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1.	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԲՆԱԿԱՆ
ԼՈՒՅՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄ
ՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵ
ՐԸ. ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԴԵՊՔ

1. BASIC CONCEPTS OF
LIGHTING DESIGN INCLUDING
USE OF DAYLIGHT –
A SIMPLIFIED CASE
Modern computer digital age have made any
design process much easier and comprehensive,
and lighting design have substantially benefited from
the incredible possibilities offered by digital software
means.

Ժամանակակից համակարգչային թվային միջոց
ները զգալիորեն հեշտացրել և համակողմանի են
դարձրել ցանկացած նախագծման գործընթաց: Լու
սավորության նախագծումը նույնպես զգալիորեն շա
հել է թվային ծրագրավորման միջոցների ընձեռած
հսկայական հնարավորություններից։

A number of general factors apply in the lighting
design. Here is a citation from Architectural Lighting
design Wikipedia article (https://en.wikipedia.org/
wiki/Architectural_lighting_design):

Լուսավորության նախագծման ընթացքում ան
հրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք ընդհանուր գոր
ծոններ: Ահա մի մեջբերում ճարտարապետական
լուսավորության նախագծման մասին Վիքիպեդիայի
հոդվածից (https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_
lighting_design).

The design process takes account of:
yy The kind of human activity for which lighting is to
be provided

Նախագծման գործընթացում հաշվի են առնվում՝
yy 	Մարդկային գործունեության այն տեսակը, որի
համար պետք է ապահովվի լուսավորություն,
yy 	Պահանջվող լույսի քանակությունը,
yy 	Լույսի գույնը, քանի որ այն կարող է ազդել ինչ
պես կոնկրետ առարկաների, այնպես էլ ընդհա
նուր միջավայրի տեսքի վրա,
yy 	Լուսավորության ենթակա տարածության մեջ (լի
նի դա ներքին, թե արտաքին) լույսի բաշխվածու
թյունը,
yy 	Հենց լուսավորված համակարգի ազդեցությունն
այն օգտագործողի վրա:

yy The amount of light required
yy The color of the light as it may affect the views of
particular objects and the environment as a whole
yy The distribution of light within the space to be
lighted, whether indoor or outdoor
yy The effect of the lightened system itself on the
user

Direct line point by point method
Here the three factors must be considered
for applying this very simple “point by point”
method: luminous intensity of the source; distance
from source to surface; orientation of the surface.

Կետ առ կետ մեթոդ
Այս շատ պարզ «կետ առ կետ» մեթոդը կիրառելու
համար պետք է հաշվի առնել երեք գործոն՝ աղբյուրի
լույսի ուժը, աղբյուրից մինչև մակերևույթ ընկած հե
ռավորությունը և մակերևույթի կողմ
ն որոշումը:

Here are the assumptions:
1. The luminaire is regarded as a point source. In
reality this approximation is valid if the distance L
from the center of luminaire to the point of consideration, e.g. on the table, is substantially longer
than the S dimensions of luminaire. Usually, if
D/S > 5 or 6 the approximation yields negligible
error.
2. The reflectance from the ceiling, walls and floor
are neglected, or assumed is equal to 0. This, in
general is not true, and constitutes the main error
of this method.
3. Because of the first and second assumptions, we
can also assume that the illumination drops as
the reverse of the square of the distance D, i.e. is
dependent on 1/D2.

Ենթադրությունները հետևյալն են.
1. 	Լուսատուն դիտվում է որպես կետային աղբյուր:
Իրականում այս մոտարկումը ճիշտ է, եթե լուսատու ի կենտրոնից մինչև դիտարկման կետը (D)
հեռավորությունը, օրինակ՝ սեղանի մակերևույթը,
զգալիորեն մեծ է լուսատու ի չափերից (S): Սովո
րաբար, եթե D/S > 5-ից կամ 6-ից, ապա այս մո
տարկումը կառաջացնի աննշան սխալ:
2. Առաստաղից, պատերից և հատակից անդրա
դարձումը անտեսվում է, կամ ենթադրվում է որ
հավասար է 0-ի: Ընդհանուր առմամբ, նման են
թադրությունը ճիշտ չէ, և այս եղանակի հիմ
ն ա
կան սխալանքի աղբյուրն է:
3. 1 և 2 կետերի հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ
լուսավորությունը նվազում է D հեռավորության
քառակուսուն հակադարձ համեմատական օրեն
քով, այսինքն՝ կախված է 1/D2-ից:
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Նկար 1-ու մ ցուցադրված է այս պարզ մոտարկումը:

Figure 1 is illustrating this basic approximation
method.
Equation 1-1 / Հավասարում 1‑1.

Ev = I cos(α) / D2
որտեղ Ev լուսավորվածությունն է՝ արտահայտված
լյուքսով (լք), I-ն լույսի ու ժն է՝ կանդելայով (կդ), α-ն լույ
սի անկման անկյունն է դիտարկման ենթակա մակեր
ևույթին ու ղղահայաց գծի նկատմամբ: Ուշադրություն
դարձրեք, որ որպես դիտարկման ենթակա մակեր
ևույթ սովորաբար վերցվում է հատակից 80 սմ բարձ
րությամբ աշխատանքային հարթությունը:
րի
նակ, ե
թե ու
նենք 1 կդ լույ
սի ուժ ու
նե
ցող լու
Օ
սատու, 1 մ հեռավորություն և նորմալ անկում (α = 0),
ապա մակերևույթի թիրախային կետում կունենանք
Ev =1 լյուքս։ Եթե α = 60⁰, cos(α) = 0.5, 1 մ հեռավորու
թյուն և 600 կդ լույսի աղբյուր, ապա Ev = 300 լյուքս։
Միևնույն դասավորությամբ 2 մ հեռավորության դեպ
քում կունենանք 75 լյուքս։

where Ev is the illumination in lux (lx), I is the
luminous intensity in candelas (cd), α is the angle
of the incidence to the normal of the surface
of consideration. Note that as the surface of
consideration is usually taken the workplane that is
80 cm higher from the floor plane.
E.g. if we have luminaire of 1 cd luminous
intensity, 1 m distance and normal incidence (α =
0), we will have Ev = 1 lx at the center of the target
o

surface. If α = 60 , cos(α) = 0.5, 1 m distance and
600 cd source, then Ev = 300 lx. In the same setup,
with 2 m distance we will have 75 lx.
Figure 1. Direct line point by point method.
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Նկար 1. Կետ առ կետ եղանակը:
In a more general case the calculation is as
follows. The luminaire height հլ and workplane
height հw are measured. The հ = հլ - հw is the
elevation of the luminaire from the workplane –
the surface of interest. From the specifications we
find the light source luminous intensity in candelas
(cd) under the luminaire, at α = 0, i.e. for the
intensity that is directed right down. The vertical ray
illuminating down is depicted as I0 on the drawing.
Now we need to determine the distance D between

Ավելի ընդհանուր դեպքում հաշվարկը կատարվում
է հետևյալ կերպ: Չափվում է լուսատու ի բարձրությունը
հատակից՝ հլ - ը: Այնուհետև որոշվում է աշխատան
քային մակերևույթի բարձրությունը՝ հա – ն: Դրանց
տարբերությունը՝ հ = հլ - հա հանդիսանում է լամպի
բարձրությունը աշխատանքային մակերևույթի նկատ
մամբ, այսինքն այն մակերևույթի, որի վրա ընտրված
կետում (A) ցանկանում ենք չափել լուսավորության մա
կարդակը: Լույսի աղբյուրի տեխնիկական մասնագ
րից գտնում ենք նրա լույսի ինտենսիվությունը (ուժը)
արտահայտված կանդելայով (կդ) զրոյական անկյան
համար (α = 0), այսինքն լույսի այն բաղադրիչի հա
մար, որն ու ղղահայաց է հատակին:
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A and L points. The LBA right angle triangle’s one
side is the h, and the other side r is the distance of
the point A from I0. r can be easily determined by
measuring tape. Using the Pythagoras theorem we
determine D: D= (h2 + r2).
Iα =
I0·cos(α), which is the component of the I0 at α angle
directed to the point A. We have all data to use the
Ev= I0 · cos(α)/D2 formula. In fact it has another
representation, called cosine cube formula, derived
by replacement of D by D= h/cos(α). In that case
We

determine

cos(α)=h/D,

yielding

Գծագրի վրա այն ներկայացված է որպես I0: Այժմ
անհրաժեշտ է որոշել D-ի արժեքը, որը А կետի հեռա
վորությունն է լամպից (L)՝ AL հատվածը: Գծագրից եր
ևում է, որ LBA ուղղանկյուն եռանկյան մի էջը արդեն
որոշված հ-ն է, մյուս էջը՝ r-ը, դա А կետի հեռավորու
թյունն է I0-ից կամ, այլ կերպ ասած, լամպից իջեցրած
ու ղղահայացից: r-ը հեշտությամբ որոշվում է AB հատ
վածը չափերիզով չափելով: Օգտվելով Պյութագորա
սի թեորեմից՝ որոշում ենք D-ն. D= (հ2 + r2):
D-ի արժեքը ստանալուց հետո կարող ենք որոշել.
cos(α) = h/D, դրանով իսկ որոշում ենք Iα-ն. Iα = I0 .
cos(α), որը հանդիսանում է α անկյան տակ I0-ի բա
ղադրիչն՝ ու ղղված լամպից A կետը: Այժմ ունենք բոլոր
տվյալները Ev = I0 · cos(α) / D2 բանաձևից օգտվե
լու համար: Այս բանաձևն ունի ներկայացման նաև այլ
տեսք, որը կոչվում է կոսինուս խորանարդի բանաձև:
Այն ստացվում է, եթե մենք D-ի փոխարեն տեղադրենք
D = h/cos(α): Այդ դեպքում կստանանք

Ev = I0 · cos(α)/D2 = I0 · cos(α)/h2/[cos(α)]2 = I0 * cos(α) · [cos(α)]2 / h2 = I0 · [cos(α)]3 / h2
Ev = I0 · [cos(α)]3 / h2
Thus having a measuring tape and measuring
the light intensity directly under the luminaire, one
can measure illumination at any point.
If instead of illumination, the luminance of
the surface is targeted, then one needs to apply
Equation 1-2 (see Chapter 1, Equation 3-6):

Այսպիսով, ունենալով չափերիզ և լուսատու ի լույսի
ուժի արժեքը 0 անկյան համար, կարելի է որոշել լու
սավորության արժեքը ցանկացած կետում:
Եթե լուսավորվածության փոխարեն մեր թիրախը
լինի մակերևույթի պայծառությունը, ապա հարկ կլինի
կիրառել Հավասարում 1‑2-ը (տես Գլուխ 1, Հավասա
րում 3-6):


Equation 1-2 / Հավասարում 1‑2

Lv = Ev R/π,

where Lv is the luminance level in cd/m2, Ev is the
illumination level in lux from Equation 1-1, R is the
reflectivity, π = 3.14159....
The result of combining of Equation 1-1 and
Equation 1-2 is Equation 1-3:

որտեղ Lv-ն պայծառության մակարդակն է՝ արտա
հայտված կդ/մ2-ով, Ev-ն լուսավորվածության մակար
դակն է լյուքսով՝ Հավասարում 1‑1-ից R-ն անդրա
դարձման գործակիցն է, π = 3.14159...:
Հավասարում 1‑1-ի և Հավասարում 1‑2-ի միավոր
ման արդյունքը Հավասարում 1‑3-ն է.


Equation 1-3 / Հավասարում 1‑3

Lv = I cos(α) R / (πD2).

For example, if a surface has 30% reflectivity,
assuming it is totally diffuse, means it is a Lambertian
diffuser - does not have any specular, i.e. mirror
type reflective component, and light intensity is 300
kd, D = 1m, then Lv = 300 x 0.3 / 3.14159 ≈ 28.65
cd/m2. Reflectivity coefficients of various surfaces
are shown in Table 1.

Օրինակ, եթե մակերևույթն ունի 30% անդրա
դարման գործակից, ենթադրենք այն ամբողջովին
դիֆուզ է, այսինքն, այն լամբերտյան դիֆուզոր է՝ չու
նի հայելային անդրադարձման բաղադրիչ, և լույսի
ինտենսիվությունը (ուժը) 300 կդ է, D = 1 մ, ա
պա
Lv = 300 x 0.3 / 3.14159 ≈ 28.65 կդ/մ2։ Տարբեր մա
կերևույթների անդրադարձման գործակիցները ներ
կայացված են Աղ յուսակ 1-ու մ։
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Table 1. Coefficients of reflectivity of surfaces,
percent
Surface color

Coefficients of
reflectivity (%)

Աղ յուսակ 1. Մակերևույթների անդրադարձման
գործակիցներ, տոկոս
Մակերևույթի
գույնը

Անդրադարձման
գործակից (%)

White

70-80

Սպիտակ

70-80

Light

50

Բաց

50

Grey

30

Մոխրագույն

30

Dark grey

20

Մուգ մոխրագույն

20

Dark

10

Մուգ

10

Here, one needs to make sure that the luminaire
has a lightbulb that provides the required luminaire
luminous intensity, i.e. take into consideration the
efficiency of the luminaire.
Thus, if we have data about mutual coordinates
of the luminaire and the surfaces, as well as the
luminaire luminous intensity and the coefficients of
reﬂectivity of the surfaces, we can easily generate
respective luminance maps on that surfaces, with
aforementioned approximations.

The method of the coefficient of
light flow utilization

Այստեղ անհրաժեշտ է, որ լուսատուն ունենա ան
հրաժեշտ լույսի ու ժ ապահովող լամպ։
Այսպիսով, եթե ունենք տվյալներ լուսատու ի և մա
կերևույթների փոխադարձ կոորդինատների, ինչպես
նաև լուսատու ի լույսի ուժի և մակերևույթների անդրա
դարձման գործակիցների մասին, ապա վերոհիշյալ
մոտարկում
ն երով հեշտությամբ կարելի է ստանալ այդ
մակերևույթների վրա պայծառության համապատաս
խան բաշխվածությունները։

Լույսի հոսքի օգտագործման գործակցի
մեթոդ

This is another relatively simple method, which
also takes into consideration the indirect luminous
fluxes from reflections in addition to the direct
luminous intensity; distance from source to surface;
orientation of the surface1:

Սա մեկ այլ համեմատաբար պարզ մեթոդ է, որը,
աշխատանքային մակերևույթի վրա ընկած ուղիղ լույ
սի հոսքից բացի, հաշվի է առնում նաև անդրադարձու
մից ստացվող լույսի անուղղակի հոսքերը1.

Ev = Ed + Er

Ev՝ աշխատանքային մակերևույթի վրա ընդհանուր
լուսավորվածությունն է,
Eու՝ լուսատուներից անմիջապես (ուղիղ) աշխա
տանքային մակերևույթի վրա առաջացած լուսավոր
վածությունն է,
Eա՝ աշխատանքային մակերևույթի վրա սենյակի
մակերևույթների անդրադարձումից առաջացած լու
սավորվածությունն է:
Սահմանում2. [Լույսի հոսքի - ԱՀ] օգտագործման
գոր
ծա
կից (Օ.Գ. կամ η). հարմար է արտահայտել
որպես աշխատանքային մակերևույթին հասնող լույսի
մասը՝ տոկոսով, կամ «օգտագործելի լույս»: Օ.Գ.-ն աշ
խատանքային մակերևույթին ընկած լույսի հոսքի հա
րաբերությունն է լուսատու ի բոլոր լամպերի առաջաց
րած ընդհանուր լույսի հոսքին։

Ev – total illumination on the workplane,
Ed – direct line illumination on the workplane,
Er – total illumination on the workplane that is
coming from reflections from other surfaces.
Definition2:
Coefficient of [Light Flow - AH] Utilization
(C.U. or η): best expressed as the percentage
of light that reaches the workplane or “usable
light”. Technically, it is the number of lumens that
reach the workplane divided by the total lumens
generated by the lamp(s).

C.U. = FW / n · FL
FW - number of lumens reaching workplane,
FL - number of lumens generated by one lamp,
n - total number of lamps in a luminaire.
This metric accounts for room geometry,
lighting fixture efficiency and ceiling, wall, and floor
reflectance.
1
2

Ev = Eու + Eա

Օ.Գ. = Φա / n · Φլ
Φա` լույսի հոսքն է աշխատանքային մակերևույթի վրա,
Φլ ` լուսատու ի մեկ լամպի լույսի հոսքն է,
n` լուսատու ի լամպերի ընդհանուր քանակն է:
Այս ցուցանիշը հաշվի է առնում սենյակի երկրաչափու
թյունը, լուսատուի արդյունավետությունը և առաստա
ղի, պատերի, հատակի անդրադարձողականությունը:

Л. П. Варфоломеев, «Элементарная светотехника», 2013г.
http://www.acuitybrands.com/resources/customer-services/lighting-definitions
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ԳԼՈՒԽ 5. Հ
 ամակարգչային ծրագրեր մոդելավորման և նախագծման համար

C.U. depends on the light distribution curve
(LDC) aka angular distribution of light (ADL) of a
light luminaire, the geometry of the room, as well as
the reflection coefficients of the walls, ceiling and
the floor.
To take into account the geometry of the room,
with a goal of taking into account the reflection/
absorption on the walls vs ceiling and floor, the
room geometry index i is defined as (Equation 1-4):

Օ.Գ.-ն կախված է լուսատուի լույսի բաշխման կո
րից (ԼԲԿ) կամ, այլ կերպ ասած, լույսի անկյունային
բաշխվածությունից, լուսավորող սարքերի ՕԳԳ-ից,
սենյակի երկրաչափական կառուցվածքից, պատերի,
առաստաղի ու հատակի անդրադարձման գործակից
ներից, ինչպես նաև աշխատանքային մակերևույթի
նկատմամբ լուսատու ի բարձրությունից՝ հ-ից։
Առաստաղի և հատակի համեմատ պատերի ան
դրադարձումը/կլանումը հաշվի առնելու նպատակով
սենյակի երկրաչափական կառուցվածքը դիտարկելու
համար սահմանվում է սենյակի երկրաչափական կա
ռուցվածքի ցուցիչը, i որպես (Հավասարում 1‑4).


Equation 1-4 / Հավասարում 1‑4

i = a b / (a + b) h,
where a – room length, b – room width, h – distance
of the luminaire plane from the workplane (not just
the height of the room). Thus this index takes into
account both the surface of the floor, ab, and its
half-perimeter (a + b), and h - height. E.g. if a = 6
m, b = 6 m, h = 1.5 m, i = 36/(12·1.5) = 2. But for a
room with the same floor surface area and height,
but a = 2.7 m, b = 13.3 m, i =36/(16·1.5) = 1.5. I.e.
more prolonged is the room - more smaller is the
room geometry index - lesser is the contribution of
the walls. Similarly, smaller is the h higher is the
index, thus larger is the contribution of the walls.
The number of the luminaires N to provide the
required illumination Ev in a room with length a and
width b is being defined by Equation 1-5:
Equation 1-5
N = Ev ab k z / C.U. n FL
where k is the rate of light source degradation, z
– illumination non-uniformity coefficient (usually is
1,15), FL is the luminous flow of one lightbulb in
lumens, n is the number of lightbulbs in a luminaire.
The k rate of degradation is a multiplication factor
to the lightbulb luminous flow, making sure that by
the end of the lifetime the lightbulb provides the
lumens needed to secure the resulting illumination
per standards.
To determine the C.U. the procedure is following,
as shown in Table 2:
a. select the type of the LDC-s of luminaria to be
used. Type of luminaria LDC defines the portion
of the light directed from luminaria to the walls.
b. select the row with the calculated room geometry index. The i of Equation 1-4 decides how
the room configuration helps to use the wall
reflections.

որտեղ a-ն սենյակի երկարությունն է, b-ն՝ սենյակի լայ
նությունը, h-ն՝ լուսատու ի բարձրությունն է աշխատան
քային մակերևույթի նկատմամբ (ոչ թե սոսկ սենյակի
բարձրությունը): Այսպիսով, այս ցուցիչը հաշվի է առ
նում թե՛ հատակի մակերեսը (ab) և նրա կիսապարա
գիծը (a + b), թե՛ h բարձրությունը: Օրինակ, եթե a = 6
մ, b = 6 մ, h = 1.5 մ, ապա 36/12·1.5 = 2.0: Սակայն եթե
սենյակն ունի նույն մակերեսն ու բարձրությունը, բայց
a = 2.7 մ, b = 13.3 մ, ապա i=36/(16·1.5) = 1.5: Այսինքն,
որքան սենյակն ավելի երկարավուն է այնքան փոքր
է սենյակի երկրաչափական կառուցվածքի ցուցիչը,
այն է՝ փոքր է մակերևույթներից անդրադարձումը:
Նույն կերպ, որքան փոքր է h -ը այնքան մեծ է ցուցիչը
հետևաբար, մեծ է մակերևույթներից անդրադարձած
լույսի բաժինը:
Լուսատուների թիվը (N), որ անհրաժեշտ է a երկա
րություն և b լայնություն ունեցող սենյակում պահանջ
վող լուսավորվածություն (Ev) ապահովելու համար,
սահմանվում է Հավասարում 1‑5-ով.
Հավասարում 1‑5
N = Ev ab k z / Օ.Գ. n Φլ
որտեղ k-ն դեգրադացման արագությունն է, z-ը՝ լու
սավորվածության անհամաչափության գործակիցը
(սովորաբար 1,15 է), Φլ -ը մեկ լամպի լույսի հոսքն է
լյումեններով, n-ը՝ մեկ լուսատու ի մեջ լամպերի թիվը:
Դեգրադացման k արագությունը՝ լամպի լույսի հոսքի
նկատմամբ բազմապատկման գործակից է, որը հաշ
վի է առնում օգտագործվող լամպերի անհրաժեշտ
լուսատվությունը դրանց ծառայության ժամկետի ող ջ
ընթացքում և ապահովում լուսավորության հաշվարկի
համապատասխանությունը ստանդարտին:
Օ.Գ.-ն որոշելու ընթացակարգը բերված է ստորև,
օգտագործելով Աղ յուսակ 2-ը.
ա. ընտրել օգտագործվելիք լուսատու ի ԼԲԿ-երի տե
սակը: Լուսատու ի ԼԲԿ-ի տեսակով որոշվում է լույ
սի այն մասնաբաժինը, որն ու ղղվում է լուսատու ից
պատերին:
բ. ընտրել սենյակի երկրաչափական կառուցվածքի
հաշվարկված ցուցիչի համապատասխան տողը:
Հավասարում 1‑4-ի i - ով որոշվում է, թե ինչպես է
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սենյակի կառուցվածքն օգնում օգտագործել պատե
րից անդրադարձումը:
գ. ընտրել այն սյունակը, որն ամենամոտն է առաս
տաղ, պատեր ու հատակ եռյակի անդրադարձման
հատկություններին: Անդրադարձման գործակիցնե
րի եռյակով սահմանվում է անդրադարձման չափը:

c. select the column that is closest to the
reflectivities’ triad of the ceiling, walls and
the floor. The reflectivity triad defines the
contributions of the reflections.
The resulting number is the optimal C.U., in this
case = 50% (0.5).

Table 2. To the definition of the coefficient of light flow utilization (C.U.), in percent.
Luminaire with semi-wide LDC
Կիսալայն ԼԲԿ-ով լուսատու

Reflection coefficient, %
Անդրադարձման գործակից, %

Room geometry index
Սենյակի երկրաչափական
կառուցվածքի ցուցիչ

Ceiling
Առաստաղ

80

80

80

70

50

50

30

0

Walls
Պատեր

80

50

30

50

50

30

30

0

Floor
Հատակ

30

30

10

20

10

10

10

0

0.6

55

37

29

35

34

29

29

24

0.8

63

46

33

44

41

37

36

32

1

68

52

43

49

47

42

42

37

1.25

74

59

50

56

53

49

48

44

1.5

77

64

54

60

56

53

52

48

2

81

70

59

65

60

58

57

53

2.5

84

75

63

69

64

61

60

57

3

86

78

66

72

66

64

63

60

4

88

81

68

74

68

66

65

62

5

89

84

70

76

70

68

67

64

0.6

47

35

30

33

32

29

29

26

0.8

52

41

35

39

38

35

35

32

1

56

46

39

43

41

39

38

36

1.25

60

51

44

48

45

43

43

40

1.5

62

54

46

50

47

46

45

43

2

64

57

49

53

50

48

48

46

2.5

66

60

52

56

52

50

50

48

3

67

63

53

57

53

52

51

49

4

68

64

55

59

54

53

52

50

5

69

66

56

60

55

54

53

51

Luminaire with deep LDC
Խոր ԼԲԿ-ով լուսատու

Room geometry index
Սենյակի երկրաչափական
կառուցվածքի ցուցիչ

Աղ յուսակ 2. Լույսի հոսքի օգտագործման գործակցի (Օ.Գ.) սահմանումը, տոկոսով:
The resulting case for the 2.7x13.3m room, with
Ev = 100 lx, deep LDC, 2 lightbulbs in each, each
500 lm will be: N = (100lx • 35.91m2 • 1.5 • 1.15) /
(0.5 • 2 • 500 lm) = 12.39, and with rounding = 12
or 13 luminaria. For 50 lx requirement, it will yield
6 luminaria.

Արդյունքում ստացված թիվը օպտիմալ Օ.Գ.-ն է,
այս դեպքում = 50% (0.5):
2.7x13.3 մ սենյակի դեպքում, որտեղ Ev = 100 լք, 2
լամպ պարունակող լուսատու՝ խոր ԼԲԿ-ով, յուրաքան
չյուր լամպը 500 լմ, կստացվի՝ N = (100 լք • 35.91 մ2 •
1.5 • 1.15) / (0.5 • 2 • 500 լմ) = 12.39, իսկ կլորացումով
= 12 կամ 13 լուսատու: 50 լյուքս պահանջի դեպքում
անհրաժեշտ կլինի 6 լուսատու:
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Mixed daylight and artificial lighting
When considering a mixed case with both
daylighting and artificial lighting, a superposition of
the illumination light fields takes place (Figure 2).

Ցերեկային լույսի և արհեստական
լուսավորության համատեղում
Ցերեկային և արհեստական խառը լուսավորության
համատեղման դեպքում տեղի է ունենում լույսի դաշ
տերի գումարում (Նկար 2):

Figure 2. Superposition of daylight and artificial light illuminations.
Source/Աղբյուրը՝ https://www.educate-sustainability.eu/kb/content/lighting-design

Նկար 2. Ցերեկային լույսի և արհեստական լույսով լուսավորության համատեղում:

Since the illumination level from the sun is
intermittent, it is reasonable to use automatic
dimmers that completely switch off the artificial
electrical lighting if the daylight either from the
windows or the skylines or their combination are
providing enough illumination per requirements,
or provide intermediate illumination levels when
the daylight is not enough, or provide full capacity
lighting otherwise.

Քանի որ արևի լույսից լուսավորվածության մա
կարդակը փոփոխական է, ողջամիտ է օգտագործել
ավտոմատ թուլացնող սարքեր (dimmer), որոնք ամ
բողջությամբ անջատում են արհեստական լուսավո
րությունը, եթե ցերեկային լույսն ապահովում է պա
հանջներին համապատասխան լուսավորություն լու
սամուտներից, երդիկ-լուսատարներից, կամ դրանց
համադրությունից: Երբ ցերեկային լույսը բավարար չէ
թուլացնող սարքը ապահովում է արհեստական լուսա
վորվածության միջին մակարդակ: Դրա բացակայու
թյան դեպքում այն ապահովում է ամբողջական ար
հեստական լուսավորություն:
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2. OVERVIEW OF METHODS
UNDERLYING LIGHTING
DESIGN SOFTWARE –
CAPABILITIES AND
LIMITATIONS
The task of the lighting design software is
to calculate the illumination levels over given
surface(s) – at certain precision to model the
illuminance or luminance levels at certain points,
surfaces or everywhere in the spaces of interest,
i.e. rooms, construction, buildings, including interior
and exterior.
The software helps to design the lighting system
to comply with standards and norms’ or special
requirements, by:
yy Selection of luminaria type, size and placement
yy model ceiling, floor and walls materials
yy make optimization for energy efficiency
yy provide comfort, ergonomics and safety
yy modelling dimming of groups of luminaria
yy achieve aesthetical impact
Other important functions of software for lighting
calculation are:
yy Integration to the space modelling software
such as Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit,
3D studio, ArchiCAD, etc.;
yy Ability to use high dynamic range (HDR) format
photographic pictures to input the high contrast
daylight illuminance distributions from windows.

Methods for Illumination Modeling
Terminology
Before presenting the light simulation methods,
we should be acquainted with some basic
terminology in this realm.
Computer graphics (CG): Verne Hudson and
William Fetter were credited with coining the term
computer graphics in 1961 to describe their work
at Boeing.

2.	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԱԿՆԱՐԿ. ՀՆԱՐԱ
ՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՀՄԱ
ՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
Լուսավորության համակարգչային ծրագրի խն
դիրն է՝ որոշակի ճշգրտությամբ հաշվել տվյալ մակեր
ևույթ(ներ)ի լուսավորվածության մակարդակը: Համա
կարգչային ծրագիրն օգնում է ստանդարտներին ու
նորմերին համապատասխան նախագծել լուսավորու
թյան համակարգը հետևյալ կերպ՝
yy 	լուսատու ի տեսակի, չափի և տեղադրման վայրի
ընտրությամբ,
yy 	մոդելավորել առաստաղի, հատակի ու պատերի
նյութերի հատկությունները,
yy 	կատարել օպտիմալացում՝ էներգաարդյունավետու
թյան նպատակով,
yy ապահովել հարմարավետություն, էրգոնոմիկա և
անվտանգություն,
yy մի խումբ լուսատուների լույսի ուժի կարգավորման
մոդելավորում,
yy հաշվի առնել գեղագիտական գործոնը:
Լուսավորության հաշվարկի համար համակարգ
չային ծրագրի այլ կարևոր գործառույթներն են՝
yy ինտեգրում գոյություն ունեցող եռաչափ մոդելա
վորման այնպիսի համակարգչային ծրագրերի հետ,
որպիսիք են օրինակ՝ Autodesk AutoCAD-ը, Autodesk
Revit-ը, ArchiCAD-ը և այլն,
yy 	բարձր դինամիկ միջակայք (HDR) ձևաչափով լու
սանկարներ օգտագործելու կարողություն:

Լուսավորության մոդելավորման
եղանակներ
Տերմինաբանություն
Նախքան մոդելավորման մեթոդները ներկայաց
նելը, ծանոթանանք այս ոլորտում օգտագործվող որոշ
հիմ
ն ական տերմինների հետ:
Համակարգչային գրաֆիկա. այս եզրույթը 1961թին հեղինակել են «Բոինգ» ընկերության մասնագետ
ներ Վերն Հադսոնը և Վիլիամ Ֆեթթերը:
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Figure 3. William Fetter was the first to create a human figure as a 3D model. The First Man was a pilot in a
short 1964 computer animation, also known as Boeing Man or as Boeman.
Source/Աղբյուրը՝ http://www.boeingimages.com/archive/William-Fetter%27s-Boeing-Man-Pilots-a-Jet-2F3XC54BF_Q.html.

Նկար 3. Վիլիամ Ֆեթթերի ստեղծած մարդու առաջին եռաչափ մոդելը: Այն օդաչու ի մոդել էր՝ 1964թ-ին
ստեղծված կարճատև համակարգչային շարժանկարում (անիմացիայում) և հայտնի է որպես Բոինգ Մեն
կամ Բոիմեն:
Computer graphics - is a vast and recent area
in computer science. The term refers to computergenerated image data, created with help of
specialized graphical hardware and software. It is
also used for processing image data received from
the physical world. Such images may be stored for
viewing later.
3D graphics or three-dimensional graphics
is a sphere of computer graphics. It is a set of
techniques and tools allowing creating threedimensional objects in a space. It differs from
the two-dimensional images by the creation of
a geometrical projection of a three-dimensional
model of the scene.
3D modeling or three-dimensional modeling
is the process of developing a mathematical
representation of any surface of an object in three
dimensions via specialized software.
The product is called a 3D model either
inanimate or living, existent or abstract. A 3D
model is the mathematical representation of any
three-dimensional object. The model can also be
physically created using 3D printing devices.
3D Rendering is the final process of creating
the actual 2D image or animation from the prepared
scene (for example - on a display).
This can be compared to taking a photo. Just
like a camera needs film onto which the scene is
projected and recorded.

Համակարգչային գրաֆիկան՝ համակարգչային
գիտության ընդարձակ և նոր ոլորտ է: Համակարգի
չը և հատուկ ծրագրային ապահովումը օգտագործելով
որպես գործիքներ, այն՝ սինթեզում և մշակում է պատ
կերներ, ինչպես նաև, թվայնացնում է իրական աշ
խարհից վերցրած տեսապատկերները, նրանց պահ
պանման և հետագա օգտագործման համար:
3D գրաֆիկան կամ եռաչափ գրաֆիկան՝ համա
կարգչային գրաֆիկայի բաժին է: Այն տարբեր մեթոդ
ների և գործիքների հավաքածու է, որը թույլ է տալիս
տարածության մեջ կառուցել ծավալային մարմիններ:
Ի տարբերություն երկչափ գրաֆիկայի, այս դեպքում
պատկերը հանդիսանում է տեսարանի եռաչափ մոդե
լի երկրաչափական պրոյեկցիան հարթության վրա:
3D մոդելավորումը կամ եռաչափ մոդելավորումը՝
դա, համակարգչային հատուկ ծրագրերի միջոցով,
եռաչափ տարածության մեջ, մարմ
ն ի մակերևույթնե
րը մաթեմատիկորեն ներկայացնելու պրոցես (գոր
ծընթաց) է:
Արդյունքում ստացվում է 3D մոդել (եռաչափ
մոդել): Այն կարող է լինել շարժական կամ անշարժ,
իրական կամ վերացական (աբստրակտ): 3D մոդե
լը՝ եռաչափ առարկայի մաթեմատիկական ներկայա
ցումն է: Այն կարելի է ֆիզիկապես կառուցել եռաչափ
տպիչի օգնությամբ (3D printer):
Եռաչափ տեսայնացումը (3D rendering)` եռաչափ
մոդելը կամ տեսարանը վերածում է պատկերի կամ
շարժանկարի՝ երկչափ հարթության վրա (օրինակ՝
դիսփլեյի վրա):
Այս պրոցեսը նման է տեսախցիկով լուսանկարե
լուն, երբ նկարվող եռաչափ տեսարանը արտապատ
կերվում և գրանցվում է ֆոտոժապավենի վրա:
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Shading is used in drawing for depicting levels
of darkness on paper by applying media more
densely for darker areas, and less densely for
lighter areas. Helps when creating the illusion of
depth on paper.
In computer graphics, shading refers to the
process of altering the color of an object/surface/
polygon in the 3D scene, based on things like
(but not limited to) the surface’s angle to lights, its
distance from lights, its angle to the camera and
material properties (e.g. bidirectional reflectance
distribution function) to create a photorealistic
effect. Shading is performed during the rendering
process by a program called shader (Figure 4).

Ստվերարկում (shading, անգլերեն shadow` ստվեր)
տերմինը փոխառվել է նկարչական գրաֆիկայից, երբ
պատկերի վրա խիտ և նոսր գծեր նկարելով, պատկեր
վում են տեսարանի մութ և լուսավոր մասերը, նկարին
հաղորդելով տարածականության պատրանք:
Համակարգչային գրաֆիկայում ստվերարկումը
օգտագործվում է 3D տեսարանի առարկաների/մա
կերևույթների բազմանկյունների գույնի երանգը և հա
գեցվածությունը ճիշտ վերարտադրելու համար: Այդ
նպատակով, ծրագիրը հաշվի է առնում մակերևույթի
հեռավորությունը և անկյունը լույսի աղբյուրի և տե
սախցիկի նկատմամբ, մակերևույթի նյութի հատկու
թյունները լույսի անդրադարձման առումով: Վերջնա
կան նպատակը՝ պատկերին լուսանկարչական հա
վաստիություն հաղորդելն է: Ստվերարկումը արվում
է տեսայնացման ընթացքում՝ շեյդեր (shader) կոչվող
ծրագրի միջոցով (Նկար 4):

Figure 4. Rendering example - without shading (a, b) and with shading applied (c).
a. Faces of the box rendered, but all in the same color. Edge lines have been rendered here as well which makes the image easier to see.
b. The second image is the same model rendered without edge lines. It is difficult to tell where one face of the box ends and the next begins.
c. The third image has shading enabled, which makes the image more realistic and makes it easier to see which face is which.
Source/Աղբյուրը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Shading

ա. Տուփի մակերևույթները տեսայնացված են նույն գույնով: Տեսայնացված են նաև կողագծերը, ինչը հեշտացնում է պատկերի
ընկալումը:
բ. Նույն տուփը տեսայնացված է առանց կողագծերի: Այստեղ դժվար է մակերևույթները զատել միմյանցից:
գ. Այստեղ օգտագործվել է ստվերարկումը, որը տալիս է պատկերին ավելի իրական տեսք և մակերևույթների դյուրին տարբերակում:

Նկար 4. Տեսայնացման օրինակ՝ առանց ստվերարկման (ա, բ) և ստվերարկման կիրառմամբ (գ):

The image plane is that plane in the world
which is identified with the plane of the monitor. It
is also referred to as screen space. Following this
camera analogy, the surface of the film is the image
plane.
A rectangular region of this plane, called the
viewing window or viewport, maps to the monitor.
This establishes the mapping between pixels on
the monitor and points (or rather, rays) in the 3D
world.

Պ
 ատկերի հարթությունը (image plane)՝ դա այն
հարթությունն է տարածություն մեջ, որը նույնացվում
է դիսփլեյի հարթության հետ: Այն, նաև, կոչվում է էկ
րանի հարթություն (screen space): Եթե շարունակենք
համեմատությունը տեսախցիկի հետ, ապա ֆոտոժա
պավենը պատկերի հարթություն է:
Այդ հարթության վրա ու ղղանկյուն տարածությունը
կոչվում է տեսապատուհան, որը «կապվում է» դիսփ
լեյի հետ:
Սրանով համապատասխանություն է հաստատվում
դիսփլեյի փիքսելների և իրական եռաչափ տարածքի
կետերի (կամ ճառագայթների) միջև:
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In real life, after a light source emits photons,
they travel, and eventually reach a surface.
Following geometrical optics and other physical
phenomena can occur with a photon (Figure 5), see
also Chapter 1.

Իրական կյանքում, երբ լույսի աղբյուրն արձակում է
ֆոտոնների հոսք (ճառագայթ), դրանք տարածվում են
այնքան ժամանակ, մինչև հանդիպում են որևէ արգել
քի (մակերևույթի): Երկրաչափական օպտիկայի և այլ
ֆիզիկական երևույթների համաձայն՝ ֆոտոնների հետ
կարող է տեղի ունենալ (Նկար 5), տես նաև Գլուխ 1.

1. Absorption – surface absorb part of the initial
radiant energy – some percentage of photons
are absorbed.

1. կլանում՝ մակերևույթը կլանում է նախնական ճա
ռագայթային էներգիայի մի մասը, այսինքն ֆո
տոնների որոշ տոկոս կլանվում է,

2. Reflection – reflection of the photons in a
direction:
• diffuse – if the reflection is the same at all
directions (in general non-uniform)
• specular (mirror) – if the reflection is in
one direction
• glossy – if the reflection is in all directions,
but is not uniform.

2. անդրադարձում՝
մակերևույթից.

ֆոտոնների

անդրադարձում

• դիֆուզ՝ երբ անդրադարձումը բոլոր ու ղղու
թյուններով հավասարաչափ է
• հայելային՝ երբ անդրադառնում է մեկ ու ղղու
թյամբ
• փայլուն՝ երբ անդրադարձումը բոլոր ու ղղու
թյուններով է, բայց անհավասարաչափ

3. Refraction – if the surface is transparent or
translucent, it refracts some portion of photons
into the bulk in a different direction, can also
scatter inside, if the surface is irregular.

3. բեկում՝ եթե մակերևույթը լուսաթափանց է, ֆո
տոնների որոշ մասը թափանցում է նյութի մեջ՝
փոխելով իրենց ընթացքի ու ղղությունը, կարող է
ցրվել դեպի ներս, եթե մակերևույթը խորդուբորդ է,

4. Fluorescence – a surface may absorb
some portion of the photons and re-emit less
energetic (longer wavelength color) in certain,
mostly scatter type directions. This is a rare
phenomenon; it is relatively weak and can be
a subject for special software. Usually it is not
included in the main course design software.

4. ֆլու որեսցենցիա՝ մակերևույթը կարող է կլանել
ֆոտոնների որոշ մասը և կրկին արձակել պակաս
էներգիայով (ավելի երկարալիք գույն)՝ որոշակի,
առավելապես ցրված ու ղղություններով: Ֆլու որես
ցենցիան՝ հազվագյուտ երևույթ է, համեմատաբար
ն ասիրվում է հատուկ ծրագրերով:
թույլ է և ուսում
Այն չի ընդգրկվում լուսավորության մոդելավոր
ման տարածված ալգորիթմերում:

Necessary to mention that any interaction
includes both absorption and reflection, intensity
depending on the absorption and reflection
coefficients of the materials making the surface
interface.

Հարկ է նշել, որ ցանկացած փոխազդեցության
ժամանակ միշտ առկա են և՛ կլանումը, և՛ անդրադար
ձումը, որոնց չափը որոշվում է տվյալ նյութի անդրա
դարձման և կլանման գործակիցներով:

Figure 5. Types of reflection from different surfaces.

pure diffuse (Lambertian)
լրիվ դիֆզ (Լամբերտյան)

pure specular
հայելային

glossy
փայլն

Նկար 5. Անդրադարձումը տարբեր մակերևույթներից:
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translucent
թափանցիկ
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Reﬂected/transmitted light then goes on boun
cing around the scene until it eventually gets entirely
absorbed. At any given moment, most of the light
you’re seeing is the result of a single bounce.
That’s why we can get away with using single
bounce models and still get decent images.
However, additional bounces add lots of detail.
There’s a bunch of
techniques that try to
approximate them.
The following are the algorithms or their
combination that are most commonly used in the
illumination modeling software:
yy raytracing algorithms,
yy radiosity (luminance) algorithms,
yy photon mapping.
An illustration of the basic principles of three
main algorithms is given in Figure 6.

Անդրադարձած/թափանցած լույսը շարունակում
է տարածվել՝ փոխազդելով այլ մակերևույթների հետ
մինչև վերջնականապես կլանվելը: Ցանկացած պա
հին, լույսի հիմ
ն ական մասը, որը մենք ընկալում ենք՝
դա մեկ փոխազդեցության արդյունք է:
Այդ պատճառով, մենք կարող ենք սահմանափակ
վել նույնիսկ մեկ փոխազդեցության մոդելով՝ ստանա
լով բավարար որակի պատկերներ: Ինչևիցե, հետագա
փոխազդեցությունները բազում մանրամասեր են ավե
լացնում պատկերին:
Այս պրոցեսները մոտարկելու (հաշվարկը հեշտաց
նելու գիտական մեթոդ, որը կայանում է սկզբնական
օբյեկտները ավելի պարզ նմանակներով փոխարինե
լու մեջ) համար մշակվել են մի շարք մեթոդներ (ալգո
րիթմեր):
Լուսավորության մոդելավորման համակարգչային
ծրագրերում լայն կիրառում են ստացել հետևյալ ալգո
րիթմերը կամ դրանց համադրությունը՝
yy 	ճառագայթի հետագծում,
yy ետճառագայթում կամ ճառագայթողականություն,
yy ֆոտոնների քարտեզագրում:
Նկար 6-ը սխեմատիկ պատկերում է այս երեք ալ
գորիթմերի հիմունքները:

Figure 6. Principles of three commonly used lighting simulation algorithms: (a) raytracing, (b) radiosity, (c)
photon map.
Light rays
Լյսի ճառագայթներ

View direction
Հայացքի ղղթյնը

Light rays
Լյսի ճառագայթներ

Light rays
Լյսի ճառագայթներ

(a)

(b)

(c)

Նկար 6. Երեք ալգորիթմերի հիմունքների սխեմատիկ պատկերումը. (a) ճառագայթի հետագծում,
(b) ետճառագայթում, (c) ֆոտոնների քարտեզ։

This three algorithms are part of more entire
group of algorithms called “Global Illumination,
GI”.

Այս երեք ալգորիթմերը պատկանում են «գլոբալ
լուսավորության» (Global Illumination, GI) ալգորիթմերի
ընտանիքին:

Such algorithms are meant to add more realistic
lighting to 3D scenes, as they take into account
not only the light that comes directly from a light
source (direct illumination), but also subsequent
cases in which light rays from the same source are
reflected by other surfaces in the scene (indirect
illumination), Figure 7.

 յս տիպի ալգորիթմերն ավելի իրական են վերար
Ա
տադրում եռաչափ տեսարանի լուսավորվածությունը,
քանի որ հաշվի են առնում ոչ միայն լույսի աղբյուրից
անմիջապես առարկայի վրա ընկած լույսի ճառագայթ
ները (ու ղղակի լուսավորություն), այլև, նույն աղբյու
րից եկած ճառագայթների անդրադարձում
ն երը տե
սարանի այլ առարկաների մակերևույթներից (անուղ
ղակի լուսավորություն), Նկար 7:
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Reflections, refractions and shadows are all
examples of global illumination, because when
simulated, one object affects the rendering of
another (Figure 8).

ն երը, բեկում
ն երը և ստվերները՝
Անդրադարձում
գլոբալ լուսավորության օրինակներ են, որովհետև
նմանակման ընթացքում առարկաներն ազդում են մի
մյանց տեսայնացման վրա (Նկար 8):

Figure 7. Difference between standard direct illumination without shadow umbra, and radiosity with shadow
umbra.
a. Direct Lighting. The image on the left was rendered with a typical direct illumination renderer. Here are three types of lighting in this scene
which have been specifically chosen and placed in an attempt to create realistic lighting: spot lighting with shadows (placed outside the
window to create the light shining on the floor), ambient lighting (without which any part of the room not lit directly by a light source would
be totally dark), and omnidirectional lighting without shadows (to reduce the flatness of the ambient lighting)
b. Indirect Lighting. The image on the right was rendered using a radiosity algorithm. There is only one source of light: an image of the sky
placed outside the window. The difference is marked. The room glows with light. Soft shadows are visible on the floor, and subtle lighting
effects are noticeable around the room. Furthermore, the red color from the carpet has bled onto the grey walls, giving them a slightly
warm appearance.
Source/Աղբյուրը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Radiosity_(computer_graphics)

Direct illumination
Ուղղակի լուսավորություն

Radiosity
Ետճառագայթում

a

b

a ուղղակի լուսավորություն. ձախ կողմի պատկերը տեսայնացված է սովորական ուղղակի լուսավորության մեթոդով: Այստեղ
օգտագործվել են երեք տիպի լույսի աղբյուրներ՝ հատուկ ընտրված և տեղադրված այնպես, որպեսզի տեսարանի լուսավորությունը
նման լինի իրականին. կետային լույսի աղբյուր (տեղադրված է պատուհանից դուրս, հատակի վրա ընկնող պայծառ լույսը կառուցելու
համար). տարածական (ցրված) լույսի աղբյուր (առանց որի, սենյակի «ուղղակի» չլուսավորված ցանկացած մաս կլինի ամբողջովին
մութ), և համակողմանի լույսի աղբյուր (տարածական լուսավորությունը ավելի «ծավալուն» դարձնելու նպատակով)
b անուղղակի լուսավորություն. աջ կողմի պատկերը տեսայնացվել է ետճառագայթման ալգորիթմի օգտագործմամբ: Այստեղ միայն
մեկ լույսի աղբյուր է՝ երկնքի պատկերը, որը տեղադրված է պատուհանից դուրս: Տարբերությունը նկատելի է: Սենյակի լույսը
շողում է: Հատակին երևում են մեղմ ստվերները, իսկ շուրջբոլորը նկատվում են լուսային նուրբ էֆեկտներ: Գորգի կարմիր գույնը
երանգավորում է մոխրագույն պատերը՝ հաղորդելով նրանց ավելի ջերմ տեսք:

Նկար 7. Տարբերությունը՝ կտրուկ ստվերով ու ղղակի լուսավորության և մեղմ ստվերով ետճառագայթման
միջև:
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Figure 8. Rendering a) without global and b) with global illumination.
a Rendering without global illumination. Areas that lie outside of the ceiling lamp’s direct light lack definition. For example, the lamp’s
housing appears completely uniform. Without the ambient light added into the render, it would appear uniformly black.
b Rendering with global illumination. Light is reflected by surfaces, and colored light transfers from one surface to another. Notice how color
from the red wall and green wall (not visible) reflects onto other surfaces in the scene. Also notable is the caustic projected onto the red
wall from light passing through the glass sphere.
Source/Աղբյուրը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Global_illumination .

a

b

a Վերարտադրում՝ ոչ գլոբալ (ուղղակի) լուսավորության միջոցով: Այն տարածքները, որոնք չեն լուսավորված անմիջապես լույսի
աղբյուրից ընկնող ուղիղ ճառագայթներով՝ մնում են անորոշ: Օրինակ՝ լուսամփոփի պատյանը զերծ է մանրամասերից, և եթե
տարածքին չավելացվեր ընդհանուր լուսավորության ևս մեկ աղբյուր, ապա այն կերևար ամբողջովին սև:
b Վերարտադրում՝ գլոբալ (անուղղակի) լուսավորության միջոցով: Նկատեք, թե ինչպես են կարմիր և կանաչ (դիտողի կողմից է և չի
երևում) պատերից անդրադարձած լույսի ճառագայթները գունավորում տեսարանի մյուս մակերևույթները: Բեկման երևույթի լավ
օրինակ են ծառայում հատակի և կարմիր պատի վրա երևացող լուսավոր պատկերները, որոնք առաջացել են ապակյա գնդի միջով
լույսի բեկված-անցած ճառագայթների շնորհիվ: Այս երևույթը կոչվում է «կաուստիկա» և մենք դեռ կանդրադառնանք դրան:

Նկար 8. Տեսայնացում՝ a) ոչ գլոբալ և b) գլոբալ լուսավորության միջոցով:

Ray Tracing Algorithm
First ray tracing algorithm used for rendering
was presented by Arthur Appel in 1968.
This algorithm consider light as rays and
implement the laws of geometrical optics.
Propagation of light in nature is just a countless
number of rays emitted from light sources that
bounce around until they hit the surface of our eye.
Ray tracing is, therefore. elegant in the way that
it is based directly on what actually happens around
us, apart from the fact that it follows the path of light
in the reverse order. That’s why this technique is
called backwards ray tracing (Figure 9-a).
If we trace the ray from light source towards the
eye (or camera), many more will probably never hit
the eye at all (Figure 9-b). For all the rays that never
reach the eye, the effort tracing them was wasted.

Ճառագայթի հետագծման ալգորիթմ
1968թ-ին Արթուր Ապպելը ներկայացրեց ճառագայ
թի հետագծման առաջին ալգորիթմը, որն օգտագործ
վեց տեսարանը վերարտադրելու (rendering) համար:
Այս ալգորիթմը դիտարկում է լույսը որպես ճառա
գայթներ և կիրառում է երկրաչափական օպտիկայի
օրենքները:
Բնության մեջ, լուսի աղբյուրից տարածվող
ճառագայթները մինչև աչքին հասնելն անգամ
անդրադառնում են շրջակա միջավայրից:
Ճ
 առագայթի հետագծման ալգորիթմը շահեկան է
այն առումով, որ ճշգրտորեն կրկնում է երևույթի բնա
կան ընթացքը: Միակ տարբերությունը կայանում է
նրանում, որ ճառագայթի հետագծումը կատարվում է
հակառակ հերթականությամբ՝ աչքից դեպի լույսի աղ
բյուրը: Այդ պատճառով այս մեթոդը կոչվում է ճառա
գայթի հետադարձ հետագծում (Նկար 9-ա):
Եթե ճառագայթները հետագծենք լույսի աղբյուրից
դեպի աչքը (կամ տեսախցիկը), ապա կլինեն բազմա
թիվ ճառագայթներ, որոնք ընդհանրապես չեն հասնի
աչքին և դրանց հետագծմանն ու ղղված ճիգերը կլինեն
ապարդյուն (Նկար 9-բ):
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ԳԼՈՒԽ 5. Հ
 ամակարգչային ծրագրեր մոդելավորման և նախագծման համար

Figure 9. a) Backwards ray tracing; b) Forward ray tracing
Source/Աղբյուրը՝ «Ray Tracing: Graphics for the Masses» by Paul Rademacher

լույսի
աղբյուր

լույսի
աղբյուր

object
առարկա

առարկա

Նկար 9. ա) ճառագայթի հետադարձ հետագծում; բ) ճառագայթի ուղիղ հետագծում

Ալգորիթմի համառոտ նկարագրություն

Algorithm overview

Դիտարկենք մոդելավորված և լուսավորված եռա
չափ տեսարան: Նախ ընտրվում է այն դիրքը, որից
մենք ուզում ենք դիտել տեսարանը, այսինքն՝ դիտա
կետը (դա է պատճառը, որ ճառագայթի հետագծման
ալգորիթմը կոչվում է դիտակետից կախված): Հա
ջորդ քայլին ալգորիթմը դիտակետում տեղադրում է
վերացական տեսախցիկ, իսկ որպես պատկերի հար
թություն հանդես է գալիս դիսփլեյը:
Եթե ցանկանում եք ստանալ նկար` 640x400
լուծողունակությամբ, ապա պատկերի պատուհանը
կունենա 400 տող և ամեն տողում՝ 640 վանդակ:

Consider already modeled and illuminated 3D
scene. First of all, we must decide the view point
towards the scene (the reason, why the ray tracing
algorithm is called view dependant). After that,
algorithm locate a virtual camera in the view point.
The display will be our image plane.
If you want to create an image at the resolution
of 640x400, then the view window would break up
into a grid of 640 squares across and 400 square
down.

Պ
 ատկերի հարթության յուրաքանչյուր վանդակ հա
մապատասխանում է վերջնական նկարի մեկ փիքսելին:

Each square in image plane corresponds to one
pixel in the final image.

Ճառագայթի հետագծման ալգորիթմը կառուցում է
փիքսելներից կազմված պատկեր:

The ray-tracing algorithm takes an image made
of pixels.

Պատկերի հարթության վրա փիքսելները ներկա
յացված են որպես քառակուսիներ (Նկար 10):

The pixels on the image plane are represented
by squares (Figure 10).

Պ
 ատկերի յուրաքանչյուր փիքսելի համար ուղարկ
վում է հիմ
ն ական ճառագայթ: Երբ հիմ
ն ական ճառա
գայթը սկիզբ առնելով տեսախցիկից, անցնում է փիք
սելի կենտրոնով, ապա դրանով իսկ որոշվում է նրա
ու ղղությունը: (Նկար 10-ու մ հիմ
ն ական ճառագայթը
պատկերված է կարմիր գույնով):

For each pixel in the image, it shoots a primary
ray into the scene. The direction of that primary ray
is obtained by tracing a line from the camera to the
center of that pixel (the red ray in Figure 10).

Figure 10. Operation principle of ray-tracing algorithm.
Source/Աղբյուրը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering

Նկար 10. Ճառագայթի հետագծման ալգորիթմի աշխատանքի սկզբունքը:
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Once we have that primary ray’s direction set,
we check every object of the scene to see if it
intersects with any of them.
If ray intersect object, the algorithm will estimate
the color of the object at these intersection point
and assign this color to the corresponding pixel
(Figure 11. a,b,c,d).

Ունենալով հիմ
ն ական ճառագայթի ու ղղությունը՝
հաջորդ քայլով ստուգվում են տեսարանի բոլոր առար
կաները, պարզելու համար, արդյոք ճառագայթը հատ
վել է դրանցից որևէ մեկի հետ:
Եթե ճառագայթը հատվում է որևէ առարկայի հետ,
ապա ալգորիթմը որոշում է հատման կետի գույնը և
վերագրում այդ գույնը համապատասխան փիքսելին
(Նկար 11. ա,բ,գ,դ):

Figure 11. The first stage of backward ray-tracing: a) image plane, b) a pixel, c) tracing ray is sent from the
camera through the center of the given pixel towards the scene, d) the ray intersects with an object from the
scene: the color of the pixel the ray is passing through is set with the color of the object at this intersection
point.
Source/Աղբյուրը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering
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Նկար 11. Ճառագայթի հետագծման ալգորիթմի առաջին փուլ. ա) պատկերի հարթություն, բ) ընտրված
փիքսել, գ) տեսախցիկից ուղարկված հիմ
ն ական ճառագայթ, որն անցնում է այդ փիքսելի կենտրոնով և
շարունակվում դեպի տեսարանը, դ) ճառագայթը հատվում է տեսարանի առարկայի հետ. առարկայի և ճա
ռագայթի հատման կետի գույնը վերագրվում է այն փիքսելին, որի կենտրոնով անցել է ճառագայթը:
In some cases, the primary ray will intersect
more than one object.
When that happens, we select the object whose
intersection point is the closest to the camera. We
then shoot a shadow ray from the intersection point
to the light (Figure 10).
If this particular ray does not intersect an object
on its way to the light, the algorithm will estimate the
incoming light at the point of intersection (Figure
10).
If it does intersect with another object, that
object casts a shadow on it (Figure 12).
ստվեր
shadow

ն ական ճառագայթը կարող է
Որոշ դեպքերում, հիմ
հատվել մեկից ավելի առարկաների հետ:
Երբ դա տե
ղի է ու
նե
նում, ա
պա ը
նտր
վում է այն
առարկան, որի հետ ճառագայթի հատման կետը ամե
նամոտն է տեսախցիկին, և այդ կետից դեպի լույսի աղ
բյուրն ուղարկվում է ստվերի ճառագայթը (Նկար 10):
Եթե ստվերի ճառագայթը՝ դեպի լույսը տարածվե
լու ճանապարհին այլևս չի հատվում որևէ առարկայի
հետ, ապա ալգորիթմը հաշվարկում է հատման կետի
լուսավորվածությունը (Նկար 10):
Ե
թե այն հատ
վում է որ
ևէ ա
ռար
կայի հետ, ա
պա
այդ առարկան ստվեր է առաջացնում առաջին հատ
ման կետում (Նկար 12):

Figure 12. Casting of the shadow.
Source/Աղբյուրը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering

Նկար 12. Ստվերի կառուցումը:
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If the algorithm repeat this operation for every
pixel, we obtain a two-dimensional representation
of our three-dimensional scene (no shadow in
Figure 13).

Եթե ալգորիթմը կրկնի այս գործողությունը մնա
ցած բոլոր փիքսելների համար, ապա կստանանք
եռաչափ տեսարանի երկչափ պատկերը (Նկար 13-ում
ստվերը ցույց չի տրված):

Figure 13. The two-dimensional representation of a three-dimensional scene
Source/Աղբյուրը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering

երկչափ պատկեր
two-dimensional
representation

եռաչափ տեսարան
three-dimensional scene

Նկար 13. Եռաչափ տեսարանի արտապատկերումը երկչափ հարթության վրա:
We can make the distinction between primary
rays (the first rays cast into the scene which have for
origin the camera) and secondary rays originating
from primary rays at the ray’s intersection point (the
secondary ray is drawn red in Figure 12).
Secondary rays (shadow, diffuse, specular,
transmission, etc. rays) are used in shading.
The direction of these secondary rays depends
on their type: shadow (we cast a ray in the direction
of the light), reflection (we cast a ray in the reflection
direction), refraction (we cast a ray in the refraction
direction which can be computed using Snell’s law),
etc.
To summarize, it is important to remember
that the rendering routine can be looked at as two
separate processes.
One step determines if a point is visible at a
particular pixel (an intersection point between
primary ray and scene object), the second shades
that point.
Unfortunately, both of the two steps require
expensive and time consuming ray-geometry
intersection tests.

Rendering time reducing outlook
Since Appel published his paper a lot of research
has been done to accelerate the ray-object
intersection routines.
The computational independence of each ray
makes ray tracing amenable to parallelization,
which noticeably reduce calculation time.

Մենք պետք է տարբերենք հիմ
ն ական ճառագայթ
ները (որոնք սկիզբ են առնում տեսախցիկից) և երկ
րորդական ճառագայթները, որոնց սկզբնակետը
հիմ
ն ական ճառագայթի և առարկայի հատման կետն
է (երկրորդական ճառագայթը պատկերված է կարմիր
գույնով՝ Նկար 12):
Երկրորդական ճառագայթները (ստվերի, դիֆուզի
այի, հայելային, թափանցիկության և այլ ճառագայթ
ները) օգտագործվում են ստվերարկելիս:
Այս երկրորդական ճառագայթների ու ղղությունը
կախված է դրանց տեսակից. ստվերինը (ճառագայթը
արձակվում է լույսի ու ղղությամբ), անդրադարձմանը
(ճառագայթը արձակվում է անդրադարձման ու ղղու
թյամբ), բեկմանը (ճառագայթը արձակվում է բեկման
ու ղղությամբ, որը որոշվում է ըստ Սնելիուսի օրենքի)
և այլն:
Ընդհանրացնելով՝ կարևոր է հիշել, որ տեսայնաց
ման ընթացակարգը կարելի է դիտել որպես երկու
առանձին փուլ:
Առաջին փուլ. որոշվում է տվյալ փիքսելի համար կա
արդյոք հիմ
ն ական ճառագայթի և տեսարանի առար
կայի փոխ
հատ
ման կետ, այսինքն՝ երևում է արդյոք
այդ կետը տվյալ փիքսելից:
Երկրորդ փուլ. կատարվում է այդ կետի ստվերար
կումը:
Ցավոք, երկու քայլերն էլ պահանջում են թանկ և
ժամանակատար ճառագայթ-երկրաչափություն (տե
սարան) փոխհատում
ն երի ստուգում
ն եր:

Տեսայնացման ժամանակի կրճատման
հեռանկարները
Ապպելի հոդվածի լույս տեսնելուց ի վեր բազում
հետազոտություններ են արվել ճառագայթ-առարկա
փոխհատում
ն երի հաշվարկները արագացնելու ու ղ
ղությամբ:
Ճառագայթների հաշվարկման անկախությունը
թույլ է տալիս զուգահեռաբար հետագծել մի քանի ճա
ռագայթ, որը զգալիորեն կրճատում է հաշվարկի ժա
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մանակը:
Բացի այդ, հետազոտվում են Մոնթե Կառլոյի տար
բեր մեթոդների կիրառությունը:
Տեսայնացման ժամանակը էապես կախված է հա
մակարգիչների արագությունից:
Ինչպես, մի առիթով, նշել է Քաջիյան (համակարգ
չային գրաֆիկայի ամենահեղինակավոր հետազոտող
ներից մեկը)՝ «ոչ թե ճառագայթի հետագծումն է դան
դաղ-այլ համակարգիչները»:
Ինչևիցե՝ նախկինում, մեկ ժամ տևող պատկերի
հաշվարկը, այսօր, արագ համակարգիչները կատա
րում են հաշված րոպեների ընթացքում:

Apart of that, the implementation of Monte Carlo
various methods are under research.
Rendering time depends heavily on the speed
of computers.
As Kajiya (one of the most influential researchers
of all computer graphics) - once said: “ray tracing is
not slow - computers are”.
However, today, with fast computers, we can
compute a frame that used to take one hour in a
few minutes or less.

Implementation outlook of ray
tracing algorithm

Ճառագայթի հետագծման ալգորիթմի
օգտագործման հեռանկարները

Due to it’s high quality rendering ability and
simple code, real-time and interactive ray-tracers
are a hot topic.

Տեսայնացման բարձր որակի և պարզ ծրագրային
կոդի շնորհիվ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում
ինտերակտիվ և իրական ժամանակում աշխատող ճա
ռագայթի հետագծման ալգորիթմի կիրառման հնարա
վորությունը:

Figure 14. An example of visualisation made by backwards ray tracing. Recreated scene contains specular (the
mirror), glossy and transparent surfaces (the vase) and shadows. Notice the sharpness of shadows on the wall
typical to ray tracing algorithm.
Source/Աղբյուրը՝ “Digital Lighting and Rendering” by Jeremy Birn (2000)

Նկար 14. Ճառագայթի հետադարձ հետագծման ալգորիթմով տեսապատկերման օրինակ: Վերարտադրված տեսարանը պարունակում է հայելային (հայելի), փայլուն և թափանցիկ (ծաղկաման) մակերևույթներ
և շողքեր: Ուշադրություն դարձրեք ճառագայթի հետագծման մեթոդին բնորոշ պատի վրայի կտրուկ
ստվերներին:

References / Հղումներ
1. https://en.wikipedia.org/wiki
2. «Ray Tracing: Graphics for the Masses» by Paul Rademacher
3. “Global Illumination. Shading 6:” Christian Miller, CS 354 - UT Computer Science: https://www.cs.utexas.
edu/~ckm/teaching/cs354_f11/lectures/Lecture18.pdf
4. https://www.scratchapixel.com/
5. https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
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Radiosity Algorithm
Radiosity methods were first developed (in
about 1950) in the engineering field of heat transfer.
They were later refined specifically for the
problem of rendering computer graphics and were
presented in 1984 by Cornell and Hiroshima
Universities.

Overview of the radiosity
algorithm
Imagine a closed 3D world, perhaps the interior of
a room with furniture and other objects, illuminated
by several light panels.

Ետճառագայթման
(ճառագայթողականության) ալգորիթմ
Ի սկզբանե ճառագայթողականության մեթոդնե
րը ուսում
ն ասիրվել և մշակվել են (մոտավորապես
1950թ.) մակերևույթների միջև ջերմափոխանակու
թյան հաշվարկների համար:
Հետագայում, դրանք հատուկ լրամշակվեցին հա
մակարգչային գրաֆիկայի տեսայնացման խնդրի հա
մար, և ներկայացվեցին Քորնելի և Հիրոշիմայի հա
մալսարանների մասնագետների կողմից 1984թ.:

 տճառագայթման ալգորիթմի
Ե
համառոտ նկարագրությունը

In order to understand, how to calculate the
radiosity at any point on the surface of the modeled
scene, we will need the following terminology
(Figure 15):

Պատկերացրեք մեկուսացված եռաչափ տեսարան,
օրինակ՝ կահավորված սենյակ լուսավորված մի քանի
կանթեղներով:
Տեսայնացմանը ենթակա տեսարանի մակերևույթ
ներից յուրաքանչյուրը բաժանվում է ավելի փոքր տի
րույթների՝ փեթչերի (patches), որոնցից յուրաքանչյու
րին վերագրվում է լույսը ճառագայթելու (եթե դա լույսի
աղբյուր է), կլանելու և անդրադարձնելու հատկություն:
Տվ յալ տեսարանի ետճառագայթման հաշվարկը
պարզեցնելու նպատակով արվում են հետևյալ են
թադրությունները.
yy 	Բոլոր փեթչերի մակերևույթները լրիվ դիֆուզ են
(Լամբերտյան են) ՝ լույսը մակերևույթներից ցրվում
է բոլոր ու ղղություններով հավասարաչափ:
yy Եռաչափ տեսարանը գտնվում է էներգետիկ հա
վասարակշռության մեջ, այն իմաստով, որ ցանկա
ցած մակերևույթի վրա (բացի լույսի աղբյուրներից)
ընկած լուսային էներգիան հավասար է նրա կող
մից կլանված և վերաճառագայթած (անդրադար
ձած) էներգիաների գումարին:
Սահմանում. միավոր ժամանակի ընթացքում մի
ավոր մակերեսից արձակված լուսային էներգիան կոչ
վում է ետճառագայթում (radiosity):
Ենթադրվում է, որ տվյալ i փեթչի մակերևույթը կա
րող է լուսավորվել տեսարանի մնացած բոլոր մակեր
ևույթների կողմից:
i փեթչի վերաճառագայթած լույսը ցրվում է կազմե
լով տեսարանի մնացած մակերևույթներին հասնող
լույսի մի մասը:
Այն բաղկացած է երկու բաղադրիչներից. առաջի
նը՝ դա այն լույսն է, որը հասել է այդ մակերևույթին
մնացածներից և վերաճառագայթվել (ցրվել), մյուսը՝
դա լույսն է, որը ճառագայթում է հենց ինքը մակեր
ևույթը, եթե այն լույսի աղբյուր է:
Վերաճառագայթված լույսի չափը կախված է մա
կերևույթի անդրադարձելիությունից (բնութագրվում է
անդրադարձման գործակցով):
Որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես հաշվարկել ետ
ճառագայթումը մոդելավորված տեսարանի մակեր
ևույթի ցանկացած կետում՝ պարզենք հետևյալ նշա
նակում
ն երի իմաստը (Նկար 15).

yy Ai and Aj - are areas of the patches i and j
respectively

yy Ai և Aj - համապատասխանաբար i և j փեթչերի
մակերեսներն են

Тhe surfaces of the scene to be rendered are
each divided into smaller surfaces (patches). The
algorithm considers every element of the room
as an emitter (if it is a light source), absorber and
reflector.
In order to simplify the radiosity computation for
a given scene, the following assumptions are made:
yy The surfaces of patches are pure diffuse
(Lambertian) - the light is scattering uniformly in
all directions.
yy The 3D scene is in a state of energy equilibrium
in the sense that for any surface (other than the
light sources) the amount of energy reaching it is
equal to the amount absorbed plus the amount
re-radiated.
Definition: the light energy leaving per time and
per area is called its radiosity.
A given surface i is potentially illuminated by
every other surface in the scene.
This re-radiated light becomes a fraction of the
light reaching the other surfaces in the scene.
It is made up of two components: the light
reaching it from other surfaces and scattered by it;
the light which it generates directly, if it is a light
source.
The reﬂectivity of the surface tells us what
proportion of the ﬁrst component it scatters.
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yy Bi and Bj - are radiosities of the patches i and j
respectively (informally, the radiosity of a patch
is a measure for its brightness, so B stands for
brightness)

yy Bi և Bj - համապատասխանաբար i և j փեթչերի
ետճառագայթում
ն երն են (ֆորմալ՝ փեթչի ետճա
ռագայթումը դա նրա պայծառությունն է՝ անգլերեն
- Brightness, և նշանակվում է այդ բառի սկզբնատա
ռով)

yy Ei - is the generated energy per unit area per
unit time from patch i (light source only)

yy Ei - i փեթչի ճառագայթած սեփական լուսային
էներգիան է միավոր մակերեսից միավոր ժամանա
կում (միայն լույսի աղբյուրների համար)

yy Ri - is the reﬂection coefficient: determines the
fraction of the incident energy that is reﬂected
from patch i
yy Fij - a unitless coefficient. it is the fraction of the
energy which leaves patch j and reaches patch
i, called the form factor.
We ﬁrst ask, how much energy do the other
patches radiate towards patch i?
Let’s consider some other patch j, in particular an
inﬁnitesimal dAj area on it’s Aj surface (Figure 15).
Then the emitted energy from dAj will be equal

.

to Bj dAj.
Fij - determines the fraction of the energy which
reaches patch i - Fij Bj dAj.

. .

This is the amount arriving from a single
inﬁnitesimal dAj area of patch j, so the total
reaching patch i from all patches j :

yy Ri - i փեթչի անդրադարձման գործակիցն է. որո
շում է մակերևույթին ընկած լույսի այն քանակը, որը
կանդրադառնա i փեթչից
yy Fij - ֆորմ ֆակտոր (form factor` ձևի գործոն) – չա
փողականություն չունեցող գործակից. որոշում է j
փեթչից ցրված լույսի այն քանակը, որը հասնում է i
փեթչին:
Նախ և առաջ, փորձենք պատասխանել այն հար
ցին, թե որքա՞ն էներգիա է հասնում որևէ i փեթչին մնա
ցած բոլոր փեթչերից:
Դիտարկենք մեկ այլ փեթչ j, մասնավորապես՝ նրա
Aj մակերեսի վրա առանձնացված անվերջ փոքր dAj
տիրույթ (Նկար 15):
Այդ դեպքում dAj տիրույթից ետճառագայթած էներ
գիան հավասար կլինի Bj.dAj.
Fij - ով պայմանավորված է էներգիայի այն քանակը,
որը կհասնի i փեթչին՝ Fij.Bj.dAj.
Սա էներգիայի այն քանակն է, որը հասնում է j փեթ
չի անվերջ փոքր dAj տիրույթից, այսպիսով բոլոր j փեթ
չերից i փեթչին հասած քանակը կլինի.

∫Fij.Bj.dAj
Some proportion of this energy is absorbed and
the rest is scattered, so the amount scattered from
patch i is:

∫Fij.Bj.dAj
Այս էներգիայի մի մասը կկլանվի, իսկ մնացա
ծը կցրվի, այսպիսով i փեթչից ետճառագայթվածի
(ցրվածի) քանակը կլինի.

Ri.∫Fij.Bj.dAj
Patch i might be a light source, in which case it
will also be generating light, so in general then the
energy leaving patch i is:
Equation 2-1

Ri.∫Fij.Bj.dAj
i փեթչը կարող է նաև ճառագայթել լույս, եթե այն
լույսի աղբյուր է, և ընդհանուր դեպքի համար i փեթչից
հեռացող էներգիայի քանակը կլինի.
Հավասարում 2‑1

Bi.dAi = Ei.dAi + Ri.∫Fij.Bj.dAj
This is the radiosity equation (Equation 2-1).
It expresses the complete light interchange
between every surface in the model.
The non-zero values of E are the lights putting
energy into the scene.
The reﬂection coefficients R say what is
scattered, so 1−R is the amount absorbed at each
scattering.

Bi.dAi = Ei.dAi + Ri.∫Fij.Bj.dAj
Հավասարում 2‑1 կոչվում է ետճառագայթման հա
վասարում:
Այն արտահայտում է ող ջ լուսային էներգիայի փո
խանակումը մոդելի բոլոր մակերևույթների միջև:
E –ի ոչ զրոյական արժեքները, դա լույսի աղբյուրնե
րից տեսարան ներմուծվող էներգիան է:
Անդրադարձման R գործակիցը որոշում է ցրված
լույսի քանակը, իսկ 1−R –ը՝ թե ընկած լույսի որ մասն
է կլանվել:
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The only items not known in radiosity equation
are the values of the form factors which are
calculated from following equation

Ետճառագայթման հավասարման (Հավասարում
Equation 2‑1) մեջ միակ անհայտը՝ ֆորմ ֆակտորի ար
ժեքներն են, որոնք որոշվում են հետևյալ հավասարու
մից՝

Equation 2-2 / Հավասարում 2‑2

Figure 15. The form factors depend on the geometry of the scene, including the distance r between surfaces i
and j , and their relative orientation - the angles θi and θj .
Source/Աղբյուրը՝ Global Illumination and Radiosity, Daniel G. Aliaga, Department of Computer Science, Purdue University, CS535

Նկար 15. Ֆորմ ֆակտորները կախված են միայն տեսարանի երկրաչափությունից՝ i և j փեթչերի միջև r
հեռավորությունից և տարածության մեջ նրանց փոխադարձ դիրքորոշումից` θi և θj անկյուններից:
As dAi and dAj in Equation 2-2 are inﬁnitesimal
serfaces tending to a point, the solution of Equation
2-1 means calculation of light energy interchange
between each point and every other point in the
scene.
It won’t be practical to calculate it at every
mathematical point.
For a practical solution, we will
approximations to the geometry.

make two

The ﬁrst is that we treat the receiving patch as
energetically uniform.
This means that we can reduce the double
integral to a single one.
Then we assume that we will work with ﬁnitesize patches instead of inﬁnitesimals (this means,
that value calculated for one point can be assigned
to all points of the patch).
So, we can approximate the radiosity equation
integral with the more tractable summation:

Ք
 անի որ Հավասարում 2‑2 dAi և dAj -ն անվերջ
փոքր մակերեսներ են, որոնք ձգտում են կետի, ապա
Հավասարում 2‑1 լուծումը ենթադրում է հաշվարկել
լուսային էներգիայի փոխանակումը տեսարանի յուրա
քանչյուր կետի և մնացած բոլոր կետերի միջև:
Կիրառական տեսակետից հնարավոր չէ հաշվար
կը կատարել յուրաքանչյուր մաթեմատիկական կետի
համար:
Հավասարման գործնական կիրառության համար,
հարկավոր է կատարել երկու մոտարկում (ենթադրու
թյուն), կապված երկրաչափության հետ:
Նախ՝ համարում ենք, որ էներգիան համասեռ է
բաշխված ընդունող փեթչի մակերևույթով:
Սա նշանակում է, որ կրկնակի ինտեգրալը փոխա
րինվում է մեկով:
Այնուհետև համարում ենք, որ գործ ունենք ոչ թե
անվերջ փոքր մակերեսների, այլ վերջավոր չափեր
ունեցող փեթչերի հետ: Դա նշանակում է, որ մեկ կե
տի համար կատարված հաշվարկի տվյալները վերագրվում են փեթչի մնացած կետերին:
Այսպիսով, մենք կարող ենք մոտարկել ետճառա
գայթման հավասարման ինտեգրալը ավելի պարզ գու
մարով:

Equation 2-3 / Հավասարում 2‑3
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Figure 16. The interchange of light energy on patch surface.
Source/Աղբյուրը՝ https://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/radiosity/overview_1.htm; G. Scott Owen

Նկար 16. Լուսային էներգիայի փոխանակումը փեթչի մակերևույթին:
The major problem of the standard approach in
solving Equation 2-3 is the O(n2) computation time
and cost of calculating all the form factors, and
indeed the O(n2) 2 cost storing them, where n is the
number of patches. This means that if the number
of patches doubles, the computation time and costs
will increase by four times.
Complex environments typically have tens
of thousands of patches, and environments with
one million surfaces are not uncommon.
In practice, this is too expensive, and we have
to resort to approximation methods.
Discussion of all of this methods is out of the
goal of this book. Let’s consider the one that is the
most frequently used.
Adaptive Radiosity
As we already know, in order to visualise the
exact light distribution on the surfaces of the scene,
the individual surfaces are divided up into patches.
The ﬁner the patches, the more accurate the
image.
On the other hand, a uniform subdivision into
very small patches leads to very long computation
times.
The method of adaptive radiosity was created
to give a solution to this problem. It is an iterative
process too:
yy Make an initial (coarse) subdivision of surfaces
into patches, and compute the radiosities.

2

Հավասարում 2‑3 –ի լուծման ստանդարտ եղանա
կի հիմ
ն ական պրոբլեմը կապված է նրա բոլոր ֆորմ
ֆակտորները հաշվարկելու հետ, որոնց թե՛ հաշվարկի
վրա ծախսված ժամանակը, թե՛ հաշվարկի ստացված
տվյալները պահպանելու ծախսերը համեմատական
են O(n2) 2 – ին, որտեղ n – ը փեթչերի քանակն է: Սա
նշանակում է, որ փեթչերի քանակի կրկնապատկման
դեպքում՝ հաշվարկման ժամանակը և ծախսերը ավե
լանում են չորս անգամ:
Բարդ տեսարաններում փեթչերի քանակը հասնում
է տասնյակ հազարների, և նույնիսկ մեկ միլիոն փեթչ
ունեցող տեսարանները արտառոց երևույթ չեն:
Գործնականում դա չափազանց ծախսատար է, և
ստիպված ենք դիմել մոտարկման մեթոդներին:
Դրանց բոլորի քննարկումը դուրս է մնում գրքի
ձևաչափից: Նկարագրենք միայն առավել տարածում
գտած «ադապտիվ ետճառագայթում» մեթոդը։
Ադապտիվ ետճառագայթում
Ինչպես արդեն գիտենք, տեսարանի մակերևույթ
ների վրա լույսի ճիշտ բաշխվածությունը տեսապատ
կերելու նպատակով առանձին մակերևույթները բա
ժանվում են փեթչերի:
Որքան փոքր են փեթչերը, այդքան որակյալ է
ստացվում պատկերը:
Մյուս կողմից, շատ փոքր փեթչերի բաժանելը զգա
լիորեն երկարացնում է հաշվարկի ժամանակը:
Այս խնդիրը լուծելու նպատակով մշակվեց ադապ
տիվ ետճառագայթման մե
թո
դը: Այն նույն
պես կրկն
վող քայլերի գործընթաց է.
yy 	Նախ կատարվում է մակերևույթների սկզբնական
(կոպիտ) բաժանում փեթչերի և հաշվարկվում ետ
ճառագայթում
ն երը:
yy Այնուհետև ստուգվում են հարևան փեթչերը: Եթե

Big O notation - In computer science, O(x), is used to classify algorithms according to how their running time or space requirements grow
as the input parameter (x) grows.
Մեծ Օ նշանագրում՝ համակարգչային գիտության մեջ O(x), օգտագործվում է ալգորիթմերը դասակարգելու համար ըստ նրա, թե
որքան կաճի հաշվարկի ժամանակը կամ պահանջվող հիշողության ծավալը կախված մուտքային (x) պարամետրի աճից:
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yy Check neighboring patches. If their radiosities
differ more than a threshold, subdivide the
patches into sub-patches.
yy Repeat until the radiosities of neighboring
patches differs less than a threshold, or element
sizes have reached a pre-determined minimum.

դրանց ետճառագայթում
ն երի տարբերությունը մեծ
է շեմային արժեքից, ապա այդ փեթչերը բաժան
վում են ենթափեթչերի:
yy 	Գործընթացը կրկնվում է այնքան, մինչև հարևան
փեթչերի ետճառագայթում
ն երի տարբերությունը
փոքր լինի շեմային արժեքից, կամ ենթափեթչերը
նվազելով հասնեն կանխորոշված մինիմալ չափի:

Figure 17. Illustration of adative subdivision.
Source/Աղբյուրը՝ “Global Illumination. Shading 6:” Christian Miller, CS 354 - UT Computer Science; https://www.cs.utexas.edu/~ckm/
teaching/cs354_f11/lectures/Lecture18.pdf

Նկար 17. Ադապտիվ ետճառագայթման փուլերի նկարագրությունը:

Figure 18. An example of visualization made by radiosity algorithm.
Source/Աղբյուրը՝ SIGGRAPH 1988 proceedings cover.

Նկար 18. Ետճառագայթման ալգորիթմով տեսապատկերման օրինակ:
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References / Հղումներ
1. http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/radiosity/radiosity.htm
2. http://freespace.virgin.net/hugo.elias/radiosity/radiosity.htm
3. “The Hemi-cube - a radiosity solution for complex environments” Michael F Cohen and Donald P Greenberg;
ACM SIGGRAPH Computer Graphics 1985 Vol 19 Issue 4
4. “A progressive refinement approach to fast radiosity image generation”; Michael F Cohen, Shenchang Eric
Chen, John R Wallace and Donald P Greenberg; ACM SIGGRAPH Computer Graphics 1988 Vol 22 Issue 4
5. “Global Illumination. Shading 6:” Christian Miller, CS 354 - UT Computer Science: https://www.cs.utexas.
edu/~ckm/teaching/cs354_f11/lectures/Lecture18.pdf
6. “Global Illumination and Radiosity” Daniel G. Aliaga, Department of Computer Science, Purdue University,
CS535
7. Radiosity Rendering, http://www.cs.bath.ac.uk/~pjw/NOTES/75-ACG/ch5-radiosity.pdf

Photon mapping algorithm
In 1989, Andrew Glassner wrote about ray
tracing that it is one of the most popular and powerful
techniques in the image synthesis repertoire for it’s
simpleness, elegance and easy implementation.
However, there are some aspects of the
real world such as color bleeding (diffuse interreﬂections) and soft shadows (Figure 7b, Figure 21)
and caustics (see Figure 8b, Figure 20), that ray
tracing doesn’t handle very well (or at all).
The photon mapping method offers a solution
to all problems.
Specifically, it is capable of simulating
the refraction of light through a transparent
substance such as glass or water - caustics,
diffuse interreflection between illuminated objects,
the subsurface scattering of light in translucent
materials.
Furthermore, the photon map method can
handle participating media - effects caused by
particulate matter such as smoke, dust, water vapor
etc (Figure 23).
Extending ray tracing with photon mapping
yields a method capable of efﬁciently simulating all
types of direct and indirect illumination (Figure 19).
It was developed by Henrik Wann Jensen and
the ﬁrst papers on the method were published in
1995.

Ֆոտոնների քարտեզագրման
ալգորիթմ
1989-ին, գրելով ճառագայթի հետագծման մասին,
Էնդրյու Գլեսները նշել է, որ իր պարզության, ճկունու
թյան և դյուրին կիրառելիության շնորհիվ, այն հանդի
սանում է ամենատարածված և հզոր մեթոդներից մե
կը պատկերի ստեղծման գործիքաշարում:
Այնուհանդերձ, իրական կյանքում կան այնպիսի
երևույթներ, ինչպիսիք են ճառագայթի գունավորումը
դիֆուզ փոխանդրադարձում
ն երի շնորհիվ, մեղմ, ոչ
կտրուկ ստվերները (Նկար 7բ, Նկար 21) և կաուստի
կան (Նկար 8բ, Նկար 20), որոնք դժվար, կամ նույնիսկ
անհնար է հաշվարկել ճառագայթի հետագծմամբ:
Ֆոտոնների քարտեզագրման եղանակը հաղթա
հարում է այդ բոլոր դժվարությունները:
Մասնավորապես, այն ունակ է նմանակել կաուս
տիկան՝ բեկված լույսի անցումը թափանցիկ միջավայ
րի միջով ինչպիսիք են ապակին կամ ջուրը, դիֆուզ
փոխանդրադարձում
ն երը լուսավորված առարկաների
միջև, ենթամակերևույթային ցրումը լուսաթափանց
նյութերում:
Ավելին, ֆոտոնային քարտեզի մեթոդը ունակ է
հաշվարկել մասնիկներ պարունակող միջավայր՝ լույսի
ցրումը միջավայրում առկա ծխի, փոշու, ջրի գոլորշու և
այլ մասնիկների վրա (Նկար 23):
Ընդլայնելով ճառագայթի հետագծումը ֆոտոնային
քարտեզագրմամբ, տալիս է մի մեթոդ, որն ունակ է
արդյունավետ վերարտադրել ու ղղակի և անուղղակի
լուսավորության բոլոր տեսակները:
Հենրիկ Վան Յենսենի կողմից ստեղծված այս
մեթոդի վերաբերյալ առաջին աշխատանքները
տպագրվեցին 1995-ին:
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Figure 19. Example of extending ray tracing with photon mapping. a) ray tracing only, b) ray tracing with using
information from photon maps (30 minutes) and the same image can be obtained with ray tracing + photon
mapping (30 seconds).
Source/Աղբյուրը՝ Henrik Jenson, “Global Illumination using Photon Maps” http://graphics.ucsd.edu/~henrik

a, ա

b, բ

Նկար 19. Ճառագայթի հետագծման հնարավորությունների ընդլայնման օրինակ՝ ֆոտոնային քարտե
զագրման հետ համատեղ օգտագործման միջոցով. ա) միայն ճառագայթի հետագծում, բ) ճառագայթի հե
տագծում օգտագործելով ֆոտոնային քարտեզի տվյալները (30 րոպե), և նույն պատկերը կարելի է ստանալ
ճառագայթի հետագծման և ֆոտոնային քարտեզագրման համատեղ օգտագործմամբ (30 վայրկյան):

Caustics, diffuse interreflections,
subsurface scattering, medium
with suspended particles
Light refracted or reflected causes patterns
called caustics, usually visible as concentrated
patches of light on nearby surfaces.
For example, as light rays pass through a wine
glass sitting on a table, they are refracted and
patterns of light are visible on the table (Figure 20).

Կաուստիկա, դիֆուզ փոխանդրադար
ձումն երը, ենթամակերևույթային ցրում,
մասնիկներ պարունակող միջավայր
Բեկված կամ անդրադարձած լույսը առաջացնում է
կաուստիկա կոչվող պատկերներ, որոնք մոտակա մա
կերևույթների վրա արտահայտվում են կոնցենտրաց
ված լույսի տիրույթների` շողքերի ձևով:
Օրինակ, երբ լույսի ճառագայթներն անցնում են
սեղանի վրա դրված գինու ապակե գավաթի միջով,
նրանք բեկվում են՝ առաջացնելով շողքեր սեղանի վրա
(Նկար 20):

Figure 20. Models of a mug and wine glass traced with photon mapping to show caustics.
Source/Աղբյուրը՝ “Global Illumination. Shading 6:” Christian Miller, CS 354 - UT Computer Science; https://www.cs.utexas.edu/~ckm/
teaching/cs354_f11/lectures/Lecture18.pdf

Նկար 20. Կաուստիկայի երևույթը ցուցադրելու նպատակով՝ ֆոտոնային քարտեզագրմամբ տեսապատ
կերված բաժակ և գինու գավաթ:
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Figure 21. Only diffuse inter-reflection.See the color bleeding from objects onto table surface.
Source/Աղբյուրը՝ “Global Illumination and Radiosity”, CS535, Daniel G. Aliaga

Նկար 21. Միայն դիֆուզ փոխանդրադարձումներ: Ուշադրություն դարձրեք սեղանի մակերևույթի
գունավորմանը՝ առարկաներից անդրադարձած լույսով:
Ֆոտոնների քարտեզագրումը ունակ է հետագծել
առանձին ֆոտոններ և մոդելավորել շողքերի առա
ջացման տեղը:

Photon mapping can trace the paths of individual
photons to model where these concentrated
patches of light will appear.

Ենթամակերևութային ցրումը` լույսի տարածման
հետ կապված երևույթ է, որի դեպքում լուսաթափանց
առարկայի մեջ ներթափանցած լույսը ցրվում է նյութի
հետ փոխազդելու հետևանքով, ի վերջո դուրս գալով
մակերևույթի մեկ այլ տեղից:

Subsurface scattering is a mechanism of light
transport in which light penetrates the surface of a
translucent object, is scattered by interacting with
the material, and exits the surface at a different
point.
Figure 22. Subsurface scattering.
Source/Աղբյուրը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Subsurface_scattering

Նկար 22. Ենթամակերևութային ցրում:

In photon mapping algorithm radiometric
terminology is used (to brush up the relation
between radiometric and photometric parameters
see Table 3, or Chapter 1, Table 2).

Ֆոտոնների քարտեզագրման ալգորիթմում օգտա
գործվում են ռադիոմետրիկ մեծություններ (ռադիո
մետրիկ և ֆոտոմետրիկ մեծությունների միջև կապը
վեր
հի
շե
լու հա
մար տես Ա
ղ յու
սակ 3 կամ Գլուխ 1-ի
Աղյուսակ 2-ը):
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Figure 23. Scattering of light on water vapor particles.
Source/Աղբյուրը՝ http://www.mitsuba-renderer.org/devblog/2011/06/mitsuba-0-2-1-released/cars-bre-final

Նկար 23. Լույսի ցրումը ջրի գոլորշու մասնիկների վրա:
Table 3. The relationship between radiometric and photometric quantities.

a

Energy Quantity
(Radiometric)

Assigned
Unit
as

Luminous Quantity
(Photometric)

Assigned
Unit
as

Radiant Flux a

Φe

W

Luminous Flux

Φv

lm

Radiant Intensity b

Ie

W/sr

Luminous Intensity

Iv

lm/sr = cd

Radiance (Radiant Brightness) c Le

W/sr.m2 Luminance (Brightness) Lv

Irradiance, Flux density d

W/m2

Ee

Illuminance

lm/sr.m2=cd/m2
lm/m2 = lx

Ev

. flux: the rate at which light energy is emitted; measured in watts, J/s = W.
. radiant intensity: ﬂux radiated into a unit solid angle, i.e., 1sr, measured in W/sr = intensity from a point source.

b
c

. radiance: radiant intensity per unit of projected surface area, measured in W/sr⋅m2 = intensity from a surface.
. irradiance (ﬂux density) E: incident ﬂux per unit surface area, measured in W/m2.

d

Աղ յուսակ 3. Ռադիոմետրիկ և ֆոտոմետրիկ մեծությունների միջև կապը։
Էներգետիկ միավորներ
(ռադիոմետրիկ)

Նշանա- Միավոր
կում

Ճառագայթային հոսք

Φe

Ճառագայթման
ինտենսիվություն
Էներգետիկ
պայծառություն

ա

բ

Լուսային միավոր
ներ (ֆոտոմետրիկ)

Նշանա- Միավոր
կ
 ում

Վտ

Լուսային հոսք

Φv

լմ

Ie

Վտ/ստեռ

Լույսի
ինտենսիվություն

Iv

լմ/ստեռ = կդ

Le

Վտ/ստեռ.մ2 Պայծառություն

Lv

լմ/ստեռ.մ2=կդ/մ2

Ee

Վտ/մ2

գ

Էներգետիկ լուսավորվածու
թյուն (ճառագայթվածություն)

դ

Լուսավորվածություն Ev

լմ/մ2 = լք

. Ճառագայթային հոսք. ճառագայթած լուսային էներգիայի քանակն է միավոր ժամանակում` Ջ/վրկ=Վտ:
. Ճառագայթման ինտենսիվություն. ճառագայթային հոսքն է միավոր մարմ
ն ային անկյան, այն է 1ստեռ-ի
մեջ՝ Վտ/ստեռ. նկարագրում է ինտենսիվությունը կետային աղբյուրից:
գ
. Էներգետիկ պայծառություն. ճառագայթման ինտենսիվությունն է պրոյեկտված միավոր մակերեսի վրա`
Վտ/ստեռ.մ2. նկարագրում է ինտենսիվությունը մակերեսից:
դ
. Էներգետիկ լուսավորվածություն (հոսքի խտություն). միավոր մակերեսի վրա ընկնող ճառագայթման
հոսքն է՝ Վտ/մ2:
ա
բ
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Figure 24. Flux measures the amount of light that hits a surface over a finite area from all directions, irradiance
integrates the light arriving at a single point over the whole hemisphere (measures the illuminance at a given
point) and radiance expresses the amount of light leaving a single point within a differential solid angle.
Source/Աղբյուրը՝ http://www.cs.dartmouth.edu/~wjarosz/publications/dissertation/chapter2.pdf

Նկար 24. Հոսքը՝ վերջավոր մակերեսի վրա, բոլոր կողմերից ընկած լույսի քանակն է, էներգետիկ լուսա
վորվածությունը ինտեգրում է ըստ կիսագնդի՝ տվյալ կետ հասած լույսը (որոշում է տվյալ կետի լուսավոր
վածությունը), իսկ էներգետիկ պայծառությունը արտահայտում է մարմ
ն ային անկյան մեջ պարփակված
լույսի քանակը, որը առաքվում է տվյալ կետից:
Photon mapping is a two-pass global illumination
algorithm that approximately solves the rendering
equation.
The first pass. algorithm builds the photon map
by emitting photons from the light sources into the
scene and storing them in a photon map when they
hit non-specular surfaces.
The second - rendering pass, uses statistical
techniques on the photon map to extract information
about incoming flux and reflected radiance at any
point in the scene.

Ֆոտոնային քարտեզագրումը՝ գլոբալ լուսավորու
թյան երկփուլային ալգորիթմ է, որը լուծում է տեսայ
նացման հավասարումը մոտարկման միջոցով:
Առաջին փուլում ալգորիթմը կառուցում է ֆոտո
նային քարտեզը՝ լույսի աղբյուրներից արձակելով
ֆոտոններ դեպի տեսարան և գրանցելով տվյալները
ֆոտոնային քարտեզում, երբ ֆոտոնը հարվածում է ոչ
հայելային մակերևույթին:
Երկրորդ՝ տեսայնացման փուլը, կիրառելով վիճա
կագրական մեթոդներ, ֆոտոնային քարտեզից տվյալ
ներ է ստանոմ տեսարանի ցանկացած կետում ընկնող
հոսքի և անդրադարձած պայծառության վերաբերյալ:

Photon mapping algorithm
overview

Ֆոտոնային քարտեզագրման ալգորիթ
մի համառոտ նկարագրությունը

Construction of the photon map (first pass)

Ֆոտոնային քարտեզի կառուցում (առաջին փուլ)
Ֆոտոնների արձակում

Photon Emission
As we know, in the real world, light is emitted
from light sources as packets of light energy called
photons.

Ինչպես գիտենք, լույսի աղբյուրներից արձակված
լույսը իրենից ներկայացնում է լուսային էներգիայի
փաթեթներ, որոնք կոչվում են ֆոտոններ:

Figure 25. Light is emitted from light sources according to the appropriate light distribution function.
Source/Աղբյուրը՝ Jensen, Henrik W., Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping, A K Peters, Ltd., Massachusetts, 2001

Նկար 25. Լույսը ճառագայթվում է լույսի աղբյուրներից ըստ համապատասխան լույսի բաշխման կորի:
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For each light source in the scene we create a
set of photons and divide the overall power of the
light source amongst them.

Տեսարանի յուրաքանչյուր լույսի աղբյուրի համար
ստեղծվում է ֆոտոնների խումբ՝ բաշխելով լույսի աղ
բյուրի ընդհանուր հզորությունը նրանց միջև:

Finding the number of photons to create at each
light depends largely on whether decent radiance
estimates can be made during the rendering pass.

Յուրաքանչյուր լույսի աղբյուրի համար ստեղծվող
ֆոտոնների քանակը մեծապես կախված է տեսայնաց
ման փուլում պայծառության հաշվարկի արդյունքնե
րից:

Emitted photons from light sources are scattered
through a scene and are eventually absorbed or
lost.

Լ
 ույսի աղբյուրից արձակված ֆոտոնները ցրվում են
տեսարանով մեկ և ի վերջո կլանվում են կամ կորս
վում:

Photon tracing
Once a photon has been emitted, it is traced
through the scene using photon tracing.
Photon tracing works in exactly the same way
as ray tracing except for the fact that the interaction
of a photon with a material can be different than the
interaction of a ray.
A notable example is refraction where radiance
(the reflected light) is changed based on the
relative index of refraction - this does not happen
to photons.
When a photon hits an object, as it is an
indivisible particle, it can either be reﬂected,
transmitted, or absorbed.
Whether it is reﬂected, transmitted or absorbed
is decided probabilistically based on the material
parameters of the surface.
The technique used to decide the probability is
a Monte Carlo method known as Russian roulette:
basically we roll a dice and decide whether
the photon should be reﬂected, transmitted or
absorbed.
Why Russian roulette?
Suppose we have a translucent surface with
reflectance R=0.6 (60%) and absorbtion A=0.4
(40%).
Then 60% of incident light will be reflected and
40% will be absobed.

Ֆոտոնների հետագծում
Ֆոտոնի արձակման պահից սկսած այն հետագծ
վում է տեսարանի տարածքում ֆոտոնի հետագծման
միջոցով:
Ֆ
 ոտոնի հետագծումը աշխատում է ճիշտ այնպես,
ինչպես և ճառագայթի հետագծումը բացառությամբ
այն փաստի, որ ֆոտոնի և ճառագայթի փոխազդեցու
թյունները նյութի հետ կարող են տարբերվել:
Հատկանշական օրինակ է բեկումը, երբ պայծա
ռությունը (անդրադարձած լույսը) փոխվում է կախ
ված բեկման ցուցիչից, ինչը տեղի չի ունենում ֆոտոնի
դեպքում:
Երբ ֆոտոնը հարվածում է որևէ առարկայի, լինելով
անբաժանելի մասնիկ, այն կարող է կամ անդրադառ
նալ, կամ թափանցել, կամ էլ կլանվել:
Թ
 ե դրանցից որ մեկը տեղի կունենա՝ որոշվում է
հավանականությամբ՝ ելնելով նյութի հատկություննե
րից:
Այդ հավանականությունը որոշվում է Մոնթե Կառ
լոյի մեթոդով, որը հայտնի է որպես «ռուսական պտու
տախաղ». ըստ էության, մենք զառ ենք նետում և որո
շում, թե ֆոտոնը կանդրադառնա, կթափանցի թե կկ
լանվի:
Ինչու՞ ռուսական պտուտախաղ
Ենթադրենք ունենք լուսաթափանց մակերևույթ,
որի անդրադարձման գործակիցը՝ R=0.6 (60%), իսկ
կլանման գործակիցը՝ A=0.4 (40%):
Այդ դեպքում ընկած լույսի 60% -ը կանդրադառնա,
իսկ 40% -ը կկլանվի:

Figure 26. Reflectance and absorbtion for light ray
Source/Աղբյուրը՝ Global Illumination (3), Photon Mapping (1)

Նկար 26. Անդրադարձումը և կլանումը լույսի ճառագայթի դեպքում
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In case of photon-surface interaction, we will be
reluctant to generate a virtual photon (as it is an
indivisible particle), and distribute the overall power
of the incident photon amongst them.

Ֆոտոն-մակերևույթ փոխազդեցության պարագա
յում, մենք ստիպված կլինենք գեներացնել վերացա
կան ֆոտոն (քանի որ այն անբաժանելի մասնիկ է)
և բաշխել ընկնող ֆոտոնի ընդհանուր հզորությունը
նրանց միջև:

It is easy to see that after each photon-surface
interaction the number of photons will double.

Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր ֆոտոն-մակերևույթ
փոխազդեցության արդյունքում ֆոտոնների թիվը
կկրկնապատկվի:

For example, after 8 interactions we will have 28
photons.
This means 256 photons after 8 interactions
compared to 1 photon coming directly from the light
source!
Tracing such amount of photons is very costly in
terms of computation and storage.
Moreover, after several reflections, we will be
obliged to spend a lot of time keeping track of very
little flux.
Using Russian roulette technique we reduce
both the computational and storage costs while still
obtaining the correct result.
To see how this technique works let us consider
a surface that reﬂects 50% of incoming light.
With Russian roulette only half of the incoming
photons will be reﬂected, but with full power.
For example, if you shoot 1000 photons at the
surface, you can either reﬂect 1000 photons with
half the power or 500 photons (less computation)
with full power (more efficient contribution in
radiance).
In typical environments there are more probability
events we need to consider.

Օրինակ, 8 փոխազդեցություններից հետո մենք
կունենանք 28 ֆոտոն:
 ա նշանակում է, որ լույսի աղբյուրից եկող 1 ֆոտո
Ս
նի փոխարեն՝ 8 փոխազդեցություններից հետո կունե
նանք 256 ֆոտոն:
Այս քանակությամբ ֆոտոնների հետագծումը չա
փազանց թանկ է հաշվարկի և արդյունքների պահ
պանման առումով:
Ավելին, մի քանի անդրադարձերից հետո, մենք
ստիպված կլինենք զգալի ժամանակ վատնել՝ շատ
թույլ հոսքերին հետևելով:
 իրառելով ռուսական պտուտախաղի մեթոդը,
Կ
մենք կրճատում ենք վերը նշված ծախսերը, պահպա
նելով հաշվարկի արդյունքների ճշգրտությունը:
Պարզելու համար, թե ինչպես է գործում այս մեթո
դը, դիտարկենք մակերևույթ, որը անդրադարձնում է
ընկնող լույսի 50% -ը:
Ռուսական պտուտախաղի կիրառման դեպքում,
մակերևույթից կանդրադառնան ընկնող ֆոտոնների
միայն կեսը, սակայն լրիվ հզորությամբ:
Օրինակ, եթե դեպի այդ մակերեսը արձակենք
1000 ֆոտոն, ապա կարող ենք անդրադարձնել 1000
ֆոտոն, բայց կես հզորությամբ, կամ 500 ֆոտոն (պա
կաս հաշվարկային ծախսեր) լրիվ հզորությամբ (ավելի
արդյունավետ ներդրում պայծառության մեջ):
Սովորական միջավայրում հարկ կլինի դիտարկել
ավելի շատ երևույթների (պատահարների) հավանա

Figure 27. Instead of keeping track of 10 photons with 60% of incident power, Russian roulette completely
absorb 4 photons and completely reflect 6 at full power.
Note. The probability of reflectance ρ is value of reflectance coefficient P. Probability of absorption is 1 – ρ.
Source/Աղբյուրը՝ Global Illumination (3), Photon Mapping (1) http://slideplayer.com/slide/9934631

∆Φincident – power of incident photon
ընկած ֆոտոնի հզորթյն

∆Φincident = 100%

∆Φreflected - power of reflected photon

∆Φreflected = 100%

անդրադարձած ֆոտոնի հզորթյն

Preflectance – reflectance coefficient

անդրադարձման գործակից

Preflectance = 60%

Pabsorbtion – absorbtion coefficient

Pabsorbtion = 40%
∆Φabsorbed = 0%

կլանման գործակից

Նշում. Անդրադարձման հավանականությունը ρ-ն անդրադարձման գործակից P-ի արժեքն է: Կլանման հավանականությունը հավա
սար է 1 – ρ :

Նկար 27. Ընկած հզորության 60% -ի չափով 10 ֆոտոն հետագծելու փոխարեն ռուսական պտուտախաղը
ամբողջությամբ կլանում է 4 ֆոտոն, և անդրադարձնում 6 –ը լրիվ հզորությամբ:
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To handle these events we must divide our
probability distribution domain according to the
material properties of a surface (Figure 28).
Consider a surface with following properties:
yy diffuse reflection coefficient - Pd = 36% (ρd =
0.36 - this means, that probability of diffuse
reflection is equal to 36%)
yy specular reflection coefficient – Ps = 24% (ρs =
0.24)
yy transmition coefficient – Pt = 15% (ρt = 0.15)
yy absorbtion coefficient – Pa = 25% (ρa = 0.25)
Pd + Ps + Pt + Pa = Incident light (100%); this
means - conservation of energy.

ρd + ρs + ρt + ρa = 1; this means that one of the

events will take place without fail.

The appropriate distribution domain for this
surface is shown in Figure 26.

կանություններ:
Այս երևույթները հաշվարկելու համար, հարկավոր
է հավանականությունների արժեքների տարածքը բա
ժանել ըստ մակերևույթի նյութի հատկությունների (Ն
կար 28):
Դիտարկենք մակերևույթ, որն ունի հետևյալ հատ
կությունները.
yy 	դիֆուզ անդրադարձման գործակից՝ - Pd = 36% (ρd
= 0.36 - սա նշանակում է, որ դիֆուզ անդրադարձ
ման հավանականությունը 36% -է )
yy հայելային անդրադարձման գործակից՝ - Ps = 24%
(ρs = 0.24)
yy թափանցելիության գործակից՝ - Pt = 15% (ρt = 0.15)
yy կլանման գործակից՝ - Pa = 25% (ρa = 0.25)
Pd + Ps + Pt + Pa = Ընկնող լույս (100%); բխում է
էներգիայի պահպանման օրենքից:

ρd + ρs + ρt + ρa = 1; սա նշանակում է, որ երևույթ
ներից գոնե մեկն անպայման տեղի կունենա:
Դիտարկվող մակերևույթի համապատասխան հա
վանականությունների արժեքների տարածքը ներկա
յացված է Նկար 28-ու մ:

Figure 28. Probability distribution domain.

Նկար 28. Հավանականությունների արժեքների տարածք:
For each photon, after its interaction with
surface, a subprogram – called “random-number
generator” (analogous to dice) generates a uniform
random value ξ (“qsi”) from 0 to 1 (i.e. within the
domain).

Յուրաքանչյուր ֆոտոնի համար, մակերևույթի հետ
նրա փոխազդելուց հետո, «պատահական թվերի գե
ներատոր» կոչվող ենթածրագիրը (զառի նմանակը)
գեներացնում է պատահական թիվ ξ («քսի»), որի ար
ժեքն ընկած է 0 –ի և 1 –ի միջակայքում (այսինքն՝ ար
ժեքների տարածքում):

After that, the algorithm compares ξ with
probabilities ρ and makes a decision (Figure 28):

Այնուհետև, ալգորիթմը համեմատում է ξ –ն ρ հա
վանականությունների հետ և կայացնում որոշում
(Նկար 28).

if ξ < ρd

ξ ∈ [0, 1]

(0 ≤ ξ ≤ 0,36) then reflect diffuse;

if ρd < ξ < ρd + ρs
specular;

(0,36 < ξ ≤ 0,6) then reflect

if ρd + ρs < ξ < ρd + ρs + ρt (0,6 < ξ ≤ 0,75) then
transmit;
if ρd + ρs + ρt < ξ < 1 (0,75<ξ≤1) then absorb.
It is important to note that the power of the
reflected photon is not modified.

եթե ξ < ρd
ֆուզ,

ξ ∈ [0, 1]

(0 ≤ ξ ≤ 0,36), ապա անդրադարձրու դի

եթե ρd < ξ < ρd + ρs (0,36 < ξ ≤ 0,6), ապա անդրա
դարձրու հայելային,
եթե ρd + ρs < ξ < ρd + ρs + ρt (0,6 < ξ ≤ 0,75), ապա
թափանցիր,
եթե ρd + ρs + ρt < ξ < 1 (0,75<ξ≤1), ապա կլանիր:
Կարևոր է նշել, որ անդրադարձած ֆոտոնի հզորու
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The more is the number of interacting photons,
the higher is correctness of the overall result, better
is the quality of the resulting image.
It can be seen that Russian roulette is a
powerful technique for reducing the computational
requirements as it removes “unimportant” photons
so computation focuses on “important” ones.
For each photon-surface interaction, the position
(three-dimensional coordinates), incoming photon
power and incident direction are stored.
This data is stored in a spatial data structure
called photon map.
Note that each emitted photon can be stored
several times along its path (Figure 29).
Also, information about a photon is stored at
the surface where it is absorbed if that surface is
diffuse.

թյունը չի փոխվում:
Որքան մեծ լինի փոխազդող ֆոտոնների քանակը,
այդքան բարձր կլինի վերջնական արդյունքի ճշգրտու
թյունը, հետևաբար և վերջնական պատկերի որակը:
Ակնհայտ է, որ ռուսական պտուտախաղը հաշվար
կը հեշտացնող հզոր միջոց է, քանի որ այն վերացնում
է «ոչ կարևոր» ֆոտոնները՝ թույլ տալով հաշվարկը
կենտրոնացնել «կարևորների» վրա:
Յուրաքանչյուր ֆոտոն-մակերևույթ փոխազդեցու
թյան համար գրանցվում և պահպանվում են ֆոտոնի
դիրքը (եռաչափ կոորդինատները), հզորությունը և
անկման ու ղղությունը:
Այս տվյալները պահպանվում են տարածական
տվյալների կառուցվածքում, որը կոչվում է ֆոտո
նային քարտեզ:
Նկատեք, որ յուրաքանչյուր արձակված ֆոտոն իր
անցած ճանապարհին կարող է պահպանվել մի քանի
անգամ (Նկար 29):
Եթե դիֆուզ մակերևույթի հետ փոխազդելու ար
դյունքում ֆոտոնը կլանվում է, ապա այդ դիրքի տվյալ

Figure 29. Emitted photon can be stored several times along its path.
Source/Աղբյուրը՝ ”Photon maping (PM), Progressive PM, Stochastic PPM” Jiri Vorba http://ms.mff.cuni.cz/~vorbj4am/pm_ppm_sppm.pptx

Լյսի աղբյր

Light Source

Global Photon Map

Գլոբալ ֆոտոնային քարտեզ
Նկար 29. Արձակված ֆոտոնը իր անցած ճանապարհին կարող է պահպանվել մի քանի անգամ:
Figure 30. Building (a) the caustics photon map and (b) the global photon map.
Source/Աղբյուրը՝ “Global Illumination using Photon Maps”, Henrik Jenson;http://sites.fas.harvard.edu/~cs278/papers/pmap.pdf

Նկար 30. ա) կաուստիկ ֆոտոնային քարտեզի և բ) գլոբալ ֆոտոնային քարտեզի կառուցումը:
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For efficiency reasons, it pays off to divide the
stored photons into three photon maps:
Caustic photon map: contains photons that
have been through at least one specular reﬂection/
refraction before hitting a diffuse surface.
Global photon map: an approximate
representation of the global illumination solution for
the scene for all diffuse surfaces.
Volume photon map: indirect illumination of
a participating medium: when a photon travels
through a participating medium, it has a certain
probability of being scattered or absorped in the
medium.
Photons are stored at the positions where a
scattering event happens.
The primary goal of this pass is to populate the
photon maps that are used in the rendering pass
to calculate the reflected radiance at surfaces and
out-scattered radiance in participating media.
It is important to note, that photon map is not
an image. It is a three-dimensional spatial data
structure and it is view-independent. This means,
that the photon map can be decoupled from the
geometric representation of the scene, so we have
the flexibility to solve different parts of the rendering
equation by using multiple photon maps.
This is a key feature of the algorithm, making it
capable of simulating global illumination in complex
scenes. This is also another reason why photon
mapping can easily be incorporated into existing
renderers.

ները նույնպես պահպանվում են:
Արդյունավետության տեսակետից, ձեռնտու է պահ
պանված ֆոտոնները բաշխել երեք ֆոտոնային քար
տեզների միջև:
Կաուստիկ ֆոտոնային քարտեզ. պարունակում է
այն ֆոտոնները, որոնք նախքան դիֆուզ մակերևույ
թին հարվածելը, գեթ մեկ անգամ բեկվել կամ հայե
լային անդրադարձ են ունեցել:
Գլոբալ ֆոտոնային քարտեզ. տեսարանում եղած
բոլոր դիֆուզ մակերևույթների գլոբալ լուսավորության
մոտավոր ներկայացումն է:
Ծավալի ֆոտոնային քարտեզ. մասնիկներ պա
րունակող միջավայրի անուղղակի լուսավորություն.
երբ ֆոտոնն ընթանում է մասնիկներ պարունակող
միջավայրի միջով, ապա այն, որոշակի հավանակա
նությամբ կարող է ցրվել կամ կլանվել այդ միջավայ
րում:
Պահպանվում է ֆոտոնի այն դիրքը, որտեղ տեղի է
ունեցել ցրման երևույթը:
Այս փուլի հիմ
ն ական նպատակն է «բնակեցնել» ֆո
տոնային քարտեզները, որոնք օգտագործվում են տե
սայնացման փուլում՝ մակերևույթներից անդրադար
ձած և միջավայրի մասնիկների վրա ցրված պայծա
ռությունը հաշվելու համար:
Կարևոր է նշել, որ ֆոտոնային քարտեզը պատկեր
չէ: Այն՝ եռաչափ տվյալների կառուցվածք է և կախված
չէ դիտակետից: Հետևաբար, ֆոտոնային քարտեզը
կարող է դիտարկվել տվյալ տեսարանի երկրաչափու
թյունից անկախ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում
տեսայնացման հավասարման տարբեր բաղադրիչ
ները հաշվելու` օգտագործելով տարբեր ֆոտոնային
քարտեզներ:
Սա՝ ալգորիթմի գլխավոր առանձնահատկությունն
է, որը հնարավորություն է տալիս նմանակել գլոբալ
լուսավորությունը բարդ տեսարաններում, ինչպես նաև
հեշտությամբ ներկառուցվել գոյություն ունեցող տե
սայնացման ծրագրերի մեջ:

Figure 31. Photon map represents illumination stored as points in a spatial data structure.
Source/Աղբյուրը՝ ”Image Synthesis”.pptx, Dr. Jens Kruger–Computer Graphics and Visualization Group; http://slideplayer.com/slide/9934631

Նկար 31. Ֆոտոնային քարտեզը ներկայացնում է կետերի ձևով պահպանված լուսավորվածությունը` տա
րածական տվյալների կառուցվածքում:
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Ֆոտոնների պահպանումը

Photon Storing

Ֆոտոնները գեներացվում են միայն ֆոտոնների
հետագծման ընթացքում (առաջին փուլ):
Տեսայնացման փուլում, ֆոտոնային քարտեզն օգ
տագործվում է տեսարանի բազմաթիվ կետերում՝ ֆո
տոնների ընկնող հոսքը և անդրադարձած պայծառու
թյունը հաշվարկելու համար:
Այդ հաշվարկը կատարելու համար, հարկավոր է
ֆոտոնային քարտեզի ցանկացած x կետի շրջակայ
քում գտնել k հատ մոտակա ֆոտոնները:
Հետագծման ընթացքում ֆոտոնների տվյալները
պահպանվում են ցուցակի ձևով, որը կոչվում է կետե
րի ցուցակ (Նկար 32-ա):
Տվ յալների պահպանման ծախսերը նվազեցնելու
համար, հարկավոր է, որ ֆոտոնային քարտեզը լինի
կոմպակտ և ապահովի արագ որոնում
ն երի հնարա
վորություն եռաչափ տվյալների տարածքում (հիշենք,
որ որոնվող k մոտակա ֆոտոնների կոորդինատները
եռաչափ են), քանի որ տեսայնացման փուլում ալգո
րիթմը միլիոնավոր հարցում
ն եր է կատարելու ֆոտո
նային քարտեզից:
Այդ նպատակով, հետագծումը ավարտելուց հե
տո, կետերի ցուցակը փոխակերպվում է կդ-ծառի (kdtree, Նկար 32, բ) և այնուհետև հավասարակշռվում է
(Նկար 32, գ): Այն կարդացվում է որպես k չափողակ
նությամբ ծառ և իրենից ներկայացնում է կետերի ցու
ցակում գրանցված ֆոտոնները՝ վերադասավորված և
խմբավորված ըստ տեսարանում ունեցած իրենց դիր
քերի, կազմելով ստորակարգային տարածական կա
ռուցվածք:
Այս գործընթացը կարելի է նմանեցնել պատահա
կանորեն գրված ազգանունների ցուցակի, որը այնու
հետև վերադասավորվում է ըստ այբբենական կարգի:
Այդ դեպքում որևէ տառով սկսվող ազգանունը հարկ
չի լինի փնտրել ող ջ ցուցակում, այլ՝ համապատաս
խան տառի ներքո:

Photons are only generated during the photon
tracing (first pass).
In the rendering pass the photon map is used
to compute estimates of the incoming ﬂux and the
reﬂected radiance at many points in the scene.
To do this it is necessary to locate the k nearest
photons around any x point in the photon map.
During photon tracing, the data is stored in a
point list (Figure 32-a).
We also want the photon map to be compact and
to support fast three-dimensional spatial searches
(remember, that coordinates of k nearest photons
we have to locate are three-dimensional) as the
algorithm will need to query the photon map millions
of times during the rendering phase.
When tracing is finished, the points list is
converted to kd-tree (Figure 32, b) and then is
balanced (Figure 32, c). It reads as k-dimensional
tree and represent the photons grouped and
rearranged by their locations in the scene that
are registered in the points list, constructing a
hierarchical spatial structure.
This process is similar to sorting a randomly
recorded list of names. Naturally after sorting
alphabetically, it would be much easier to find a
name that starts with a particular letter.

Figure 32. a) Point list, b) kd-tree, c) balanced kd-tree.
Source/Աղբյուրը` ”Image Synthesis”.pptx, Dr. Jens Kruger http://player.slideplayer.com/25/8032784/#

Point List = [(2,3), (5,4), (9,6), (4,7), (8,1), (7,2)] = կետերի ցուցակ

Նկար 32. ա) կետերի ցուցակ, բ) կդ-ծառ, գ) hավասարակշռված կդ-ծառ:
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After all photons are stored in the map we
want to make sure it is balanced (see below for
explanation).
A simplified example of kd-tree balancing
Let us suppose that the sample on Figure 32,
b is a small area on a wall, and the set of dots on
coordinate plane are the points where photons hit
the surface.
At first step the data set is split by median
A (7, 2): it will be the parent node.
Then left data set will form the left child tree and
right data set – the right child tree.
At second step the right and left datas are
splitted by blue medians B (blue medians become
nodes for right and left child trees), at third step with medians C, and so on (Figure 32-c).
The choice of a splitting dimension is based on
the distribution of points within the set.
One might use either the approximate equality
between splitted subsets, or the maximum distance
between the points as a criterion.

Քարտեզում բոլոր ֆոտոնները զետեղելուց հետո,
պետք է համոզվենք, որ այն հավասարակշռված է
(բացատրված է ստորև):
կդ-ծառի հավասարակշռման պարզեցված օրինակ
Ենթադրենք Նկար 32, բ-ի վրա պատկերված նմու
շը պատի մի փոքր հատված է, իսկ կոորդինատային
հարթության վրա պատկերված կետերի բազմությունը՝
այն տեղերն են, որտեղ ֆոտոնները հարվածել են մա
կերևույթին:
Առաջին քայլով տվյալների բազմությունը բաժանող
A հատվածը հանդես կգա որպես գլխավոր հանգույց.
այն անցնում է A (7, 2) կետով:
Ստացված տվյալների ձախ բազմությունը կկազմի
ձախ ճյուղավորումը, իսկ աջ բազմությունը՝ աջ ճյուղա
վորումը:
Երկ
րորդ քայ
լով, տվյալ
նե
րի աջ և ձախ բազ
մու
թյունները կիսվում են կապույտ B հատվածներով (կա
պույտ հատվածները հանդես կգան որպես աջ և ձախ
ճյուղավորում
ն երի հանգույցներ), երրորդ քայլին՝ C
հատվածներով, և այսպես շարունակ (Նկար 32-գ):
Բազմությունը կիսող հատվածի կոորդինատի ընտրու
թյունը կախված է բազմության մեջ կետերի բաշխվա
ծությունից և տարվում է այնպես, որ կիսված ենթա
բազմություններում կետերի քանակը մոտավորապես
հավասար լինի, կամ, իրարից առավել հեռու գտնվող
երկու կետերի միջնակետով:

Figure 33. In the three dimensional space - planes intersecting medians are added.
Source/Աղբյուրը՝ Global Illumination (3), Photon Mapping (1) http://slideplayer.com/slide/9934631.

Նկար 33. Եռաչափ տարածության մեջ կիսող հատվածները փոխարինվում են կիսող հարթություններով:
After the photon map is created it is stored
(cached) on disk or in memory for later usage.
It is one of the few data structures that is ideal
for handling non-uniform distributions of photons.
The worst-case complexity of locating k photons
in a kd-tree is O(n) where as if it is balanced it is
O(log n). When n >>1, then O(log n) << O(n) where
n is the number of photons.

Ֆոտոնային քարտեզը կառուցելուց հետո այն պահ
պանվում է (քեշավորվում է) կոշտ սկավառակի վրա
կամ հիշողության մեջ, հետագա օգտագործման հա
մար:
Սա տվյալների այն սակավաթիվ կառուցվածքնե
րից է, որ կատարյալ է հաշվարկի համար՝ ֆոտոնների
ոչ համասեռ բաշխվածության պարագայում:
Նույնիսկ ամենաբարդ կառուցվածքի դեպքում կդծառի k հատ ֆոտոնների որոնման ժամանակը հա
մեմատական է O(n) –ին, մինչդեռ հավասարակշռված
դեպքում՝ O(log n) –ին (երբ n >>1 –ից, ապա O(log n) <<
O(n) -ից ), որտեղ n-ը ֆոտոնների քանակն է:
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Figure 34. Find nearest photons in the neighborhood of intersection point x in the photon map.
Source/Աղբյուրը՝ ”Photon maping (PM), Progressive PM, Stochastic PPM”, - Jiri Vorba

Նկար 34. Ֆոտոնային քարտեզում՝ մոտակա ֆոտոնների որոնումը փոխհատման x կետի հարևանությամբ:

Rendering (second pass)
In this step of the algorithm, the cached photon
maps (created in the first pass) are used to estimate
the radiance of every pixel of the output image.
For each pixel, the scene is ray traced until the
closest surface of intersection is found (Figure 34).
For each point, an approximation of the rendering
equation (Equation 2-4) is used to calculate the
surface radiance Lr leaving the point of intersection
x in the direction of the ray that struck it (the red ray
in Figure 34). This radiance is assigned to the pixel,
through which the ray was traced (the blue ray in
Figure 34).
At each point, outgoing (reflected) light in one
direction is the integral (sum) of incoming light from
all directions multiplied by reflectance property
(Equation 2-4, Figure 34).

Տեսայնացում (երկրորդ փուլ)
Ալգորիթմի այս քայլում՝ կառուցվող պատկերի յու
րաքանչյուր փիքսելի պայծառությունը որոշելու համար
օգտագործվում են պահպանված ֆոտոնային քար
տեզները (որոնք կառուցվել էին նախորդ փուլում):
Յուրաքանչյուր փիքսելի համար, նրա կենտրոնով
դեպի տեսարան ուղարկված ճառագայթը հետագծ
վում է մինչև կգտնվի առաջին փոխհատման մակեր
ևույթը (Նկար 34):
Յուրաքանչյուր փոխհատման կետի համար՝ տե
սայնացման մոտարկված հավասարումը (Հավասա
րում 2‑5) հաշ
վար
կում է x կետից՝ հետագծված ճա
ռագայթի ու ղղությամբ հեռացող Lr պայծառությունը
(Նկար 34-ի վրա պատկերված է կարմիր գույնով): Այս
պայծառությունը վերագրվում է այն փիքսելին, որի մի
ջով անցել էր հետագծված ճառագայթը (նկար 34-ի
վրա պատկերված է կապույտ գույնով):
Յուրաքանչյուր կետից՝ որոշակի ու ղղությամբ հե
ռացող (անդրադարձած) լույսը հավասար է բոլոր կող
մերից եկած լույսի ինտեգրալին (գումարին) բազմա
պատկած անդրադարձման հատկությամբ (Հավասա
րում 2-4, Նկար 34):

Equation 2-4 / Հավասարում 2-4

Here Lr(x, ωr) is the reflected radiance (from
point x), dEi – is the illumination of the surface from
a particular direction ωi with incident flux within a
differential solid angle dωi (Figure 35).
The reflectance property of a surface at a point
x is described by fr - bi-directional reflectance
distribution function (BRDF)3.
3

Այստեղ Lr(x, ωr) x կետից անդրադարձած պայծա
ռությունն է, dEi -ն՝ մակերևույթի լուսավորվածությունն
է որոշակի ωi ու ղղությունից ընկած ճառագայթային
հոսքով, որը պարփակված է dωi մարմ
ն ային անկյան
մեջ (Նկար 35):
fr նկարագրում է մակերևույթի անդրադարձման
հատկությունը որևէ x կետում և կոչվում է երկկողմանի
անդրադարձման բաշխվածության ֆունկցիա (ԵԱԲՖ)3:

BRDF takes an incoming light direction ωi (Figure 35), and outgoing direction ωr (taken in a coordinate system where the surface normal
n lies along the z-axis), and returns the ratio of reflected radiance exiting along ωr to the irradiance incident on the surface at a point x
from direction ωi. Each direction ω is itself parameterized by azimuth angle φ and zenith angle θ. The BRDF measurement unit is sr−1.
ԵԱԲՖ –ը որոշում է ընկնող լույսի ωi (Նկար 35) և անդրադարձած լույսի ωr ուղղությունները (եռաչափ կոորդինատական համակարգում, որտեղ մակերևույթին տարած ուղղահայացը համընկնում է z առանցքի հետ) և հաշվում ωr ուղղությամբ անդրադարձած
պայծառության և ωi ուղղությունից մակերևույթի x կետին ընկած լուսավորության հարաբերությունը: Իր հերթին, յուրաքանչյուր ω
ուղղություն որոշվում է ազիմուտի φ և զենիթի նկատմամբ ունեցած θ անկյուններով: ԵԱԲՖ –ի չափման միավորն է՝ ստեռ-1:
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ԳԼՈՒԽ 5. Հ
 ամակարգչային ծրագրեր մոդելավորման և նախագծման համար

BRDF is the most general expression of
reflectance of a material.

ԵԱԲՖ նյութի անդրադարձնող հատկությունը բնու
թագրող ամենաընդհանրական արտահայտությունն է:

At a high level, the BRDF describes how “bright”
a surface will look from a particular direction ωr
when being illuminated by a light from another
direction ωi.

Ընդհանուր առմամբ՝ ԵԱԲՖ –ը նկարագրում է, թե
որքան «պայծառ» կերևա մակերևույթը որոշակի ωr
ու ղղությունից, երբ այն լուսավորվում է մեկ այլ՝ ωi ուղ
ղությունից ընկնող լույսով:

To account for the light coming from all directions
we need to integrate that (Equation 2‑5) by spacial
angle Ω involving x (Figure 35).

 ոլոր կողմերից եկած լույսը հաշվի առնելու համար
Բ
հարկավոր է այն ինտեգրել (Հավասարում 2‑5)՝ x-ն
ն ային անկյունով (Նկար 35):
ընդգրկող Ω մարմ

Figure 35. fr is the bi-directional reflectance distribution function (BRDF).

Նկար 35. fr երկկողմանի անդրադարձման բաշխվածության ֆունկցիա է (ԵԱԲՖ):
Equation 2-5 / Հավասարում 2‑5

We can use photons density estimation to
estimate the illumination (dEi) from the created
photon map by locating the k photons that has the
shortest distance to x (Figure 34).

Լուսավորվածությունը (dEi) հաշվելու համար մենք
կարող ենք օգտվել կառուցված ֆոտոնային քարտե
զից՝ x կետի մոտակա k ֆոտոնները գտնելով և նրանց
խտությունը հաշվելով (Նկար 34):

This density estimate gives us the incoming flux
density or irradiance.

Խտության հաշվարկը տալիս է մեզ ընկած հոսքի
խտությունը կամ լուսավորվածությունը:

Each photon p has the power ∆Φp and by
assuming that the photons intersect the surface at
x we obtain:

Յուրաքանչյուր p ֆոտոն ունի որոշակի ∆Φp հզո
րություն և եթե նրանք հարվածում են մակերևվույթին
x կետում, կստանանք.

Equation 2-6 / Հավասարում 2‑6

In other words, irradiance Ei, is the sum of the
number of photons Φp, arriving per unit area.
We can substitute for Ei in Equation 2-6
rendering:
Equation 2-7 / Հավասարում 2‑7

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ Ei լուսավորվածու
թյունը՝ միավոր մակերեսին ընկած բոլոր Φp ֆոտոն
ների գումարն է:
Տեսայնացման հավասարման մեջ (Հավասարում
Equation 2‑6) փոխարինելով Ei –ին` կստանանք .
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The procedure can be imagined as expanding
a hemisphere around x until it contains k photons
(Figure 35) and then using these k photons to
estimate the radiance.
Equation 2-7 still contains area ∆A, which is
related to the density of the photons around x.
By assuming that the surface is locally ﬂat
around x we can compute this area by projecting
the hemisphere onto the surface and use the area
of the resulting circle.
This area is indicated in Figure 36 and equals:
∆A = πr2, where r is the radius of the hemisphere –

Այս գործընթացը կարելի է պատկերացնել որպես
x –ը շրջապատող կիսագնդի ընդարձակում, այնքան,
մինչև այն կընդգրկի k հատ ֆոտոն:
Հ
 ավասարում 2‑7–ը պարունակում է ∆A մակերեսը,
որը վերաբերում է x կետի շուրջը գտնվող ֆոտոնների
խտությանը:
Համարելով, որ մակերևույթը x կետի շրջակայքում
հարթ է, մենք կարող ենք պրոյեկտել կիսագունդը մա
կերևույթի վրա և հաշվել ստացված շրջանի մակերեսը:
Նկար 36 –ում այդ մակերեսը առանձնացված է և
հավասար է՝ ∆A = πr2, որտեղ r –ը՝ կիսագնդի շառա
վիղն է, կամ x կետի և ամենահեռավոր ֆոտոնի միջև
եղած հեռավորությունը:

ie. the largest distance between x and each of the
photons.
Figure 36. Finding k nearest photons from the created photon map
Source/Աղբյուրը՝ Global Illumination (3), Photon Mapping (1); http://slideplayer.com/slide/9934631

Նկար 36. Կառուցված ֆոտոնային քարտեզում k մոտակա ֆոտոնների որոշումը:

This results in the following equation for
computing reﬂected radiance at a surface using the
photon map:

Արդյունքում՝ ֆոտոնային քարտեզի միջոցով մա
կերևույթից անդրադարձած պայծառությունը հաշվելու
համար, կստանանք հետևյալ հավասարումը.

Equation 2-8 / Հավասարում 2‑8

This estimate is based on many assumptions
and the accuracy depends on the number of
photons used in the photon map and in the formula.
As more photons are used in the estimate and
in the photon map, Equation 2-8 becomes more
accurate.
The number of photons used for a radiance
estimate k is usually between 50 and 500 (Figure
37).

Այս հաշվարկի հիմքում ընկած են բազմաթիվ մո
տարկում
ն եր, ու ստի ճշգրտությունը կախված է ֆոտո
նային քարտեզում և բանաձևերում օգտագործված ֆո
տոնների քանակից:
Որքան մեծ լինի հաշվարկում օգտագործված ֆո
տոնների քանակը, այնքան մեծ կլինի hավասարում
2‑8 ճշգրտությունը:
Պայծառության հաշվարկի համար օգտագործվող
ֆոտոնների քանակը k, սովորաբար գտնվում է 50 և
500 միջև (Նկար 37):
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Figure 37. Results for radiance estimate using а) 50 photons and b) 500 photons
Source/Աղբյուրը՝ Images from Henrik Wann Jensen

a

b

Նկար 37. Պայծառության հաշվարկի արդյունքը ա) 50 ֆոտոնի և բ) 500 ֆոտոնի օգտագործման դեպքում:
To facilitate efficiency, Equation 2-8 is decomposed into four separate factors: direct illumination,
specular reflection, caustics and indirect illumination.

Արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով,
Հավասարում 2‑8 -ը տրոհվում է չորս առանձին բա
ղադրիչների՝ ու ղղակի լուսավորության, հայելային ան
դրադարձման, կաուստիկայի և անուղղակի լուսավո
րության:

Lr = Ldirect + Lspecular + Lcaustics + Lindirect
For an accurate estimate of direct illumination,
a ray is traced from the point of intersection to each
light source.
As long as a ray does not intersect another
object, the light source is used to calculate the
direct illumination.
Specular reflections are calculated using ray
tracing procedures.
The contribution to the surface radiance from
caustics and indirect illumination is calculated
using the appropriate photon map directly.
Photon mapping is about the power of
statistics: you don’t need to inquiry the behaviour
of every possible path in the scene in the same
way you don’t have to ask every citizen about their
political views to anticipate a poll result.
With photon mapping you basically take statistic
samples in every area of the scene to form an
accurate map of incoming lighting.
The result is less than perfect - yet a very good
approximation is achieved in much less time.
A summary on lighting simulation algorithms is
given in Table 4.

Lr = Lուղղակի + Lհայելային + Lկաուստիկա + Lանուղղակի
Ուղղակի լուսավորության ճշգրիտ հաշվարկը կա
տարվում է՝ փոխհատման կետից դեպի յուրաքանչյուր
լույսի աղբյուրը տարած ճառագայթների հետագծ
մամբ:
Եթե ճառագայթը չի փոխհատվում այլ առարկանե
րի հետ, ապա ու ղղակի լուսավորությունը հաշվարկ
վում է օգտագործելով լույսի աղբյուրի տվյալները:
Հայելային անդրադարձումը նույնպես հաշվարկ
վում է ճառագայթի հետագծման օգնությամբ:
Մակերևույթի պայծառության մեջ կաուստիկայի և
անուղղակի լուսավորության ունեցած ներդրում
ն երը
հաշվարկվում են անմիջապես համապատասխան ֆո
տոնային քարտեզներից:
Ֆոտոնային քարտեզագրումը՝ վիճակագրության
հզորության վկայությունն է. մեզ հարկավոր չէ հետա
զոտել տեսարանում բոլոր հնարավոր հետագծերի
վարքագիծը, այնպես, ինչպես ընտրությունների ար
դյունքները ճիշտ կանխատեսելու համար, հարկ չի լի
նում պարզել յուրաքանչյուր քաղաքացու քաղաքական
հայացքները:
Ֆոտոնային քարտեզագրումն, ըստ էության, վի
ճակագրական նմուշներ է վերցնում տեսարանի յուրա
քանչյուր տարածքից՝ ընկնող լույսի ճշգրիտ քարտեզը
կազմելու համար:
Արդյունքում ստացված ոչ անթերի, բայց շատ լավ
մոտարկումը ձեռք է բերվում շատ ավելի կարճ ժամա
նակում համեմատ այլ մեթոդների:
Լուսավորման մոդելավորման ալգորիթմերի ամ
փոփ պատկերը ներկայացված է Աղ յուսակ 4-ու մ:
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References /Հղումն եր
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“A Practical Guide to Global Illumination using Photon Maps”, Henrik Jenson, Siggraph 2000
“Global Illumination using Photon Maps”, Henrik Jenson; http://graphics.ucsd.edu/~henrik/
“Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping”, Jensen, Henrik W., A K Peters, Ltd., Massachusetts, 2001
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“Photon Mapping”, Zack Waters
Global Illumination (3), Photon Mapping (1); http://slideplayer.com/slide/9934631
”Photon maping (PM), Progressive PM, Stochastic PPM” Jiri Vorba
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Table 4. Lighting simulation algorithms
Feature

Algorithm

View-dependent

yy forward ray tracing
yy backward ray tracing
yy bi-directional ray tracing

Scene-dependent

yy
yy
yy
yy

Direct calculation

yy for artificial lighting, follows national standards

Calculation aids

yy deterministic methods (classical approaches)
yy statistical sampling methods (Monte Carlo)

radiosity
photon map
Integrative approaches
Multi-pass approaches

Աղ յուսակ 4. Լուսավորման մոդելավորման ալգորիթմեր
Առանձնահատկություն

Ալգորիթմ

Դիտակետով պայմանավորված

yy ճառագայթի ուղիղ հետագծում
yy 	ճառագայթի հետադարձ հետագծում
yy 	ճառագայթների երկկողմանի հետագծում

Տեսարանով պայմանավորված

yy
yy
yy
yy

Ուղղակի (անմիջական) հաշվարկ

yy արհեստական լուսավորության համար, ըստ ազգային ստան
դարտների մեթոդաբանության

Հաշվարկման միջոցներ

yy Դետերմինիստական մեթոդներ (դասական մոտեցում
ն եր)
yy 	Վիճակագրական նմուշառման մեթոդներ (Մոնթե Կառլո)

ետճառագայթման (պայծառության) ալգորիթմ
	ֆոտոնային քարտեզագրում
ինտեգրալ մոտեցում
ն եր
	բազմակի անցում
ն երի մոտեցում
ն եր
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DIALuxEvo: Calculating with control
groups
Whatever method is used, calculations take
time. Therefore it is a pity, when, after a successful
calculation, a completely new calculation is
required when individual lighting scenes are
adapted in order, for example, to optimise the
energy consumption or to a achieve a specific
lighting effect. DIALux is treading a completely
new path: for each lighting scene, the lighting
designer defines luminaire groups which he would
like to dim or set independently of each other in
each respective lighting scene. Prior to calculation
DIALux evo identifies from all the lighting scenes
the control groups which are necessary for
these lighting scenes. Each control group is now
calculated separately. In doing this, the calculation
time is initially multiplied. However, this method
means that the result of a lighting scene can be
adjusted later. The results of the individual control
groups are added after each adjustment. Instead of
having to run through the whole calculation again,
it is now only necessary to recreate the lighting
textures on the surfaces.
Naturally, the accuracy of this method is related
to the number of simulated photons shot, with
increase of which the computational time increases
too. However, interestingly, by increasing the
number of shot photons the accuracy can be
increased without any limits, in the context of the
materials properties that are approximated, e.g. the
diffusivity angular dependency of a surface, etc.
Figure 38 describes this property – note that the
complexity of scene requires more photons shot
and thus, more accuracy.
Current geometrical optics algorithms4 were
found present in all models examined. The most
implemented were raytracing and radiosity, with
photon map being used in fewer tools.

4

DIALuxEvo. հաշվարկ հսկիչ խմբերով
Ինչ մեթոդ էլ կիրառվի, հաշվարկները ժամանակ
են պահանջում: Հետևաբար, ցավալի է, երբ հաջողու
թյամբ կատարված հաշվարկից հետո լուսավորության
առանձին նմուշներ հարմարեցնելու ժամանակ պա
հանջվում է բոլորովին նոր հաշվարկ, օրինակ, էլեկտ
րաէներգիայի սպառումն օպտիմալացնելու կամ լուսա
վորության որոշակի արդյունք ստանալու նպատակով:
«DIALux»-ը շարժվում է բոլորովին նոր ճանապարհով.
լուսավորության յուրաքանչյուր տարածքի համար լու
սավորություն նախագծողը կազմում է լուսատուների
խմբեր, որոնք նա կցանկանար կառավարել (լուսա
տու ի լույսը ուժեղացնել կամ թուլացնել), կամ լուսա
վորության յուրաքանչյուր տիպի տարածքի համար
համապատասխան խմբեր աշխատացնել: Նախքան
հաշվարկներ կատարելը «DIALux Evo»-ն որոշում է լու
սավորության տվյալ նմուշին համապատասխանող
կառավարվող խմբերը, և լուսավորության հաշվարկը
կատարվում է միայն այդ խմբերում ներառնված լուսա
տուների համար: Յուրաքանչյուր կառավարվող խումբ
այժմ հաշվարկվում է առանձին: Կառավարվող խմբերի
քանակի աճին զուգահեռ մեծանում է նաև հաշվարկ
ման ժամանակը: Ինչևէ, այս մեթոդը նշանակում է, որ
լուսավորության տեսարանի արդյունքը հետագայում
կարելի է կարգավորել: Այժմ` կառավարվող խմբերում
ներառված լուսատուների լուսատվության յուրաքան
չյուր կարգավորումից հետո, ամբողջ հաշվարկը կր
կին կատարելու փոխարեն, մակերևույթների համար
արագ վերստեղծվում են միայն լուսավորության տեքս
տուրաները:
Բնականաբար, այս մեթոդի ճշգրտությունը կապ
ված է «արձակված» ֆոտոնների թվի հետ, որի ավե
լացման հետ մեկտեղ ավելանում է նաև հաշվարկման
տևողությունը: Այնու ամենայնիվ, հետաքրքիր է, որ ար
ձակվող ֆոտոնների թիվն ավելացնելով կարելի է մե
ծացնել ճշգրտությունը՝ առանց որևէ սահմանափակ
ման, այն նյութերի հատկությունների համատեքստում,
որոնք մոտարկվել են, օրինակ՝ ցրվածության (դիֆու
զիայի) անկյունային կախվածությունը մակերևույթից,
և այլն: Նկար 38-ու մ նկարագրվում է այս հատկությու
նը. ուշադրություն դարձրեք, որ տեսարանի բարդու
թյունը պահանջում է ավելի շատ ֆոտոնների արձա
կում, այսինքն ավելի մեծ ճշտություն:
Ժամանակակից երկրաչափական օպտիկայի ալգո
րիթմերը4 կիրառվում են ուսում
ն ասիրված բոլոր մոդել
ներում: Ամենաշատն իրականացվել են ճառագայթնե
րի հետագծման և ետճառագայթման եղանակները,
իսկ ֆոտոնների քարտեզագրումն օգտագործվել է
ավելի քիչ ծրագրային գործիքներում:

From here to Section 3 is a citation from the Carlos E. Ochoa, Myriam B.C. Aries and Jan L.M. Hensen, Eindhoven University of Technology,
Department of Architecture, Building and Planning, P.O. Box 513, 5600 MB, Eindhoven, the Netherlands, received 11 January 2011, State
of the Art in Lighting Simulation for Building Science: A Literature Review:
Այստեղից մինչև բաժին 3 մեջբերման աղբյուրն է՝ Carlos E. Ochoa, Myriam B.C. Aries and Jan L.M. Hensen, Eindhoven University of
Technology, Department of Architecture, Building and Planning, P.O. Box 513, 5600 MB, Eindhoven, the Netherlands, received 11 January
2011, State of the Art in Lighting Simulation for Building Science: A Literature Review:
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Figure 38. To the calculation time of DIALux vs. DIALux Evo – shows that the radiosity method realised in the
DIALux 4.x has advantage only in very simple cases, while with photon shooting method realised in the DIALux
Evo for any more or less complex situations are tackled more efficiently.

/ տևողթյնը

Հաշվարկման տևողթյնը՝ կախված տեսարանի բարդթյնից

հաշվարկն անհնար է

/ տեսարանի բարդթյնը

Նկար 38. «DIALux»-ի և «DIALux Evo»-ի հաշվարկման տևողությունը. ցույց է տալիս, որ «DIALux 4.x»-ով
իրականացվող ետճառագայթման մեթոդն առավելություն ունի միայն շատ պարզ դեպքերում, մինչդեռ
«DIALux Evo»-ով իրականացվող ֆոտոնների արձակման մեթոդն ավելի արդյունավետ է գործում ցանկա
ցած շատ թե քիչ բարդ իրադրություններում:

Abstraction of reality for input
Even if different models attempt to be physically
accurate, simplifications have to occur to keep
calculation times reasonable. Complex curves
and surfaces were represented first through
interpolations, and later as polygon-based elements
(Pauly et al. 2006). Using recent computer hardware,
the number of arbitrary polygons and surfaces that
can be entered in any given model is unrestricted
or very large.
Frequently used methods include: text files, use
of command prompt, translators from computer
aided drafting (CAD) programs and graphical user
interfaces with or without their own CAD system.
Some lighting simulation models such as AGi32,
Relux, Inspirer, and DIALux include their own CAD
system to compose a scene for simulation.
Automated blinds and shades: Many studies
have been done on simulating blind deployment
triggered by external and user factors. For instance,
while simulating daylight, DIALuxEvo is able to
integrate window-blind models into the visial
pattern. These simulation models are developed by
the companies producing window-blinds.
Some examples studying activation due to
weather factors are: Daysim tool for annual daylight
availability and influence of automated lighting
controls (Reinhart and Walkenhorst 2001); daylight
responsive dimmer for electric lighting (Athienitis
and Tzempelikos 2002); automated blind control

Իրականության վերացարկում՝
մուտքագրման համար
Նույնիսկ եթե տարբեր մոդելներ հավակնում են
ֆիզիկապես ճշգրիտ լինել, անհրաժեշտ է կիրառել
պարզեցում
ն եր, որպեսզի հաշվարկման տևողու
թյունը մնա ողջամտության սահմաններում: Բարդ
կորերը և մակերևույթները ներկայացվում էին նախ
միջարկման միջոցով, ապա բազմանկյուն տարրերով
(Pauly et al. 2006): Կիրառելով համակարգչային արդի
փաթեթներ՝ յուրաքանչյուր տրված մոդելում հնարա
վոր է ներգրավել կամայական բազմանկյունների և
մակերևույթների անսահմանափակ կամ շատ մեծ
քանակ:
Հաճախ կիրառվող եղանակները ներառում
են տեքստային ֆայլեր, հրամանների ավտոմատ
ընտրություն, թարգմանիչ ծրագրեր համակարգչային
նախագծման
(computer
aided
design,
CAD)
փաթեթներից և նախագծերի մշակման գրաֆիկական
ինտերֆեյսներ՝ իրենց CAD համակարգով կամ առանց
դրա: Լուսավորության որոշ ծրագրեր AGi32, Relux,
Inspirer և DIALux, տեսարան-տարածքը մոդելավորե
լու նպատակով համալրված են ավտոմատացված նա
խագծման իրենց սեփական միջոցներով:
Ավտոմատացված շերտավարագույրներ և արևա
կալներ. շերտավարագույրների տեղադրման մոդելա
վորման ու ղղությամբ կատարվել են տարբեր գործոն
ներով պայմանավորված բազմաթիվ ուսում
ն ասիրու
թյուններ: Օրինակ, ցերեկային լուսավորությունը նմա
նակելիս DIALux evo -ն հնարավորություն ունի տեսա
րանում ինտեգրել շերտավարագույրների մոդելներ:
Նմանակման այդ մոդելները մշակվում են շերտավա
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for user comfort (Wienold 2007, 2009; Koo et al.
2010); energy consumption triggered by luminaire
dimming and occupancy sensors (Roisin et al.
2008); considerations of multiple variables for
adequate controller modes (Daum and Morel
2010).
A natural outcome when many simulation
models are available is to compare them.
Evaluations presented in the literature can be
divided into two large groups: comparisons based
on replicating a built reality, and comparisons in
controlled laboratory settings. Each approach has
advantages and disadvantages. It is difficult to
compare between results obtained through each
method due to intrinsic methodological limitations…

րագույրներ արտադրող ընկերությունների կողմից:
Եղանակային պայմաններից ելնելով ակտիվացման
ուսումնասիրության որոշ օրինակներն են. Daysim
գործիքը՝ տարվա կտրվածքով` բնական լույսի
առկայության և լուսավորության ինքնավար հսկիչ
սարքերի համար (Reinhart and Walkenhorst 2001),
բնական լույսին արձագանքող մգեցնող սարք
էլեկտարական լուսավորության համար (Athienitis
and Tzempelikos
2002),
շերտավարագույրների՝
հարմարավետությունն ապահովող ինքնավար հսկիչ
սարք (Wienold 2007, 2009; Koo et al. 2010), սենքի
զբաղեցման սենսորների և լուսատուների մգեցման
նպատակով էներգասպառում (Roisin et al. 2008),
բազմաթիվ փոփոխականների դիտարկում հսկման
լավագույն տարբերակն ընտրելու նպատակով (Daum
and Morel 2010):

Քանի որ, համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ
լուսավորության նմանակման բազմաթիվ մոդելներ
կան, բնականորեն անհրաժեշտ է կատարել համեմա
տություն: Գրականության մեջ ներկայացված գնահատում
ն երը կարելի է բաժանել երկու մեծ խմբի: Համե
մատություններ՝ հիմնված ստեղծված իրականության նմանակման վրա, և համեմատություններ վերահսկվող
ն երից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերություն
լաբորատոր պայմաններում: Այս մոտեցում
ները: Մեթոդաբանական ներքին սահմանափակում
ն երի պատճառով դժվար է համեմատել յուրաքանչյուր
մեթոդի միջոցով ստացված արդյունքները…
Table 5. Summary table of current lighting simulation tools. Note: this table does not pretend to be exhaustive.
Tool

Algorithms used

Purpose

Availability

AGi32

yy direct calculation
yy Radiosity
yy limited raytracing

Luminaire design
Daylight integration

yy paid

DIALux

yy direct calculation
yy daylight calculation
yy POV raytracer for images

Luminaire design,
daylight integration

yy free
yy proprietary software

Inspirer

yy bidirectional raytracing

General purpose

yy paid

mental ray

yy photon map
yy radiosity principles
yy raytracing principles

General purpose

yy found within paid
modelling software

Radiance*

yy backward raytracing
yy scene radiance

General purpose

yy free
yy open source

Relux

yy direct calculation
yy radiosity and modified
Radiance raytracing

Luminaire design,
daylight integration

yy free
yy proprietary software

Velux Daylight
Visualizer

Photon map
yy bidirectional raytracing
yy irradiance caching

Conceptual stages in
daylight application

yy free
yy proprietary software

*the photon map version of Radiance follows forward raytracing and photon map models
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Աղ յուսակ 5. Լուսավորության մոդելավորման ներկայիս ծրագրերի ամփոփ աղ յուսակ: Ուշադրություն. այս
աղ յուսակը սպառիչ լինելու հավակնություն չունի:
Գործիքը Օգտագործված ալգորիթմերը

Նպատակը

Առկայությունը

AGi32

Լուսատուների
նախագծում
Ցերեկային լույսի
ինտեգրում
Լուսատուների
նախագծում
Ցերեկային լույսի
ինտեգրում
Ընդհանուր
նպատակ

yy վճարովի

yy ու ղղակի հաշվարկում
yy ետճառագայթման եղանակ
yy ճառագայթների հետագծման եղանակի
սահմանափակ կիրառություն
DIALux
yy ու ղղակի հաշվարկում
yy ցերեկային լույսի հաշվարկում
yy POV ճառագայթների ուղիղհետագծման
եղանակ՝ պատկերների համար
Mental ray yy ֆոտոնների քարտեզագրում
yy ետճառագայթման սկզբունքներ
yy Ճառագայթների հետագծման սկզբունքներ
Radiance* yy ճառագայթների հետադարձ հետագծման
եղանակ
yy տեսարանի լուսավորում
yy ու ղղակի հաշվարկում
Relux
yy ետճառագայթման եղանակ և փոփոխված
լուսավորության հետագծի եղանակ
Velux
Daylaight
Visualizer

yy ֆոտոնների քարտեզագրում
yy ճառագայթների երկկողմանի հետագծման
եղանակ
yy լուսարձակման քեշավորում

Ընդհանուր
նպատակ
Լուսատուների
նախագծում
Ցերեկային լույսի
ինտեգրում
Ցերեկային լույսի
օգտագործման
կոնցեպտու ալ փուլեր

yy անվճար
yy հեղինակային համա
կարգչային ծրագիր
yy առկա է մոդելավորման
վճարովի համակարգ
չային ծրագրում
yy անվճար
yy անվճար
yy անվճար
yy հեղինակային համա
կարգչային ծրագիր
yy անվճար
yy հեղինակային համա
կարգչային ծրագիր

*«Radiance» -ի ֆոտոնների քարտեզագրման տարբերակը գործում է ճառագայթների ուղիղ հետագծման և
ֆոտոնների քարտեզագրման ալգորիթմերի հիման վրա:

3.	ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

3. THE SOFTWARE
In Figure 39, a summary of the lighting calculation
software for users is presented5. Note, that DIALux
is not listed, see further below about it.

Նկար 39-ու մ պատկերված է օգտագործողների հա
մար լուսավորության հաշվարկման համակարգչային
ծրագրերի ամփոփ ցանկը3։ DIALux ծրագիրը նշված չէ,
այդ ծրագրի մասին տես ստորև:

Figure 39. A list of lighting calculation software for users.

Նկար 39. Լուսավորության հաշվարկման համակարգչային ծրագրերի ցանկ՝ օգտագործողների համար:
5

http://electrical-engineering-portal.com/download-center/electrical-software
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Here are excerpts from the software companies’
web sites:
Radiance
Radiance is a suite of tools for performing
lighting simulation originally written by Greg
Ward. It includes a renderer as well as many
other tools for measuring the simulated
light levels. It uses ray tracing to perform all
lighting calculations, accelerated by the use
of an octree data structure. It pioneered the
concept of high dynamic range imaging,
where light levels are (theoretically)
open-ended values instead of a decimal
proportion of a maximum (e.g. 0.0 to 1.0)
or integer fraction of a maximum (0 to 255 /
255). It also implements global illumination
using the Monte Carlo method to sample
light falling on a point (https://en.wikipedia.
org/wiki/Radiance_(software)).
Web site: https://radiance-online.org/:
Radiance is a suite of programs for the
analysis and visualization of lighting in
design.
Input files specify the scene geometry,
materials, luminaires, time, date and sky
conditions (for daylight calculations).
Calculated
values
include
spectral
radiance (ie. luminance + color), irradiance
(illuminance + color) and glare indices.
Simulation results may be displayed as
color images, numerical values and contour
plots.
The primary advantage of Radiance over
simpler lighting calculation and rendering
tools is that there are few limitations on
the geometry or the materials that may be
simulated. Radiance is used by architects
and engineers to predict illumination, visual
quality and appearance of innovative design
spaces, and by researchers to evaluate
new lighting and daylighting technologies.
Calculux (Philips)
CALCULUX has been developed at the
Philips Lighting Design and Application
Centre [LiDAC] and is a lighting design
program for personal computers. It
consists of three lighting design programs:

Ահա տեղեկություններ ծրագրեր մշակող ընկերու
թյունների կայքերից.
Radiance
«Radiance»-ը ծրագրավորման գործիքների հա
վաքակազմ է լուսավորության մոդելավորում կա
տարելու համար, որի առաջին հեղինակը Գրեգ
Վորդն է: Այն ներառում է տեսապատկերման
միջոց, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ գործիքներ՝
մոդելավորված լուսավորման մակարդակները
չափելու համար: Լուսավորման բոլոր հաշվարկ
ները կատարելու համար այն օգտագործում
է ճառագայթների հետագծման եղանակ, որն
արագացվել է octree տվյալների կառուցված
քի օգ
տա
գործ
ման մի
ջո
ցով: Այն սկիզբ է դրել
բարձր դինամիկ միջակայք (high dynamic range
- HDR) ձևաչափով պատկերման հասկացությա
նը, որտեղ լուսավորման մակարդակները (տե
սականորեն) բաց թվային արժեքներն են՝ առա
վելագույնի տասնորդական համամասնությամբ
(օր.՝ 0.0-ից մինչև 1.0) կամ առավելագույնի ամ
բողջ մասի (0-ից 255 / 255) փոխարեն: Այն նաև
հաշվարկում է գլոբալ լուսավորությունը՝ օգտա
գործելով «Մոնթե Կառլոյի» մեթոդը՝ որևէ կետի
վրա ընկնող լույսը նկարագրելու համար (https://
en.wikipedia.org/wiki/Radiance_(software)):
Վ
 եբկայք՝ https://radiance-online.org/
«Radiance»-ը նախագծման մեջ լուսավորման
վերլուծության և տեսապատկերման ծրագրային գործիքակազմ է:
Ն
 երածված ֆայլերը սահմանում են տեսարա
նի երկրաչափական կառուցվածքը, նյութե
րը, լուսատուները, ժամանակը, օրը և երկնքի
պայմանները (ցերեկային լույսի հաշվարկման
հա
մար): Հաշվարկված թվային արժեքները
ներառում են սպեկտրալ պայծառությունը
(այսինքն, պայծառություն + գույն), լուսավորվածությունը (լուսավորվածություն + գույն) և
փայլի ցուցիչները: Մոդելավորման արդյունք
նե
րը կա
րող են հան
դես գալ որ
պես գու
նային
պատկերներ, թվային արժեքներ և ու րվագծային
պատկերներ:
Լ
 ուսավորության ավելի պարզ հաշվարկների և
տեսապատկերման գործիքների համեմատու
թյամբ «Radiance»-ի գլխավոր առավելությունն
այն է, որ երկրաչափական կառուցվածքի կամ
նյութերի մոդելավորման առումով քիչ սահմա
նափակում
ն եր կան: «Radiance»-ն օգտագործ
վում է ճարտարապետների ու ճարտարագետ
ների կողմից՝ նորարարական նախագծային
տարածքների լուսավորությունը, տեսընկալման
որակը և արտաքին տեսքը կանխատեսելու հա
մար, և հետազոտողների կողմից՝ լուսավորման
և ցերեկային լուսավորության նոր տեխնոլոգիա
ները փորձարկելու համար:
Calculux (Philips)
«CALCULUX»-ը մշակվել է «Ֆիլիպս» ընկերու
թյան Լուսավորության նախագծման և կիրառ
ման կենտրոնում (LiDAC): Այն լուսավորության
նախագծման ծրագիր է անհատական համա
կարգիչների համար: «CALCULUX»-ը բաղկացած
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է լուսավորության նախագծման երկու ծրագ
րերից («Indoor»-ը ներքին լուսավորության և
«Area»-ն սպորտային համալիրների լուսավո
րության նախագծման համար) և լուսատուների
մասին տվյալների շտեմարանի կառավարման
ծրագրից: Փաթեթը նախատեսված է լուսավոր
ման ճարտարագետների կողմից արհեստական
լուսավորության նախագծման պարզ հաշվարկ
ներ կատարելու համար:
«Indoor» ծրագ
րով հաշ
վարկ
վում է լույ
սի բաշ
խումը՝ հիմնվելով անդրադարձման գործակից
ների, գոյություն ունեցող (Ֆիլիպս) լուսատու
ների ու լույսի աղբյուրների և սենյակի չափերի
վրա:

Indoor, Area, and a luminaire database
management program. The package is
intended for use by lighting engineers to
carry out simple artificial lighting design
calculations.
The Indoor-program calculates the light
distribution based on the reflection factors,
the specific (Philips) luminaires and light
sources that are applied, and the room
dimensions.
Web site: http://www.lighting.philips.cz/podpora/
podpora-vyrobku/calculux.html,
http://www.lighting.philips.com/main/support/
support/tools.html:
Philips has a wide variety of tools that can
help with all of your lighting projects. No
matter what the demands, from individual
house lighting to large-scale industrial
illumination and everything in between,
we’ve got a tool that will meet your needs.
With lighting simulation software such as
our plugins for DIALux, Relux and Autodesk
3ds MAX design, you can design exactly
the right lighting. You can also take your
pick of our mobile apps, designed to provide
all the info you need on the go. And our
Online Product Catalog details the entire
Philips range, so you can be sure you’ll find
a product that will meet your needs.
DIALux
With this free software you can design,
calculate and visualize light professionally
– single rooms, whole floors, buildings
and outdoor scenes. DIALux is used as
a planning tool by over 600 000 lighting
designers worldwide. DIALux constantly
undergoes further development and meets
the requirements of modern lighting design
and lighting calculation. You can plan
and design using the electronic luminaire
catalogues of the world’s leading luminaire
manufacturers. Superimpose on the CAD
data of other architectural programmes and
create your own lighting design.
Web site: https://www.dial.de/en/dialux/

Կայքէջ՝ http://www.lighting.philips.cz/podpora/podporavyrobku/calculux.html, http://www.lighting.philips.com/
main/support/support/tools.html:
«Ֆիլիպս»-ն ունի գործիքների լայն տեսակա
նի, ո
րը կա
րող է օգ
նել լու
սա
վոր
ման ձեր բո
լոր նախագծերում: Անկախ պահանջներից՝
սկսած տան անհատական լուսավորությունից
մինչև խոշոր արտադրական լուսավորություն և
դրանց միջև ընկած ամեն ինչ: Մենք ունենք այն
գործիքը, որը կբավարարի ձեր պահանջները:
Լուսավորման մոդելավորման համակարգ
չային ծրագրերի («DIALux», «Relux» և «Autodesk
Revit») համար նախատեսված ենթածրագրերով
(plug-in) դուք կարող եք նախագծել պահանջվող
ճշգրիտ լուսավորությունը: Դուք կարող եք նաև
ընտրություն կատարել մեր բջջային հավելված
ների շարքից, որոնց միջոցով կարող եք իրա
կան ժամանակում ստանալ ձեզ անհրաժեշտ
բոլոր տեղեկությունները: Իսկ մեր ապրանքա
տեսակների առցանց կատալոգում մանրամասն
ներկայացված է «Ֆիլիպս» ընկերության ամ
բողջ տեսականին, այնպես որ կարող եք հա
մոզված լինել, որ կգտնեք այն արտադրատեսա
կը, որը կբավարարի ձեր պահանջները»:
DIALux
Այս անվճար համակարգչային ծրագրով դուք
կարող եք մասնագիտական ձևով նախագծել,
հաշվարկել և տեսապատկերել լուսավորությու
նը՝ առանձին սենյակների, ամբողջական հար
կաբաժինների, շենքերի և արտաքին տեսա
րանների համար: «DIALux»-ն օգտագործվում է
որպես պլանավորման գործիք՝ աշխարհի ավելի
քան 600,000 լուսավորման ճարտարագետնե
րի կողմից: «DIALux»-ը մշտապես կատարելա
գործվում է և բավարարում է ժամանակակից
լուսավորման նախագծերի ու լուսավորման
հաշվարկների պահանջները: Դուք կարող եք
պլանավորել և նախագծել՝ օգտվելով լուսատու
ների՝ աշխարհի առաջատար արտադրողների
էլեկտրոնային լուսատուների կատալոգներից:
Տեղադրեք այլ ճարտարապետական ծրագրերի
ավտոմատացված նախագծերի տվյալների վրա
և ստեղծեք լուսավորման ձեր սեփական նախա
գիծը:
Վեբկայք՝ https://www.dial.de/en/dialux/
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Relux

Relux
Tested by Autodesk and accurate in lighting
engineering terms, Revit family files are
available free-of-charge for planners at
www.relux.net

«Autodesk»-ի կողմից փորձարկում անցած և

What is now the biggest Revit family
collection of luminaires, sensors and light
sources available anywhere in the world
is growing in popularity all the time. Since
March 2016, users downloading Revit
family files every working day and there is
an accelerating trend. That is motivation for
our crew to keep on expanding this service.

Աշխարհի ցանկացած վայրում հասանելի «Revit»

լուսատեխնիկական առումով ճշգրիտ՝ «Revit»
ընտանիքի ֆայլերը անվճար հասանելի են նա
խագծողների համար www.relux.net վեբկայքում:
ընտանիքի լուսատուների, սենսորների և լույսի
աղբյուրների ամենամեծ հավաքածուն օրեցօր
ավելի լայն տարածվածություն է գտնում:
2016 թ. մարտ ամսից ի վեր օգտագործողները
ամեն օր ներբեռնում են «Revit» ընտանիքի ֆայ
լերը, և այդ միտումը շարունակում է աճել: Սա
խթանում է մեր աշխատակազմին՝ շարունակե

Did you know that many of the companyspecific Revit family files are not accurate in
lighting engineering terms and that less light
is emitted than in the normal case? Revit
does not distinguish between measured 3D
geometries and additional bodies. Relux,
on the other hand, does make allowance for
this situation and has already incorporated
the solution in the Revit family files of the
Relux members. ReluxNet thus stands for
high-level quality.

լու այս ծառայության ընդլայնումը:
Գ
 իտեի՞ք արդյոք, որ ընկերությանը բնորոշ
«Revit» ընտանիքի շատ ֆայլեր ճշգրիտ չեն լու
սատեխնիկական առումով, և որ ավելի քիչ լույս
է արձակվում, քան իրականում: «Revit»-ը չի
տարբերում երկրաչափական եռաչափ կառուց
վածքը և լրացուցիչ մարմինները: Մյուս կողմից,
«Relux»-ը հաշվի է առնում այս իրավիճակը, և
լուծումն արդեն ներառել է «Relux»-ի անդամ
ների «Revit» ընտանիքի ֆայլերում: Այսպիսով՝
«ReluxNet» նշանակում է բարձր որակ:

To ensure that planners do not lose this
certainty in the Revit environment, Relux is

«Revit» միջավայրի նկատմամբ նախագծողների
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վստահությունը չկորցնելու համար, «Relux»-ն

working on an add-on for Revit. More about
that in one of the next newsletters.
Web site: http://www.relux.biz/ In Fact
nowadays there is a plugin, called «STF
exporter», that allows importing a file in
Revit format with the luminaria locations,
perform calculation and then export back to
Revit.

աշխատում է «Revit»-ի հավելասարքի վրա: Այդ
մասին ավելի մանրամասն կներկայացվի հա
ջորդ տեղեկագրերից մեկում:
Վեբկայք՝ http://www.relux.biz/

Web site: http://www.relux.biz/

Litestar
Managing photometry, spectrum and
product image in a single file and in a
universal way has been a dream so far, but
the dream will soon become reality with the
new version 4.01 of LITESTAR 4D available
as of December 14th, 2016.

Litestar
Մինչև այժմ լուսաչափության, սպեկտրի և ապ
րանքատեսակի պատկերի մեկ ֆայլում և հա
մընդհանուր ձևով կառավարելը եղել է երա
զանք, սակայն երազանքը շուտով իրականու
թյուն կդառ
նա «4.01 of LITESTAR 4D»-ի նոր
տարբերակի շնորհիվ, որը հասանելի կլինի
2016 թ. դեկտեմբերի 14-ից:

Web site: http://www.oxytech.it/default.asp?LN=UK

Կայքէջ՝ http://www.oxytech.it/default.asp?LN=UK

AGi32

AGi32
The lighting industry’s premier calculation
tool, AGi32 can provide numeric and
rendered solutions for almost any lighting
application, interior or exterior, including
roadway and daylighting.
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Լուսավորման ոլորտում հաշվարկման գլխա
վոր գոր
ծի
քը՝ «AGi32»-ը, կա
րող է թվային և
տեսապատկերային լուծում
ն եր ապահովել լու
սավորության գրեթե ցանկացած կիրառության՝
թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին տարածքների, այդ
թվում՝ ճանապարհների և ցերեկային լուսավո
րության համար:

ԳԼՈՒԽ 5. Հ
 ամակարգչային ծրագրեր մոդելավորման և նախագծման համար

Web site: http://www.agi32.com/
AGi32 is a simulation tool used for designing
lighting projects and calculating the amount
of light that will be delivered based on userset parameters. The resulting calculations
are commonly referred to as layouts or pointby-points. AGi32 can calculate the amount
of light that will be delivered in any kind of
design, interior or exterior, and incorporate
surrounding objects, obstructions, and
varying shapes like vaulted ceilings or
rooms in non-linear shapes. It aids lighting
designers, engineers, and electrical
contractors in the evaluation of lighting
designs for projects before they are built
(https://en.wikipedia.org/wiki/AGi32).

Վեբկայք՝ http://www.agi32.com/
«AGi32»-ը մոդելավորման գործիք է, որն օգ
տագործվում է լուսավորությունը նախագծելու և
լույսի այն քանակությունը հաշվարկելու համար,
որը տեղ է հասցվելու՝ հիմնվելով օգտագործո
ղի կողմից սահմանված հարաչափերի վրա: Ար
դյունքում ստացված հաշվարկները սովորաբար
անվանում են մանրակերտեր կամ կետ առ կետ
նախագծեր: «AGi32»-ը կարող է հաշվարկել լույ
սի այն քանակությունը, որը տարածվելու է կամ
արտաքին միջավայրերի համար նախատես
ված ցանկացած տեսակի նախագծում՝ ներքին,
և ներառելու է շրջակա առարկաները, խոչըն
դոտները և զանազան կերպեր, ինչպես օրինակ՝
կամարաձև առաստաղները կամ ոչ գծային սե
նյակները: Այն օգնում է, նախակառուցողական
փուլում, լուսավորման նախագծողներին, ճար
տարագետներին և էլեկտրականության հարցե
րով զբաղվողներին կատարել լուսավորման նա
խագծերի գնահատման աշխատանքներ:
(https://en.wikipedia.org/wiki/AGi32):

«AGi32»-ը նախ և առաջ ճշգրիտ լուսաչափական
կանխատեսում
ն եր կատարելու համար հաշ
վարկման գործիք է. այն տեխնիկական գործիք
է, որը կարող է հաշվել լուսավորվածությունը
ցանկացած իրավիճակում, օգնել լուսատուների
տեղադրման և նպատակային կիրառման հար
ցում և ստուգել լուսավորման ցանկացած թվով
չափանիշների պահպանումը:
Այնու ամենայնիվ, դեռևս շատ ավելին կարելի
է անել լուսաչափական արդյունքները հասկա
նալը բարելավելու համար: Տեսապատկերումը
չափազանց կարևոր է տարբեր նյութերի ու մա
կերևույթների հատկությունների համար լուսա
վորության տարբերությունները հասկանալու և
իրականում՝ լույսի ու մակերևույթի փոխազդե
ցության պարագայում նախագծերում տարբեր
լուսատուների կիրառման արդյունքը կանխա
տեսելու համար:
Ողջ նախագծի արդյունքները պարզորոշ տես
նելու կարողության շնորհիվ «AGi32»-ը դառնում
է նախանմուշին փոխարինող միջոց, որը կարող
է խնայել ժամանակ և գումար՝ ստեղծելով առա
ջարկվող նախագծի վիրտու ալ մոդելը: Այն կա

AGi32 is first and foremost, a Calculation
tool for accurate photometric predictions: A
technical tool that can compute illuminance
in any situation, assist in luminaire placement
and aiming, and validate adherence to any
number of lighting criterion.
However, there is so much more that can
be done to enhance the understanding
of photometric results. Visualization is
extremely important to comprehend
changes in luminance for different materials
and surface properties and predict the effect
of various luminaire designs in real-world,
light and surface interaction.
With the ability to see results clearly for an
entire project, AGi32 becomes a mock-up
substitute that can save time and money
by creating a virtual model of a proposed
design. It can reveal characteristics and
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րող է բացահայտել այնպիսի հատկություններ և
էֆեկտներ, որոնք դժվար կլիներ հայտնաբերել
մինչև տեղադրումն ավարտին հասցնելը:
Լուսավորման պրոֆեսիոնալ նախագծման և
վերլուծության պրակտիկայում «AGi32»-ը կա
րող է դառնալ նախագծման ձեր գործիքակազ
մի անբաժանելի մասը: Եվ այժմ, մեր նոր, բազ
մապրոցեսորային հաշվարկման շարժիչով ձեր
աշխատանքը կավարտվի կարճ ժամանակում
(մեջբերումը կատարվել է http://www.agi32.com/
index.php?id=11 կայքէջից):

effects that would be hard to detect in
anything short of the completed installation.
In the practice of professional lighting design
and analysis, AGi32 can be indispensable in
your arsenal of design tools. And now, with
our new multi-processor capable calculation
engine, your work will be complete in only
a fraction of the time! (citation from http://
www.agi32.com/index.php?id=11)

Output report generation
Any lighting simulation program also generates
a number of reports on all data taken and the
outputted results. These reports contain all
necessary information for analysis and interpretation
of the results. Figure 40 and Figure 41 show the
“Documentation” generation in the DIALux evo. It
provides a number of useful templates and outputs.

Արդյունքների հաշվետվությունների

ստեղծումը

Լուսավորության մոդելավորման ցանկացած ծրա
գիր ստեղծում է նաև ընտրված տվյալների և ստաց
ված արդյունքների մասին մի շարք հաշվետվություն
ներ: Այս հաշվետվությունները պարունակում են ար
դյունքների վերլուծության և մեկնաբանության համար
անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները: Այն տրամադ
րում է մի շարք օգտակար ձևանմուշներ և արդյունք
ներ (Նկար 40, Նկար 41):

Figure 40. Results summary of illumination and its distribution.

Նկար 40. Լուսավորվածության և նրա բաշխվածության արդյունքների ամփոփումը:
As one can see from the summary shown in
Figure 41, in this case the generated and archived
results are:
yy Total luminous flux = 109200 lumen
yy Total power of consumption (load) is 1281W
(1.281 kW).
It is easy to change the luminaria in the DIALux
evo to perform an upgrade in the designed space.
The upgrade first of all may target energy efficiency,
as well as correlated color temperature (CCT) and
the color rendering index (CRI).

Ինչպես երևում է Նկար 41-ու մ ցուցադրված ամփո
փումից, այս դեպքում ստացվել և արխիվացվել է՝
yy Ընդհանուր լուսային հոսք = 109200 լյումեն,
yy Էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սպառում (բեռ)՝
1281 Վտ (1.281 կՎտ):
«DIALux evo»-ում հեշտ է փոխել լուսատուները՝ նա
խագծված տարածքում արդիականացում կատարելու
համար: Արդիականացումն առաջին հերթին կարող է
ու ղղված լինել էներգաարդյունավետությանը, ինչպես
նաև կորելացված գունային ջերմաստիճանին (ԿԳՋ) ու
գունափոխանցման ցուցիչին (ԳՓՑ):
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Figure 41. Outputted Luminaire parts list.

Նկար 41. Արդյունքում ստացված լուսատու ի մասերի ցուցակը:

After the modification of the luminaria, e.g. by
using higher efficacy LED sources, one can easily
recalculate the lighting and output the results in a
form of report templates that will show the actual
advantage of the upgrade. Also it is possible to
model the change of virtually all parameters of the
room:
yy Change the reflectivity of the walls, ceiling and
floor
yy Introduce daylighting through windows or
skyline
yy Change the arrangement of the luminaria
yy Introduce new surfaces of interest, such as
design elements: sculptures, paintings, other
décor, etc.
yy Introduce new furniture
Overall working with a software such as DIALux
evo is extremely easy and productive to achive all
necessary lighting goals for any projects.
After the following links any novice can find lots
of videos assisting Dialux Evo learning.
yy http://en.wiki.dialux.com/index.php?title=Tutorials
yy https://www.youtube.com/user/TheDIALux
yy https://www.dial.de/en/home/
By registering at the http://dxboard.dialux.com
forum, one can ask questions to DIAL experts or
proficient users.

Լուսատուների փոփոխությունից հետո, օրինակ՝
օգտագործելով բարձր արդյունավետությամբ լուսա
դիոդային աղբյուրներ, կարելի է հեշտությամբ վերա
հաշվարկել լուսավորությունը և արդյունքները ստա
նալ հաշվետվության ձևանմուշների տեսքով, որը ցույց
կտա արդիականացման փաստացի առավելությունը:
Նաև հնարավոր է մոդելավորել վիրտու ալ առումով
սենյակի բոլոր հարաչափերի փոփոխությունը.
yy 	Փոխել պատերի, առաստաղի ու հատակի անդրա
դարձելիությունը,
yy Ապահովել ցերեկային լուսավորություն՝ պատու
հանների կամ առաստաղային լուսամուտների մի
ջոցով,
yy 	Փոխել լուսատուների դասավորությունը,
yy 	Ներմուծել նոր անհրաժեշտ մակերեսներ, օրինակ՝
դիզայնի տարրեր՝ քանդակներ, նկարներ, այլ զար
դարանքներ և այլն,
yy 	Տեղադրել նոր կահույք:
Ընդհանուր առմամբ, այնպիսի համակարգչային
ծրագրով աշխատելը, ինչպիսին «DIALux evo»-ն է,
հեշտ է և արդյունավետ՝ ցանկացած նախագծի դեպ
քում լուսավորման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ
նպատակների իրագործման համար:
Ստորև նշված վեբկայքերում կան մեծ ծավալի տե
սանյութեր, որոնք նորեկներին քայլ առ քայլ կուղեկցեն
«DIALux evo»-ն յուրացնելու ճանապարհին:
yy http://en.wiki.dialux.com/index.php?title=Tutorials
yy https://www.youtube.com/user/TheDIALux
yy https://www.dial.de/en/home/
Գրանցվելով ֆորումի կայքում (http://dxboard.dialux.
com), կարելի է հարցեր ու ղղել DIAL-ի մասնագետնե
րին, ինչպես նաև փորձառու օգտագործողներին:
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