բյուր նե րի ԿԳՋ և ԳՎՑ ար ժեք նե րը:   

Ն կար 29-ու մ գրա ֆի կո րեն պատ կեր ված են լույ սի մի 
շարք տար բեր աղ բյուր նե րի ԿԳՋ և ԳՎՑ ար ժեք նե րը:

Ն շենք, որ ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային լամ պը իր 
ՀՍԲ-ի շնոր հիվ դաս վում է գույ նի վե րար տադ րու թյան 
վա տա գույն աղ բյուր նե րի շար քին:   Ն կար 29-ու մ ցածր 
ճնշ ման նատ րի ու մային լամ պի ԳՎՑ-ը նշ ված է որ պես 
75, սա կայն միև նույն լամ պի զա նա զան տար բե րակ նե-
րում այն հաս նում է բա ցա սա կան ար ժեք նե րի, ի նչ պես 
նշ ված է Ա ղյու սակ 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

Նշում. Ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային լամ պի ՀՍԲ-ի շնոր հիվ այն դաս վում է գույ նի վե րար տադ րու թյան վա տա գույն աղ բյուր նե րի շար-
քին – այս նկա րում ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային լամ պի ԳՎՑ-ը նշ ված է որ պես 5, սա կայն զա նա զան տար բե րակ նե րում այն մինչև 
բա ցա սա կան ար ժեք նե րի է հաս նում, ի նչ պես բեր ված է Ա ղյու սակ 1-ու մ:

Ն կար 29. Զա նա զան աղ բյուր նե րի ԳՎՑ-ը: 
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Wavelength (nm)   Ալիքի երկար�թյ�ն (նմ) 

սառը 
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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.  ԼՈՒ ՍԱՅԻՆ ՊԱ ՐԱ ՄԵՏ ՐԵ ՐԻ 
ՉԱ ՓՈՒՄ ՆԵ Ր ԵՎ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ 
ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Այս բաժ նում տր վում են լույ սի աղ բյուր նե րի, դրանց 
կող մից ար ձակ ված լույ սի և ստեղծ ված լու սա վոր վա-
ծու թյան հա մար կի րառ վող չափ ման ֆի զի կա կան մի-
ա վոր նե րը: Լույ սի աղ բյուր նե րի կար ևոր հատ կա նիշ 
է հան դի սա նում այն, որ  դրանց ճա ռա գայ թած լույ սի 
սպեկտ րը չի հա մընկ նում Ն կար 15-ու մ պատ կեր ված 
աչ քի զգայ նու թյան սպեկտ րի հետ: Շատ դեպ քե րում 
այդ ճա ռա գայթ ման սպեկտրն ա վե լի լայն է, քան մար-
դու լու սազ գայ նու թյան սահ ման նե րը: Այդ պատ ճա ռով 
ան հրա ժեշտ է աղ բյու րի կող մից ար ձա կած է լեկտ րա-
մագ նի սա կան ալիքների էներգիայի ճառագայթումը 
(ճառագայթային էներգիան) տար բե րել  նրա մի մա սը 
կազ մող լու սային է ներ գի այից: 

3.1. Է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ գի այի 
հոս քի մի ա վոր նե ր. ռա դի ո մետ րի ա 
 Ռա դի ո մետ րի ան զբաղ վում է օպ տի կա կան տի րույ-

թում (100նմ – 1մմ ա լի քի եր կա րու թյուն ներ ու նե ցող)  
աղ բյուր նե րի կող մից է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիքների 
ճա ռա գայթ ման պա րա մետ րե րի չա փումն ե րով: Հիմ-
նա կան պա րա մետ րերն ե ն՝ ճա ռա գայթ ման հոս քը, 
ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյու նը, է ներ գե տիկ պայ-
ծա ռու թյու նը, է ներ գե տիկ լու սա վոր վա ծու թյու նը կամ 
ճա ռա գայթ վա ծու թյու նը: 
 

3.1.1. Աղ բյու րի է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ գի-
այի ճա ռա գայթ ման հզո րու թյու ն (ճա ռա գայթ ման 
հոսք), վատտ 
Հ զո րու թյան ֆի զի կա կան մի ա վո րը վատտն է,  

Վտ = ջոուլ/ վայր կյան: Այ սինքն՝ լույ սի աղ բյու րը յու րա-
քան չյուր վայր կյա նի ըն թաց քում բո լոր ու ղ ղու թյուն նե-
րով և ճա ռա գայթ ման ամ բողջ սպեկտ րով ֆո տոն ներ 
է ար ձա կում ոչ մի այն տե սա նե լի տի րույ թում, այլ նաև 
տե սա նե լի տի րույ թից դուրս: Մեկ Վտ ճա ռա գայթ ման 
հզո րու թյու նը նշա նա կում է, որ մեկ վայր կյա նում աղ-
բյու րի կող մից ճա ռա գայ թած ո ղջ է ներ գի ան հա վա սար 
է մեկ ջոու լի: Այս մե ծու թյու նը նշա նակ վում է որ պես PR 
կամ IR (R-ը radiation բա ռի սկզբ նա տառն է, ո րը նշա-
նա կում է ճա ռա գայ թում )։

որ տեղ IR(λ) աղ բյու րի ճա ռա գայթ ման հզո րու թյան 
սպեկտ րալ բաշ խումն է (ՀՍԲ): 

Equation 3-1 / Հա վա սա րում 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.  
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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.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Steradian

Ն կար 30. Ստե ռա դի ա նի սահ մա նու մը:

3.1.2. Ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյու ն (տա րա-
ծա կան խտու թյու ն), Վտ/ս տեռ
 Սահ մա նում. ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյու նը 

լույ սի կե տային աղ բյու րից մարմ ային ան կյան մեջ 
է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ գի այի ճա ռա գայթ ման 
հոս քի մե ծու թյու նն է ժա մա նա կի մեկ մի ա վո րի ըն թաց-
քում:  

Ω  մարմն ային ան կյան մի ա վո րը ստե ռա դի անն է` 
ստեռ (Ն կար 30): Մեկ կե տից ել նող բո լոր մարմն ային 
ան կյուն նե րի գու մա րը կազ մում է գունդ, կամ 4π ստե-
ռա դի ան: Հետ ևա բար, է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ-
գի այի ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյան մի ա վո րը  
Վտ/ս տեռ է: Այլ կերպ ա սած, է լեկտ րա մագ նի սա-
կան է ներ գի այի ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյու-
նը լույ սի կե տային աղ բյու րից մի ա վոր ժա մա նա կում 
տվյալ Ω  մարմն ային ան կյան մի ջով (կամ բո լոր ու ղ-
ղու թյուն նե րով, ե րբ Ω = 4π ս տեռ) դուրս ե կած բո լոր 
ֆո տոն նե րի hν է ներ գի ա նե րի գու մարն է: Նշենք, որ  
1 Վտ/ս տեռ ին տեն սի վու թյու նը հա մա զոր է 4π ստեռ x  
1 Վտ/ստեռ ≈ 12.57 Վտ աղ բյու րի ը նդ հա նուր ճա ռա-
գայթ ման հզո րու թյա նը, ե թե աղ բյու րը ճա ռա գայ թում է 
բո լոր ու ղ ղու թյուն նե րով հա վա սա րա չափ։   

3.1.3. Է ներ գե տիկ լու սա վոր վա ծու թյուն (ճա ռա-
գայթ վա ծու թյուն, հոսքի խտություն), Վտ/մ2 
Տ վյալ մակերևույթի վրա մի ա վոր մա կե րե սին ը նկ-

նող էլեկտրամագնիսական ճա ռա գայթ ման մա կեր ևու-
թային խտու թյու նը ո րոշ վում է նրա միավոր մակերեսի 
վրա ընկած է ներ գի այի հոս քով, ո րի չափ ման մի ա-
վորն է Վտ/մ2: Ե թե մակերևույթի ճա ռա գայթ ման ու ղ-
ղու թյան նկատ մամբ ու ղ ղա հա յաց է (նոր մալ է), ա պա 
է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման խտու թյան 
կախ վա ծու թյու նը աղ բյու րի հե ռա վո րու թյու նից` հա կա-
դարձ քա ռա կու սային է (Նկար 31): Ե րբ ը նկ նող ճա ռա-
գայթ նե րը, ու ղ ղա հա յաց չեն ան կման մակերևույթին, 
մա կե րե սի յու րա քան չյուր տարր ա վե լի քիչ է ներ գի այի 
հոսք է ստա նում: Այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ է նոր մա-
լին (ու ղ ղա հա յա ցին) հա մա պա տաս խա նող ար ժե քը 
բազ մա պատ կել ճա ռա գայ թի տա րած ման և տար րա-
կան մա կե րե սի նկատ մամբ ու ղ ղա հա յա ցի միջև ե ղած 
ան կյան կո սի նու սով: 

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.
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

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.

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. 

 3.2. Մար դու կող մից լույ սի ըն կա լու մ,  
լու սային մի ա վոր ներ.  
ֆո տո մետ րի ա/ լու սա չա փու թյուն
 Գի տու թյան այն ո լոր տը, ո րը զբաղ վում է, աղ բյուր-

նե րից ար ձակ ված լույ սի ճա ռա գայթ ման պա րա մետ-
րե րի չա փումն ե րով, կոչ վում է լու սա չա փու թյուն (հա մե-
մա տեք ռա դի ո մետ րի այի հետ, տես` 3.1 բա ժի նը):  Այլ 
կերպ ա սած, լու սա չա փու թյան մեջ ա լի քի յու րա քան-
չյուր եր կա րու թյան հա մար ճա ռա գայթ ման հզորու- 
թյու նը միշտ նոր մա վոր վում (բազ մա պատկ վում) է 
ստանդարտ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այով (Ն կար 
15), ո րը մո դե լա վո րում է մար դու ֆո տո պիկ լու սազ գայ-
նու թյու նը: Հետ ևա բար, լու սա չա փու թյու նը գործ ու նի 
մար դու կող մից ըն կալ վող լույ սի մի ա վոր նե րի չափ ման 
հետ:  

Շատ ցածր լու սա վո րու թյան պայ ման նե րում, ե րբ 
մար դու տե սո ղու թյա նը հա մա պա տաս խա նում է սկո-
տո պիկ լու սազ գա յու թյան ֆունկ ցի ային, կարճ ա լիք նե-
րը եր կար ա լիք նե րի հա մե մա տու թյամբ ա վե լի պայ ծառ 
են թվում: Սա կայն, որ պես կա նոն, բո լոր չա փումն ե րը 
հիմն վում են ֆո տո պիկ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այի 
վրա (ե թե չկան հա տուկ նշումն եր), քա նի որ սկո տո-
պիկ տեր մի նով բնու թագր ված պայ ման նե րը դժ վար է 
հար մա րա վետ հա մա րել: 

3.2.1. Լույ սի ին տեն սի վու թյուն (լույսի ուժ),  
կան դե լա
 Կան դե լան, ո րը պատ մա կա նո րեն գա լիս է լա տի-

նե րեն մոմ բա ռից, լույ սի աղ բյու րի տե սա նե լի պայ ծա-
ռու թյու նը բնու թագ րող հիմն ա կան մի ա վորն է: Լույ սի 
ին տեն սի վու թյու նը ճա ռա գայթ ման հոս քի տա րա ծա-
կան խտու թյունն է տվյալ ու ղ ղու թյամբ, նոր մա վոր ված 
ֆո տո պիկ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այով, որ պես զի 
հաշ վի ա ռն վի մար դու աչ քի սպեկտ րալ լու սազ գայ նու-
թյու նը: Պարզ ա սած՝ մեկ կան դե լան մեկ « մի ջին» մո մի 
լույ սի ին տեն սի վու թյունն է կամ պայ ծա ռու թյու նը, ի նչ-
պես ըն կալ վում է մար դու կող մից:

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

Ն կար 31. Է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման խտու թյու նը կախ ված է աղ բյու րի հե ռա վո րու թյան քա ռա-
կու սու հա կա դարձ մե ծու թյու նից:



- 42 -

CHAPTER 1.  Lighting Theory and Principles for Engineers and Architects

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 lumino-
sity 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). 

 Հա մադ րե լով ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյան 
գա ղա փա րի հետ՝ լույ սի աղ բյու րի սպեկտ րի յու րա քան-
չյուր եր կա րու թյան ա լի քի է ներ գի այի հոս քե րի մե ծու-
թյուն ներն ու ղ ղա կի ո րեն գու մա րե լու (ին տեգ րե լու) փո-
խա րեն, յու րա քան չյուր եր կա րու թյան ա լի քի ին տեն սի-
վու թյու նը նույն պես կշռ վում է ՍԼՖ-ով: Ա կն հայտ է, որ 
է ներ գե տիկ հոս քե րի ա ռու մով լույ սի ին տեն սիվ ու թյու-
նը միշտ պա կաս է լույ սի նույն աղ բյու րի ճա ռա գայթ-
ման ին տեն սի վու թյու նից, ը նդ ո րում դեպ քե րի մե ծա-
մաս նու թյու նում՝ զգա լի ո րեն:   

Սահ մա նում. Կան դե լան (հայե րեն նշա նա կու մը՝ կդ, 
մի ջազ գայի նը` cd) դա 540×1012 հերց հա ճա խու թյամբ 
կա նաչ լույ սի (555 նմ ա լի քի եր կա րու թյամբ) մո նոք րոմ 
ճա ռա գայ թում ար ձա կող աղ բյու րի լույսի ին տեն սի վու-
թյունն է տվյալ ու ղ ղու թյամբ, ո րը հա մա պա տաս խա-
նում է է ներ գե տիկ ճա ռա գայթ ման 1⁄683 վատտ/ս տե-
ռա դի ան (Վտ/ս տեռ)  ին տեն սի վու թյա նը։ Կամ`   555 նմ 
լույ սի հա մար 1 կդ = 1⁄683 Վտ/ս տեռ:

Ն շենք, որ ա լի քի 555 նմ եր կա րու թյու նը պա տա-
հա կա նո րեն ը նտր ված թիվ չէ, այլ դա հա մա պա տաս-
խա նում է մար դու աչ քի ա ռա վե լա գույն զգայ նու թյա նը, 
այ սինքն` ս տան դարտ ֆո տո պիկ լու սազ գայ նու թյան 
ֆունկ ցի այի մաք սի մու մին (մաք սի մալ ար ժե քին):  Ե թե 
կի րա ռենք մեկ այլ եր կա րու թյան ա լիք , ա պա սահ ման-
ման մեջ 1⁄683-ի փո խա րեն կու նե նանք այլ գոր ծա կից: 
Վե րա դառ նա լով 2.2 բաժ նում բեր ված ստան դարտ լու-
սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այի օ րի նա կին և ըն դու նե լով  
օգ տա գործ ված լույ սի ա լի քի եր կա րու թյու նը օ րի նակ` 
490 նմ, կպար զե ինք, որ ան հրա ժեշտ է կա պույտ լույ սի 
մո տա վո րա պես հինգ ան գամ ա վե լի մեծ է լեկտ րա մագ-
նի սա կան ալիքների ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյուն 
555 նմ-ից ստաց վող` նույն տե սա նե լի ին տեն սի վու-
թյան ար դյուն քին հաս նե լու հա մար: 

Ս տորև բեր ված է լու սային (ֆո տո մետ րիկ) և ճա-
ռա գայթ ման (ռա դի ո մետ րիկ) էներգիաների ին տեն-
սի վու թյուն ների միջև կա պը: Այս տեղ IL(l) դա կան դե-
լա նե րով ար տա հայտ ված լույսի ին տեն սի վու թյունն է, 
IR(l)-ն` Վտ/ս տեռ-ով ար տա հայտ ված ճա ռա գայթ ման 
ին տեն սի վու թյունն է կամ հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշ-
խու մը (ՀՍԲ), ի սկ V(l)-ն չա փո ղա կա նու թյուն չու նե ցող 
ստան դարտ ֆո տո պիկ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի ան 
է (ՍԼՖ, Ն կար 15): 

Ինչ պես ար դեն տե սանք, ա լի քի 555 նմ եր կա րու-
թյամբ մո նոք րոմ աղ բյու րի դեպ քում, որ տեղ V(λ=555 
նմ) = 1 և IR(λ) = 1 Վտ/ս տեռ, լույսի ին տենսիվու թյու նը՝ 
IL(λ=555 նմ), կհա մա պա տաս խա նի 683 կդ-ին: 

Հետ ևա բար, ի նչ պես ցույց է տր վում վե րը բեր ված 
օ րի նա կում, կախ ված ա լի քի եր կա րու թյու նից, կամ, 
ը նդ հա նոր առ մամբ, աղ բյու րի սպեկտ րից` միև նույն 
լույ սի ին տեն սի վու թյամբ տար բեր աղ բյուր ներ կա րող 
են ու նե նալ ճա ռա գայթ ման տար բեր ին տեն սի վու-
թյուններ: 

Equation 3-2 /  Հա վա սա րում 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.  
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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):

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.

Պետք է հի շել, որ մար դու հա մար ա մե նա կար ևորն 
այն սպեկտրն է, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ա րե գա-
կի, կամ, բա ցար ձակ սև մարմն ի մոտ 5500 K ճա ռա-
գայթ ման սպեկտ րին, և այս կար ևոր հան գա մանքն 
ար տա հայտ վում է ֆո տո պիկ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ-
ցի այի մի ջո ցով:   

3.2.2.  Լու սային հոսք, լյու մեն
Ե թե կան դե լան բնու թագ րում է աղ բյու րի լույ սի ին-

տեն սի վու թյու նը, ա պա ֆո տո մետ րի ա-լու սա չա փու թյու-
նում ան հրա ժեշտ է բնու թագ րել նաև տե սա նե լի լույ սի 
հոսքն այն պես, ի նչ պես ռա դի ո մետ րի ա յում ճա ռա-
գայթ ման հոս քի մե ծու թյու նը: Բնա կան է, որ չա փի այս 
մի ա վո րը ստաց վում է կան դե լայի միջոցով:  Այդ կոչ-
վում է լ յու մեն (լմ, մի ջազ գային նշա նա կու մը՝ lm): 

 Հա վա սա րում 3-3

1 լմ = 1 կդ⋅ս տեռ 

Ե թե 1 կան դե լային հա մա զոր հա մա սեռ լույ սի աղ-
բյու րը բո լոր ու ղ ղու թյուն նե րով ճա ռա գայթ ներ է ար ձա-
կում, ա պա յու րա քան չյուր մի ա վոր ստե ռա դի ան մարմ-
նային ան կյան մեջ լու սային հոս քը հա վա սար կլի նի 1 
լյու մե նի: Ո ւս տի, ի նչ պես ար դեն աս վել է նա խորդ բաժ-
նում, կախ ված չա փումն ե րի պայ ման նե րից` լյու մե նը և 
կան դե լան կա րող են փո խա րի նել մի մյանց: 1 կան դե լա 
ին տեն սի վու թյամբ սֆե րիկ աղ բյու րի ը նդ հա նուր լու-
սային հոս քը կլի նի 1 կդ ⋅ 4π ստեռ = 4π կդ⋅ս տեռ ≈ 
12.57 լյու մեն: Կր կին, ա լի քի 555 նմ եր կա րու թյամբ մո-
նոք րոմ աղ բյու րի՝ V(λ=555 նմ) = 1 և IR(λ) = 1 Վտ/ս տեռ, 
դեպ քում ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյու նը կհա մա-
պա տաս խա նի 683 կդ և, քա նի որ բո լոր ու ղ ղու թյուն-
նե րով ճա ռա գայ թու մը հա վա սա րա չափ է, ա պա բոլոր 
ուղղություններով լուսային հոսքի գումարը կկազ մի  
≈ 8583 լյու մեն: 

Ա լի քի 490 նմ եր կա րու թյամբ մո նոք րոմ աղ բյու-
րի դեպ քում` V(λ=490 նմ) ≈ 0.2 (Ն կար 15), և միև նույն 
IR(λ=490 նմ) = 1 Վտ/ս տեռ ճա ռա գայթ ման ինտենսի-
վության մե ծու թյան դեպ քում, այդ մո նոք րոմ աղ բյու րի 
լույ սի ին տեն սի վու թյունը հա վա սար կլի նի 136.6 կդ, և 
ե թե բո լոր ու ղ ղու թյուն նե րով ճա ռա գայ թու մը հա մա սեռ 
է, ա պա այն կկազ մի ≈ 1716.6 լյու մեն` որ պես բո լոր ու ղ-
ղու թյուն նե րում լու սային հոս քի գու մար:  Չնա յած ճա-
ռա գայթ ման հզո րու թյու նը եր կու դեպ քում էլ նույնն է, 
մար դու աչ քի սպեկտ րալ զգայ նու թյան շնոր հիվ այս 
եր կու ար ձակ ված լույ սե րը բնու թագր վում են լու սային 
հոս քի տար բեր ար ժեք նե րով: 

Ե թե    վե րո հի շյալ եր կու աղ բյուր նե րը, յու րա քան չյու-
րը՝ 1 Վտ/ս տեռ է ներ գե տիկ ին տեն սի վու թյամբ, ճա ռա-
գայ թում են մի ա ժա մա նակ, ա պա լույ սի ը նդ հա նուր 
ին տեն սի վու թյու նը կլի նի 683 + 136.6 = 816.6 կդ և հա-
մա պա տաս խա նա բար` 10264,7 լմ: Սա ար տա ցոլ ված է 
3-4 հա վա սար ման մեջ. 

Equation 3-4 /  Հա վա սա րում 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):

որ տեղ` ln-ը n-րդ մո նոք րոմ բա ղադ րի չի ա լի քի եր կա-
րու թյունն է: 

Ե թե աղ բյու րը մո նոք րոմ չէ, կամ մո նոք րոմ աղ բյուր-
նե րի հա մադ րու թյուն չէ` ի նչ պես նա խորդ օ րի նա կում, 
որ տեղ կի րա ռե լի էր պարզ կշռ ված գու մա րու մը, ա պա 
ի րա կան լու սային ին տեն սի վու թյու նը և հոս քը ստա նա-
լու հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի ին տեգ րել Հա վա սա րում 
3-2-ը` 390 նմ-ից մինչև 720 նմ, այ սինքն ա լի քի եր կա-
րու թյուն նե րի ո ղջ տե սա նե լի տի րույ թում (Հա վա սա-
րում 3-5):

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:

 3.2.4. Պայ ծա ռու թյուն 
 Պայ ծա ռու թյան մա կար դակ նե րը չա փում են կան դե-

լան բա ժա նած քա ռա կու սի մետ րի վրա՝ կդ/մ2, և կա-
տա րյալ դի ֆուզ կամ լամ բեր տյան ան դրա դար ձի չի հա-
մար (Նկար 32) այն սահ ման վում է ՝

Բ նա կա նա բար, Հա վա սա րում 3-2-ի, Հա վա սա րում 
3-4-ի և Հա վա սա րում 3-5-ի ար ժեք ներն ար տա հայտ-
վում են թե կան դե լայով, և թե լյու մե նով, քա նի որ IL 
ար տա հայտ ված է կան դե լայով: Սա կայն լյու մե նը ո րոշ-
ված է մեկ ստեռ-ի հա մար, ու ս տի թե լու սային հոս քը՝ 
լմ-ով  և թե լու սային ին տեն սի վու թյու նը՝ կդ-ով նույն 
թվային ար ժեքն են ստա նում են (Հա վա սա րում 3-3): 

3.2.3.  Լու սա վոր վա ծու թյուն, լյուքս 
Ըստ է ու թյան լու սա վոր վա ծու թյունն  այն նպա-

տա կային փո փո խա կանն է, ո րը կա նո նա կարգ վում 
է ստան դարտ նե րով: Լու սա վոր վա ծու թյան մի ա վո րը 
լ յուքսն է` լք (մի ջազ գային նշա նա կու մը՝ lx):

 Լյուք սը սահ ման վում է որ պես մի ա վոր լու սային 
հոս քի և դրա կող մից նոր մալ (ու ղ ղա հա յաց ան կու մով) 
լու սա վոր վող մի ա վոր մա կե րե սի հա րա բե րու թյուն. 

1 լյուքս = 1 լյու մեն/1 քա ռա կու սի մետր 
1լք = 1լմ/մ2 = 1 կդ·ս տեռ/մ2

Equation 3-5 /  Հա վա սա րում 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).

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.

Equation 3-6 /  Հա վա սա րում 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 compo-
nent, 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, 

որ տեղ Lv-ն պայ ծա ռու թյան մա կար դակն է կդ/մ2-ով, 
Ev-ն լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դակն է լյուք սով, R-ը 
ան դրա դարձ ման գոր ծա կիցն է π = 3.14159... : Օ րի նակ, 
ե թե ճա նա պար հա ծած կի ան դրա դարձ ման գոր ծա կի ցը 
30% է, և են թադ րա բար այն ա պա հո վում է ամ բող ջո վին 
ցր ված  (դի ֆուզ) ան դրա դար ձում (լամ բեր տյան դի ֆու-
զոր է, այ սինքն չու նի հայե լային ան դրա դարձ ման բա-
ղադ րիչ), ի սկ լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը 300  
լ յուքս  է, ա պա Lv = 300 x 0.3 / 3.14159 ≈ 28.65 կդ/մ2: 

Ա հա՛ պայ ծա ռու թյան մեկ այլ նկա րագ րու թյուն: Ե թե 
ճա նա պար հա ծած կի մեկ քա ռա կու սի մետր մա կե րեսն 
ու նի 1 կդ/մ2 պայ ծա ռու թյուն, և ե թե այդ մա կե րե սին 
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նայենք շատ մեծ հե ռա վո րու թյու նից՝ են թադ րե լով, որ 
օ դի զանգ վա ծում է ներ գի այի կո րուստ չու նենք, ա պա 
այդ մա կե րե սի պայ ծա ռու թյու նը հա մար ժեք կլի նի  
1 կան դե լա լույ սի ին տեն սի վու թյամբ աղ բյու րին: Տե՛ս 
նաև Ն կար 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/ 

Ն կար 32. Կան դե լա քա ռա կու սի մետ րի վրա մի ա վո րի բա ցատ րու թյու նը:

Table 2. Correspondence between basic radiometric and photometric parameters.

Energy (Radiometric) 
Quantities 

Assigned 
as Unit Luminous (Photomet-

ric) Quantities 
Assigned 

as Unit

Radiant Flux Φe W Luminous Flux Φv lm
Radiant Intensity Ie W/sr Luminous Intensity Iv lm/sr = cd
Radiance (Radiant Brightness) Le W/sr*m2 Luminance (Brightness) Lv lm/sr*m2 = cd/m2

Irradiance, Flux density Ee W/m2 Illuminance Ev lm/m2= lx
a. radiant flux: the rate at which light energy is emitted; this is measured in watts (J/s =W). 
b. 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.

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.

Նորից նկատենք, որ այս բոլոր հարաչափերը 
անմիջականորեն տեղեկություն չեն պարունակում 
ճառագայթման կամ լույսի սպեկտրալ բաղադրության 
վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ միևնույն ռադիո- 
մետրիկ արժեքը կարող է համապատասխանել տար- 
բեր ֆոտոմետրիկ արժեքների, կախված հզորության 
սպեկտրալ բաշխվածությունից, ինչպես նկարագրված 
է 3.2.1. և 3.2.2. բաժիններում։

Աղյուսյակ 2-ում ամփոփ ներկայացվում են էներգե- 
տիկ (ռադիոմետրիկ) և լուսային (ֆոտոմետրիկ) մեծութ- 
յունները։
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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:

 3.3. Ար դյու նա վե տու թյան պա րա մետ րեր
3.3.1.  Լու սային ար գա սիք, լմ/Վտ
 Լու սային ար գա սի քը, կամ լու սար գա սի քը՝ K, սահ-

մա նում է լույ սի աղ բյու րի ար դյու նա վե տու թյու նը: Սա 
տե սա նե լի լու սային հոս քի և աղ բյու րի կող մից ար ձա-
կած ճա ռա գայթ ման հոս քի մե ծու թյան հա րա բե րու-
թյունն է: Այլ կերպ ա սած,  լու սային ար գա սի քը ցույց է 
տա լիս գե նե րաց ված լյու մեն նե րը` ճա ռա գայթ ված ը նդ-
հա նուր է ներ գի այի հա մե մատ:

 Փաս տո րեն K-ն կա րող է ներ կա յաց վել որ պես IL/IR: 
Ի րար մի աց նե լով Հա վա սա րում 3-1-ը և Հա վա սա րում 
3-5-ը ստա նում ե նք`

 
 

Ե թե IR = IL, ա պա ստա նում ե նք K = Km, որ տեղ 
ա ռա վե լա գույն լու սային ար գա սի քը ո րոշ վում է որ-
պես Km=683 լմ/Վտ, ին չը հնա րա վոր է մի այն 555 նմ 
ի դե ա լա կան լույս գե նե րաց նող աղ բյու րի դեպ քում: 
Ի րա կան կյան քում այս պա րա մետ րը բնու թագ րում է 
լույ սի աղ բյու րի ցան կա ցած տեխ նո լո գի ա կան ա ռա-
ջըն թա ցը և, ի դեպ, ներ կա յումս այն տա տան վում է  
10 ÷ ≈300 լմ/Վտ մի ջա կայ քում: 

3.3.2. Լու սային ՕԳԳ
 Լու սային ՕԳԳ-ն` E, սահ մա նում է լույ սի աղ բյու րի 

ՕԳԳ-ն` ար տա հայտ ված սո վո րա կան տո կոս նե րով, 
Վտ/Վտ: Սա է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիքների ճա ռա-
գայթ ման տե սա նե լի-կշռ ված հոս քի մե ծու թյան և աղ-
բյու րի կող մից ար ձա կած ը նդ հա նուր է լեկտ րա մագ նի-
սա կան ալիքների ճա ռա գայթ ման հոս քի մե ծու թյան 
հա րա բե րու թյունն է: Այլ կերպ ա սած, լու սային ՕԳԳ-ն 
ցույց է տա լիս հզո րու թյան այն մա սը, ո րը ճա ռա գայթ-
ման ը նդ հա նուր հզո րու թյան հա մե մատ` ըն կալ վում է 
որ պես տե սա նե լի լույս: 
Հա վա սա րում 3-5–ից ստա նում ե նք`

Equation 3-7 / Հա վա սա րում 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:

Աղյուսակ 2. էներգետիկ և լուսային մեծությունների միջև համապատասխանությունը։

Էներգետիկ միավորներ
(ռադիոմետրիկ)

Նշանա-
կում Միավոր Լուսային միավորներ 

(ֆոտոմետրիկ)
Նշանա-

կում Միավոր

Ճառագայթային հոսք ա Φe Վտ Լուսային հոսք  Φv լմ
Ճառագայթման 
ինտենսիվություն բ Ie Վտ/ստեռ Լույսի 

ինտենսիվություն Iv լմ/ստեռ =կդ

Էներգետիկ պայծառություն գ Le
Վտ/
ստեռ*մ2 Պայծառություն Lv

լմ/ստեռ*մ2= 
կդ/մ2

Էներգետիկ լուսավորվածություն 
(ճառագայթվածություն) դ Ee 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 մարմային 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:
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by denoting , as the

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

Equation 3-8 / Հա վա սա րում 3-8
 

  

ըն դու նե լով , որ պես է լեկտրա-

 մագ նի սա կան ալիքների ճա ռա գայթ ման տե սա նե լի 
հոսք, այ սինքն` մար դու աչ քի կող մից ըն կա լե լի լույ սի 
հզո րու թյուն, ստա նում ե նք` 

Equation 3-9 / Հա վա սա րում 3-9

IL = Km IRV

Equation 3-10 /  Հա վա սա րում 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:

Ե թե IRV = IR, ա պա լույս գե նե րաց նող ի դե ա լա կան 
աղ բյու րի դեպ քում ստա նում ե նք E = 100%, ո րը տե-
ղի է ու նե նում մի այն 555 նմ դեպ քում: Ի րա կան կյան-
քում այս պա րա մետ րը կր կին բնու թագ րում է լույ սի 
աղ բյու րի ցան կա ցած տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թա ցը 
և, ի դեպ, ներ կա յումս այն տա տան վում է 2%-ից մինչև 
մոտ 12% մի ջա կայ քում: Ակնհայտ է, որ առավելագույն 
արդյունավետ թիվը համաչափ սպիտակ լույսի համար 
IR(λ) = IRW է տեսանելի միջակայքում և 0՝ դրանից դուրս:

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. Manu-
facturers usually provide this number for a parti-
cular 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.

 3.3.3.  Լու սա վո րու թյան ար դյու նա վե տու թյու ն կամ 
«ՕԳԳ վար դա կից», լմ/Վտ, սնուցման աղբյուրի 
ՕԳԳ
 Վար դա կի ՕԳԳ-ն` դա լու սային հոս քի նկատ մամբ 

աղ բյու րի կող մից սպառ ված է ներ գի այի հա րա բե րու-
թյունն է:  Այլ բա ռե րով, այդ ցույց է տա լիս վար դա կից 
(ցան ցից) սպառ ված վատ տե րի ը նդ հա նուր քա նա կի 
դի մաց գե նե րաց ված լյու մեն նե րը: Փաս տո րեն այս պա-
րա մետ րը կա րե լի է ներ կա յաց նել որ պես IL/Pc, որ տեղ 
Pc սպառ ված հզո րու թյունն է: Սո վո րա բար ար տադ րող-
ներն այս թիվ են մակն շում ի րենց լու սա տեխ նի կա-
կան ար տադ րան քի պի տակ նե րի վրա: Այս տեղ հաշ վի 
են ա ռն վում նաև է լեկտ րաէ ներ գի այի փո խա կեր պու-
մից ա ռա ջա ցող կո րուստ նե րը, օ րի նակ` ե թե ան հրա-
ժեշտ է լի նում փո փո խա կան հո սան քը (ՓՀ, ան գլե րեն 
AC) փո խա կեր պել հաս տա տուն հո սան քի  (ՀՀ, DC) և 
այլն: Ե թե փո խա կեր պի չի ՕԳԳ-ն η է, ա պա լու սա վո-
րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը կլի նի լու սային ար գա-
սի քը` K ան գամ η, և ար տադ րող նե րի մաս նագ րե րում 
հենց սա է մակ նիշ վում: Ի նչ վե րա բեր վում է լու սային 
ՕԳԳ-ին, ա պա ը նդ հա նուր ՕԳԳ կլի ներ ηE: Այս պա-
րա մետ րը շատ հեշտ է կի րա ռել ստաց ված լու սա վո րու-
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը հաշ վե լու հա մար: 

Equation 3-11 / Հա վա սա րում 3-11
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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.

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).

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: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք աղ բյու րից ար ձա կած փն ջին և չա փիչ սար քին: 

Ն կար 33. Պրիզ մային սպեկտ րո մետ րի աշ խա տան քի սկզ բուն քը և կա ռուց ված քը: 

3.4.  Լա բո րա տոր չա փում եր
 Այս բաժ նում կխո սենք լույ սին ա ռնչ վող պա րա մետ-

րե րի (հա րա չա փե րի) և չափ ման մի ջոց նե րի օգ տա-
գործ ման վե րա բե րյալ: Ա նհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, որ 
մար դու կող մից լույ սի ըն կա լու մը կապ ված է ճա նա չո-
ղա կան բարդ մե խա նիզմն ե րի հետ, և այդ մե խա նիզմ-
նե րը բե րում են նրան, որ տար բեր մարդ կանց մոտ 
ըն կա լու մը կա րող է զգա լի ո րեն տար բեր վել, սա կայն 
կան այն պի սի ճշգ րիտ չա փիչ սար քեր, ո րոնք մի ան-
շա նակ են մեկ նա բա նում այդ պա րա մետ րե րը: Միև-
նույն ժա մա նակ, հարկ է նշել այն փաս տը, որ կո նե-
րի զգայ նու թյու նը` Նկար 14, ի նչ պես նաև ը նդ հա նուր 
լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի ան` նկար 15, ը ստ է ու թյան 
մի ջին վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ են: Այս մի ջի նաց-
ված տվյալ նե րը ստաց վել են տար բեր տա րի քի և սե-
ռի պատ կա նող զգա լի թվով ան ձանց կող մից լույ սի 
ըն կա լու մը չա փե լու մի ջո ցով և ստաց ված տվյալ նե րի 
միջինացման ար դյուն քում կա ռուց վել է ը նդ հան րա կան 
ՍԼՖ-ի կո րը:

3.4.1. Ս պեկտ րո մետր
Ս պեկտ րո մետ րը սարք է, ո րը թույլ է տա լիս չա փել 

է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման հզո րու թյան 
կախ վա ծու թյու նը ա լի քի եր կա րու թյու նից: Ա մե նա-
պարզ սպեկտ րո մետ րը բաղ կա ցած է չափ վող լույ սի 
աղ բյու րից, պրիզ մայից և չա փիչ դե տեկ տո րից, տես` 
ն կար 33: Պրիզ մայի մի ջո ցով տա րա լուծ ման` - դիս-
պեր սի այի շնոր հիվ, աղ բյու րից դուրս ե կող լույ սը կազ-
մա լուծ վում է բա ղադ րիչ նե րի, ո րոնց ին տեն սի վու թյու-
նը սա հուն կեր պով չափ վում է դե տեկ տո րի կող մից: 
Փաս տո րեն, այս չափ ման ար դյուն քում ստա նում ե նք 
հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշ խու մը (ՀՍԲ):
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ԳԼՈՒԽ 1. Լուսավորության տեսությունը և սկզբունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

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. 

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-and-
colour-temperature

Ն կար 34. Շի կաց ման և լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի եր ևա ցող սպեկտ րե րը, որ տեղ կա րե լի է տես նել ա ռա-
ջի նի շա րու նա կա կան/ա նընդ հատ բնույ թը և ե րկ րոր դի գծային սղո ցաձև բնույ թը:

Ն կար 34–ի ձախ կող մում պատ կեր ված են շի կաց-
ման և լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի սպեկտ րե րը, որ-
տեղ եր ևում է ա ռա ջի նի սա հուն բնույ թը և ե րկ րոր դի 
ար տա հայտ ված սղո ցաձև բնույ թը:  Ու շադ րու թյուն 
դարձ րեք լույ սի տար բեր աղ բյուր նե րի ՀՍԲ-նե րին 
նկա րի աջ կող մում: Նաև հարկ է նշել, որ բո լո րի ՀՍԲ-
նե րը գտն վում են մո տա վո րա պես  350 ÷ 750 նմ տե-
սա նե լի մի ջա կայ քում: 

Դիֆ րակ ցի ոն ցան ցով սպեկտ րո մետ րե րը ստեղծ վել 
են տվյալ նե րի ճշգր տու թյու նը բարձ րաց նե լու և պրիզ-
մայի նյու թի ազ դե ցու թյու նը վե րաց նե լու նպա տա կով: 
Այս տեղ մուտ քային փն ջի կազ մա լու ծու մը տե ղի է ու-
նե նում դիֆ րակ ցի այի, և ոչ թե դիս պեր սի այի շնոր հիվ` 
ի նչ պես ա պա կե (կ վար ցե) պրիզ մայով սպեկտ րո մետ-
րե րում: Դիֆ րակ ցի ոն ցան ցի աշ խա տան քը պատ կեր-
ված է Ն կար 35-ու մ: 
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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.

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

Ն կար 35. Դիֆ րակ ցի ոն ցան ցեր` ա. 300 գիծ/մմ Ջարել Աշ Ֆիշեր գիտական խոշոր դիֆրակցիոն ցանց, 
բ. դիֆ րակ ցի ոն ցան ցում եր ևա ցող շի կաց ման լամ պի լույ սը, գ. դիֆ րակ ցի ոն ցան ցի (1) հա մե մա տու թյու նը 
պրիզ մայի հետ (2), դ. կոմ պակտ սկա վա ռա կը որ պես դիֆ րակ ցի ոն ցանց: 

                 a                                         b                                   c                                  d 

Աշ խա տան քի սխե մա տիկ սկզ բուն քը, կա ռուց ված-
քը և ար դյու նա բե րա կան նպա տա կով ստեղծ ված սար-
քը ցույց են տր ված Ն կար 36-ու մ: Ժա մա նա կա կից 
սպեկտ րո մետ րե րը թույլ են տա լիս հեշ տու թյամբ ստա-
նալ (կա ռու ցել) հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշխ ման կո-
րե ր` 10 նմ լու ծո ղու նա կու թյան քայ լով` մեկ ՀՍԲ-ի հա-
մար ար տա բե րե լով ա վե լի քան 30 տվյալ/ ցուց մունք: 
Ի հար կե, գի տա հե տա զո տա կան սար քա վո րումն ե րը 
ա պա հո վում են շատ ա վե լի բարձր լու ծո ղու նա կու թյուն, 
սա կայն նման սար քա վո րումն ե րի ար ժե քը հա մա պա-
տաս խա նա բար մեծ է: Կար ևոր է նշել, որ սպեկտ րո-
մետ րե րը կա րող են օգ տա գործ վել նաև ան դրա դարձ-
ման գոր ծակ ցի կամ տրանս մի սի այի (թա փան ցե լի ու-
թյան) գոր ծակ ցի ՀՍԲ-ի կո րե րը ստա նա լու հա մար: 

Ս պեկտ րո մետ րի մի ջո ցով չափ ված ցան կա ցած 
ՀՍԲ կա րող է փոխ վել սպեկտ րո ֆո տո մետ րիկ չափ-
ման, ե թե ստաց ված ՀՍԲ-ը նոր մա վոր վի ստան դարտ 
լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այով (ՍԼՖ), ո րը կա րե լի է 
չա փումն ե րը գրան ցե լուց հե տո կա տա րել թվային ե ղա-
նա կով` թվային սար քի մի ջո ցով կամ հա մա կար գ չի օգ-
նու թյամբ: Մյուս հե տաքր քիր սար քը սպեկտ րո կո լո րի-
մետրն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաշ վար կել 
լույ սի աղ բյու րի գու նայ նու թյան կոոր դի նատ նե րը  CIE 
1931թ. և 1976թ. գու նային տա րածք նե րում, ի նչ պես 
նաև ո րո շել կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված)  գու-
նային ջեր մաս տի ճա նը:

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

Ն կար 36. Դիֆ րակ ցի ոն ցան ցով սպեկտ րո մետր` սար քի սխե մա տիկ, կա ռուց ված քային և ամ բող ջա կան 
պատ կեր նե րը: 
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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.

Figure 37. Luxmeters.

Ն կար 37. Լյուքս մետ րեր: 

3.4.2.  Լյուքս մետր
 Լյուքս մետ րը (Ն կար 37) նա խա տես ված է տվյալ 

(հե տաքրք րող) մա կեր ևույ թի վրա լու սա վոր վա ծու թյու-
նը չա փե լու հա մար: Այն զգա յուն է տե սա նե լի տի րույ-
թում, և նոր մա վոր ված ը ստ ստան դարտ ֆո տո պիկ լու-
սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այի, Ն կար 15: 

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.

Նոր մա վոր ված լի նե լով ը ստ ՍԼՖ-ի, այն ի նք նա-
բե րա բար հար մա րեց ված է մար դու տե սո ղու թյա նը, 
և չա փու մը ար տա բե րում է ոչ թե է ներ գե տիկ, այլ ֆո-
տո մետ րիկ մի ա վոր ներ՝ լ յուք սեր: Սո վո րա բար դրանք 
բաղ կա ցած են ֆո տո վոլ տայիկ փո խա կերպ ման սի լի-
ցի ու մային լու սազ գա յուն տար րե րից, ո րոնք ը նդ գր կում 
են տե սո ղու թյան ո ղջ տի րույ թը: Չափ ման մի ջա կայ քը 
0.1 ÷ 1 000 000 լյուքս է` 0.1 լյուքս քայ լով, ո րն ա վե լի 
քան բա վա րար է, օ րի նակ` սե նյա կում ֆո տո պիկ չա-
փումն եր կա տա րե լու հա մար:

 Լյուքս մետ րը հեշտ է օգ տա գոր ծել: Սո վո րա բար այն 
ու նի մի շարք հար մար ֆունկ ցի ա ներ, ին պի սիք են, 
օ րի նակ` գրանց ված տվյալ նե րի հի շո ղու թյու նը և այլն: 
Լու սազ գա յուն տար րի մա կե րե սը բա վա կա նին փոքր 
է, ո րը թույլ է տա լիս հեշ տու թյամբ հաս կա նալ լու սա-
վոր վա ծու թյան բաշ խու մը: Դրանց գի նը` կախ ված 
ճշգր տու թյու նից և ֆունկ ցի ո նալ հնա րա վո րու թյուն նե-
րից, կա րող է տաս նյակ Ա ՄՆ դո լար նե րից հաս նել հա-
զա րա վոր դո լար նե րի: Կան նաև լյուքս մետր-պայ ծա-
ռա չա փեր, ո րոնք բա ցի լու սա վոր վա ծու թյու նից թույլ են 
տա լիս չա փել նաև պայ ծա ռու թյու նը (կդ/մ2):

 Հե տաքր քիր է նշել, որ ցան կա ցած iOS կամ Android 
հա մա կար գով աշ խա տող սար քում կա րե լի է տե ղադ-
րել լյուքս մետր հա վել վա ծի ծրա գիր, ո րը կա րող է չա-
փումն եր կա տա րել սար քի տե սախ ցի կի լու սազ գա յուն 
տար րի մի ջո ցով: Թեև այն չի հա վակ նում բարձր ճշ-
տու թյան սարք հա մար վե լուն, սա կայն շատ դեպ քե-
րում այդ հա վել վա ծը կա րող է բա վա կա նին օգ տա կար 
լի նել հատ կա պես պար զու նակ, կամ հա րա բե րա կան 
չա փումն եր կա տա րե լիս:
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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. 

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-an-
underwater-white-led-fish-attracting-lamp-and-its-light-propagation, http://es.slideshare.net/juanquispe/1-luminotecnia-12002847. 

3.4.3.  Լու սա վոր ման սար քե րի և ֆո տո մետ րիկ 
չա փում ե րի լա բո րա տո րի ա. ին տեգ րող ֆո տո-
մետ րիկ գուն դ

 Լույ սի աղ բյու րի կող մից ար ձակ ված ը նդ հա նուր 
է ներ գի այի կամ լույ սի հոս քը չա փե լու հա մար օգ տա-
գործ վում է ին տեգ րող ֆո տո մետ րիկ գուն դը (նաև 
հայտ նի որ պես Ո ւլբ րիխ տի գունդ): Ի նչ պես հու շում է 
ա նու նը, այդ գուն դը ին տեգ րում է իր ներ սում լույ սի 
աղ բյու րից դուրս ե կող բո լոր ճա ռա գայթ նե րը: Քա նի 
որ ցան կա ցած լույ սի աղ բյուր ու նի ո րո շա կի ու ղ ղորդ-
վա ծու թյուն, ի նչ պես ցույց է տր ված նկար 38-ու մ, ֆո-
տո մետ րիկ գուն դը դի ֆու զի այի և իր ե րկ րա չա փա կան 
ձևի շնոր հիվ լույ սի աղ բյու րից ար ձակ ված ճա ռա գայթ-
նե րը  հա վա սա րա չափ վե րա բաշ խում է իր ներ քին մա-
կեր ևույ թի վրա։

Ն կար 38. Տար բեր տե սա կի աղ բյուր նե րի և լու սա տու սար քե րի լույ սի ու ղղ վա ծու թյան ան հա մա չա փու թյու նը:  
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3.4.3.  Լու սա վոր ման սար քե րի և ֆո տո մետ րիկ 
չա փում ե րի լա բո րա տո րի ա. ին տեգ րող ֆո տո-
մետ րիկ գուն դ

 Լույ սի աղ բյու րի կող մից ար ձակ ված ը նդ հա նուր 
է ներ գի այի կամ լույ սի հոս քը չա փե լու հա մար օգ տա-
գործ վում է ին տեգ րող ֆո տո մետ րիկ գուն դը (նաև 
հայտ նի որ պես Ո ւլբ րիխ տի գունդ): Ի նչ պես հու շում է 
ա նու նը, այդ գուն դը ին տեգ րում է իր ներ սում լույ սի 
աղ բյու րից դուրս ե կող բո լոր ճա ռա գայթ նե րը: Քա նի 
որ ցան կա ցած լույ սի աղ բյուր ու նի ո րո շա կի ու ղ ղորդ-
վա ծու թյուն, ի նչ պես ցույց է տր ված նկար 38-ու մ, ֆո-
տո մետ րիկ գուն դը դի ֆու զի այի և իր ե րկ րա չա փա կան 
ձևի շնոր հիվ լույ սի աղ բյու րից ար ձակ ված ճա ռա գայթ-
նե րը  հա վա սա րա չափ վե րա բաշ խում է իր ներ քին մա-
կեր ևույ թի վրա։

Ն կար 38. Տար բեր տե սա կի աղ բյուր նե րի և լու սա տու սար քե րի լույ սի ու ղղ վա ծու թյան ան հա մա չա փու թյու նը:  
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  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. Միջ նոր մը (դեֆ լեկ տո րը) փա կում է լույ սի ան մի ջա կան ան կու մը դե տեկ տո րի վրա:

Ն կար 39. Ին տեգ րող-ֆո տո մետ րիկ գուն դը: 

Ն կար 39-ու մ սխե մա տի կո րեն պատ կեր ված է ին-
տեգ րող-ֆո տո մետ րիկ գուն դը: Հա տուկ դռ նակ նե-
րի մի ջո ցով լույ սի աղ բյու րը և չա փիչ տար րե րը տե - 
ղադր վում են գն դի ներ սում: Գն դի ներ քին մա կեր-
ևույ թը  պատ ված է բարձր ան դրա դարձ նող և ցրող 
հատ կու թյուն ու նե ցող նյու թե րի, օ րի նակ` մագ նե զի ու-
մի օք սի դի կամ բա րի ու մի սուլ ֆա տով: Դրա շնոր հիվ, 
լույ սը մինչև 25 ներ քին դի ֆու զի ոն ան դրա դար ձում է 
կա տա րում, մինչ լի ո վին կլան վե լը: Դի ֆուզ ցրու մով 
ան դրա դարձ ված ճա ռա գայթ նե րը բարձր հա մա սեռ  
բաշխ վա ծու թյամբ հաս նում են գն դի ներ քին մա կե րե-
ևույ թի յու րա քան չյուր փոքր հատ վա ծին, այդ թվում` դե-
տեկ տո րին:       

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 

Որ պես կա նոն ան հա մա սեռ` ա ռաջ նային ու ղիղ ճա-
ռա գայթ նե րի կող մից ան մի ջա կան լու սա վոր վա ծու-
թյու նը կան խե լու հա մար աղ բյու րի և դե տեկ տո րի միջև 
տե ղադր վում է միջ նորմ (դեֆ լեկ տոր): Ին տեգ րող ֆո-
տո մետ րիկ գն դե րի ներ քին մա կե րե սը սո վո րա բար 
հա մա սեռ և լավ հայտ նի հա ճա խային բնու թա գիր ու-
նի` մո տիկ ԻԿ-ից մինչև մո տիկ Ո Մ մի ջա կայ քում, ո րը  
լու սա վոր վա ծու թյա նը ա ռնչ վող չա փումն ե րի հա մար, 
դրանց կա տա րյալ մի ջո ցի է վե րա ծում: Սա կայն, ՍՄՃ 
աղ բյու րի ը նդ հա նուր է ներ գի այի չա փումն ե րի հա մար 
կա րող են մի քա նի ին տեգ րող-լու սա չա փիչ (Ո ւլբ րիխ-
տի) գն դեր պա հանջ վել նման լայն մի ջա կայքն ը նդ գր-
կե լու հա մար: Օ րի նակ, ոս կե պատ ին տեգ րող ֆո տո-
մետ րիկ գն դե րը օգ տա գործ վում են նաև ի նֆ րա կար-
միր տի րույ թի հա մար: Գն դի ներ սում գտն վող ցան կա-
ցած բա ղադ րի չի նկատ մամբ կա ևս մեկ պա հանջ. այն 
չպետք է ա ռա ջաց նի ֆո տո լյու մի նես ցեն ցի ա: Վեր ջինս, 
ան դրա դար ձու մից և դի ֆու զի այից բա ցի լրա ցու ցիչ 
ճա ռա գայ թում է ա ռա քում, ո րը սո վո րա բար գտն վում է 
լույ սի աղ բյու րի լու սար ձակ ման տի րույ թից 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, լույ սի աղ բյու րի չա փե րը չպետք է գե րա զան-
ցեն ին տեգ րող ֆո տո մետ րիկ գն դի ներ քին ը նդ հա նուր 
մա կե րե սի 5%-ը: Ի դեպ, ին տեգ րող ֆո տո մետ րիկ  
գն դե րը կա րող են կի րառ վել նաև նյու թի տրանս մի սի-
ոն (թա փան ցե լի ու թյան) և ան դրա դարձ ման գոր ծա-
կից նե րի ար ժեք նե րը ճշգ րիտ չա փե լու հա մար, ի նչ պես 
ցույց է տր ված նկար 40-ու մ:

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

Ն կար 40. Տրանս մի սի այի և ան դրա դարձ ման գոր ծակ ցի չա փում ե րի հա մար կի րառ վող ին տեգ րող ֆո տո-
մետ րիկ գուն դը:

1 
 
 
 
Figure 1. Integrating sphere used for transmission (a) and reflectance (b) measurements. 
Source/Աղբյուրը`  https://en.wikipedia.org/wiki/Integrating_sphere  

 

 
 

 

Նկար 40. Թափանցելիության (ա) և անդրադարձման (բ) չափումների համար կիրառվող ինտեգրող ֆոտոմետրիկ 
գունդ: 
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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.

Figure 41. Integrating spheres of various sizes.

Ն կար 41. Տար բեր չա փե րի ին տեգ րող ֆո տո մետ րիկ գն դե ր:

Ն կար 41-ու մ պատ կեր ված են տար բեր չա փե րի ին-
տեգ րող ֆո տո մետ րիկ գն դեր: Դրանց չա փե րը կա րող 
են տա տան վել մի քա նի տաս նյակ մմ-ից մինչև մի քա-
նի մետ րը: Որ քան մեծ է սար քը, բնա կա նա բար, այն-
քան բարձր է դրա քա շը և գի նը:  
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Ն կար 42-ու մ պատ կեր ված են լու սային (լմ) և 
ճառագայթային  (Վտ) հոսքերի դե տեկ տոր նե րը, ո րոնք 
նա խա տես ված են ման րա թե լային լու սա տար նե րի, էն-
դոս կոպ նե րի, լու սա դի ո դի նման` կե տային և փն ջային 
ճա ռա գայթ ներ ար ձա կող լույ սի աղ բյուր նե րի ը նդ հա-
նուր ֆո տո մետ րիկ և ռա դի ո մետ րիկ հոս քե րը չա փե լու 
հա մար: 

ISD-5-VL տի պի լու սային հոս քի դե տեկ տո րը նա-
խա տես ված է լույ սի կե տային աղ բյուր նե րի հա մար 
որ պի սիք են ման րա թե լային լու սա տար նե րը և էն դոս-
կոպ նե րը: Այն, 50մմ ին տեգ րող-լու սա չա փիչ գունդ է, 
12.5մմ չա փիչ բաց ված քով և պատ ված է ODP97 բա րի-
ու մի սուլ ֆա տով: Չա փա բե րու մը` լմ-ով: 

ISD-5-VISNIR տի պի ճա ռա գայթ ման հզո րու թյան 
դե տեկ տո րը նա խա տես ված է 400-ից մինչև 1000 նմ 
փն ջային աղ բյուր նե րի հա մար:  Ի րե նից ներ կա յաց նում 
է ODP97 բա րի ու մի սուլ ֆա տով պատ ված, 12.5մմ չա-
փիչ բաց ված քով 50մմ ին տեգ րող-լու սա չա փիչ գունդ: 
Չա փա բե րու մը` Վտ-ով: 

Այդ դե տեկ տոր նե րը հա մալր ված են 2մ եր կա րու-
թյամբ մի աա ռանցք մա լու խով, ո րը Gigahertz-Optik-ի 
օպ տո մետ րե րի հետ մի ա նա լու հնարավորություն ու նի: 
Ու նակ է կա տա րել սպեկտ րալ զգայ նու թյան սահ ման-
ված տի րույ թի մի ջա կայ քում լմ-ով ար տա հայտ ված լու-
սային հոս քի, և Վտ-ով ար տա հայտ ված ճա ռա գայթ-
ման հոս քի մե ծու թյան, մի ջազ գայ նո րեն գրանց ված 
տրա մա չա փար կում և ար տո նագ րում: 

 

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.

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/

Ն կար 42. ISD-5-VL տի պի լու սային հոս քի դե տեկ տոր, ISD-5-VINIR տի պի է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ գի այի 
ճա ռա գայթ ման հզո րու թյան դե տեկ տոր, Gigahertz-Optik (Գեր մա նի ա)

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.
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