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1.  ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱ- 
ԳԾ ՄԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԲՆԱ ԿԱՆ  
ԼՈՒՅ ՍԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՀԻՄ-
ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ-
ՐԸ. ՊԱՐ ԶԵՑ ՎԱԾ ԴԵՊՔ

 Ժա մա նա կա կից հա մա կարգ չային թվային մի ջոց-
նե րը զգա լի ո րեն հեշ տաց րել և հա մա կող մա նի են 
դարձ րել ցան կա ցած նա խագծ ման գոր ծըն թաց: Լու-
սա վո րու թյան նա խագ ծու մը նույն պես զգա լի ո րեն շա-
հել է թվային ծրագ րա վոր ման մի ջոց նե րի ըն ձե ռած 
հս կա յա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից։

 Լու սա վո րու թյան նա խագծ ման ըն թաց քում ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել մի շարք ը նդ հա նուր գոր-
ծոն ներ: Ա հա մի մեջ բե րում ճար տա րա պե տա կան 
լու սա վո րու թյան նա խագծ ման մա սին Վի քի պե դի այի 
հոդ վա ծից (https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_
lighting_design).

 Նա խագծ ման գոր ծըն թա ցում հաշ վի են ա ռն վում՝
 y   Մարդ կային գոր ծու նե ու թյան այն տե սա կը, ո րի 

հա մար պետք է ա պա հով վի լու սա վո րու թյուն,
 y   Պա հանջ վող լույ սի քա նա կու թյու նը,
 y   Լույ սի գույ նը, քա նի որ այն կա րող է ազ դել ի նչ-

պես կոնկ րետ ա ռար կա նե րի, այն պես էլ ը նդ հա-
նուր մի ջա վայ րի տես քի վրա,

 y   Լու սա վո րու թյան են թա կա տա րա ծու թյան մեջ (լի-
նի դա ներ քին, թե ար տա քին) լույ սի բաշխ վա ծու-
թյու նը,

 y   Հենց լու սա վոր ված հա մա կար գի ազ դե ցու թյունն 
այն օգ տա գոր ծո ղի վրա:

 Կետ առ կետ մե թոդ 
Այս շատ պարզ « կետ առ կետ» մե թո դը կի րա ռե լու 

հա մար պետք է հաշ վի առ նել ե րեք գոր ծոն՝ աղ բյու րի 
լույ սի ու ժը, աղ բյու րից մինչև մա կեր ևույթ ըն կած հե-
ռա վո րու թյու նը և մա կեր ևույ թի կողմ ո րո շու մը: 

Են թադ րու թյուն նե րը հետ ևյալն են.
1.   Լու սա տուն դիտ վում է որ պես կե տային աղ բյուր: 

Ի րա կա նում այս մո տար կու մը ճիշտ է, ե թե լու սա - 
տու ի կենտ րո նից մինչև դի տարկ ման կե տը (D) 
հե ռա վո րու թյու նը, օ րի նակ՝ սե ղա նի մա կեր ևույ թը, 
զգա լի ո րեն մեծ է լու սա տու ի չա փե րից (S): Սո վո-
րա բար, ե թե D/S > 5-ից կամ 6-ից, ա պա այս մո-
տար կու մը կա ռա ջաց նի ան նշան սխալ: 

2.  Ա ռաս տա ղից, պա տե րից և հա տա կից ան դրա-
դար ձու մը ան տես վում է, կամ են թադր վում է որ 
հա վա սար է 0-ի: Ը նդ հա նուր առ մամբ, նման են-
թադ րու թյու նը ճիշտ չէ, և այս ե ղա նա կի հիմ ա-
կան սխա լան քի աղ բյուրն է:

3.  1 և 2 կետերի հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ 
լու սա վո րու թյու նը նվա զում է D հե ռա վո րու թյան 
քա ռա կու սուն հա կա դարձ հա մե մա տա կան օ րեն-
քով, այ սինքն՝ կախ ված է 1/D2-ից:

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.

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): 

The design process takes account of:

 y  The kind of human activity for which lighting is to 
be provided

 y  The amount of light required

 y  The color of the light as it may affect the views of 
particular objects and the environment as a whole

 y  The distribution of light within the space to be 
lighted, whether indoor or outdoor

 y  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. 

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 consi-
deration, 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.
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Ն կար 1-ու մ ցու ցադր ված է այս պարզ մո տար կու մը: 

որ տեղ Ev լու սա վոր վա ծու թյունն է՝ ար տա հայտ ված 
լյուք սով (լք), I-ն լույ սի ու ժն է՝ կան դե լայով (կդ), α-ն լույ-
սի ան կման ան կյունն է դի տարկ ման են թա կա մա կեր-
ևույ թին ու ղ ղա հա յաց գծի նկատ մամբ: Ու շադ րու թյուն 
դարձ րեք, որ որ պես դի տարկ ման են թա կա մա կեր-
ևույթ սո վո րա բար վերց վում է հա տա կից 80 սմ բարձ-
րու թյամբ աշ խա տան քային հար թու թյու նը:

Օ րի նակ, ե թե ու նենք 1 կդ լույ սի ու ժ ու նե ցող լու-
սա տու, 1 մ հե ռա վո րու թյուն և նոր մալ ան կում (α = 0), 
ա պա մա կեր ևույ թի թի րա խային կե տում կու նե նանք  
Ev =1 լյուքս։ Ե թե α = 60⁰, cos(α) = 0.5, 1 մ հե ռա վո րու-
թյուն և 600 կդ լույ սի աղ բյուր, ա պա Ev = 300 լյուքս։ 
Միև նույն դա սա վո րու թյամբ 2 մ հե ռա վո րու թյան դեպ-
քում կու նե նանք 75 լյուքս։ 

Figure 1 is illustrating this basic approximation 
method.

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 

Ա վե լի ը նդ հա նուր դեպ քում հաշ վար կը կա տար վում 
է հետ ևյալ կերպ: Չափ վում է լու սա տու ի բարձ րու թյու նը 
հա տա կից՝ հլ - ը: Այ նու հետև ո րոշ վում է աշ խա տան-
քային մա կեր ևույ թի բարձ րու թյու նը՝ հա – ն: Դրանց 
տար բե րու թյու նը՝ հ = հլ - հա հան դի սա նում է լամ պի 
բարձ րու թյու նը աշ խա տան քային մա կեր ևույ թի նկատ-
մամբ, այ սինքն այն մա կեր ևույ թի, ո րի վրա ը նտր ված 
կե տում (A) ցան կա նում ե նք չա փել լու սա վո րու թյան մա-
կար դա կը: Լույ սի աղ բյու րի տեխ նի կա կան մաս նագ-
րից գտ նում ե նք նրա լույ սի ին տեն սի վու թյու նը (ու ժը) 
ար տա հայտ ված կան դե լայով (կդ) զրո յա կան ան կյան 
հա մար (α = 0), այ սինքն լույ սի այն բա ղադ րի չի հա-
մար, ո րն ու ղ ղա հա յաց է հա տա կին:

Equation 1-1 /  Հա վա սա րում 1-1.
Ev = I cos(α) / D2

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 
surface.  If α = 60o, 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.

Ն կար 1. Կետ առ կետ ե ղա նա կը: 
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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).

We determine cos(α)=h/D, yielding 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 

Գ ծագ րի վրա այն ներ կա յաց ված է որ պես I0: Այժմ 
ան հրա ժեշտ է ո րո շել D-ի ար ժե քը, ո րը А կե տի հե ռա-
վո րու թյունն է լամ պից (L)՝ AL հատ վա ծը:  Գծագ րից եր-
ևում է, որ LBA ու ղ ղան կյուն ե ռան կյան մի է ջը ար դեն 
ո րոշ ված հ-ն է, մյուս է ջը՝ r-ը, դա А կե տի հե ռա վո րու-
թյունն է I0-ից կամ, այլ կերպ ա սած, լամ պից ի ջեց րած 
ու ղ ղա հա յա ցից: r-ը հեշ տու թյամբ ո րոշ վում է AB հատ-
վա ծը չա փե րի զով չա փե լով: Օ գտ վե լով Պյու թա գո րա-
սի թե ո րե մից՝ ո րո շում ե նք D-ն. D=  (հ2 + r2):

D-ի ար ժե քը ստա նա լուց հե տո կա րող ե նք ո րո շել. 
cos(α) = h/D, դրա նով ի սկ ո րո շում ե նք Iα-ն. Iα = I0 . 
cos(α), ո րը հան դի սա նում է α ան կյան տակ I0-ի բա-
ղադ րիչն՝ ու ղղ ված լամ պից A կե տը: Այժմ ու նենք բո լոր 
տվյալ նե րը Ev = I0 · cos(α) / D2 բա նաձ ևից օ գտ վե-
լու հա մար: Այս բա նաձևն ու նի ներ կա յաց ման նաև այլ 
տեսք, ո րը կոչ վում է կո սի նուս խո րա նար դի բա նաձև: 
Այն ստաց վում է, ե թե մենք D-ի փո խա րեն տե ղադ րենք   
D = h/cos(α): Այդ դեպ քում կս տա նանք 

Այս պի սով, ու նե նա լով չա փե րիզ և լու սա տու ի լույ սի 
ու ժի ար ժե քը 0 ան կյան հա մար, կա րե լի է ո րո շել լու-
սա վո րու թյան ար ժե քը ցան կա ցած կե տում:

 Ե թե լու սա վոր վա ծու թյան փո խա րեն մեր թի րա խը 
լի նի մա կեր ևույ թի պայ ծա ռու թյու նը, ա պա հարկ կլի նի 
կի րա ռել Հա վա սա րում 1-2-ը (տես Գլուխ 1, Հա վա սա-
րում 3-6):

 

 

որ տեղ Lv-ն պայ ծա ռու թյան մա կար դակն է՝ ար տա-
հայտ ված կդ/մ2-ով, Ev-ն լու սա վոր վա ծու թյան մա կար-
դակն է լյուք սով՝ Հա վա սա րում 1-1-ից R-ն ան դրա-
դարձ ման գոր ծա կիցն է, π = 3.14159...:

Հա վա սա րում 1-1-ի և Հա վա սա րում 1-2-ի մի ա վոր-
ման ար դյուն քը Հա վա սա րում 1-3-ն է.

 

Օ րի նակ, ե թե մա կեր ևույթն ու նի 30% ան դրա-
դարման գործակից, են թադ րենք այն ամ բող ջո վին 
դի ֆուզ է, այ սինքն, այն լամ բեր տյան դի ֆու զոր է՝ չու-
նի հայե լային ան դրա դարձ ման բա ղադ րիչ, և լույսի 
ինտենսիվությունը (ուժը) 300 կդ է, D = 1 մ, ա պա  
Lv = 300 x 0.3 / 3.14159 ≈ 28.65 կդ/մ2։ Տար բեր մա-
կեր ևույթ նե րի ան դրա դարձ ման գոր ծա կից նե րը ներ-
կա յաց ված են Ա ղյու սակ 1-ու մ։

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):

Equation 1-2 / Հա վա սա րում 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:

Equation 1-3 / Հա վա սա րում 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.
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CHAPTER 5. Software for Simulation and Design

Ա ղյու սակ 1. Մա կեր ևույթ նե րի ան դրա դարձ ման  
գոր ծա կից ներ, տո կոս

Մա կեր ևույ թի  
գույ նը

Անդ րա դարձ ման  
գոր ծա կից (%)

Ս պի տակ 70-80
Բաց 50
Մոխ րա գույն 30
Մուգ մոխ րա գույն 20
Մուգ 10

Այս տեղ ան հրա ժեշտ է, որ լու սա տուն ու նե նա ան-
հրա ժեշտ լույ սի ու ժ ա պա հո վող լամպ։ 

Այս պի սով, ե թե ու նենք տվյալ ներ լու սա տու ի և մա-
կեր ևույթ նե րի փո խա դարձ կոոր դի նատ նե րի, ի նչ պես 
նաև լու սա տու ի լույ սի ու ժի և մա կեր ևույթ նե րի ան դրա-
դարձ ման գոր ծա կից նե րի մա սին, ա պա վե րո հի շյալ 
մո տար կում ե րով հեշ տու թյամբ կա րե լի է ստա նալ այդ 
մա կեր ևույթ նե րի վրա պայ ծա ռու թյան հա մա պա տաս-
խան բաշխ վա ծու թյուն նե րը։

 Լույ սի հոս քի օգ տա գործ ման գոր ծակ ցի 
մե թոդ
 Սա մեկ այլ հա մե մա տա բար պարզ մե թոդ է, ո րը, 

աշ խա տան քային մա կեր ևույ թի վրա ըն կած ու ղիղ լույ-
սի հոս քից բա ցի, հաշ վի է առ նում նաև ան դրա դար ձու-
մից ստաց վող լույ սի ա նուղ ղա կի հոս քե րը1.

Ev = Eու + Eա

Ev՝ աշ խա տան քային մա կեր ևույ թի վրա ը նդ հա նուր 
լու սա վոր վա ծու թյունն է,

Eու՝ լու սա տու նե րից ան մի ջա պես (ու ղիղ) աշ խա-
տան քային մա կեր ևույ թի վրա ա ռա ջա ցած լու սա վոր-
վա ծու թյունն է,

Eա՝ աշ խա տան քային մա կեր ևույ թի վրա սե նյա կի 
մա կեր ևույթ նե րի ան դրա դար ձու մից ա ռա ջա ցած լու-
սա վոր վա ծու թյունն է:

 Սահ մա նում2. [ Լույ սի հոս քի - ԱՀ] օգ տա գործ ման 
գոր ծա կից (Օ.Գ. կամ η). հարմար է արտահայտել 
որպես աշ խա տան քային մա կեր ևույ թին հասնող լույսի 
մասը՝ տոկոսով, կամ «օգտագործելի լույս»: Օ.Գ.-ն աշ-
խա տան քային մա կեր ևույ թին ըն կած լույ սի հոս քի հա-
րա բե րու թյունն է լու սա տու ի բո լոր լամ պե րի ա ռա ջաց-
րած ը նդ հա նուր լույ սի հոս քին։

 Օ.Գ. = Φա / n · Φլ

Φա` լույ սի հոսքն է աշ խա տան քային մա կեր ևույ թի վրա,
Φլ ` լու սա տու ի մեկ լամ պի լույ սի հոսքն է,
n` լու սա տու ի լամ պե րի ը նդ հա նուր քա նակն է:
Այս ցուցանիշը հաշվի է առնում սենյակի երկրա չա փու-
թյունը, լուսատուի արդյունավետությունը և առաս տա-
ղի, պատերի, հատակի անդրա դար ձողակա նու թյունը: 

Table 1. Coefficients of reflectivity of surfaces, 
percent

Surface color Coefficients of 
reflectivity (%)

White 70-80
Light 50
Grey 30
Dark grey 20
Dark 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 
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:

Ev = Ed + Er

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         Л. П. Варфоломеев, «Элементарная светотехника», 2013г. 

2     http://www.acuitybrands.com/resources/customer-services/lighting-definitions
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Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

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 կախ ված է լու սա տու ի լույ սի բաշխ ման կո-
րից (ԼԲԿ) կամ, այլ կերպ ա սած, լույ սի ան կյու նային 
բաշխ վա ծու թյու նից, լու սա վո րող սար քե րի ՕԳԳ-ից, 
սե նյա կի ե րկ րա չա փա կան կա ռուց ված քից, պա տե րի, 
ա ռաս տա ղի ու հա տա կի ան դրա դարձ ման գոր ծա կից-
նե րից, ի նչ պես նաև աշ խա տան քային մա կեր ևույ թի 
նկատ մամբ լու սա տու ի բարձ րու թյու նից՝ հ-ի ց։ 

Ա ռաս տա ղի և հա տա կի հա մե մատ պա տե րի ան-
դրա դար ձու մը/կ լա նու մը հաշ վի առ նե լու նպա տա կով 
սե նյա կի ե րկ րա չա փա կան կա ռուց ված քը դի տար կե լու 
հա մար սահ ման վում է սե նյա կի ե րկ րա չա փա կան կա-
ռուց ված քի ցու ցի չը, i որ պես (Հա վա սա րում 1-4).

 

որ տեղ a-ն սե նյա կի եր կա րու թյունն է, b-ն՝ սե նյա կի լայ-
նու թյու նը, h-ն՝ լու սա տու ի բարձ րու թյունն է աշ խա տան-
քային մա կեր ևույ թի նկատ մամբ (ոչ թե սոսկ սե նյա կի 
բարձ րու թյու նը): Այս պի սով, այս ցու ցի չը հաշ վի է առ-
նում թե՛ հա տա կի մա կե րե սը (ab) և նրա կի սա պա րա-
գի ծը (a + b), թե՛ h բարձ րու թյու նը: Օ րի նակ, ե թե a = 6 
մ, b = 6 մ, h = 1.5 մ, ա պա 36/12·1.5 = 2.0: Սա կայն ե թե 
սե նյակն ու նի նույն մա կե րեսն ու բարձ րու թյու նը, բայց 
a = 2.7 մ, b = 13.3 մ, ա պա 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:

 Լու սա տու նե րի թի վը (N), որ ան հրա ժեշտ է a եր կա-
րու թյուն և b լայ նու թյուն ու նե ցող սե նյա կում պա հանջ-
վող լու սա վոր վա ծու թյուն (Ev) ա պա հո վե լու հա մար, 
սահ ման վում է Հա վա սա րում 1-5-ով.

 Հա վա սա րում 1-5

N = Ev ab k z / Օ.Գ. n Φլ 

որ տեղ k-ն դեգ րա դաց ման ա րա գու թյունն է, z-ը՝ լու-
սա վոր վա ծու թյան ան հա մա չա փու թյան գոր ծա կի ցը 
(սո վո րա բար 1,15 է), Φլ -ը մեկ լամ պի լույ սի հոսքն է 
լյու մեն նե րով, n-ը՝ մեկ լու սա տու ի մեջ լամ պե րի թի վը: 
Դեգ րա դաց ման k ա րա գու թյու նը՝ լամ պի լույ սի հոս քի 
նկատ մամբ բազ մա պատկ ման գոր ծա կից է, ո րը հաշ-
վի է առ նում  օգ տա գործ վող լամ պե րի ան հրա ժեշտ 
լու սատ վու թյու նը դրանց ծա ռա յու թյան ժամ կե տի ո ղջ 
ըն թաց քում և ա պա հո վում լու սա վո րու թյան հաշ վար կի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը ստան դար տին: 

Օ.Գ.-ն ո րո շե լու ըն թա ցա կար գը բեր ված է ստորև, 
օգ տա գոր ծե լով Ա ղյու սակ 2-ը.
ա. ը նտ րել օգ տա գործ վե լիք լու սա տու ի ԼԲԿ-ե րի տե-

սա կը: Լու սա տու ի ԼԲԿ-ի տե սա կով ո րոշ վում է լույ-
սի այն մաս նա բա ժի նը, ո րն ու ղղ վում է լու սա տու ից 
պա տե րին:

բ. ը նտ րել սե նյա կի ե րկ րա չա փա կան կա ռուց ված քի 
հաշ վարկ ված ցու ցի չի հա մա պա տաս խան տո ղը: 
Հա վա սա րում 1-4-ի i - ով ո րոշ վում է, թե ի նչ պես է 

Equation 1-4 / Հա վա սա րում 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 geo-
metry index. The i of Equation 1-4 decides how 
the room configuration helps to use the wall 
reflections.
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սե նյա կի կա ռուց վածքն օգ նում օգ տա գոր ծել պա տե-
րից ան դրա դար ձու մը:

գ. ը նտ րել այն սյու նա կը, ո րն ա մե նա մոտն է ա ռաս-
տաղ, պա տեր ու հա տակ ե ռյա կի ան դրա դարձ ման 
հատ կու թյուն նե րին: Ա նդ րա դարձ ման գոր ծա կից նե-
րի ե ռյա կով սահ ման վում է ան դրա դարձ ման չա փը: 

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).

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.

Table 2.  To the definition of the coefficient of light flow utilization (C.U.), in percent.

Ա ղյու սակ 2. Լույ սի հոս քի օգ տա գործ ման գոր ծակ ցի (Օ.Գ.) սահ մա նու մը, տո կո սով:

Luminaire with semi-wide LDC
Կի սա լայն ԼԲԿ-ով լու սա տու

Reflection coefficient, %
Անդ րա դարձ ման գոր ծա կից, %

Ceiling
Ա ռաս տաղ 80 80 80 70 50 50 30 0

Walls
Պա տեր 80 50 30 50 50 30 30 0

Floor
Հա տակ 30 30 10 20 10 10 10 0

Room geometry index
Սե նյա կի ե րկ րա չա փա կան  
կա ռուց ված քի ցու ցիչ

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
Luminaire with deep LDC
Խոր ԼԲԿ-ով լու սա տու

Room geometry index
Սե նյա կի ե րկ րա չա փա կան  
կա ռուց ված քի ցու ցիչ

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

Ար դյուն քում ստաց ված թի վը օպ տի մալ Օ.Գ.-ն է, 
այս դեպ քում = 50% (0.5):

2.7x13.3 մ սե նյա կի դեպ քում, որ տեղ Ev = 100 լք, 2 
լամպ պա րու նա կող լու սա տու՝ խոր ԼԲԿ-ով, յու րա քան-
չյուր լամ պը 500 լմ, կս տաց վի՝ N = (100 լք • 35.91 մ2 • 
1.5 • 1.15) / (0.5 • 2 • 500 լմ) = 12.39, ի սկ կլո րա ցու մով 
= 12 կամ 13 լու սա տու: 50 լյուքս պա հան ջի դեպ քում 
ան հրա ժեշտ կլի նի 6 լու սա տու:
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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).

 Ցե րե կային լույ սի և ար հես տա կան  
լու սա վո րու թյան հա մա տե ղում
 Ցե րե կային և ար հես տա կան խա ռը լու սա վո րու թյան 

հա մա տեղ ման դեպ քում տե ղի է ու նե նում լույ սի դաշ-
տե րի  գու մա րում (Ն կար 2):

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.

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

Ն կար 2. Ցե րե կային լույ սի և ար հես տա կան լույ սով լու սա վո րու թյան հա մա տե ղում: 

 Քա նի որ ար ևի լույ սից լու սա վոր վա ծու թյան մա-
կար դա կը փո փո խա կան է, ող ջա միտ է օգ տա գոր ծել 
ավ տո մատ թու լաց նող սար քեր (dimmer), ո րոնք ամ-
բող ջու թյամբ ան ջա տում են ար հես տա կան լու սա վո-
րու թյու նը, ե թե ցե րե կային լույսն ա պա հո վում է պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան լու սա վո րու թյուն լու-
սա մուտ ներից, եր դիկ-լու սա տար նե րից, կամ դրանց 
հա մադ րու թյու նից: Ե րբ ցե րե կային լույ սը բա վա րար չէ 
թու լաց նող սար քը ա պա հո վում է ար հես տա կան լու սա-
վոր վա ծու թյան մի ջին մա կար դակ: Դրա բա ցա կա յու-
թյան դեպ քում այն ա պա հո վում է ամ բող ջա կան ար-
հես տա կան լու սա վո րու թյուն:
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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:

 y  Selection of luminaria type, size and placement

 y  model ceiling, floor and walls materials

 y  make optimization for energy efficiency

 y  provide comfort, ergonomics and safety

 y  modelling dimming of groups of luminaria

 y achieve aesthetical impact

Other important functions of software for lighting 
calculation are:

 y  Integration to the space modelling software 
such as Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, 
3D studio, ArchiCAD, etc.;

 y  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.  ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ- 
ԳԾ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ 
ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՀԻՄ ՔՈՒՄ ԸՆ ԿԱԾ 
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ԱԿՆԱՐԿ. ՀՆԱ ՐԱ-
ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՀ ՄԱ-
ՆԱ ՓԱ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Լու սա վո րու թյան հա մա կարգ չային ծրագ րի խն-
դիրն է՝ ո րո շա կի ճշգր տու թյամբ հաշ վել տվյալ մա կեր-
ևույթ(ներ)ի լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը:  Հա մա-
կարգ չային ծրա գիրն օգ նում է ստան դարտ նե րին ու 
նոր մե րին հա մա պա տաս խան նա խագ ծել լու սա վո րու-
թյան հա մա կար գը հետ ևյալ կերպ՝
 y   լու սա տու ի տե սա կի, չա փի և տե ղադր ման վայ րի 

ը նտ րու թյամբ,
 y   մո դե լա վո րել ա ռաս տա ղի, հա տա կի ու պա տե րի 

նյու թե րի հատ կու թյուն նե րը,
 y   կա տա րել օպ տի մա լա ցում՝ է ներ գաար դյու նա վե տու-

թյան նպա տա կով, 
 y ա պա հո վել հար մա րա վե տու թյուն, էր գո նո մի կա և 

ան վտան գու թյուն,
 y  մի խումբ լու սա տու նե րի լույ սի ու ժի կար գա վոր ման 

մո դե լա վո րում,
 y  հաշ վի առ նել գե ղա գի տա կան գոր ծո նը:

 Լու սա վո րու թյան հաշ վար կի հա մար հա մա կարգ-
չային ծրագ րի այլ կար ևոր գոր ծա ռույթ ներն ե ն՝ 
 y  ին տեգ րում գո յու թյուն ու նե ցող եռաչափ մո դե լա-

վոր ման այն պի սի հա մա կարգ չային ծրագ րե րի հետ, 
որ պի սիք են օ րի նակ՝ Autodesk AutoCAD-ը, Autodesk 
Revit-ը, ArchiCAD-ը և այլն,

 y   բարձր դի նա միկ մի ջա կայք (HDR) ձևա չա փով լու-
սան կար ներ օգտագործելու կա րո ղու թյուն:

 Լու սա վո րու թյան մո դե լա վոր ման  
ե ղա նակ ներ

 Տեր մի նա բա նու թյուն

 Նախ քան մո դե լա վոր ման մե թոդ նե րը ներ կա յաց-
նե լը, ծա նո թա նանք այս ո լոր տում օգ տա գործ վող ո րոշ 
հիմ ա կան տեր մին նե րի հետ:

 Հա մա կարգ չային գրա ֆի կա. այս եզ րույ թը 1961թ-
ին հե ղի նա կել են « Բոինգ» ըն կե րու թյան մաս նա գետ-
ներ Վերն Հադ սո նը և Վի լի ամ Ֆեթ թե րը:
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Computer graphics - is a vast and recent area 
in computer science. The term refers to computer-
generated 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 three-
dimensional 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. 

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/Աղ բյու րը՝ http://www.boeingimages.com/archive/William-Fetter%27s-Boeing-Man-Pilots-a-Jet-2F3XC54BF_Q.html.

Ն կար 3. Վի լի ամ Ֆեթ թե րի ստեղ ծած մար դու ա ռա ջին ե ռա չափ մո դե լը: Այն օ դա չու ի մո դել է ր՝ 1964թ-ին 
ստեղծ ված կար ճատև հա մա կարգ չային շար ժան կա րում (ա նի մա ցի ա յում) և հայտ նի է որ պես Բոինգ Մեն 
կամ Բոի մեն:

 Հա մա կարգ չային գրա ֆի կան՝ հա մա կարգ չային 
գի տու թյան ըն դար ձակ և նոր ո լորտ է: Հա մա կար գի-
չը և հա տուկ ծրագ րային ա պա հո վու մը օգ տա գոր ծե լով 
որ պես գոր ծիք ներ, այն՝ սին թե զում և մշա կում է պատ-
կեր ներ, ի նչ պես նաև, թվայ նաց նում է ի րա կան աշ-
խար հից վերց րած տե սա պատ կեր նե րը, նրանց պահ-
պան ման և հե տա գա օգ տա գործ ման հա մար: 

3D գրաֆիկան կամ եռաչափ գրաֆիկան՝   հա մա-
կարգ չային գրա ֆի կայի բա ժին է: Այն տար բեր մե թոդ-
նե րի և գոր ծիք նե րի հա վա քա ծու է, ո րը թույլ է տա լիս 
տա րա ծու թյան մեջ  կա ռու ցել ծա վա լային մար մին ներ: 
Ի տար բե րու թյուն ե րկ չափ գրա ֆի կայի, այս դեպ քում 
պատ կե րը հան դի սա նում է տե սա րա նի ե ռա չափ մո դե-
լի ե րկ րա չա փա կան պրոյեկ ցի ան հար թու թյան վրա: 

3D մոդելավորումը կամ եռաչափ մոդելավորումը՝ 
դա, հա մա կարգ չային հա տուկ ծրագ րե րի մի ջո ցով, 
ե ռա չափ տա րա ծու թյան մեջ, մարմ ի  մա կեր ևույթ նե-
րը մա թե մա տի կո րեն  ներ կա յաց նե լու պրո ցես (գոր-
ծըն թաց) է: 

Ար դյուն քում ստաց վում է 3D մոդել (եռաչափ 
մոդել): Այն կա րող է լի նել շար ժա կան կամ ան շարժ, 
ի րա կան կամ վե րա ցա կան (ա բստ րակտ): 3D մո դե-
լը՝ ե ռա չափ ա ռար կայի մա թե մա տի կա կան ներ կա յա-
ցում է: Այն կա րե լի է ֆի զի կա պես կա ռու ցել ե ռա չափ 
տպի չի օգ նու թյամբ (3D printer): 

Ե ռա չափ տե սայ նա ցու մը (3D rendering)` ե ռա չափ 
մո դե լը կամ  տե սա րա նը վե րա ծում է պատ կե րի կամ 
շար ժան կա րի՝ ե րկ չափ հար թու թյան վրա (օ րի նակ՝ 
դիսփ լեյի վրա): 

Այս պրո ցե սը նման է տե սախ ցի կով լու սան կա րե-
լուն, ե րբ նկար վող ե ռա չափ տե սա րա նը ար տա պատ-
կեր վում և գրանց վում է ֆո տո ժա պա վե նի 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).

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/Աղ բյու րը՝ 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:

Ն կար 4. Տե սայ նաց ման օ րի նակ՝ ա ռանց ստ վե րարկ ման  (ա, բ) և ստ վե րարկ ման կի րառ մամբ (գ):

Ստ վե րար կում (shading, ան գլե րեն shadow` ստ վեր)  
տեր մի նը փո խառ վել է նկար չա կան գրա ֆի կայից, ե րբ 
պատ կե րի վրա խիտ և նոսր գծեր նկա րե լով, պատ կեր-
վում են տե սա րա նի մութ և լու սա վոր  մա սե րը, նկա րին 
հա ղոր դե լով տա րա ծա կա նու թյան պատ րանք: 

Հա մա կարգ չային գրա ֆի կա յում ստ վե րար կու մը 
օգ տա գործ վում է 3D տե սա րա նի ա ռար կա նե րի/ մա-
կե  րևույթ նե րի բազմանկյունների գույ նի ե րան գը և հա-
գեց վա ծու թյու նը   ճիշտ վե րար տադ րե լու հա մար: Այդ 
նպա տա կով, ծրա գի րը հաշ վի է առ նում մա կեր ևույ թի 
հե ռա վո րու թյու նը և  ան կյու նը լույ սի աղ բյու րի և տե-
սախ ցի կի նկատ մամբ, մա կեր ևույ թի նյու թի հատ կու-
թյուն նե րը լույ սի ան դրա դարձ ման ա ռու մով: Վերջ նա-
կան նպա տա կը՝ պատ կե րին լու սան կար չա կան հա-
վաս տի ու թյուն հա ղոր դելն է: Ստ վե րար կու մը ար վում 
է տե սայ նաց ման ըն թաց քում՝ շեյ դեր (shader) կոչ վող 
ծրագ րի մի ջո ցով (Ն կար 4):    

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.

 Պատ կե րի հար թու թյու նը  (image plane)՝ դա այն 
հար թու թյունն է տա րա ծու թյուն մեջ, ո րը նույ նաց վում 
է դիսփ լեյի հար թու թյան հետ: Այն, նաև, կոչ վում է էկ
րա նի հար թու թյուն (screen space):  Ե թե շա րու նա կենք 
հա մե մա տու թյու նը տե սախ ցի կի հետ, ա պա ֆո տո ժա-
պա վե նը  պատ կե րի հար թու թյուն  է:

Այդ հար թու թյան վրա ու ղ ղան կյուն տա րա ծու թյու նը 
կոչ վում է տե սա պա տու հան, ո րը « կապ վում է» դիսփ-
լեյի հետ:

Ս րա նով հա մա պա տաս խա նու թյուն է հաս տատ վում 
դիսփ լեյի փիք սել նե րի և ի րա կան ե ռա չափ տա րած քի 
կե տե րի (կամ ճառագայթների) միջև:
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Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

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.

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

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.
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.

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.

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.

 Ի րա կան կյան քում, ե րբ լույ սի աղ բյուրն ար ձա կում է 
ֆո տոն նե րի հոսք (ճա ռա գայթ), դրանք տա րած վում են 
այն քան ժա մա նակ, մինչև հան դի պում են որ ևէ ար գել-
քի (մա կեր ևույ թի): Ե րկ րա չա փա կան օպ տի կայի և այլ 
ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի հա մա ձայն՝ ֆո տոն նե րի հետ 
կա րող է տե ղի ու նե նալ (Ն կար 5), տես նաև Գլուխ 1.

1.  կ լա նում՝ մա կեր ևույ թը կլա նում է նախ նա կան ճա-
ռա գայ թային է ներ գի այի մի մա սը, այ սինքն ֆո-
տոն նե րի ո րոշ տո կոս կլան վում է, 

2.  անդ րա դար ձում՝ ֆո տոն նե րի ան դրա դար ձում  
մա կեր ևույ թից. 

• դի ֆուզ՝ ե րբ ան դրա դար ձու մը բո լոր ու ղ ղու-
թյուն նե րով հա վա սա րա չափ է

•  հայե լային՝ ե րբ ան դրա դառ նում է մեկ ու ղ ղու-
թյամբ

•  փայ լուն՝  ե րբ ան դրա դար ձու մը բո լոր ու ղ ղու-
թյուն նե րով է, բայց ան հա վա սա րա չափ 

3.  բե կում՝ ե թե մա կեր ևույ թը  լու սա թա փանց է,  ֆո-
տոն նե րի ո րոշ մա սը թա փան ցում է նյու թի մեջ՝ 
փո խե լով ի րենց ըն թաց քի ու ղ ղու թյու նը, կարող է 
ցրվել դեպի ներս, եթե մակերևույթը խորդուբորդ է,

4.  ֆ լու ո րես ցեն ցի ա՝ մա կեր ևույ թը կա րող է կլա նել 
ֆո տոն նե րի ո րոշ մա սը և կր կին ար ձա կել պա կաս 
է ներ գի այով (ա վե լի եր կա րա լիք գույն)՝ ո րո շա կի, 
ա ռա վե լա պես ցր ված ու ղ ղու թյուն նե րով: Ֆլու ո րես-
ցեն ցի ան՝ հազ վա գյուտ եր ևույթ է, հա մե մա տա բար 
թույլ է և ու սում ա սիր վում է հա տուկ ծրագ րե րով: 
Այն  չի ը նդ գրկ վում լու սա վո րու թյան մո դե լա վոր-
ման տա րած ված ալ գո րիթ մե րում:

 Հարկ է նշել, որ ցան կա ցած փո խազ դե ցու թյան 
ժա մա նակ միշտ առ կա են և՛ կլա նու մը, և՛ ան դրա դար-
ձու մը, ո րոնց չա փը ո րոշ վում է տվյալ նյու թի ան դրա-
դարձ ման և կլան ման գոր ծա կից նե րով:

  

Figure 5.  Types of reflection from different surfaces.

 

translucent 
թափանցիկ 

pure diffuse  (Lambertian) 
լրիվ  դիֆ�զ (Լամբերտյան) 

pure specular 
հայելային 

glossy 
փայլ�ն 

Ն կար 5. Ա նդ րա դար ձու մը տար բեր մա կեր ևույթ նե րից:
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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:

 y  raytracing algorithms,

 y  radiosity (luminance) algorithms,

 y  photon mapping.

An illustration of the basic principles of three 
main algorithms is given in Figure 6. 

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

Light rays
Լ�յսի ճառագայթներ Light rays

Լ�յսի ճառագայթներ
Light rays
Լ�յսի ճառագայթներ

View direction
Հայացքի �ղղ�թյ�նը

(c)(b)(a)

Ն կար 6. Երեք ալ գո րիթ մե րի հի մունք նե րի սխե մա տիկ պատ կե րու մը. (a) ճա ռա գայ թի հե տագ ծում,  
(b) ետ ճա ռա գայ թում, (c) ֆո տոն նե րի քար տեզ։

Անդ րա դար ձած/ թա փան ցած լույ սը շա րու նա կում 
է տա րած վել՝ փո խազ դե լով այլ մա կեր ևույթ նե րի հետ 
մինչև վերջ նա կա նա պես կլան վե լը: Ցան կա ցած պա-
հին, լույ սի հիմ ա կան մա սը, ո րը մենք ըն կա լում ե նք՝ 
դա մեկ փո խազ դե ցու թյան  ար դյունք է: 

Այդ պատ ճա ռով, մենք կա րող ե նք սահ մա նա փակ-
վել նույ նիսկ մեկ փո խազ դե ցու թյան մո դե լով՝ ստա նա-
լով բա վա րար ո րա կի պատ կեր ներ: Ինչ ևի ցե, հե տա գա 
փո խազ դե ցու թյուն նե րը բա զում ման րա մա սեր են ա վե-
լաց նում պատ կե րին: 

Այս պրո ցես նե րը մո տար կե լու (հաշ վար կը հեշ տաց-
նե լու գի տա կան մե թոդ, ո րը կա յա նում է սկզբ նա կան 
օբյեկտ նե րը ա վե լի պարզ նմա նակ նե րով փո խա րի նե-
լու մեջ) հա մար մշակ վել են մի շարք մե թոդ ներ (ալ գո-
րիթ մեր):

 Լու սա վո րու թյան մո դե լա վոր ման հա մա կարգ չային 
ծրագ րե րում լայն կի րա ռում են ստա ցել հետ ևյալ ալ գո-
րիթ մե րը կամ դրանց հա մադ րու թյու նը՝
 y   ճա ռա գայ թի հե տագ ծում, 
 y  ետ ճա ռա գայ թում կամ ճա ռա գայ թո ղա կա նու թյուն, 
 y  ֆո տոն նե րի քար տե զագ րում: 

Ն կար 6-ը սխե մա տիկ պատ կե րում է այս ե րեք ալ-
գո րիթ մե րի հի մունք նե րը:

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

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. 

Այս ե րեք ալ գո րիթ մե րը պատ կա նում են «գ լո բալ  
լու սա վո րու թյան» (Global Illumination, GI) ալ գո րիթ մե րի 
ըն տա նի քին: 

 Այս տի պի ալ գո րիթ մերն ա վե լի ի րա կան են վե րար-
տադ րում ե ռա չափ տե սա րա նի լու սա վոր վա ծու թյու նը, 
քա նի որ հաշ վի են առ նում ոչ մի այն լույ սի աղ բյու րից 
ան մի ջա պես ա ռար կայի վրա ըն կած լույ սի ճա ռա գայթ-
նե րը (ու ղ ղա կի լու սա վո րու թյուն), այլև, նույն աղ բյու-
րից ե կած ճա ռա գայթ նե րի ան դրա դար ձում ե րը տե-
սա րա նի այլ ա ռար կա նե րի մա կեր ևույթ նե րից (ա նուղ
ղա կի լու սա վո րու թյուն), Ն կար 7:
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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/Աղ բյու րը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Radiosity_(computer_graphics)

a b

Direct illumination
Ուղղակի լուսավորություն

Radiosity
Ետճառագայթում

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:

Ն կար 7.  Տար բե րու թյու նը՝ կտ րուկ ստ վե րով ու ղ ղա կի լու սա վո րու թյան և մեղմ ստ վե րով ետ ճա ռա գայթ ման  
միջև:

Անդ րա դար ձում ե րը, բե կում ե րը և ստ վեր նե րը՝ 
գլո բալ լու սա վո րու թյան  օ րի նակ ներ են, ո րով հետև 
նմա նակ ման ըն թաց քում ա ռար կա նե րն ազ դում են մի-
մյանց  տե սայ նաց ման վրա (Ն կար 8): 

Reflections, refractions and shadows are all 
examples of global illumination, because when 
simulated, one object affects the rendering of 
another (Figure 8).
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 Ճա ռա գայ թի հե տագծ ման ալ գո րիթմ 
1968թ-ին Ար թուր Ապ պե լը ներ կա յաց րեց ճա ռա գայ-

թի հե տագծ ման ա ռա ջին ալ գո րիթ մը, ո րն օգ տա գործ-
վեց տե սա րա նը վե րար տադ րե լու (rendering) հա մար: 

Այս ալ գո րիթ մը դի տար կում է լույ սը որ պես ճա ռա-
գայթ ներ և կի րա ռում է ե րկ րա չա փա կան օպ տի կայի 
օ րենք նե րը:

Բ նու թյան մեջ, լու սի աղ բյու րից տա րած վող 
ճա ռա գայթ նե րը մինչև աչ քին հաս նե լն անգամ 
անդրադառնում են շր ջա կա միջավայրից:

 Ճա ռա գայ թի հե տագծ ման ալ գո րիթ մը շա հե կան է 
այն ա ռու մով, որ ճշգր տո րեն կրկ նում է եր ևույ թի բնա-
կան ըն թաց քը:  Մի ակ տար բե րու թյու նը կա յա նում է 
նրա նում, որ ճա ռա գայ թի հե տագ ծու մը կա տար վում է 
հա կա ռակ հեր թա կա նու թյամբ՝ աչ քից դե պի լույ սի աղ-
բյու րը: Այդ պատ ճա ռով այս մե թո դը կոչ վում է ճա ռա
գայ թի հե տա դարձ հե տագ ծում  (Ն կար 9-ա): 

Ե թե ճա ռա գայթ նե րը հե տագ ծենք լույ սի աղ բյու րից 
դե պի աչ քը (կամ տե սախ ցի կը), ա պա կլի նեն բազ մա-
թիվ ճա ռա գայթ ներ, ո րոնք ը նդ հան րա պես չեն հաս նի 
աչ քին և դրանց հե տագծ մանն ու ղղ ված ճի գե րը կլի նեն 
ա պար դյուն (Ն կար 9-բ):

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.

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/Աղ բյու րը՝ 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: 

Ն կար 8. Տե սայ նա ցում՝  a) ոչ գլո բալ և b) գլո բալ լու սա վո րու թյան մի ջո ցով:



- 189 -

Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

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

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

                                                 

object 

առարկա առարկա

լույսի 
աղբյուր 

լույսի 
աղբյուր 

 

Algorithm overview  

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.

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

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

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

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/Աղ բյու րը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering

Ն կար 10. Ճա ռա գայ թի հե տագծ ման ալ գո րիթ մի աշ խա տան քի սկզ բուն քը:  

Ալ գո րիթ մի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյուն

 Դի տար կենք  մո դե լա վոր ված և լու սա վոր ված ե ռա-
չափ տե սա րան: Նախ ը նտր վում է այն դիր քը, ո րից 
մենք ու զում ե նք դի տել տե սա րա նը, այ սինքն՝ դի տա-
կե տը (դա է պատ ճա ռը, որ ճա ռա գայ թի հե տագծ ման 
ալ գո րիթ մը կոչվում է դի տա կե տից կախ ված): Հա-
ջորդ քայ լին ալ գո րիթ մը դի տա կե տում տե ղադ րում է 
վե րա ցա կան տե սախ ցիկ, ի սկ որ պես պատ կե րի հար-
թու թյուն հան դես է գա լիս դիսփ լեյը: 

Եթե ցանկանում եք ստանալ նկար` 640x400 
լուծողունակությամբ, ապա պատկերի պատուհանը 
կունենա 400 տող և ամեն տողում՝ 640 վանդակ:

 Պատ կե րի հար թու թյան յու րա քան չյուր վան դակ հա-
մա պա տաս խա նում է վերջ նա կան նկա րի մեկ փիք սե լին: 

Ճա ռա գայ թի հե տագծ ման ալ գո րիթ մը կա ռու ցում է 
փիք սել նե րից կազմ ված պատ կեր:

 Պատ կե րի հար թու թյան  վրա փիք սել նե րը ներ կա-
յաց ված են որ պես քա ռա կու սի ներ (Ն կար 10):

 Պատ կե րի յու րա քան չյուր  փիք սե լի հա մար ու ղարկ-
վում է հիմ ա կան ճա ռա գայթ: Ե րբ հիմ ա կան ճա ռա-
գայ թը սկիզբ առ նե լով տե սախ ցի կից, ան ցնում է փիք-
սե լի կենտ րո նով, ա պա դրա նով ի սկ ո րոշ վում է  նրա 
ու ղ ղու թյու նը:  (Ն կար 10-ու մ հիմ ա կան ճա ռա գայ թը 
պատ կեր ված է կար միր գույ նով): 
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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).

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

Ն կար 12. Ստ վե րի կա ռու ցու մը:

Figure 13. The two-dimensional representation of a three-dimensional scene
Source/Աղ բյու րը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering
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Նկար 13. Ե ռա չափ տե սա րա նի ար տա պատ կե րու մը ե րկ չափ հար թու թյան վրա:

Ու նե նա լով հիմ ա կան ճա ռա գայ թի ու ղ ղու թյու նը՝  
հա ջորդ քայ լով ստուգ վում են տե սա րա նի բո լոր ա ռար-
կա նե րը, պար զե լու հա մար, ա րդյոք ճա ռա գայ թը հատ-
վել է դրան ցից որ ևէ մե կի հետ: 

Ե թե ճա ռա գայ թը հատ վում է որ ևէ ա ռար կայի հետ,  
ա պա ալ գո րիթ մը ո րո շում է հատ ման կե տի գույ նը և 
վե րագ րում այդ գույ նը հա մա պա տաս խան փիք սե լին 
(Ն կար 11. ա,բ,գ,դ): 

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).

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/Աղ բյու րը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering

Ն կար 11.  Ճա ռա գայ թի հե տագծ ման ալ գո րիթ մի ա ռա ջին փուլ. ա) պատ կե րի հար թու թյուն, բ) ը նտր ված 
փիք սել, գ) տե սախ ցի կից ու ղարկ ված հիմ ա կան ճա ռա գայթ, ո րն ան ցնում է այդ փիք սե լի կենտ րո նով և 
շա րու նակ վում դե պի տե սա րա նը, դ) ճա ռա գայ թը հատ վում է տե սա րա նի ա ռար կայի հետ. ա ռար կայի և ճա-
ռա գայ թի հատ ման կե տի գույ նը վե րագր վում է այն փիք սե լին, ո րի կենտ րո նով ան ցել է ճա ռա գայ թը:

  

 

 

 

ստվեր 
shadow 

ա բ գ դ 

a b c d 

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). 

Ո րոշ դեպ քե րում, հիմ ա կան ճա ռա գայ թը կա րող է 
հատ վել մե կից ա վե լի ա ռար կա նե րի հետ: 

Երբ դա տե ղի է ու նե նում, ա պա ը նտր վում է այն 
ա ռար կան, ո րի հետ ճա ռա գայ թի հատ ման կե տը ա մե-
նա մոտն է տե սախ ցի կին, և այդ կե տից դե պի լույ սի աղ-
բյուրն ու ղարկ վում է ստ վե րի ճա ռա գայ թը (Ն կար 10): 

Ե թե ստ վե րի ճա ռա գայ թը՝ դե պի լույ սը տա րած վե-
լու ճա նա պար հին այլևս չի հատ վում որ ևէ ա ռար կայի 
հետ, ա պա ալ գո րիթ մը հաշ վար կում է հատ ման կե տի 
լու սա վոր վա ծու թյու նը (Ն կար 10): 

Ե թե այն հատ վում է որ ևէ ա ռար կայի հետ, ա պա 
այդ ա ռար կան ստ վեր է ա ռա ջաց նում ա ռա ջին հատ-
ման կե տում (Ն կար 12):
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Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

 Ե թե ալ գո րիթ մը կրկ նի այս գոր ծո ղու թյու նը մա-
ցած բո լոր փիք սել նե րի հա մար, ա պա կս տա նանք 
ե ռա չափ տե սա րա նի ե րկ չափ պատ կե րը (Ն կար 13-ում 
ստվերը ցույց չի տրված): 

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).

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

Ն կար 12. Ստ վե րի կա ռու ցու մը:

Figure 13. The two-dimensional representation of a three-dimensional scene
Source/Աղ բյու րը՝ https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering
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Նկար 13. Ե ռա չափ տե սա րա նի ար տա պատ կե րու մը ե րկ չափ հար թու թյան 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 տար բե րենք հիմ ա կան ճա ռա գայթ-
նե րը (ո րոնք սկիզբ են առ նում տե սախ ցի կից) և ե րկ-
րոր դա կան ճա ռա գայթ նե րը, ո րոնց սկզբ նա կե տը  
հիմ ա կան ճա ռա գայ թի և ա ռար կայի հատ ման կետն 
է (ե րկ րոր դա կան ճա ռա գայ թը պատ կեր ված է կար միր 
գույ նով՝ Նկար 12): 

Երկ րոր դա կան ճա ռա գայթ նե րը (ստ վե րի, դի ֆու զի-
այի, հայե լային, թա փան ցիկ ու թյան և այլ ճա ռա գայթ-
նե րը) օգ տա գործ վում են ստ վե րար կե լիս: 

Այս ե րկ րոր դա կան ճա ռա գայթ նե րի ու ղ ղու թյու նը 
կախ ված է դրանց տե սա կից. ստ վե րի նը (ճա ռա գայ թը 
ար ձակ վում է լույ սի ու ղ ղու թյամբ), ան դրա դարձ մա նը 
(ճա ռա գայ թը ար ձակ վում է ան դրա դարձ ման ու ղ ղու-
թյամբ), բեկ մա նը (ճա ռա գայ թը ար ձակ վում է բեկ ման 
ու ղ ղու թյամբ, ո րը ո րոշ վում է ը ստ Սնե լի ու սի օ րեն քի) 
և այլն: 

Ընդ հան րաց նե լով՝ կար ևոր է հի շել, որ տե սայ նաց-
ման ըն թա ցա կար գը կա րե լի է դի տել որ պես եր կու 
ա ռան ձին փուլ: 

Ա ռա ջին փուլ. ո րոշ վում է տվյալ փիք սե լի հա մար կա 
ա րդյոք հիմ ա կան ճա ռա գայ թի և տե սա րա նի ա ռար-
կայի փոխ հատ ման կետ, այսինքն՝ երևում է արդյոք 
այդ կետը տվյալ փիքսելից: 

Երկ րորդ փուլ.  կա տար վում է այդ կե տի ստ վե րար-
կու մը:

 Ցա վոք, եր կու քայ լերն էլ պա հան ջում են թանկ և 
ժա մա նա կա տար ճա ռա գայթ-ե րկ րա չա փու թյուն (տե-
սա րան) փոխ հա տում ե րի ստու գում եր:

 Տե սայ նաց ման ժա մա նա կի կր ճատ ման 
հե ռան կար նե րը
Ապ պե լի հոդ վա ծի լույս տես նե լուց ի վեր բա զում 

հե տա զո տու թյուն ներ են ար վել ճա ռա գայթ-ա ռար կա 
փոխ հա տում ե րի հաշ վարկ նե րը ա րա գաց նե լու ու ղ-
ղու թյամբ:

 Ճա ռա գայթ նե րի հաշ վարկ ման ան կա խու թյու նը 
թույլ է տա լիս զու գա հե ռա բար հե տագ ծել մի քա նի ճա-
ռա գայթ, ո րը զգա լի ո րեն կր ճա տում է հաշ վար կի ժա-
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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.

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:

 y  The surfaces of patches are pure diffuse 
(Lambertian) - the light is scattering uniformly in 
all directions. 

 y  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.

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):

 y  Ai  and Aj  - are areas of the patches i and j  
respectively
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մա նա կը:
 Բա ցի այդ, հե տա զոտ վում են Մոն թե Կառ լոյի տար-

բեր մե թոդ նե րի կի րա ռու թյու նը:
 Տե սայ նաց ման ժա մա նա կը է ա պես կախ ված է հա-

մա կար գիչ նե րի ա րա գու թյու նից: 
Ինչ պես, մի ա ռի թով, նշել է Քա ջի յան (հա մա կարգ-

չային գրա ֆի կայի ա մե նա հե ղի նա կա վոր հե տա զո տող-
նե րից մե կը)՝ «ոչ թե ճա ռա գայ թի հե տագ ծում է դան-
դաղ-այլ հա մա կար գիչ նե րը»: 

Ինչ ևի ցե՝ նախ կի նում, մեկ ժամ տևող պատ կե րի 
հաշ վար կը, այ սօր, ա րագ հա մա կար գիչ նե րը կա տա-
րում են հաշ ված րո պե նե րի ըն թաց քում:

 Ճա ռա գայ թի հե տագծ ման ալ գո րիթ մի 
օգ տա գործ ման հե ռան կար նե րը
 Տե սայ նաց ման բարձր ո րա կի և պարզ ծրագ րային 

կո դի շնոր հիվ մեծ հե տաքրք րու թյուն է ա ռա ջաց նում 
ին տե րակ տիվ և ի րա կան ժա մա նա կում աշ խա տող ճա-
ռա գայ թի հե տագծ ման ալ գո րիթ մի կի րառ ման հնա րա-
վո րու թյու նը:

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
Due to it’s high quality rendering ability and 

simple code, real-time and interactive ray-tracers 
are a hot topic.

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)

Ն կար 14. Ճա ռա գայ թի հետա դարձ հե տագծ ման ալ գո րիթ մով տե սա պատ կեր ման  օ րի նակ: Վե րար տա- 
դր ված տե սա րա նը պա րու նա կում է հայե լային (հայե լի), փայ լուն և թա փան ցիկ (ծաղ կա ման) մա կեր ևույթ ներ 
և շող քեր: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք ճա ռա գայ թի հե տագծ ման մե թո դին բնո րոշ պա տի վրայի կտ րուկ  
ստ վեր նե րին:
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Ետ ճա ռա գայթ ման   
(ճա ռա գայ թո ղա կա նու թյան) ալ գո րիթմ 
Ի սկզ բա նե ճա ռա գայ թո ղա կա նու թյան մե թոդ նե-

րը ու սում ա սիր վել և մշակ վել են (մո տա վո րա պես 
1950թ.) մա կեր ևույթ նե րի միջև ջեր մա փո խա նա կու-
թյան հաշ վարկ նե րի հա մար:

 Հե տա գա յում, դրանք հա տուկ լրամ շակ վե ցին հա-
մա կարգ չային գրա ֆի կայի տե սայ նաց ման խնդ րի հա-
մար, և ներ կա յաց վե ցին Քոր նե լի և Հի րո շի մայի հա-
մալ սա րան նե րի մաս նա գետ նե րի կող մից 1984թ.:

 Ետ ճա ռա գայթ ման ալ գո րիթ մի  
հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը
 Պատ կե րաց րեք մե կու սաց ված ե ռա չափ տե սա րան, 

օ րի նակ՝ կա հա վոր ված սե նյակ լու սա վոր ված մի քա նի 
կան թեղ նե րով:

 Տե սայ նաց մա նը են թա կա  տե սա րա նի մա կեր ևույթ-
նե րից յու րա քան չյու րը բա ժան վում է ա վե լի փոքր տի-
րույթ նե րի՝ փեթ չե րի (patches), ո րոն ցից յու րա քան չյու-
րին վե րագր վում է լույ սը ճա ռա գայ թե լու (ե թե դա լույ սի 
աղ բյուր է), կլա նե լու և ան դրա դարձ նե լու հատ կու թյուն:

Տ վյալ տե սա րա նի ետ ճա ռա գայթ ման հաշ վար կը 
պար զեց նե լու նպա տա կով ար վում են  հետ ևյալ են-
թադ րու թյուն նե րը.
 y   Բո լոր փեթ չե րի մա կեր ևույթ նե րը լրիվ դի ֆուզ են 

(Լամ բեր տյան են) ՝ լույ սը մա կեր ևույթ նե րից ցր վում 
է բո լոր ու ղ ղու թյուն նե րով հա վա սա րա չափ: 

 y  Ե ռա չափ տե սա րա նը  գտն վում է է ներ գե տիկ  հա-
վա սա րակշ ռու թյան մեջ, այն ի մաս տով, որ ցան կա-
ցած մա կեր ևույ թի վրա (բա ցի լույ սի աղ բյուր նե րից) 
ըն կած լու սային է ներ գի ան հա վա սար է  նրա կող-
մից կլան ված և վե րա ճա ռա գայ թած   (ա նդ րա դար-
ձած) է ներ գի ա նե րի գու մա րին:
 Սահ մա նում.  մի ա վոր ժա մա նա կի ըն թաց քում մի-

ա վոր մա կե րե սից ար ձակ ված լու սային է ներ գի ան կոչ-
վում է ետ ճա ռա գայ թում (radiosity): 

Են թադր վում է, որ տվյալ i փեթ չի մա կեր ևույ թը կա-
րող է լու սա վոր վել տե սա րա նի մա ցած բո լոր մա կեր-
ևույթ նե րի կող մից:

i  փեթ չի վե րա ճա ռա գայ թած լույ սը ցր վում է կազմե-
լով տե սա րա նի մա ցած մա կեր ևույթ նե րին հասնող 
լույսի մի մասը: 

Այն բաղ կա ցած է եր կու բա ղադ րիչ նե րից. ա ռա ջի-
նը՝ դա այն լույսն է, ո րը հա սել է այդ մա կեր ևույ թին 
մա ցած նե րից և վե րա ճա ռա գայթ վել (ցր վել), մյու սը՝ 
դա լույսն է, ո րը ճա ռա գայ թում է հենց ին քը մա կեր-
ևույ թը, ե թե այն լույ սի աղ բյուր է:

 Վե րա ճա ռա գայթ ված լույ սի չա փը կախ ված է մա-
կեր ևույ թի ան դրա դար ձե լի ու թյու նից (բ նու թագր վում է 
ան դրա դարձ ման գոր ծակ ցով):

 Որ պես զի հաս կա նանք, թե ի նչ պես հաշ վար կել ետ-
ճա ռա գայ թու մը մո դե լա վոր ված տե սա րա նի մա կեր-
ևույ թի ցան կա ցած կե տում՝ պար զենք հետ ևյալ նշա-
նա կում ե րի ի մաս տը (Ն կար 15).

 y  Ai  և Aj  - հա մա պա տաս խա նա բար i  և j  փեթ չե րի 
մա կե րես ներն ե ն

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.

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:

 y  The surfaces of patches are pure diffuse 
(Lambertian) - the light is scattering uniformly in 
all directions. 

 y  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.

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):

 y  Ai  and Aj  - are areas of the patches i and j  
respectively
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 y  Bi  և Bj  - հա մա պա տաս խա նա բար i  և j  փեթ չե րի 
ետ ճա ռա գայ թում երն են (ֆոր մալ՝ փեթ չի ետ ճա-
ռա գայ թու մը դա նրա պայ ծա ռու թյունն է՝ ան գլե րեն 
- Brightness, և նշա նակ վում է այդ բա ռի սկզբ նա տա-
ռով)

 y  Ei  - i  փեթ չի ճա ռա գայ թած  սե փա կան լու սային 
է ներ գի ան է մի ա վոր մա կե րե սից մի ա վոր ժա մա նա-
կում (մի այն լույ սի աղ բյուր նե րի հա մար)

 y  Ri  - i  փեթ չի ան դրա դարձ ման գոր ծա կիցն է. ո րո-
շում է մա կեր ևույ թին ըն կած լույ սի այն քա նա կը, ո րը 
կանդ րա դառ նա  i  փեթ չից

 y  Fij  - ֆորմ ֆակ տոր (form factor` ձևի գոր ծոն) – չա-
փո ղա կա նու թյուն չու նե ցող գոր ծա կից. ո րո շում է  j  
փեթ չից ցր ված լույ սի այն քա նա կը, ո րը հաս նում է i  
փեթ չին:

 Նախ և ա ռաջ, փոր ձենք պա տաս խա նել այն հար-
ցին, թե որ քա՞ն է ներ գի ա է հաս նում որ ևէ i փեթ չին մա-
ցած բո լոր փեթ չե րից:

 Դի տար կենք մեկ այլ փեթչ  j, մաս նա վո րա պես՝ նրա 
Aj  մա կե րե սի վրա  ա ռանձ նաց ված ան վերջ փոքր dAj  
տի րույթ (Ն կար 15): 

Այդ դեպ քում dAj   տի րույ թից ետ ճա ռա գայ թած է ներ-
գի ան հա վա սար կլի նի Bj

.dAj.
Fij  - ով պայ մա նա վոր ված է է ներ գի այի այն քա նա կը, 

ո րը կհաս նի i  փեթ չին՝  Fij
.Bj

.dAj.
 Սա է ներ գի այի այն քա նակն է, ո րը հաս նում է j փեթ-

չի ան վերջ փոքր dAj  տի րույ թից, այս պի սով բո լոր j փեթ-
չե րից  i  փեթ չին հա սած քա նա կը կլի նի.

∫Fij
.Bj

.dAj 

Այս է ներ գի այի մի մա սը կկ լան վի, ի սկ մա ցա-
ծը կցր վի, այս պի սով i փեթ չից ետ ճա ռա գայթ վա ծի  
(ցր վա ծի)  քա նա կը կլի նի.

Ri
.∫Fij

.Bj
.dAj

i  փեթ չը կա րող է նաև ճա ռա գայ թել լույս, ե թե այն 
լույ սի աղ բյուր է, և ը նդ հա նուր դեպ քի հա մար i փեթ չից 
հե ռա ցող է ներ գի այի քա նա կը կլի նի.

 Հա վա սա րում 2-1

Bi
.dAi = Ei

.dAi + Ri
.∫Fij

.Bj
.dAj

 Հա վա սա րում 2-1 կոչ վում է ետ ճա ռա գայթ ման հա
վա սա րում: 

Այն ար տա հայ տում է ո ղջ լու սային է ներ գի այի փո-
խա նա կու մը մո դե լի բո լոր մա կեր ևույթ նե րի միջև:

E –ի ոչ զրո յա կան ար ժեք նե րը, դա լույ սի աղ բյուր նե-
րից տե սա րան ներ մուծ վող  է ներ գի ան է: 

Անդ րա դարձ ման R գոր ծա կի ցը ո րո շում է ցր ված 
լույ սի քա նա կը, ի սկ 1−R –ը՝ թե ըն կած լույ սի որ մասն 
է կլան վել:

 y  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)

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

 y  Ri  - is the reflection coefficient: determines the 
fraction of the incident energy that is reflected 
from patch i 

 y  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 :

∫Fij
.Bj

.dAj

Some proportion of this energy is absorbed and 
the rest is scattered, so the amount scattered from 
patch i is:

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

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.
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 Ետ ճա ռա գայթ ման հա վա սար ման (Հա վա սա րում 
Equation 2-1) մեջ մի ակ ան հայ տը՝ ֆորմ ֆակ տո րի ար-
ժեք ներն են, ո րոնք ո րոշ վում են հետ ևյալ հա վա սա րու-
մից՝ 

The only items not known in radiosity equation  
are the values of the form factors which are 
calculated from following equation

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

Ն կար 15.  Ֆորմ ֆակ տոր նե րը կախ ված են մի այն տե սա րա նի ե րկ րա չա փու թյու նից՝ i և j փեթ չե րի միջև r 
հե ռա վո րու թյու նից և տա րա ծու թյան մեջ նրանց փո խա դարձ դիր քո րո շու մից` θi  և θj  ան կյուն նե րից:

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  make two 
approximations to the geometry.

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 finite-
size 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:

 Քա նի որ Հա վա սա րում 2-2 dAi  և dAj -ն ան վերջ 
փոքր մա կե րես ներ են, ո րոնք ձգ տում են կե տի, ա պա 
Հա վա սա րում 2-1 լու ծու մը են թադ րում է հաշ վար կել 
լու սային է ներ գի այի փո խա նա կու մը տե սա րա նի յու րա-
քան չյուր կե տի և մա ցած բո լոր կե տե րի միջև:

 Կի րա ռա կան տե սա կե տից հնա րա վոր չէ հաշ վար-
կը կա տա րել յու րա քան չյուր մա թե մա տի կա կան կե տի 
հա մար:

 Հա վա սար ման գործ նա կան կի րա ռու թյան հա մար, 
հար կա վոր է կա տա րել եր կու մո տար կում (են թադ րու-
թյուն), կապ ված ե րկ րա չա փու թյան հետ:

 Նախ՝ հա մա րում ե նք, որ է ներ գի ան հա մա սեռ է 
բաշխ ված ըն դու նող փեթ չի մա կեր ևույ թով:

 Սա նշա նա կում է, որ կրկ նա կի ին տեգ րա լը փո խա-
րին վում է մե կով: 

Այ նու հետև հա մա րում ե նք, որ գործ ու նենք ոչ թե 
ան վերջ փոքր մա կե րես նե րի, այլ վեր ջա վոր չա փեր 
ու նե ցող փեթ չե րի հետ: Դա նշա նա կում է, որ մեկ կե-
տի հա մար կա տար ված հաշ վար կի տվյալ նե րը վե - 
րագր վում են փեթ չի մա ցած կե տե րին: 

Այս պի սով,  մենք կա րող ե նք մո տար կել ետ ճա ռա-
գայթ ման հա վա սար ման ին տեգ րա լը ա վե լի պարզ գու-
մա րով:

Equation 2-2 / Հա վա սա րում 2-2

Equation 2-3 / Հա վա սա րում 2-3
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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:

 y  Make an initial (coarse) subdivision of surfaces 
into patches, and compute the radiosities.

Figure 16. The interchange of light energy on patch surface.  
Source/Աղ բյու րը՝ https://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/radiosity/overview_1.htm; G. Scott Owen

Ն կար 16.  Լու սային է ներ գի այի փո խա նա կու մը փեթ չի մա կեր ևույ թին:

2 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:  

  Հա վա սա րում  2-3 –ի լուծ ման ստան դարտ ե ղա նա-
կի հիմ ա կան պրոբ լե մը կապ ված է նրա բո լոր ֆորմ 
ֆակ տոր նե րը հաշ վար կե լու հետ, ո րոնց թե՛ հաշ վար կի 
վրա ծախս ված ժա մա նա կը, թե՛ հաշ վար կի ստաց ված 
տվյալ նե րը պահ պա նե լու ծախ սե րը հա մե մա տա կան 
են O(n2) 2 – ին, որ տեղ n – ը փեթ չե րի քա նակն է: Սա 
նշա նա կում է, որ փեթ չե րի քա նա կի կրկ նա պատկ ման 
դեպ քում՝  հաշ վարկ ման ժա մա նա կը և ծախ սե րը ա վե-
լա նում են չորս ան գամ:

 Բարդ տե սա րան նե րում փեթ չե րի քա նա կը հաս նում 
է տաս նյակ հա զար նե րի, և նույ նիսկ մեկ մի լի ոն փեթչ 
ու նե ցող տե սա րան նե րը ար տա ռոց եր ևույթ չեն:

 Գործ նա կա նում դա չա փա զանց ծախ սա տար է, և 
ստիպ ված ե նք դի մել մո տարկ ման մե թոդ նե րին:

Դ րանց բո լո րի քն նար կու մը դուրս է մում գր քի 
ձևա չա փից: Նկա րագ րենք մի այն ա ռա վել տա րա ծում 
գտած «ա դապ տիվ ետ ճա ռա գայ թում» մե թո դը։

 
Ա դապ տիվ ետ ճա ռա գայ թում 

Ինչ պես ար դեն գի տենք, տե սա րա նի մա կեր ևույթ-
նե րի վրա լույ սի ճիշտ բաշխ վա ծու թյու նը տե սա պատ-
կե րե լու նպա տա կով ա ռան ձին մա կեր ևույթ նե րը բա-
ժան վում են փեթ չե րի: 

Որ քան փոքր են փեթ չե րը, այդ քան ո րա կյալ է 
ստաց վում պատ կե րը:

 Մյուս կող մից, շատ փոքր փեթ չե րի բա ժա նե լը զգա-
լի ո րեն եր կա րաց նում է հաշ վար կի ժա մա նա կը: 

Այս խն դի րը լու ծե լու նպա տա կով մշակ վեց ա դապ-
տիվ ետ ճա ռա գայթ ման մե թո դը: Այն նույն պես կրկն-
վող քայ լե րի գոր ծըն թաց է.
 y   Նախ կա տար վում է մա կեր ևույթ նե րի սկզբ նա կան 

(կո պիտ) բա ժա նում փեթ չե րի և հաշ վարկ վում ետ-
ճա ռա գայ թում ե րը: 

 y  Այ նու հետև ստուգ վում են հար ևան փեթ չե րը: Ե թե 
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դրանց ետ ճա ռա գայ թում ե րի տար բե րու թյու նը մեծ 
է շե մային ար ժե քից, ա պա այդ փեթ չե րը բա ժան-
վում են են թա փեթ չե րի:

 y   Գոր ծըն թա ցը կրկն վում է այն քան, մինչև հար ևան 
փեթ չե րի ետ ճա ռա գայ թում ե րի տար բե րու թյու նը 
փոքր լի նի շե մային ար ժե քից, կամ են թա փեթ չե րը 
նվա զե լով հաս նեն կան խո րոշ ված մի նի մալ  չա փի:

 y  Check neighboring patches. If their radiosities 
differ more than a threshold, subdivide the 
patches into sub-patches.

 y  Repeat until the radiosities of neighboring 
patches differs less than a threshold, or element 
sizes have reached a pre-determined minimum.

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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 Ֆո տոն նե րի քար տե զագր ման  
ալ գո րիթմ
1989-ին, գրե լով ճա ռա գայ թի հե տագծ ման մա սին, 

Է նդ րյու Գլես նե րը նշել է, որ իր պար զու թյան, ճկու նու-
թյան և դյու րին կի րա ռե լի ու թյան շնոր հիվ, այն հան դի-
սա նում է ա մե նա տա րած ված և հզոր մե թոդ նե րից մե-
կը պատ կե րի ստեղծ ման գոր ծի քա շա րում: 

Այ նու հան դերձ, ի րա կան կյան քում կան այն պի սի 
եր ևույթ ներ, ի նչ պի սիք են ճա ռա գայ թի գու նա վո րու մը 
դի ֆուզ փո խանդ րա դար ձում ե րի շնոր հիվ, մեղմ, ոչ 
կտ րուկ ստ վեր նե րը (Ն կար 7բ, Ն կար 21) և կաուս տի-
կան (Ն կար 8բ, Ն կար 20), ո րոնք դժ վար, կամ նույ նիսկ 
ան հնար է հաշ վար կել ճա ռա գայ թի հե տագծ մամբ: 

Ֆո տոն նե րի քար տե զագր ման եղանակը հաղ թա-
հա րում է այդ բո լոր դժ վա րու թյուն նե րը:

 Մաս նա վո րա պես, այն ու նակ է նմա նա կել կաուս-
տի կան՝ բեկ ված լույ սի ան ցու մը թա փան ցիկ մի ջա վայ-
րի մի ջով ի նչ պի սիք են ա պա կին կամ ջու րը, դի ֆուզ 
փո խանդ րա դար ձում ե րը լու սա վոր ված ա ռար կա նե րի 
միջև, են թա մա կեր ևույ թային ցրու մը լու սա թա փանց 
նյու թե րում: 

Ա վե լին, ֆո տո նային քար տե զի մե թո դը ու նակ է 
հաշ վար կել մաս նիկ ներ պա րու նա կող մի ջա վայր՝ լույ սի 
ցրու մը մի ջա վայ րում առ կա ծխի, փո շու, ջրի գո լոր շու և 
այլ մաս նիկ նե րի վրա (Ն կար 23): 

Ընդ լայ նե լով ճա ռա գայ թի հե տագ ծու մը ֆո տո նային 
քար տե զագր մամբ, տա լիս է մի մե թոդ, ո րն ու նակ է  
ար դյու նա վետ վե րար տադ րել ու ղ ղա կի և ա նուղ ղա կի 
լու սա վո րու թյան բո լոր տե սակ նե րը: 

Հեն րիկ Վան Յեն սե նի կող մից ստեղծ ված այս 
մե թո դի վե րա բե րյալ ա ռա ջին աշ խա տանք նե րը  
տպագր վե ցին 1995-ին:

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 inter-
reflections) 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.

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
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 Կաուս տի կա, դի ֆուզ փո խանդ րա դար-
ձումն ե րը, են թա մա կեր ևույ թային ցրում, 
մաս նիկ ներ պա րու նա կող մի ջա վայր
 Բեկ ված կամ ան դրա դար ձած լույ սը ա ռա ջաց նում է 

կաուս տի կա կոչ վող պատ կեր ներ, ո րոնք մո տա կա մա-
կեր ևույթ նե րի վրա ար տա հայտ վում են կոն ցենտ րաց-
ված լույ սի տի րույթ նե րի` շող քե րի ձևով: 

Օ րի նակ, ե րբ լույ սի ճա ռա գայթ ներն ան ցնում են 
սե ղա նի վրա դր ված գի նու ա պա կե գա վա թի մի ջով, 
նրանք բեկ վում ե ն՝ ա ռա ջաց նե լով շող քեր սե ղա նի վրա 
(Ն կար 20):

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).

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

Ն կար 20. Կաուս տի կայի եր ևույ թը ցու ցադ րե լու նպա տա կով՝ ֆո տո նային քար տե զագր մամբ տե սա պատ-
կեր ված բա ժակ և գի նու գա վաթ: 

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

Ն կար 19. Ճա ռա գայ թի հե տագծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ լայն ման օ րի նակ՝ ֆո տո նային քար տե-
զագր ման հետ հա մա տեղ օգ տա գործ ման մի ջո ցով.  ա) մի այն ճա ռա գայ թի հե տագ ծում, բ) ճա ռա գայ թի հե-
տագ ծում օգ տա գոր ծե լով ֆո տո նային քար տե զի տվյալ նե րը (30 րո պե), և նույն պատ կե րը կարելի է ստանալ 
ճա ռա գայ թի հե տագծ ման և ֆո տո նային քար տե զագր ման հա մա տեղ օգ տա գործ մամբ (30 վայր կյան):

a, ա b, բ                                            
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 Ֆո տոն նե րի քար տե զագ րու մը ու նակ է հե տագ ծել 
ա ռան ձին ֆո տոն ներ և մո դե լա վո րել շող քե րի ա ռա-
ջաց ման տե ղը:

Ենթամակերևութային ցրումը` լույսի տարածման 
հետ կապված երևույթ է, ո րի դեպ քում լու սա թա փանց 
ա ռար կայի մեջ ներ թա փան ցած լույ սը ցր վում է նյու թի 
հետ փո խազ դե լու հետ ևան քով, ի վեր ջո դուրս գա լով 
մա կեր ևույ թի մեկ այլ տե ղից:

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

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).

 Ֆո տոն նե րի քար տե զագր ման ալ գո րիթ մում օգ տա-
գործ վում են ռա դի ո մետ րիկ մե ծու թյուն ներ (ռա դի ո-
մետ րիկ և ֆո տո մետ րիկ մե ծու թյուն նե րի միջև կա պը 
վեր հի շե լու հա մար տես Ա ղյու սակ 3 կամ Գլուխ 1-ի 
Աղյուսակ 2-ը):

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 փոխանդրադարձումեր: Ուշադրություն դարձրեք սեղանի մակերևույթի 
գունավորմանը՝ առարկաներից անդրադարձած լույսով:
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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. 

Energy Quantity 
(Radiometric)

Assigned 
as Unit Luminous Quantity 

(Photometric)
Assigned  
as Unit

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 lm/sr.m2=cd/m2

Irradiance, Flux density d Ee W/m2 Illuminance Ev lm/m2 = lx

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

Ա ղյու սակ 3. Ռա դի ո մետ րիկ և ֆո տո մետ րիկ մե ծու թյուն նե րի միջև կա պը։

Է ներ գե տիկ մի ա վոր ներ  
(ռա դի ո մետ րիկ)

Ն շա նա-
 կում

Մի ա վոր Լու սային մի ա վոր-
ներ (ֆո տո մետ րիկ)

Ն շա նա-
 կում

Մի ա վոր

Ճառագայթային հոսք ա Φe Վտ Լու սային հոսք  Φv լմ

Ճա ռա գայթ ման  
ին տեն սի վու թյուն բ

Ie Վտ/ս տեռ Լույ սի 
ին տեն սի վու թյուն

Iv լմ/ս տեռ = կդ

Է ներ գե տիկ 
պայ ծա ռու թյուն գ

Le Վտ/ս տեռ.մ2 Պայ ծա ռու թյուն Lv լմ/ս տեռ.մ2=կդ/մ2

Է ներ գե տիկ լու սա վոր վա ծու-
թյուն (ճա ռա գայթ վա ծու թյուն) դ

Ee Վտ/մ2 Լու սա վոր վա ծու թյուն Ev լմ/մ2 = լք

ա. Ճառագայթային հոսք. ճա ռա գայ թած լու սային է ներ գի այի քա նակն է մի ա վոր ժա մա նա կում` Ջ/վրկ=Վտ:
բ.  Ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյուն. ճա ռա գայ թային հոսքն է մի ավոր մարմ ային ան կյան, այն է 1ս տեռ-ի 

մեջ՝ Վտ/ս տեռ. նկա րագ րում է ին տեն սի վու թյու նը կե տային աղ բյու րից:
գ. Է ներ գե տիկ պայ ծա ռու թյուն. ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վու թյունն է պրոյեկտ ված մի ա վոր մա կե րե սի վրա` 

Վտ/ս տեռ.մ2. նկա րագ րում է ին տեն սի վու թյու նը մա կե րե սից:
դ. Է ներ գե տիկ լու սա վոր վա ծու թյուն (հոս քի խտու թյուն). մի ա վոր մա կե րե սի վրա ը նկ նող ճա ռա գայթ ման 

հոսքն է՝ Վտ/մ2:
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 Ֆո տո նային քար տե զագ րու մը՝ գլո բալ լու սա վո րու-
թյան ե րկ փու լային ալ գո րիթմ է, ո րը լու ծում է տե սայ-
նաց ման հա վա սա րու մը մո տարկ ման մի ջո ցով:

 Ա ռա ջին փու լում ալ գո րիթ մը կա ռու ցում է ֆո տո-
նային քար տե զը՝ լույ սի աղ բյուր նե րից ար ձա կե լով 
ֆո տոն ներ դե պի տե սա րան և գրան ցե լով տվյալ նե րը 
ֆո տո նային քար տե զում, ե րբ ֆո տո նը հար վա ծում է ոչ 
հայե լային մա կեր ևույ թին: 

Երկ րորդ՝ տե սայ նաց ման փու լը, կի րա ռե լով վի ճա-
կագ րա կան մե թոդ ներ, ֆո տո նային քար տե զից տվյալ-
ներ է ստա նոմ տե սա րա նի ցան կա ցած կե տում ը նկ նող 
հոս քի և ան դրա դար ձած պայ ծա ռու թյան վե րա բե րյալ:

 Ֆո տո նային քար տե զագր ման ալ գո րիթ-
մի  հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը
 Ֆո տո նային քար տե զի կա ռու ցու մ (ա ռա ջին փուլ)
 Ֆո տոն նե րի ար ձա կում 

Ինչ պես գի տենք, լույ սի աղ բյուր նե րից ար ձակ ված 
լույ սը ի րե նից ներ կա յաց նում է լու սային է ներ գի այի 
փա թեթ ներ, ո րոնք կոչ վում են ֆո տոն ներ:

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.

Photon mapping algorithm 
overview
Construction of the photon map (first pass)
Photon Emission

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

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

Ն կար 25. Լույ սը ճա ռա գայթ վում է լույ սի աղ բյուր նե րից ը ստ հա մա պա տաս խան լույ սի բաշխ ման կո րի:

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/Աղ բյու րը՝  http://www.cs.dartmouth.edu/~wjarosz/publications/dissertation/chapter2.pdf

Ն կար 24. Հոս քը՝ վեր ջա վոր մա կե րե սի վրա, բո լոր կող մե րից ըն կած լույ սի քա նակն է, է ներ գե տիկ լու սա-
վոր վա ծու թյու նը ին տեգ րում է ը ստ կի սագն դի՝ տվյալ կետ հա սած լույ սը (ո րո շում է տվյալ կե տի լու սա վոր-
վա ծու թյու նը), ի սկ է ներ գե տիկ պայ ծա ռու թյու նը ար տա հայ տում է մարմ ային ան կյան մեջ պար փակ ված 
լույ սի քա նա կը, ո րը առաքվում է տվյալ կե տից: 
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 Տե սա րա նի յու րա քան չյուր լույ սի աղ բյու րի հա մար 
ստեղծ վում է ֆո տոն նե րի խումբ՝ բաշ խե լով լույ սի աղ-
բյու րի ը նդ հա նուր հզո րու թյու նը նրանց միջև:

Յու րա քան չյուր լույ սի աղ բյու րի հա մար ստեղծ վող 
ֆո տոն նե րի քա նա կը մե ծա պես կախ ված է տե սայ նաց-
ման փու լում պայ ծա ռու թյան հաշ վար կի ար դյունք նե-
րից:

 Լույ սի աղ բյու րից ար ձակ ված ֆո տոն նե րը ցր վում են 
տե սա րա նով մեկ և ի վեր ջո կլան վում են կամ կորս-
վում:

 Ֆո տոն նե րի հե տագ ծում
 Ֆո տո նի ար ձակ ման պա հից սկ սած այն հե տագծ-

վում է տե սա րա նի տա րած քում ֆո տո նի հե տագծ ման 
մի ջո ցով:

 Ֆո տո նի հե տագ ծու մը աշ խա տում է ճիշտ այն պես, 
ի նչ պես և ճա ռա գայ թի հե տագ ծու մը բա ցա ռու թյամբ 
այն փաս տի, որ ֆո տո նի և ճա ռա գայ թի փո խազ դե ցու-
թյուն նե րը նյու թի հետ կա րող են տար բեր վել:  

Հատ կան շա կան օ րի նակ է բե կու մը, ե րբ պայ ծա-
ռու թյու նը (ա նդ րա դար ձած լույ սը) փոխ վում է  կախ-
ված բեկ ման ցու ցի չից, ին չը տե ղի չի ու նե նում ֆո տո նի 
դեպ քում: 

Երբ ֆո տո նը հար վա ծում է որ ևէ ա ռար կայի, լի նե լով 
ան բա ժա նե լի մաս նիկ, այն կա րող է կամ ան դրա դառ-
նալ, կամ թա փան ցել, կամ էլ կլան վել:

 Թե դրան ցից որ մե կը տե ղի կու նե նա՝ ո րոշ վում է 
հա վա նա կա նու թյամբ՝ ել նե լով նյու թի հատ կու թյուն նե-
րից: 

Այդ հա վա նա կա նու թյու նը ո րոշ վում է Մոն թե Կառ-
լոյի մե թո դով, ո րը հայտ նի է որ պես « ռու սա կան պտու-
տա խաղ». ը ստ է ու թյան, մենք զառ ե նք նե տում և ո րո-
շում, թե ֆո տո նը կանդ րա դառ նա, կթա փան ցի թե կկ-
լան վի: 

Ին չու՞ ռու սա կան պտու տա խաղ 

Են թադ րենք ու նենք լուսաթափանց մա կեր ևույթ, 
ո րի ան դրա դարձ ման գոր ծա կի ցը՝ R=0.6 (60%), ի սկ 
կլան ման գոր ծա կի ցը՝ A=0.4 (40%):  

Այդ դեպ քում ըն կած լույ սի 60% -ը կանդ րա դառ նա, 
ի սկ 40% -ը կկ լան վի:

For each light source in the scene we create a 
set of photons and divide the overall power of the 
light source amongst them.

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

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

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.

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

Ն կար 26. Ա նդ րա դար ձու մը և կլա նու մը լույ սի ճա ռա գայ թի դեպ քում
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 Ֆո տոն-մա կեր ևույթ փո խազ դե ցու թյան պա րա գա-
յում, մենք ստիպ ված կլի նենք գե նե րաց նել վե րա ցա-
կան ֆո տոն (քա նի որ այն ան բա ժա նե լի մաս նիկ է) 
և բաշ խել ը նկ նող ֆո տո նի ը նդ հա նուր հզո րու թյու նը 
նրանց միջև: 

Ակն հայտ է, որ յու րա քան չյուր ֆո տոն-մա կեր ևույթ 
փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ֆո տոն նե րի թի վը 
կկրկ նա պատկ վի: 

Օ րի նակ, 8 փո խազ դե ցու թյուն նե րից հե տո մենք 
կու նե նանք 28 ֆո տոն:

 Սա նշա նա կում է, որ լույ սի աղ բյու րից ե կող 1 ֆո տո-
նի փո խա րեն՝ 8 փո խազ դե ցու թյուն նե րից հե տո կու նե-
նանք 256 ֆո տոն: 

Այս քա նա կու թյամբ ֆո տոն նե րի հե տագ ծու մը չա-
փա զանց թանկ է հաշ վար կի և ար դյունք նե րի պահ-
պան ման ա ռու մով: 

Ա վե լին, մի քա նի ան դրա դար ձե րից հե տո, մենք 
ստիպ ված կլի նենք զգա լի ժա մա նակ վատ նել՝ շատ 
թույլ հոս քերին հետևելով:

 Կի րա ռե լով ռու սա կան պտու տա խա ղի մե թո դը, 
մենք կր ճա տում ե նք վե րը նշ ված ծախ սե րը, պահ պա-
նե լով հաշ վար կի ար դյունք նե րի ճշգր տու թյու նը: 

Պար զե լու հա մար, թե ի նչ պես է գոր ծում այս մե թո-
դը, դի տար կենք մա կեր ևույթ, ո րը ան դրա դարձ նում է 
ը նկ նող լույ սի 50% -ը: 

Ռու սա կան պտու տա խա ղի կի րառ ման դեպ քում, 
մա կեր ևույ թից կանդ րա դառ նան ը նկ նող ֆո տոն նե րի 
մի այն կե սը, սա կայն լրիվ հզո րու թյամբ: 

Օ րի նակ, ե թե դե պի այդ մա կե րե սը ար ձա կենք 
1000 ֆո տոն, ա պա կա րող ե նք ան դրա դարձ նել 1000 
ֆո տոն, բայց կես հզո րու թյամբ, կամ 500 ֆո տոն (պա-
կաս հաշ վար կային ծախ սեր) լրիվ հզո րու թյամբ (ա վե լի 
ար դյու նա վետ ներդ րում պայ ծա ռու թյան մեջ):

Սովորական մի ջա վա յրում հարկ կլի նի դի տար կել 
ա վե լի շատ եր ևույթ նե րի (պա տա հար նե րի) հա վա նա-

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.

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

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.

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/Աղ բյու րը՝ Global Illumination (3), Photon Mapping (1) http://slideplayer.com/slide/9934631

Նշում. Անդ րա դարձ ման հա վա նա կա նու թյու նը ρ-ն  ան դրա դարձ ման գոր ծա կից P-ի ար ժեքն է: Կլան ման հա վա նա կա նու թյու նը հա վա-
սար է 1 – ρ :
Ն կար 27. Ըն կած հզո րու թյան 60% -ի չա փով 10 ֆո տոն հե տագ ծե լու փո խա րե ն ռու սա կան պտու տա խա ղը 
ամ բող ջու թյամբ կլա նում է 4 ֆո տոն, և ան դրա դարձ նում 6 –ը լրիվ հզո րու թյամբ:  

 
 
 
 

    

 

∆Φreflected = 100%

Preflectance = 60% Pabsorbtion = 40%

∆Φincident = 100%

∆Φabsorbed = 0%

∆Φincident – power of incident photon 
ընկած ֆոտոնի հզոր�թյ�ն

 
∆Φreflected - power of reflected photon 

անդրադարձած ֆոտոնի հզոր�թյ�ն

 Preflectance – reflectance coefficient 
անդրադարձման

 

գործակից

 

Pabsorbtion – absorbtion coefficient 
կլանման գործակից
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կա նու թյուն ներ: 

Այս եր ևույթ նե րը հաշ վար կե լու հա մար, հար կա վոր 
է հա վա նա կա նու թյուն նե րի ար ժեք նե րի տա րած քը բա-
ժա նել ը ստ մա կեր ևույ թի նյու թի հատ կու թյուն նե րի (Ն-
կար 28):

 Դի տար կենք մա կեր ևույթ, ո րն ու նի հետ ևյալ հատ-
կու թյուն նե րը.
 y   դի ֆուզ ան դրա դարձ ման գոր ծա կից՝ - Pd = 36%  (ρd 

= 0.36 - սա նշա նա կում է, որ դի ֆուզ ան դրա դարձ-
ման հա վա նա կա նու թյու նը 36% -է )  

 y  հայե լային ան դրա դարձ ման գոր ծա կից՝ - Ps = 24%  
(ρs = 0.24)                                          

 y  թա փան ցե լի ու թյան գոր ծա կից՝ - Pt = 15%  (ρt = 0.15)
 y  կ լան ման գոր ծա կից՝ - Pa = 25%   (ρa = 0.25)

Pd + Ps + Pt + Pa = Ը նկ նող լույս (100%); բխում է 
է ներ գի այի պահ պան ման օ րեն քից:                                                                             

ρd + ρs + ρt + ρa  = 1;  սա նշա նա կում է, որ եր ևույթ-
նե րից գո նե մեկն ան պայ ման տե ղի կու նե նա:

 Դի տարկ վող մա կեր ևույ թի հա մա պա տաս խան հա-
վա նա կա նու թյուն նե րի ար ժեք նե րի տա րած քը  ներ կա-
յաց ված է Ն կար 28-ու մ:  

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:

 y  diffuse reflection coefficient - Pd = 36% (ρd = 
0.36 - this means, that probability of diffuse 
reflection is equal to 36%) 

 y  specular reflection coefficient – Ps = 24%  (ρs = 
0.24)

 y  transmition coefficient – Pt = 15%  (ρt = 0.15)

 y  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. 

Figure 28. Probability distribution domain.

Ն կար 28. Հա վա նա կա նու թյուն նե րի ար ժեք նե րի տա րածք:

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).

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

ξ ∈ [0, 1] 

if  ξ < ρd    (0 ≤ ξ ≤ 0,36) then reflect diffuse;

if  ρd < ξ < ρd + ρs   (0,36 < ξ ≤ 0,6) then reflect 
specular;

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. 

Յու րա քան չյուր ֆո տո նի հա մար, մա կեր ևույ թի հետ 
նրա փո խազ դե լուց հե տո, « պա տա հա կան թվե րի գե-
նե րա տոր» կոչ վող են թած րա գի րը (զա ռի նմա նա կը) 
գե նե րաց նում է պա տա հա կան թիվ ξ («ք սի»), ո րի ար-
ժեքն ըն կած է 0 –ի և 1 –ի մի ջա կայ քում (այ սինքն՝ ար-
ժեք նե րի տա րած քում): 

Այ նու հետև, ալ գո րիթ մը հա մե մա տում է ξ –ն ρ հա-
վա նա կա նու թյուն նե րի հետ և կա յաց նում ո րո շում 
(Նկար 28).

ξ ∈ [0, 1] 

ե թե ξ < ρd    (0 ≤ ξ ≤ 0,36), ա պա ան դրա դարձ րու դի-
ֆուզ,
ե թե ρd < ξ < ρd + ρs   (0,36 < ξ ≤ 0,6), ա պա ան դրա-
դարձ րու հայե լային,

ե թե ρd + ρs < ξ < ρd + ρs + ρt   (0,6 < ξ ≤ 0,75), ա պա 
թա փան ցիր, 

ե թե ρd + ρs + ρt < ξ < 1   (0,75<ξ≤1), ա պա կլա նիր:

 Կար ևոր է նշել, որ ան դրա դար ձած ֆո տո նի հզո րու-
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թյու նը չի փոխ վում: 

Որ քան մեծ լի նի փո խազ դող ֆո տոն նե րի քա նա կը, 
այդ քան բարձր կլի նի վերջ նա կան ար դյուն քի ճշգր տու-
թյու նը, հետ ևա բար և վերջ նա կան պատ կե րի ո րա կը: 

Ակն հայտ է, որ ռու սա կան պտու տա խա ղը հաշ վար-
կը հեշ տաց նող հզոր մի ջոց է, քա նի որ այն վե րաց նում 
է «ոչ կար ևոր» ֆո տոն նե րը՝ թույլ տա լով հաշ վար կը 
կենտ րո նաց նել « կար ևոր նե րի» վրա:

Յու րաքան չյուր ֆո տոն-մա կեր ևույթ փո խազ դե ցու-
թյան հա մար գրանց վում և պահ պան վում են ֆո տո նի 
դիր քը (ե ռա չափ կոոր դի նատ նե րը), հզո րու թյու նը և 
ան կման ու ղ ղու թյու նը: 

Այս տվյալ նե րը պահ պան վում են տա րա ծա կան 
տվյալ նե րի կա ռուց ված քում, ո րը կոչ վում է ֆո տո
նային քար տեզ:

Ն կա տեք, որ յու րա քան չյուր ար ձակ ված ֆո տոն իր 
ան ցած ճա նա պար հին կա րող է պահ պան վել մի քա նի 
ան գամ (Ն կար 29): 

Ե թե դի ֆուզ մա կեր ևույ թի հետ փո խազ դե լու ար-
դյուն քում ֆո տո նը կլան վում է, ա պա այդ դիր քի տվյալ-

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. 

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

Նկար 29. Արձակված ֆոտոնը իր անցած ճանապարհին կարող է պահպանվել մի քանի անգամ:

 
 Գլոբալ  ֆոտոնային  քարտեզ

Լ�յսի
 

աղբյ�ր
 Light Source

Global Photon Map

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

Ն կար 30. ա) կաուս տիկ ֆո տո նային քար տե զի և բ) գլո բալ ֆո տո նային քար տե զի կա ռու ցու մը:
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նե րը նույն պես պահ պան վում են: 
Ար դյու նա վե տու թյան տե սա կե տից, ձեռն տու է պահ-

պան ված ֆո տոն նե րը բաշ խել ե րեք ֆո տո նային քար-
տեզ նե րի միջև:

 Կաուս տիկ ֆո տո նային քար տեզ. պա րու նա կում է 
այն ֆո տոն նե րը, ո րոնք նախ քան դի ֆուզ մա կեր ևույ-
թին հար վա ծե լը, գեթ մեկ ան գամ բեկ վել կամ հայե-
լային ան դրա դարձ են ու նե ցել:

Գ լո բալ ֆո տո նային քար տեզ. տե սա րա նում ե ղած 
բո լոր դի ֆուզ մա կեր ևույթ նե րի գլո բալ լու սա վո րու թյան 
մո տա վոր ներ կա յա ցում է: 

Ծա վա լի ֆո տո նային քար տեզ. մաս նիկ ներ պա-
րու նա կող մի ջա վայ րի ա նուղ ղա կի լու սա վո րու թյուն. 
ե րբ ֆո տոնն ըն թա նում է  մաս նիկ ներ պա րու նա կող 
մի ջա վայ րի մի ջով, ա պա այն, ո րո շա կի հա վա նա կա-
նու թյամբ կա րող է ցր վել կամ կլան վել այդ մի ջա վայ-
րում:

 Պահ պան վում է ֆո տո նի այն դիր քը, որ տեղ տե ղի է 
ու նե ցել ցր ման եր ևույ թը: 

Այս փու լի հիմ ա կան նպա տակն է «բ նա կեց նել» ֆո-
տո նային քար տեզ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են տե-
սայ նաց ման փու լում՝ մա կեր ևույթ նե րից ան դրա դար-
ձած և մի ջա վայ րի մաս նիկ նե րի վրա ցր ված պայ ծա-
ռու թյու նը  հաշ վե լու հա մար: 

Կար ևոր է նշել, որ ֆո տո նային քար տե զը պատ կեր 
չէ:  Այն՝ ե ռա չափ տվյալ նե րի կա ռուց վածք է և կախ ված 
չէ դի տա կե տից: Հետ ևա բար, ֆո տո նային քար տե զը 
կա րող է դի տարկ վել տվյալ տե սա րա նի ե րկ րա չա փու-
թյու նից ան կախ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
տե սայ նաց ման հա վա սար ման տար բեր բա ղադ րիչ-
նե րը հաշ վե լու` օգ տա գոր ծե լով տար բեր ֆո տո նային 
քար տեզ ներ:

 Սա՝ ալ գո րիթ մի գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն 
է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նմա նա կել գլո բալ 
լու սա վո րու թյու նը բարդ տե սա րան նե րում, ի նչ պես նաև 
հեշ տու թյամբ ներ կա ռուց վել գո յու թյուն ու նե ցող տե-
սայ նաց ման ծրագրերի մեջ:

 

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.

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

Ն կար 31. Ֆո տո նային քար տե զը ներ կա յաց նում է կե տե րի ձևով պահ պան ված լու սա վոր վա ծու թյու նը` տա-
րա ծա կան տվյալ նե րի կա ռուց ված քում:
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 Ֆո տոն նե րի պահ պա նու մը
 Ֆո տոն նե րը գե նե րաց վում են մի այն ֆո տոն նե րի 

հե տագծ ման ըն թաց քում (ա ռա ջին փուլ):
 Տե սայ նաց ման փու լում, ֆո տո նային քար տեզն օգ-

տա գործ վում է տե սա րա նի բազ մա թիվ կե տե րում՝ ֆո-
տոն նե րի ը նկ նող հոս քը և ան դրա դար ձած պայ ծա ռու-
թյու նը հաշ վար կե լու հա մար: 

Այդ հաշ վար կը կա տա րե լու հա մար, հար կա վոր է 
ֆո տո նային քար տե զի ցան կա ցած x կե տի շր ջա կայ-
քում գտ նել k հատ մո տա կա ֆո տոն նե րը: 

 Հե տագծ ման ըն թաց քում ֆո տոն նե րի տվյալ նե րը 
պահ պան վում են ցու ցա կի ձևով, ո րը կոչ վում է կե տե
րի ցու ցակ (Ն կար 32-ա):

Տ վյալ նե րի պահ պան ման ծախ սե րը նվա զեց նե լու 
հա մար, հար կա վոր է, որ ֆո տո նային քար տե զը լի նի 
կոմ պակտ և ա պա հո վի ա րագ ո րո նում ե րի հնա րա-
վո րու թյուն ե ռա չափ տվյալ նե րի տա րած քում (հի շենք, 
որ ո րոն վող k մո տա կա ֆո տոն նե րի կոոր դի նատ նե րը 
ե ռա չափ են), քա նի որ տե սայ նաց ման փու լում ալ գո-
րիթ մը մի լի ո նա վոր հար ցում եր է կա տա րե լու ֆո տո-
նային քար տե զից:

 Այդ նպա տա կով, հե տագ ծու մը ա վար տե լուց հե-
տո, կե տե րի ցու ցա կը փո խա կերպ վում է կդծա ռի (kd-
tree, Ն կար 32, բ) և այ նու հետև հա վա սա րակշռ վում է  
(Ն կար 32, գ): Այն կար դաց վում է որ պես k չա փո ղակ
նու թյամբ ծառ և ի րե նից ներ կա յաց նում է կե տե րի ցու-
ցա կում գրանց ված ֆո տոն նե րը՝ վե րա դա սա վոր ված և 
խմ բա վոր ված ը ստ տե սա րա նում ու նե ցած ի րենց դիր-
քե րի, կազ մե լով ստորակարգային տա րա ծա կան կա-
ռուց վածք:

Այս գոր ծըն թա ցը կա րե լի է նմա նեց նել պա տա հա-
կա նո րեն գր ված ազ գա նուն նե րի ցու ցա կի, ո րը այ նու-
հետև վե րա դա սա վոր վում է ը ստ այբ բե նա կան կար գի: 
Այդ դեպ քում որ ևէ տա ռով սկս վող ազ գա նու նը հարկ 
չի լի նի փնտ րել ո ղջ ցու ցա կում, այլ՝ հա մա պա տաս-
խան տա ռի ներ քո: 

Photon Storing
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

Ն կար 32. ա) կե տե րի ցու ցակ, բ) կդ-ծառ, գ) hա վա սա րակշռ ված կդ-ծառ:
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Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

Քարտեզում բոլոր ֆոտոնները զետեղելուց հետո, 
պետք է համոզվենք, որ այն հավասարակշռված է 
(բացատրված է ստորև):  

կդ-ծա ռի հա վա սա րակշռ ման պար զեց ված օ րի նակ 
Են թադ րենք Նկար 32, բ-ի վրա պատ կեր ված նմու-

շը պա տի մի փոքր հատ ված է, ի սկ կոոր դի նա տա յին 
հար թու թյան վրա պատ կեր ված կե տե րի բազ մու թյու նը՝ 
այն տե ղերն են, որ տեղ ֆո տոն նե րը հար վա ծել են մա-
կեր ևույ թին: 

Ա ռա ջին քայ լով տվյալ նե րի բազ մու թյու նը բա ժա նող 
A հատ վա ծը հան դես կգա որ պես գլ խա վոր հան գույց. 
այն ան ցնում է A (7, 2) կե տով:

Ս տաց ված տվյալ նե րի ձախ բազ մու թյու նը կկազ մի 
ձախ ճյու ղա վո րու մը, ի սկ աջ բազ մու թյու նը՝ աջ ճյու ղա-
վո րու մը: 

Երկ րորդ քայ լով, տվյալ նե րի աջ և ձախ բազ մու-
թյուն նե րը կիս վում են կա պույտ B հատ ված նե րով (կա-
պույտ հատ ված նե րը հան դես կգան որ պես աջ և ձախ 
ճյու ղա վո րում ե րի հան գույց ներ), եր րորդ քայ լին՝ C 
հատ ված նե րով, և այս պես շա րու նակ (Ն կար 32-գ): 
Բազ մու թյու նը կի սող հատ վա ծի կոոր դի նա տի ը նտ րու-
թյու նը կախ ված է բազ մու թյան մեջ կե տե րի բաշխ վա-
ծու թյու նից և տար վում է այն պես, որ կիս ված են թա-
բազ մու թյուն նե րում կե տե րի քա նա կը մո տա վո րա պես 
հա վա սար լի նի, կամ, ի րա րից ա ռա վել հե ռու գտն վող 
եր կու կե տե րի միջ նա կե տով:

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.

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.

Ն կար 33. Ե ռա չափ տա րա ծու թյան մեջ կի սող հատ ված նե րը փո խա րին վում են կի սող հար թու թյուն նե րով:

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. 

 Ֆո տո նային քար տե զը կա ռու ցե լուց հե տո այն պահ-
պան վում է (քե շա վոր վում է) կոշտ սկա վա ռա կի վրա 
կամ հի շո ղու թյան մեջ, հե տա գա օգ տա գործ ման հա-
մար:

Սա տվյալ նե րի այն սա կա վա թիվ կա ռուց վածք նե-
րից է, ո ր կա տա րյալ է հաշ վար կի հա մար՝ ֆո տոն նե րի 
ոչ հա մա սեռ բաշխ վա ծու թյան պա րա գա յում:

Նույ նիսկ ա մե նա բարդ կա ռուց ված քի դեպ քում կդ-
ծա ռի k հատ ֆո տոն նե րի ո րոն ման ժա մա նա կը հա-
մե մա տա կան է O(n) –ին, մինչ դեռ հա վա սա րակշռ ված 
դեպ քում՝ O(log n) –ին (ե րբ  n >>1 –ից, ա պա O(log n) << 
O(n) -ից ), որ տեղ n-ը ֆո տոն նե րի քա նակն է:  
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 Տե սայ նա ցում (ե րկ րորդ փուլ) 
Ալ գո րիթ մի այս քայ լում՝ կա ռուց վող  պատ կե րի յու-

րա քան չյուր փիք սե լի պայ ծա ռու թյու նը ո րո շե լու հա մար 
օգ տա գործ վում են պահ պան ված ֆո տո նային քար-
տեզ նե րը (ո րոնք կա ռուց վել է ին նա խորդ փու լում):

Յու րա քան չյուր փիք սե լի հա մար, նրա կենտ րո նով 
դե պի տե սա րան ու ղարկ ված ճա ռա գայ թը հե տագծ-
վում է մինչև կգտն վի ա ռա ջին փոխ հատ ման մա կեր-
ևույ թը (Ն կար 34):

Յու րաքան չյուր փոխ հատ ման կե տի հա մար՝ տե-
սայ նաց ման մո տարկ ված հա վա սա րու մը (Հա վա սա-
րում 2-5) հաշ վար կում է x կե տից՝ հե տագծ ված ճա-
ռա գայ թի ու ղ ղու թյամբ հե ռա ցող Lr պայ ծա ռու թյու նը 
(Ն կար 34-ի վրա պատ կեր ված է կար միր գույ նով): Այս 
պայ ծա ռու թյու նը վե րագր վում է այն փիք սե լին, ո րի մի-
ջով ան ցել էր հե տագծ ված ճա ռա գայ թը (նկար 34-ի 
վրա պատկերված է կապույտ գույնով):

Յու րա քան չյուր կե տից՝ ո րո շա կի ու ղ ղու թյամբ հե-
ռա ցող (ա նդ րա դար ձած) լույ սը հա վա սար է բո լոր կող-
մե րից ե կած լույ սի ին տեգ րա լին (գու մա րին) բազ մա-
պատ կած ան դրա դարձ ման հատ կու թյամբ (Հա վա սա-
րում 2-4, Ն կար 34):

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).

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: 

Այս տեղ Lr(x, ωr) x կե տից ան դրա դար ձած պայ ծա-
ռու թյունն է, dEi  -ն՝ մա կեր ևույ թի լու սա վոր վա ծու թյունն 
է ո րո շա կի ωi  ու ղ ղու թյու նից ըն կած ճա ռա գայ թային 
հոս քով, ո րը պար փակ ված է dωi  մարմ ային ան կյան 
մեջ (Ն կար 35):

fr  նկա րագ րում է մա կեր ևույ թի ան դրա դարձ ման 
հատ կու թյու նը որ ևէ x կե տում և կոչ վում է ե րկ կող մա նի 
ան դրա դարձ ման բաշխ վա ծու թյան ֆունկ ցի ա (Ե ԱԲՖ)3:

Equation 2-4 / Հա վա սա րում 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 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 համա- 
կարգում, 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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Ե ԱԲՖ նյու թի ան դրա դարձ նող հատ կու թյու նը բնու-
թագ րող ա մե նաընդ հան րա կան ար տա հայ տու թյունն է: 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ Ե ԱԲՖ –ը նկա րագ րում է, թե 
որ քան « պայ ծառ» կեր ևա մա կեր ևույ թը ո րո շա կի ωr 
ու ղ ղու թյու նից, ե րբ այն լու սա վոր վում է մեկ այլ՝ ωi ու ղ-
ղու թյու նից ը նկ նող լույ սով:

 Բո լոր կող մե րից ե կած լույ սը հաշ վի առ նե լու հա մար 
հար կա վոր է այն ին տեգ րել (Հա վա սա րում 2-5)՝ x-ն 
ը նդ գր կող Ω մարմ ային ան կյու նով (Ն կար 35): 

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

Նկար 35. fr երկկողմանի անդրադարձման բաշխվածության ֆունկցիա է (ԵԱԲՖ):

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

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.

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).

Equation 2-6 / Հա վա սա րում 2-6

 Լու սա վոր վա ծու թյու նը (dEi) հաշ վե լու հա մար մենք 
կա րող ե նք օ գտ վել կա ռուց ված ֆո տո նային քար տե-
զից՝ x կե տի մո տա կա k ֆո տոն նե րը գտ նե լով և նրանց 
խտու թյու նը հաշ վե լով (Ն կար 34): 

Խ տու թյան հաշ վար կը տա լիս է մեզ ըն կած հոս քի 
խտու թյու նը կամ լու սա վոր վա ծու թյու նը:

Յուրաքանչյուր p ֆոտոն ու նի ո րո շա կի ∆Φp հզո-
րու թյուն և եթե նրանք հար վա ծում են մա կերևվույ թին  
x կե տում, կս տա նանք. 

Equation 2-5 / Հա վա սա րում 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).

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

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

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:

Այս պի սով, կա րե լի է ա սել, որ Ei լու սա վոր վա ծու-
թյու նը՝ մի ա վոր մա կե րե սին ըն կած  բո լոր Φp  ֆո տոն-
նե րի գու մարն է:

 Տե սայ նաց ման հա վա սար ման մեջ (Հա վա սա րում 
Equation 2-6)  փո խա րի նե լով Ei –ին` կս տա նանք .

Equation 2-7 / Հա վա սա րում 2-7
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Այս գոր ծըն թա ցը կա րե լի է պատ կե րաց նել որ պես 
x –ը շր ջա պա տող կի սագն դի ըն դար ձա կում, այն քան, 
մինչև այն կընդգր կի k հատ ֆո տոն:

 Հա վա սա րում 2-7–ը պա րու նա կում է ∆A մա կե րե սը, 
ո րը վե րա բե րում է x կե տի շուր ջը գտն վող ֆո տոն նե րի 
խտու թյա նը:

 Հա մա րե լով, որ մա կեր ևույ թը x կե տի շր ջա կայ քում 
հարթ է, մենք կա րող ե նք պրոյեկ տել կի սա գուն դը մա-
կեր ևույ թի վրա և հաշ վել ստաց ված շր ջա նի մա կե րե սը:

Ն կար 36 –ում այդ մա կե րե սը ա ռանձ նաց ված է և 
հա վա սար է՝ ∆A = πr2, որ տեղ r –ը՝ կի սագն դի շա ռա-
վիղն է, կամ x կե տի և ա մե նա հե ռա վոր ֆո տո նի միջև 
ե ղած հե ռա վո րու թյու նը: 

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 – 
ie. the largest distance between x and each of the 
photons.

Figure 36. Finding k nearest photons from the created photon map
Source/Աղ բյու րը՝ Global Illumination (3), Photon Mapping (1); http://slideplayer.com/slide/9934631

Ն կար 36. Կա ռուց ված ֆո տո նային քար տե զում k մո տա կա ֆո տոն նե րի ո րո շու մը:

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

Ար դյուն քում՝ ֆո տո նային քար տե զի մի ջո ցով մա-
կեր ևույ թից ան դրա դար ձած պայ ծա ռու թյու նը հաշ վե լու 
հա մար, կս տա նանք հետ ևյալ հա վա սա րու մը.

Equation 2-8 / Հա վա սա րում 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 հաշ վար կի հիմ քում ըն կած են բազ մա թիվ մո-
տար կում եր, ու ս տի ճշգր տու թյու նը կախ ված է ֆո տո-
նային քար տե զում և բա նաձ ևե րում օգ տա գործ ված ֆո-
տոն նե րի քա նա կից: 

Որ քան մեծ լի նի հաշ վար կում օգ տա գործ ված ֆո-
տոն նե րի քա նա կը, այն քան մեծ կլի նի hա վա սա րում 
2-8 ճշգր տու թյու նը:

 Պայ ծա ռու թյան հաշ վար կի հա մար օգ տա գործ վող 
ֆո տոն նե րի քա նա կը k, սո վո րա բար գտն վում է 50 և 
500 միջև (Ն կար 37): 
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Ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով, 
Հա վա սա րում 2-8 -ը տրոհ վում է չորս ա ռան ձին բա-
ղադ րիչ նե րի՝ ու ղ ղա կի լու սա վո րու թյան, հայե լային ան-
դրա դարձ ման, կաուս տի կայի և ա նուղ ղա կի լու սա վո-
րու թյան:

Lr = Lուղ ղա կի + L հայե լային + L կաուս տի կա + Lա նուղ ղա կի 

Ուղ ղա կի լու սա վո րու թյան ճշգ րիտ հաշ վար կը կա-
տար վում է՝ փոխ հատ ման կե տից դե պի յու րա քան չյուր  
լույ սի աղ բյու րը տա րած ճա ռա գայթ նե րի հե տագծ-
մամբ: 

Ե թե ճա ռա գայ թը չի փոխ հատ վում այլ ա ռար կա նե-
րի հետ, ա պա ու ղ ղա կի լու սա վո րու թյու նը հաշ վարկ-
վում է օգ տա գոր ծե լով լույ սի աղ բյու րի տվյալ նե րը:

 Հայե լային ան դրա դար ձու մը նույն պես հաշ վարկ-
վում է ճա ռա գայ թի հե տագծ ման օգ նու թյամբ:

 Մա կեր ևույ թի պայ ծա ռու թյան մեջ կաուս տի կայի և 
ա նուղ ղա կի լու սա վո րու թյան ու նե ցած ներդ րում ե րը 
հաշ վարկ վում են ան մի ջա պես  հա մա պա տաս խան ֆո-
տո նային քար տեզ նե րից: 

 Ֆո տո նային քար տե զագ րու մը՝ վի ճա կագ րու թյան 
հզո րու թյան վկա յու թյունն է. մեզ հար կա վոր չէ հե տա-
զո տել տե սա րա նում բո լոր հնա րա վոր հե տագ ծե րի 
վար քա գի ծը, այն պես, ի նչ պես ը նտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րը ճիշտ կան խա տե սե լու հա մար, հարկ չի լի-
նում պար զել յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու  քա ղա քա կան 
հա յացք նե րը:

 Ֆո տո նային քար տե զագ րում,  ը ստ է ու թյան, վի-
ճա կագ րա կան նմուշ ներ է վերց նում տե սա րա նի յու րա-
քան չյուր տա րած քից՝ ը նկ նող լույ սի ճշգ րիտ քար տե զը 
կազ մե լու հա մար: 

Ար դյուն քում ստաց ված ոչ ան թե րի, բայց շատ լավ 
մո տար կու մը ձեռք է բեր վում շատ ա վե լի կարճ ժա մա-
նա կում հա մե մա տ այլ մե թոդ նե րի:

 Լու սա վոր ման մո դե լա վոր ման ալ գո րիթ մե րի ամ-
փոփ պատ կե րը ներ կա յաց ված է Ա ղյու սակ 4-ու մ:

   To facilitate efficiency, Equation 2-8 is decom-
posed into four separate factors: direct illumination, 
specular reflection, caustics and indirect illumina-
tion.

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. 

Figure 37. Results for radiance estimate using а) 50 photons and b) 500 photons
Source/Աղ բյու րը՝ Images from Henrik Wann Jensen

a b

Ն կար 37. Պայ ծա ռու թյան հաշ վար կի ար դյուն քը ա) 50 ֆո տո նի և բ) 500 ֆո տո նի օգ տա գործ ման դեպ քում:
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com/25/8032784/#
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Ա ղյու սակ 4. Լու սա վոր ման մո դե լա վոր ման ալ գո րիթ մեր

Առանձնահատկություն Ալգորիթմ

Դի տա կե տով պայ մա նա վոր ված  y  ճա ռա գայ թի ու ղիղ հե տագ ծում
 y   ճա ռա գայ թի հե տա դարձ հե տագ ծում
 y   ճա ռա գայթ նե րի ե րկ կող մա նի հե տագ ծում

Տե սա րա նով պայ մա նա վոր ված  y  ետ ճա ռա գայթ ման (պայ ծա ռու թյան) ալ գո րիթ մ
 y   ֆո տո նային քար տե զագ րում 
 y  ին տեգ րալ մո տե ցում եր
 y   բազ մա կի ան ցում ե րի մո տե ցում եր

Ուղ ղա կի (ան մի ջա կան) հաշ վարկ  y  ար հես տա կան լու սա վո րու թյան հա մար, ը ստ ազ գային ստան-
դարտ նե րի մե թո դաբանության

Հաշ վարկ ման մի ջոց ներ  y  Դե տեր մի նիս տա կան մե թոդ ներ (դա սա կան մո տե ցում եր)
 y   Վի ճա կագ րա կան նմու շառ ման մե թոդ ներ (Մոն թե Կառ լո)

Table 4.  Lighting simulation algorithms

Feature Algorithm

View-dependent  y forward ray tracing 
 y backward ray tracing 
 y bi-directional ray tracing

Scene-dependent  y radiosity 
 y photon map 
 y Integrative approaches 
 y Multi-pass approaches

Direct calculation  y for artificial lighting, follows national standards

Calculation aids  y deterministic methods (classical approaches) 
 y statistical sampling methods (Monte Carlo)
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Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

 DIALuxEvo. հաշ վարկ հս կիչ խմ բե րով 
Ինչ մե թոդ էլ կի րառ վի, հաշ վարկ նե րը ժա մա նակ 

են պա հան ջում: Հետ ևա բար, ցա վա լի է, ե րբ հա ջո ղու-
թյամբ կա տար ված հաշ վար կից հե տո լու սա վո րու թյան 
ա ռան ձին նմուշ ներ հար մա րեց նե լու ժա մա նակ պա-
հանջ վում է բո լո րո վին նոր հաշ վարկ, օ րի նակ, է լեկտ-
րաէ ներ գի այի սպա ռում օպ տի մա լաց նե լու կամ լու սա-
վո րու թյան ո րո շա կի ար դյունք ստա նա լու նպա տա կով: 
«DIALux»-ը շարժ վում է բո լո րո վին նոր ճա նա պար հով. 
լու սա վո րու թյան յու րա քան չյուր տա րած քի հա մար լու-
սա վո րու թյուն նա խագ ծո ղը կազ մում է լու սա տու նե րի 
խմ բեր, ո րոնք նա կցան կա նար կա ռա վա րել (լու սա-
տու ի լույ սը ու ժե ղաց նել կամ թու լաց նել), կամ լու սա-
վո րու թյան յու րա քան չյուր տի պի տա րած քի հա մար 
հա մա պա տաս խան խմ բեր աշ խա տաց նել: Նախ քան 
հաշ վարկ ներ կա տա րե լը «DIALux Evo»-ն ո րո շում է լու-
սա վո րու թյան տվյալ նմու շին հա մա պա տաս խա նող 
կա ռա վար վող խմ բե րը, և լու սա վո րու թյան հաշ վար կը 
կա տար վում է մի այն այդ խմ բե րում նե րառն ված լու սա-
տու նե րի հա մար: Յու րա քան չյուր կա ռա վար վող խումբ 
այժմ հաշ վարկ վում է ա ռան ձին: Կա ռա վար վող խմ բե րի 
քա նա կի ա ճի ն զուգահեռ մե ծա նում է նաև հաշ վարկ-
ման ժա մա նա կը: Ի նչ ևէ, այս մե թո դը նշա նա կում է, որ 
լու սա վո րու թյան տե սա րա նի ար դյուն քը հե տա գա յում 
կա րե լի է կար գա վո րել: Այժմ` կա ռա վար վող խմ բե րում 
նե րառ ված լու սա տու նե րի լու սատ վու թյան յու րա քան-
չյուր կար գա վո րու մից հե տո, ամ բողջ հաշ վար կը կր-
կին կա տա րե լու փո խա րեն, մա կեր ևույթ նե րի հա մար 
ա րագ վերս տեղծ վում են մի այն լու սա վո րու թյան տեքս-
տու րա նե րը:

Բ նա կա նա բար, այս մե թո դի ճշգր տու թյու նը կապ-
ված է «ար ձակ ված» ֆո տոն նե րի թվի հետ, ո րի ա վե-
լաց ման հետ մեկ տեղ ա վե լա նում է նաև հաշ վարկ ման 
տևո ղու թյու նը: Այ նու ա մե նայ նիվ, հե տաքր քիր է, որ ար-
ձակ վող ֆո տոն նե րի թիվն ա վե լաց նե լով կա րե լի է մե-
ծաց նել ճշգր տու թյու նը՝ ա ռանց որ ևէ սահ մա նա փակ-
ման, այն նյու թե րի հատ կու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, 
ո րոնք մո տարկ վել են, օ րի նակ՝ ցր վա ծու թյան (դի ֆու-
զի այի) ան կյու նային կախ վա ծու թյու նը մա կեր ևույ թից, 
և այլն: Ն կար 38-ու մ նկա րագր վում է այս հատ կու թյու-
նը. ու շադ րու թյուն դարձ րեք, որ տե սա րա նի բար դու-
թյու նը պա հան ջում է ա վե լի շատ ֆո տոն նե րի ար ձա-
կում, այ սինքն ա վե լի մեծ ճշ տու թյուն:

 Ժա մա նա կա կից ե րկ րա չա փա կան օպ տի կայի ալ գո-
րիթ մե րը4 կի րառ վում են ու սում ա սիր ված բո լոր մո դել-
նե րում: Ա մե նա շատն ի րա կա նաց վել են ճա ռա գայթ նե-
րի հե տագծ ման և ետ ճա ռա գայթ ման ե ղա նակ նե րը, 
ի սկ ֆո տոն նե րի քար տե զագ րումն օգ տա գործ վել է 
ա վե լի քիչ ծրագ րային գոր ծիք նե րում:

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  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 մեջ բե րման 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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Ի րա կա նու թյան վե րա ցար կում՝  
մուտ քագր ման հա մար

 Նույ նիսկ ե թե տար բեր մո դել ներ հա վակ նում են 
ֆի զի կա պես ճշգ րիտ լի նել, ան հրա ժեշտ է կի րա ռել 
պար զե ցում եր, որ պես զի հաշ վարկ ման տևո ղու-
թյու նը մա ող ջամ տու թյան սահ ման նե րում: 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:  Լու սա վո րու թյան ո րոշ ծրագ րեր AGi32, Relux, 
Inspirer և DIALux, տե սա րան-տա րած քը մո դե լա վո րե-
լու նպա տա կով հա մալր ված են ավ տո մա տաց ված նա-
խագծ ման ի րենց սե փա կան մի ջոց նե րով:

Ավ տո մա տաց ված շեր տա վա րա գույր ներ և ար ևա-
կալ ներ. շեր տա վա րա գույր նե րի տե ղադր ման մո դե լա-
վոր ման ու ղ ղու թյամբ կա տար վել են տար բեր գոր ծոն-
նե րով պայ մա նա վոր ված բազ մա թիվ ու սում ա սի րու-
թյուն ներ: Օ րի նակ, ցե րե կային լու սա վո րու թյու նը նմա-
նա կե լիս DIALux evo -ն հնա րա վո րու թյուն ու նի տե սա-
րա նում  ին տեգ րել շեր տա վա րա գույր նե րի մո դել ներ: 
Նմա նակ ման այդ մո դել նե րը մշակ վում են շեր տա վա-

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 

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.
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Ն կար 38. «DIALux»-ի և «DIALux Evo»-ի հաշ վարկ ման տևո ղու թյու նը. ցույց է տա լիս, որ «DIALux 4.x»-ով 
ի րա կա նաց վող ետ ճա ռա գայթ ման մե թոդն ա ռա վե լու թյուն ու նի մի այն շատ պարզ դեպ քե րում, մինչ դեռ 
«DIALux Evo»-ով ի րա կա նաց վող ֆո տոն նե րի ար ձակ ման մե թոդն ա վե լի ար դյու նա վետ է գոր ծում ցան կա-
ցած շատ թե քիչ բարդ ի րադ րու թյուն նե րում:
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Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

րա գույր ներ ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից: 
 Եղանակային պայմաններից ելնելով ակտիվացման 

ուսումասիրության 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):

Քա նի որ, հա մա կարգ չային ծրագ րե րի օգ նու թյամբ 
լու սա վո րու թյան նմա նակ ման բազ մա թիվ մո դել ներ 
կան, բնա կա նո րեն ան հրա ժեշտ է կա տա րել հա մե մա-

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…

տու թյուն: Գրա կա նու թյան մեջ ներ կա յաց ված գնա հա տում ե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու մեծ խմ բի: Հա մե-
մա տու թյուն ներ՝ հիմ ված ստեղծ ված ի րա կա նու թյան նմա նակ ման վրա, և հա մե մա տու թյուն ներ վե րահսկ վող 
լա բո րա տոր պայ ման նե րում: Այս մո տե ցում ե րից յու րա քան չյուրն ու նի իր ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն-
նե րը: Մե թո դա բա նա կան ներ քին սահ մա նա փա կում ե րի պատ ճա ռով դժ վար է հա մե մա տել  յու րա քան չյուր 
մե թո դի մի ջո ցով ստաց ված ար դյունք նե րը…

Table 5.  Summary table of current lighting simulation tools. Note: this table does not pretend to be exhaustive.

Tool Algorithms used Purpose Availability

AGi32  y direct calculation 
 y Radiosity 
 y limited raytracing

Luminaire design
Daylight integration

 y paid

DIALux  y direct calculation
 y daylight calculation
 y POV raytracer for images

Luminaire design, 
daylight integration

 y free
 y proprietary software

Inspirer  y bidirectional raytracing General purpose  y paid

mental ray  y photon map
 y radiosity principles 
 y raytracing principles

General purpose  y found within paid 
modelling software

Radiance*  y backward raytracing 
 y scene radiance

General purpose  y free
 y open source

Relux  y direct calculation
 y radiosity and modified 
Radiance raytracing

Luminaire design, 
daylight integration

 y free
 y proprietary software

Velux Daylight 
Visualizer

Photon map
 y bidirectional raytracing
 y irradiance caching

Conceptual stages in 
daylight application

 y free
 y proprietary software

*the photon map version of Radiance follows forward raytracing and photon map models
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CHAPTER 5. Software for Simulation and Design

3.  ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳ ՐԵՐ

Ն կար 39-ու մ պատ կեր ված է օգ տա գոր ծող նե րի հա-
մար լու սա վո րու թյան հաշ վարկ ման հա մա կարգ չային 
ծրագ րե րի ամ փոփ ցան կը3։ DIALux ծրագիրը նշված չէ, 
այդ ծրագրի մասին տես ստորև:

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.

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

Ն կար 39. Լու սա վո րու թյան հաշ վարկ ման հա մա կարգ չային ծրագ րե րի ցանկ՝ օգ տա գոր ծող նե րի հա մար :

5  http://electrical-engineering-portal.com/download-center/electrical-software

Ա ղյու սակ 5. Լու սա վո րու թյան մո դե լա վոր ման ներ կայիս ծրագ րե րի ամ փոփ ա ղյու սակ: Ու շադ րու թյուն. այս 
ա ղյու սա կը սպա ռիչ լի նե լու հա վակ նու թյուն չու նի:

Գոր ծի քը Օգ տա գործ ված ալ գո րիթ մե րը Ն պա տա կը Առ կա յու թյու նը
AGi32  y ու ղ ղա կի հաշ վար կում

 y ետ ճա ռա գայթ ման ե ղա նակ
 y ճա ռա գայթ նե րի հե տագծ ման ե ղա նա կի 
սահ մա նա փակ կի րա ռու թյուն

Լու սա տու նե րի  
նա խագ ծում
 Ցե րե կային լույ սի  
ին տեգ րում

 y վ ճա րո վի

DIALux  y ու ղ ղա կի հաշ վար կում
 y ցե րե կային լույ սի հաշ վար կում
 y POV ճա ռա գայթ նե րի  ու ղիղ հե տագծ ման 
ե ղա նակ՝ պատ կեր նե րի հա մար 

Լու սա տու նե րի  
նա խագ ծում
 Ցե րե կային լույ սի  
ին տեգ րում

 y ա նվ ճար
 y հե ղի նա կային հա մա-
կարգ չային ծրա գիր

Mental ray  y ֆո տոն նե րի քար տե զագ րում
 y ետ ճա ռա գայթ ման սկզ բունք ներ
 y Ճա ռա գայթ նե րի հե տագծ ման սկզ բունք ներ

Ընդ հա նուր  
նպա տակ

 y առ կա է մո դե լա վոր ման 
վճա րո վի հա մա կարգ-
չային ծրագ րում

Radiance*  y ճա ռա գայթ նե րի հե տա դարձ հե տագծ ման 
ե ղա նակ

 y տե սա րա նի լու սա վո րում

Ընդ հա նուր  
նպա տակ

 y ա նվ ճար
 y ա նվ ճար

Relux  y ու ղ ղա կի հաշ վար կում
 y ետ ճա ռա գայթ ման ե ղա նակ և փո փոխ ված 
լու սա վո րու թյան հե տագ ծի ե ղա նակ 

Լու սա տու նե րի  
նա խագ ծում
 Ցե րե կային լույ սի  
ին տեգ րում

 y ա նվ ճար
 y հե ղի նա կային հա մա-
կարգ չային ծրա գիր

Velux 
Daylaight 
Visualizer

 y ֆո տոն նե րի քար տե զագ րում
 y ճա ռա գայթ նե րի ե րկ կող մա նի հե տագծ ման 
ե ղա նակ

 y լու սար ձակ ման քե շա վո րում

Ցե րե կային լույ սի  
օգ տա գործ ման  
կոն ցեպ տու ալ փու լեր

 y ա նվ ճար
 y հե ղի նա կային հա մա-
կարգ չային ծրա գիր

*«Radiance» -ի ֆոտոնների քարտեզագրման տարբերակը գործում է ճառագայթների ուղիղ հետագծման և 
ֆոտոնների քարտեզագրման ալգորիթմերի հիման վրա:
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Գ ԼՈՒԽ 5.  Հա մա կարգ չային ծրագ րեր մո դե լա վոր ման և նա խագծ ման հա մար

Ա հա տե ղե կու թյուն ներ ծրագ րեր մշա կող ըն կե րու-
թյուն նե րի կայ քե րից.
Radiance

«Radiance»-ը ծրագ րա վոր ման գոր ծիք նե րի հա-
վա քա կազմ է լու սա վո րու թյան մո դե լա վո րում կա-
տա րե լու հա մար, ո րի ա ռա ջին հե ղի նա կը Գրեգ 
Վորդն է: Այն նե րա ռում է տե սա պատ կեր ման 
մի ջոց, ի նչ պես նաև բազ մա թիվ այլ գոր ծիք ներ՝ 
մո դե լա վոր ված լու սա վոր ման մա կար դակ նե րը 
չա փե լու հա մար: Լու սա վոր ման բո լոր հաշ վարկ-
նե րը կա տա րե լու հա մար այն օգ տա գոր ծում 
է ճա ռա գայթ նե րի հե տա գծման ե ղա նակ, ո րն 
ա րա գաց վել է octree տվյալ նե րի կա ռուց ված-
քի օգ տա գործ ման մի ջո ցով: Այն սկիզբ է դրել 
բարձր դի նա միկ մի ջա կայք (high dynamic range 
- HDR) ձևա չա փով պատ կեր ման հաս կա ցու թյա-
նը, որ տեղ լու սա վոր ման մա կար դակ նե րը (տե-
սա կա նո րեն) բաց թվային ար ժեք ներն ե ն՝ ա ռա-
վե լա գույ նի տաս նոր դա կան հա մա մաս նու թյամբ 
(օր.՝ 0.0-ից մինչև 1.0) կամ ա ռա վե լա գույ նի ամ-
բողջ մա սի (0-ից 255 / 255) փո խա րեն: Այն նաև 
հաշ վար կում է գլո բալ լու սա վո րու թյու նը՝ օգ տա-
գոր ծե լով « Մոն թե Կառ լոյի» մե թո դը՝ որ ևէ կե տի 
վրա ը նկ նող լույ սը նկա րագ րե լու հա մար (https://
en.wikipedia.org/wiki/Radiance_(software)):

 Վեբ կայք՝ https://radiance-online.org/
«Radiance»-ը նա խագծ ման մեջ լու սա վոր ման 
վեր լու ծու թյան և տե սա պատ կեր ման ծրագր ա- 
յին գոր ծի քա կազմ է:
 Նե րած ված ֆայ լե րը սահ մա նում են տե սա րա-
նի ե րկ րա չա փա կան կա ռուց ված քը, նյու թե-
րը, լու սա տու նե րը, ժա մա նա կը, օ րը և ե րկն քի 
պայ ման նե րը (ցե րե կային լույ սի հաշ վարկ ման 
հա մար):  Հաշվարկված  թվային  արժեքները 
ներառում են սպեկտրալ պայծառությունը 
(այսինքն, պայծառություն + գույն), լուսավոր- 
վածությունը (լուսավորվածություն + գույն) և   
փայլի ցուցիչները: Մո դե լա վոր ման ար դյունք-
նե րը կա րող են հան դես գալ որ պես գու նային 
պատ կեր ներ, թվային ար ժեք ներ և ու ր վագ ծային 
պատ կեր ներ:
 Լու սա վո րու թյան ա վե լի պարզ հաշ վարկ նե րի և 
տե սա պատ կեր ման գոր ծիք նե րի հա մե մա տու-
թյամբ «Radiance»-ի գլ խա վոր ա ռա վե լու թյունն 
այն է, որ ե րկ րա չա փա կան կա ռուց ված քի կամ 
նյու թե րի մո դե լա վոր ման ա ռու մով քիչ սահ մա-
նա փա կում եր կան: «Radiance»-ն օգ տա գործ-
վում է ճար տա րա պետ նե րի ու ճար տա րա գետ-
նե րի կող մից՝ նո րա րա րա կան նա խագ ծային 
տա րածք նե րի լու սա վո րու թյու նը, տե սըն կալ ման 
ո րա կը և ար տա քին տես քը կան խա տե սե լու հա-
մար, և հե տա զո տող նե րի կող մից՝ լու սա վոր ման 
և ցե րե կային լու սա վո րու թյան նոր տեխ նո լո գի ա-
նե րը փոր ձար կե լու հա մար:

Calculux (Philips)
«CALCULUX»-ը մշակ վել է « Ֆի լիպս» ըն կե րու-
թյան Լու սա վո րու թյան նա խագծ ման և կի րառ-
ման կենտ րո նում (LiDAC): Այն լու սա վո րու թյան 
նա խագծ ման ծրա գիր է ան հա տա կան հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար: «CALCULUX»-ը բաղ կա ցած 

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: 
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է լու սա վո րու թյան նա խագծ ման եր կու ծրագ-
րե րից («Indoor»-ը ներ քին լու սա վո րու թյան և 
«Area»-ն սպոր տային հա մա լիր նե րի լու սա վո-
րու թյան նա խագծ ման հա մար) և լու սա տու նե րի 
մա սին տվյալ նե րի շտե մա րա նի կա ռա վար ման 
ծրագ րից: Փա թե թը նա խա տես ված է լու սա վոր-
ման ճար տա րա գետ նե րի կող մից ար հես տա կան 
լու սա վո րու թյան նա խագծ ման պարզ հաշ վարկ-
ներ կա տա րե լու հա մար:
«Indoor» ծրագ րով հաշ վարկ վում է լույ սի բաշ-
խու մը՝ հիմ վե լով ան դրա դարձ ման գոր ծա կից-
նե րի, գո յու թյուն ու նե ցող (Ֆի լիպս) լու սա տու-
նե րի ու լույ սի աղ բյուր նե րի և սե նյա կի չա փե րի 
վրա:

 Կայ քէջ՝ http://www.lighting.philips.cz/podpora/podpora-
vyrobku/calculux.html, http://www.lighting.philips.com/
main/support/support/tools.html:

« Ֆի լիպս»-ն ու նի գոր ծիք նե րի լայն տե սա կա-
նի, ո րը կա րող է օգ նել լու սա վոր ման ձեր բո-
լոր նա խագ ծե րում: Ան կախ պա հանջ նե րից՝ 
սկ սած տան ան հա տա կան լու սա վո րու թյու նից 
մինչև խո շոր ար տադ րա կան լու սա վո րու թյուն և 
դրանց միջև ըն կած ա մեն ի նչ: Մենք ու նենք այն 
գոր ծի քը, ո րը կբա վա րա րի ձեր պա հանջ նե րը:
 Լու սա վոր ման մո դե լա վոր ման հա մա կարգ-
չային ծրագ րե րի («DIALux», «Relux» և «Autodesk 
Revit») հա մար նա խա տես ված են թած րագ րե րով 
(plug-in) դուք կա րող եք նա խագ ծել պա հանջ վող 
ճշգ րիտ լու սա վո րու թյու նը: Դուք կա րող եք նաև 
ը նտ րու թյուն կա տա րել մեր բջ ջային հա վել ված-
նե րի շար քից, ո րոնց մի ջո ցով կա րող եք ի րա-
կան ժա մա նա կում ստա նալ ձեզ ան հրա ժեշտ 
բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը: Ի սկ մեր ապ րան քա-
տե սակ նե րի առ ցանց կա տա լո գում ման րա մասն 
ներ կա յաց ված է « Ֆի լիպս» ըն կե րու թյան ամ-
բողջ տե սա կա նին, այն պես որ կա րող եք հա-
մոզ ված լի նել, որ կգտ նեք այն ար տադ րա տե սա-
կը, ո րը կբա վա րա րի ձեր պա հանջ նե րը»:

DIALux
Այս ան վճար հա մա կարգ չային ծրագ րով դուք 
կա րող եք մաս նա գի տա կան ձևով նա խագ ծել, 
հաշ վար կել և տե սա պատ կե րել  լու սա վո րու թյու-
նը՝ ա ռան ձին սե նյակ նե րի, ամ բող ջա կան հար-
կա բա ժին նե րի, շեն քե րի և արտաքին տե սա-
րան նե րի հա մար: «DIALux»-ն օգ տա գործ վում է 
որ պես պլա նա վոր ման գոր ծիք՝ աշ խար հի ա վե լի 
քան 600,000 լու սա վոր ման ճար տա րա գետ նե-
րի կող մից: «DIALux»-ը մշ տա պես կա տա րե լա-
գործ վում է և բա վա րա րում է ժա մա նա կա կից 
լու սա վոր ման նա խագ ծե րի ու լու սա վոր ման 
հաշ վարկ նե րի պա հանջ նե րը: Դուք կա րող եք 
պլա նա վո րել և նա խագ ծել՝ օ գտ վե լով լու սա տու-
նե րի՝ աշ խար հի ա ռա ջա տար ար տադ րող նե րի 
է լեկտ րո նային լու սա տու նե րի կա տա լոգ նե րից: 
Տե ղադ րեք այլ ճար տա րա պե տա կան ծրագ րե րի 
ավ տո մա տաց ված նա խագ ծե րի տվյալ նե րի վրա 
և ստեղ ծեք լու սա վոր ման ձեր սե փա կան նա խա-
գի ծը:

 Վեբ կայք՝ https://www.dial.de/en/dialux/

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/ 
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Relux

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

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.

Did you know that many of the company-
specific 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.

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

Relux

«Autodesk»-ի կող մից փոր ձար կում ան ցած և 
լու սա տեխ նի կա կան ա ռու մով ճշգ րիտ՝ «Revit» 
ըն տա նի քի ֆայ լե րը ան վճար հա սա նե լի են նա-
խագ ծող նե րի հա մար www.relux.net վեբ կայ քում: 

Աշ խար հի ցան կա ցած վայ րում հա սա նե լի «Revit» 
ըն տա նի քի լու սա տու նե րի, սեն սոր նե րի և լույ սի 
աղ բյուր նե րի ա մե նա մեծ հա վա քա ծուն օ րե ցօր 
ա վե լի լայն տա րած վա ծու թյուն է գտ նում:  

2016 թ. մարտ ամ սից ի վեր օգ տա գոր ծող նե րը 
ա մեն օր ներ բեռ նում են «Revit» ըն տա նի քի ֆայ-
լե րը, և այդ մի տու մը շա րու նա կում է ա ճել: Սա 
խթա նում է մեր աշ խա տա կազ մին՝ շա րու նա կե-
լու այս ծա ռա յու թյան ը նդ լայ նու մը:

 Գի տե ի՞ք ա րդյոք, որ ըն կե րու թյա նը բնո րոշ 
«Revit» ըն տա նի քի շատ ֆայ լեր ճշգ րիտ չեն լու-
սա տեխ նի կա կան ա ռու մով, և որ ա վե լի քիչ լույս 
է ար ձակ վում, քան ի րա կա նում: «Revit»-ը չի 
տար բե րում ե րկ րա չա փա կան ե ռա չափ կա ռուց-
ված քը և լրա ցու ցիչ մար մին նե րը: Մյուս կող մից, 
«Relux»-ը հաշ վի է առ նում այս ի րա վի ճա կը, և 
լու ծում ար դեն նե րա ռել է «Relux»-ի ան դամ-
նե րի «Revit» ըն տա նի քի ֆայ լե րում: Այս պի սով՝ 
«ReluxNet» նշա նա կում է բարձր ո րակ:

«Revit» մի ջա վայ րի նկատ մամբ նա խագ ծող նե րի 
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վս տա հու թյու նը չկորց նե լու հա մար, «Relux»-ն 
աշ խա տում է «Revit»-ի հա վե լա սար քի վրա: Այդ 
մա սին ա վե լի ման րա մասն կներ կա յաց վի հա-
ջորդ տե ղե կագ րե րից մե կում: 

 Վեբ կայք՝ http://www.relux.biz/

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.

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

Litestar
 Մինչև այժմ լու սա չա փու թյան, սպեկտ րի և ապ-
րան քա տե սա կի պատ կե րի մեկ ֆայ լում և հա-
մընդ հա նուր ձևով կա ռա վա րե լը ե ղել է ե րա-
զան ք, սա կայն ե րա զան քը շու տով ի րա կա նու-
թյուն կդառ նա «4.01 of LITESTAR 4D»-ի նոր 
տար բե րա կի շնոր հիվ, ո րը հա սա նե լի կլի նի 
2016 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ից:

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

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.

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

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.

AGi32
 Լու սա վոր ման ո լոր տում հաշ վարկ ման գլ խա-
վոր գոր ծի քը՝ «AGi32»-ը, կա րող է թվային և 
տե սա պատ կե րային լու ծում եր ա պա հո վել լու-
սա վո րու թյան գրե թե ցան կա ցած կի րա ռու թյան՝ 
թե՛ ներ քին, թե՛ ար տա քին տա րածք նե րի, այդ 
թվում՝ ճա նա պարհ նե րի և ցե րե կային լու սա վո-
րու թյան հա մար:
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 Վեբ կայք՝ http://www.agi32.com/
«AGi32»-ը մո դե լա վոր ման գոր ծիք է, ո րն օգ-
տա գործ վում է լու սա վո րու թյու նը նա խագ ծե լու և 
լույ սի այն քա նա կու թյու նը հաշ վար կե լու հա մար, 
ո րը տեղ է հասց վե լու՝ հիմ վե լով օգ տա գոր ծո-
ղի կող մից սահ ման ված հա րա չա փե րի վրա: Ար-
դյուն քում ստաց ված հաշ վարկ նե րը սո վո րա բար 
ան վա նում են ման րա կեր տեր կամ կետ առ կետ 
նա խագ ծեր: «AGi32»-ը կա րող է հաշ վար կել լույ-
սի այն քա նա կու թյու նը, ո րը տա րած վե լու է կամ 
ար տա քին մի ջա վայ րե րի հա մար նա խա տես-
ված ցան կա ցած տե սա կի նա խագ ծում՝ ներ քին, 
և նե րա ռե լու է շր ջա կա ա ռար կա նե րը, խո չըն-
դոտ նե րը և զա նա զան կեր պեր, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
կա մա րաձև ա ռաս տաղ նե րը կամ ոչ գծային սե-
նյակ նե րը: Այն օգ նում է, նա խա կա ռու ցո ղա կան 
փու լում, լու սա վոր ման նա խագ ծող նե րին, ճար-
տա րա գետ նե րին և է լեկտ րա կա նու թյան հար ցե-
րով զբաղ վող նե րին կա տա րել լու սա վոր ման նա-
խագ ծե րի գնա հատ ման աշ խա տանք ներ:
(https://en.wikipedia.org/wiki/AGi32):

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 user-
set parameters. The resulting calculations 
are commonly referred to as layouts or point-
by-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).

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 

«AGi32»-ը նախ և ա ռաջ ճշգ րիտ լու սա չա փա կան 
կան խա տե սում եր կա տա րե լու հա մար հաշ-
վարկ ման գոր ծիք է. այն տեխ նի կա կան գոր ծիք 
է, ո րը կա րող է հաշ վել լու սա վոր վա ծու թյու նը 
ցան կա ցած ի րա վի ճա կում, օգ նել լու սա տու նե րի 
տե ղադր ման և նպա տա կային կի րառ ման հար-
ցում և ստու գել լու սա վոր ման ցան կա ցած թվով 
չա փա նիշ նե րի պահ պա նու մը: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, դեռևս շատ ա վե լին կա րե լի 
է ա նել լու սա չա փա կան ար դյունք նե րը հաս կա-
նա լը բա րե լա վե լու հա մար: Տե սա պատ կե րու մը 
չա փա զանց կար ևոր է տար բեր նյու թե րի ու մա-
կեր ևույթ նե րի հատ կու թյուն նե րի հա մար լու սա-
վո րու թյան տար բե րու թյուն նե րը հաս կա նա լու և 
ի րա կա նում՝ լույ սի ու մա կեր ևույ թի փո խազ դե-
ցու թյան պա րա գա յում նա խագ ծե րում տար բեր 
լու սա տու նե րի կի րառ ման ար դյուն քը կան խա-
տե սե լու հա մար: 
Ողջ նա խագ ծի ար դյունք նե րը պար զո րոշ տես-
նե լու կա րո ղու թյան շնոր հիվ «AGi32»-ը դառ նում 
է նա խան մու շին փո խա րի նող մի ջոց, ո րը կա րող 
է խնայել ժա մա նակ և գու մար՝ ստեղ ծե լով ա ռա-
ջարկ վող նա խագ ծի վիր տու ալ մո դե լը: Այն կա-
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րող է բա ցա հայ տել այն պի սի հատ կու թյուն ներ և 
է ֆեկտ ներ, ո րոնք դժ վար կլի ներ հայտ նա բե րել 
մինչև տե ղադ րում ա վար տին հասց նե լը:
 Լու սա վոր ման պրո ֆե սի ո նալ նա խագծ ման և 
վեր լու ծու թյան պրակ տի կա յում «AGi32»-ը կա-
րող է դառ նալ նա խագծ ման ձեր գոր ծի քա կազ-
մի ան բա ժա նե լի մա սը: Եվ այժմ, մեր նոր, բազ-
մապ րո ցե սո րային հաշ վարկ ման շար ժի չով ձեր 
աշ խա տան քը կա վարտ վի կարճ ժա մա նա կում 
(մեջ բե րու մը կա տար վել է http://www.agi32.com/
index.php?id=11 կայ քէ ջից):

 Ար դյունք նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րի 
ստեղ ծու մը
 Լու սա վո րու թյան մո դե լա վոր ման ցան կա ցած ծրա-

գիր ստեղ ծում է նաև ը նտր ված տվյալ նե րի և ստաց-
ված ար դյունք նե րի մա սին մի շարք հաշ վետ վու թյուն-
ներ: Այս հաշ վետ վու թյուն նե րը պա րու նա կում են ար-
դյունք նե րի վեր լու ծու թյան և մեկ նա բա նու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը: Այն տրա մադ-
րում է մի շարք օգ տա կար ձևան մուշ ներ և ար դյունք-
ներ (Ն կար 40, Ն կար 41):

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.

Figure 40. Results summary of illumination and its distribution.

Ն կար 40. Լու սա վոր վա ծու թյան և նրա բաշխ վա ծու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփումը:

As one can see from the summary shown in 
Figure 41, in this case the generated and archived 
results are:

 y  Total luminous flux = 109200 lumen

 y  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).

Ինչ պես եր ևում է Ն կար 41-ու մ ցու ցադր ված ամ փո-
փու մից, այս դեպ քում ստացվել և ար խի վաց վել է՝ 
 y  Ընդ հա նուր լու սային հոսք = 109200 լյու մեն, 
 y  Է լեկտ րաէ ներ գի այի ը նդ հա նուր սպա ռում (բեռ)՝ 

1281 Վտ (1.281 կՎտ):
«DIALux evo»-ու մ հեշտ է փո խել լու սա տու նե րը՝ նա-

խագծ ված տա րած քում ար դի ա կա նա ցում կա տա րե լու 
հա մար: Ար դի ա կա նա ցում ա ռա ջին հեր թին կա րող է 
ու ղղ ված լի նել է ներ գաար դյու նա վե տու թյա նը, ի նչ պես 
նաև կո րե լաց ված գու նային ջեր մաս տի ճա նին (ԿԳՋ) ու 
գու նա փո խանց ման ցու ցի չին (ԳՓՑ):
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 Լու սա տու նե րի փո փո խու թյու նից հե տո, օ րի նակ՝ 
օգ տա գոր ծե լով բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ լու սա-
դի ո դային աղ բյուր ներ, կա րե լի է հեշ տու թյամբ վե րա-
հաշ վար կել լու սա վո րու թյու նը և ար դյունք նե րը ստա-
նալ հաշ վետ վու թյան ձևան մուշ նե րի տես քով, ո րը ցույց 
կտա ար դի ա կա նաց ման փաս տա ցի ա ռա վե լու թյու նը: 

Նաև հնա րա վոր է մո դե լա վո րել վիր տու ալ ա ռու մով 
սե նյա կի բո լոր հա րա չա փե րի փո փո խու թյու նը.
 y   Փո խել պա տե րի, ա ռաս տա ղի ու հա տա կի ան դրա-

դար ձե լի ու թյու նը, 
 y Ա պա հո վել ցե րե կային լու սա վո րու թյուն՝ պա տու-

հան նե րի կամ ա ռաս տա ղային լու սա մուտ նե րի մի-
ջո ցով,

 y   Փո խել լու սա տու նե րի դա սա վո րու թյու նը,
 y   Ներ մու ծել նոր ան հրա ժեշտ մա կե րես ներ, օ րի նակ՝ 

դի զայ նի տար րեր՝ քան դակ ներ, նկար ներ, այլ զար-
դա րանք ներ և այլն,

 y   Տե ղադ րել նոր կա հույք: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, այն պի սի հա մա կարգ չային 

ծրագ րով աշ խա տե լը, ի նչ պի սին «DIALux evo»-ն է, 
հեշտ է և ար դյու նա վետ՝ ցան կա ցած նա խագ ծի դեպ-
քում լու սա վոր ման հետ կապ ված բո լոր ան հրա ժեշտ 
նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար:

Ս տորև նշ ված վեբ կայ քե րում կան մեծ ծա վա լի տե-
սա նյու թեր, ո րոնք նո րեկ նե րին քայլ առ քայլ կու ղեկ ցեն 
«DIALux evo»-ն յու րաց նե լու ճա նա պար հին: 
 y http://en.wiki.dialux.com/index.php?title=Tutorials 
 y https://www.youtube.com/user/TheDIALux
 y https://www.dial.de/en/home/

Գ րանց վե լով ֆո րու մի կայ քում (http://dxboard.dialux.
com), կա րե լի է հար ցեր ու ղ ղել DIAL-ի մաս նա գետ նե-
րին, ի նչ պես նաև փոր ձա ռու օգ տա գոր ծող նե րին:

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:

 y  Change the reflectivity of the walls, ceiling and 
floor

 y  Introduce daylighting through windows or 
skyline

 y  Change the arrangement of the luminaria

 y  Introduce new surfaces of interest, such as 
design elements: sculptures, paintings, other 
décor, etc.

 y  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.
 y http://en.wiki.dialux.com/index.php?title=Tutorials 
 y https://www.youtube.com/user/TheDIALux
 y 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.

Figure 41. Outputted Luminaire parts list.

Ն կար 41. Ար դյուն քում ստաց ված լու սա տու ի մա սե րի ցու ցա կը :
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