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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Wprowadzenie 
 
Według fenomenologicznej elektrodynamiki klasycznej promieniowanie 

elektromagnetyczne jest rozchodzącym się w przestrzeni w postaci fal zmiennym polem 
elektromagnetycznym. Promieniowanie optyczne jest promieniowaniem elektromagnetycznym 
obejmującym umownie zakres częstotliwości f fal elektromagnetycznych od 3·1016 Hz do 
3·1011 Hz. Częstotliwościom tym odpowiadają długości λ fal elektromagnetycznych w próżni, 
odpowiednio od 0,01 µm do 1000 µm. W skład promieniowania optycznego wchodzą 
promieniowania: nadfioletowe, widzialne i podczerwone. Zakresy częstotliwości i długości fal 
promieniowania widzialnego wynoszą odpowiednio od 7,9·1014 Hz do 3,95·1014 Hz i od 0,38 µm 
do 0,78 µm. 

W oddziaływaniu promieniowania optycznego z materią - a w tym szczególnie 
promieniowania widzialnego -  objawia się dwoista natura promieniowania 
elektromagnetycznego, które można traktować bądź jako falę elektromagnetyczną, opisywaną 
równaniami optyki falowej lub równaniami mającymi swoje źródło w elektrodynamice 
klasycznej Maxwella, bądź jako strumień fotonów (korpuskuł), opisywany równaniami 
mechaniki (elektrodynamiki) kwantowej. 

Stwierdzono doświadczalnie, dla szerokiego widma fal elektromagnetycznych począwszy 
od promieniowań mikrofalowych a skończywszy na promieniowaniach kosmicznych, że 
oddziaływania energii elektromagnetycznej z substancją, obejmujące absorpcję i dwa rodzaje 
emisji: spontaniczną i wymuszoną, mają charakter nieciągły. Im mniejsza długość (większa 
częstotliwość) wysyłanej lub pochłanianej fali elektromagnetycznej, tym wyraźniej zaznaczają 
się właściwości korpuskularne promieniowania elektromagnetycznego. 

Kryterium możliwych do zrealizowania rodzajów emisji powiązanych z kryterium rodzaju 
przestrzenno-czasowego uporządkowania generacji promieniowania optycznego pozwala 
wyróżnić promieniowania spontaniczne, nie wykazujące jakiegokolwiek uporządkowania i 
promieniowania wymuszone, które są promieniowaniami koherentnymi (spójnymi). 

Kryterium częstotliwości prowadzi do podziału na promieniowania prawie 
jednoczęstotliwościowe (monochromatyczne, o jednej λ długości fali) o jednoliniowym i bardzo 
wąskim obrazie widmowym oraz promieniowania różnoczęstotliwościowe (heterochromatyczne, 
o różnych z zakresu ∆λ długościach fal), których obrazem mogą być widma wieloliniowe a także 
ciągłe i nieciągłe widma pasmowe lub pasmowo-liniowe. 

Ze względu na przyczynę powstawania promieniowania optycznego wyróżnia się 
promieniowania temperaturowe (cieplne, termiczne, inkadescencyjne) i promieniowania 
luminescencyjne nazywane czasami, w odróżnieniu od ww. promieniowań cieplnych, 
promieniowaniami „zimnymi”. 

Promieniowanie temperaturowe (cieplne) jest jedynym promieniowaniem 
elektromagnetycznym generowanym w aktach emisji spontanicznej przez substancję o 
temperaturze T > 0 K, jeżeli substancja ta znajduje się w każdej chwili w stanie równowagi 
termodynamicznej z otoczeniem. Promieniowanie temperaturowe, którego opis bazuje na 
równaniu mechaniki kwantowej Plancka, powstaje na skutek zmiennego ruchu ładunków (np. 
elektronów) lub układów ładunków (np. atomów, cząsteczek) tworzących substancję, a zakres 
widma fal elektromagnetycznych które głównie obejmuje odpowiada promieniowaniom 
optycznym: podczerwonemu (T < ok. 1000 K), podczerwonemu i widzialnemu 
(ok. 1000 K < T < ok. 3000 K), podczerwonemu, widzialnemu i nadfioletowemu 
(T > ok. 3000 K). Promieniowania temperaturowe różnoskładnikowych gazów znajdujących się 
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pod ciśnieniem normalnym są heterochromatyczne i dają liniowe lub liniowo-pasmowe widma 
nieciągłe, a promieniowania (heterochromatyczne) cieczy i ciał stałych - widma ciągłe. 

Większość promieniowań luminescencyjnych wykorzystywanych w technice to 
spontaniczne promieniowania heterochromatyczne o nieciągłych widmach liniowo-pasmowych z 
zakresu promieniowania widzialnego i nadfioletowego. Wśród wykorzystywanych w technice od 
ok. 1960 roku promieniowań luminescencyjnych dużą grupę stanowią też wymuszone 
(koherentne) promieniowania monochromatyczne o bardzo wąskim widmie jednoliniowym, 
generowane przez kwantowe wzmacniacze promieniowania (irasery, lasery, UV-lasery) w 
różnych zakresach częstotliwości promieniowania optycznego.  

Na podstawie klasycznej teorii elektronowej Lorentza jak i na podstawie badań 
eksperymentalnych można stwierdzić, że za oddziaływanie promieniowania widzialnego na oko 
lub inne urządzenia rejestrujące odpowiedzialny jest jedynie wektor natężenia elektrycznego E

r
 

pola elektromagnetycznego tego promieniowania, który z tego względu nazywany jest niekiedy 
(w odróżnieniu od wektora natężenia magnetycznego H

r
 pola elektromagnetycznego) wektorem 

świetlnym [25]. 
Właściwości korpuskularnych nie stwierdza się w zjawiskach związanych z propagacją fal 

elektromagnetycznych, o ile nie towarzyszą tej propagacji przemiany energetyczne. Przemiany 
energetyczne zachodzące podczas oddziaływań elektromagnetycznych rozpatrywanego zakresu 
częstotliwości promieniowania optycznego z cząstkami materii znajdującymi się w powietrzu są 
często na tyle małe, że przestrzenie (ośrodki) wypełnione powietrzem można zazwyczaj, w 
trakcie rozpatrywania rozchodzenia się w nich promieniowania optycznego, przyjmować za 
przestrzenie nie pochłaniające energii tego promieniowania. 

Wszelkie zagadnienia dotyczące propagacji promieniowań optycznych nie rozwiązuje się 
na gruncie klasycznej teorii Maxwella, z której wynikają wektorowe równania falowe 
Helmholtza, a z wykorzystaniem takich prostszych metod przybliżonych - również klasycznych i 
makroskopowych (fenomenologicznych) - jak metoda optyki falowej, teoria skalarna światła i 
metoda optyki geometrycznej. Te przybliżone metody teoretyczne dają wyniki zgodne z 
doświadczeniem [18]. 

Sięgająca czasów „przedmaxwellowskich” optyka falowa, rozwijana głownie przez 
Hooke’a, Huyhensa, Younga i Fresnela, daje ilościowy opis takim zjawiskom fizycznym jak: 
dyfrakcja, interferencja, polaryzacja, odbicie czy załamanie fali (poprzecznej). 

W teorii skalarnej światła występuje tylko jedna skalarna wielkość opisująca pole fali, 
którą może być jedna ze składowych wektorów natężeń pól elektrycznego i magnetycznego. 
Ponieważ gęstość objętościowa energii (mocy) elektromagnetycznej jest proporcjonalna do 
kwadratu natężenia E

r
 pola elektrycznego ( ww. wektor świetlny) lub magnetycznego ( H

r
), 

zatem teoria skalarna światła umożliwia obliczanie stosunków gęstości energii (mocy) 
promienistej w różnych miejscach przestrzeni. Weryfikacja doświadczalna propagacji 
promieniowania optycznego (widzialnego) bazuje, podobnie jak teoria skalarna światła, na 
bezpośrednim pomiarze właśnie stosunków energii czy strumieni (mocy) promienistych. 
Spowodowane jest to heterochromatycznym charakterem promieniowania optycznego, dla 
którego istnieją trudności w pomiarach składowych natężeń pól elektrycznego i magnetycznego. 

Drugim przybliżeniem, które stosuje się przy badaniu rozchodzenia się fal o niewielkich 
długościach, jakimi są promieniowania optyczne, jest przybliżenie optyki geometrycznej. 
Przybliżenie to obowiązuje przy założeniu, że długość fali jest dużo większa od rozmiarów 
elementów materii, ale bardzo mała w porównaniu z wymiarami ewentualnych niejednorodności 
ośrodka czy całego ośrodka, co eliminuje zjawisko uginania się (dyfrakcji) fal. Można wtedy 
przyjąć, że w każdym niezbyt dużym obszarze przestrzeni kierunek normalnej n

r
 do powierzchni 

falowej jest kierunkiem propagacji fali, którą lokalnie można traktować jako w przybliżeniu 
płaską. Abstrahując od falowej natury promieniowania elektromagnetycznego, można 
wprowadzić pojęcie promieni, tj. zbioru linii prostych, które w każdym punkcie przestrzeni 
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pokrywają się z kierunkiem uśrednionego wektora Poyntinga HES
rrr

×=  i z kierunkiem 
propagacji fali, a których długość może być miarą gęstości mocy (energii) promienistej. 

Tak więc pierwsze założenie optyki geometrycznej sprowadza się do przyjęcia, że energia 
elektromagnetyczna rozchodzi się wzdłuż linii prostych (promieni), a przybliżenie to jest tym 
lepsze im większa jest częstotliwość fali. 

Drugie natomiast założenie optyki geometrycznej stwierdza, że promienie przenikają się 
wzajemnie nie oddziaływując ze sobą. Dzięki temu założeniu eliminuje się możliwość 
wystąpienia zjawiska nakładania się fal (interferencji). 

 
 
1.2. Propagacja promieniowania i wymiana strumieni promienistych 
 
Wśród parametrów zwykle heterochromatycznego promieniowania optycznego, 

temperaturowego lub luminescencyjnego, występują nie tylko parametry zależne od miejsca i 
czasu, ale także parametry będące funkcjami długości fali elektromagnetycznej oraz zwrotu i 
kierunku jej rozchodzenia się. Powoduje to pojawienie się bardzo dużej liczby 
przymiotnikowych (np.: własne i padające; chwilowe, średnie i całkowite w czasie; lokalne, 
średnie i całkowite z powierzchni lub objętości; kierunkowe, średnie i całkowite w kącie 
bryłowym, w półprzestrzeni lub całoprzestrzeni; monochromatyczne, średnie w przedziale 
widmowym i średnie energetyczne) odmian nazw parametrów charakteryzujących własności 
promieniste materii (np.: emisyjność, absorpcyjność, refleksyjność, przepuszczalność) oraz 
wystąpienie pewnych trudności interpretacyjnych związanych z tymi nazwami. 

Dla każdego ciała biorącego udział w wymianie promieniowania w sposób „bierny”, tzn. 
ciała które nie promieniuje w rozpatrywanym zakresie promieniowania, spełniony musi być - dla 
stanu stacjonarnego i dla rozpatrywanego zakresu promieniowania - bilans mocy (strumieni) 
promienistych. Znaczy to, że monochromatyczny (λ), widmowy (∆λ) lub całkowity (c) strumień 
promienisty rP  padający na ciało musi być równy odpowiednio (λ, ∆λ, lub c) sumie strumieni: 
odbitego ( ρrP ), pochłoniętego ( αrP ) i przepuszczonego ( τrP ), tzn. (np. rys. 1.1): 

 
rrrr PPPP =++ ταρ          (1.1) 

 
Dzieląc obie strony równania 1.1 przez rP  otrzymuje się wzory: 
 

1
1

1

=++
=++

=++

ccc ταρ
ταρ

ταρ

λ∆λ∆λ∆

λλλ

         (1.2) 

 
gdzie: 
ρ(λ,∆λ,c) - współczynnik odbicia (monochromatyczny, widmowy, całkowity), 
α(λ,∆λ,c) - współczynnik pochłaniania (monochromatyczny, widmowy, całkowity), 
τ(λ,∆λ,c) -  współczynnik przepuszczania (monochromatyczny, widmowy, całkowity). 
 
Często zakłada się nieprzepuszczalność ciała ograniczającego ośrodek ( 0=τrP , τ = 0), a 

wtedy równania 1.1 i 1.2 upraszczają się do postaci: 
 

rrr PPP =+ αρ           (1.3) 
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1
1

1
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=+

=+

cc αρ
αρ

αρ
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λλ

          (1.4) 

 
 

P
r λ

P
r λ ρ

P
r λ τ

P
r λ α

 
 

Rys. 1.1 Odbicie, pochłanianie i przepuszczanie monochromatycznego strumienia promienistego ( λrP ) 
padającego na ciało. 

 
W przypadku rozpatrywania fali padającej (promienia) lub wiązki fal padających 

(promieni) na dowolne ciało, promieniowanie odbite i przepuszczone może być kierunkowe 
(zwierciadlane), rozproszone (dyfuzyjne, lambertowskie) lub kierunkowo-rozproszone (np. rys. 
1.2). I tak np. gdy fala pada na elementarną powierzchnię o nierównomiernościach znacząco 
mniejszych od długości tej fali, a wiązka fal na powierzchnię (składającą się z ww. powierzchni 
elementarnych) pozbawioną makroskopowych - w stosunku do szerokości wiązki - 
nierównomierności oraz gdy ciało jest optycznie jednorodne (nierozpraszające) lub optycznie 
niejednorodne ale silnie tłumiące (np. metal), to promieniowanie odbite tej fali (wiązki fal) 
można uznać za zwierciadlane (kierunkowe). W innych przypadkach promieniowanie to jest 
kierunkowo-rozproszone lub bliskie promieniowaniu rozproszonemu (lambertowskiemu). 

 

n n n

a) b) c)

 
Rys. 1.2 Odbicie promieniowania: a) kierunkowe (zwierciadlane), b) rozproszone (dyfuzyjne), 

c) kierunkowo-rozproszone. 
 
Dla ciał rozpraszających stopień rozproszenia promieniowania odbitego i przepuszczonego 

zależny jest od składu widmowego promieniowania padającego oraz od kierunku padania tego 
promieniowania. Tak więc współczynniki odbicia, pochłaniania i przepuszczania ciała, 
występujące we wzorach 1.3 i 1.4, nie są niezmiennymi własnościami ciała, a zależą od 
kierunków i składu widmowego promieniowania padającego, a dodatkowo od stanu 
energetycznego ciała oraz - dla ciała przepuszczającego - od jego wymiarów. 

Ciała promieniście „czynne”, będące - przy rozpatrywaniu promieniowań widzialnych - 
źródłami światła czy oprawami oświetleniowymi, lub - przy rozpatrywaniu 
monochromatycznych promieniowań optycznych - kwantowymi wzmacniaczami 
promieniowania, lub - w przypadku rozpatrywania wymiany całkowitych lub ewentualnie 
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widmowych strumieni promienistych promieniowań temperaturowych - ciałami 
promieniującymi w całym lub wybranym zakresie długości fal, mogą promieniować w sposób 
kierunkowy, kierunkowo-rozproszony lub rozproszony. W przypadku promieniowania 
temperaturowego wartość monochromatycznego, widmowego czy całkowitego strumienia 
promienistego wysyłanego przez ciało jest wprost proporcjonalna do wartości 
monochromatycznego ελ, widmowego ε∆λ czy całkowitego εc współczynnika emisyjności. 
Wartości poszczególnych ww. współczynników emisyjności, będące funkcjami długości fali i 
kierunku, są dodatkowo zależne od stanu energetycznego ciała promieniującego (np. 
temperatury) oraz - w przypadku ciała przepuszczającego - od jego wymiarów. 

Procesy wymiany promieniowań optycznych w układzie utworzonym z ośrodka 
ograniczonego i częściowo wypełnionego ciałami rozpatruje się po to, aby na wybranych 
powierzchniach tych ciał móc określać wartości np. takich wielkości skalarnych i wektorowych, 
występujących odpowiednio w termokinetyce lub technice świetlnej, jak: strumień promienisty 
(moc promienista w W), gęstość powierzchniowa strumienia promienistego (w W/m2), gęstość 
powierzchniowo-kątowa strumienia promienistego (intensywność promieniowania, luminancja 
energetyczna  w W/(m2 sr)) lub strumień świetlny (w lm), natężenie oświetlenia (w lx), 
luminancja (w cd/m2). 

Wyznaczanie wartości wielkości związanych z wymianą strumieni promienistych 
niezbędne jest w obliczeniach stosowanych w technice świetlnej a dotyczących wymiany 
strumieni promieniowań widzialnych i we wszelkich obliczeniach termokinetycznych 
dotyczących wymiany promieniowań temperaturowych (cieplnych). 

Tak więc rozpatrując wymianę promieniowań optycznych w układach stacjonarnych 
rozwiązuje się zwykle dwie następujące klasy zagadnień: 

- jedną, charakterystyczną głównie dla promieniowań widzialnych, w której - w 
promieniście zamkniętym lub otwartym układzie - niewielka liczba ciał promieniście 
„czynnych” o znanych bryłach fotometrycznych dla rozpatrywanego przedziału ∆λ 
długości fal opromieniowuje inne ciała bezpośrednio oraz dostarcza mocy 
promienistych opromieniowujących ciała pośrednio na skutek wielokrotnych odbić 
zachodzących w całym układzie, składającym się głównie z ciał promieniście 
„biernych” odbijająco-pochłaniających lub odbijająco-pochłaniająco-
przepuszczających. 

- drugą, charakterystyczną głównie dla promieniowań temperaturowych (cieplnych, 
energetycznych), w której rozpatrywana - w promieniście zamkniętym lub otwartym 
układzie - wymiana promieniowania całkowitego (c) zachodzi pomiędzy ciałami 
zawsze promieniście „czynnymi” (promieniującymi), które „biernie” mogą być ciałami 
odbijająco-pochłaniającymi lub (rzadziej) odbijająco-pochłaniająco-
przepuszczającymi, 

W najogólniejszym przypadku rozpatrywany stacjonarny układ wymiany promieniowania 
może być: 

- układem z ośrodkiem pochłaniającym i rozpraszającym, 
- układem otwartym o powierzchniach brzegowych transmitujących promieniowanie na 

zewnątrz, 
- układem z wewnętrznymi ciałami promieniście „czynnymi” lub powierzchniami 

brzegowymi transmitującymi promieniowania pochodzące z zewnątrz, 
- układem z ciałami pochłaniającymi, odbijającymi, przepuszczającymi, emitującymi i 

rozpraszającymi, których rzeczywiste własności promienne są zwykle zależne od 
miejsca, kierunku, zwrotu lub zakresu rozpatrywanego widma promieniowania. 

Wszystko to powoduje, że procesy wymiany promieniowań optycznych zachodzące w 
układach rzeczywistych są niezwykle skomplikowane i praktycznie nierozwiązywalne bez 
przyjęcia pewnych założeń upraszczających. 
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1.3. Metody obliczania wymiany strumieni promienistych promieniowania 
optycznego 

 
 
1.3.1. Metoda energetyczna (wielokrotnych odbić) 
 
Przy rozpatrywaniu wymiany strumieni cieplnych promieniowania całkowitego, w której 

to wszystkie ciała są ciałami promieniście „czynnymi”, wprowadza się zwykle następujące 
uproszczenia [16, 17, 18, 19, 23, 40, 41]: 

- wewnątrz rozpatrywanego układu występuje próżnia lub gdy ośrodek jest gazem to 
wymiana mocy cieplnych odbywa się tylko (głównie) na drodze promieniowania (brak 
kondukcji i konwekcji), 

- ośrodek gazowy jest niepochłaniający i nierozpraszający, 
- powierzchnie całkowicie ograniczające ośrodek i powierzchnie ciał znajdujących się 

wewnątrz ośrodka są nieprzepuszczającymi powierzchniami promieniście 
jednorodnymi o jednakowych na całej powierzchni gęstościach strumieni 
promienistych, 

- powierzchnie dla promieniowań własnych i promieniowań odbitych są dyfuzyjne 
(lambertowskie) i są ciałami szarymi. 

Przy rozpatrywaniu wymiany strumieni promieniowania widzialnego przyjmuje się zwykle 
wszystkie ww. uproszczenia, a powierzchniami promieniście „czynnymi” są tylko niektóre 
powierzchnie będące źródłami światła czy oprawami emitującymi promieniowania o znanych 
bryłach fotometrycznych. Wyznaczanie wielkości świetlnych w tych przypadkach przeprowadza 
się na zasadzie superpozycji, sumując strumienie promieniowań widzialnych dochodzących 
bezpośrednio do danego miejsca z powierzchni promieniście „czynnych” i strumienie 
pochodzące z tych powierzchni, jakie docierają do danego miejsca po wielokrotnych odbiciach. 

Przyjęcie wszystkich czy prawie wszystkich z powyższych założeń upraszczających 
pozwoliło wyprowadzić wzory analityczne, przedstawiane w literaturze dotyczącej techniki 
świetlnej, termokinetyki, czy elektrotermii, na podstawie których można wyliczać wartości 
wielkości promienistych występujących w termokinetyce czy w technice świetlnej. 

I tak, rozpatrzenie wymiany cieplnych mocy promienistych między niewklęsłymi i (lub) 
wklęsłymi n powierzchniami prowadzi do następującego układu n (dla k=1,2,....,n) równań z 2n 
(Pzi, Ti) niewiadomymi [18, 23, 40, 41]: 
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gdzie:  
Pzi - moc doprowadzona z zewnątrz do i-tej powierzchni, równa wynikowej (własnej i 

odbitej) mocy promienistej jaką ta powierzchnia wymienia z powierzchniami 
pozostałymi, 

Ti -  temperatura bezwzględna i-tej powierzchni, 
σ -  stała Stefana, 
Si -  wartość i-tej powierzchni, 
εi -  emisyjność całkowita półprzestrzenna i-tej powierzchni, 
ϕki -  całkowity współczynnik konfiguracji (kształtu) powierzchni k na powierzchnię i,  
δki -  symbol Kroneckera równy 1 gdy k=i lub równy 0 gdy k≠i. 
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W technice świetlnej zagadnienie dotyczące obliczania wymiany strumieni świetlnych 
związane jest z koniecznością wyznaczenia tzw. składowej pośredniej. Przy wyznaczaniu 
rozkładu natężenia oświetlenia we wnętrzach konieczne jest obliczenie dwóch składowych: 
składowej bezpośredniej i składowej pośredniej. Składowa bezpośrednia związana jest z 
bezpośrednim promieniowaniem źródeł światła, które oświetlają daną powierzchnię, natomiast 
składowa pośrednia wynika z wielokrotnych odbić strumienia świetlnego pomiędzy 
powierzchniami w zamkniętym wnętrzu. Składową bezpośrednią najczęściej wyznacza się z 
prawa odwrotności kwadratów. Nie wszystkie aplikacje uwzględniają przy tym, że prawo 
odwrotności kwadratów jest wyprowadzone dla punktowych źródeł światła. W związku z tym 
składowa bezpośrednia pochodząca od powierzchniowych źródeł światła w punkcie znajdującym 
się w odległości mniejszej od granicznej odległości fotometrowania może być wyznaczona ze 
znacznym błędem, którego wielkość zależeć będzie wprost proporcjonalnie od stosunku 
największego wymiaru źródła do odległości pomiędzy źródłem a obliczanym punktem.  Jednak 
największe trudności związane z wyznaczeniem rozkładu natężenia oświetlenia we wnętrzach 
sprawia obliczenie składowej pośredniej. Wynika to z konieczności stosowania do opisu 
składowej pośredniej złożonego aparatu matematycznego, który znacznie się komplikuje w 
przypadku konieczności wykonania obliczeń dla wnętrza o skomplikowanej geometrii. 

Jednym z trzech podstawowych mechanizmów transportu energii cieplnej obok konwekcji 
i przewodnictwa jest promieniowanie. Analiza rozchodzenia się energii cieplnej drogą 
promieniowania stanowi jeden z podstawowych przedmiotów badań termodynamiki. Istotnym 
elementem tych badań jest opis zjawisk związanych z wymianą energii cieplnej pomiędzy 
powierzchniami w układach zamkniętych. Naukowcy z Cornell University [15] zwrócili uwagę 
na zbieżność zainteresowań termodynamiki i grafiki komputerowej. Ze względu na duże 
osiągnięcia termodynamiki w opisie zjawisk fizycznych oraz metodach obliczeniowych 
dotyczących radiacyjnej wymiany ciepła [40], grafika komputerowa chętnie odwołuje się do 
tych zdobyczy. Metoda bilansu promieniowania stosowana w grafice komputerowej stanowi 
przykład takiego zapożyczenia. Bliski związek pomiędzy zjawiskami jakie są związane z 
radiacyjną wymianą ciepła i wielokrotnymi odbiciami strumienia świetlnego we wnętrzach 
umożliwia zaadaptowanie metody energetycznej na potrzeby techniki świetlnej do wyznaczania 
składowej pośredniej natężenia oświetlenia oraz na potrzeby grafiki komputerowej do 
sporządzania obrazów wizualizacji.  

 

 
Rys. 1.3 Metoda energetyczna. Podział powierzchni według odpowiedniej siatki. 
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Podstawę rozważań w metodzie energetycznej stanowi całkowe równanie promieniowania 
(1.6) [61, 24] , którego odpowiednikiem w grafice komputerowej jest równanie wizualizacji 
(1.9) [27]. W praktyce jedynie techniki numeryczne mogą zapewnić efektywne rozwiązanie tych 
równań [43].  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ⋅′⋅′′+′⋅′=′
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gdzie: 
( )111 ,θβi′  - natężenie promieniowania powierzchni dA1 w kierunku 11,θβ , 
( )111 ,θβε ′  - emisyjność powierzchni dA1 w kierunku 11,θβ , 

( )11, Ticc′   - natężenie promieniowania ciała czarnego w temperaturze T1, 
( )22111 ,,, θβθβρ ′′  - współczynnik odbicia kierunkowego powierzchni dA1 w 

kierunku 11,θβ , promieniowania 2i′  padającego z kierunku 22,θβ , 
S - odległość pomiędzy powierzchniami dA1 a dA2. 
 
Opracowano szereg metod za pomocą których można rozwiązać równanie promieniowania 

cieplnego. Na szczególna uwagę zasługuje metoda Hottela [24] i Gebharta [61, 24]. Ta ostatnia 
stanowi pierwowzór metody bilansu promieniowania stosowanej w grafice komputerowej. 
Obydwie metody sprowadzają równanie promieniowania do układu równań liniowych, w 
których występują współczynniki sprzężenia pomiędzy powierzchniami. Jednocześnie podaje się 
szereg metod obliczania współczynników sprzężenia na drodze analitycznej [24, 43].  

Podstawowym założeniem metody energetycznej jest przyjęcie jednego modelu odbicia - 
odbicia idealnie rozproszonego zachodzącego pomiędzy ciałami szarymi. W pewnych 
odmianach tej metody dopuszcza się możliwość wystąpienia odbić pomiędzy powierzchniami 
odbijającymi promieniowanie w sposób kierunkowy. Nie udało się jednak opracować 
uniwersalnej metodyki obliczeń radiacyjnej wymiany ciepła w środowiskach o 
charakterystykach odbiciowych kierunkowych i kierunkowo-rozproszonych. Liczni autorzy [61, 
24, 40] rozszerzają pojęcie współczynnika sprzężenia pomiędzy powierzchniami tak aby 
uwzględnić odbicie kierunkowe promieniowania zachodzące pomiędzy powierzchniami. Metody 
te umożliwiają obliczenie współczynników sprzężenia dla prostych przypadków.  

 

Sk

Φk

ρ ∗Φk k

Φki

Si

 
Rys. 1.4 Wyznaczenie współczynnika kształtu. 

 
Obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia według metody wielokrotnych odbić 

wykonywane jest w kilku etapach: 
- wszystkie powierzchnie w danym wnętrzu dzielone są na mniejsze powierzchnie według 

odpowiedniej siatki (rys. 1.3), 
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- wykonuje się obliczenia składowej bezpośredniej natężenia oświetlenia dla każdej 
elementarnej powierzchni, 

- oblicza się współczynnik kształtu (współczynnik wykorzystania strumienia świetlnego 
nazywany również współczynnikiem sprzężenia) dla wszystkich elementarnych 
powierzchni (1.7, 1.8, rys. 1.4), 

- wykonuje się obliczenia składowej pośredniej z uwzględnieniem wielokrotnych odbić. 
 
Strumień świetlny padający na powierzchnię Si będzie wyrażony  następującym wzorem: 
 

∑
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gdzie: 
Φi

bezp - strumień bezpośredni padający na powierzchnię i, 
δk,i - Symbol Kroneckera równy 1 gdy k=i lub równy 0 gdy k≠i, 
ρk - współczynnik odbicia powierzchni k, 
Fk,i - współczynnik kształtu (sprzężenia), 
Φk,i - strumień padający na powierzchnię i, wypromieniowany z powierzchni k, 
Φk - całkowity strumień padający na powierzchnię k. 
 
W metodzie wielokrotnych odbić o dokładności wyznaczenia składowej pośredniej 

decyduje dokładne wyznaczenie współczynnika kształtu (1.7). Należy przy tym zauważyć, że dla 
powierzchni lambertowskich współczynnik kształtu zależy jedynie od geometrii danego wnętrza 
czyli od wielkości wzajemnego usytuowania powierzchni Sk oraz Si i wyrażony jest wzorem [18, 
23]:  
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W wyżej wymienionych wzorach analitycznych, uwzględniających wielokrotne odbicia 

radiacyjnych strumieni cieplnych (1.5) lub strumieni świetlnych (1.7, 1.8), współczynniki 
konfiguracji równe są geometrycznym współczynnikom konfiguracji, których wartość wynika 
jedynie z wzajemnego przestrzennego ułożenia powierzchni (lambertowskich) wymieniających 
promieniowania i które w przypadku nieskomplikowanych geometrycznie powierzchni (np. 
kwadrat, prostokąt. koło, pierścień), ułożonych równolegle lub prostopadle względem siebie w 
przestrzeni, można wyznaczać z wyprowadzonych analitycznie wzorów (wyliczenie podwójnej 
całki powierzchniowej), a w przypadku powierzchni nieskończenie rozciągłych w jednym 
kierunku - stosując metodę naciągniętych linii Hottella-Poljaka [23, 40, 41]. W przypadkach 
bardziej złożonych współczynniki konfiguracji wyznacza się stosując specjalne metody jak np. 
metodę całkowania po obwodzie [41], metodę kubatur Gaussa [43], symulacyjną (statystyczną) 
metodę Monte Carlo [16, 19, 17]. Metody te wymagają zastosowania komputerowych obliczeń 
numerycznych. 

Badania nad metodą energetyczną idą w kierunku zwiększenia dokładności wyznaczenia 
rozkładu natężenia oświetlenia oraz skrócenia czasu trwania obliczeń. Zwiększenie dokładności 
uzyskuje się poprzez podział na powierzchnie elementarne według coraz gęstszej siatki. Jednak 
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podział na dużą liczbę powierzchni powoduje zwiększenie czasu wykonania obliczeń. W 
związku z tym powierzchnie nie dzieli się według równej siatki. Tam gdzie gradient natężenia 
oświetlenia jest większy tam dokonuje się podziału powierzchni na mniejsze fragmenty niż w 
obszarach gdzie gradient natężenia oświetlenia ma niewielką wartość. Inne prace zmierzają w 
kierunku stworzenia metod pozwalających na dokładną aproksymację wartości natężenia 
oświetlenia pomiędzy ustalonymi węzłami siatki [22]. Istotne znaczenie ma również dokładne i 
szybkie wyznaczenie współczynników kształtu. Stosuje się specjalne techniki pozwalające na 
szybkie i dokładne wyznaczenie współczynników kształtu dla nierównomiernego podziału 
powierzchni we wnętrzu [21]. W ramach metody wielokrotnych odbić istnieje możliwość 
wykonania obliczeń składowej pośredniej dla ciał lambertowskich będących jednocześnie 
ciałami selektywnymi. Wymaga to wykonania serii obliczeń strumieni widmowych. Końcowy 
wynik otrzymuje się wtedy na zasadzie superpozycji sumując uzyskane wartości strumieni 
przypadających na wybrane przedziały długości fali ∆λ.  

Na rynku dostępne są programy komputerowe służące przeprowadzaniu obliczeń 
cieplnych, a w tym i „radiacyjnych” (np. [19]) oraz głównie obliczeń świetlnych dotyczących 
wyznaczania wartości i rozkładów wartości wielkości promieniowania widzialnego. Większość 
programów komputerowych do obliczeń świetlnych to programy firmowe (np.: Calculux firmy 
Philips, DIALux i RELUX stworzone na potrzeby wiodących, europejskich producentów opraw 
oświetleniowych) o zwykle nieznanych (niedostępnych) zastosowanych uproszczeniach, 
modelach matematycznych czy algorytmach. Można jedynie przypuszczać, że prawdopodobnie 
stosuje się w nich wzory, w których odbicia są zawsze „lambertowskie”, niezależnie od kierunku 
padania i składu widmowego promieniowania, a geometria układu jest na tyle 
nieskomplikowana, że pozwala posługiwać się prostymi wyrażeniami analitycznymi lub wręcz 
korzystać z metod inżynierskich, bazujących na „wskaźnikach pomieszczeń” [2, 3]. W bardziej 
zaawansowanych programach, służących obliczeniom przeprowadzanym w układach 
geometrycznie skomplikowanych, stosuje się różne specjalne metody (techniki) numeryczne (np. 
[43]). Wszystkie dostępne na rynku programy umożliwiają wykonanie obliczeń przy założeniu, 
że materiały są ciałami szarymi a źródła światła charakteryzują rozkłady widmowe 
równoenergetyczne. Programy te nie uwzględniają również zależności współczynników odbicia 
(i szerzej charakterystyk odbiciowych) od kąta padania światła. Większość programów 
wykonuje obliczenia jedynie dla światła sztucznego, wyjątek stanowi tu program RELUX, który 
w rozszerzonej wersji umożliwia wykonanie obliczeń również dla światła dziennego. W 
większości z dostępnych programów obliczenia można wykonać jedynie dla nieskomplikowanej 
geometrii wnętrza, która tylko w niektórych przypadkach może być w pewnym tylko zakresie 
modyfikowana przez użytkownika.  

 
 
1.3.2. Metoda śledzenia promienia 
 
Wraz z rozwojem technik komputerowych pojawiły się w latach osiemdziesiątych 

możliwości obliczeń wymiany promienistej promieniowania cieplnego lub świetlnego 
prowadzonych nie w oparciu o uprzednio wyprowadzone wzory analityczne (1.5 do 1.8), a z 
wykorzystaniem metody śledzenia promienia. Metoda śledzenia promienia zakłada, że 
promieniowanie rozchodzi się wzdłuż liniowych ścieżek zwanych promieniami a śledzone 
promienie ulegają wielokrotnym odbiciom, przy zadanej geometrii układu i zadanych 
własnościach promiennych powierzchni układu. W metodzie śledzenia promienia proces 
związany z rozchodzeniem się promieniowania jest opisywany prawami optyki geometrycznej. 
Okazało się, że metody śledzenia promienia, rozwijane dynamicznie do chwili obecnej przez 
informatyków a służące głównie tworzeniu programów grafiki komputerowej i programów 
komputerowych pozwalających na wizualizację wnętrz, można z powodzeniem adaptować do 
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rozwiązywania zagadnień związanych z promienistą wymianą strumieni cieplnych i widzialnych 
(np. [47, 63]). Metody śledzenia promienia bazują na dotyczącym „promienia 
monochromatycznego” i przestrzeni V, równaniu wizualizacji o postaci [27, 30]: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 







′′′′′′′′+′′=′ ∫

V

xdxxIxxxxxexxgxxI , ,,,,, ρ     (1.9) 

 
gdzie (zastosowano oryginalny, stosowany w wymienionych pracach [27, 30] opis 

omawianych wielkości): 
( )xxI ′,  - suma intensywności promieniowania emitowanego i odbijanego w punkcie x′ 

w kierunku punktu x, 
( )xxg ′,  - czynnik zależny od geometrii układu, 
( )xxe ′,  - emisja promieniowania z punktu x′ w kierunku punktu x, 
( )xxx ′′′,,ρ - współczynnik odbicia kierunkowego promieniowania ( )xxI ′′′,  w punkcie x′, 

padającego z punktu x′′ a odbitego w kierunku punktu x. 
 
Ze względu na kierunek śledzenia promienia można wyróżnić następujące odmiany tej 

metody: 
- śledzenie promieni w kierunkach, w których w sposób naturalny się rozchodzą, 
- śledzenie promienia odwrotnego, 
- dwukierunkowe śledzenie promieni. 
 

 
Rys. 1.5 Ilustracja metody śledzenia promienia. 

 
Śledzenie promieni w kierunkach, w których w sposób naturalny się rozchodzą polega na 

śledzeniu promieni od źródła promieniowania do punktu widzenia umownego obserwatora (rys. 
1.5). Większość śledzonych w ten sposób promieni nigdy jednak nie dotrze do obserwatora i w 
związku z tym nie będą one brały udziału w obliczaniu wartości będącej przedmiotem obliczeń. 
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Promienie, które nie docierają do punktu widzenia obserwatora są śledzone niejako 
niepotrzebnie jednak proces ich śledzenia zajmuje pamięć operacyjną i odpowiedni czas pracy 
procesora. Tylko kilka procent czasu w jakim są wykonywane obliczenia jest przeznaczane na 
zadania związane ze śledzeniem promieni, które docierają do obserwatora. Wynika z tego, że 
czas wykonania obliczeń dla całego procesu będzie w tym wypadku bardzo długi, dużo większy 
niż w metodzie śledzenia promienia odwrotnego. Długi czas wykonywania obliczeń jest 
powodem, dla którego metoda śledzenia promieni w kierunkach, w których w sposób naturalny 
się rozchodzą jest stosowana bardzo rzadko 

 

 
Rys. 1.6 Ilustracja metody śledzenia promienia odwrotnego. 

 
Powszechnie stosowaną odmianą metody śledzenia promienia jest metoda śledzenia 

promienia odwrotnego. Polega ona na podążaniu za promieniami w kierunku przeciwnym do ich 
rzeczywistego biegu [30, 37, 47, 62, 63]. Promienie zaczyna się wtedy śledzić od punktu 
widzenia umownego obserwatora umieszczonego w danym otoczeniu przy czym uwzględnia się 
ewentualne odbicia czy załamania promieniowania wynikające z przecięcia się promienia z 
powierzchniami występującymi w danym wnętrzu (rys. 1.6). Pomiędzy obserwatorem a sceną 
opisującą geometrię układu ustawia się hipotetyczny ekran. Ekran jest podzielony na punkty a 
promienie są prowadzone od obserwatora w kierunku wizualizowanej sceny przez każdy punkt 
ekranu. Liczba punktów na ekranie (rozdzielczość) decyduje o liczbie promieni pierwotnych 
wysłanych z punktu widzenia umownego obserwatora. Wielkość ekranu i jego odległość od 
punktu widzenia obserwatora ustala kąt widzenia obserwatora.  
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p - promień pierwotny

z   - promień wysłany
       w kierunku źródła
       promieniowania

z
źródło
promieniowania

Sa

Sb

Sc

Sd

z

w - promień wtórny

ww

Ekran
 

 
Rys. 1.7  Ilustracja metody śledzenia promienia odwrotnego.  

- Sa, Sb, Sc, Sd - obiekty znajdujące się w obrębie sceny, 
- p - promień pierwotny wysłany z punktu widzenia obserwatora, 
- w - promienie wtórne, 
- z - promienie, które są wysłane w kierunku źródła promieniowania z 
  miejsca przecięcia się promienia pierwotnego i promieni wtórnych z  
   powierzchnią, 
- Sd - powierzchnia, która przesłania źródło promieniowania względem  
   powierzchni Sc. 

 
Każdy promień wychodzący z punktu widzenia obserwatora i przechodzący przez punkt na 

ekranie nazywamy promieniem pierwotnym. Po przejściu przez ekran promień ten może 
napotkać na swojej drodze obiekty znajdujące się w obszarze wizualizowanej sceny. Obiekty te 
posiadają kształt i pewne cechy opisujące ich własności odbiciowe. W zależności od tych cech 
promień trafiający w obiekt może ulec odbiciu rozproszonemu, kierunkowemu lub kierunkowo-
rozproszonemu. W miejscu odbicia powstają nowe, wtórne promienie. Każdy z nowo 
powstałych promieni jest śledzony w ten sam sposób do momentu, kiedy zostanie dostatecznie 
stłumiony lub nie napotka na swojej drodze żadnego obiektu. W ten sposób powstaje drzewo 
binarne, którego węzłami są punkty przecięć promieni z obiektami, a gałęziami promienie odbite 
(rys. 1.7). Drzewo to jest analizowane od końca, w celu wyznaczenia wartości punktu ekranu 
przez który przeszedł promień pierwotny. W każdym punkcie trafienia obliczana jest składowa 
bezpośrednia. Przy kolejnych odbiciach w kolejnych węzłach obliczana jest wartość wynikająca 
z wyznaczenia składowej bezpośredniej danego węzła oraz z sumy wartości wyznaczonych w 
pozostałych węzłach. Proces ten kończy się po zsumowaniu wartości ze wszystkich węzłów 
przez co uzyskuje się wartość węzła, w który trafił promień pierwotny, który jednocześnie 
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określa wartość odpowiedniego punktu na ekranie. W procesie śledzenia promienia najbardziej 
czasochłonne jest znalezienie punktu przecięcia promienia z obiektem. Szacuje się, że czas 
poświęcany na znalezienie punktu przecięcia stanowi 75-95% całkowitego czasu obliczeń [62]. 

Inną odmianą metody śledzenia promienia jest metoda polegająca na dwukierunkowym 
śledzeniu promieni. Obliczenia realizuje się najczęściej w dwóch etapach. W pierwszym etapie 
wykonuje się obliczenia, które nie zależą o położenia obserwatora. Etap ten realizowany jest w 
oparciu o metodę śledzenia promieni rozchodzących się w kierunkach, w których w sposób 
naturalny się rozchodzą. Promienie są śledzone na drodze od źródła promieniowania do punktu 
trafienia w pierwszy obiekt jaki śledzony promień napotkał na swojej drodze. W punkcie 
trafienia na powierzchni danego obiektu obliczana jest składowa bezpośrednia pochodząca 
bezpośrednio od źródła promieniowania. W drugim etapie zależnym od położenia obserwatora 
wykorzystuje się metodę śledzenia promienia odwrotnego. Ustala się punkt i kierunek widzenia 
umownego obserwatora i wykonuje się proces śledzenia promieni pierwotnych i wtórnych.  

Najczęściej stosowaną metodą jest metoda śledzenia promienia odwrotnego. Pozostałe 
dwie odmiany metody śledzenia promienia są wykorzystywane rzadziej. Z tego względu metodę 
śledzenia promienia odwrotnego przyjęło się nazywać po prostu metodą śledzenia promienia. 
Takie nazewnictwo będzie również stosowane w niniejszej pracy. Jeżeli dana odmiana metody 
śledzenia promienia nie zostanie wyraźnie nazwana to określenie „metoda śledzenia promienia” 
będzie dotyczyło metody śledzenia promienia odwrotnego. 

Pierwszy, opracowany w 1980 roku algorytm wykorzystywał metodę śledzenia promienia 
w sposób deterministyczny [60]. Oznacza to, że przy powtarzaniu obliczeń dla tej samej sceny 
za każdym razem uzyskuje się ten sam wynik. Dzieje się tak dlatego, że w ujęciu 
deterministycznym kierunki śledzonych promieni za każdym razem są takie same. Obliczenia w 
ujęciu deterministycznym realizowane są w czterech etapach (rys. 1.8): 

- wyznaczany jest punkt przecięcia się promienia z powierzchnią (rys. 1.8a), 
- z punktu przecięcia w celu wyznaczenia składowej bezpośredniej wysyłane są promienie w 

kierunku środka każdego źródła promieniowania (rys. 1.8b), 
- z punktu przecięcia wysyłany jest jeden promień w celu uwzględnienia odbicia i 

przepuszczenia kierunkowego (rys. 1.8c),  
- z punktu przecięcia wysyłana jest wiązka promieni w celu obliczenia składowej pośredniej 

(rys. 1.8d). 
 

a) b)

c) d)

 
 

Rys. 1.8  Ilustracja czterech etapów wykonania obliczeń w metodzie śledzenia promienia odwrotnego. 
 
Najczęściej czwarty etap odnoszący się do wyznaczenia składowej pośredniej w 

większości aplikacji stosujących technikę deterministyczna nie jest realizowany. W związku z 
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tym pozostała nie uwzględniona w obliczeniach część reprezentująca składową pośrednią 
wynikającą z wielokrotnych odbić jest przyjmowana jako wartość stała i dodawana do każdego 
punktu analizowanej sceny. Wartość składowej pośredniej nie jest wtedy określana na podstawie 
jakichkolwiek obliczeń i jest podawana w sposób dowolny przez użytkownika programu. 
Obliczenia przeprowadzone w ten sposób trwają krótko ale jednocześnie otrzymany obraz 
wizualizowanej sceny jest bardzo niedokładny dla większości spotykanych przypadków. 

Przeciwieństwem techniki deterministycznej jest technika stochastyczna. Zakłada ona, że 
kierunki śledzonych promieni będą wybierane w sposób przypadkowy w obrębie danej 
półprzestrzeni. Jednak nawet wygenerowanie dużej ilości promieni może prowadzić do 
powstania sytuacji, w której źródło promieniowania posiadające stosunkowo małe rozmiary nie 
zostanie trafione przez żaden z promieni. Wtedy obliczana wartość obarczona jest zazwyczaj 
dużym błędem wynikającym z tego, że nie zostanie uwzględniona składowa bezpośrednia 
mająca najczęściej duży udział w tworzeniu całkowitej wartości w danym punkcie. Pomimo 
tego, że istnieje możliwość wystąpienia tego rodzaju błędów, udowodniono, że obliczenia 
wykonane w oparciu o metodę stochastyczną pozwalają na uzyskanie dokładniejszych 
wyników [38, 58]. Dzieje się tak dlatego, że średnia ze wszystkich otrzymanych wyników jest 
bliższa prawdziwej wartości. Jednak lokalnie w obrazach wizualizacji wykonywanych techniką 
stochastyczną można zaobserwować pewne nienaturalne zakłócenie w rozkładzie obliczanej 
wartości. Jest to cecha metody stochastycznej. Czas wykonania obliczeń w metodzie 
stochastycznej w stosunku do metody deterministycznej jest dłuższy. Jednak porównując 
stochastyczną metodę śledzenia promienia z metodą energetyczną (metodą wielokrotnych odbić) 
przy założonym poziomie dokładności dla wnętrz o mało skomplikowanej geometrii okazuje się, 
że ta pierwsza jest przynajmniej tak samo szybka lub nawet szybsza gdy geometria wnętrza staje 
się bardziej złożona [58].  

Zaletą metody śledzenia promienia jest to, że w odróżnieniu od metody wielokrotnych 
odbić umożliwia ona wykonanie obliczeń również dla odbicia kierunkowego. Metoda śledzenia 
promienia została niejako stworzona do analizy rozchodzenia się promieniowania w środowisku, 
w którym występują odbicia kierunkowe. Pierwsze algorytmy uwzględniały jedynie możliwość 
wystąpienia odbicia kierunkowego [60]. Wynika to z właściwości tej metody, w której uzyskanie 
właściwego opisu odbicia rozproszonego wymaga śledzenia dużej ilości promieni co prowadzi 
do znacznego zwiększenia czasu wykonania obliczeń. Z tego powodu w pierwszych realizacjach 
tej metody składowa pośrednia pochodząca z wielokrotnych odbić była zastępowana z grubsza 
oszacowaną stałą wartością dodawaną do składowej bezpośredniej.  

Najbardziej powszechnym zakresem stosowania metod polegających na śledzeniu 
promieni jest tworzenie obrazów w grafice komputerowej [35]. Jednym z ciekawszych 
zastosowań metody śledzenia promienia na polu grafiki komputerowej jest wykonywanie 
wizualizacji przedmiotów, obiektów, budynków i wnętrz. Tworzenie obrazów wizualizacji jest 
obecnie jednym z najszybciej rozwijających się kierunków nauki, w której wykorzystuje się 
metodę śledzenia promienia. W tej dziedzinie rozwój metody śledzenia promienia jest 
najszybszy i najbardziej zaawansowany [12, 27, 30, 51, 53, 62]. W ramach prac prowadzonych 
w tym zakresie powstają komercyjne programy umożliwiające tworzenie wizualizacji 
przedmiotów (Inspirer), wnętrz i budynków (AutoCAD, ArchiCAD, 3D Studio, 
Inspirer, Lightscape). Programy te różnią się pomiędzy sobą sposobem działania, możliwościami 
wykonywania wizualizacji oraz przyjętymi założeniami upraszczającymi. Powstają również 
prace opisujące specjalne techniki służące z jednej strony skróceniu czasu wykonywania 
obliczeń a z drugiej zwiększeniu stopnia realizmu tworzonych obrazów [11, 
12, 15, 26, 27, 30, 33, 34, 50, 52, 54, 60].  

Techniki obliczeniowe powstałe na potrzeby tworzenia obrazów wizualizacji można 
wykorzystać do tworzenia programów, które wyznaczałyby rozkłady powierzchniowe wielkości 
promienistych i świetlnych.  
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W zakresie techniki świetlnej metoda śledzenia promienia jest już wykorzystywana do 
obliczania opraw oświetleniowych. Metoda ta umożliwia wyznaczenie bryły fotometrycznej 
oprawy dla zadanego kształtu odbłyśnika. Możliwe jest dość dokładne uwzględnienie 
rzeczywistego kształtu źródła światła i rozkładu luminancji na jego powierzchni. Do niedawna 
za pomocą tej metody można było wykonać obliczenia jedynie dla gładkich, zwierciadlanych 
odbłyśników. Jednak od jakiegoś czasu pojawiają się prace prezentujące możliwości 
zastosowania metody śledzenia promienia do obliczeń odbłyśników rozpraszających [63]. 

Można zauważyć daleko posunięte podobieństwa pomiędzy zagadnieniami dotyczącymi 
stosowania metody śledzenia promienia do tworzenia obrazów wizualizacji a problematyką 
wyznaczania rozkładów luminancji we wnętrzach. W obu przypadkach wyznaczane są 
wielkości, które do siebie przystają. Przy tworzeniu obrazów wizualizacji obliczane są wielkości 
proporcjonalne do luminancji punktów (pikseli) na ekranie, a składających się na komponowany 
obraz. Przy obliczaniu rozkładów luminancji we wnętrzach obliczane są wprost wartości 
luminancji. W przypadku wykonywania obliczeń rozkładów luminancji na powierzchniach 
widzianych przez jednego obserwatora z jednego punktu obserwacji podobnie jak przy 
tworzeniu obrazów wizualizacji pomiędzy obserwatorem a obliczaną sceną ustawia się 
hipotetyczny ekran, przez który przechodzą promienie pierwotne. Ponadto przy rozwiązywaniu 
obu zagadnień obliczane są wielkości bezpośrednie (wynikające z promieniowania 
pochodzącego bezpośrednio od źródeł promieniowania) oraz wielkości pośrednie (wynikające z 
wielokrotnych odbić jakie zachodzą pomiędzy powierzchniami występującymi w danym 
wnętrzu).  

Do sporządzania obrazów wizualizacji wykorzystuje się równanie wizualizacji (1.9). 
Uwzględniając przedstawione wyżej uwagi wydaje się możliwe przekształcenie tego równania 
do postaci umożliwiającej wyznaczanie za jego pomocą rozkładów luminancji we wnętrzach. 
Trzon równania wizualizacji stanowi całka iloczynu współczynnika odbicia kierunkowego 

( )xxx ′′′,,ρ  i intensywności promieniowania ( )xxI ′′′,  (1.9). Adaptując równanie wizualizacji na 
potrzeby techniki świetlnej zależność 1.9 można zapisać jako całkę iloczynu wskaźnik 
luminancji q [32] elementu powierzchni ośrodka, w danym kierunku i luminancji L elementu 
powierzchni w danym kierunku. Sumując taką całkę po wszystkich powierzchniach 
występujących w obrębie danej sceny wykonuje się rachunek wielokrotnych odbić w taki 
sposób, że śledzone promienie ulegają odbiciu od kolejnych powierzchni, a w miejscu przecięcia 
się śledzonego promienia z każdą powierzchnią obliczana jest jej luminancja. Wtedy na 
luminancję powierzchni, z którą przeciął się promień pierwotny składają się luminancje innych 
powierzchni, z którymi przy kolejnych odbiciach przecięły się promienie wtórne. Korzystając z 
definicji wskaźnika luminancji q (patrz załącznik 1) oraz wykorzystując równoważną definicję 
natężenia oświetlenia E [32] można zapisać wzór na luminancję LSi powierzchni Si  (rys. 4.1, 
rozdział 4): 

 

∫ ⋅⋅⋅=⋅=
jS

iSjSiSiSiSi dLqEqL Ωθcos       (1.10) 

gdzie: 
qSi –  wskaźnik luminancji powierzchni Si, 
ESi –  natężenie oświetlenia na powierzchni Si pochodzące od promieniowania 

padającego z kierunku wj, 
LSj – luminancja  powierzchni Sj związana z elementarną wiązką promieniowania 

rozchodzącą się w kącie przestrzennym Ωd , padającą na powierzchnie Si z 
kierunku wj, 

θi – kąt między kierunkiem danej wiązki promieniowania a normalną do powierzchni 
w danym punkcie. 
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Sumując całkę z iloczynu wskaźnika luminancji qSi i luminancji LSj po wszystkich 
powierzchniach Sj uzyskuje się całkowitą wartość luminancji powierzchni Si (podane oznaczenia 
dotyczą rysunku 4.1). Dalsze przekształcenia równań 1.9 i 1.10 zmierzające do uzyskania 
równania w postaci umożliwiającej wyznaczanie rozkładów luminancji we wnętrzach zostały 
przedstawione w rozdziale czwartym niniejszej pracy.  

Należy zauważyć korzyści wynikające ze stosowania równania 1.10 (i dalszych jego 
modyfikacji przedstawionych w rozdziale 4) do wyznaczania rozkładów luminancji.  
Występowanie w tych równaniach wskaźnika luminancji q będzie umożliwiało wykonanie 
obliczeń rozkładów luminancji z uwzględnieniem kierunkowo-rozproszonych charakterystyk 
odbiciowych materiałów. Będzie to możliwe wtedy, kiedy wskaźnik luminancji q będzie opisany 
za pomocą funkcji matematycznej. Funkcja taka powinna w możliwie jak najwierniejszy sposób 
przedstawiać charakterystyki odbiciowe rzeczywistych materiałów. Powinna być przy tym 
niezbyt skomplikowana tak aby możliwe było jej zastosowanie do obliczeń rozkładów 
luminancji za pomocą metody śledzenia promienia. Ustalenie optymalnego przebiegu funkcji 
powinno się dokonywać za pomocą co najwyżej kilku parametrów,  a wyznaczenie wartości tych 
parametrów powinno przebiegać według stałych, w miarę prostych procedur. Wybór optymalnej 
funkcji oraz wyznaczenie za jej pomocą przykładowych charakterystyk dla rzeczywistych 
materiałów opisano w rozdziale piątym i szóstym niniejszej pracy. 

Równanie 1.10 można potraktować jako równanie dotyczące wielkości widmowych. 
Wtedy wyznaczana luminancja LSi powierzchni Si będzie luminancją widmową odnoszącą się do 
danej długości fali λ. Również wskaźnik luminancji q będzie wtedy traktowany jako widmowy 
wskaźnik luminancji qλ. Wyznaczając rozkład luminancji można wykonać serię obliczeń dla 
kolejnych długości fali λ (kolejnych przedziałów długości fali ∆λ) w zakresie promieniowania 
widzialnego. Wynikiem takich obliczeń jest uzyskanie zestawu luminancji widmowych (LSi )λ 
powierzchni Si, które po zsumowaniu dają luminancję świetlną LSi. Ten sposób wykonania 
obliczeń umożliwia uwzględnienie rozkładów widmowych promieniowania źródeł światła i 
widmowych współczynników odbicia materiałów.  

Z przedstawionych wyżej uwag wynika wniosek, że metoda śledzenia promienia może być 
zastosowana do wyznaczania rozkładów luminancji we wnętrzach z uwzględnieniem: 

- kierunkowo-rozproszonych charakterystyk odbiciowych materiałów, 
- widmowych współczynników odbicia materiałów, 
- rozkładów widmowych promieniowania źródeł światła. 
Bardzo interesującym przykładem programu stworzonego na potrzeby wykonywanie 

obrazów wizualizacji jest system RADIANCE [51]. Otwartość tego systemu rozumiana jako 
dostępność kodu źródłowego i możliwość dopisywania własnych procedur i funkcji może być 
wykorzystana do stworzenia na bazie RADIANCE narzędzia użytecznego z punktu widzenia 
techniki świetlnej czy termokinetyki. Próby wykorzystania systemu RADIANCE do wyznaczania 
rozkładów luminancji we wnętrzach zostały już podjęte [9] a weryfikacja wyników obliczeń [31] 
zachęca do prowadzenia dalszych prac zmierzających do rozwijania tego systemu.  
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2.  TEZA, CEL I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE ROZPRAWY 
 
Układy rzeczywiste wymiany strumieni promienistych są geometrycznie i promieniście 

niezwykle skomplikowane i nierozwiązywalne bez przyjęcia pewnych wstępnych założeń 
upraszczających (zob. punkt 1). 

W obliczeniach inżynierskich, przeprowadzanych z pomocą komputerowych programów 
aplikacyjnych czy wręcz komercyjnych (zob. punkt 1.3.1 i 1.3.2), przyjmowanie założeń 
dotyczących odbicia rozproszonego, występującego dla zwykle niewielu dużych powierzchni 
„szarych”, tworzących układy promieniste, wydaje się być - ze względu na funkcję celu, którą 
jest zwykle znalezienie wartości średniego natężenia oświetlenia na wybranej dużej powierzchni 
układu - w pełni uzasadnione. 

W technice świetlnej wielkością związaną z odczuwaniem wrażenia wzrokowego, 
mającego wpływ na komfort widzenia, nie jest wartość średniego natężenia oświetlenia, 
a luminancja czy raczej jej rozkład na powierzchni pracy wzrokowej. Wielkością normowaną w 
przypadku projektowania oświetlenia wnętrz jest jednak średnia wartość natężenia oświetlenia 
na powierzchni pracy oraz jego równomierność. Związane jest to z tym, że do określenia 
luminancji potrzebna jest znajomość własności odbiciowych powierzchni a dane te nie zawsze 
można przewidzieć na etapie projektowania. Natomiast w przypadku projektowania oświetlenia 
drogowego wielkością podlegającą normowaniu jest luminancja powierzchni jezdni. Jest to 
możliwe dzięki określeniu standardowych nawierzchni drogowych o znanych własnościach 
odbiciowych. Pomimo braku w aktach normatywnych dotyczących projektowania oświetlenia 
wnętrz wymagań odnośnie rozkładów luminancji nie ulega wątpliwości, że znajomość rozkładu 
luminancji na i wokół powierzchni pracy jest bardzo istotne dla oceny komfortu widzenia.  

Przy wyznaczaniu dotychczas dostępnymi metodami rozkładu natężenia oświetlenia 
i rozkładu luminancji we wnętrzach brano pod uwagę jedynie odbicie idealnie rozproszone [4, 
43]. W przypadku wnętrz, w których występują materiały o charakterystykach odbiciowych 
kierunkowych i kierunkowo-rozproszonych, wyznaczone rozkłady mogą być obarczone 
znacznym błędem, którego wartość zależy od geometrii układu, położenia źródeł światła 
i własności odbiciowych materiałów. Nieuwzględnianie w obliczeniach rzeczywistych 
charakterystyk odbiciowych jest spowodowane brakiem dostępnych metod obliczeniowych 
pozwalających na wykonanie obliczeń z zadowalającą dokładnością w możliwym do 
zaakceptowania czasie. 

Przy próbach wyliczenia rozkładu luminancji na powierzchniach układu w którym 
przyjmuje się mniejszą liczbę wstępnych założeń upraszczających i uwzględnienia się np. 
„kierunkowość”, „monochromatyczność” i „rozkładowość” powierzchni a także 
„wieloźródłowość” i „otwartość” układu, jedynymi metodami które pozwalają rozwiązywać 
zadania wymiany promienistej, są metody „śledzenia promieni”. Głównym problemem który 
się wówczas pojawia - oprócz stworzenia poprawnego opisu zjawiska i zbudowania 
odpowiadającego mu algorytmu - jest zoptymalizowanie algorytmu idące w kierunku 
zminimalizowania czasu obliczeń, za którym to kryje się możliwość skorzystania z komputerów 
o umiarkowanie wielkich mocach obliczeniowych. 

Tezą rozprawy jest twierdzenie, że istnieje możliwość wyznaczenia rozkładu 
luminancji we wnętrzach przy uwzględnieniu rzeczywistych, kierunkowo-rozproszonych a 
także zależnych od długości fali charakterystyk odbiciowych materiałów w oparciu o 
metodę śledzenia promienia odwrotnego.  

Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu obliczania rozkładu 
luminancji we wnętrzach o skomplikowanej geometrii przy uwzględnieniu rzeczywistych, 
kierunkowo-rozproszonych i zależnych od długości fali charakterystyk odbiciowych 
materiałów tworzących wnętrza oraz stworzenie na tej bazie programu komputerowego, 
pozwalającego realizować te obliczenia. 
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Cel zostanie osiągnięty z wykorzystaniem otwartego środowiska programowego systemu  
RADIANCE - ogólnie dostępnego w Internecie - powstałego na potrzeby grafiki komputerowej 
i komputerowej wizualizacji wnętrz. Pozwoli to na skoncentrowanie wysiłków wyłącznie nad 
implementacją algorytmów proponowanych w niniejszej pracy. Niezwykle skomplikowane 
środowisko programowe systemu RADIANCE będzie wymagało gruntownego rozpoznania 
możliwości zaadaptowania go do obliczeń wielkości świetlnych. Weryfikacja nowych 
algorytmów w środowisku systemu RADIANCE, który jest wykorzystywany przez wielu 
użytkowników do tworzenia obrazów wizualizacji, pomoże zredukować prawdopodobieństwo 
błędów implementacji. System programów RADIANCE zostanie zaadaptowany do obliczeń 
wielkości stosowanych w technice świetlnej i uzupełniony o pewne  własne procedury, służące 
tym obliczeniom. Więcej informacji zawierających charakterystykę i rozpoznanie możliwości 
adaptacji systemu RADIANCE do obliczania rozkładu luminancji we wnętrzach znajduje się w 
rozdziale 3 niniejszej pracy. 

W części pierwszej (rozdział 3) przedstawiono i scharakteryzowano otwarte środowisko 
programowe systemu RADIANCE. Opisano możliwości adaptacji systemu RADIANCE do 
wyznaczania rozkładów luminancji we wnętrzach.  

Część druga (rozdział 4) opisuje proponowany algorytm, według którego można 
realizować obliczenia rozkładów luminancji we wnętrzach. Algorytm wykorzystuje do obliczeń 
metodę śledzenia promienia odwrotnego i umożliwia wykonanie obliczeń dla materiałów o 
charakterystykach odbiciowych kierunkowych, kierunkowo-rozproszonych i rozproszonych.  

W części trzeciej (rozdział 5) opisano i scharakteryzowano dotychczas stosowane metody, 
za pomocą których uwzględniano charakterystyki odbiciowe materiałów przy tworzeniu 
obrazów wizualizacji i przy wyznaczaniu rozkładów luminancji.  

Część czwarta (rozdział 6) zawiera opis ulepszonego modelu kierunkowo-rozproszonej 
charakterystyki odbiciowej. Za pomocą tego modelu - wykorzystując metodę śledzenia 
promienia odwrotnego -  zrealizowano obliczenia rozkładu luminancji we wnętrzu dla 
materiałów o charakterystykach odbiciowych kierunkowych, kierunkowo-rozproszonych i 
rozproszonych. 

W części piątej (rozdział 7) przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń, które porównano 
z pomiarami dokonanymi na rzeczywistych modelach. Ponadto wykonano szereg dalszych 
obliczeń, w których: 

- porównano wyniki obliczeń dla wybranych programów inżynierskich, 
- uwzględniono charakterystyki widmowe materiałów równomiernie rozpraszających 

światło, 
- uwzględniono kierunkowo-rozproszone charakterystyki odbiciowe materiałów 

aselektywnych, 
- uwzględniono kierunkowo-rozproszone charakterystyki odbiciowe materiałów 

selektywnych. 
Rozprawę kończą uwagi i wnioski (rozdział 8), wykaz cytowanej literatury oraz załączniki 

ilustrujące struktury opracowanych metod obliczeniowych. W zakończeniu rozprawy podaje się 
kierunki dalszych badań dotyczących problematyki wyznaczania rozkładu luminancji we 
wnętrzach. 
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3. SYSTEM RADIANCE 
 
 
3.1. Wstęp 
 
Luminancja jest wielkością świetlną związaną z odczuwaniem wrażenia wzrokowego 

jakim jest jaskrawość. Luminancja jest ściśle związana z procesami fizjologicznymi 
zachodzącymi w narządzie wzroku, a rozkład luminancji w polu widzenia jest bardzo istotny dla 
oceny komfortu widzenia. Wyznaczenie rozkładu luminancji umożliwia również stworzenie 
obrazu analizowanej sceny i dokonanie oceny oświetlenia pod kątem kryterium estetycznego.  

Metody, które były do tej pory stosowane do obliczania rozkładu luminancji przyjmowały 
wiele założeń upraszczających. Stosowanie tych metod prowadziło niekiedy do uzyskania 
wyników obarczonych dużym błędem. Do najważniejszych z tych uproszczeń należą: 

- przyjęcie odbicia idealnie rozproszonego, 
- nie uwzględnianie widmowych współczynników odbicia materiałów, 
- nie uwzględnianie rozkładów widmowych źródeł światła, 
- przyjęcie prostej geometrii wnętrza. 
W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój nowych technik obliczeniowych, które 

wykorzystywane są do tworzenia grafiki komputerowej oraz wizualizacji wnętrz [12, 26, 27, 28, 
37]. W oparciu o te techniki powstało wiele programów [28, 29, 35], które umożliwiają 
wykonanie wizualizacji oraz obliczeń rozkładu luminancji, jednak ze względu na to, że w tych 
programach nie opisano podstaw fizycznych zjawisk związanych z rozchodzeniem się światła, 
programy te nie mogą być stosowane w zakresie techniki świetlnej do wyznaczania rozkładu 
luminancji we wnętrzach.  

Ze względu na znaczne zwiększenie mocy obliczeniowych komputerów osobistych, 
dostępność wyżej wymienionych programów oraz nowych jak również znanych już technik 
obliczeniowych opracowuje się nowe programy służące do wyznaczania rozkładu luminancji [1, 
36, 47]. Te nowe programy umożliwiają wykonanie obliczeń z pominięciem niektórych założeń 
upraszczających. Zastosowany w nich bardziej zbliżony do rzeczywistego opis zjawisk 
związanych z rozchodzeniem się światła gwarantuje uzyskanie dokładniejszych wartości 
rozkładu luminancji. 

Od połowy lat osiemdziesiątych obserwuje się szybki rozwój nauki związanej z 
zagadnieniem tworzenia grafiki komputerowej. Jednym z kierunków tej nauki jest poszukiwanie 
metod pozwalających na tworzenie realistycznych obrazów wizualizacji przedmiotów, grup 
przedmiotów, wnętrz, budynków i innych obiektów. Powstało wiele programów, które 
umożliwiają wykonanie obrazu wizualizowanej sceny. Ponieważ większość z nich została 
stworzona na potrzeby grafiki komputerowej w algorytmach tych programów nie opisano 
podstaw fizycznych zjawisk związanych z rozchodzeniem się światła [29].  

 
 
3.2. Ogólna charakterystyka systemu RADIANCE 
 
RADIANCE jest programem, umożliwiającym sporządzenie obrazu wizualizacji [46, 47, 

49]. W programie tym wykorzystano wiele ciekawych technik obliczeniowych będących 
połączeniem aktualnie stosowanych i rozwijanych metod z zakresu grafiki komputerowej. 
RADIANCE jest zbiorem programów napisanych w języku C dla systemu UNIX. Zaletą tego 
systemu jest jego otwartość wynikająca z dostępności kodu źródłowego programów 
wchodzących w jego skład. Otwartość stanowi siłę tego systemu, który rozwijany od ponad 
dziesięciu lat jest stale udoskonalany przez wielu użytkowników na całym świecie. Korzystając z 
dokonań poprzedników, którzy zbudowali strukturę tego systemu, można skupić się na 
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rozwiązywaniu szczegółowych problemów interesujących z punktu widzenia danego 
użytkownika. Wiedzę na temat RADIANCE można czerpać z dokumentacji opisującej sposób 
działania poszczególnych programów wchodzących w skład systemu [56] oraz z opisu składni 
wewnętrznego języka RADIANCE [55]. Jednak ze względu na specyfikę tego systemu i jego 
ciągłe udoskonalanie jedynym sposobem pozwalającym na poznanie wszystkich szczegółów 
dotyczących sposobu realizacji obliczeń jest dokumentacja zawierająca zbiór listów grupy 
dyskusyjnej użytkowników RADIANCE [36]. W dotychczasowych badaniach [9, 51] stworzono 
podstawy systemu RADIANCE w ramach których wykonano następujące prace: 

- ustalono strukturę i geometrię sceny, której dotyczą obliczenia, 
- stworzono wewnętrzny język RADIANCE, za pomocą którego można opisać geometrię 

obiektów i własności odbiciowe materiałów stosowanych w obliczeniach, 
- stworzono programy realizujące proces śledzenia promienia i zapisujące wyniki 

obliczeń, 
- stworzono programy i opisano źródła światła, które umożliwiają wykonanie obliczeń 

dla światła sztucznego i światła dziennego, 
- stworzono programy umożliwiające prezentację otrzymanych wyników na ekranie 

monitora w formie bitmapy przedstawiającej obraz wizualizacji. 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzbogacono system o nowe możliwości, do których 

należą m.in. programy realizujące animacje związane z przejściem umownego obserwatora przez 
wizualizowane wnętrze. Ponadto opracowano nowy rodzaj materiału, który umożliwia symulację 
rozpraszania światła przechodzącego przez mgłę lub dym. Pomimo ciągłych udoskonaleń i pracy 
wielu ośrodków naukowych w Europie, Ameryce Północnej i Australii nadal nie rozwiązano w 
RADIANCE kilka zagadnień dotyczących zastosowania bardziej zbliżonego do rzeczywistego 
opisu zjawisk związanych z rozchodzeniem się światła. Wynika to częściowo z faktu, że 
RADIANCE jest wykorzystywany głównie przez architektów i projektantów do tworzenia 
obrazów wizualizacji i w związku z tym nie jest rozwijany w kierunku dokładniejszego opisu 
zjawisk związanych z rozchodzeniem się światła. Dokładniejszy opis tych zjawisk wymagałby 
wprowadzania szeregu danych, które nie są powszechnie dostępne i w związku z tym mogłoby 
to ograniczyć zakres stosowania tego systemu. Do zasadniczych uproszczeń stosowanych w 
RADIANCE należą: 

- brak możliwości wprowadzenia do obliczeń materiałów o dowolnej charakterystyce 
odbiciowej, 

- brak możliwości wprowadzenia zależności współczynnika odbicia od kąta padania 
światła, 

- stosowanie niektórych technik obliczeniowych, które są podporządkowane zagadnieniu 
wizualizacji i w związku z tym mogą powodować uzyskanie błędnych wartości 
luminancji, 

- zastosowanie uproszczonego modelu przy wprowadzaniu do obliczeń rozkładów 
widmowych źródeł światła i widmowych współczynników odbicia materiałów. 

 
 
3.3. Podstawy obliczania rozkładu luminancji w RADIANCE 
 
System RADIANCE wziął swoja nazwę od angielskiego wyrazu radiance oznaczającego 

luminancję energetyczną. Luminancja energetyczna Le w określonym kierunku, w określonym 
punkcie rzeczywistej lub pozornej powierzchni to wielkość zdefiniowana wzorem  3.1,  
(rys. 3.1):  
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gdzie: 
edΦ  - strumień energetyczny przenoszony przez elementarną wiązkę promieniowania 

przechodzącą przez określony punkt i rozchodzący się w kącie przestrzennym Ωd  
obejmującym określony kierunek, 

dA  - powierzchnia przekroju wiązki promieniowania zawierająca określony punkt, 
θ  - kąt pomiędzy normalną do powierzchni przekroju dA  a kierunkiem rozchodzenia 

się wiązki promieniowania. 
 
RADIANCE wykorzystuje w obliczeniach metodę śledzenia promienia odwrotnego. W 

metodzie tej ustala się punkt widzenia umownego obserwatora, z którego prowadzony jest 
promień odwrotny w kierunku analizowanej sceny. Promień ten trafia następnie w obiekt 
znajdujący się w obrębie sceny (rys. 1.7). W punkcie trafienia nazywanym punktem przecięcia 
śledzonego promienia z powierzchnią mogą wystąpić następujące zjawiska: 

- odbicie, 
- pochłonięcie, 
- przepuszczenie. 
Jeżeli mamy do czynienia z odbiciem kierunkowym to w miejscu przecięcia się promienia 

z powierzchnią generowany jest jeden wtórny promień. Jeżeli powierzchnia, z którą przeciął się 
promień odbija światło w sposób rozproszony to generowanych jest kilka do kilkuset promieni 
wtórnych. Promienie wtórne trafiają na kolejne obiekty (przecinają się z powierzchniami 
występującymi w analizowanym wnętrzu) i powodują generowanie następnych, wtórnych 
promieni. Ten powtarzający się proces kończy się z chwilą wystąpienia jednego z poniższych 
przypadków: 

- śledzony promień uległ odbiciu więcej niż określoną wcześniej ilość razy, 
- wartość luminancji związanej ze śledzonym promieniem, która jest wynikiem udziału 

tego promienia we wszystkich wcześniejszych odbiciach jest mniejsza od pewnej 
założonej wartości. 
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Rys. 3.1 Ilustracja definicji luminancji. 

 
Śledzony promień jest wektorem o początku umieszczonym w punkcie widzenia 

umownego obserwatora (dla promieni pierwotnych) lub w miejscu przecięcia się promienia z 
powierzchnią (dla promieni wtórnych) i o określonym kierunku. Kierunek ten pokrywa się z osią 
stożka tworzącego kąt bryłowy Ωd  elementarnej wiązki promieniowania (rys. 3.1). Przy tak 
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zdefiniowanym promieniu można powiedzieć, że „niesie” on ze sobą pewną wielkość strumienia 
energetycznego zawartego w elementarnym kącie przestrzennym Ωd , oraz że z kierunkiem 
śledzonego promienia pokrywa się kierunek wektora określającego wartość natężenia 
promieniowania Ie. Kierunek śledzonego promienia określa również luminancję powierzchni 
wokół punktu, w którym promień ten bierze swój początek. 

Luminancja energetyczna Le w kierunku, który jest określony przez śledzony promień 
rozłożona jest na trzy składowe LeR, LeG, LeB. Składowe te związane są z bodźcami barwowymi 
odniesienia układu kolorymetrycznego RGB. Układ kolorymetryczny zastosowany w 
RADIANCE został opracowany dla luminoforów stosowanych w monitorach komputerowych i w 
związku z tym różni się od układu RBG CIE 1931. Układ ten został tak skonstruowany aby 
wykorzystać pełen zakres możliwości wyświetlania na ekranach komputerów barwnych obrazów 
wizualizacji stworzonych za pomocą RADIANCE. Układ stosowany w RADIANCE jest 
najbardziej zbliżony do układu NTSC, stosowanego przy wyświetlaniu kolorowych obrazów 
telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych.  

Bodźce barwowe odniesienia w układzie kolorymetrycznym stosowanym w RADIANCE są 
bodźcami rzeczywistymi. Źródłem tych bodźców jest promieniowanie widzialne luminoforu. 
Luminofor ekranu monitora zbudowany jest z szeregu elementarnych powierzchni (pikseli) , 
które to powierzchnie składają się z trzech pól odpowiadających barwie czerwonej (bodziec R), 
zielonej (bodziec G) i niebieskiej (bodziec B). Przyjmuje się, że chromatyczność tych pól 
opisana za pomocą współrzędnych układu kolorymetrycznego normalnego CIE 1931 jest 
następująca (tabela 3.1): 

 
Tabela 3.1. Współrzędne chromatyczności w układzie kolorymetrycznym normalnym CIE 1931 trzech 

elementarnych pól luminoforu ekranu monitora. 
Pole luminoforu Współrzędna x Współrzędna y 
Czerwone – R 0.628 0.346 
Zielone – G 0.268 0.588 
Niebieskie – B 0.150 0.070 

 
 Przeliczenie składowych trójchromatycznych X, Y, Z układu kolorymetrycznego 

normalnego CIE 1931 na składowe R, G, B układu stosowanego w RADIANCE następuje według 
wzorów (3.2): 
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Luminancja energetyczna rozłożona jest na trzy składowe LeR, LeG, LeB. W procesie 

śledzenia promienia obliczenia realizowane są równolegle dla wszystkich trzech składowych. 
Rozłożeniu na trzy składowe podlegają dla materiałów współczynniki odbicia (ρR, ρG, ρB) a dla 
źródeł światła luminancje źródeł w określonym kierunku (LźrR, LźrG, LźrB). Po zakończeniu 
procesu śledzenia promienia oblicza się luminancję świetlną L (3.3): 
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Zastosowany w RADIANCE układ kolorymetryczny w połączeniu z uproszczonym 

sposobem uwzględniania rozkładów widmowych źródeł światła (LźrR, LźrG, LźrB) i widmowych 
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współczynników odbicia (ρR, ρG, ρB) nie opisuje w sposób właściwy wszystkich zjawisk 
związanych z rozchodzeniem się promieniowania widzialnego.  

Obliczenia dla materiałów aselektytwnych oraz dla równoenergetycznych promieniowań 
źródeł światła można zrealizować z pominięciem ewentualnych błędów wynikających z 
zastosowania w RADIANCE uproszczonego układu kolorymetrycznego. W takim wypadku 
luminancje źródeł światła Lźr i współczynniki odbicia ρ dla trzech składowych R, G, B będą 
sobie równe (3.4): 

 

ρρρρ ===
===

BGR

źrźrBźrGźrR LLLL
        (3.4) 

 
Uzyskane dla trzech składowych R, G, B wartości luminancji będą sobie równe i będą 

jednocześnie odpowiadały luminancji świetlnej (3.5): 
 

LLLL BGR ===          (3.5) 
 
 
3.4. Możliwości adaptacji systemu RADIANCE do obliczania rozkładu luminancji we 
wnętrzach 
 
Algorytm realizujący w RADIANCE obliczenia rozkładu luminancji można udoskonalić 

tak aby realizował obliczenia bez wymienionych w punkcie 3.1 założeń upraszczających. 
Udoskonalone obliczenia można zrealizować poprzez: 

- bezpośrednią ingerencję w kod źródłowy programu, 
- stworzenie nowego typu materiału, za pomocą którego będzie można opisać 

odpowiednią charakterystykę odbiciową, 
- stworzenie oddzielnych procedur realizujących stosowne obliczenia. 
Pierwszy sposób wykonania obliczeń związany z ingerencją w kod źródłowy programu 

jest ryzykowny, gdyż nie daje gwarancji uzyskania rozwiązania. Wiele zmiennych i funkcji oraz 
procedur operujących na tych zmiennych wykazuje daleko idące wzajemne powiązanie, które 
nie jest łatwe do odszyfrowania. Nawet dogłębne poznanie algorytmu obliczeń może być 
niewystarczające do osiągnięcia zamierzonego celu.  

Drugi sposób polegający na stworzeniu nowego typu materiału, który wejdzie do składni 
wewnętrznego języka RADIANCE wydaje się możliwy do zrealizowania ale pod pewnymi 
warunkami, określającymi zakres zastosowanych uproszczeń pozwalających na realizację 
zamierzonego celu. Zastosowanie uproszczeń jest konieczne do tego aby nie ingerować zbyt 
mocno w istniejącą strukturę algorytmu programu. Przy konstruowaniu nowego typu materiału 
należy wykorzystać zmienne opisujące parametry już istniejących typów i poddać je 
odpowiedniej obróbce. Należy przy tym stworzyć funkcje lub procedury wykonujące operacje na 
tych zmiennych. Pomimo zastosowania pewnych uproszczeń nie da się jednak uniknąć 
konieczności ingerencji w strukturę istniejącego algorytmu. W związku z tym tworzenie nowego 
typu materiału ma te same wady co opisany wyżej pierwszy sposób polegający na bezpośredniej 
ingerencji w algorytm programu. 

Trzeci sposób polegający na stworzeniu procedur i funkcji operujących na 
predefiniowanych zmiennych wydaje się możliwy do zrealizowania. Nie ma wtedy konieczności 
ingerowania w kod źródłowy programu gdyż tworzy się nowe, dodatkowe procedury realizujące 
obliczenia. Udanym przykładem stworzenia nowych procedur w RADIANCE jest praca 
Compagnon'a [9]. Opracował on sposób uwzględnienia w obliczeniach tzw. systemów światła 
dziennego, które powodują zmianę kierunku światła wpadającego do wnętrza przez okna.  
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Przykładem takich materiałów są płyty pryzmatyczne, które umożliwiają odchylenie światła 
pochodzącego od słońca tak, że jest ono kierowane na sufit pomieszczenia.  

Po przeanalizowaniu powyższych sposobów ingerencji w algorytm RADIANCE wydaje się 
możliwe stworzenie nowej metody pozwalającej na wykonywanie obliczeń bez niektórych 
wymienionych założeń upraszczających. Metoda ta może zostać opracowana w oparciu o 
istniejące programy systemu RADIANCE w ten sposób, że zostaną stworzone nowe procedury i 
funkcje realizujące obliczenia. Procedury zostaną napisane w języku C i wejdą w skład nowego, 
rozszerzonego systemu RADIANCE, który umożliwi realizację obliczeń dla przyjętych założeń. 
Użytkownik będzie miał wtedy możliwość uruchomienia obliczeń z udziałem nowych procedur i 
funkcji. Nowe procedury i funkcje nie zmienią standardowej dystrybucji RADIANCE tylko ją 
uzupełnią i umożliwią wykonanie obliczeń według nowej metody.  

 
 
3.5. Widmowe współczynniki odbicia i rozkłady widmowe źródeł światła 
 
System RADIANCE można wykorzystać do wykonywania obliczeń rozkładów luminancji 

z uwzględnieniem widmowych współczynników odbicia materiałów i rozkładów widmowych 
źródeł światła. RADIANCE wykonuje obliczenia rozkładu luminancji w trzech „kanałach” R, G i 
B. W każdym punkcie przecięcia śledzonego promienia z powierzchnią obliczane są trzy 
wartości luminancji: LR, LG i LB. Uproszony schemat ilustrujący proces śledzenia promienia przy 
kolejnych odbiciach od powierzchni przedstawia rysunek 3.2. 
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Rys. 3.2 Uproszczony schemat obliczania luminancji przy kolejnych odbiciach śledzonego promienia od 

powierzchni S1, S2 i S3. Współczynniki odbicia kierunkowego ρ1, ρ2 i ρ3. 
 
Promień pierwotny L ulega odbiciu od powierzchni S1 i obliczana jest wartość promienia 

wtórnego L1. Następnie przy kolejnych odbiciach obliczane są wartości promieni wtórnych L2 i 
L3. Promień L3 trafia w źródło światła o luminancji Lźr. Wartości luminancji poszczególnych 
powierzchni związane ze śledzonymi promieniami obliczane są ze wzorów: 
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          (3.6) 

 
Ponieważ RADIANCE wykonuje obliczenia w trzech „kanałach”, w każdym punkcie 

przecięcia śledzonego promienia z daną powierzchnią obliczone zostaną trzy luminancje: LR, LG 
i LB. Podzielona na trzy zakresy R, G i B luminancja powierzchni S1 związana z promieniem L 
może być przedstawiona za pomocą następujących wzorów: 
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          (3.7) 

 
W celu dostosowania systemu RADIANCE do możliwości uwzględnienia w obliczeniach 

widmowych współczynników odbicia i rozkładów widmowych źródeł światła, proponuje się 
podzielenie zakresu promieniowania widzialnego na trzy podzakresy (tabela 3.2).  

 
 

Tabela 3.2. Podział zakresu promieniowania widzialnego na trzy podzakresy R, G i B. 
Zakres Granice zakresu [nm] 

R 780 - 615 
G 615 - 495 
B 495 - 380 

 
Podział na podzakresy jest nierównomierny. Została przyjęta zasada, że wartości 

względnej, widmowej skuteczności świetlnej λV  przy przejściu z zakresu R na G oraz z G na B 
powinny być podobne oraz, że maksymalna wartość względnej, widmowej skuteczności 
świetlnej przypada na środek zakresu G.  

Dla tak przyjętych granic zakresów R, G i B wyznacza się względne rozkłady widmowe 

źródeł światła 
′R

eφ , 
′G

eφ  i 
′B

eφ  oraz współczynniki odbicia materiałów Rρ , Gρ  i Bρ . Przyjmuje 
się, że w granicach danych zakresów R, G i B rozkłady widmowe źródeł światła są 
równoenergetyczne. 

Wyznaczanie rozkładów widmowych rozpoczyna się od obliczenia strumieni 
energetycznych przypadających na trzy podzakresy: R

eφ , G
eφ  i B

eφ . Wzory pozwalające na 
wyznaczenie tych strumieni na podstawie względnego rozkładu widmowego promieniowania 
źródła światła λφ ,e′  wyznaczonego ze skokiem nm10=λ∆  są następujące: 
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Następnie oblicza się strumienie względne odniesione do strumienia G
eφ : 
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Dla przyjętych zakresów R, G i B wyznacza się wartości względnej widmowej 
skuteczności świetlnej VR, VG i VB: 
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W tabeli 3.3 przedstawiono wartości względnych, widmowych skuteczności świetlnych 
VR, VG i VB obliczonych dla zakresów R, G i B przy skoku długości fali nm10=λ∆ . 

 
Tabela 3.3. Wartości względnych, widmowych skuteczności świetlnych VR, VG i VB dla zakresów R, G i B 

przy skoku długości fali nm10=λ∆ . 
 

VR 0.0987 
VG 0.8474 
VB 0.0539 

 

Wprowadza się znormalizowaną wartość strumienia energetycznego względnego 
′n

eφ : 
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Rozsył strumienia źródła światła w RADIANCE opisuje się za pomocą przebiegu kątowego 

luminancji źródła. W związku z tym do obliczeń należy wprowadzić dane zawierające 
luminancje γ,CL  w określonych kątach C i γ.  Dla każdej pary kątów C i γ  wprowadza się 
luminancję obliczoną z równań 3.12. 
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gdzie: 
γ,CL  - luminancja świetlna źródła światła w kierunku C, γ 

 
Również współczynniki odbicia wyznacza się w przedziałach długości fali określonych dla 

przyjętych zakresów R, G i B. Współczynniki odbicia Rρ , Gρ  i Bρ dla zakresów R, G i B 
wyznacza się ze wzorów 3.13. 
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Wynikiem procesu śledzenia promienia jest wartość luminancji promienia pierwotnego L 

(3.6, rys. 3.2). Wartość luminancji promienia pierwotnego podzielona jest na trzy części LR, LG 
i LB (3.7). Całkowita wartości luminancji L (3.6, rys. 3.2) obliczana jest z zależności 3.14. 

 
BBGGRR LVLVLVL ⋅+⋅+⋅=       (3.14) 

 
RADIANCE w ramach uruchomionego procesu realizuje obliczenia tylko w trzech 

„kanałach” R, G i B. Aby zwiększyć ilość próbek przypadających na zakres promieniowania 
widzialnego, wykonuje się serie i obliczeń dla danej sceny zmieniając za każdym razem dane 
opisujące własności źródeł światła i własności materiałów. W ten sposób uzyska się podział 
zakresu widzialnego na 3⋅i podzakresy (3.15). 
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4. ADAPTACJA RÓWNANIA WIZUALIZACJI DO POTRZEB OBLICZEŃ 
ROZKŁADÓW LUMINANCJI 
 
 
4.1. Równanie umożliwiające wyznaczanie rozkładów luminancji 
 
Proces śledzenia promienia rozpoczyna się w miejscu wysłania promienia pierwotnego z 

punktu widzenia obserwatora w odpowiednim, ustalonym wcześniej kierunku (rys. 1.6). Aby 
otrzymać pełen obraz wizualizowanej sceny należy wysłać odpowiednią ilość promieni 
pierwotnych, przechodzących przez odpowiednie punkty (piksele) umownego ekranu. Po 
wykonaniu obliczeń punktom na ekranie zostaną przypisane wartości luminancji odpowiadające 
promieniom, które przez nie przeszły. W ten sposób stworzona zostanie bitmapa 
odzwierciedlająca rozkład luminancji danej sceny.  
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Rys. 4.1 Geometryczna interpretacja oznaczeń w przyjętym modelu. Kierunki propagacji światła opisane 

są w układzie współrzędnych biegunowych. Każda powierzchnia Si, Sj ma swój własny układ 
współrzędnych, którego początek znajduje się w jej środku geometrycznym (punkty Pi, Pj). Obserwator 

znajduje się w punkcie P a źródło światła w punkcie Pz. 
 
Proces obliczania wartości promienia pierwotnego zaczyna się z chwilą przecięcia się 

promienia z powierzchnią. W miejscu przecięcia generowane są następne (wtórne) promienie. 
Kierunki tych promieni ustalane są z uwzględnieniem charakterystyki refleksyjnej materiału 
powierzchni, dla której nastąpiło to przecięcie. Promienie wtórne przecinają się z innymi 
powierzchniami i powodują generowanie następnych promieni. Ten powtarzający się proces 
kończy się z chwilą wystąpienia jednego z poniższych przypadków: 

- śledzony promień uległ odbiciu więcej niż określoną wcześniej ilość razy, 
- wartość promienia, która jest wynikiem jego udziału we wszystkich wcześniejszych 

odbiciach jest mniejsza od pewnej założonej wartości. 
Śledzenie promienia odwrotnego można zilustrować za pomocą rysunku 4.1 a proces 

śledzenia promienia można opisać za pomocą tzw. równania wizualizacji (równanie 1.9 
w punkcie 1.3.2) [27, 30]. Równanie wizualizacji zostało rozwinięte na potrzeby grafiki 
komputerowej do tworzenia obrazów wizualizacji i nie może być bezpośrednio zastosowane na 
potrzeby techniki świetlnej do wyznaczania rozkładów luminancji. Jednak wykorzystując 
doświadczenia osób rozwijających metodę śledzenia promienia [9, 12, 30, 51, 53] i stosujących 
równanie wizualizacji [27] można równanie to doprowadzić do takiej postaci, która umożliwi 
jego zastosowanie do wyznaczania rozkładów luminancji. Trzon równania wizualizacji stanowi 
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całka iloczynu współczynnika odbicia kierunkowego ( )xxx ′′′,,ρ  i gęstości monochromatycznej 
natężenia promieniowania ( )xxI ′′′,  (1.9). Adaptując równanie wizualizacji na potrzeby techniki 
świetlnej całkę tę można zastąpić całką iloczynu wskaźnik luminancji q [32] elementu 
powierzchni ośrodka, w danym kierunku i luminancji L elementu powierzchni w danym 
kierunku. Sumując taką całkę po wszystkich powierzchniach występujących w obrębie danej 
sceny wykonuje się rachunek wielokrotnych odbić w taki sposób, że śledzone promienie ulegają 
odbiciu od kolejnych powierzchni, a w miejscu przecięcia się śledzonego promienia z każdą 
powierzchnią obliczana jest jej luminancja. Wtedy na luminancję powierzchni, z którą przeciął 
się promień pierwotny składają się luminancje innych powierzchni, z którymi przy kolejnych 
odbiciach przecięły się promienie wtórne. Czynnik ( )xxe ′,  odpowiadający w równaniu 
wizualizacji (1.9) za promieniowanie własne danej powierzchni jest pomijany gdyż zazwyczaj 
powierzchnie występujące we wnętrzach, dla których wyznacza się rozkłady luminancji nie są 
pierwotnymi źródłami światła. Ponadto składowa pośrednia wynikająca z wielokrotnych odbić, 
która mogła by być  przedstawiana za pomocą czynnika ( )xxe ′,  jest uwzględniana w rachunku 
wielokrotnych odbić. Korzystając z definicji wskaźnika luminancji q (patrz załącznik 1) oraz 
wykorzystując równoważną definicję natężenia oświetlenia E [32] można zapisać wzór na 
luminancję LSi powierzchni Si (rys. 4.1): 

 

∫ ⋅⋅⋅=⋅=
jS

iSjSiSiSiSi dLqEqL Ωθcos       (4.1) 

gdzie: 
qSi –  wskaźnik luminancji powierzchni Si, 
ESi –  natężenie oświetlenia na powierzchni Si pochodzące od promieniowania 

padającego z kierunku wj, 
LSj – luminancja  powierzchni Sj związana z elementarną wiązką promieniowania 

rozchodzącą się w kącie przestrzennym Ωd , padającą na powierzchnie Si z 
kierunku wj, 

θi – kąt między kierunkiem danej wiązki promieniowania a normalną do powierzchni 
w danym punkcie. 

 
Wykorzystując wzór 4.1, przyjęty geometryczny model układu (rys. 4.1) oraz 

wprowadzając sumę ze wszystkich powierzchni Sj całek iloczynu wskaźnika luminancji qSi i 
luminancji LSj, równanie wizualizacji (1.9) można przekształcić do postaci umożliwiającej 
wyznaczenie rozkładu luminancji (4.2). Występowanie w proponowanym równaniu wskaźnika 
luminancji q będzie umożliwiało wykonanie obliczeń rozkładów luminancji z uwzględnieniem 
kierunkowo-rozproszonych charakterystyk odbiciowych materiałów, których charakterystyki 
odbiciowe będą opisane za pomocą tego wskaźnika. 

 
( ) ( ) ( ) ( )∑ ∫ ⋅−⋅⋅−=−

j
ji

S
jjjijiir dwPLPPgwvPqvPL

j

ωθcos,,,,,
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    (4.2) 

 

gdzie: 
∑

j
- suma ze wszystkich powierzchni znajdujących się w obrębie 

wizualizowanej sceny, 

( )ji wvPq
rr

,,− - wskaźnik luminancji (funkcja rozkładu współczynnika odbicia 
dwukierunkowego – BRDF, patrz Załącznik 1), kierunek padania 
światła określa położenie punktu Pi, natomiast kierunek odbicia 
wyznacza lokalizacja punktu Pj, 
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( )ji PPg , - czynnik zależny od geometrii układu, przyjmuje wartość zero, gdy 
punkty Pi i Pj są wzajemnie niewidoczne na skutek przesłonięcia 
przez nieprzezroczysty obiekt lub wartość jeden kiedy na linii 
łączącej te dwa punkty nie występuje żadna przeszkoda, 

( )jj wPL
r

−, - luminancja elementarnej powierzchni dSj, na której leży punkt Pj w 
kierunku jw

r
− . 

 

jii wn
rr
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PP
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ω        (4.3) 

 
W równaniu 4.2 występuje całka iloczynu wskaźnika luminancji q (funkcji BRDF) 

i luminancji ( )jj wPL
r

−, , która jest związana z padającymi z różnych kierunków elementarnymi 
wiązkami promieniowania. Promienie te niosą ze sobą pewną wartość luminancji ( )jj wPL

r
−,  

elementarnej powierzchni dSj. Rozwiązaniem równania (4.2) jest wartość pierwotnego 
promienia, śledzonego w kierunku v

r
. Jest to wartość luminancji ( )vPL ir

r
−,  elementarnej 

powierzchni dSi, w punkcie Pi. Punkt Pi określa miejsce przecięcia się promienia pierwotnego z 
powierzchnią Si. 

Do rozwiązania równania (4.2) można zastosować metodę Monte-Carlo w ten sposób, że 
całkę powierzchniową zastępuje się sumą iloczynu wskaźnika luminancji q i luminancji 

( )jj wPL
r

−, . Kierunki śledzonych promieni jw
r

 wybierane są w sposób przypadkowy. Na 
podstawie pracy G.Warda [52] i zachęcających rezultatów jakie zostały w tej pracy 
przedstawione proponuje się wprowadzenie pewnej modyfikacji do klasycznej metody Monte-
Carlo. Półsferę widzianą z punktu Pi dzieli się na N obszarów w ten sposób, że rzuty tych 
obszarów na płaszczyznę poziomą mają takie same pola powierzchni (punkt 4.3.2 rys. 4.6). 
Przez każdy obszar przechodzi jeden promień. W granicach każdego z obszarów kierunki 
promieni wybierane są losowo. Taki sposób wyznaczenia kierunków śledzonych promieni oraz 
podziału półsfery powoduje, że pomimo zastosowania metody Monte Carlo kierunki tych 
promieni rozłożone są równomiernie. Wykorzystując równomierny podział półsfery równanie 
4.2 przekształca się do postaci 4.4: 
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Położenie punktu Pj określa kierunek śledzonego promienia jw

r
, którego początek znajduje 

się w punkcie Pi. W równaniu 4.4 pominięto czynnik geometryczny g(Pi,Pj) gdyż poszukiwanie 
przeszkody mogącej wystąpić pomiędzy punktami Pi i Pj realizowane jest w procesie śledzenia 
promienia w kierunku jw

r
. Rozwiązanie równania 4.4 przeprowadzane jest w sposób 

rekursywny. W każdym punkcie przecięcia śledzonego promienia z powierzchnią Sj następuje 
obliczenie luminancji ( )jj wPL

r
−, .  

Jednak zastosowanie metody Monte-Carlo do rozwiązania równania 4.4 bez dodatkowych 
modyfikacji może prowadzić do powstania błędu gdyż w obliczeniach mogą nie zostać 
uwzględnione źródła o dużej luminancji jakim są wprowadzone do obliczeń źródła światła. Tak 
się stanie w przypadku kiedy żaden z wysłanych z punktu Pi promieni nie trafi w źródło światła 
Pz (rys. 4.1). Dodatkowe modyfikacje metody Monte-Carlo są konieczne również z powodu 
trudności jakie występują przy rozwiązywaniu iloczyn luminancji ( )jj wPL

r
−,  oraz funkcji 
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BRDF. Szczególnie skomplikowane jest wyznaczenie tego iloczynu wtedy, kiedy zmienne 
( )jj wPL

r
−,  i ( )ji wvPq

rr
,,−  osiągają wartości szczytowe. Wartość szczytowa luminancji L 

występuje w kątach θi, φi, dla których kierunek śledzonego promienia jest taki, że promień ten 
trafia w źródło światła. Wartość szczytowa funkcji BRDF występuje dla kątów θi, φi, przy 
których śledzony promień ulega odbiciu kierunkowemu. Jeżeli wyłączy się te dwa przypadki to 
rozwiązanie równania 4.2 staje się łatwiejsze.  

Ze względu na konieczność zastosowania modyfikacji w klasycznej metodzie Monte-
Carlo, proponowana metoda obliczeniowa zakłada połączenie techniki deterministycznej 
i stochastycznej przy czym obliczenia realizuje się w trzech etapach: 

- przy obliczaniu składowej bezpośredniej zastosowano technikę deterministyczną gdyż 
składowa bezpośrednia obliczana jest w ten sposób, że w kierunku środka każdego 
źródła światła wysyłany jest jeden promień, 

- składowa pośrednia dla odbicia kierunkowego, kierunkowo-rozproszonego 
i rozproszonego obliczana jest z wykorzystaniem techniki stochastycznej za pomocą 
promieni, których kierunki wybierane są w sposób przypadkowy według algorytmu, 
który zapewnia ich równomierne rozłożenie w całej półprzestrzeni,  

- kiedy te dwie składowe zostaną wyłączone z rozwiązania równania 4.4, w selektywnie 
wybranych punktach obliczana jest składowa pośrednia dla odbicia równomiernie 
rozproszonego. 

Funkcję rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego (wskaźnik luminancji) 
( )ji wvPq

rr
,,−  dzieli się na dwie składowe (4.5): 

- składową reprezentującą odbicie idealnie rozproszone (4.5a), 
- składową reprezentującą odbicie kierunkowe i kierunkowo-rozproszone (4.5b). 
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        (4.5) 

   (a) (b) 
gdzie: 

dρ  - współczynnik odbicia rozproszonego. 
 
Korzystając z wyników pracy [54] proponuje się zastosowanie rozkładu Gaussa do opisu 

funkcji rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego (4.5b), która odpowiada za odbicie 
kierunkowe i kierunkowo-rozproszone: 
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gdzie: 
sρ  - współczynnik odbicia kierunkowego, 

θi - kąt pomiędzy normalną do powierzchni a kierunkiem wektora promienia 
padającego, 

θr - kąt pomiędzy normalną do powierzchni a kierunkiem wektora promienia 
odbitego, 

γ -  kąt pomiędzy wektorem normalnym n
r

 a wektorem połówkowym h
r

 znajdującym 
się pomiędzy wektorem wyznaczającym kierunek padania promienia v

r
 a 

wektorem wyznaczającym kierunek odbicia promienia jw
r

 (rys. 4.2),  
α -  parametr opisujący stopień chropowatości powierzchni (patrz załącznik 2), 
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φ -  kąt w płaszczyźnie stycznej do punktu przecięcia promienia z powierzchnią. 
 
Rozkład Gaussa jest często stosowany do analitycznego opisu charakterystyk 

refleksyjnych materiałów [10, 44]. Potwierdzono, że charakterystyki refleksyjne rzeczywistych 
materiałów odbijających światło w sposób kierunkowo-rozproszony mogą być w wielu 
przypadkach z wystarczającą dokładnością przedstawiane za pomocą rozkładu Gaussa [54]. 
Rozkład Gaussa umożliwia uwzględnienie takich cech charakterystyki refleksyjnej jak: 

- dwukierunkowość, która jest podstawową cechą funkcji rozkładu współczynnika 
odbicia dwukierunkowego BRDF i oznacza, że charakterystyka odbiciowa powinna być 
symetryczna względem kąta padania i kąta odbicia światła, 

- zależność współczynnika odbicia od kąta padania światła. 
Ze względu na prostotę modelu charakterystyki refleksyjnej opisanej za pomocą rozkładu 

Gaussa istnieje możliwość zaadaptowania dla tego modelu techniki próbkowania 
stochastycznego. Stosując metodę Monte-Carlo [38] można przedstawić dwa równania 
dotyczące kątów, które opisują równomiernie rozłożone kierunki śledzonych promieni jakie są 
wysyłane z miejsca przecięcia się promienia pierwotnego z powierzchnią. Do obliczenia 
zmiennych γ (4.7) i φr (4.8) w funkcji 4.6 zastosowano metodę Monte-Carlo i wygenerowano 
dwie zmienne losowe n1 i n2 z przedziału (0,1]. 

 

( )( ) 2/1
1log n−⋅= αγ           (4.7) 

22 n⋅⋅= πφ            (4.8) 
 

W rachunku wektorowym zależność pomiędzy wektorem połówkowym h
r

, a wektorami 
określającym kierunek promienia padającego v

r
 i kierunek promienia odbitego jw

r
 jest 

następująca: 
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Rys. 4.2 Wektory i kąty przyjęte do opisu charakterystyki refleksyjnej 4.6. Kierunek padania światła 
wyznacza wektor v

r
, kierunek odbicia światła wyznacza wektor jw

r
. Kąt γ  znajduje się pomiędzy 

wektorem normalnym do powierzchni n
r

 a wektorem połówkowym h
r

. 
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Zależność kątową funkcji rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego 4.6 opisaną 
za pomocą rozkładu Gaussa przedstawiono w załączniku 2. 

Po zastosowaniu powyższych modyfikacji do klasycznej metody Monte-Carlo równanie 
umożliwiające wyznaczenie rozkładu luminancji przyjmuje następującą postać: 
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gdzie: 
∑

z
 suma po wszystkich źródłach światła oświetlających punkt Pi, 

( )zz wPL
r

−,  luminancja źródła światła w kierunku zw
r

− , 

zω  kąt bryłowy w jakim widziane jest źródło światła z punktu Pi, 

ziz wn
rr

⋅=θcos   

sw
r

 kierunek promienia odbitego od powierzchni w punkcie Pi, w 
przypadku jeżeli dla powierzchni Si występuje odbicie  kierunkowe, 

( )ss wPL
r

−,  Luminancja elementarnej powierzchni dSs, na której leży punkt Ps w 
kierunku sw

r
− , luminancja ta jest obliczana wtedy, kiedy dla 

powierzchni Si występuje odbicie  kierunkowe, 
diρ  współczynnik odbicia rozproszonego powierzchni Si w punkcie Pi, 

siρ  współczynnik odbicia kierunkowego powierzchni Si w punkcie Pi, 
 
Stosowane w opisywanym algorytmie techniki obliczeniowe służą zwiększeniu 

dokładności oraz skróceniu czasu wykonywania obliczeń. Należy przy tym zauważyć, że 75-
95% czasu potrzebnego na wykonanie obliczeń zajmuje sprawdzenie czy śledzony promień 
przeciął się na swojej drodze z jakimś obiektem. Wynika z tego bardzo ważny wniosek mający 
wpływ na wybór technik służących optymalizacji czasu i dokładności obliczeń: najbardziej 
czasochłonne jest testowanie przecięcia się promienia z powierzchnią. 

 
 
4.2. Składowa bezpośrednia 
 
Niektóre obiekty wnoszą znacznie większy wkład w kształtowanie wartości luminancji w 

danym punkcie. Do takich obiektów zaliczają się źródła światła. Jeżeli promień trafia w źródło 
światła, luminancja ( )jj wPL

r
−,  osiąga wartość szczytową. Luminancja ta stanowi tzw. składową 

bezpośrednią ponieważ pochodzi od strumienia bezpośredniego wysyłanego ze źródła światła i 
w równaniu 4.10 zapisana jest jako ( )zz wPL

r
−, . Przy wyznaczaniu składowej bezpośredniej 

zastosowane są następujące metody optymalizacji czasu i dokładności wykonania obliczeń: 
- selektywne testowanie źródeł światła, 
- nierównomierny podział powierzchniowych źródeł światła, 
- obliczenia wirtualnych źródeł światła. 

W zmodyfikowanym równaniu 4.10 składowa bezpośrednia jest obliczana z 
uwzględnieniem funkcji BRDF rozłożonej na część odpowiadającą odbiciu rozproszonemu i na 
część odpowiadającą odbiciu kierunkowemu i kierunkowo-rozproszonemu (4.5 i 4.6) . 
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4.2.1. Selektywne testowanie źródeł światła 
 
Ponieważ ilość źródeł światła wpływa wprost proporcjonalnie na czas wykonania obliczeń, 

technikę selektywnego testowania źródeł światła stosuje się wtedy, kiedy obliczana scena 
zawiera dużą ilość źródeł światła. W danej scenie mogą występować źródła, których wpływ na 
całkowitą wartość luminancji jest znikomy. Dla takich źródeł nie wykonuje się najbardziej 
czasochłonnych obliczeń polegających na sprawdzaniu, czy śledzony w kierunku źródła promień 
przetnie się po drodze z jakimś obiektem czy nie. Metoda selektywnego testowania źródeł 
światła realizowana jest w następujących trzech etapach: 

- tworzona jest uporządkowana lista źródeł światła zawierająca informacje o rozmiarach 
źródła, luminancji źródła w danym kierunku oraz odległości pomiędzy źródłem a 
testowanym punktem, na podstawie tych informacji obliczany jest udział źródła w 
tworzeniu całkowitej wartości luminancji w testowanym punkcie, pośród zebranych na tym 
etapie danych nie ma informacji o tym, czy na linii pomiędzy testowanym punktem a 
źródłem światła znajduje się jakiś obiekt, który przesłania to źródło, tak więc ta część 
obliczeń nie jest czasochłonna, 

- źródła światła poddane są testowi, w którym określa się czy źródło jest przesłaniane przez 
obiekt znajdujący się  na linii źródło-testowany punkt, obliczenia przeprowadza się w 
kolejności od źródła, które ma największy do źródła, które ma najmniejszy udział w 
tworzeniu całkowitej wartości luminancji w danym punkcie, obliczenia zostają przerwane 
w chwili kiedy suma udziału jeszcze nie testowanych źródeł jest mniejsza niż pewna, 
wcześniej ustalona część sumy udziałów już przetestowanych źródeł,  

- ponieważ niektóre, nie poddane testowi źródła światła mogą być przesłaniane a wtedy nie 
będą brały udziału w tworzeniu całkowitej wartości luminancji, sumę ich udziałów należy 
przemnożyć przez współczynnik, który zostaje wyznaczony na podstawie statystyki 
przesłaniania źródeł światła w testach przeprowadzonych dla innych punktów 
pomiarowych. 
Technikę selektywnego testowania źródeł światła kontroluje się za pomocą  parametru: 

− dt (direct threshold), parametr ten ustala do jakiej części sumy udziałów źródeł 
testowanych na kryterium widoczności będzie odniesiona suma udziałów jeszcze nie 
testowanych źródeł, np. wartość 0.1 oznacza, że źródła światła będą  testowane do 
momentu, w którym suma udziałów nieprzetestowanych źródeł osiągnie wartość 
mniejszą niż 10% sumy udziałów już przetestowanych źródeł, wartość 0 oznacza, że 
funkcja selektywnego testowania zostanie wyłączona i wszystkie źródła światła będą 
brały udział w obliczeniach, 

Mając na uwadze dokładność wykonania obliczeń rozkładu luminancji parametr -dt 
powinien zawsze mieć wartość zero (-dt 0). Inna niż zerowa wartość parametru –dt może być 
stosowana w celu skrócenia czasu wykonywania obliczeń kosztem mniejszej dokładności ale 
tylko wtedy, kiedy przedmiotem obliczeń jest obraz przedstawiający wizualizację wnętrza. 

 
 
4.2.2. Nierównomierny podział powierzchniowych źródeł światła 
 
W klasycznej metodzie śledzenia promienia duże, powierzchniowe źródła światła mogą 

być przyczyną powstania błędu przy wyznaczaniu składowej bezpośredniej. Dzieje się tak 
dlatego, gdyż w ich kierunku wysyłany jest tylko jeden promień. Przyczyny powstania tego 
błędu mogą być dwojakiego rodzaju. Po pierwsze odległość pomiędzy punktem pomiarowym a 
źródłem światła może być mniejsza niż graniczna odległość fotometrowania. Po drugie dla 
dużych, powierzchniowych źródeł światła bardziej prawdopodobne jest to, że będą one 
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częściowo przesłaniane. Aby zapobiec występowaniu tego typu błędów, powierzchniowe źródła 
światła dzieli się na mniejsze według następującego algorytmu: 

- jeżeli największy wymiar źródła światła jest większy, od pewnej ustalonej części 
odległości pomiędzy źródłem a testowanym punktem, wtedy źródło jest dzielone na dwa 
mniejsze w poprzek dłuższego boku, 

- proces podziału jest kontynuowany do momentu, w którym wymiary wszystkich 
podzielonych źródeł będą mniejsze niż przyjęta część odległości pomiędzy źródłem światła 
a testowanym punktem, 

- stosowany jest dodatkowy algorytm, który realizuje funkcję wysyłania wiązki promieni w 
kierunku każdej części podzielonego źródła światła, kierunki tych promieni wybierane są 
przypadkowo w obrębie kąta bryłowego opisanego na ostrosłupie o podstawie 
prostokątnej, algorytm ten powinien być stosowany dla prostokątnych źródeł światła.  
 

 
 

Rys. 4.3 Nierównomierny podział źródła światła. 
 
Przyjęcie nierównomiernego sposobu podziału powierzchniowych źródeł światła 

powoduje, że źródło jest dzielone tylko wtedy kiedy jest spełniony warunek odległości opisany 
wyżej. Jeżeli testowany punkt leży bliżej jednego z końców źródła, lub jest ono nachylone pod 
ostrym kątem w stosunku do tego punktu to podzielone zostaną tylko te fragmenty źródła, które 
leżą bliżej punktu pomiarowego (rys. 4.3). Źródło światła nie może być podzielone na więcej niż 
założono części. Liczbę podziałów kontroluje się za pomocą stałej MAXSPART (makro: 
src/rt/source.h). W ten sposób  ogranicza się nadmierny podział, który może wystąpić dla 
punktów leżących bardzo blisko źródła. 

Sposób podziału źródła światła można kontrolować za pomocą następujących parametrów: 
- ds (direct subsampling) parametr ten realizuje funkcję podziału w taki sposób, że jeżeli 

największy wymiar źródła światła jest większy niż ustalona przez parametr -ds część 
odległości pomiędzy źródłem a testowanym punktem, to wtedy źródło jest dzielone, 
ustawienie tego parametru na wartość 0 oznacza, że źródło nie będzie dzielone, 

- dj (direct jittering) parametr ten odpowiada za wysyłanie promieni w przypadkowo 
wybranych kierunkach w obrębie źródła światła, wartość 1 oznacza, że promienie będą 
wysyłane w obrębie kąta bryłowego opisanego na ostrosłupie o podstawie prostokątnej, 
której rozmiar w pełni odpowiada rozmiarowi testowanego źródła, jeżeli wartość tego 
parametru będzie mniejsza od jedności testowany prostokąt będzie miał rozmiary mniejsze 
od rozmiarów źródła, wtedy będzie można zastosować ten algorytm również dla źródeł, 
których kształty odbiegają od prostokąta. 
Sprawdzenie dokładności obliczeń składowej bezpośredniej wykonano dla przykładowego 

źródła światła, które stanowi oprawa świetlówkowa z kloszem z płyty mlecznej. Przyjęto, że 
oprawa posiada lambertowski rozsył światłości. Uzyskano bardzo zadowalające wyniki. Przy 
zastosowaniu największej z możliwych liczby podziałów, względna różnica wartości uzyskanej z 
obliczeń według proponowanej metody w stosunku do obliczeń analitycznych wynosi 0.05% 
(rys. 4.4). Skokowe zmiany występujące na wykresie wynikają z tego, że przy kolejnych 
skokowych zmianach parametru -ds nie zawsze dokonywany jest podział źródła światła. 
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Rys 4.4. Wpływ parametru –ds na dokładność wyznaczenia składowej  bezpośredniej. Wymiary oprawy 

1.2m x 0.6m, odległość od środka oprawy 3m. 
 
Ze względu na dokładność wyznaczenia składowej bezpośredniej należy przyjmować jak 

najmniejsze wartości parametru -ds (mniej niż 0.1). Jednocześnie należy pamiętać, że 
maksymalna liczba podziału źródła światła jest ustalona przez stałą MAXSPART, której 
wyjściowa wartość wynosi 32. Zaleca się ustawienie parametru -dj na wartość zero gdyż w 
trakcie przeprowadzonych obliczeń wykazano, że przyjęcie tego parametru na wartość większą 
od zera powoduje uzyskanie mniej dokładnych wyników. Co prawda wtedy w obrębie kąta 
bryłowego każdej podzielonej części źródła światła wysyłanych jest kilka promieni co mogłoby 
się wydawać powinno przynieść poprawę dokładności wyników to jednak sposób wyznaczenia 
wartości średniej luminancji źródła dla kilku promieni daje gorsze rezultaty niż wysłanie jednego 
promienia w stronę środka każdej części podzielonego źródła światła. 

 
 
4.2.3. Obliczanie wirtualnych źródeł światła 
 
W metodzie śledzenia promienia odwrotnego występują trudności z właściwym 

uwzględnieniem w obliczeniach strumienia, który ulega odbiciu kierunkowemu a pochodzi 
bezpośrednio od źródeł światła. Po odbiciu od powierzchni strumień taki nie jest już traktowany 
jako strumień bezpośredni i nie bierze udziału w obliczeniach dla składowej bezpośredniej. W 
związku z tym tylko od przypadku, który decyduje o wyborze kierunku śledzonego promienia 
zależy czy promień, który uległ kierunkowemu odbiciu trafi w źródło światła. Jeżeli tak się nie 
stanie to źródło o znacznej luminancji nie będzie uwzględnione w obliczeniach co może 
spowodować powstanie dużego błędu. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie pojęcia 
wirtualnych źródeł światła. Na rysunku 4.5a pokazany jest przypadek kiedy obraz źródła ulega 
odbiciu w powierzchni zwierciadlanej. Po drugiej stronie lustra tworzone jest wirtualne źródło 
światła, w którego kierunku jest wysyłany śledzony promień. Na rysunku 4.5b pokazany jest 
przypadek zmiany kierunku śledzonego promienia, który może wystąpić kiedy promień 
przechodzi przez płytę pryzmatyczną stosowaną przy budowie tzw. systemów światła dziennego 
[9].  

Obliczenia z zastosowaniem wirtualnych źródeł światła można kontrolować za pomocą 
następujących parametrów: 

- dr (direct relays) parametr ten ustala ilość wirtualnych źródeł światła,  które są tworzone w 
przypadku wystąpienia wielokrotnych odbić obrazu źródła światła pomiędzy 
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powierzchniami odbijającymi światło w sposób kierunkowy, wartość 0 oznacza, że nie 
zostanie stworzone żadne wirtualne źródło światła, 

- dp (direct pretest) ustala ilość promieni przypadającą na steradian, promienie te wysyłane 
są w celu sprawdzenie (przed wykonaniem właściwych, czasochłonnych obliczeń) czy 
wzajemne usytuowanie testowanego punktu, danej powierzchni i źródła światła daje 
podstawy do przypuszczenia, że możliwe jest wystąpienie odbicia obrazu źródła światła w 
tej powierzchni, w kierunku testowanego punktu, wartość 0 oznacza , że nie będzie 
wykonywany test widoczności wirtualnego źródła światła. 
 

(a) (b)

Źródło światła

Źródło światła

Wirtualne 
źródło światła Wirtualne 

źródło światła

Lustro

Płyta 
pryzmatyczna

 
 

Rys. 4.5 Wirtualne źródła światła stworzone po odbiciu śledzonego promienia w lustrze (a), i po przejściu 
promienia przez płytę pryzmatyczną (b). 

 
Aktualnie w RADIANCE wirtualne źródło światła może zostać stworzone dla materiałów 

typu: mirror, prism1 i prism2 [55]. Parametrem, który wpływa na dokładności wykonania 
obliczeń jest parametr -dr. Zastosowanie tego parametru ma sens wtedy, kiedy w obliczanej 
scenie występuje powierzchnia, która może tworzyć wirtualne źródło światła (mirror, prism1 lub 
prism2). Parametr -dr określa liczbę wirtualnych źródeł światła, które mogą być tworzone w 
przypadku wystąpienia wielokrotnych odbić pomiędzy „wirtualnymi” powierzchniami. 
Ponieważ tworzenie dodatkowych (wirtualnych) źródeł światła wpływa znacząco na zwiększenie 
czasu wykonania obliczeń to należy mieć to na uwadze przy ustalaniu wartości parametru -dr. 
Zwiększanie parametru -dp nie wpływa znacząco na czas wykonania obliczeń. Może mieć 
natomiast wpływ na dokładność wykonania testu widoczności wirtualnego źródła światła. Przy 
ustalaniu dużej dokładności obliczeń wartość parametr -dr wynosi zazwyczaj 3 a parametru        
–dp 4096. 

 
 
4.3. Składowa pośrednia 
 
W tej części obliczeń wyznaczana jest składowa pośrednia wynikająca z wielokrotnych 

odbić jakie zachodzą pomiędzy powierzchniami w zamkniętym wnętrzu. Obliczenie składowej 
pośredniej realizowane jest w oparciu o schemat opisany za pomocą zmodyfikowanego równania 
4.10. Równanie 4.10 powstało po wyłączeniu z pierwotnego równania 4.2 przypadków, dla 
których funkcja BRDF i luminancja ( )jj wPL

r
−,  osiągają wartości szczytowe. W związku z 

powyższym wyznaczenie składowej pośredniej rozkłada się na dwie części dotyczące 
następujących modeli odbić: 

- odbicie kierunkowe i kierunkowo-rozproszone, 
- odbicie rozproszone. 
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4.3.1. Składowa pośrednia dla odbicia kierunkowego i kierunkowo-rozproszonego 
 
Cześć równania 4.2 rozwiązywana jest przy okazji wyznaczania składowej bezpośredniej. 

Dzieje się tak dlatego, że kiedy w stronę źródeł światła wysyłane są promienie w celu 
uwzględnienia składowej bezpośredniej równocześnie obliczana jest wartość funkcji BRDF w 
tym kierunku. Jeżeli teraz wyznaczana jest składowa pośrednia dla odbicia innego niż 
kierunkowe to również obliczana jest wartość funkcji BRDF. Może się przy tym zdarzyć, że 
śledzony promień powtórnie trafi w źródło światła. Należy uważać aby stosowany algorytm nie 
zsumował tych dwóch przypadków bo wtedy udział źródła światła byłby liczony podwójnie.  

W zmodyfikowanym równaniu 4.10 składowa pośrednia dla odbicia kierunkowego 
i kierunkowo-rozproszonego obliczana jest z uwzględnieniem funkcji rozkładu współczynnika 
odbicia dwukierunkowego (4.6). Przyjęcie funkcji BRDF opisanej wzorem 4.6 powoduje, że  
charakterystykę odbiciową materiałów rozkłada się na kilka części. Dla przykładu 
charakterystykę materiału typu plastic opisuje się za pomocą dwóch składowych [55]. Jedna 
składowa odpowiada za odbicie rozproszone (sposób jej wyznaczenia został podany w punkcie 
4.2.2). Druga składowa odpowiada za odbicie kierunkowe i kierunkowo-rozproszone i w 
związku z tym może reprezentować wartość szczytową funkcji BRDF. W celu uproszczenia 
rozwiązania równania 4.10 składową tą oblicza się oddzielnie w ten sposób, że wyznacza się 
kierunek promienia odbitego zgodnie z prawem równości kąta padania i odbicia. W 
wyznaczonym kierunku wysyłany jest tylko jeden promień. Jeżeli parametr rough określający 
dla danego materiału chropowatość powierzchni α 1 ma wartość zero mamy do czynienia z 
gładkim materiałem odbijającym światło w sposób kierunkowy i w miejscu odbicia wysyłany 
jest promień w kącie odbicia równym kątowi padania. Powstaje wtedy ostry obraz odbitego 
obiektu i rozwiązanie równania 4.10, zostaje zakończone. Jeżeli materiał wykazuje pewną 
(opisaną za pomocą parametru rough) chropowatość to wtedy mamy do czynienia z odbiciem 
kierunkowo-rozproszonym. W takim przypadku kierunek promienia odbitego jest odchylony od 
kierunku, dla którego opisujący go kąt odbicia jest równy kątowi padania. Kierunek promienia 
odbitego wybierany jest w sposób przypadkowy za pomocą metody Monte Carlo (4.7, 4.8, 
rys. 4.2, załącznik 2). Kształt wskaźnikowej rozpraszania [32] materiału typu plastic jest 
modyfikowany za pomocą parametru określającego chropowatość powierzchni rough i 
odpowiada rozkładowi Gaussa [54, 57] (załącznik 2). 

Sposób wyznaczenia składowej pośredniej dla odbicia kierunkowego i kierunkowo-
rozproszonego można kontrolować za pomocą następujących parametrów: 

- st (specular threshold), obliczenia składowej pośredniej dla odbicia kierunkowego i 
kierunkowo-rozproszonego będą wykonywane tylko dla tych materiałów, których 
współczynnik odbicia kierunkowego będzie większy od wartości tego parametru, jeżeli 
współczynnik odbicia kierunkowego będzie mniejszy lub równy to zostanie on dodany 
przy obliczeniach składowej pośredniej dla odbicia równomiernie rozproszonego w ten 
sposób, że zwiększy wartość współczynnika odbicia rozproszonego, 

- sj (specular jitter), wartość 1 oznacza, że śledzone promienie zostaną wysłane w obrębie 
kąta bryłowego obejmującego cały obszar rozsyłu dla odbicia kierunkowego i 
kierunkowo-rozproszonego, wartość 0 oznacza, że uwzględnione zostanie tylko odbicie 
kierunkowe poprzez wysłanie jednego promienia w kierunku, dla którego kąt odbicia 
równy jest kątowi padania.  

 
 

                                                 
1 α - współczynnik określający stopień chropowatości powierzchni; dla materiałów stosowanych w RADIANCE 
współczynnik α opisywany jest za pomocą parametru rough  
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Ze względu na dokładność wyznaczenia rozkładu luminancji zaleca się przyjęcie 
następujących wartości parametrów związanych ze składową pośrednią: 

- parametr -st wartość 0, 
- parametr -sj wartość 1. 
Przyjęty gaussowski model odbicia jest właściwy tylko dla niektórych rodzajów 

materiałów. Jednocześnie istnieje możliwość opisania dowolnej charakterystyki odbiciowej za 
pomocą funkcji BRDF. Tylko, że wtedy tak opisana charakterystyka odbiciowa będzie 
uwzględniona jedynie w obliczeniach składowej bezpośredniej oraz składowej pośredniej dla 
odbicia równomiernie rozproszonego. Spowodowane jest to tym, że jak do tej pory nie jest znana 
technika, która pozwala wyznaczyć kierunki śledzonych promieni dla dowolnej funkcji BRDF za 
pomocą metody Monte Carlo. Gaussowska krzywa rozkładu opisująca wskaźnikową 
rozpraszania będzie tworzona tylko dla standardowych materiałów zdefiniowanych w 
RADIANCE  (plastic, metal, trans, plastic2, metal2, trans2).  

 
 
4.3.2. Składowa pośrednia dla odbicia równomiernie rozproszonego 
 
W klasycznej metodzie Monte Carlo śledzone promienie wysyłane są w daną półprzestrzeń 

w przypadkowo wybranych kierunkach. Obliczenia przeprowadza się dla każdego punktu 
(piksela) analizowanej sceny. Aby dokładnie obliczyć składową pośrednią, z każdego poddanego 
obliczeniom  punktu należy wysłać od 100 do 1000 promieni. Promienie te biorą udział w 
wielokrotnych odbiciach występujących pomiędzy powierzchniami i generują następne 
promienie. W ten sposób liczba śledzonych promieni gwałtownie rośnie. Aby zoptymalizować 
czas wykonania obliczeń proponowana metoda ogranicza ilość śledzonych promieni w ten 
sposób, że składowa pośrednia nie jest wyznaczana we wszystkich punktach analizowanej sceny 
lecz tylko w niektórych z nich. Następnie stosowany jest algorytm obliczający na zasadzie 
interpolacji wartości składowej pośredniej w punktach nie uwzględnionych w głównych 
obliczeniach. Ten zabieg wydaje się właściwy gdyż rozkład składowej pośredniej wykazuje 
zazwyczaj małą zmienność. 

Wyznaczenie składowej pośredniej polega na obliczeniu wartości natężenia oświetlenia w 
danym punkcie (4.11). Natężenie oświetlenia E’ jest to całka liczona dla półsfery widzianej z 
danego punktu, gdzie L’ to luminancja z różnych kierunków określonych kątami θi, i φi:                              

           

∫∫ ′=′ iiiiii ddLE φθθθφθ sincos),(                  (4.11) 

 
Z wyłączeniem kilku wyidealizowanych przypadków bezpośrednie wyznaczenie tej całki 

nie jest możliwe. Dlatego do rozwiązania tego równania stosuje się metodę Monte Carlo w ten 
sposób, że wysyła się kilkaset promieni (parametr -ad) w półsferę widzianą z danego punktu i na 
podstawie wartości luminancji jaka jest obliczona dla każdego z promieni wylicza się wartość 
średnią natężenia oświetlenia (4.12). Liczba promieni jaka jest wysyłana w półprzestrzeń 
określana jest za pomocą parametru -ad: 
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L’j,k – luminancja w kierunku, który jest określony kątami kj φθ , , 
Xj, Yk – zmienne losowe wybierane z zakresu [0,1), 
M, N – liczba pól na jakie podzielona zostaje półsfera.  
 

 
Rys. 4.6. Półsfera podzielona na obszary. Kropki oznaczają miejsca przecięcia śledzonych promieni z 

powierzchniami obszarów półsfery. 
 
Półsfera widziana z danego punktu zostaje podzielona na obszary w ten sposób, że rzuty 

tych obszarów na płaszczyznę poziomą mają takie same pola powierzchni. Przez każdy obszar 
przechodzi jeden promień (rys. 4.6.). W granicach każdego z obszarów kierunki promieni 
wybierane są losowo. Taki sposób wyznaczenia kierunków śledzonych promieni oraz podziału 
półsfery powoduje, że pomimo zastosowania metody Monte Carlo kierunki tych promieni 
rozłożone są równomiernie. W kierunku powierzchni, które mają znacznie większą luminancję 
od pozostałych, wysyła się dodatkowe promienie (parametr -as).  
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Rys. 4.7 Wyznaczenie gradientu rotacji )( ir PE∇

r
 i gradientu przesunięcia )( it PE∇

r
 wektora natężenia 

oświetlenia w punkcie Pi. 
 
Interpolacja wartości składowej pośredniej jest wykonywana w oparciu o metodę 

zaproponowana przez G. Ward’a [50]. Wybór punktów w jakich ma być dokładnie wyznaczona 
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wartość składowej pośredniej oraz interpolacja pomiędzy tymi punktami dokonywane są na 
podstawie obliczonych wartości gradientu rotacji Er∇

r
 i gradientu przesunięcia Et∇

r
 wektora 

natężenia oświetlenia [50]. Wyznaczenie gradientu tych wektorów jest możliwe dlatego, że w 
procesie wysyłania promieni w daną półsferę a przed wykonaniem końcowych obliczeń 
natężenia oświetlenia zbierane są informacje o wartości luminancji w danym kierunku, kątach 
określających kierunek promienia oraz o odległości pomiędzy testowanym punktem a 
powierzchnią, z którą przeciął się śledzony promień. Kierunek padającej wiązki i wartość 
luminancji jaką ze sobą niesie pozwalają na ustalenie jak zmiana kąta nachylenia powierzchni, 
na której leży testowany punkt wpływa na zmianę całkowitej wartości natężenia oświetlenia w 
tym punkcie. Poprzez zsumowanie wszystkich potencjalnych zmian jakie występują w 
całkowitych wartościach natężenia oświetlenia można wyznaczyć wartości gradientu rotacji (rys. 
4.7a). Przy wyznaczaniu wartości gradientu przesunięcia ze względu na możliwość wystąpienia 
wzajemnego przesłaniania powierzchni oprócz kierunku i luminancji potrzebne są jeszcze 
informacje o odległości pomiędzy testowanym punktem a powierzchnią, z którą ten promień się 
przeciął. Sumując wszystkie z możliwych zmian, które wynikają z przesunięcia testowanego 
punktu w obrębie danej, podzielonej na obszary półsfery, możliwe jest wyznaczenie całkowitego 
gradientu przesunięcia wektora natężenia oświetlenia (rys. 4.7b). 

Po wyznaczeniu gradientów wektorów natężenia oświetlenia stosowany jest algorytm, 
który dokonuje interpolacji wartości natężenia oświetlenia w punktach, dla których składowa 
pośrednia nie była wyznaczona. Nie jest to jedyne zadanie tego algorytmu. Oprócz interpolacji 
dokonywana jest ocena czy przechowywane w pamięci wartości natężenia oświetlenia są 
wystarczające do przeprowadzenia interpolacji. Jeżeli nie są, to wywoływany jest algorytm 
przeprowadzający dokładne obliczenia składowej pośredniej w kolejnym punkcie. Na rysunku 
4.8 pokazany jest przykład, w którym występują punkty P1 i P2, dla których już wyznaczono 
dokładne wartości składowej pośredniej oraz punkty A, B i C, w których ma być dokonana 
interpolacja. Zaznaczone wokół punktów P1 i P2 okręgi określają obszary, w których dokonana 
zostanie interpolacja jeżeli w obszarach tych znajdzie się testowany punkt. Średnice tych 
okręgów są ustalane za pomocą parametrów -aa i -ar. 

 

 
 

Rys. 4.8 Interpolacja wartości składowej pośredniej 
 

Punkt A leży w zakresie obszarów punktów P1 i P2 tak więc może zostać dokonania 
interpolacja. Punkt B leży w zakresie obszaru punktu P2. W tym przypadku dokonuje się 
ekstrapolacji wartości P2 na punkt B. Punkt C leży poza zakresem przyjętej dokładności P1 i P2 
tak więc interpolacja nie będzie przeprowadzona. W związku z tym wywoływany jest algorytm 
obliczający dokładną wartość składowej pośredniej w punkcie C i wartość ta jest 
przechowywana w pamięci na potrzeby wykonania kolejnych interpolacji. Interpolacja i wybór 
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punktów, dla których należy wykonać dodatkowe obliczenia składowej pośredniej dokonywane 
są na podstawie przyjętego poziomu dokładności (parametr -aa) oraz obliczonych wartości 
gradientu przesunięcia Et∇

r
 i rotacji Er∇

r
 wektorów natężenia oświetlenia [52]. Wartość 

składowej pośredniej natężenia oświetlenia obliczana jest z zależności 4.13: 
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gdzie: 
E(P) -   obliczana (interpolowana) wartość składowej pośredniej natężenia  

  oświetlenia w punkcie P, 
wi(P) -   współczynnik równowagi, 
E(Pi) -   obliczona wartość składowej pośredniej w punkcie Pi, 

)( it PE∇
r

 - gradient przesunięcia wektora natężenia oświetlenia w punkcie Pi, 

)( ir PE∇
r

 - gradient rotacji  wektora natężenia oświetlenia w punkcie Pi, 

in
r

 -  wektor normalny do powierzchni w punkcie Pi, 
n
r

 -  wektor normalny do powierzchni w punkcie P. 
 
Współczynnik równowagi wi(P) jest obliczany jako odwrotność szacowanego błędu jaki 

może wystąpić dla przyjętego poziomu dokładności obliczeń składowej pośredniej. Poziom 
dokładności jest określany za pomocą parametru -ar, który definiuje minimalną rozdzielczość 
siatki punktów, w których algorytm wykona obliczenia składowej pośredniej. Składowa 
pośrednia natężenia oświetlenia dla punktów znajdujących się pomiędzy węzłami siatki zostanie 
obliczona według równania 4.13.  

Wartości składowej pośredniej dla pierwszych testowanych punktów są obliczane bardzo 
wolno. Przy następnych punktach zwiększa się prawdopodobieństwo wykorzystania  
przechowywanych wartości składowej pośredniej. Wyznaczenie wartości jednej próbki może 
wymagać obliczenia nawet paru tysięcy promieni, zależnie od założonej liczby iteracji. 
Stosowany w proponowanej metodzie sposób wyznaczenia składowej pośredniej nie wymaga 
dyskretyzacji powierzchni. Uzyskane wyniki nie są więc zależne od obliczeń geometrycznych, 
tak jak ma to miejsce w przypadku metody wielokrotnych odbić (metody energetycznej) gdzie 
liczba zdyskretyzowanych powierzchni elementarnych decyduje o dokładności obliczeń.  

Sposób wyznaczenia wektorów gradientu rotacji Er∇
r

 i gradientu przesunięcia Et∇
r

 
natężenia oświetlenia oraz wartości współczynnika równowagi został szczegółowo opisany w 
pracy [50]. 
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Początek obliczeń
składowej pośredniej

Odbicie pierwsze Odbicie drugie Odbicie trzecie

 
 

Rys. 4.9 Ilustracja efektu zmniejszania ilości śledzonych promieni przy kolejnych odbiciach. Linie 
oznaczają śledzone promienie, punkty oznaczają miejsca w których została obliczona składowa 

pośrednia. Promienie które przecięły się z powierzchnią w pobliżu miejsca, w którym była wyznaczona 
składowa pośrednia nie są dalej śledzone. 

 
W proponowanej metodzie można ustalić ilość odbić strumienia świetlnego jaka będzie 

zachodziła pomiędzy powierzchniami (parametr -ab). Możliwość a zarazem i konieczność 
ustalenia ilości odbić jest zaletą ale jednocześnie i wadą metody śledzenia promienia. O ile w 
metodzie wielokrotnych odbić rozwiązywany jest układ równań w oparciu o metodę elementów 
skończonych o tyle w metodzie śledzenia promienia należy przyjąć określoną liczbę odbić jakie 
będą zachodziły pomiędzy powierzchniami w zamkniętym wnętrzu. Należy ustalić graniczną 
ilość odbić po których kolejne odbicia będą powodowały takie zwiększenie wartości składowej 
pośredniej, które będzie mniejsze od założonego poziomu dokładności. Przyjęta metoda 
wyznaczania składowej pośredniej tylko w wybranych punktach ma szczególne znaczenia w 
przypadku wykonywania rachunku wielokrotnych odbić. Ze względu na to, że przy kolejnych 
odbiciach zwielokrotnieniu ulega liczba śledzonych promieni, możliwość ograniczenia ilości 
promieni nie tylko przyspiesza czas wykonania obliczeń ale niejednokrotnie po prostu umożliwia 
ich wykonanie. Ze względu na ograniczenie wielkości pamięci operacyjnej a także mocy 
obliczeniowej procesorów nadmierne zwiększenie ilości śledzonych promieni może prowadzić 
do przerwania procesu obliczeń. Dlatego w proponowanej metodzie zastosowana jest specjalna 
technika, która zapobiega nadmiernemu wzrostowi liczby śledzonych promieni. Po pierwsze 
przy kolejnych odbiciach zwiększenie liczby śledzonych promieni jest mniejsze niż by to 
wynikało z normalnego, geometrycznego przyrostu. Dzieje się tak dlatego, że przy kolejnych 
odbiciach niektóre z promieni trafiają w obszary, które leżą w pobliżu punktów, dla których już 
wcześniej została obliczona wartość składowej pośredniej. Po przecięciu się śledzonego 
promienia z takim obszarem nie wykonuje się procedury wysłania promieni odbitych i 
rozłożonych równomiernie w półprzestrzeni tylko dokonuje się interpolacji składowej pośredniej 
na podstawie wcześniej obliczonych wartości. W ten sposób przy kolejnych odbiciach nie 
wszystkie śledzone promienie powodują generowanie następnych promieni (rys. 4.9). 

Po drugie stosowany jest algorytm, który przy kolejnych odbiciach powoduje wysyłanie 
coraz mniejszej ilości promieni w półprzestrzeń. Parametr -ad ustala ilość promieni wysłanych w 
półprzestrzeń w pierwszym etapie. Po pierwszym odbiciu ilość promieni zostaje zmniejszona o 
połowę i taki proces jest powtarzany przy kolejnych odbiciach. Zmniejszenie ilości promieni 
jakie są wysyłane w półprzestrzeń może prowadzić do zwiększenia błędu wyznaczenia 
składowej pośredniej. Jednak przy kolejnych odbiciach wartość składowej pośredniej jest coraz 
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mniejsza i w związku z tym wartość bezwzględna błędu nie zwiększa się. W związku z wyborem 
optymalizacji ilości śledzonych promieni, należy odpowiednio dobrać wartości parametrów, 
które są odpowiedzialne za ustalenie ilości odbić (-ab) i początkowej liczby śledzonych promieni 
(-ad). Ilość promieni wysyłanych w półprzestrzeń można obliczyć według wzoru 4.14: 

 

i

p
p

i
N

N
2

0=                     (4.14) 

 
gdzie: 

p
iN  - ilość promieni wysłanych z danego punktu w półprzestrzeń po i-tym odbiciu, 
pN 0  - początkowa, ustalona za pomocą parametru -ad ilość promieni wysłanych z  

  danego punktu w półprzestrzeń, 
i  - ilość odbić. 
 

W przypadku ustalenia ilości śledzonych promieni na 1024, po dziewiątym odbiciu 
pozostaną dwa promienie a po dziesiątym jeden promień. W takim przypadku należałoby ustalić 
liczbę odbić na 7 do 8-miu lub w przypadku przyjęcia większej liczby odbić (-ab) zwiększyć 
ilość śledzonych promieni (-ad). 

Parametry, za pomocą których można kontrolować czas i dokładność wykonania obliczeń 
składowej pośredniej: 

- av (ambient values), ustala stałą wartość składowej pośredniej, która jest dodawana do 
każdego punktu analizowanej sceny, 

- aw (ambient weight), jeżeli ustalona ilość odbić jest większa od zera (parametr –ab) i 
jednocześnie wartość parametru –av jest również większa od zera, to jako początkową 
wartość składowej pośredniej jest przyjmowana wartość określona za pomocą parametru 
–av; wartość składowej pośredniej określona przez parametr –av zastępuje obliczane 
wartości składowej pośredniej dopóty, dopóki nowa obliczana wartość nie będzie 
większa od wartości parametru –aw, 

- ab (ambient bounces), ustala ilość odbić jakie wystąpią pomiędzy powierzchniami,  
- ad (ambient divisions), ustala początkową ilość promieni, które będą wysłane z 

testowanego punktu w półsferę w celu obliczenia składowej pośredniej, 
- as (ambient supersamples), ustala ilość dodatkowych promieni, które będą wysłane w 

kierunku powierzchni, które mają znacznie większą luminancję niż pozostałe, 
- aa (ambient accuracy), określa największy, dopuszczalny błąd wyznaczenia składowej 

pośredniej, np. wartość 0.3 oznacza, że największy dopuszczalny błąd będzie wynosił 
30%; mniejsze wartości parametru -aa powodują przyjęcie mniejszych odstępów 
pomiędzy punktami, w których będzie wyznaczona składowa pośrednia; wartość zero 
oznacza, że nie będzie wykonywana interpolacja, a składowa pośrednia będzie liczona w 
każdym punkcie, 

- ar (ambient resolution), ustala rozdzielczość siatki rozmieszczenia punktów 
pomiarowych; dokładność wykonania interpolacji składowej pośredniej zależy od 
gęstości tej siatki; gęstość siatki jest obliczana w ten sposób, że największy wymiar 
analizowanej sceny (w pikselach) jest dzielony przez wartość parametru -ar, ustalenie 
wartości parametru -ar na zero powoduje, że rozdzielczość siatki rozmieszczenia 
punktów pomiarowych nie zostanie określona, 

- af (ambient file), określa nazwę pliku, w którym będą przechowywane obliczone 
wartości składowej pośredniej, w ten sposób odciążona zostanie pamięć operacyjna 
komputera, 
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- ae (ambient exclude), określa nazwę materiału, który będzie wyłączony z udziału w 
obliczaniu składowej pośredniej, składowa pośrednia dla takiego materiału zostanie 
przyjęta jako wartość stała na podstawie wykonanych obliczeń dla pozostałych 
powierzchni. 

 
Tabela 4.1 Zakresy wartości parametrów opisujących sposób wyznaczenia składowej pośredniej dla 

określonych poziomów dokładności. 
Parametr Mała dokładność Średnia dokładność Duża dokładność 

-ab 2 5 10 
-aa 0.4 0.2 0 
-ar 16 32 64 
-ad 256 1024 4096 
-as 32 256 1024 
-av 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Wybór optymalnych wartości parametrów opisujących wyznaczenie składowej pośredniej 

tak aby osiągnąć największą dokładność wyznaczenia rozkładu luminancji nie jest łatwy gdyż 
wartości poszczególnych parametrów powinny się zmieniać w zależności od parametrów 
pomieszczenia i parametrów jak i rozmieszczenia zastosowanych opraw oświetleniowych. W 
tabeli 4.1 podano propozycję najczęściej stosowanych wartości tych parametrów gdzie wartość 
dotycząca małej dokładności oznacza krótszy czas wykonania obliczeń, a wartość dotycząca 
dużej dokładność oznacza długi czas wykonania obliczeń. 

Sprawdzenie dokładności wykonania obliczeń składowej pośredniej przeprowadzono dla 
modelu przedstawionego na rysunku 4.10. Jest to sfera pokryta wewnątrz materiałem doskonale 
rozpraszającym światło. W środku sfery umieszczone jest źródło światła o równomiernym 
rozsyle światłości. Wartość luminancji L w dowolnym miejscu wewnątrz tej sfery opisana jest 
wzorem  4.15: 
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gdzie: 
Lźr - Luminancja źródła światła, 
d - średnica źródła światła, 
D -  średnica sfery, 
ρ -  współczynnik odbicia wewnętrznej powierzchni sfery. 
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D

d

 
Rys. 4.10 Model przyjęty do sprawdzenia dokładności wyznaczenia składowej pośredniej. 

Wymiary: D=4m, d=0.1m 
 
Wykonano obliczenia luminancji wewnętrznej powierzchni sfery dla kilku wartości 

współczynników odbicia ρ, w funkcji liczby odbić zachodzących we wnętrzu sfery. Obliczenia 
te porównano z wartościami uzyskanymi z równania 4.15. Na rysunku 4.11 przedstawiono 
wyrażenie δ%, które stanowi względną procentową różnicę pomiędzy wartościami uzyskanymi z 
równania 4.15 a wartościami uzyskanymi w procesie obliczeń z wykorzystaniem proponowanej 
metody obliczenia składowej pośredniej. Wyrażenie δ% określa błąd wyznaczenia składowej 
pośredniej. Wyraźnie widać wpływ wartości współczynnika odbicia na błąd wyznaczenia 
składowej pośredniej. Przy małych wartościach współczynnika odbicia (ρ=0.1-0.3) błąd 
wyznaczenia składowej pośredniej spada poniżej jednego procenta już po dwóch, trzech 
odbiciach. Przy współczynniku odbicia 0.5 należy uruchomić obliczenia z opcją pięciu a przy 
współczynniku odbicia 0.7 z opcją dziesięciu odbić aby błąd δ% spadł poniżej jednego procenta.  

Błąd wyznaczenia składowej pośredniej luminancji
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Rys. 4.11. Błąd wyznaczenia składowej pośredniej luminancji δ% w funkcji ilości odbić pomiędzy 

powierzchniami (parametr -ab) dla modelu z rysunku 4.10. 
 
Ilość odbić wpływa znacząco na czas wykonania obliczeń. Przed uruchomieniem każdego 

procesu należy uważnie ustalić ilość odbić, mając na uwadze czas wykonania obliczeń oraz –
 związany z ustaloną ilością odbić – błąd wyznaczenia składowej pośredniej. Odpowiednie 
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ustalenie ilości odbić jest szczególnie istotne w przypadku wysokich wartości współczynników 
odbicia. Dla przykładu, jeżeli wszystkie powierzchnie w danym wnętrzu charakteryzują się 
współczynnikiem odbicia o wartości 0.9, to błąd określający dokładności wyznaczenia 
składowej pośredniej spadnie poniżej jednego procenta dopiero po około czterdziestym odbiciu. 
Przy ustalaniu ilości odbić należy – korzystając z rysunku 4.11 – kierować się zakładanym 
poziomem dokładności wykonania obliczeń, a do obliczenia wartości parametru –ab należy 
przyjąć średnio ważony – ze wszystkich powierzchni występujących we wnętrzu – współczynnik 
odbicia. 

 
 
4.4. Wtórne źródła światła 
 
Jednym ze standardowych materiałów zdefiniowanych w RADIANCE jest materiał typu 

illum [55]. Zastosowanie tego materiału umożliwia wprowadzenie do obliczeń tzw. wtórnych 
źródeł światła. Wtórne źródła światła podobnie jak pierwotne źródła światła biorą udział w 
obliczeniach składowej bezpośredniej. Materiał illum umożliwia przypisanie wtórnemu źródłu 
światła odpowiedniej bryły fotometrycznej. Procedurę definiowania wtórnych źródeł światła za 
pomocą materiału illum należy stosować kiedy zachodzi jeden z dwóch wymienionych niżej 
przypadków: 

1. Rozpatrywana powierzchnia posiada znaczną luminancję i może być traktowana jako 
obiekt, którego udział w oświetleniu danej sceny jest znaczący, 

2. Istotne dla dokładności obliczeń jest dokładne odwzorowanie szczegółów budowy 
rozpatrywanego źródła światła. 

Pierwszy z wymienionych przypadków odnosi się do powierzchni, które posiadają nie 
tylko znaczną luminancję ale również mają stosunkowo małe rozmiary i w związku z tym mogą 
tworzyć widoczne i ostre cienie. Drugi przypadek dotyczy źródeł światła takich jak oprawa 
oświetleniowa, która powinna mieć dokładnie odwzorowane szczegóły budowy oraz okno, które 
powinno umożliwiać obserwację obiektów znajdujących się na zewnątrz pomieszczenia. 

W dotychczasowych rozważaniach przedstawiony został sposób wyznaczenia składowej 
bezpośredniej, która dotyczy bezpośredniego promieniowania pochodzącego od źródeł światła 
oraz składowej pośredniej odnoszącej się do promieniowania wynikającego z wielokrotnych 
odbić pomiędzy powierzchniami. Dla tak przyjętego sposobu wykonania obliczeń może się 
zdarzyć, że obiekty nie zakwalifikowane jako źródła światła a posiadające znaczną luminancję 
zostaną uwzględnione w obliczeniach przy okazji wyznaczania składowej pośredniej.  
Naruszona zostanie wtedy jedna z podstawowych zasad, która mówi, że obiekty posiadające 
znaczne wartości luminancji są wyłączane z rozwiązania równania 4.2 i obliczane oddzielnie w 
trakcie wyznaczania składowej bezpośredniej. Poza tym uwzględnienie w obliczeniach obiektów 
o znacznej luminancji wyłącznie w trakcie wyznaczania składowej pośredniej może prowadzić 
do powstania błędu który wynika z niewłaściwej oceny ich udziału w tworzeniu całkowitej 
wartości luminancji.  

Na rysunku 4.12 przedstawione są dwa takie obiekty: świetlik i okno. Świetlik jest 
zakończony matową szybą zamontowaną w suficie. Światło dzienne wpadające przez 
zewnętrzny otwór świetlika ulega w nim wielokrotnym odbiciom i przechodzi do wnętrza 
pomieszczenia przez matową szybę. Jeżeli brać pod uwagę promieniowanie nieboskłonu i 
promieniowanie pochodzące bezpośrednio od słońca to okaże się, że w takim przypadku jedynie 
promieniowanie pochodzące bezpośrednio od słońca będzie we właściwy sposób uwzględniane 
w obliczeniach. Dzieje się tak dlatego, że w RADIANCE nieboskłon opisywany jest za pomocą 
materiału typu glow a taki materiał bierze udział w obliczeniach przy okazji wyznaczania 
składowej pośredniej [56]. Świetlik jest w tym przypadku źródłem znacznej luminancji nie jest 
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natomiast traktowany jako źródło światła tak więc nie bierze udziału w obliczeniach składowej 
bezpośredniej.  

 

 
Rys. 4.12. Pomieszczenie oświetlone światłem dziennym. Światło wpada do wnętrza przez świetlik i okno. 

 
Prześledźmy sposób w jaki wykonywane są obliczenia dla pomieszczenia przedstawionego 

na rysunku 4.12. W celu wyznaczenia luminancji danego punktu podejmowane są najpierw kroki 
zmierzające do wyznaczenia składowej bezpośredniej. W tym wypadku słońce jest jedynym 
zdefiniowanym źródłem światła i w jego kierunku wysyłane są promienie. Większość z 
wysłanych promieni jest blokowana przez ściany i sufit, i nie dociera do słońca. Te które do 
niego dotrą biorą udział w obliczeniu składowej bezpośredniej. Następnie wyznaczana jest 
składowa pośrednia i w tym celu w każdym punkcie wysyłane są promienie, które są rozłożone 
równomiernie w danej półprzestrzeni. Niewielka liczba tych promieni dotrze do okna i matowej 
szyby świetlika czyli do obiektów, które nie są zdefiniowane jako źródła światła ale 
jednocześnie posiadają znaczną luminancję. Promienie, które dotrą do okna przejdą na zewnątrz 
pomieszczenia i trafią w płaszczyznę imitującą nieboskłon. Natomiast promienie, które trafią w 
matową szybę świetlika i przejdą przez nią wymagają wykonania dodatkowych obliczeń 
uwzględniających odbicia, które występują wewnątrz obudowy świetlika. Ten sposób wykonania 
obliczeń jest bardzo czasochłonny, ponieważ aby właściwie ocenić udział dwóch obiektów o 
największej luminancji należy wysłać w każdym punkcie w półprzestrzeń dużą liczbę promieni. 
Ponadto wymagane jest wykonanie dodatkowych obliczeń uwzględniających wielokrotne 
odbicia wewnątrz obudowy świetlika. Tak przeprowadzonych, czasochłonnych obliczeń można 
by uniknąć gdyby świetlik i okno potraktować jako źródła światła. W zasadzie są to przecież 
źródła dużej luminancji a takie właśnie obiekty są przyjmowane w RADIANCE jako 
zdefiniowane źródła światła. Jedyna różnica w stosunku do typowych źródeł definiowanych w 
RADIANCE jest taka, że świetlik i okno są wtórnymi źródłami światła. 

Jeżeli potraktować okno jako źródło światła to należy rozwiązać dwa problemy wynikające 
z przyjęcia takiego założenia. Po pierwsze w bryle fotometrycznej takiego źródła należy 
uwzględnić bezpośrednie promieniowanie słońca. Ze względu na jego bardzo dużą luminancję 
poprawne uwzględnienie takiego udziału jest kłopotliwe. Po drugie traktowanie okna jak typowe 
- zdefiniowane w RADIANCE - źródło światła powoduje przyjęcie równomiernego rozkładu 
luminancji na jego powierzchni. Wynika to z konieczności uśrednienia względem tej 
powierzchni bryły fotometrycznej co z kolei uniemożliwia przedstawienie wizualizacji 
obiektów, które znajdują się na zewnątrz pomieszczenia a mogły by być widziane przez to okno. 
Te dwa problemy mogą być rozwiązane dzięki zastosowaniu zdefiniowanego w RADIANCE 
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materiału typu illum [55]. Oprócz funkcji opisu źródła światła illum może również zawierać 
alternatywny opis materiału charakteryzującego własności odbiciowe danej powierzchni. 
Przypisanie powierzchni okna materiału typu illum powoduje, że okno jest traktowane jako 
źródło światła tylko wtedy, kiedy obliczany jest jego udział w oświetleniu punktu znajdującego 
się na którejś z powierzchni w pomieszczeniu, to znaczy wtedy kiedy wyznaczana jest składowa 
bezpośrednia. W innym wypadku promienie, które trafią w okno rozpoznają je nie jako źródło 
światła lecz jako materiał wykonany ze szkła. Okno traktowane jest jako powierzchnia szkła 
wtedy kiedy jest obserwowane bezpośrednio przez umownego obserwatora umieszczonego w 
danym wnętrzu oraz wtedy, kiedy w kierunku okna wysyłane są promienie mające trafić do 
pierwotnego źródła światła jakim jest słońce znajdujące się na zewnątrz pomieszczenia. 

Jeżeli na zewnątrz budynku nie występują żadne obiekty mogące mieć wpływ na kształt 
bryły fotometrycznej to jest ona obliczana za pomocą programu gensky [56]. Program gensky 
umożliwia wyznaczenie obliczeń dla następujących rodzajów nieboskłonu [7, 32]: 

- nieboskłon bezchmurny znormalizowany (CIE standard clear sky), 
- czyste niebo ze słońcem, 
- nieboskłon pokryty znormalizowany (CIE standard overcast sky), 
- niebo częściowo pokryte chmurami bez słońca (standard CIE intermediate 

sky), 
- niebo częściowo pokryte chmurami ze słońcem, 
- niebo równomiernie pokryte chmurami (równomierny rozkład luminancji na 

nieboskłonie). 
Jeżeli na zewnątrz budynku znajdują się obiekty mogące wpływać na sposób rozchodzenia 

się światła, lub dokonujemy obliczeń bryły fotometrycznej świetlika, to wtedy do obliczenia 
należy zastosować program mkillum [56]. Program ten umożliwia uwzględnienie wielokrotnych 
odbić jakie zachodzą pomiędzy obiektami znajdującymi się na zewnątrz pomieszczenia oraz 
pomiędzy powierzchniami obudowy świetlika. Przed uruchomieniem obliczeń, należy wybrać 
powierzchnię okna i powierzchnię świetlika, która będzie stanowiła wtórne źródło światła. W 
wyniku działania programu mkillum powstaje nowy opis powierzchni wtórnego źródła światła. 
Opis ten zawiera: 

- nową definicję materiału typu illum, 
- pliki z danymi opisującymi bryłę fotometryczną wtórnego źródła światła.  
W nowym opisie materiał illum zastępuje stary typ materiału przypisany wcześniej do 

powierzchni wtórnego źródła światła. Tak zmodyfikowany opis wtórnego źródła światła stanowi 
dane wejściowe do wykonania nowych obliczeń. 

Materiał illum oraz programy mkillum i gensky wchodzą w skład standardowej dystrybucji 
RADIANCE i są opisane w pracach G. Ward’a [55, 56, 58]. 
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5. WŁASNOŚCI  ODBICIOWE  MATERIAŁÓW 
 
 
5.1. Odbicie światła od gładkiej powierzchni  
 
Jeżeli światło rozchodzi się w powietrzu i pada na inny ośrodek to zachodzą następujące 

zjawiska: 
- część światła zostaje odbita od zewnętrznej warstwy ośrodka, na który padł promień, 
- pozostała część światła wnika do wnętrza ośrodka. 
Powyższe zjawiska różnią się pod względem ilościowym i jakościowym w zależności od 

rodzaju ośrodka na który padł promień świetlny. 
 
 
5.1.1. Odbicie światła od gładkiej powierzchni dielektryka o własnościach izotropowych, 
który dla światła stanowi ośrodek przeźroczysty 
 
Światło padające na gładką powierzchnię dielektryka zostaje odbite w kierunku, który jest 

symetryczny  - względem płaszczyzny przechodzącej przez wektor normalny do powierzchni - 
do kierunku padania (rys. 5.1). Ten typ odbicia nazywany jest odbiciem kierunkowym. 
Typowym przykładem, dla którego zachodzi odbicie kierunkowe jest odbicie światła od 
powierzchni szkła lub od płaskiej, nie wzburzonej powierzchni wody.  

ośrodek
przeźroczysty

promień
padający

promień
odbity

promień
przepuszczony

θi θr
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Rys. 5.1 Odbicie kierunkowe od gładkiej powierzchni materiału stanowiącego ośrodek przeźroczysty, kąt 

padania θi równa się kątowi odbicia θr. 
 
Pozostała nie odbita cześć światła wnika do materiału i przechodzi przez niego wzdłuż linii 

prostej odchylonej od kierunku padania o pewien kąt (rys. 5.1). Zjawisko to nazywane jest 
załamaniem światła. 

Światło odbite od gładkiej powierzchni dielektryka ulega polaryzacji. Stopień polaryzacji 
zależy od kąta padania światła oraz od rodzaju materiału. Współczynnik odbicia materiału zależy 
od stopnia i płaszczyzny polaryzacji światła padającego. W związku z tym współczynnik odbicia 
ρ  można podzielić na dwie składowe odnoszące się do światła spolaryzowanego w płaszczyźnie 
równoległej ||ρ  i prostopadłej ⊥ρ  w stosunku do płaszczyzny padania.  
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Rys. 5.2 Współczynnik odbicia ρ  powierzchni szkła w funkcji kąta padania światła θi: 
- dla światła spolaryzowanego w płaszczyźnie równoległej ||ρ  

- dla światła spolaryzowanego w płaszczyźnie prostopadłej ⊥ρ  
 
Jeżeli światło jest spolaryzowane w płaszczyźnie równoległej to można zauważyć 

(rys. 5.2), że przy pewnym kącie padania θi światło odbite ulega całkowitemu stłumieniu. Kąt 
ten nazywany jest kątem Brewster’a i dla układu w którym światło rozchodzi się w powietrzu i 
pada na gładką powierzchnię szkła wynosi 56040’. 

 
 
5.1.2. Odbicie światła od gładkiej powierzchni metalu 
 
Odbicie światła od gładkiej powierzchni materiału będącego przewodnikiem prądu 

elektrycznego (metalu) jest tak jak w przypadku gładkiej powierzchni dielektryka odbiciem 
kierunkowym. Ponadto można wyróżnić następujące zjawiska związane z odbiciem światła od 
takiego materiału: 

- ta część światła, która wnika do materiału jest pochłaniana,  
- odległość na jaką światło wnika do materiału jest mniejsza niż długość fali 

promieniowania padającego, 
- światło odbite od metalu często zmienia swoją barwę, obraz białego źródła światła ma 

barwę żółtą kiedy odbije się od powierzchni złota, czerwoną kiedy odbije się od 
powierzchni miedzi itd. 

Barwa obrazu światła odbitego od powierzchni metalu staje się mniej nasycona przy 
kątach padania zbliżonych do 900. To oznacza, że przy zwiększaniu kąta padania światła 
współczynnik odbicia staje w coraz mniejszym stopniu zależny od długości fali. Światło odbite 
od selektywnej powierzchni metalu przy kątach zbliżonych do 900 ma tę samą barwę co 
promieniowanie padające. Efekt ten jest tłumaczony występowaniem dwóch mechanizmów 
odpowiedzialnych za zjawisko odbicia światła od gładkiej powierzchni metalu [65]. Pierwszy 
związany jest z  tzw. odbiciem powierzchniowym. Ten typ odbicia jest charakterystyczny dla 
dielektryka i wykazuje cechy odbicia aselektywnego. Drugi typ odbicia jest związany ze 
zjawiskiem wnikania światła na pewną bardzo małą odległość do wnętrza metalu i wykazuje 
cechy odbicia selektywnego.  

W obu przypadkach odbicie światła może mieć charakter odbicia kierunkowego. Przy 
małych kątach padania światła większe znaczenie odgrywa selektywne odbicie światła od 
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wewnętrznej warstwy metalu. Przy kątach padania światła zbliżonych do 900 przeważa odbicie 
powierzchniowe, charakterystyczne dla dielektryków. 

  
 
5.1.3. Odbicie światła od gładkiej powierzchni nieprzeźroczystego dielektryka 
 
Większość materiałów, z którymi spotykamy się na co dzień to materiały nieprzeźroczyste. 

Należą do nich np.: kolorowe szkło, lakierowana powierzchnia biurka czy gładkie, plastikowe 
przedmioty. Można zaobserwować następujące zjawiska związane z odbiciem światła od takiego 
materiału: 

- odbicie kierunkowe, przy którym światło po odbiciu zazwyczaj nie zmienia swojej 
barwy (odbicie aselektywne). Współczynnik odbicia kierunkowego zwiększa się wraz 
ze wzrostem kąta padania światła.  

- odbicie rozproszone, które może mieć cechy odbicia selektywnego. Współczynnik 
odbicia w mniejszym stopniu zależy od kąta padania światła co powoduje, że zmiana 
kierunku obserwacji nie powoduje wrażenia zmiany jaskrawości i zmiany nasycenia 
obserwowanej powierzchni. 
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Rys. 5.3 Odbicie kierunkowo-rozproszone od gładkiej powierzchni materiału stanowiącego ośrodek 
nieprzeźroczysty, kąt padania θi równa się kątowi odbicia θr. 

 
Światło wnikające do materiału oddziaływuje z jego cząstkami i ulega rozproszeniu. 

Następnie - po wielokrotnych odbiciach pomiędzy cząstkami materiału - część światła wychodzi 
na zewnętrz materiału i tworzy składową odpowiedzialną za odbicie rozproszone. Takie odbicie 
nazywane jest odbiciem objętościowym a zjawisko związane z rozpraszaniem światła wewnątrz 
materiału - rozpraszaniem objętościowym. Odbicie objętościowe może być odbiciem 
wykazującym zmianę barwy światła odbitego. Okazuje się jednak, że rozpraszanie objętościowe 
światła na cząstkach materiału nie będącego przewodnikiem prądu elektrycznego nie wykazuje 
własności selektywnych [64]. Sommefeld [65] tłumaczy zjawisko zmiany barwy światła 
odbitego w sposób rozproszony na przykładzie światła odbitego od zielonego liścia. Liść pokryty 
jest zielonym pigmentem, który przepuszcza tylko zielone światło a pozostałe widmo absorbuje. 
Białe światło, które pada na powierzchnie liścia przechodzi przez pigment i w wyniku jego 
selektywności zmienia barwę na zieloną. Następnie, już zielone światło jest rozpraszane 
objętościowo w sposób aselektywny.  

Uproszczony schemat tego zjawiska ilustruje rysunek 5.4. Jednocześnie rysunek ten może 
zobrazować przyczynę, dla której światło nie odbija się w sposób rozproszony od gładkiej 
powierzchni metalu. Nawet jeżeli w metalu występują cząsteczki mogące rozpraszać światło, to 
światło wnika do metalu na odległość niewystarczającą do tego aby dotrzeć do tych cząstek.  
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Rys. 5.4 Schemat przedstawiający odbicie objętościowe. Światło wnikające do materiału ulega 
rozproszeniu na cząstkach tego materiału.  

 
 
5.2. Odbicie światła od powierzchni chropowatej 
 
W przypadku odbicia światła od powierzchni chropowatej można zaobserwować 

następujące zjawiska: 
- światłość elementu powierzchni materiału dla światła odbitego w sposób kierunkowy 

ulega zmniejszeniu (porównanie wykonane dla tych samych kątów odbicia) dla 
materiałów posiadających coraz to większy stopień chropowatości powierzchni 
(stopień chropowatości powierzchni określany jest za pomocą współczynnika 
chropowatości α - patrz załącznik 2). Dla małych wartości współczynnika 
określającego stopień chropowatości powierzchni α obraz źródła światła może być 
nadal widoczny na powierzchni materiału,  

- część światła, które ulega odbiciu od chropowatej powierzchni odbija się w sposób 
kierunkowo-rozproszony. Światło ulega rozproszeniu wokół kierunku odbicia 
określonego przez kąt odbicia θr. Stopień tego rozproszenia zależy od współczynnika 
chropowatości α. Obraz źródła oświetlającego materiał dalej jest odwzorowywany na 
powierzchni, nie jest to jednak ostry obraz, źródło jest słabo widoczne, obraz jest 
rozmyty, 

- charakterystyka odbiciowa powierzchni chropowatej zależy od kąta padania światła. 
Przy dużych kątach padania światła obraz źródła światła, który można zaobserwować 
na tej powierzchni staje się bardziej widoczny, bardziej ostry, chociaż stopień 
chropowatości nie uległ zmianie, 

- powierzchnia chropowata zazwyczaj nie wykazuje większej selektywności niż 
powierzchnia gładka takiego samego materiału. Podobnie jak dla powierzchni 
gładkich, chropowate powierzchnie dielektryków są zazwyczaj aselektywne, a 
chropowate powierzchnie metali selektywne.  

Rysunek 5.5 przedstawia model chropowatej powierzchni, której „chropowatość” opisana 
jest za pomocą wysokości h, która wyznacza odległość pomiędzy dwoma poziomami płaskich 
powierzchni.   
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Rys. 5.5 Ilustracja odbicia światła od chropowatej powierzchni modelowanej za pomocą powierzchni 
płaskich znajdujących się na dwóch poziomach. Wysokość uskoku pomiędzy dwoma płaskimi 

powierzchniami „h”, kąt padania światła „θi”. 
 
W punktach A i B promieniowanie padające posiada tę samą fazę drgań 

elektromagnetycznych. Ponieważ odcinek AOA’ jest dłuższy od odcinka BP’B’ to 
promieniowanie odbite nie wykazuje już zgodności w fazie drgań elektromagnetycznych w 
punktach A’ i B’. Różnica długości ∆ pomiędzy odcinkami AOA’ a BP’B’ może być 
przedstawiona jako: 
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ponieważ: 
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Ostatecznie różnica długości odcinków AOA’ i BP’B’ opisana jest za pomocą wysokości h i 

kąta padania światła θi: 
 

ih θ∆ cos2 ⋅⋅=           (5.2) 
 
Liczba falowa k może być przedstawiona jako stosunek częstotliwości ω do prędkości 

rozchodzenia się fal v: 
 

λ
πω ⋅

==
2

v
k           (5.3) 

 
Promieniowanie odbite będzie spójne jeżeli 1<<⋅ ∆k . Jeżeli π∆ =⋅k  to faza drgań 

promieniowania odbitego mierzona w punktach A’ i B’ będzie przesunięta o 1800 
i promieniowanie ulegnie wygaszeniu. Rayleigh [67] wprowadził kryterium mówiące, że 

powierzchnia może być uznana za powierzchnię chropowatą jeżeli 
2
π

∆ >⋅k . Wtedy zależność 

5.2 przekształcana jest do postaci: 
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h
θ

λ
cos8 ⋅

>           (5.4) 

 
Równanie 5.4 opisuje wpływ długości fali λ i kąta padania światła θi na charakterystykę 

odbiciową powierzchni chropowatej. Wpływ ten jest taki, że dla danej wysokości h i danego kąta 
padania światła θi przy zwiększaniu długość fali charakterystyka odbiciowa powierzchni 
chropowatej staje się coraz bardziej zbliżona do charakterystyki powierzchni gładkiej. Z kolei 
zwiększanie kąta padania światła θi powoduje wystąpienie tego samego efektu, to znaczy zmianę 
charakteru odbicia na bardziej kierunkowy. 

 

θi

matowe szkło

świetlówka

 
 

Rys. 5.6 Odbicie światła od matowej powierzchni szkła. Obserwacja obrazu świetlówki przy 
zmieniającym się kącie padania światła „θi”. 

 
Na rysunku 5.6 pokazany jest przykład ilustrujący kryterium Rayleigh’a. Na powierzchni 

zmatowionego szkła obserwowany jest obraz świetlówki o białej barwie światła. Jeżeli kąt 
padania światła (i kąt obserwacji liczony względem normalnej do powierzchni) jest duży 
(zbliżony do 900) to obraz świetlówki jest ostry a barwa obrazu biała. Przy zmniejszaniu kąta 
padania światła obraz staje się coraz mniej wyraźny a barwa obrazu staje się coraz bardziej żółta. 
Ta obserwacja może być wyjaśniona za pomocą zależności 5.4. Przy dużych kątach padania 
światła (cosθi ≈ 0 we wzorze 5.4) występuje odbicie kierunkowe charakterystyczne dla gładkich 
powierzchni. Zmniejszanie kąta padania światła powoduje rozpraszanie świtała odbitego i 
zmniejszenie światłości światła odbitego w sposób kierunkowy, przy czym zjawisko to zależy 
również od długości fali. Większemu tłumieniu podlega promieniowanie o krótszych 
długościach fali. Przy dalszym zmniejszaniu kąta padania światła tylko promieniowanie z 
długofalowego zakresu jest odbijane w sposób kierunkowy, stąd żółto-czerwony obraz 
świetlówki. W omawianym przypadku odbicie objętościowe nie jest brane pod uwagę ponieważ 
rozpatrywany przypadek dotyczy przeźroczystego materiału (bezbarwne szkło). 

Z charakterystyk odbiciowych materiałów przeźroczystych o powierzchniach 
chropowatych można wydzielić składowe odpowiadające odbiciu (rys. 5.7) : 

- kierunkowemu, 
- kierunkowo-rozproszonemu. 
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Rys. 5.7 Odbicie światła od chropowatej powierzchni materiału stanowiącego ośrodek przeźroczysty.  
 
Z kolei charakterystyki odbiciowe materiałów nieprzeźroczystych o powierzchniach 

chropowatych umożliwiają wydzielenie składowych odpowiadających odbiciu (rys. 5.8) : 
- kierunkowemu, 
- kierunkowo-rozproszonemu, 
- rozproszonemu. 
 

θi θr

ośrodek nieprzeźroczysty

 
 

Rys. 5.8 Odbicie światła od chropowatej powierzchni materiału stanowiącego ośrodek nieprzeźroczysty.  
 

W przypadku chropowatych i nieprzeźroczystych materiałów, podobnie jak dla materiałów 
nieprzeźroczystych i gładkich (patrz punkt 5.1.3), do składowej odbicia kierunkowego i 
składowej odbicia kierunkowo-rozproszonego dochodzi składowa odbicia rozproszonego. 
Odbicie rozproszone jest w tym przypadku odbiciem objętościowym, wynikającym z 
objętościowego rozpraszania światła wnikającego do materiału. 

 
 
5.3. Uwzględnienie charakterystyk odbiciowych materiałów w obliczeniach 
rozkładów luminancji 
 
Zależność kątowa wskaźnika luminancji (funkcja rozkładu współczynnika odbicia 

dwukierunkowego) opisuje w jaki sposób światło odbija się od danego materiału. Poprawne 
odwzorowanie tej funkcji jest bardzo ważne gdyż determinuje dokładność wyznaczenia 
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składowej bezpośredniej i składowej pośredniej luminancji. Błąd popełniony przy określaniu 
charakterystyki odbiciowej materiału wpływa w sposób znaczący na dokładność wyznaczenia 
rozkładu luminancji. Określenie charakterystyki odbiciowej jest pierwszym etapem wykonania 
obliczeń. W następnych etapach wyznacza się składową bezpośrednią i składową pośrednią 
luminancji. Zastosowanie poprawnego modelu do wyznaczenia składowej bezpośredniej i 
składowej pośredniej jest niewystarczające do osiągnięcia poprawnych rezultatów obliczeń jeżeli 
w pierwszym etapie zostanie zastosowany niewłaściwy model do określenia charakterystyki 
odbiciowej materiału.  

Rysunek 5.9 przedstawia schemat uwzględnienia w obliczeniach charakterystyki 
odbiciowej materiału. Dane wprowadzone do obliczeń a dotyczące charakterystyki odbiciowej 
mogą pochodzić z następujących źródeł: 

- z pomiarów, 
- z przyjętego dla danego materiału modelu odbicia, 
- z przyjętych przez użytkownika empirycznych parametrów opisujących 

charakterystykę odbiciową. 
 

Dane wejściowe:
- pomiary
- przyjęty model odbicia
- parametry empiryczne

Algorytm wyznaczenia
składowej bezpośredniej
i składowej pośredniej

luminancji

Przetworzenie danych
wejściowych

 
 

Rys. 5.9 Schemat uwzględnienia w obliczeniach charakterystyki odbiciowej materiału. 
 

Dane wejściowe przed wprowadzeniem do obliczeń powinny być odpowiednio 
przetworzone. Sposób przetworzenia danych zależy od przyjętego algorytmu wyznaczenia 
składowej bezpośredniej i składowej pośredniej luminancji. Jednocześnie przy opracowywaniu 
odpowiedniego algorytmu obliczeń należy brać pod uwagę w jaki sposób zostanie opisana 
charakterystyka odbiciowa. Przyjęty rodzaj danych wejściowych oraz sposób ich przetworzenia 
powinien spełniać kryteria: 

- dokładności, 
- zgodności z modelem fizycznym, 
- efektywnego czasu wykonania obliczeń. 
Pierwsze kryterium dotyczy problemu dokładności przedstawienia charakterystyki 

odbiciowej materiału.  Dane wejściowe powinny być wystarczająco dokładnie opisane aby 
uzyskane wyniki odpowiadały przyjętemu poziomowi dokładności. W praktyce zdarza się 
bardzo często, że nie ma możliwości wykonania dokładnych pomiarów wskaźnika luminancji 
lub innej zależności, która by mogła dokładnie opisać charakterystykę odbiciową danego 
materiału. Nawet bardzo dokładny sposób przetworzenia danych wejściowych nie poprawi 
dokładności obliczeń jeżeli dane wejściowe będą niedokładne. W związku z tym zamiast 
dokładnego opisu charakterystyki odbiciowej często stosuje się opis uproszczony. Opis ten 
można modyfikować za pomocą pewnych parametrów tak aby dostosować go do charakterystyki 
odbiciowej danego materiału. Parametry te w prosty sposób umożliwiają kontrolowanie 
właściwości odbiciowych danego materiału.  

W drugim kryterium istotne jest zapewnienie zgodności przyjętego modelu opisującego 
charakterystykę odbiciową z prawami fizyki opisującymi zjawisko odbicia światła od 
powierzchni materiału. Przyjęta do obliczeń funkcja opisująca charakterystykę odbiciową 
powinna w możliwie dokładny sposób odpowiadać rzeczywistej charakterystyce odbiciowej 
materiału [13, 14]. Jeżeli kryterium to nie będzie spełnione obliczona wartość luminancji będzie 
różniła się od rzeczywistej wartości luminancji. 
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Trzecie kryterium odnosi się do problemu efektywnego czasu przeznaczonego na 
wykonanie obliczeń. Czas wykonania obliczeń zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania 
przyjętego modelu odbicia oraz od algorytmu realizującego obliczenia składowej bezpośredniej i 
składowej pośredniej luminancji. Do spełnienia tego kryterium potrzebne jest wyważenie 
proporcji pomiędzy wymaganą dokładnością obliczeń a potrzebną do jej realizacji wielkością 
pamięci operacyjnej i czasem wykonania tych obliczeń. Stosowanie bardzo rozbudowanego i 
precyzyjnego modelu opisującego charakterystykę odbiciową materiału jest nieefektywne jeżeli 
algorytm realizujący obliczenia nie umożliwia uchwycenia wszystkich subtelności składających 
się na przyjęty opis. Możliwa jest również sytuacja, w której algorytm odczytuje wszystkie 
szczegóły zawarte w przyjętym opisie ale ze względu na stopień skomplikowania tego opisu nie 
jest w stanie wykonać dokładnych obliczeń i zakłada pewne uproszczenia w trakcie obliczania 
składowej bezpośredniej i składowej pośredniej luminancji.  

Obecnie wiele stosowanych modeli opisujących charakterystyki odbiciowe materiałów nie 
spełnia kryterium zgodności z modelem fizycznym. Modele, które są zgodne z prawami fizyki 
opisującymi zjawisko odbicia światła od powierzchni wymagają użycia dużej pamięci 
operacyjnej i są bardzo czasochłonne. Jednocześnie te dokładne modele wymagają stosowania 
wielu założeń upraszczających ograniczających ich stosowanie tylko do określonych typów 
powierzchni (typów charakterystyk odbiciowych), które można wprowadzić do obliczeń.  

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest stworzenie efektywnego modelu opisującego 
właściwości odbiciowe typowych powierzchni występujących w zabudowie wnętrz. Przykładem 
takiej powierzchni jest powierzchnia biurka o kierunkowo-rozproszonej charakterystyce 
odbiciowej (rys. 5.10). Rysunek 5.10 przedstawia trzy fotografie sceny w której występuje 
biurko o kierunkowo-rozproszonej charakterystyce odbiciowej oraz ściana odbijająca światło w 
sposób rozproszony. Przy zwiększaniu kąta ustawienia kamery można zaobserwować efekt 
związany ze wzrostem wartości kierunkowego współczynnika odbicia i zmniejszeniem wartości 
współczynnika odbicia rozproszonego [13, 14].  

 

 
 

Rys. 5.10 Fotografia przedstawiająca efekt występujący przy zmianie kąta padania światła. Przy 
zwiększaniu kąta padania światła (obraz z prawej strony) zwiększeniu ulega współczynnik odbicia 

kierunkowego a zmniejsza się współczynnik odbicia rozproszonego. 
 
Model opisujący charakterystykę odbiciową powinien uwzględniać efekt zmiany wartości 

współczynnika odbicia przy zmianie kąta padania światła. Powinien również w miarę 
możliwości umożliwiać przedstawienia dowolnej charakterystyki odbiciowej. Zastosowanie do 
jego opisu zestawu parametrów zmienianych przez użytkownika oraz zgodność tego modelu z 
prawami fizyki opisującymi zjawisko odbicia światła powinna spowodować, że uzyskana 
dokładność w większości przypadków jest wystarczająca aby uznać proponowany sposób 
przedstawienia charakterystyki odbiciowej jako przydatny z punktu widzenia techniki świetlnej 
do obliczeń rozkładu luminancji we wnętrzach. Zastosowana metoda powinna umożliwiać 
opisanie charakterystyki odbiciowej za pomocą jednej funkcji. Ponadto metoda ta powinna być 
uniwersalna, stosunkowo prosta, zgodna z prawami fizyki i dla większości materiałów dokładna 
i efektywna ze względu na kryterium czasu potrzebnego na wykonanie obliczeń.  
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5.4. Charakterystyka stosowanych modeli opisujących własności odbiciowych 
materiałów 
 
Dotychczasowe prace nad stworzeniem modelu opisującego własności odbiciowe skupiały 

się na spełnieniu trzech kryteriów odnoszących się do dokładności, zgodności z modelem 
fizycznym i czasu wykonania obliczeń. Podstawowe prace oparte o model optyki geometrycznej 
zapoczątkował Torrance, Sparrow i Cook [44, 42, 10]. Opracowali oni model powierzchni o 
chropowatości w postaci wyidealizowanych klinów ułożonych równolegle i prostopadle. 
Powierzchnie klinów charakteryzowały się odbiciem kierunkowym. Model ten umożliwiał 
przedstawienie charakterystyki odbiciowej kierunkowej i kierunkowo-rozproszonej. 
Rozwinięciem tych prac było stworzenie przez He nowego modelu w oparciu o prawa fizyki 
opisujące sposób w jaki światło odbija się od powierzchni [20]. Model He umożliwiał dokonanie 
podziału światła odbitego na trzy składowe: 

- składową odpowiadającą za odbicie rozproszone, 
- składową odpowiadającą za odbicie kierunkowo-rozproszone, 
- składową odpowiadającą za odbicie kierunkowe. 
Wszystkie składowe są opisane za pomocą parametrów zmienianych przez użytkownika. 

Realizacja obliczeń dla takiego modelu może zostać przeprowadzona metodami numerycznymi, 
jednak czas trwania obliczeń jest długi a wymagania odnośnie dostępnej pamięci operacyjnej są 
znaczne.  

Z inny prac można wymienić badania Poulin’a i Fournier’a, którzy stworzyli model 
powierzchni składającej się z mikroskopijnych wnęk o kształcie walców [34]. 

Z drugiej strony istotne jest przedstawienie dla teoretycznych modeli metody 
obliczeniowej pozwalającej na uwzględnienie tych modeli w obliczeniach składowej 
bezpośredniej i składowej pośredniej luminancji. Obliczenia przeprowadza się najczęściej w 
oparciu o metodę deterministyczną lub metodę Monte Carlo. Kjiya zaproponował opisanie 
własności odbiciowych materiałów za pomocą funkcji, która uwzględnia anizotropię materiałów 
[26]. Wartości obliczane na poszczególnych etapach zapisywane są w tabeli i później 
odczytywane z uwzględnieniem interpolacji liniowej. Inni badacze rozwinęli metodę podaną 
przez Kaija i wprowadzili dokładniejsze metody interpolacji [6, 59].  

Większość empirycznych modeli jest wyprowadzana z założeniami upraszczającymi, które 
powodują niespełnienie kryterium dokładności przedstawienia charakterystyki odbiciowej 
materiału. Powodem występowania tego typu błędu jest to, że w modelach tych do opisu 
charakterystyk odbiciowych zastosowano proste funkcje matematyczne. Funkcje te nie 
uwzględniają wszystkich czynników wynikających z rzeczywistego, fizycznego opisu 
charakterystyk odbiciowych. Większość prowadzonych prac nie zmierzała do osiągnięcia 
zgodności z modelem fizycznym, gdyż ich celem było sporządzenie modelu odbicia i algorytmu 
obliczeń na potrzeby grafiki komputerowej oraz na potrzeby sporządzenia obrazu wizualizacji 
przedmiotów, wnętrz i obiektów. Przy tego typu zadaniach mniej istotne są podstawy fizyczne 
zjawisk związanych z rozchodzeniem się światła gdyż uzyskiwane obrazy sporządzane są na 
podstawie względnych wartości luminancji i nie jest wymagana dokładna znajomość rozkładu 
luminancji w jednostkach układu SI (cd/m2). Inne są wymagania stawiane przy obliczeniach 
rozkładu luminancji na potrzeby techniki świetlnej. Wtedy mniej istotne jest uchwycenie 
realistycznych szczegółów w obrazie wizualizacji wnętrza a większe znaczenie ma dokładne 
wyznaczenie rozkładu luminancji na zadanej powierzchni. Do osiągnięcia tego celu potrzebne 
jest dokładne odwzorowanie charakterystyki odbiciowej z uwzględnieniem jej zmiany w funkcji 
kąta padania światła. Założenie to spełniają modele i algorytmy zakładające możliwość 
wykonania obliczeń tylko dla odbicia idealnie rozproszonego. Dokładnie znana jest wtedy 
funkcja opisująca charakterystykę odbiciową takiego materiału. Funkcja ta jest prosta i nie 
zmienia się przy zmianie kąta padania światła. Algorytmy wykonujące obliczenia dla odbicia 
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idealnie rozproszonego są bardzo popularne i występują w przeważającej większości programów 
wykonujących obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia i rozkładu luminancji we wnętrzach. 
Zagadnienie wyznaczenia rozkładu luminancji ulega znacznemu skomplikowaniu dla materiałów 
odbijających światło w sposób inny niż idealnie rozproszony. Jeszcze w stosunkowo prosty 
sposób można wykonać obliczenia dla materiałów odbijających światło w sposób kierunkowy. 
Stosuje się wtedy metodę śledzenia promienia w ujęciu deterministycznym [60]. Rzeczywisty 
problem występuje gdy istnieje konieczność uwzględnienia w obliczeniach charakterystyki 
kierunkowo-rozproszonej. Phong [33] zaproponował jako pierwszy opis funkcji rozkładu 
współczynnika odbicia dwukierunkowego q  za pomocą funkcji trygonometrycznej kosinus z 
wykładnikiem potęgowym n (5.5): 

 
δρ n

ss Cq cos⋅⋅=           (5.5) 
gdzie: 

sρ  - współczynnik odbicia kierunkowego, 

sC  - współczynnik normalizujący, 
δ  - kąt pomiędzy wektorem wyznaczającym kierunek r a wektorem wyznaczającym 

kierunek v (rys. 5.11), 
n  - wykładnik potęgowy określający właściwości odbiciowe powierzchni. 

 
n

“i”“r”

“v” θiθr

δ

 
 

Rys. 5.11 Kierunek promienia padającego „i”, kierunek promienia odbitego „r”, dla którego kąt odbicia 
jest równy kątowi padania (θr = θi), kierunek obserwacji „v”. 

 
Model opracowany przez Phong’a jest prosty co czyni go atrakcyjnym gdyż możliwe jest 

jego wygodne zaadaptowanie do wyznaczania rozkładów luminancji. Model ten niesie jednak ze 
sobą wiele uproszczeń. Po pierwsze za pomocą funkcji kosinus nie można opisać wszystkich 
funkcji rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego rzeczywistych materiałów. Po drugie 
model ten nie spełnia kryterium zgodności z prawami fizyki, gdyż kształt i wielkość tej funkcji 
nie zmienia się wraz ze zmianą kąta padania światła (rys. 5.4). Wraz ze wzrostem kąta padania 
światła powinien wystąpić efekt zwiększenia współczynnika odbicia kierunkowego zgodnie z 
sytuacją pokazana na rysunku 5.10. W tym przypadku jest zupełnie na odwrót. Przy zwiększaniu 
kąta padania światła współczynnik odbicia kierunkowego ulega zmniejszeniu (rys. 5.13). Jest to 
spowodowane tym, że przy zwiększaniu kąta padania światła krzywa opisująca funkcję rozkładu 
współczynnika odbicia dwukierunkowego ułożona jest poziomo i pewna jej część przechodzi 
poniżej płaszczyzny opisującej daną powierzchnię (rys. 5.12). 



 64

 
 

Rys. 5.12 Wskaźnikowa rozpraszania dla trzech kątów padania światła: 00, 300 i 600. Charakterystyka 
odbiciowa posiada dwie składowe: składową rozproszoną i składową kierunkowo-rozproszoną. Wartość 

wykładnika potęgowego „n” ze wzoru 5.5 wynosi 20. 
 

 
 

Rys. 5.13 Obraz wizualizacji sceny z zastosowaniem modelu Phong’a. Przy zwiększaniu kąta padania 
światła (obraz z prawej strony) zmniejszeniu ulega współczynnik odbicia kierunkowego. 

 
Ward [54] przedstawił udoskonalony model, w którym do opisu funkcji rozkładu 

współczynnika odbicia dwukierunkowego zastosował rozkład Gaussa (4.5 i 4.6 patrz rozdział 4). 
Funkcja zastosowana przez Ward’a opisana jest w załączniku 2. Model stosowany przez Ward’a 
posiada wiele zalet, do których można zaliczyć: 

- łatwość z jaką można go zastosować do obliczania rozkładu luminancji, 
- możliwość użycia w obliczeniach z zastosowaniem tego modelu metody Monte Carlo, 
- częściowe spełnienie kryterium zgodności z prawami fizyki opisującymi sposób w jaki 

światło ulega odbiciu od powierzchni. 
Do wad modelu Ward’a należy zaliczyć: 
- opisanie własności odbiciowych materiałów za pomocą parametrów innych niż te, 

które są stosowane w technice świetlnej, 
- niewystarczająca zgodność z modelem fizycznym. 
Ward rozwinął swój model w oparciu  o prace Beckmann’a [67]. Beckmann do opisu 

współczynnika luminancji β zaproponował następującą funkcję: 
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gdzie: 
- scα  – parametr zależny od stopnia chropowatości powierzchni, 
- s – stopień chropowatości powierzchni definiowany jako stosunek średniego odstępu 

nierówności τ do średniej wysokości nierówności σ , 
- dρ  – współczynnik odbicia rozproszonego,  
- n – współczynnik załamania ośrodka, 
- ri θθ ,  – kąt padania i kąt odbicia (obserwacji) światła, 
- γ – kąt pomiędzy normalną do płaskiej, elementarnej powierzchni a wektorem 

jednostkowym wyznaczającym kierunek osi Z. Definicja tego kąta odpowiada opisowi 

kąta γ z rysunku 4.2 przy czym 
2

ri θθ
γ

−
= . 

Funkcja 5.6 jest dopasowywana do charakterystyk odbiciowych materiałów za pomocą 
trzech wymienionych wyżej parametrów scα , s, dρ .  

Podobnie jak Beckmann i Ward, Uetani i Matsuura do opisu kierunkowo-rozproszonych 
charakterystyk odbiciowych wykorzystali rozkład Gaussa [69]: 
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Ich funkcja optymalizowana jest za pomocą trzech parametrów: scα , fσ  (parametr 

opisujący stan powierzchni materiału [69]), dρ . 
Najbardziej złożoną spośród przedstawianych funkcji zaproponował Embrechts [68]. Jego 

funkcja składa się z trzech członów odpowiedzialnych za odbicie kierunkowe, kierunkowo-
rozproszone i rozproszone (5.8). 
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Parametr sα  zależy od stopnia chropowatości powierzchni i od kąta padania światła iθ  

i przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1. ( )ir θθδ −  i ( )φδ  oznaczają funkcje Dirac’a. 
Współczynnik ( )is θρ  jest współczynnikiem odbicia kierunkowego wynikającym z odbicia 
światła na granicy dwóch ośrodków. Parametr scα  charakteryzuje stopień chropowatości 
powierzchni. Współczynnik ( )is δρ  jest współczynnikiem odbicia kierunkowego wynikającym 

z odbicia światła na granicy dwóch ośrodków, gdzie 
2

ri
i

θθ
δ

+
= . Funkcje ( )iC θ  i ( )rC θ  

uwzględniają występowanie na chropowatej powierzchni stref cienia. Współczynnik powρ , który 
jest funkcją kąta padania światła tθ  jest współczynnikiem odbicia światła od chropowatej 
powierzchni danego materiału. Współczynnik ten dotyczy odbicia światła od samej powierzchni 
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materiału bez uwzględniania wnikania światła do wnętrza materiału. W związku z tym 
( )( )ipow θρ−1  padającego strumienia świetlnego wniknie do wnętrza materiału. Współczynnik av 

jest to stosunek strumienia, który po wielokrotnych odbiciach pomiędzy cząstkami wewnątrz 
materiału wychodzi na zewnętrz materiału, do strumienia wnikającego do materiału. W 
przedstawionym modelu (5.8) charakterystykę odbiciową opisuje się za pomocą następujących 
pięciu parametrów: 

- n – współczynnik załamania ośrodka, 
- sα  – parametr zależy od stopnia chropowatości powierzchni stosowany do opisu 

składowej kierunkowej, 
- scα  – parametr zależy od stopnia chropowatości powierzchni stosowany do opisu 

składowej kierunkowo-rozproszone, 
- av – współczynnik charakteryzujący własności odbiciowe materiału dotyczące 

wyłącznie odbicia objętościowego, 
- s – stopień chropowatości powierzchni definiowany jako stosunek średniego odstępu 

nierówności τ do średniej wysokości nierówności σ . 
Powyższy model (5.8) uwzględnia następujące zjawiska: 
- odbicie kierunkowe od gładkiej powierzchni materiału, 
- odbicie kierunkowo-rozproszone od chropowatej powierzchni materiału, 
- występowanie obszarów nazwanych strefami cienia, których powstawanie wynika z 

chropowatości powierzchni i z większego od zera kąta padania światła tθ , 
- zależność wskaźnikowej rozpraszania od kąta padania światła; wraz ze zwiększaniem 

kąta padania światła rośnie składowa odpowiedzialna za odbicie kierunkowe (rośnie 
współczynnik sρ ) a maleje składowa odpowiedzialna za odbicie rozproszone (rośnie 
współczynnik ( )ipow θρ  co powoduje malenie wyrażenia ( )( )ipow θρ−1 ), 

Następujące zjawiska nie mogą być uwzględnione w przedstawionym modelu: 
- odbicie powrotne, 
- odbicie od materiałów wielowarstwowych. 
Model przedstawiony przez Embrechts’a należy do jednych z bardziej rozbudowanych, 

jednak stopień jego skomplikowania nie wydaje się aż tak duży aby uniemożliwiał jego 
zastosowanie  do obliczania rozkładów luminancji z zastosowaniem metody śledzenia 
promienia. 

W pracy [68] przedstawiono dla kilku charakterystycznych materiałów porównanie modeli 
opisywanych za pomocą funkcji 5.6, 5.7 i 5.8. Okazuje się, że model Embrechts’a wykazuje 
najmniejsze odchylenia od przebiegów charakterystyk odbiciowych rzeczywistych materiałów.  
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6. FUNKCJA OPISUJĄCA WŁASNOŚCI ODBICIOWE MATERIAŁÓW 
 
 
6.1. Modyfikacja funkcji opisującej charakterystykę odbiciową 
 
Zastosowanie prawa Lamberta jest niewystarczające do właściwego opisu własności 

odbiciowych wielu materiałów stosowanych do wyposażania i dekoracji wnętrz. Ze względu na 
łatwość zaimplementowania model odbicia idealnie rozproszonego jest nadal powszechnie 
stosowany w wielu programach obliczających rozkład luminancji lub rozkład natężenia 
oświetlenia we wnętrzach [28, 43]. Przykład kilku programów [28, 29, 35, 36], które 
umożliwiają przeprowadzenie obliczeń dla materiałów o kierunkowo-rozproszonych 
charakterystykach odbiciowych pokazuje, że problem uwzględnienia tych charakterystyk w 
obliczeniach jest nadal nierozwiązany. Ponadto większość z tych programów została stworzona 
na potrzeby wykonywania obrazów wizualizacji przez programistów zajmujących się grafiką 
komputerową a przez to programy te w większości nie uwzględniają w sposób poprawny 
wszystkich zjawisk związanych z rozchodzeniem się światła.  
Poszukiwany model odbicia ten powinien spełniać następujące kryteria: 

- powinien być uniwersalny tak aby umożliwiał przedstawienie charakterystyk 
odbiciowych dowolnych materiałów, a możliwości jego wykorzystania nie powinny 
być ograniczone tylko do kilku wybranych typów materiałów, 

- charakterystyka odbiciowa powinna być możliwa do opisania za pomocą tylko 
niewielu (kilku) parametrów, 

- model ten nie powinien być zbyt skomplikowany po to aby czas wykonania obliczeń 
nie był zbyt długi. 

Powyższe warunki spełnia model zaproponowany przez J-J Embrechts’a [68]. Model 
Embrechts’a można zaadaptować do wykonywania w jego oparciu obliczeń rozkładów 
luminancji we wnętrzach z wykorzystaniem metody śledzenia promienia odwrotnego. Na 
podstawie rozważań zawartych w rozdziale czwartym proponuje się przyjęcie następującej 
postaci równania opisanego w pracy J-J Embrechts’a [68]: 
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gdzie: 

( )φθθβ ,, ri  -  współczynnik luminancji [32]; zależność pomiędzy współczynnikiem 
luminancji ( )φθθβ ,, ri  a wskaźnikiem luminancji ( )ji wvPq

rr
,,−  (patrz 

rozdział 4) uwzględnionym w obliczeniach rozkładów luminancji we 
wnętrzach z zastosowaniem metody śledzenia promienia odwrotnego 
(wzór 4.2) jest następująca: q⋅= πβ . 

Pierwszy czynnik w równaniu 6.1 odpowiada za odbicie kierunkowe występujące przy 
padaniu światła na granicę dwóch ośrodków charakteryzujących się różnymi współczynnikami 
załamania. Czynnik ten dotyczy promieniowania spójnego odbitego od powierzchni 
chropowatej, której stopień chropowatości jest nieznaczny. Parametr sα  zależy od stopnia 
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chropowatości powierzchni i od kąta padania światła iθ  i przyjmuje wartości z przedziału od 0 
do 1: 

- αs = 0, dla powierzchni znacząco chropowatej, 
- αs = 1, dla powierzchni gładkiej i przy dużych kata padania światła ( 070>iθ ). 

( )ir θθδ −  i ( )φδ  oznaczają funkcje Dirac’a. Funkcje te określają dla jakich kątów rθ  i φ  
pierwszy czynnik równania 6.1 posiada rozwiązanie. W tym przypadku warunek ten określony 
jest dla kątów ir θθ =  oraz 0=φ  co oznacza, że czynnik ten będzie posiadał rozwiązanie tylko 
dla kierunku wynikającego z odbicia kierunkowego. Dla kątów ir θθ ≠  oraz 0≠φ  funkcja ta 
ma wartość zero. 

X
φ

θi θr

Z

Y

 
Rys. 6.1 Definicja kątów przyjętych w obliczeniach.  

„i” - kierunek padania, „r” – kierunek odbicia.  
 
Współczynnik ( )is θρ  jest współczynnikiem odbicia kierunkowego wynikającym z odbicia 

światła na granicy dwóch ośrodków. Wartość współczynnika odbicia określana jest za pomocą 
zależności Fresnel’a: 
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Współczynniki odbicia ⊥sρ  i sIIρ  dotyczą światła spolaryzowanego odpowiednio w 

płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny padania ( ⊥sρ ) i w płaszczyźnie równoległej do 
płaszczyzny padania ( sIIρ ). Wartości tych współczynników zależą od kąta padania światła iθ  
(patrz rys. 5.2) oraz od współczynnika załamania ośrodka n. Zależność pomiędzy 
współczynnikami załamania dwóch ośrodków n1 i n2 a kątem padania iθ  i kątem określonym dla 
wiązki światła, która wniknęła do materiału i uległa załamaniu tθ  (patrz rys. 5.1) określa prawo 
Snell’a: 
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ti nn θθ sinsin 21 ⋅=⋅           (6.3) 

 
Wzory 6.2 zostały podane przy założeniu, że światło rozchodzi się w powietrzu (dla 

którego współczynnik załamania n1≈1) i pada na ośrodek o współczynniku załamania n2. Dla 
takiego przypadku prawo Snell’a przyjmuje postać ti n θθ sinsin ⋅= , a równania opisujące 
zależność współczynnika odbicia można zapisać w postaci 6.6. Uwzględniając prawo Snell’a w 
postaci ti n θθ sinsin ⋅=  oraz równania 6.2, zależność opisującą współczynnik odbicia ( )is θρ  
można przekształcić do postaci, w której ( )is θρ  jest funkcją kąta padania światła iθ  
i współczynnika załamania ośrodka n (6.4). W tej postaci równanie to może być 
zaimplementowane do obliczania rozkładów luminancji z wykorzystaniem metody śledzenia 
promienia.  

 

( )




























⋅+−

⋅−−
+















−+

−−
⋅=

2

222

222
2

22

22

cossin

cossin

sincos

sincos
2
1

ii

ii

ii

ii
is

nn

nn

n

n

θθ

θθ

θθ

θθ
θρ   (6.4) 

 
Drugi czynnik w równaniu 6.1 odpowiada za odbicie kierunkowo-rozproszone jakie 

występuje przy padaniu światła na powierzchnię chropowatą. Parametr scα  charakteryzuje 
stopień chropowatości powierzchni. Współczynnik ( )is δρ  jest współczynnikiem odbicia 
kierunkowego wynikającym z odbicia światła na granicy dwóch ośrodków. Wartość tego 
współczynnika określana jest za pomocą zależności Fresnel’a (6.2). Uwzględniając prawo 
Snell’a oraz równania 6.2 można napisać: 
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gdzie: 
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Rys. 6.2 Strefa cienia występująca na powierzchni chropowatej przy promieniowaniu padającym pod 

kątem iθ . 
 
Na powierzchni chropowatej mogą znaleźć się obszary, które nie będą oświetlone światłem 

padającym pod danym kątem iθ . Występowanie takich obszarów nazwanych strefami cienia 
(rys. 6.2) wynika z chropowatości powierzchni i z większego od zera kąta padania światła iθ . 
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Powstające strefy cienia wpływają na wartości i przebieg charakterystyk odbiciowych 
powierzchni chropowatych, toteż ich wpływ należy uwzględnić w postaci dodatkowych funkcji. 
Na podstawie rozważań teoretycznych i działań eksperymentalnych w pracy [68] przedstawiono 
funkcję, która umożliwiłaby uwzględnienie występowania zjawiska strefy cienia. 
Zaproponowano funkcje ( )iC θ  i ( )rC θ  w postaci 6.6: 
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gdzie: 
s – stopień chropowatości powierzchni definiowany jako stosunek średniego odstępu 

nierówności τ do średniej wysokości nierówności σ (patrz załącznik 2, rys. Z2.2) 6.7: 
 

σ
τ

=s            (6.7) 

 
Kąt γ jest kątem pomiędzy normalną do płaskiej, elementarnej powierzchni a wektorem 

jednostkowym wyznaczającym kierunek osi Z. Definicja tego kąta odpowiada opisowi kąta γ z 

rysunku 4.2 przy czym 
2

ri θθ
γ

−
= . 

Trzeci czynnik w równaniu 6.1 odpowiada za odbicie objętościowe (patrz punkt 5.1.3). 
Ponieważ odbicie objętościowe może być opisane za pomocą prawa Lamberta lecz tylko w 
ograniczonym zakresie [68] (dla danego kąta padania światła i w zakresie kątów obserwacji     
od -500 do +500) to do jego opisu zastosowano funkcję ( )( ) ( )( )rpowipowva θρθρ −⋅−⋅ 11 .  
Współczynnik powρ , który jest funkcją kąta padania światła iθ  jest współczynnikiem odbicia 
światła od chropowatej powierzchni danego materiału. Współczynnik ten dotyczy odbicia 
światła od samej powierzchni materiału bez uwzględniania wnikania światła do wnętrza 
materiału. W związku z tym ( )( )ipow θρ−1  padającego strumienia świetlnego wniknie do 
wnętrza materiału. Współczynnik av jest to stosunek strumienia, który po wielokrotnych 
odbiciach pomiędzy cząstkami wewnątrz materiału wychodzi na zewnętrz materiału, do 
strumienia wnikającego do materiału. Współczynnik av jest podobnie definiowany jak 
współczynnik odbicia, powinien on być jednak traktowany jako stała (niezależna od kąta padania 
światła) wartość charakteryzująca dany materiał. Współczynnik ( )ipow θρ  może zostać obliczony 
poprzez scałkowanie dwóch pierwszych czynników w równaniu 6.1: 
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W przedstawionym modelu (6.1) charakterystykę odbiciową opisuje się za pomocą 

następujących pięciu parametrów: 
- n – współczynnik załamania ośrodka, 
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- sα  – parametr zależy od stopnia chropowatości powierzchni stosowany do opisu 
składowej kierunkowej, 

- scα  – parametr zależy od stopnia chropowatości powierzchni stosowany do opisu 
składowej kierunkowo-rozproszone, 

- av – współczynnik charakteryzujący własności odbiciowe materiału dotyczące 
wyłącznie odbicia objętościowego, 

- s – stopień chropowatości powierzchni definiowany jako stosunek średniego odstępu 
nierówności τ do średniej wysokości nierówności σ . 

Powyższy model uwzględnia następujące zjawiska: 
- odbicie kierunkowe od gładkiej powierzchni materiału, 
- odbicie kierunkowo-rozproszone od chropowatej powierzchni materiału, 
- występowanie obszarów nazwanych strefami cienia, których powstawanie wynika z 

chropowatości powierzchni i z większego od zera kąta padania światła iθ , 
- zależność wskaźnikowej rozpraszania od kąta padania światła; wraz ze zwiększaniem 

kąta padania światła rośnie składowa odpowiedzialna za odbicie kierunkowe (rośnie 
współczynnik sρ ) a maleje składowa odpowiedzialna za odbicie rozproszone (rośnie 
współczynnik ( )ipow θρ  co powoduje zmniejszanie wartości wyrażenia ( )( )ipow θρ−1 ). 

Następujące zjawiska nie mogą być uwzględnione w przedstawionym modelu: 
- odbicie powrotne, 
- odbicie od materiałów wielowarstwowych. 
 

 

6.2. Wyznaczanie parametrów opisujących charakterystykę odbiciową 

 
Parametry opisujące charakterystykę odbiciową zostaną wyznaczone przez porównanie 

modelu matematycznego (6.1) z pomierzoną wskaźnikową rozpraszana dla wszystkich kątów dla 
jakich zostały wykonane pomiary. Parametry, dla których wskaźnikowa rozpraszania uzyskana z 
modelu matematycznego będzie najbardziej zbliżona do wskaźnikowej rozpraszania uzyskanej z 
pomiarów zostaną przyjęta jako parametry optymalne a ich symbole oznaczone dodatkowym 
indeksem ( ***** ,,,, san vscs αα ). Do wyznaczenia tych parametrów potrzebne jest przyjęcie kilku 
założeń upraszczających.  

W pierwszym kroku zostaną wyznaczone trzy parametry: *** ,, sn scα . Konieczne jest 
przyjęcie następujących dwóch założeń: 

- dla przyjętych, stałych wartości parametrów n i s, wyrażenie ( )( )rpow θρ−1  nie zmienia 
się wraz ze zmianą kąta rθ  w zakresie od 00 do 800, 

- wartość współczynnika sα  jest stała dla danego materiału i nie zależy od kąta padania 
światła iθ . 

Przyjęcie pierwszego założenia jest chwilowe i podczas dalszych rozważań będzie 
uwzględniona zależność wyrażenia ( )( )rpow θρ−1  od kąta rθ . Można jednak zauważyć, że dla 
ustalonych wartości parametrów n i s, wartość wyrażenia ( )( )rpow θρ−1  w małym stopniu zależy 
od zmian kąta rθ  (tabela 6.1). 
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Tabela 6.1 Wartości wyrażenia ( )θρ pow−1  obliczonego z zależności 6.8 dla parametrów 0=sα  i 1=scα . 
 

Kąty θ Wartości parametrów  
„s” i „n” 00 200 400 600 800 

s=0.5 : 
n=1.1 
n=1.5 
n=2.0 

 
0.998 
0.960 
0.892 

 
0.998 
0.961 
0.895 

 
0.997 
0.955 
0.880 

 
0.995 
0.920 
0.791 

 
0.980 
0.760 
0.398 

s=2 : 
n=1.1 
n=1.5 
n=2.0 

 
0.996 
0.933 
0.818 

 
0.996 
0.928 
0.805 

 
0.994 
0.910 
0.766 

 
0.989 
0.879 
0.711 

 
0.972 
0.830 
0.677 

s=5 : 
n=1.1 
n=1.5 
n=2.0 

 
0.998 
0.975 
0.931 

 
0.998 
0.975 
0.931 

 
0.998 
0.972 
0.931 

 
0.995 
0.962 
0.925 

 
0.979 
0.929 
0.899 

 
Przyjęcie powyższych założeń pozwala na zapisanie następującego wyrażenia: 
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W powyższych wyrażeniach wartości kąta rθ  są dodatnie w półpłaszczyźnie zawierającej 

kierunek odbicia, w półpłaszczyźnie zawierającej kierunek promieniowania padającego wartości 
te są ujemne. 

Dla kątów ri θθ =  wyrażenie 6.9 jest niekompletne ponieważ czynnik odpowiedzialny za 
tworzenie składowej odbicia kierunkowego jest w tym wyrażeniu pominięty. W związku z tym 
obliczane z zależności 6.1 ( ( )ri θθβ , ) oraz uzyskane z pomiarów ( ( )riM θθβ , ) współczynniki 
luminancji nie będą porównywane dla tego kierunku. Pominięte zostaną również wartości 
współczynników luminancji dla kątów obserwacji1 ir θθ −=  ze względu na brak dla tych kątów 
pomierzonych wartości współczynników luminancji.  

Optymalna wartość współczynnika scα  wystąpi gdy wyrażenie 6.10 osiągnie minimum. 
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1 Kąt rθ  jest tutaj traktowany jako kąt obserwacji badanej próbki materiału. 
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Wartość optymalna parametru *

scα  może zostać obliczona z równania 6.11: 
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Szukana, minimalna wartość wyrażenia 1

β∆  (6.10) obliczana jest jako funkcja dwóch 
parametrów n i s. Parametr n zmienia się w zakresie od 1.1 do 2 a parametr s od 2 do 25. 
Wartość optymalna *n  i *s  wystąpi gdy funkcja 1

β∆  osiągnie minimum. Po ustaleniu *n  i *s  
wartości tych parametrów podstawia się do równania 6.11 i oblicza optymalną wartość 
parametru *

scα . 
W drugim kroku zostaną wyznaczone pozostałe dwa parametry: sα  i va : 
- parametr sα  zmienia się w zakresie od 0 do 1 ze skokiem 0.1, 
- współczynnik ( )θρ pow  obliczany jest ze skokiem 100 na podstawie równania 6.8, 

- poszukiwane jest minimum funkcji 2
β∆  6.12 dla zmiennych wartości parametru sα , 

- optymalna wartość parametru *
sα  wystąpi gdy funkcja 2

β∆  6.12 osiągnie minimum, 

- dla ustalonej wartości *
sα  z równania 6.13 obliczana jest optymalna wartość 

parametru *
va . 

 

( )
( )

2

,

,,
2

,
,∑ 







 −⋅+
=

mk
m
r

k
iM

m
r

k
iM

mk
v

mk WaV
θθβ

θθβ
∆β       (6.12) 

  
gdzie: 

k
i

m
r

m
r

k
i

θθ

θ

θ

±≠

+−−=

=

000

000

70,,60,70

80,,10,0

K

K

 

 
oraz: 

( )

( )( ) ( )( )m
rpow

k
ipow

mk

m
r

k
i

m
r

k
i

ssc
mk

W

sFnV

θρθρ

θθ
θθ

ρα

−⋅−=

⋅








 +
⋅= ∗∗∗

11

,,
2

,

,

,

 



 74

 
( )[ ]

( )

( )∑

∑ ⋅−

=

mk
m
r

k
iM

mk
mk

m
r

k
iM

mkmkm
r

k
iM

v W

WV

a

,
2

,
,

2

,,

*

,

,
,

θθβ

θθβ
θθβ

       (6.13) 

 
 
6.3. Wyznaczenie funkcji opisujących przykładowe charakterystyki odbiciowe 

różnych materiałów 

 
A. Płyta meblowa wykonana ze sklejki drewnianej 
Dane pomiarowe próbki płyty meblowej zaczerpnięto z biblioteki charakterystyk 

odbiciowych materiałów opublikowanej w pracy [68]. W tabeli 6.2 przedstawiono pomierzone 
dla różnych kątów padania światła współczynniki luminancji.  

 
Tabela 6.2 Pomierzone współczynniki luminancji próbki płyty meblowej wykonanej ze sklejki drewnianej. 

Kąt padania światła θi  
00 100 200 300 400 500 600 700 800 

-700 0.384 0.364 0.352 0.353 0.362 0.380 0.414 *** 0.540 
-600 0.389 0.362 0.347 0.352 0.356 0.370 *** 0.414 0.460 
-500 0.387 0.361 0.351 0.349 0.355 *** 0.370 0.380 0.419 
-400 0.391 0.372 0.353 0.353 *** 0.355 0.356 0.362 0.394 
-300 0.412 0.379 0.367 *** 0.353 0.349 0.352 0.353 0.379 
-200 0.439 0.412 *** 0.367 0.353 0.351 0.347 0.352 0.377 
-100 0.502 *** 0.412 0.379 0.372 0.361 0.362 0.364 0.377 

00 *** 0.502 0.439 0.412 0.391 0.387 0.389 0.384 0.394 
100 0.478 0.532 0.497 0.454 0.435 0.430 0.423 0.418 0.447 
200 0.420 0.478 0.538 0.524 0.500 0.486 0.481 0.489 0.513 
300 0.394 0.429 0.504 0.592 0.587 0.571 0.584 0.583 0.587 
400 0.369 0.409 0.472 0.565 0.678 0.703 0.707 0.708 0.729 
500 0.362 0.400 0.461 0.547 0.672 0.855 0.879 0.911 0.961 
600 0.359 0.397 0.457 0.536 0.669 0.864 1.193 1.302 1.468 

K
ąt

 o
bs

er
w

ac
ji 

θ r
 

700 0.356 0.394 0.445 0.533 0.663 0.859 1.256 2.228 2.913 
 

Symbol *** oznacza, że ze względu na budowę stanowiska pomiarowego, pomiar w 
danym punkcie nie był możliwy do wykonania. Sytuacja taka występuje dla kąta obserwacji 

ir θθ −= .  
W pierwszym kroku za pomocą programu o nazwie „kattorna” napisanego na potrzeby 

niniejszej pracy wyznaczane są parametry **, scn α  i *s . Obliczone za pomocą tego programu 

wartości funkcji 1
β∆  (6.10) są przedstawione w tabeli 6.3 w postaci:  

 

   %100,

1
1 ⋅= mkn

β∆
∆           (6.14) 

 
gdzie: 

mkn ,  - całkowita liczba kątów k
iθ  i m

rθ , dla których wykonano obliczenia funkcji 1
β∆  
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Tabela 6.3 Wartości wyrażenia 1∆ (6.14) dla zmieniających się parametrów „n” i „s”. 
Parametr „s”  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 
1.5 28.68 28.70 24.51 18.07 14.80 14.12 14.61 15.49 16.44 17.34 
1.7 28.69 28.70 26.08 18.66 13.64 11.90 12.05 12.96 14.06 15.13 
1.9 28.69 28.70 27.06 19.43 13.17 10.42 10.14 11.04 12.26 13.48 
2.1 28.69 28.70 27.66 20.16 13.12 9.53 8.83 9.69 11.01 12.35 
2.3 28.70 28.70 28.02 20.79 13.27 9.09 8.01 8.82 10.21 11.64 
2.5 28.70 28.70 28.25 21.30 13.51 8.92 7.56 8.32 9.75 11.22 
2.7 28.70 28.70 28.39 21.71 13.77 8.93 7.36 8.06 9.51 11.01 
2.9 28.70 28.70 28.48 22.04 14.01 9.01 7.32 7.97 9.42 10.93 
3.1 28.70 28.70 28.54 22.31 14.24 9.14 7.36 7.97 9.41 10.92 

Pa
ra

m
et

r „
n”

 

3.3 28.70 28.70 28.58 22.52 14.44 9.28 7.44 8.02 9.45 10.95 
 

Funkcja 1
β∆  (6.10) posiada minimum dla n=2.9 i s=6.6. Po podstawieniu tych dwóch 

wartości do równania 6.11 otrzymujemy zestaw trzech parametrów: 
9.2* =n  
5.6* =s  
645.0* =scα  

Pomimo, że zależność 6.1 została wyprowadzona z uwzględnieniem podstaw fizycznych 
zjawisk związanych z odbiciem światła od powierzchni materiału, to parametru n nie można 
traktować jako dokładnej wartości współczynnika załamania tego materiału. Optymalna wartość 
tego parametru oznaczona jako *n  jest wartością, która optymalizuje przebieg funkcji 6.1 tak 
aby był on jak najbardziej zbliżony do przebiegu pomierzonych charakterystyk odbiciowych 
materiałów. Ta sama uwaga dotyczy parametru s, który również został wprowadzony do funkcji 
6.1 jako parametr związany z fizycznym opisem stanu powierzchni materiału.  

W drugim kroku wyznaczone zostaną pozostałe parametry *
sα  i *

va . W tabeli 6.4 

przedstawione są wartości funkcji 2
β∆  6.12 (w postaci 6.15) dla różnych wartości parametru sα . 

Z kolei wartości parametru va  zostały obliczone z równania 6.13 dla różnych wartości 
parametru sα . 

 

%100,

2
2 ⋅= mkn

β∆
∆           (6.15) 

gdzie: 
mkn ,  - całkowita liczba kątów k

iθ  i m
rθ , dla których wykonano obliczenia funkcji 2

β∆  
 
Tabela 6.4 Wartości wyrażenia 2∆ (6.15) dla zmieniających się parametrów „ sα ” i „ va ”. 

sα  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
va  0.40 0.42 0.45 0.47 0.50 0.54 0.57 0.61 0.65 0.70 0.75 
2∆  7.91 8.30 8.74 9.21 9.73 10.3 10.9 11.6 12.4 13.2 14.0 

 
Minimalna wartość funkcji 2

β∆  występuje dla parametru sα  równego zero. Oznacza to, że 
w funkcji 6.1 nie wystąpi pierwszy czynnik odpowiedzialny za tworzenie składowej odbicia 
kierunkowego. Jest to zgodne z danymi uzyskanymi z pomiarów (tabela 6.2). Pomiar wartości 
współczynnika luminancji przy kątach rθ  odpowiadających kierunkowi odbicia wskazuje, że nie 
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występuje odbicie kierunkowe nawet przy dużych kątach padania światła iθ . Obliczone, 
optymalne wartości parametrów wynoszą: 

0* =sα  

4.0* =va  

Po podstawieniu parametrów ***** ,,,, san vscs αα  do funkcji 6.1 za pomocą programu o 
nazwie „ricochet” napisanego na potrzeby niniejszej pracy obliczono współczynniki luminancji i 
zamieszczono je w tabeli 6.5. 

 
Tabela 6.5 Współczynniki luminancji dla próbki płyty meblowej wykonanej ze sklejki drewnianej 

wyznaczone z zależności 6.1 dla optymalnych parametrów ***** ,,,, san vscs αα . 
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 0.384 0.364 0.352 0.353 0.362 0.380 0.414 *** 0.540 
-600 0.389 0.362 0.347 0.352 0.356 0.370 *** 0.414 0.460 
-500 0.387 0.361 0.351 0.349 0.355 *** 0.370 0.380 0.419 
-400 0.391 0.372 0.353 0.353 *** 0.355 0.356 0.362 0.394 
-300 0.412 0.379 0.367 *** 0.353 0.349 0.352 0.353 0.379 
-200 0.439 0.412 *** 0.367 0.353 0.351 0.347 0.352 0.377 
-100 0.502 *** 0.412 0.379 0.372 0.361 0.362 0.364 0.377 

00 *** 0.502 0.439 0.412 0.391 0.387 0.389 0.384 0.394 
100 0.478 0.532 0.497 0.454 0.435 0.430 0.423 0.418 0.447 
200 0.420 0.478 0.538 0.524 0.500 0.486 0.481 0.489 0.513 
300 0.394 0.429 0.504 0.592 0.587 0.571 0.584 0.583 0.587 
400 0.369 0.409 0.472 0.565 0.678 0.703 0.707 0.708 0.729 
500 0.362 0.400 0.461 0.547 0.672 0.855 0.879 0.911 0.961 
600 0.359 0.397 0.457 0.536 0.669 0.864 1.193 1.302 1.468 

K
ąt

 o
bs

er
w

ac
ji 

θ r
 

700 0.356 0.394 0.445 0.533 0.663 0.859 1.256 2.228 2.913 
 
W tabeli 6.6 przedstawiono porównanie pomierzonych wartości współczynników 

luminancji (tabela 6.2) z wartościami wyznaczonymi za pomocą równania 6.1 (tabela 6.5).  
 

Tabela 6.6 Porównanie pomierzonych wartości współczynników luminancji βM dla płyty meblowej 
wykonanej ze sklejki drewnianej, z wartościami β wyznaczonymi za pomocą równania 6.1 Moduł liczby 

stanowiącej względną procentową różnicę: %100/)( ⋅− MM βββ  
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 4.6 0.5 2.6 2.4 0.3 5.0 13.1 *** 34.5 
-600 3.0 1.3 5.0 3.4 2.1 1.9 *** 13.1 22.7 
-500 2.7 4.2 4.7 4.7 2.6 *** 1.9 5.0 14.8 
-400 8.8 5.7 6.1 4.0 *** 2.6 2.1 0.3 9.3 
-300 11.1 10.6 6.5 *** 4.0 4.7 3.4 2.4 5.7 
-200 11.1 9.8 *** 6.5 6.1 4.7 5.0 2.6 5.1 
-100 1.7 *** 9.8 10.6 5.7 4.2 1.3 0.5 5.1 

00 *** 1.7 11.1 11.1 8.8 2.7 3.0 4.6 9.0 
100 6.7 1.7 4.6 10.3 8.3 1.7 4.1 8.7 18.4 
200 16.3 8.6 0.0 3.2 5.1 2.1 4.4 13.3 23.6 
300 16.3 16.6 7.3 4.0 1.3 0.1 6.3 12.3 19.7 
400 15.2 15.1 11.2 2.6 7.8 6.8 5.8 6.6 11.2 
500 9.7 9.3 7.7 4.7 2.5 13.7 7.3 2.3 2.6 
600 5.5 2.5 0.9 2.3 0.4 5.6 16.5 5.2 9.6 

K
ąt

 o
bs

er
w

ac
ji 

θ r
 

700 2.8 3.1 4.7 4.1 0.3 3.7 1.9 20.0 2.9 
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Wyniki uzyskane za pomocą równania 6.1 należy uznać za dobre, gdyż różnice z 
pomierzonymi wartościami są dla większości kątów mniejsze niż 20% (za wyjątkiem kąta 
padania światła 800 i kątów obserwacji –700, –600, +200 oraz kąta padania światła 700 i kąta 
obserwacji +700).  

Na rysunku 6.3 przedstawiono współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. 
Łatwo zauważyć widoczny wpływ kąta padania światła na wartość współczynnika luminancji. 
Współczynnik odbicia sρ , który związany jest z odbiciem powierzchniowym zwiększa swoją 
wartość od 0.238 przy kącie padania światła 200 do 0.433 przy kącie padania światła 800.  
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Rys. 6.3 Płyta meblowa wykonana ze sklejki drewnianej. Współczynniki luminancji dla kąta padania 
światła 200 i 800. Porównanie pomierzonych wartości z obliczonymi za pomocą zależności 6.1. 
 
 
 
B. Biała kartka papieru 
Dane pomiarowe próbki zaczerpnięto z biblioteki charakterystyk odbiciowych materiałów 

opublikowanej w pracy [68]. W tabeli 6.7 przedstawiono pomierzone dla różnych kątów padania 
światła współczynniki luminancji.  
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Tabela 6.7 Pomierzone współczynniki luminancji białej kartki papieru. 
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 0.833 0.832 0.821 0.811 0.818 0.826 0.828 *** 0.904 
-600 0.864 0.851 0.831 0.838 0.828 0.822 *** 0.828 0.875 
-500 0.882 0.857 0.860 0.835 0.835 *** 0.822 0.826 0.850 
-400 0.887 0.881 0.860 0.857 *** 0.835 0.828 0.818 0.833 
-300 0.925 0.901 0.884 *** 0.857 0.835 0.838 0.811 0.842 
-200 0.943 0.920 *** 0.884 0.860 0.860 0.831 0.821 0.800 
-100 0.966 *** 0.920 0.901 0.881 0.857 0.851 0.832 0.815 

00 *** 0.966 0.943 0.925 0.887 0.882 0.864 0.833 0.784 
100 0.968 0.993 0.977 0.933 0.927 0.914 0.878 0.852 0.924 
200 0.935 0.983 0.993 0.993 0.973 0.944 0.916 0.969 0.957 
300 0.912 0.918 0.993 1.039 1.022 1.009 1.045 1.045 1.059 
400 0.865 0.914 0.965 1.017 1.113 1.174 1.166 1.189 1.233 
500 0.855 0.897 0.928 1.004 1.162 1.345 1.410 1.466 1.621 
600 0.836 0.857 0.913 1.023 1.150 1.407 1.860 2.171 2.584 
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700 0.794 0.833 0.900 0.990 1.150 1.433 2.141 3.967 6.193 
 

Za pomocą programu „kattorna” wyznaczone zostały następujące optymalne wartości 
parametrów n, s, αsc, αs, i av: 

87.1* =n  
22.6* =s  
468.1* =scα  

0* =sα  

950.0* =va  
Za pomocą programu „ricochet” na podstawie ustalonych, optymalnych parametrów 

***** ,,,, san vscs αα  z równania 6.1 obliczono współczynniki luminancji i zamieszczono je w 
tabeli 6.8. 

 
Tabela 6.8 Współczynniki luminancji dla próbki białej kartki papieru wyznaczone z zależności 6.1 dla 

optymalnych parametrów ***** ,,,, san vscs αα . 
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 0.756 0.750 0.749 0.748 0.748 0.746 0.741 0.730 0.709 
-600 0.779 0.765 0.761 0.760 0.760 0.757 0.752 0.741 0.720 
-500 0.802 0.780 0.769 0.766 0.765 0.762 0.757 0.746 0.725 
-400 0.830 0.799 0.780 0.771 0.768 0.765 0.760 0.748 0.727 
-300 0.856 0.823 0.797 0.780 0.771 0.766 0.760 0.748 0.727 
-200 0.880 0.851 0.822 0.797 0.780 0.769 0.761 0.749 0.727 
-100 0.896 0.877 0.851 0.823 0.799 0.780 0.765 0.750 0.727 

00 0.902 0.896 0.880 0.856 0.830 0.802 0.779 0.756 0.729 
100 0.896 0.906 0.905 0.892 0.870 0.841 0.809 0.776 0.740 
200 0.880 0.905 0.920 0.924 0.916 0.895 0.865 0.827 0.780 
300 0.856 0.892 0.924 0.949 0.964 0.965 0.953 0.928 0.889 
400 0.830 0.870 0.916 0.964 1.010 1.049 1.082 1.111 1.142 
500 0.805 0.843 0.898 0.968 1.051 1.148 1.267 1.430 1.685 
600 0.784 0.814 0.870 0.958 1.087 1.270 1.543 1.994 2.837 
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700 0.756 0.776 0.827 0.928 1.111 1.427 1.989 3.071 5.420 
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W tabeli 6.9 przedstawiono porównanie pomierzonych wartości współczynników 
luminancji (tabela 6.7) z wartościami wyznaczonymi za pomocą równania 6.1 (tabela 6.8).  

 
Tabela 6.9 Porównanie pomierzonych wartości współczynników luminancji βM dla białej kartki papieru, z 
wartościami β wyznaczonymi za pomocą równania 6.1. Moduł liczby stanowiącej względną procentową 

różnicę: %100/)( ⋅− MM βββ  
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 9.3 9.9 8.9 7.7 8.5 9.7 10.4 *** 21.5 
-600 9.9 10.1 8.5 9.3 8.2 7.9 *** 10.4 17.8 
-500 9.0 9.0 10.6 8.3 8.4 *** 7.9 9.7 14.7 
-400 6.5 9.2 9.2 10.0 *** 8.4 8.2 8.5 12.7 
-300 7.4 8.6 9.9 *** 10.0 8.3 9.3 7.7 13.6 
-200 6.7 7.5 *** 9.9 9.2 10.6 8.5 8.9 9.1 
-100 7.2 *** 7.5 8.6 9.2 9.0 10.1 9.9 10.8 

00 *** 7.2 6.7 7.4 6.5 9.0 9.9 9.3 7.0 
100 7.4 8.7 7.5 4.4 6.2 8.1 7.8 8.9 19.9 
200 5.9 8.0 7.3 6.9 5.8 5.1 5.6 14.6 18.5 
300 6.1 2.9 6.9 8.6 5.6 4.4 8.8 11.2 16.1 
400 4.1 4.8 5.1 5.2 9.3 10.6 7.3 6.6 7.3 
500 5.9 6.0 3.2 3.6 9.5 14.6 10.2 2.5 4.0 
600 6.3 4.9 4.6 6.3 5.5 9.7 17.0 8.2 9.8 
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700 4.8 6.8 8.2 6.2 3.4 0.4 7.1 22.6 12.5 
 
Wyniki uzyskane za pomocą równania 6.1 należy uznać za jeszcze lepsze w stosunku do 

tych uzyskanych dla płyty meblowej wykonanej ze sklejki drewnianej. Różnice z pomierzonymi 
wartościami są mniejsze i z wyjątkiem dwóch przypadków nie przekraczają 20%. 

Na rysunku 6.4 przedstawiono współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. 
Podobnie jak w poprzednim przypadku widoczny jest wpływ kąta padania światła na wartość 
współczynnika luminancji. Współczynnik odbicia sρ , który związany jest z odbiciem 
powierzchniowym zwiększa swoją wartość od 0.092 przy kącie padania światła 200 do 0.422 
przy kącie padania światła 800.  
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Rys. 6.4 Biała kartka papieru. Współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. Porównanie 
pomierzonych wartości z obliczonymi za pomocą zależności 6.1. 

 
 
C. Mleczne szkło 
Dane pomiarowe próbki zaczerpnięto z biblioteki charakterystyk odbiciowych materiałów 

opublikowanej w pracy [68]. W tabeli 6.10 przedstawiono pomierzone dla różnych kątów 
padania światła współczynniki luminancji.  

 
Tabela 6.10 Pomierzone współczynniki luminancji mlecznego szkła. 

Kąt padania światła θi  
00 100 200 300 400 500 600 700 800 

-700 0.355 0.377 0.369 0.348 0.369 0.371 0.359 *** 0.242 
-600 0.412 0.402 0.395 0.401 0.410 0.406 *** 0.359 0.266 
-500 0.417 0.408 0.414 0.419 0.421 *** 0.406 0.371 0.286 
-400 0.415 0.415 0.419 0.422 *** 0.421 0.410 0.369 0.259 
-300 0.417 0.419 0.424 *** 0.422 0.419 0.401 0.348 0.281 
-200 0.422 0.421 *** 0.424 0.419 0.414 0.395 0.369 0.287 
-100 0.426 *** 0.421 0.419 0.415 0.408 0.402 0.377 0.253 

00 *** 0.426 0.422 0.417 0.415 0.417 0.412 0.355 0.277 
100 0.427 *** 0.422 0.422 0.425 0.426 0.396 0.371 0.249 
200 0.424 0.423 *** 0.432 0.434 0.423 0.413 0.358 0.267 
300 0.420 0.425 0.433 *** 0.435 0.437 0.407 0.377 0.276 
400 0.425 0.428 0.436 0.437 *** 0.431 0.427 0.383 0.286 
500 0.422 0.426 0.427 0.438 0.437 *** 0.437 0.392 0.291 
600 0.414 0.412 0.418 0.420 0.433 0.442 *** 0.405 0.307 
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700 0.378 0.379 0.382 0.391 0.400 0.407 0.411 *** 0.249 
 

Dla analizowanej próbki materiału występuje odbicie kierunkowe. W kącie rθ  równym 
kątowi odbicia pomiar współczynnika luminancji nie jest możliwy gdyż wartość mierzonej 
luminancji jest zbyt duża. Z tego powodu parametrem wpływającym w sposób istotny na 
charakterystykę odbiciową tego materiału będzie większa od zera wartość parametru sα . 
Ponieważ rozpatrywana próbka materiału jest gładka parametr scα  zależy od stopnia 
chropowatości powierzchni będzie miał wartość zero. Optymalne wartości parametrów 
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wyznaczane są za pomocą programu „kattorna”. Przy obliczaniu minimum  funkcji 1
β∆  (6.10), 

okazuje się, że nie jest możliwe określenie optymalnych wartości parametrów *n  i *s . Dla 
wszystkich wartości parametrów n i s funkcja 1

β∆  ma tę samą wartość. W związku z tym wartość 
parametru n zostanie przyjęta jako wartość współczynnika załamania ośrodka występująca dla 
szkła (n=1.52). W związku z powyższym optymalne wartości parametrów, za pomocą których 
wyznaczana jest charakterystyka odbiciowa są następujące: 

52.1* =n  
*s  nieokreślony 

0* =scα  

1* =sα  

472.0* =va  
Za pomocą programu „ricochet” na podstawie ustalonych, optymalnych wartości 

parametrów ***** ,,,, san vscs αα  z równania 6.1 obliczono współczynniki luminancji i 
zamieszczono je w tabeli 6.11. 

 
Tabela 6.11 Współczynniki luminancji dla próbki mlecznego szkła wyznaczone z zależności 6.1 dla 

optymalnych parametrów ***** ,,,, san vscs αα . 
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 0.373 0.373 0.373 0.372 0.371 0.366 0.354 *** 0.237 
-600 0.410 0.410 0.410 0.409 0.408 0.402 *** 0.354 0.261 
-500 0.425 0.425 0.424 0.424 0.422 *** 0.402 0.366 0.270 
-400 0.430 0.430 0.430 0.429 *** 0.422 0.408 0.371 0.274 
-300 0.432 0.432 0.432 *** 0.429 0.424 0.409 0.372 0.275 
-200 0.433 0.433 *** 0.432 0.430 0.424 0.410 0.373 0.275 
-100 0.433 *** 0.433 0.432 0.430 0.425 0.410 0.373 0.275 

00 *** 0.433 0.433 0.432 0.430 0.425 0.410 0.373 0.275 
100 0.433 *** 0.433 0.432 0.430 0.425 0.410 0.373 0.275 
200 0.433 0.433 *** 0.432 0.430 0.425 0.410 0.373 0.275 
300 0.433 0.433 0.432 *** 0.430 0.424 0.410 0.373 0.275 
400 0.432 0.432 0.432 0.431 *** 0.424 0.409 0.372 0.275 
500 0.430 0.430 0.430 0.429 0.427 *** 0.408 0.371 0.274 
600 0.425 0.425 0.424 0.424 0.422 0.417 *** 0.366 0.270 
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700 0.373 0.373 0.373 0.372 0.371 0.366 0.354 *** 0.237 
 
W tabeli 6.12 przedstawiono porównanie pomierzonych wartości współczynników 

luminancji (tabela 6.10) z wartościami wyznaczonymi za pomocą równania 6.1 (tabela 6.11).  
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Tabela 6.12 Porównanie pomierzonych wartości współczynników luminancji βM dla mlecznego szkła, z 
wartościami β wyznaczonymi za pomocą równania 6.1. Moduł liczby stanowiącej względną procentową 

różnicę: %100/)( ⋅− MM βββ  
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 5.0 1.0 0.9 7.1 0.4 1.4 1.4 *** 1.8 
-600 0.4 2.1 3.7 2.1 0.5 0.9 *** 1.4 1.8 
-500 1.7 4.0 2.6 1.2 0.2 *** 0.9 1.4 5.4 
-400 3.6 3.5 2.6 1.6 *** 0.2 0.5 0.4 5.8 
-300 3.7 3.1 1.9 *** 1.6 1.2 2.1 7.1 2.3 
-200 2.4 2.7 *** 1.9 2.6 2.6 3.7 0.9 4.2 
-100 1.5 *** 2.7 3.1 3.5 4.0 2.1 1.0 8.7 

00 *** 1.5 2.4 3.7 3.6 1.7 0.4 5.0 0.7 
100 1.2 *** 2.5 2.4 1.3 0.4 3.5 0.5 10.7 
200 2.0 2.3 *** 0.1 0.8 0.3 0.6 4.1 3.0 
300 2.9 1.7 0.2 *** 1.3 2.9 0.7 1.1 0.1 
400 1.5 0.9 0.9 1.2 *** 1.7 4.0 2.8 3.8 
500 1.8 0.9 0.6 2.0 2.1 *** 6.8 5.4 6.1 
600 2.5 3.1 1.5 0.8 2.5 5.7 *** 9.7 12.1 
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700 1.2 1.7 2.3 4.8 7.4 10.0 14.0 *** 4.6 
 
Wyniki uzyskane za pomocą równania 6.1 należy uznać za jeszcze lepsze w stosunku do 

wyników uzyskanych dla wcześniej analizowanych materiałów. Różnice z pomierzonymi 
wartościami są mniejsze i nie przekraczają 15%.   

Na rysunku 6.5 przedstawiono współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. 
Widoczny jest wpływ parametru 1* =sα  na przebieg krzywych współczynników luminancji. 
Wartość współczynnika sα  i sρ  wpływa na wartość wyrażenia ( )( )θρ pow−1  co prowadzi do 
zmniejszenia wartości współczynników luminancji przy zwiększaniu kątów padania światła iθ  i 
kątów obserwacji rθ . Gdyby do opisu funkcji 6.1 nie wprowadzono czynnika odpowiedzialnego 
za odbicie kierunkowe w postaci współczynnika sα  i sρ  to w tym przypadku uzyskano by 
charakterystykę odbiciową odpowiadającą materiałowi idealnie rozpraszającemu światło. Taka 
charakterystyka byłaby niewystarczająco dokładna. Wyraźnie widoczne jest zmniejszenie 
współczynników luminancji dla kąta padania światła 800 oraz przy dużych kątach obserwacji 
(patrz rysunek 6.5 i 6.6). Współczynnik odbicia sρ , który związany jest z odbiciem 
powierzchniowym zwiększa swoją wartość od 0.043 przy kącie padania światła 200 do 0.391 
przy kącie padania światła 800.  
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Rys. 6.5 Mleczne szkło. Współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800.  

Porównanie pomierzonych wartości z obliczonymi za pomocą zależności 6.1. 
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Rys. 6.6 Mleczne szkło. Obliczone wartości współczynników luminancji dla kątów padania światła  

00, 500 i 800.  
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D. Płytka z mlecznego metaakrylu 
Dane pomiarowe próbki zaczerpnięto z biblioteki charakterystyk odbiciowych materiałów 

opublikowanej w pracy [68]. W tabeli 6.13 przedstawiono pomierzone dla różnych kątów 
padania światła współczynniki luminancji.  

 
Tabela 6.13 Pomierzone współczynniki luminancji płytki z mlecznego metaakrylu. 

Kąt padania światła θi  
00 100 200 300 400 500 600 700 800 

-700 0.445 0.472 0.447 0.429 0.475 0.472 0.499 *** 0.361 
-600 0.510 0.493 0.484 0.509 0.521 0.539 *** 0.499 0.356 
-500 0.515 0.507 0.525 0.537 0.557 *** 0.539 0.472 0.380 
-400 0.519 0.531 0.539 0.554 *** 0.557 0.521 0.475 0.308 
-300 0.540 0.541 0.553 *** 0.554 0.537 0.509 0.429 0.332 
-200 0.567 0.562 *** 0.553 0.539 0.525 0.484 0.447 0.371 
-100 0.613 *** 0.562 0.541 0.531 0.507 0.493 0.472 0.311 

00 *** 0.613 0.567 0.540 0.519 0.515 0.510 0.445 0.322 
100 0.650 *** 0.593 0.539 0.530 0.531 0.495 0.448 0.279 
200 0.580 0.655 *** 0.590 0.561 0.536 0.509 0.430 0.310 
300 0.548 0.569 0.661 *** 0.596 0.550 0.504 0.453 0.318 
400 0.528 0.544 0.575 0.672 *** 0.593 0.543 0.462 0.325 
500 0.523 0.531 0.549 0.588 0.779 *** 0.622 0.515 0.332 
600 0.511 0.514 0.523 0.541 0.599 0.844 *** 0.775 0.476 
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θ r
 

700 0.465 0.467 0.469 0.483 0.507 0.579 1.061 *** 0.734 
 

Dla analizowanej próbki materiału występuje odbicie kierunkowe. W kącie rθ  równym 
kątowi odbicia pomiar współczynnika luminancji nie jest możliwy gdyż wartość mierzonej 
luminancji jest zbyt duża. Z tego powodu parametrem wpływającym w sposób istotny na 
charakterystykę odbiciową tego materiału będzie większa od zera wartość parametru sα . 
Optymalne wartości parametrów wyznaczane są za pomocą programu „kattorna”. Przy 
obliczaniu minimum  funkcji 1

β∆  (6.10), okazuje się, że nie jest możliwe określenie optymalnych 

wartości parametrów *n  i *s . Dla wszystkich wartości parametrów n i s funkcja 1
β∆  ma tę samą 

wartość. W związku z tym wartość parametru n zostanie przyjęta jako wartość współczynnika 
załamania ośrodka występująca dla większości materiałów plastikowych (n=1.5). W związku z 
powyższym optymalne wartości parametrów, za pomocą których wyznaczana jest 
charakterystyka odbiciowa są następujące: 

5.1* =n  
9* =s   

181.0* =scα  

1* =sα  

598.0* =va  
Za pomocą programu „ricochet” na podstawie ustalonych, optymalnych wartości 

parametrów ***** ,,,, san vscs αα  z równania 6.1 obliczono współczynniki luminancji i 
zamieszczono je w tabeli 6.14. 
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Tabela 6.14 Współczynniki luminancji dla próbki mlecznego metaakrylu wyznaczone z zależności 6.1 dla 
optymalnych parametrów ***** ,,,, san vscs αα . 

Kąt padania światła θi  
00 100 200 300 400 500 600 700 800 

-700 0.461 0.461 0.461 0.460 0.458 0.452 0.437 *** 0.289 
-600 0.508 0.508 0.508 0.508 0.505 0.499 *** 0.437 0.319 
-500 0.527 0.527 0.527 0.526 0.523 *** 0.499 0.452 0.330 
-400 0.534 0.534 0.533 0.533 *** 0.523 0.505 0.458 0.335 
-300 0.538 0.537 0.536 *** 0.533 0.526 0.508 0.460 0.336 
-200 0.541 0.539 *** 0.536 0.533 0.527 0.508 0.461 0.336 
-100 0.543 *** 0.539 0.537 0.534 0.527 0.508 0.461 0.337 

00 *** 0.543 0.541 0.538 0.534 0.527 0.508 0.461 0.337 
100 0.543 *** 0.544 0.541 0.536 0.528 0.509 0.461 0.337 
200 0.541 0.544 *** 0.544 0.539 0.530 0.510 0.462 0.337 
300 0.539 0.542 0.544 *** 0.544 0.535 0.514 0.464 0.338 
400 0.537 0.539 0.542 0.545 *** 0.542 0.523 0.473 0.345 
500 0.534 0.535 0.537 0.541 0.546 *** 0.539 0.498 0.379 
600 0.527 0.527 0.528 0.531 0.539 0.550 *** 0.556 0.498 
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700 0.461 0.461 0.461 0.463 0.471 0.492 0.541 *** 0.832 
 
W tabeli 6.15 przedstawiono porównanie pomierzonych wartości współczynników 

luminancji (tabela 6.13) z wartościami wyznaczonymi za pomocą równania 6.1 (tabela 6.14).  
 

Tabela 6.15 Porównanie pomierzonych wartości współczynników luminancji βM dla mlecznego 
metaakrylu, z wartościami β wyznaczonymi za pomocą równania 6.1. Moduł liczby stanowiącej względną 

procentową różnicę: %100/)( ⋅− MM βββ  
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 3.5 2.3 3.0 7.4 3.6 4.1 12.5 *** 19.9 
-600 0.2 3.1 5.1 0.2 2.9 7.5 *** 12.5 10.5 
-500 2.3 4.0 0.3 2.0 6.0 *** 7.5 4.1 13.2 
-400 3.0 0.5 1.1 3.8 *** 6.0 2.9 3.6 8.5 
-300 0.4 0.8 3.0 *** 3.8 2.0 0.2 7.4 1.2 
-200 4.6 4.1 *** 3.0 1.1 0.3 5.1 3.0 9.2 
-100 11.4 *** 4.1 0.8 0.5 4.0 3.1 2.3 8.1 

00 *** 11.4 4.6 0.4 3.0 2.3 0.2 3.5 4.4 
100 16.5 *** 8.4 0.3 1.1 0.7 2.7 2.8 20.8 
200 6.6 17.1 *** 7.8 3.8 1.1 0.1 7.4 8.7 
300 1.6 4.8 17.6 *** 8.8 2.8 1.9 2.5 6.2 
400 1.6 1.0 5.8 18.9 *** 8.6 3.7 2.3 6.0 
500 2.0 0.6 2.2 7.9 29.9 *** 13.5 3.3 14.0 
600 3.0 2.6 0.9 1.8 10.1 34.9 *** 28.2 4.6 
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700 0.7 1.2 1.6 4.0 7.2 15.1 49.0 *** 13.3 
 
Uzyskane wyniki  są nieco gorsze, największy błąd występuje dla kątów 060=iθ  

i 070=rθ . Błąd, który wystąpił w tym wypadku może być spowodowany trudnością w 
dokładnym wyznaczeniu optymalnych wartości parametrów *n  i *s  dla materiału o prawie 
doskonale gładkiej (nie chropowatej) powierzchni.  

Na rysunku 6.7 przedstawiono współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. 
Widoczny jest wpływ parametru 1* =sα  na przebieg krzywych współczynników luminancji. 
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Wartość współczynnika sα  i sρ  wpływa na wartość wyrażenia ( )( )θρ pow−1  co prowadzi do 
zmniejszenia wartości współczynników luminancji przy zwiększaniu kątów padania światła iθ  i 
kątów obserwacji rθ . Łatwo zauważyć widoczny wpływ kąta padania światła na wartość 
współczynnika luminancji. Współczynnik odbicia sρ , który związany jest z odbiciem 
powierzchniowym zwiększa swoją wartość od 0.040 przy kącie padania światła 200 do 0.388 
przy kącie padania światła 800.  
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Rys. 6.7 Płytka z mlecznego metaakrylu. Współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. 

Porównanie pomierzonych wartości z obliczonymi za pomocą zależności 6.1. 
 
E. Betonowy bloczek 
Dane pomiarowe próbki zaczerpnięto z biblioteki charakterystyk odbiciowych materiałów 

opublikowanej w pracy [68]. W tabeli 6.16 przedstawiono pomierzone dla różnych kątów 
padania światła współczynniki luminancji.  

Analizowana próbka charakteryzuje się odbiciem rozproszonym, jednak po dokładnym 
przyjrzeniu się zależności współczynników luminancji od kąta padania światła i kąta obserwacji 
można zauważyć ciekawe zjawisko. Współczynniki luminancji są mniej więcej stałe dla różnych 
kątów obserwacji za wyjątkiem kątów leżących w półpłaszczyźnie zawierającej kierunek 
promieniowania padającego (w tej półpłaszczyźnie wartości kątów rθ  są ujemne). Dla tych 
kątów współczynniki luminancji ulegają zwiększeniu. Ta właściwość tego materiału staje się 
jeszcze bardziej widoczna przy większych kątach padania światła.  Oczywiście współczynniki 
luminancji zwiększają się również wraz ze wzrostem kątów obserwacji w półpłaszczyźnie 
zawierającej kierunek odbicia. 
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Tabela 6.16 Pomierzone współczynniki luminancji betonowego bloczka. 
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 0.284 0.305 0.326 0.351 0.378 0.424 0.510 *** 0.749 
-600 0.285 0.299 0.315 0.331 0.366 0.412 *** 0.510 0.558 
-500 0.286 0.294 0.305 0.325 0.360 *** 0.412 0.424 0.467 
-400 0.285 0.294 0.305 0.332 *** 0.360 0.366 0.378 0.429 
-300 0.285 0.295 0.314 *** 0.332 0.325 0.331 0.351 0.384 
-200 0.291 0.305 *** 0.314 0.305 0.305 0.315 0.326 0.346 
-100 0.302 *** 0.305 0.295 0.294 0.294 0.299 0.305 0.324 

00 *** 0.302 0.291 0.285 0.285 0.286 0.285 0.284 0.291 
100 0.299 0.287 0.281 0.278 0.277 0.273 0.275 0.269 0.306 
200 0.288 0.280 0.276 0.274 0.268 0.268 0.262 0.273 0.302 
300 0.281 0.275 0.271 0.265 0.265 0.257 0.260 0.270 0.298 
400 0.280 0.272 0.265 0.262 0.257 0.258 0.261 0.275 0.308 
500 0.280 0.267 0.259 0.257 0.255 0.262 0.268 0.287 0.338 
600 0.275 0.266 0.262 0.256 0.260 0.262 0.282 0.318 0.400 
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700 0.279 0.270 0.260 0.261 0.266 0.281 0.309 0.378 0.557 
 
Optymalne wartości parametrów wyznaczane są za pomocą programu „kattorna”. 

Optymalne wartości parametrów, za pomocą których wyznaczana jest charakterystyka 
odbiciowa są następujące: 

26.1* =n  
75.0* =s   
079.2* =scα  

0* =sα  

283.0* =va  
Za pomocą programu „ricochet” na podstawie ustalonych, optymalnych wartości 

parametrów ***** ,,,, san vscs αα  z równania 6.1 obliczono współczynniki luminancji 
i zamieszczono je w tabeli 6.17. 

 
Tabela 6.17 Współczynniki luminancji dla próbki betonowego bloczku wyznaczone z zależności 6.1 dla 

optymalnych parametrów ***** ,,,, san vscs αα . 
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 0.275 0.284 0.298 0.319 0.353 0.406 0.492 *** 0.675 
-600 0.286 0.293 0.303 0.316 0.337 0.368 *** 0.492 0.606 
-500 0.287 0.292 0.299 0.308 0.321 *** 0.368 0.406 0.477 
-400 0.288 0.291 0.296 0.302 *** 0.321 0.337 0.353 0.388 
-300 0.287 0.289 0.293 *** 0.302 0.308 0.316 0.319 0.332 
-200 0.287 0.288 *** 0.293 0.296 0.299 0.303 0.298 0.299 
-100 0.286 *** 0.288 0.289 0.291 0.292 0.293 0.284 0.278 

00 *** 0.286 0.287 0.287 0.288 0.287 0.286 0.275 0.265 
100 0.286 0.286 0.285 0.285 0.285 0.284 0.282 0.270 0.259 
200 0.287 0.285 0.284 0.283 0.283 0.282 0.280 0.268 0.258 
300 0.288 0.285 0.284 0.282 0.282 0.281 0.280 0.270 0.263 
400 0.288 0.286 0.284 0.282 0.282 0.282 0.282 0.276 0.275 
500 0.291 0.287 0.285 0.284 0.284 0.286 0.289 0.289 0.299 
600 0.293 0.289 0.286 0.286 0.288 0.293 0.302 0.311 0.341 
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700 0.275 0.270 0.268 0.269 0.275 0.286 0.305 0.335 0.400 
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W tabeli 6.18 przedstawiono porównanie pomierzonych wartości współczynników 
luminancji (tabela 6.16) z wartościami wyznaczonymi za pomocą równania 6.1 (tabela 6.17).  

 
Tabela 6.18 Porównanie pomierzonych wartości współczynników luminancji βM dla próbki betonowego 
bloczku, z wartościami β wyznaczonymi za pomocą równania 6.1. Moduł liczby stanowiącej względną 

procentową różnicę: %100/)( ⋅− MM βββ  
Kąt padania światła θi  

00 100 200 300 400 500 600 700 800 
-700 3.2 6.8 8.5 8.9 6.7 4.2 3.5 *** 9.8 
-600 0.5 2.0 4.1 4.7 8.1 10.8 *** 3.5 8.7 
-500 0.5 0.7 1.9 5.4 10.9 *** 10.8 4.2 2.2 
-400 0.9 0.9 3.0 9.0 *** 10.9 8.1 6.7 9.6 
-300 0.5 2.0 6.9 *** 9.0 5.4 4.7 8.9 13.4 
-200 1.4 5.6 *** 6.9 3.0 1.9 4.1 8.5 13.6 
-100 5.1 *** 5.6 2.0 0.9 0.7 2.0 6.8 14.3 

00 *** 5.1 1.4 0.5 0.9 0.5 0.5 3.2 8.9 
100 4.3 0.6 1.5 2.2 2.7 3.9 2.4 0.5 15.3 
200 0.3 1.6 2.9 3.4 5.4 4.9 6.7 2.0 14.5 
300 2.3 3.7 4.8 6.7 6.3 9.2 7.8 0.0 11.7 
400 3.0 4.8 6.9 7.5 9.6 9.3 8.0 0.3 10.7 
500 3.9 7.5 9.9 10.4 11.8 9.3 8.1 0.4 11.5 
600 6.5 8.5 9.1 11.7 11.0 11.6 7.0 2.1 14.8 

K
ąt

 o
bs

er
w

ac
ji 

θ r
 

700 1.2 0.2 2.9 3.0 3.3 1.6 1.1 11.4 28.0 
 
Uzyskano zadowalające wyniki. Proponowana metoda potwierdziła swoją przydatność do 

opisu charakterystyk odbiciowych materiałów, które cechuje odbicie powrotne. Różnice z 
pomierzonymi wartościami są dla większości kątów mniejsze niż 20% (za wyjątkiem kąta 
padania światła 800 i kąta obserwacji 700).  

Na rysunku 6.8 przedstawiono współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. 
Widoczne jest zwiększanie współczynników luminancji wraz ze wzrostem kąta obserwacji 
szczególnie w płaszczyźnie zawierającej kierunek padania światła. Współczynnik odbicia sρ , 
który związany jest z odbiciem powierzchniowym zwiększa swoją wartość od 0.013 przy kącie 
padania światła 200 do 0.319 przy kącie padania światła 800.  
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Kąt padania światła 800
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Rys. 6.8 Betonowy bloczek. Współczynniki luminancji dla kąta padania światła 200 i 800. Porównanie 
pomierzonych wartości z obliczonymi za pomocą zależności 6.1. 
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7. BADANIA PORÓWNAWCZE  
 
 
7.1. Porównanie wyników obliczeń z danymi pomiarowymi 
 
Sprawdzenie dokładności proponowanej metody przeprowadzono wykonując porównanie 

pomierzonych wartości natężenia oświetlenia w rzeczywistym pomieszczeniu z wartościami 
uzyskanymi z obliczeń. Pomiary wykonano w modelowych, zamkniętych pomieszczeniach 
oświetlonych światłem sztucznym. Weryfikację przeprowadzono dla dwóch charakterystycznych 
przypadków, które pozwalają na wszechstronną kontrolę dokładności proponowanej metody. 
Przypadki te dotyczą dwóch rodzajów oświetlenia: oświetlenia pośredniego i oświetlenia 
bezpośredniego.   

 
 
7.1.1.  Porównanie wyników obliczeń z danymi pomiarowymi dla oświetlenia 
pośredniego 
 
Pierwszy przykład porównania wyników obliczeń dotyczy pomieszczenia, w którym 

rozmieszczone są oprawy oświetlenia pośredniego. Pomiary rozkładu natężenia oświetlenia na 
płaszczyźnie podłogi wykonane zostały w japońskiej firmie INTEGRA i opublikowane w pracy 
[30]. Pomiary wykonano dla trzech przypadków różniących się między sobą wysokością 
pomieszczenia i sposobem rozmieszczenia opraw. Niezmienne pozostają wymiary 
pomieszczenia: 

- długość 6.92 m, 
- szerokość 4.75 m, 
współczynniki odbicia powierzchni występujących we wnętrzu: 
- współczynnik odbicia sufitu 0.88, 
- współczynnik odbicia ścian 0.74, 
- współczynnik odbicia podłogi 0.46, 
oraz rodzaje zastosowanych opraw oświetleniowych. W każdym przypadku w 

pomieszczeniu rozmieszczono  cztery oprawy oświetleniowe. Oprawy umieszczono na stojakach 
o wysokości 1.655m. W załączniku 3 zamieszczono krzywe światłości zastosowanych opraw.  

Materiały pokrywające sufit, ściany i podłogę charakteryzują się odbiciem rozproszonym. 
 
A. Przypadek pierwszy 
Oprawy rozmieszczone są symetrycznie w pomieszczeniu o wysokości 2.5 m (rys. 7.1).  
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Rys. 7.1 Symetryczne rozmieszczenie opraw oświetlenia pośredniego. Przypadek pierwszy, wysokość 

pomieszczenia 2.5m. 
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Prezentowana w niniejszej pracy metoda koncentruje się na wyznaczaniu rozkładów 
luminancji. Dostępne do analizy dane pomiarowe dotyczą jednak rozkładu natężenia oświetlenia. 
W przypadku konieczności obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie 
charakteryzującej się odbiciem rozproszonym o współczynniku odbicia ρ, istnieje możliwość 
obliczenia rozkładu luminancji na tej powierzchni a następnie przeliczenia luminancji L na 
natężenie oświetlenia E za pomocą wzoru (7.1): 

 

LE ⋅=
ρ
π           (7.1) 

 
Możliwości takiej nie ma kiedy wyznaczamy rozkłady natężenia oświetlenia na 

płaszczyznach umownych, na przykład na płaszczyznach roboczych znajdujących się w pewnej 
odległości od podłogi. W takim przypadku istnieje możliwość bezpośredniego wyznaczenia 
rozkładu natężenia oświetlenia za pomocą metody proponowanej w niniejszej pracy. Do 
wyznaczenia rozkładu natężenia oświetlenia została wykorzystana równoważna definicja 
natężenia oświetlenia [32], w której liczona jest całka dla półsfery widzianej z punktu, dla 
którego obliczane jest natężenie oświetlenia (7.2). 

 

∫ ⋅⋅=
π

Ωθ
2

cos dLE          (7.2) 

gdzie: 
L –  luminancja padających z różnych kierunków na dany punkt elementarnych wiązek 

promieniowania rozchodzących się w kątach przestrzennych Ωd , 
θ – kąt między kierunkiem danej wiązki promieniowania a normalną do powierzchni 

w danym punkcie. 
 
W każdym punkcie, w którym ma być wyznaczone natężenie oświetlenia wyznacza się 

luminancje elementarnych wiązek promieniowania (promieni) wysłanych z danego punktu w 
półprzestrzeń. Następnie sumując luminancje wyznaczone dla tych promieni oblicza się 
natężenie oświetlenia.  

Obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody 
opisanej w rozdziale 4 niniejszej pracy. Wybrano zestaw parametrów sterujących procesem 
obliczeń tak aby uzyskać najbardziej dokładne rezultaty. W szczególności skoncentrowano się 
na dokładnym wyznaczeniu składowej bezpośredniej i składowej pośredniej natężenia 
oświetlenia. W załączniku 4 zamieszczono wartości parametrów sterujących procesem obliczeń. 
Wyniki obliczeń przedstawione są w tabeli 7.2. 

 
Tabela 7.2 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie podłogi dla przypadku pierwszego. Średnie 

natężenie oświetlenia 999 lx. Dane uzyskane z obliczeń. 
Y [m]  

0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 
0.494 880 1008 105 1021 901 
1.483 944 1062 1109 1075 960 
2.471 923 1014 1043 1024 938 
3.460 887 973 994 980 898 
4.449 937 1027 1054 1037 950 
5.437 967 1085 1134 1098 983 

X 
[m

] 

6.426 906 1032 1084 1047 925 
 



 92

W tabeli 7.3 przedstawiono względną procentową różnicę pomiędzy wartościami 
uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń. 

 
Tabela 7.3 Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami 
uzyskanymi z obliczeń dla przypadku pierwszego. Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami 

średnimi wynosi 3.3 %. 
Y [m]  

0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 
0.494 -4.8 -0.8 0.4 2.8 -1.2 
1.483 -1.5 -1.1 0.9 3.1 1.1 
2.471 -2.6 -0.4 0.7 0.5 -0.9 
3.460 -0.8 -0.3 1.6 2.0 0.3 
4.449 2.3 4.1 5.0 4.0 4.1 
5.437 7.0 8.0 8.5 10.0 7.3 

X 
[m

] 

6.426 8.4 9.5 8.9 9.8 8.4 
 
B. Przypadek drugi 
Oprawy rozmieszczone są symetrycznie w pomieszczeniu o wysokości 3.5 m (rys. 7.1). 

Przypadek ten różni się od przypadku pierwszego tylko wysokością pomieszczenia. 
 

Tabela 7.4 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie podłogi dla przypadku drugiego. Średnie 
natężenie oświetlenia 831 lx. Dane uzyskane z pomiarów. 

Y [m]  
0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 

0.494 620 750 780 760 620 
1.483 750 860 890 880 750 
2.471 780 880 930 890 780 
3.460 790 900 930 910 880 
4.449 810 910 950 930 820 
5.437 800 920 950 930 800 

X 
[m

] 

6.426 690 830 850 840 700 
 
Dane uzyskane z pomiarów przedstawiono w tabeli 7.4. W tabeli 7.5 zamieszczono z kolei 

wyniki obliczeń rozkładu natężenia oświetlenia dla przypadku drugiego. Dobrano identyczny jak 
w przypadku pierwszym zestaw parametrów sterujących procesem obliczeń (załącznik 4). 

 
Tabela 7.5 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie podłogi dla przypadku drugiego. Średnie 

natężenie oświetlenia 821 lx. Dane uzyskane z obliczeń. 
Y [m]  

0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 
0.494 629 759 804 762 633 
1.483 746 861 902 865 749 
2.471 810 903 939 907 812 
3.460 820 914 946 916 823 
4.449 813 912 943 914 818 
5.437 755 872 913 876 760 

X 
[m

] 

6.426 638 770 815 775 645 
 
 W tabeli 7.6 przedstawiono względną procentową różnicę pomiędzy wartościami 

uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń. 
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Tabela 7.6 Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami 
uzyskanymi z obliczeń dla przypadku drugiego. Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami 

średnimi wynosi 1.2 %. 
Y [m]  

0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 
0.494 -1.5 -1.2 -3.0 -0.3 -2.1 
1.483 0.5 -0.1 -1.4 1.7 0.2 
2.471 -3.8 -2.6 -0.9 -1.9 -4.1 
3.460 -3.7 -1.5 -1.7 -0.7 6.5 
4.449 -0.3 -0.2 0.7 1.7 0.2 
5.437 5.7 5.2 3.9 5.8 5.0 

X 
[m

] 

6.426 7.5 7.2 4.2 7.7 7.8 
 
C. Przypadek trzeci 
Oprawy rozmieszczone są niesymetrycznie w pomieszczeniu o wysokości 3.5 m (rys. 7.2). 

Dla takiego ustawienia opraw oświetleniowych wykonano pomiary rozkładu natężenia 
oświetlenia, a wyniki zamieszczono w tabeli 7.7. 

 

X [m] X [m]

Y [m]

1.46 1.462.46 2.464.46 4.465.46 5.46

0.875

3.875

4.75

6.92 6.92

Z [m]

1.665

3.50

Oprawa 3 Oprawa 1

Oprawa 2Oprawa 4

 
Rys. 7.2 Niesymetryczne rozmieszczenie opraw oświetlenia pośredniego. Przypadek trzeci, wysokość 

pomieszczenia h=3.5m.  
 

Tabela 7.7 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie podłogi dla przypadku trzeciego. Średnie 
natężenie oświetlenia 866 lx. Dane uzyskane z pomiarów. 

Y [m]  
0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 

0.494 680 800 800 740 620 
1.483 770 920 930 850 720 
2.471 810 990 1000 950 810 
3.460 870 1000 1030 1000 870 
4.449 840 970 1030 1030 840 
5.437 780 900 980 990 810 

X 
[m

] 

6.426 690 790 860 880 750 
 
W tabeli 7.8 zamieszczono wyniki obliczeń rozkładu natężenia oświetlenia dla przypadku 

trzeciego. Dobrano identyczny jak w przypadku pierwszym i drugim zestaw parametrów 
sterujących procesem obliczeń (załącznik 4). 
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Tabela 7.8 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie podłogi dla przypadku trzeciego. Średnie 
natężenie oświetlenia 847 lx. Dane uzyskane z obliczeń. 

Y [m]  
0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 

0.494 705 810 825 773 682 
1.483 708 884 937 884 782 
2.471 734 931 1001 957 844 
3.460 859 978 1017 973 858 
4.449 847 959 999 933 735 
5.437 783 888 940 886 711 

X 
[m

] 

6.426 684 777 826 813 706 
 
 W tabeli 7.9 przedstawiono względną procentową różnicę pomiędzy wartościami 

uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń. 
 

Tabela 7.9 Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami 
uzyskanymi z obliczeń dla przypadku trzeciego. Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami 

średnimi wynosi 2.2 %. 
Y [m]  

0.475 1.425 2.375 3.325 4.275 
0.494 -3.6 -1.2 -3.1 -4.5 -10.0 
1.483 8.0 3.9 -0.8 -4.0 -8.6 
2.471 9.4 5.9 -0.1 -0.7 -4.2 
3.460 1.3 2.2 1.3 2.7 1.3 
4.449 -0.8 1.1 3.0 9.4 12.5 
5.437 -0.3 1.4 4.1 10.5 12.2 

X 
[m

] 

6.426 0.8 1.7 3.9 7.6 5.9 
 
W tabeli 7.10 dla wszystkich trzech przypadków zamieszczono wartości względnej 

procentowej różnicy (∆%) pomiędzy wartościami średnimi, bezwzględne odchylenie 
standardowe (σ) pomiędzy wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z 
obliczeń. Zamieszczono również procentową wartość odchylenia standardowego (σ%) 
odniesioną do średniej wartości natężenia oświetlenia oraz największą (maks.%) i najmniejszą 
(min.%) względną procentową różnicę pomiędzy wartościami uzyskanymi z pomiarów a 
wartościami uzyskanymi z obliczeń. 

 
Tabela 7.10 Porównanie wartości uzyskanych z pomiarów i wartości uzyskanych z obliczeń. 

 ∆% σ σ% maks.% min.% 
Przypadek pierwszy 3.3 45.7 4.4 10.0 -4.8 
Przypadek drugi 1.2 30.0 3.6 7.8 -4.1 
Przypadek trzeci 2.2 44.5 5.1 12.5 -10.0 

 
We wszystkich trzech przypadkach uzyskano zadowalającą zgodność pomiędzy rozkładem 

natężenia oświetlenia uzyskanym z pomiarów a wartościami uzyskanymi w procesie obliczeń. 
Różnice jakie występują są zawsze mniejsze niż 15%, a po wyeliminowaniu skrajnych 
przypadków mniejsze niż 10%. Należy przy tym zauważyć, że porównanie wyników obliczeń z 
danymi pomiarowymi nie jest proste i nie zawsze jednoznaczne. Porównanie takie polega na 
wykonaniu pomiarów rozkładu luminancji bądź rozkładu natężenia oświetlenia w specjalnie 
urządzonym wnętrzu. Następnie zbiera się i zapisuje w odpowiednim formacie dane wejściowe 
pozwalające na wykonanie obliczeń. Dane te zawierają: 

- opis geometrii wnętrza, 
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- opis charakterystyk odbiciowych materiałów,  
- opis brył fotometrycznych i wymiarów zastosowanych opraw oświetleniowych. 
Dane wejściowe są zbierane i zapisywane z pewnym błędem wynikającym z przyjętej 

metody pomiarowej i sposobem wykonania pomiarów. Największy wpływ na błąd wykonania 
obliczeń może mieć błąd popełniony przy określaniu charakterystyk odbiciowych materiałów i 
brył fotometrycznych zastosowanych opraw oświetleniowych. W każdej sytuacji błąd związany 
z określeniem brył fotometrycznych zastosowanych opraw oświetleniowych będzie miał 
podobne znaczenie. Natomiast błąd związany z określeniem charakterystyk odbiciowych 
materiałów będzie miał tym większe znaczenie im większy udział w tworzeniu całkowitej 
wartości natężenia oświetlenia bądź luminancji będzie miała składowa pośrednia tych wielkości 
(składowa wynikająca z wielokrotnych odbić strumienia pomiędzy powierzchniami we wnętrzu). 
Będzie to szczególnie widoczne w przypadku wykonywania obliczeń z udziałem opraw 
oświetlenia pośredniego. 

W związku istnieniem błędów w opisie danych wejściowych, na podstawie których 
wykonuje się obliczenia trudno jednoznacznie określić dokładność stosowanej metody 
obliczeniowej. Biorąc pod uwagę błędy jakie występują przy pomiarach wielkości świetlnych 
można jedynie przypuszczać, że względna procentowa różnica na poziomie 10% - 20% 
pomiędzy wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń jest 
możliwa do zaakceptowania. 

W opisanych wyżej trzech przykładach największy błąd wyniósł 12.5%. Rozkład natężenia 
oświetlenia na podłodze jest niesymetryczny ponieważ bryły fotometryczne zastosowanych 
opraw są różne. Występujące różnice w bryłach fotometrycznych nie wskazują jednak na 
możliwość wystąpienia tak dużych niesymetrii w rozkładach natężenia oświetlenia. Największa 
różnica w wypromieniowanym strumieniu dotyczy oprawy drugiej i czwartej i wynosi 8%. 
Ponieważ w omawianym przypadku mamy do czynienia z regularnym rozmieszczeniem czterech 
opraw oświetlenia pośredniego to uzyskane różnice w rozkładach natężenia oświetlenia powinny 
być mniejsze. Tymczasem porównując uzyskane z pomiarów wartości natężenia oświetlenia dla 
punktów x=1.483, y=1.425 oraz x=5.437, y=3.325 uzyskuje się różnicę w wysokości 16% 
(tabela 7.1). Porównując dla tych samych punktów obliczone wartości natężenia oświetlenia 
uzyskuje się bardziej prawdopodobną różnicę w wysokości 3% (tabela 7.2). Obliczone różnice 
stawiają pod znakiem zapytania dokładność wykonania pomiarów rozkładu natężenia 
oświetlenia i/lub pomiarów brył fotometrycznych zastosowanych opraw. Prawdopodobny jest 
również błąd związany z niedokładnym określeniem położenia opraw. 

Pomimo wystąpienia wymienionych wyżej błędów, biorąc pod uwagę przeprowadzoną 
analizę należy stwierdzić, że otrzymane wyniki są zadowalające.  

W załączniku 5 zamieszczono wykonane w systemie RADIANCE obrazy wizualizacji 
pomieszczeń, dla których wykonano obliczenia rozkładów natężeń oświetlenia (rys. Z5.1 i Z5.2). 

 
 
7.1.2.  Porównanie wyników obliczeń z danymi pomiarowymi dla oświetlenia 
bezpośredniego 
 
Drugi przykład porównania wyników obliczeń dotyczy pomieszczenia, w którym 

rozmieszczone są oprawy oświetlenia bezpośredniego. Pomiary rozkładu natężenia oświetlenia 
na płaszczyźnie roboczej oraz rozkładu luminancji na ścianach wykonane zostały w Institut 
National de Recherche et de Sécurité w Nancy i opublikowane w pracy [68]. Pomiary wykonano 
dla dwóch przypadków różniących się między sobą ilością włączonych opraw oświetleniowych. 
Pomieszczenie ma następujące wymiary: 

- długość 5.00 m, 
- szerokość 3.50 m, 
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- wysokość 3.42 m. 
We wnętrzu, na suficie zawieszono dwie oprawy oświetleniowe, na środku pomieszczenia 

ustawiono stół a okno zasłonięto ciemną zasłoną. Dokładny opis geometrii wnętrza 
przedstawiono na rysunku 7.3. 

  

X [m]

Y [m]

1.29

Oprawa 2 Oprawa 1
Oprawa 1Oprawa 2

Zasłona

Kaloryfer
Stół

3.53 5.00

1.71

3.50

X [m]

Z [m]

0.77

3.42

5.00  
Rys. 7.3 Opis geometrii pomieszczenia, w którym wykonano pomiary rozkładu natężenia oświetlenia 

i rozkładu luminancji.  
 
Do oświetlenia pomieszczenia zastosowano oprawy firmy MAZDA. Są to oprawy 

Major 258GL na dwie świetlówki liniowe o mocy 58W każda. Oprawy  te przeznaczone są do 
montażu na suficie. Krzywe światłości tych opraw zostały zamieszczone w załączniku 3.    

Współczynniki odbicia powierzchni występujących we wnętrzu są następujące: 
- współczynnik odbicia sufitu 0.80, 
- współczynnik odbicia ścian 0.63, 
- współczynnik odbicia podłogi 0.79, 
- współczynnik odbicia zasłony 0.04, 
- współczynnik odbicia kaloryfera 0.49, 
- współczynnik odbicia stołu 0.09. 
Wszystkie powierzchnie występujące we wnętrzu charakteryzują się odbiciem 

rozproszonym.  
 
A. Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy 
Włączone są dwie oprawy. Wykonano następujące pomiary: 
- rozkład natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej znajdującej się na wysokości 

0.85 m nad podłogą, 
- rozkład luminancji na ścianie znajdującej się w płaszczyźnie x=5m oraz na ścianie 

znajdującej się w płaszczyźnie y=3.5m. 
Wyniki pomiarów zamieszczone są w tabelach 7.11, 7.12 i 7.13.  
 

Tabela 7.11 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na 
płaszczyźnie roboczej znajdującej się w odległości 0.85m od podłogi. Średnie natężenie oświetlenia 

450 lx. Dane uzyskane z pomiarów. 
X [m]  

0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 
2.92 315 413 454 431 356 
1.75 434 562 605 580 477 

Y 
[m

] 

0.58 340 439 487 471 391 
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Tabela 7.12 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Rozkład luminancji [cd/m2] na ścianie 
znajdującej się w płaszczyźnie x=5m. Średnia luminancja 53.5 cd/m2. Dane uzyskane z pomiarów. 

Y [m]  
2.92 1.75 0.58 

2.85 35 57 38 

Z 
[m

] 

1.71 55 77 59 
 

Tabela 7.13 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Rozkład luminancji [cd/m2] na ścianie 
znajdującej się w płaszczyźnie y=3.5m. Średnia luminancja 43.8 cd/m2. Dane uzyskane z pomiarów. 

X [m]  
0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 

2.85 23 37 35 42 33 

Z 
[m

] 

1.71 40 56 59 60 53 
 
Obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody 

opisanej w rozdziale 4 niniejszej pracy. Wybrano taki sam jak w przypadku wykonywania 
obliczeń w przykładzie pierwszym (dla opraw oświetlenia pośredniego) zestaw parametrów 
sterujących procesem obliczeń. W załączniku 4 zamieszczono wartości parametrów sterujących 
procesem obliczeń. Wyniki obliczeń przedstawione są w tabelach 7.14, 7.15 i 7.16. 

 
Tabela 7.14 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na 

płaszczyźnie roboczej znajdującej się w odległości 0.85m od podłogi. Średnie natężenie oświetlenia 
435 lx. Dane uzyskane z obliczeń. 

X [m]  
0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 

2.92 302 406 452 422 351 
1.75 407 553 602 569 455 

Y 
[m

] 

0.58 315 424 471 440 363 
 

Tabela 7.15 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Rozkład luminancji [cd/m2] na ścianie 
znajdującej się w płaszczyźnie x=5m. Średnia luminancja 51.4 cd/m2. Dane uzyskane z obliczeń. 

Y [m]  
2.92 1.75 0.58 

2.85 34.8 48.1 36.2 

Z 
[m

] 

1.71 55.5 75.7 57.9 
 

 
Tabela 7.16 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Rozkład luminancji [cd/m2] na ścianie 

znajdującej się w płaszczyźnie y=3.5m. Średnia luminancja 44.8 cd/m2. Dane uzyskane z pomiarów. 
X [m]  

0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 
2.85 24.6 37.2 38.0 42.4 34.6 

Z 
[m

] 

1.71 41.6 55.9 60.2 60.5 53.2 
 
W tabelach 7.17, 7.18 i 7.19 przedstawiono względną procentową różnicę pomiędzy 

wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń. 
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Tabela 7.17 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Względna procentowa różnica pomiędzy 
wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń dla rozkładu natężenia 

oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami średnimi 
wynosi 3.3 %. 

X [m]  
0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 

2.92 4.2 1.6 0.4 2.0 1.5 
1.75 6.2 1.7 0.4 1.8 4.7 

Y 
[m

] 
0.58 7.4 3.4 3.4 6.7 7.1 

 
Tabela 7.18 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Względna procentowa różnica pomiędzy 

wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń dla rozkładu luminancji na 
ścianie x=5m. Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami średnimi wynosi 4.0 %. 

Y [m]  
2.92 1.75 0.58 

2.85 0.6 15.6 4.8 

Z 
[m

] 

1.71 -0.9 1.7 1.8 
 

Tabela 7.19 Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy. Względna procentowa różnica pomiędzy 
wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń dla rozkładu luminancji na 

ścianie y=3.5m. Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami średnimi wynosi -2.3 %. 
X [m]  

0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 
2.85 -6.7 -0.4 -8.5 -1.0 -4.9 

Z 
[m

] 

1.71 -4.0 0.2 -2.1 -0.9 -0.4 
 

B. Przypadek drugi, włączona jedna oprawa 
Włączona jest tylko oprawa numer 1. Dla tego przypadku dostępne są jedynie pomiary 

rozkładu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Wyniki pomiarów zamieszczone są w 
tabeli 7.20, a wyniki obliczeń w tabeli 7.21. 

 
Tabela 7.20 Przypadek drugi, włączona jedna oprawa. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na 

płaszczyźnie roboczej znajdującej się w odległości 0.85m od podłogi. Średnie natężenie oświetlenia 
232 lx. Dane uzyskane z pomiarów. 

X [m]  
0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 

2.92 73 147 231 287 266 
1.75 86 183 322 415 371 

Y 
[m

] 

0.58 78 152 254 319 294 
 
Tabela 7.21 Przypadek drugi, włączona jedna oprawa. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na 

płaszczyźnie roboczej znajdującej się w odległości 0.85m od podłogi. Średnie natężenie oświetlenia 
232 lx. Dane uzyskane z obliczeń. 

X [m]  
0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 

2.92 72 143 244 299 276 
1.75 85 179 324 416 369 

Y 
[m

] 

0.58 74 147 253 313 287 
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W tabeli 7.22 przedstawiono względną procentową różnicę pomiędzy wartościami 
uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń. 

 
Tabela 7.22 Przypadek drugi, włączona jedna oprawa. Względna procentowa różnica pomiędzy 

wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń dla rozkładu natężenia 
oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami średnimi 

wynosi -0.1 %. 
X [m]  

0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 
2.92 0.8 3.0 -5.4 -4.1 -3.7 
1.75 0.7 2.3 -0.5 -0.2 0.5 

Y 
[m

] 

0.58 4.9 3.4 0.3 1.9 2.3 
 
W tabeli 7.23 zamieszczono wartości względnej procentowej różnicy (∆%) pomiędzy 

wartościami średnimi, bezwzględne odchylenie standardowe (σ) pomiędzy wartościami 
uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń. Zamieszczono również 
procentową wartość odchylenia standardowego (σ%) odniesioną do średniej wartości natężenia 
oświetlenia oraz największą (maks.%) i najmniejszą (min.%) względną procentową różnicę 
pomiędzy wartościami uzyskanymi z pomiarów a wartościami uzyskanymi z obliczeń. 

 
Tabela 7.23 Porównanie danych uzyskanych z pomiarów i danych uzyskanych z obliczeń. 

 ∆% σ σ% maks.% min.% 
Rozkład natężenia oświetlenia. 
Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy 

3.3 9.7 2.2 7.4 0.4 

Rozkład luminancji na ścianie x=5.0m.  
Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy 

4.0 3.4 6.4 15.6 -0.9 

Rozkład luminancji na ścianie y=3.5m.  
Przypadek pierwszy, włączone dwie oprawy 

-2.3 0.9 2.2 0.2 -8.5 

Rozkład natężenia oświetlenia.  
Przypadek drugi, włączona jedna oprawa 

-0.1 6.4 2.7 4.9 -5.4 

 
Uzyskano zadowalającą zgodność pomiędzy rozkładem natężenia oświetlenia uzyskanym 

z pomiarów a wartościami uzyskanymi w procesie obliczeń. Tylko w jednym punkcie 
pomiarowym różnica pomiędzy wartością uzyskaną z pomiarów a wartością uzyskaną z obliczeń 
jest większa niż 15%. Różnica ta występuje w punkcie leżącym na ścianie w odległości 0.57m 
od sufitu. Prowadząc linię od środka oprawy numer 1 do tego punktu, można wyznaczyć kąt 
pomiędzy tą linią, a linią pionową przechodzącą przez środek oprawy. Kąt ten wynosi około 700. 
W okolicy kąta γ, wynoszącego 700 krzywa światłości zastosowanej w obliczeniach oprawy 
wykazuje duże zmiany światłości. Ponieważ światłości dla danych kątów γ stanowiące dane 
wejściowe do obliczeń były odczytywane z dostępnego wykresu, to przy dużych zmianach 
wartości światłości (i przy małych wartościach bezwzględnych) jakie występują w okolicy kąta 
700 można spodziewać się wystąpienia większego niż przy mniejszych kątach γ błędu 
związanego z określeniem światłości kierunkowej (patrz załącznik 3). Po wyeliminowaniu tego 
skrajnego przypadku różnice jakie występują są mniejsze niż 10%.  

W załączniku 5 zamieszczono wykonane w systemie RADIANCE obrazy wizualizacji 
pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładów natężeń oświetlenia i rozkładów 
luminancji (rys. Z5.3).  
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7.2. Porównanie wyników obliczeń dla wybranych programów inżynierskich 
 
Na rynku dostępne są powszechnie programy komputerowe pozwalające na wyznaczanie 

rozkładów natężenia oświetlenia we wnętrzach. W większości są to programy stworzone na 
potrzeby wiodących producentów opraw oświetleniowych. Programy te charakteryzują się 
podobnymi założeniami upraszczającymi. Do najważniejszych z tych założeń należy zaliczyć: 

- przyjęcie jednego modelu odbicia: odbicia idealnie rozproszonego, 
- nieuwzględnienie w obliczeniach widmowych współczynników odbicia materiałów, 
- możliwość wykonania obliczeń dla wnętrza o nieskomplikowanej geometrii.  
Do wykonania obliczeń porównawczych wybrano następujące cztery programy: 
- DIALux 1.11, 
- Relux 2.3 Professional, 
- CalcuLuX 2.0, 
- Luxus PC. 
Pierwsze dwa programy (DIALux i Relux) należą obecnie do najbardziej zaawansowanych 

spośród innych tego typu aplikacji dostępnych na rynku. Umożliwiają one wykonanie obliczeń 
z udziałem opraw różnych producentów dla nieco bardziej skomplikowanych geometrii 
pomieszczeń. CalcuLuX jest przykładem uznanego i popularnego programu producenta opraw 
oświetleniowych (Philips). Ostatni z programów Luxus PC należy do grupy prostszych aplikacji 
charakteryzujących się mniejszymi możliwościami odnośnie wprowadzania danych 
i przedstawiania wyników obliczeń. 

Obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej w pomieszczeniu 
o wymiarach jak na rysunku 7.4, wykonano z zastosowaniem wymienionych wyżej programów 
oraz z zastosowaniem metody opisanej w rozdziale czwartym niniejszej pracy. 

 

X [m] X [m]

Y [m]

Z [m]

1.0 1.03.0 3.05.0 5.06.0 6.0

Oprawy oświetlenia pośredniego
2.5 2.4

3.0

5.0

Oprawy oświetlenia pośredniego

 
 

Rys. 7.4 Opis geometrii pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia. 
 
W pomieszczeniu (rys. 7.4) rozmieszczono równomiernie trzy oprawy oświetlenia 

pośredniego Philips TCS 663/258. Wybrano ten rodzaj oświetlenia gdyż wyznaczenie składowej 
pośredniej natężenia oświetlenia jest dużo bardziej skomplikowane niż wyznaczenie składowej 
bezpośredniej. W związku z tym porównując składową pośrednią można ocenić dokładność 
obliczeń poszczególnych programów.  

Ze względu na założenia występujące w stosowanych programach przyjęto, że materiały 
charakteryzują się odbiciem idealnie rozproszonym i są aselektywne (szare). Przyjęto 
następujące wartości współczynników odbicia ρ: 

- ściana y=0: ρ=0.2 
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- ściana x=6: ρ=0.5 
- ściana y=5: ρ=0.7 
- ściana x=0: ρ=0.5 
- sufit: ρ=0.7 
- podłoga: ρ=0.3 
- obudowa oprawy: ρ=0.6 
Za pomocą metody opisanej w rozdziale czwartym niniejszej pracy obliczono rozkład 

natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Wybrano zestaw parametrów sterujących 
procesem obliczeń tak aby uzyskać najbardziej dokładne rezultaty. W szczególności 
skoncentrowano się na dokładnym wyznaczeniu składowej bezpośredniej i składowej pośredniej 
natężenia oświetlenia. W załączniku 4 zamieszczono wartości parametrów sterujących procesem 
obliczeń. Wyniki obliczeń przedstawione są w tabeli 7.24. 

 
Tabela 7.24 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie roboczej obliczony za pomocą 

proponowanej metody. Średnie natężenie oświetlenia 320 lx.  
X [m]  

0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 
4.75 199 224 246 263 273 274 274 272 262 247 224 199 
4.25 234 263 290 311 323 323 323 322 312 289 263 234 
3.75 274 305 335 368 381 374 376 379 367 336 304 275 
3.25 310 338 373 419 433 418 420 432 417 375 337 310 
2.75 331 353 392 449 465 439 441 465 449 394 354 331 
2.25 330 350 387 445 459 436 435 459 444 389 351 328 
1.75 300 324 361 405 418 402 403 417 405 361 325 300 
1.25 258 282 312 341 354 349 349 353 342 312 283 257 
0.75 208 231 253 274 284 283 284 283 274 252 231 209 

Y 
[m

] 

0.25 162 181 199 213 221 223 222 220 213 198 180 162 
 

Wartości natężenia oświetlenia obliczone za pomocą poszczególnych programów 
zamieszczono w tabelach 7.25 do 7.28.  

 
Tabela 7.25 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie roboczej obliczony za pomocą programu 

DIALux 1.11. Średnie natężenie oświetlenia 324 lx.  
X [m]  

0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 
4.75 159 222 367 372 269 253 253 270 374 367 222 159 
4.25 179 256 420 413 334 339 339 334 414 421 256 179 
3.75 205 270 421 409 374 417 417 374 409 421 270 205 
3.25 223 282 458 440 412 482 482 412 440 459 282 223 
2.75 210 263 487 456 419 518 518 419 456 488 263 211 
2.25 206 256 479 448 412 511 511 412 448 480 257 206 
1.75 209 260 432 412 388 462 462 389 413 433 261 210 
1.25 185 231 365 351 330 384 384 331 352 366 231 185 
0.75 157 199 306 297 269 300 301 270 298 307 200 157 

Y 
[m

] 

0.25 147 181 244 247 221 227 227 222 248 245 181 147 
 
 
 
 
 



 102

Tabela 7.26 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie roboczej obliczony za pomocą programu 
Relux 2.3 Professional. Średnie natężenie oświetlenia 329 lx.  

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 

4.75 205 232 254 272 282 284 284 282 272 254 232 205 
4.25 243 272 299 323 334 334 334 334 323 299 272 243 
3.75 283 312 345 378 391 385 385 391 378 345 313 283 
3.25 318 346 383 428 443 428 428 443 428 383 346 318 
2.75 338 364 404 457 472 452 452 472 457 404 364 337 
2.25 334 360 399 452 467 447 447 467 452 399 360 334 
1.75 307 333 369 413 427 412 412 427 413 369 333 307 
1.25 264 290 320 352 364 357 357 364 352 320 290 264 
0.75 216 239 262 284 294 293 293 294 284 262 239 216 

Y 
[m

] 

0.25 167 186 204 220 228 229 229 228 220 204 186 167 
 

Tabela 7.27 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie roboczej obliczony za pomocą programu 
CalcuLuX 2.0. Średnie natężenie oświetlenia 372 lx.  

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 

4.75 220 251 273 288 298 302 302 298 288 273 251 220 
4.25 262 301 328 345 356 362 362 356 345 328 301 262 
3.75 313 361 394 414 426 433 433 426 414 394 361 313 
3.25 360 418 456 478 492 500 500 492 478 456 418 360 
2.75 388 453 494 516 530 540 540 530 516 494 453 388 
2.25 384 448 489 511 525 535 535 525 511 489 448 384 
1.75 349 405 442 462 475 484 484 475 462 442 405 349 
1.25 293 338 368 386 398 405 405 398 386 368 338 293 
0.75 234 266 290 305 315 320 320 315 305 290 266 234 

Y 
[m

] 

0.25 179 203 221 234 242 246 246 242 234 221 203 179 
 

Tabela 7.28 Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na płaszczyźnie roboczej obliczony za pomocą programu 
Luxus PC. Średnie natężenie oświetlenia 352 lx.  

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 

4.75 280 306 326 339 347 350 350 347 339 326 306 280 
4.25 297 329 352 368 378 382 382 378 368 352 329 297 
3.75 311 346 372 390 401 406 406 401 390 372 346 311 
3.25 320 356 384 403 414 420 420 414 403 384 356 320 
2.75 322 359 388 407 419 424 424 419 407 388 359 322 
2.25 320 356 384 403 415 420 420 415 403 384 356 320 
1.75 311 345 372 390 401 406 406 401 390 372 345 311 
1.25 296 326 349 366 376 381 381 376 366 349 326 296 
0.75 272 295 316 330 339 343 343 339 330 316 295 272 

Y 
[m

] 

0.25 236 254 372 284 292 295 295 292 284 372 254 236 
 
W tabelach 7.29 do 7.32 przedstawiono względną procentową różnicę pomiędzy 

wartościami uzyskanymi za pomocą proponowanej metody obliczeniowej a wartościami 
uzyskanymi za pomocą wybranych programów inżynierskich. 
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Tabela 7.29 Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi za pomocą proponowanej 
metody a wartościami uzyskanymi za pomocą programu DIALux 1.11. 

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 

4.75 20.0 0.8 -49.3 -41.2 1.3 7.8 7.7 0.9 -42.7 -48.6 0.7 20.1 
4.25 23.6 2.6 -44.9 -32.9 -3.4 -4.8 -5.0 -3.7 -32.8 -45.6 2.5 23.6 
3.75 25.2 11.6 -25.5 -11.0 1.8 -11.6 -11.0 1.2 -11.4 -25.3 11.2 25.5 
3.25 28.1 16.6 -22.8 -5.1 4.8 -15.3 -14.8 4.7 -5.4 -22.5 16.4 28.2 
2.75 36.5 25.5 -24.4 -1.4 9.8 -18.1 -17.6 9.8 -1.5 -23.9 25.8 36.3 
2.25 37.5 26.9 -23.6 -0.8 10.2 -17.2 -17.4 10.2 -0.8 -23.3 26.8 37.1 
1.75 30.3 19.8 -19.7 -1.6 7.2 -14.9 -14.7 6.7 -2.1 -20.1 19.7 30.0 
1.25 28.3 18.0 -17.1 -2.8 6.9 -10.2 -10.1 6.3 -3.1 -17.3 18.3 27.9 
0.75 24.4 14.0 -20.9 -8.3 5.4 -6.0 -5.9 4.6 -8.8 -21.7 13.4 24.8 

Y 
[m

] 

0.25 9.1 0.2 -22.6 -15.8 0.1 -1.9 -2.3 -0.8 -16.7 -23.7 -0.5 9.4 
 

Tabela 7.30 Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi za pomocą proponowanej 
metody a wartościami uzyskanymi za pomocą programu Relux 2.3 Professional. 

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 

4.75 -3.2 -3.6 -3.4 -3.2 -3.5 -3.5 -3.6 -3.5 -3.8 -2.8 -3.8 -3.0 
4.25 -3.7 -3.5 -3.2 -4.0 -3.4 -3.2 -3.4 -3.7 -3.6 -3.4 -3.6 -3.8 
3.75 -3.3 -2.2 -2.9 -2.6 -2.7 -3.0 -2.5 -3.3 -2.9 -2.7 -2.9 -2.9 
3.25 -2.5 -2.4 -2.7 -2.2 -2.3 -2.4 -2.0 -2.4 -2.5 -2.2 -2.5 -2.5 
2.75 -2.2 -3.1 -3.2 -1.7 -1.6 -3.0 -2.6 -1.6 -1.7 -2.6 -2.7 -1.7 
2.25 -1.4 -2.8 -3.0 -1.7 -1.8 -2.5 -2.7 -1.8 -1.7 -2.5 -2.5 -1.9 
1.75 -2.3 -2.7 -2.3 -1.9 -2.2 -2.4 -2.3 -2.4 -2.1 -2.3 -2.5 -2.4 
1.25 -2.3 -3.0 -2.7 -3.1 -2.7 -2.4 -2.3 -3.0 -3.1 -2.6 -2.5 -2.8 
0.75 -3.9 -3.3 -3.5 -3.5 -3.4 -3.5 -3.1 -3.8 -3.7 -3.8 -3.5 -3.5 

Y 
[m

] 

0.25 -3.3 -2.6 -2.5 -3.2 -3.1 -2.8 -3.2 -3.5 -3.5 -3.0 -3.2 -2.9 
 

Tabela 7.31 Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi za pomocą proponowanej 
metody a wartościami uzyskanymi za pomocą programu CalcuLuX 2.0. 

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 

4.75 -10.7 -12.1 -11.1 -9.3 -9.3 -10.0 -10.2 -9.4 -9.9 -10.5 -12.3 -10.5 
4.25 -11.8 -14.5 -13.2 -11.0 -10.2 -11.9 -12.1 -10.6 -10.6 -13.4 -14.6 -11.9 
3.75 -14.3 -18.2 -17.5 -12.4 -11.9 -15.9 -15.2 -12.5 -12.7 -17.3 -18.7 -13.8 
3.25 -16.0 -23.7 -22.2 -14.2 -13.7 -19.6 -19.1 -13.8 -14.5 -21.7 -23.9 -16.0 
2.75 -17.3 -28.3 -26.1 -14.8 -14.1 -23.1 -22.5 -14.1 -14.8 -25.4 -27.8 -17.0 
2.25 -16.5 -27.9 -26.2 -14.9 -14.5 -22.7 -22.9 -14.4 -15.0 -25.6 -27.5 -17.2 
1.75 -16.3 -24.9 -22.5 -13.9 -13.6 -20.3 -20.2 -13.9 -14.2 -22.6 -24.7 -16.4 
1.25 -13.5 -20.0 -18.1 -13.0 -12.3 -16.2 -16.1 -12.6 -13.0 -17.9 -19.5 -14.1 
0.75 -12.6 -15.0 -14.5 -11.2 -10.8 -13.1 -12.6 -11.3 -11.3 -14.9 -15.2 -12.1 

Y 
[m

] 

0.25 -10.7 -12.0 -11.1 -9.7 -9.4 -10.4 -10.8 -9.8 -10.1 -11.6 -12.7 -10.3 
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Tabela 7.32 Względna procentowa różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi za pomocą proponowanej 
metody a wartościami uzyskanymi za pomocą programu Luxus PC. 

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 

4.75 -40.9 -36.7 -32.7 -28.7 -27.3 -27.5 -27.7 -27.4 -29.3 -32.0 -36.8 -40.6 
4.25 -26.7 -25.1 -21.5 -18.4 -17.1 -18.1 -18.3 -17.4 -18.0 -21.8 -25.3 -26.8 
3.75 -13.5 -13.3 -10.9 -5.9 -5.3 -8.6 -8.0 -5.9 -6.2 -10.7 -13.8 -13.0 
3.25 -3.1 -5.3 -2.9 3.7 4.4 -0.5 -0.1 4.3 3.4 -2.5 -5.5 -3.1 
2.75 2.6 -1.7 0.9 9.5 9.8 3.4 3.8 9.8 9.4 1.5 -1.3 2.9 
2.25 2.9 -1.7 0.9 9.4 9.5 3.7 3.5 9.5 9.3 1.4 -1.3 2.4 
1.75 -3.7 -6.4 -3.1 3.8 4.1 -0.9 -0.8 3.8 3.6 -3.2 -6.2 -3.7 
1.25 -14.7 -15.8 -12.0 -7.2 -6.1 -9.3 -9.2 -6.4 -7.2 -11.8 -15.2 -15.3 
0.75 -30.9 -27.5 -24.8 -20.3 -19.2 -21.2 -20.7 -19.7 -20.5 -25.2 -27.8 -30.4 

Y 
[m

] 

0.25 -46.0 -40.1 -86.9 -33.2 -32.0 -32.4 -32.9 -32.5 -33.6 -87.8 -41.0 -45.4 
 
W tabeli 7.33 zamieszczono wartości względnej procentowej różnicy (∆%) pomiędzy 

wartościami średnimi, bezwzględnego odchylenia standardowego (σ) pomiędzy wartościami 
uzyskanymi za pomocą proponowanej metody obliczeniowej a wartościami uzyskanymi za 
pomocą wybranych programów inżynierskich. Zamieszczono również procentową wartość 
odchylenia standardowego (σ%) odniesioną do średniej wartości natężenia oświetlenia oraz 
największą (maks.%) i najmniejszą (min.%) względną procentową różnicę pomiędzy 
wartościami uzyskanymi za pomocą proponowanej metody obliczeniowej a wartościami 
uzyskanymi za pomocą wybranych programów inżynierskich. 

 
Tabela 7.33 Porównanie wartości uzyskanych za pomocą proponowanej metody obliczeniowej i wartości 

uzyskanych za pomocą wybranych programów inżynierskich. 
 ∆% σ σ% maks.% min.% 
DIALux 1.11 -1.3 61.4 19.0 37.5 -49.3 
Relux 2.3 Professional -2.8 1.8 0.5 -1.4 -4.0 
CalcuLuX 2.0 -15.9 24.1 6.5 -9.3 -28.3 
Luxus PC -10.0 40.9 11.6 9.8 -87.8 

 
Z analizy uzyskanych wyników można wywnioskować, że nawet przy ustalonych takich 

samych założeniach upraszczających można spodziewać się uzyskania znacznych różnic w 
obliczonych wartościach natężenia oświetlenia. Jeżeli nawet wartość średniego natężenia 
oświetlenia różni się tylko do 16 % to już uzyskane różnice w rozkładach natężania oświetlenia 
są znaczne i dochodzą do prawie dziewięćdziesięciu procent. Zdecydowanie najbardziej zbliżone 
wyniki uzyskano dla programu Relux 2.3 Professional. W programie tym można było 
zasymulować kształt obudowy oprawy, która była aktywnym obiektem odbijającym i 
pochłaniającym światło. W programie DIALux 1.11 wykonano podobną operację ale uzyskane 
wyniki nie są zadawalające. W pozostałych dwóch programach nie było możliwości 
wprowadzenia do wnętrza kształtu obudowy oprawy. W załączniku 5 zamieszczono wykonane 
w systemie RADIANCE obrazy wizualizacji pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia 
rozkładów natężeń oświetlenia (rys. Z5.4). 

Jeszcze większych różnic w uzyskanych wynikach można się spodziewać przy 
porównywaniu wyników obliczeń wykonanych z pominięciem założeń upraszczających 
występujących w wymienionych wyżej programach. W kolejnych podpunktach rozdziału 
siódmego przedstawiono wyniki obliczeń wykonane z udziałem materiałów selektywnie 
odbijających światło o kierunkowo-rozproszonych charakterystykach odbiciowych. 
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7.3. Uwzględnienie w obliczeniach charakterystyk widmowych materiałów 
równomiernie rozpraszających światło 
 
Wartość całkowitego współczynnika odbicia ρ zgodnie z zależnością 7.3 zależy od 

widmowego współczynnika odbicia ρλ oraz od rozkładu widmowego światła padającego Φ’eλ. 
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⋅⋅⋅′
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         (7.3) 

 
gdzie: 
Vλ – względna widmowa skuteczność świetlna 
 
W programach, które nie uwzględniają widmowych współczynników odbicia (punkt 7.2) 

przyjmuje się do obliczeń wartość całkowitego współczynnika odbicia wyznaczoną dla rozkładu 
widmowego źródła światła, które jest stosowane w obliczeniach. Takie rozwiązanie jest nie tyle 
słuszne co konieczne, gdyż wynika z ograniczeń stosowanych aplikacji. W przypadku obliczania 
rozkładów luminancji lub natężenia oświetlenia we wnętrzach dochodzi do wielokrotnych odbić 
strumienia świetlnego pomiędzy powierzchniami ograniczającymi te wnętrza. Jeżeli materiały 
odbijają światło w sposób selektywny to przy kolejnych odbiciach światła zmienia się rozkład 
widmowy promieniowania odbitego w stosunku do rozkładu promieniowania padającego. 
W związku z tym już po pierwszym odbiciu należałoby przyjąć inną wartość całkowitego 
współczynnika odbicia, wyliczoną dla zmienionego rozkładu widmowego promieniowania 
padającego. 

Do wykonania przykładowych obliczeń wybrano cztery próbki materiałów selektywnie 
odbijających światło, które jednocześnie charakteryzują się odbiciem rozproszonym. Na rysunku 
7.5 przedstawiono widmowe współczynniki odbicia tych próbek. Pierwsze dwie są to próbki 
pokryte farbami z katalogu firmy Du Pont. Następne dwie zostały wybrane z atlasu Munsella 
jako próbki o symbolach 2.5Y 8.5/10 oraz 10YR 8/10. 
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Rys. 7.5. Widmowe współczynniki odbicia próbek pokrytych farbami z katalogu firmy Du Pont oraz 
próbek barwnych z atlasu Munsella.  
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Do sprawdzenia jaki wpływ na uzyskany wynik może mieć nieuwzględnienie widmowego 
współczynnika odbicia dla materiałów selektywnych wybrano model przedstawiony na rysunku 
4.10. Jest to sfera pokryta wewnątrz materiałem doskonale rozpraszającym światło. W środku 
sfery umieszczone jest źródło światła o równomiernym rozsyle światłości. Wartość luminancji L 
w dowolnym miejscu wewnątrz tej sfery opisana jest wzorem  4.15. Wzór ten można również 
zapisać w postaci 7.4, gdzie n oznacza ilość odbić jakie wystąpią po pierwszym odbiciu światła 
od powierzchni sfery. Wtedy całkowita ilość odbić będzie równa n+1. 

 

( )n
źr D

dLL ρρρρ ++++⋅⋅





⋅= K21

2

1                 (7.4) 

 
gdzie: 
Lźr - Luminancja źródła światła, 
d - średnica źródła światła, 
D -  średnica sfery, 
ρ -  współczynnik odbicia wewnętrznej powierzchni sfery. 
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Rys. 7.6. Rozkład widmowy promieniowania świetlówki barwy białej Lumilux 21-840.  

 
Obliczenia przeprowadzono dla dwóch źródeł światła: 
- świetlówki barwy białej Lumilux 21-840 (rys. 7.6), 
- źródła o rozkładzie widmowym równoenergetycznym. 
 

Tabela 7.34 Współczynniki odbicia obliczone dla rozkładów widmowych światła ulegającego kolejnym 
odbiciom od powierzchni sfery pokrytej materiałem selektywnym. 

Lumilux 21-840 Rozkład widmowy równoenergetyczny  
Du Pont 72 Du Pont 86 2.5Y 8.5/10 10YR 8/10 

 
Du Pont 72 Du Pont 86 2.5Y 8.5/10 10YR 8/10 

 
ρ0 0.5725 0.7740 0.6726 0.6114 0.5212 0.7240 0.6237 0.5819 
ρ1 0.6380 0.8001 0.6991 0.6598 0.6473 0.7741 0.6804 0.6644 
ρ2 0.6694 0.8076 0.7087 0.6904 0.6876 0.7938 0.7053 0.7062 
ρ3 0.6940 0.8105 0.7135 0.7135 0.7087 0.8032 0.7175 0.7293 
ρ4 0.7133 0.8120 0.7169 0.7316 0.7223 0.8086 0.7244 0.7436 
ρ5 0.7279 0.8131 0.7198 0.7456 0.7319 0.8122 0.7290 0.7530 
ρ6 0.7386 0.8141 0.7223 0.7561 0.7389 0.8148 0.7322 0.7596 
ρ7 0.7464 0.8149 0.7245 0.7640 0.7442 0.8167 0.7346 0.7643 
ρ8 0.7520 0.8157 0.7266 0.7698 0.7484 0.8183 0.7365 0.7678 
ρ9 0.7561 0.8165 0.7285 0.7739 0.7518 0.8196 0.7381 0.7704 
ρ10 0.7590 0.8172 0.7302 0.7770 0.7545 0.8208 0.7394 0.7725 
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Z zależności 7.3 dla rozkładów widmowych świetlówki Lumilux 21-840 oraz źródła 
równoenergetycznego obliczono wartości całkowitych współczynników odbicia ρ0 
wymienionych wyżej materiałów. Następnie obliczono wartości współczynników odbicia ρ1 tych 
materiałów dla rozkładów widmowych światła odbitego. Obliczenia te powtórzono dla kolejnych 
odbić i zamieszczono w tabeli 7.34. Ogółem wykonano obliczenia dla jedenastu (n+1) odbić.  

Na rysunkach 7.7 i 7.8 przedstawiono procentową zmianę współczynników odbicia 
zachodzącą przy kolejnych odbiciach światła od tych materiałów. 
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Rys. 7.7. Procentowa zmiana ∆% całkowitego współczynnika odbicia dla światła ulegającego kolejnym 
odbiciom ρ0...ρ10 od powierzchni sfery pokrytej materiałem selektywnym. Rozkład widmowy świetlówki 

Lumilux 21-840. 
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Rys. 7.8. Procentowa zmiana ∆% całkowitego współczynnika odbicia dla światła ulegającego kolejnym 

odbiciom ρ0...ρ10 od powierzchni sfery pokrytej materiałem selektywnym. Rozkład widmowy 
równoenergetyczny. 

 
Na podstawie wyznaczonych zmian współczynnika odbicia (tab. 7.34) z zależności 7.4 

obliczono wartość luminancji powierzchni sfery dla następujących dwóch przypadków: 
- przyjęto stałą, niezmienną wartość współczynnika odbicia, dla pierwszego jak i dla 

kolejnych odbić wartość współczynnika odbicia wynosi ρ0, obliczoną wartość 
oznaczono jako L_szare a wyniki obliczeń zamieszczono w tabeli 7.35, 

- przyjęto, że przy kolejnych odbiciach zmienia się rozkład widmowy światła odbitego a 
więc zmienia się również wartość całkowitego współczynnika odbicia, wartości 
całkowitego współczynnika odbicia dla kolejnych odbić przyjęto z tabeli 7.34, wartości 
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tych współczynników ρ0...ρ10 podstawiono do wzoru 7.4 i obliczono wartość 
luminancji powierzchni sfery L_selektywne (tab. 7.35). 

 
Tabela 7.35 Luminancje powierzchni sfery (opis w tekście) wyznaczone dla czterech materiałów i dwóch 

rozkładów widmowych źródeł światła, względna procentowa różnica ∆%  pomiędzy wyznaczonymi 
wartościami luminancji. 

Rozkład widmowy Materiał L_selektywne 
[cd/m2] 

L_szare 
[cd/m2] 

∆% 

Du Pont 72 4.90 3.35 31.6 
Du Pont 86 9.28 8.05 13.3 
2.5Y 8.5/10 5.80 5.08 12.4 

Świetlówka 
Lumilux 21-840 

10YR 8/10 5.60 3.93 29.8 
Du Pont 72 4.55 2.73 40.0 
Du Pont 86 8.60 6.38 25.8 
2.5Y 8.5/10 5.45 4.13 24.2 

Rozkład widmowy 
równoenergetyczny 

10YR 8/10 5.43 3.48 35.9 
 

W tabeli 7.35 zamieszczono również względną procentową różnicę ∆%    pomiędzy 
obliczonymi wartościami luminancji L_selektywne i L_szare.  Z uzyskanych wyników wynika, 
że dla rozpatrywanych materiałów błąd ∆% wynikający z nieuwzględnienia selektywności tych 
materiałów może osiągnąć duże wartości a w tym przypadku dochodzi do czterdziestu procent.  

W związku z uzyskanymi wynikami, spodziewając się potwierdzenia wpływu 
selektywności materiału, wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia z zastosowaniem 
proponowanej (opisanej w rozdziale 4) metody. Obliczenia wykonano dla pomieszczenia o 
wymiarach jak na rysunku 7.9, w którym rozmieszczono równomiernie dwie oprawy oświetlenia 
pośredniego. Oprawy te charakteryzują się rozsyłem lambertowskim a strumień świetlny każdej 
z opraw wynosi 6240 lm.   

 

X [m] X [m]

Y [m] Z [m]

1.5 1.54.5 4.56.0 6.0

Oprawy oświetlenia pośredniego

2.0

2.5

4.04.0

Oprawy oświetlenia pośredniego

 
 

Rys. 7.9. Opis geometrii pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia. 
 
Wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni podłogi dla czterech 

różnych materiałów pokrywających powierzchnie w rozpatrywanym pomieszczeniu. W każdym 
przypadku przyjęto, że dany materiał pokrywa wszystkie powierzchnie t.j. podłogę, sufit 
i ściany. Przyjęto również, że materiały charakteryzują się odbiciem idealnie rozproszonym. 
Rozkład natężenia oświetlenia obliczono za pomocą metody opisanej w rozdziale czwartym 
niniejszej pracy. Wybrano zestaw parametrów sterujących procesem obliczeń tak aby uzyskać 
najbardziej dokładne rezultaty. W szczególności skoncentrowano się na dokładnym wyznaczeniu 
składowej bezpośredniej i składowej pośredniej natężenia oświetlenia. W załączniku 4 
zamieszczono wartości parametrów sterujących procesem obliczeń. W pierwszym etapie 



 109

wyznaczono rozkłady natężenia oświetlenia dla materiałów, których charakterystyki widmowe 
podzielono na trzy kanały zgodnie z zależnościami opisanymi w punkcie 3.5. Wyniki obliczeń 
przedstawiające średnie wartości natężenia oświetlenia E dla dwóch źródeł światła o różnych 
rozkładach widmowych zamieszczone są w tabeli 7.36. Uzyskane wartości średniego natężenia 
oświetlenia E odniesione są do wartości średniego natężenia oświetlenia E_szare, które zostało 
obliczone z założeniem, że dany materiał jest aselektywny a jego całkowity współczynnik 
odbicia równa się ρ0 (patrz tabela 7.34). 

 
Tabela 7.36 Średnie natężenie oświetlenia E wyznaczone dla czterech materiałów i dwóch rozkładów 

widmowych źródeł światła, średnie natężenie oświetlenia E_szare wyznaczone dla materiałów 
aselektywnych, względna procentowa różnica ∆%  pomiędzy wyznaczonymi wartościami natężenia 

oświetlenia. 
Rozkład widmowy Materiał E 

[lx] 
E_ szare 

[lx] 
∆% 

Du Pont 72 133 128 3.8 
Du Pont 86 332 306 7.8 
2.5Y 8.5/10 203 193 4.9 

Świetlówka 
Lumilux 21-840 

10YR 8/10 154 150 2.6 
Du Pont 72 121 105 13.2 
Du Pont 86 270 242 10.4 
2.5Y 8.5/10 170 157 7.6 

Rozkład widmowy 
równoenergetyczny 

10YR 8/10 148 133 10.1 
 

Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze rozważania dotyczące wpływu widmowych 
współczynników odbicia materiałów selektywnych na wartości natężenia oświetlenia (lub 
luminancji) wyznaczone z uwzględnieniem wielokrotnych odbić światła w zamkniętym wnętrzu. 
Jednak uzyskane względne procentowe różnice ∆% są znacznie mniejsze od spodziewanych 
wartości zamieszczonych w tabeli 7.35. Przyczyną może być podział zakresu widzialnego tylko 
na trzy pasma (tab. 3.2). Podział ten może być niewystarczający do właściwego uwzględnienia 
charakterystyk widmowych materiałów i źródeł światła. W związku z tym dokonano dalszego 
podziału zakresu widzialnego na dziewięć pasm (tab. 7.37). 

 
Tabela 7.37. Podział zakresu promieniowania widzialnego na dziewięć podzakresów. 

Zakres Granice zakresu [nm] 
R1 780 – 725 
R2 725 – 665 
R3 665 – 615 
G1 615 – 575 
G2 575 – 535 
G3 535 – 495 
B1 495 – 455 
B2 455 – 415 
B3 415 – 380 

 
Do obliczenia wielkości widmowych materiałów i źródeł światła wykorzystano zależności 

zamieszczone w punkcie 3.5. Zależności te zmodyfikowano ze względu na przyjęcie 
rozszerzonego podziału zakresu widzialnego (tab. 7.37). Wyniki obliczeń przedstawiające 
rozkłady natężenia oświetlenia obliczone z uwzględnieniem rozszerzonego podziału zakresu 
widzialnego (tab. 7.37) dla dwóch źródeł światła o różnych rozkładach widmowych 
zamieszczono w tabelach 7.38 do 7.53. 
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Tabela 7.38 Materiał Du Pont nr 72. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału zakresu 

widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 169 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 146.5 164.0 174.4 174.4 164.6 146.9 
2.5 160.1 178.6 189.5 189.6 178.4 160.3 
1.5 160.0 178.6 189.3 189.3 178.7 160.4 Y 

[m
] 

0.5 146.5 164.4 174.4 174.6 164.6 147.1 
 

Tabela 7.39 Materiał Du Pont nr 72. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.57. Średnie natężenie oświetlenia 128 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 107.3 123.8 133.3 133.3 123.8 107.5 
2.5 119.5 137.2 147.9 147.6 137.5 119.6 
1.5 119.4 137.3 147.8 147.7 137.3 119.8 Y 

[m
] 

0.5 107.5 123.7 133.2 133.4 123.9 107.4 
 

Tabela 7.40 Materiał Du Pont nr 86. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału zakresu 

widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 348 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 314.0 341.5 356.6 356.7 342.0 314.7 
2.5 335.2 362.8 377.9 378.1 363.3 336.8 
1.5 335.5 363.1 377.9 378.1 363.6 336.4 Y 

[m
] 

0.5 315.1 341.9 356.8 357.1 342.4 315.9 
 

Tabela 7.41 Materiał Du Pont nr 86. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.77. Średnie natężenie oświetlenia 306 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 272.6 299.2 313.8 314.2 299.7 273.7 
2.5 293.0 319.5 334.6 335.1 319.8 293.8 
1.5 293.3 319.8 335.0 335.2 319.9 293.8 Y 

[m
] 

0.5 273.3 299.5 314.0 313.9 299.7 274.0 
 

Tabela 7.42 Materiał Munsell 2.5Y 8.5/10. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład 
natężenia oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału 

zakresu widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 215 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 187.7 209.4 221.5 221.6 209.6 188.1 
2.5 204.1 226.5 239.6 239.6 226.5 204.5 
1.5 204.4 226.5 239.5 239.3 226.8 204.6 Y 

[m
] 

0.5 188.1 209.4 221.5 221.7 209.6 188.0 
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Tabela 7.43 Materiał Munsell 2.5Y 8.5/10. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład 
natężenia oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.67. Średnie natężenie oświetlenia 193 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 166.3 187.3 199.0 199.1 187.4 166.6 
2.5 182.2 204.0 216.8 216.9 204.1 182.3 
1.5 182.0 204.0 216.8 216.8 204.2 182.5 Y 

[m
] 

0.5 166.5 187.4 199.0 199.3 187.4 166.6 
 

Tabela 7.44 Materiał Munsell 10YR 8/10. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład 
natężenia oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału 

zakresu widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 192 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 167.9 187.3 198.3 198.4 187.6 168.5 
2.5 182.7 202.4 214.3 214.4 202.9 183.0 
1.5 182.4 202.5 214.2 214.3 203.0 182.9 Y 

[m
] 

0.5 168.2 187.4 198.3 198.5 187.5 168.5 
 

Tabela 7.45 Materiał Munsell 10YR 8/10. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Rozkład 
natężenia oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.61. Średnie natężenie oświetlenia 150 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 126.7 144.9 155.1 155.4 144.7 126.8 
2.5 140.3 159.4 170.7 170.8 159.8 140.4 
1.5 140.1 159.5 171.0 171.0 159.8 140.2 Y 

[m
] 

0.5 127.0 145.1 155.3 155.1 144.8 126.8 
 

Tabela 7.46 Materiał Du Pont nr 72. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału zakresu 

widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 154 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 133.8 150.1 159.1 159.2 150.1 134.1 
2.5 146.0 162.8 172.4 172.5 162.8 146.3 
1.5 146.2 162.8 172.6 172.6 163.0 146.3 Y 

[m
] 

0.5 134.0 150.2 159.2 159.1 150.1 134.2 
 

Tabela 7.47 Materiał Du Pont nr 72. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.52. Średnie natężenie oświetlenia 105 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 86.8 101.1 109.6 109.6 101.2 86.7 
2.5 97.4 113.3 122.3 122.6 113.0 97.4 
1.5 97.5 113.0 122.5 122.5 113.0 97.4 Y 

[m
] 

0.5 86.6 101.1 109.6 109.6 100.9 86.7 
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Tabela 7.48 Materiał Du Pont nr 86. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału zakresu 

widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 307 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 275.6 300.6 314.3 314.6 301.4 277.0 
2.5 294.9 320.0 333.9 334.5 320.5 296.2 
1.5 295.0 319.9 334.0 334.1 320.6 296.1 Y 

[m
] 

0.5 276.6 301.2 314.5 314.8 301.5 277.4 
 

Tabela 7.49 Materiał Du Pont nr 86. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.72. Średnie natężenie oświetlenia 242 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 211.9 235.5 248.7 249.0 236.0 212.5 
2.5 230.1 254.2 267.9 268.4 254.2 230.5 
1.5 229.8 254.3 268.1 268.4 254.8 230.3 Y 

[m
] 

0.5 212.4 235.5 248.8 249.1 236.0 212.5 
 

Tabela 7.50 Materiał Munsell 2.5Y 8.5/10. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału zakresu 

widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 194 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 169.5 189.0 200.4 200.2 189.4 170.1 
2.5 184.6 204.8 216.9 216.8 205.0 184.8 
1.5 184.4 204.7 216.7 216.7 204.8 184.8 Y 

[m
] 

0.5 169.6 189.1 200.3 200.6 189.5 170.1 
 

Tabela 7.51 Materiał Munsell 2.5Y 8.5/10. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.62. Średnie natężenie oświetlenia 157 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 133.7 152.4 163.1 163.0 152.5 133.7 
2.5 147.7 167.5 179.2 179.0 167.4 147.8 
1.5 147.5 167.6 179.1 179.3 167.5 147.6 Y 

[m
] 

0.5 134.0 152.2 163.0 163.1 152.4 133.8 
 

Tabela 7.52 Materiał Munsell 10YR 8/10. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z uwzględnieniem rozszerzonego podziału zakresu 

widzialnego. Średnie natężenie oświetlenia 182 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 158.6 176.8 187.3 187.3 177.0 159.4 
2.5 172.3 191.4 202.6 202.2 191.7 172.8 
1.5 172.7 191.4 202.4 202.3 191.5 172.8 Y 

[m
] 

0.5 159.0 177.0 187.2 187.3 177.1 159.2 
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Tabela 7.53 Materiał Munsell 10YR 8/10. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Rozkład natężenia 
oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi obliczony z założeniem, że materiał jest aselektywny o 

całkowitym współczynniku odbicia 0.58. Średnie natężenie oświetlenia 133 lx. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 111.7 128.6 138.4 138.3 128.4 111.8 
2.5 124.2 142.5 153.0 153.0 142.2 124.1 
1.5 124.3 142.3 153.2 153.1 141.9 124.1 Y 

[m
] 

0.5 111.8 128.4 138.2 138.5 128.7 111.7 
 
W tabelach 7.54 do 7.61 przedstawiono względną procentową różnicę δ pomiędzy 

wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk odbiciowych 
materiałów a wartościami uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 

 
Tabela 7.54 Materiał Du Pont nr 72. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Względna 

procentowa różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a 
wartościami uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 

X [m]  
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

3.5 26.7 24.5 23.6 23.6 24.8 26.8 
2.5 25.4 23.2 21.9 22.2 22.9 25.4 
1.5 25.4 23.2 21.9 22.0 23.2 25.3 Y 

[m
] 

0.5 26.6 24.8 23.6 23.6 24.7 26.9 
 

Tabela 7.55 Materiał Du Pont nr 86. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Względna 
procentowa różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a 

wartościami uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 13.2 12.4 12.0 11.9 12.4 13.0 
2.5 12.6 11.9 11.5 11.4 12.0 12.8 
1.5 12.6 11.9 11.3 11.4 12.0 12.6 Y 

[m
] 

0.5 13.3 12.4 12.0 12.1 12.5 13.3 
 

Tabela 7.56 Materiał Munsell 2.5Y 8.5/10. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Względna 
procentowa różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a 

wartościami uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 11.4 10.6 10.1 10.1 10.6 11.4 
2.5 10.7 10.0 9.5 9.4 9.9 10.8 
1.5 11.0 9.9 9.5 9.4 10.0 10.8 Y 

[m
] 

0.5 11.5 10.5 10.1 10.1 10.6 11.4 
 

Tabela 7.57 Materiał Munsell 10YR 8/10. Rozkład widmowy świetlówki Lumilux 21-840. Względna 
procentowa różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a 

wartościami uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 24.5 22.6 21.8 21.7 22.9 24.7 
2.5 23.2 21.2 20.3 20.3 21.3 23.3 
1.5 23.2 21.3 20.1 20.2 21.3 23.3 Y 

[m
] 

0.5 24.5 22.6 21.7 21.8 22.8 24.7 
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Tabela 7.58 Materiał Du Pont nr 72. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Względna procentowa 
różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a wartościami 

uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 35.2 32.6 31.1 31.2 32.6 35.4 
2.5 33.3 30.4 29.1 29.0 30.6 33.5 
1.5 33.3 30.6 29.0 29.0 30.6 33.4 Y 

[m
] 

0.5 35.4 32.7 31.2 31.1 32.8 35.4 
 

Tabela 7.59 Materiał Du Pont nr 86. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Względna procentowa 
różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a wartościami 

uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 23.1 21.7 20.9 20.9 21.7 23.3 
2.5 22.0 20.6 19.8 19.8 20.7 22.2 
1.5 22.1 20.5 19.7 19.7 20.5 22.2 Y 

[m
] 

0.5 23.2 21.8 20.9 20.9 21.7 23.4 
 

Tabela 7.60 Materiał Munsell 2.5Y 8.5/10. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Względna procentowa 
różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a wartościami 

uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 21.1 19.3 18.6 18.5 19.5 21.4 
2.5 20.0 18.2 17.4 17.4 18.4 20.0 
1.5 20.0 18.1 17.4 17.3 18.2 20.1 Y 

[m
] 

0.5 21.0 19.5 18.6 18.7 19.6 21.4 
 

Tabela 7.61 Materiał Munsell 10YR 8/10. Rozkład widmowy równoenergetyczny. Względna procentowa 
różnica δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi z uwzględnieniem widmowych charakterystyk a wartościami 

uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 
X [m]  

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
3.5 29.6 27.2 26.1 26.2 27.5 29.9 
2.5 27.9 25.5 24.5 24.3 25.8 28.2 
1.5 28.0 25.7 24.3 24.3 25.9 28.2 Y 

[m
] 

0.5 29.7 27.4 26.2 26.0 27.3 29.8 
 
W tabeli 7.62 zamieszczono zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników. Porównano 

wartości uzyskane z uwzględnieniem widmowych charakterystyk odbiciowych materiałów z 
wartościami uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. W tabeli zamieszczono 
wartości względnej procentowej różnicy (∆%) pomiędzy wartościami średnimi, bezwzględnego 
odchylenia standardowego (σ), procentową wartość odchylenia standardowego (σ%) odniesioną 
do średniej wartości natężenia oświetlenia oraz największą (maks.%) i najmniejszą (min.%) 
względną procentową różnicę z obliczonego rozkładu natężenia oświetlenia.  

 
 
 
 
 



 115

Tabela 7.62 Porównanie wartości uzyskanych z uwzględnieniem widmowych charakterystyk odbiciowych 
materiałów z wartościami uzyskanymi przy założeniu, że materiał jest aselektywny. 

Rozkład widmowy Materiał ∆% σ σ% maks.% min.% 
Du Pont 72 24.1 0.81 0.48 26.9 21.9 
Du Pont 86 12.2 0.66 0.19 13.3 11.3 
2.5Y 8.5/10 10.3 0.41 0.19 11.5 9.4 

Świetlówka 
Lumilux 21-840 

10YR 8/10 22.2 0.68 0.35 24.7 20.1 
Du Pont 72 31.8 0.91 0.59 35.4 29.0 
Du Pont 86 21.3 0.63 0.21 23.4 19.7 
2.5Y 8.5/10 19.1 0.56 0.29 21.4 17.3 

Rozkład widmowy 
równoenergetyczny 

10YR 8/10 26.8 0.73 0.40 29.9 24.3 
 

Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze rozważania dotyczące wpływu widmowych 
współczynników odbicia materiałów selektywnych na wartości natężenia oświetlenia (lub 
luminancji) wyznaczone z uwzględnieniem wielokrotnych odbić światła w zamkniętym wnętrzu. 
Uzyskane względne procentowe różnice pomiędzy wartościami średnimi ∆% są już zbliżone do 
spodziewanych wartości zamieszczonych w tabeli 7.35. Dalszy wzrost dokładności obliczeń a w 
szczególności dokładne uwzględnienie w obliczeniach widmowych charakterystyk materiałów 
i źródeł światła, które wykazują dużą zmienność w zakresie widzialnym będzie osiągnięty przy 
zwiększeniu podziału zakresu widzialnego na większą ilość pasm („kanałów”). 

Z wykonanych obliczeń można wysnuć wniosek, że nieuwzględnienie w obliczeniach 
widmowych współczynników odbicia dla materiałów selektywnie odbijających światło może 
prowadzić do powstania znacznych błędów w uzyskanych wynikach. 

 
 
7.4. Uwzględnienie w obliczeniach kierunkowo-rozproszonych charakterystyk 
odbiciowych materiałów aselektywnych 
 
Przy wyznaczaniu dotychczas dostępnymi metodami rozkładu natężenia oświetlenia 

i rozkładu luminancji we wnętrzach brano pod uwagę jedynie odbicie równomiernie rozproszone 
[4, 43]. W przypadku wnętrz, w których występują materiały o charakterystykach odbiciowych 
kierunkowych i kierunkowo-rozproszonych, wyznaczone rozkłady mogą być obarczone 
znacznym błędem, którego wartość zależy od geometrii układu, położenia źródeł światła i 
własności odbiciowych materiałów. Nieuwzględnianie w obliczeniach rzeczywistych 
charakterystyk odbiciowych było spowodowane brakiem dostępnych metod obliczeniowych 
pozwalających na wykonanie obliczeń z zadowalającą dokładnością w możliwym do 
zaakceptowania czasie. 

Wykorzystując metodę opisaną w rozdziale czwartym oraz funkcję opisana w rozdziale 
szóstym niniejszej pracy, wykonano przykładowe obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia we 
wnętrzu, w którym zastosowano materiały o kierunkowo-rozproszonych charakterystykach 
odbiciowych.  

 
 
7.4.1.  Obliczenia z udziałem światła sztucznego 
 
Wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni podłogi w 

pomieszczeniu o wymiarach jak na rysunku 7.10. W pomieszczeniu tym rozmieszczono 
równomiernie dwie oprawy oświetlenia pośredniego. Oprawy umieszczono na stojakach o 
wysokości 1.655m. W załączniku 3 zamieszczono krzywe światłości zastosowanych opraw.  
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Rys. 7.10 Opis geometrii pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
dla światła sztucznego. 

  
Przyjęto, że wszystkie materiały zastosowane w obliczeniach są materiałami 

aselektywnymi, to znaczy ich widmowe współczynniki odbicia są stałe w całym zakresie 
widzialnym. Materiały pokrywające ściany i podłogę charakteryzują się odbiciem rozproszonym 
a współczynniki odbicia ρ są następujące: 

- ściany: ρ = 0.3 
- podłoga: ρ = 0.2 
Powierzchnią, która ma cechy materiału odbijającego światło w sposób kierunkowo-

rozproszony jest sufit. Na materiał pokrywający sufit wybrano płytę z mlecznego metaakrylu, 
której charakterystykę odbiciową opisano w rozdziale szóstym (rys. 6.7). Aby ułatwić 
wprowadzenie do obliczeń materiałów, których charakterystyka odbiciowa opisana jest za 
pomocą równania 6.1 stworzono procedurę brdf_pl.cal. W procedurze tej zapisano równanie 6.1 
w postaci umożliwiającej jego wykorzystanie w procesie obliczeń, realizowanych za pomocą 
programów wchodzących w skład pakietu RADIANCE. Zdefiniowanych jest tam pięć zmiennych 
a1, a2, a3, a4 i a5, które odpowiadają kolejno parametrom opisanym w rozdziale szóstym 
( san vscs ,,,, αα ). Za pomocą tych parametrów można zoptymalizować zależność 6.1 tak aby 
opisana za jej pomocą krzywa odpowiadała przebiegowi charakterystyki odbiciowej danego 
materiału. Użytkownik włącza w proces obliczeń procedurę brdf_pl.cal a w pliku tekstowym, w 
którym opisuje charakterystyki odbiciowe materiałów wpisuje odpowiednie wartości 
parametrów a1, a2, a3, a4 i a5. 

Za pomocą metody opisanej w rozdziale czwartym niniejszej pracy obliczono rozkład 
natężenia oświetlenia na płaszczyźnie podłogi. Wybrano zestaw parametrów sterujących 
procesem obliczeń tak aby uzyskać najbardziej dokładne rezultaty. W szczególności 
skoncentrowano się na dokładnym wyznaczeniu składowej bezpośredniej i składowej pośredniej 
natężenia oświetlenia. W załączniku 4 zamieszczono wartości parametrów sterujących procesem 
obliczeń. Wyniki obliczeń przedstawione są w tabeli 7.63. 

 
Tabela 7.63 Materiał mleczny metaakryl. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na powierzchni podłogi. 

Średnie natężenie oświetlenia 260 lx. 
X [m]  

0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 
3.75 151.7 181.9 206.0 229.3 238.5 240.4 235.1 234.5 234.0 227.8 240.3 239.3 227.2 208.5 182.9 150.7 
3.25 178.8 215.2 245.8 266.7 282.3 283.8 280.4 276.2 275.3 281.0 283.1 280.3 266.0 244.7 217.3 178.2 
2.75 199.8 243.2 277.8 295.1 305.5 314.5 313.8 309.0 308.4 309.9 314.9 309.8 290.7 274.1 243.2 200.0 
2.25 214.3 254.9 283.6 274.5 294.6 328.6 330.0 328.1 327.3 331.7 328.8 291.8 276.7 283.4 253.2 212.4 
1.75 211.1 253.3 283.4 273.0 290.6 328.8 330.2 327.2 327.6 332.2 330.1 293.6 274.6 284.0 252.9 212.0 
1.25 200.6 242.9 277.5 295.8 307.9 315.5 313.3 309.4 307.8 311.2 315.5 307.6 295.1 277.8 243.5 199.8 
0.75 180.3 217.9 243.7 270.0 282.5 284.7 279.4 275.4 275.3 280.1 283.9 281.5 269.6 247.9 214.4 180.9 

Y 
[m

] 

0.25 150.1 183.1 206.5 224.9 238.4 240.5 233.9 232.4 234.4 236.4 239.2 236.0 228.7 207.7 181.0 152.8 
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Dla porównania uzyskanych wyników wykonano dodatkowe obliczenia, przy których 
przyjęto, że sufit odbija światło w sposób równomiernie rozproszony. Wartość współczynnika 
odbicia sufitu idealnie rozpraszającego światło jest równa wartości całkowitego współczynnika 
odbicia mlecznego metaakrylu, materiału który został zastosowany we wcześniejszych 
obliczeniach. Obliczona wartość całkowitego współczynnika odbicia mlecznego metaakrylu 
wynosi 0.72. Wyniki obliczeń  dla sufitu idealnie rozpraszającego światło przedstawione są w 
tabeli 7.64. 

 
Tabela 7.64 Sufit równomiernie rozpraszający światło. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na powierzchni 

podłogi. Średnie natężenie oświetlenia 279 lx. 
X [m]  

0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 
3.75 160.3 193.1 222.7 243.8 254.1 254.8 250.9 246.4 246.2 250.8 254.6 254.2 243.5 222.1 193.3 160.3 
3.25 190.9 231.7 265.4 290.7 303.1 303.8 298.2 292.3 292.1 297.9 303.2 302.6 290.7 265.6 231.7 190.9 
2.75 214.9 261.0 297.9 320.0 333.6 339.4 335.2 328.5 328.9 334.4 339.4 333.4 319.1 298.0 260.6 214.9 
2.25 228.2 275.2 306.0 308.4 329.5 355.5 356.3 349.9 350.2 356.0 355.4 328.5 309.1 306.9 275.3 227.3 
1.75 227.4 274.2 306.5 309.0 328.7 355.4 356.1 349.7 349.6 356.0 355.1 328.6 307.8 305.4 275.7 227.5 
1.25 215.0 260.5 298.2 319.5 333.2 339.8 334.7 328.7 328.6 334.8 339.8 333.0 320.4 297.9 260.4 214.8 
0.75 190.8 231.4 265.6 290.5 302.2 303.2 298.0 292.3 291.4 298.0 302.7 302.2 290.7 265.8 231.9 191.2 

Y 
[m

] 

0.25 160.1 193.7 222.2 243.9 253.9 254.6 250.8 246.8 246.8 250.6 254.9 254.2 243.9 222.3 193.3 160.3 
 
W tabeli 7.65 przedstawiono względną procentową różnicę δ pomiędzy wartościami 

uzyskanymi dla sufitu pokrytego mlecznym metaakrylem a wartościami uzyskanymi przy 
założeniu, że materiał pokrywający sufit odbija światło w sposób równomiernie rozpraszający. 

 
Tabela 7.65 Względna procentowa różnica δ  (opis w tekście). 

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 

3.75 -5.7 -6.2 -8.1 -6.3 -6.5 -6.0 -6.7 -5.1 -5.2 -10.1 -6.0 -6.2 -7.2 -6.5 -5.7 -6.4 
3.25 -6.7 -7.7 -8.0 -9.0 -7.4 -7.1 -6.4 -5.8 -6.1 -6.0 -7.1 -8.0 -9.3 -8.5 -6.6 -7.1 
2.75 -7.6 -7.3 -7.2 -8.4 -9.2 -7.9 -6.8 -6.3 -6.7 -7.9 -7.8 -7.6 -9.8 -8.8 -7.2 -7.5 
2.25 -6.5 -8.0 -7.9 -12.3 -11.8 -8.2 -8.0 -6.7 -7.0 -7.3 -8.1 -12.6 -11.7 -8.3 -8.7 -7.0 
1.75 -7.7 -8.2 -8.1 -13.2 -13.1 -8.1 -7.8 -6.9 -6.7 -7.1 -7.6 -11.9 -12.1 -7.5 -9.0 -7.3 
1.25 -7.2 -7.3 -7.5 -8.0 -8.2 -7.7 -6.8 -6.2 -6.8 -7.6 -7.7 -8.3 -8.5 -7.2 -6.9 -7.5 
0.75 -5.8 -6.2 -9.0 -7.6 -7.0 -6.5 -6.6 -6.1 -5.9 -6.4 -6.6 -7.4 -7.8 -7.2 -8.2 -5.7 

Y 
[m

] 

0.25 -6.7 -5.8 -7.6 -8.4 -6.5 -5.8 -7.2 -6.2 -5.3 -6.0 -6.6 -7.7 -6.7 -7.0 -6.8 -4.9 
 

W tabeli 7.66 zamieszczono zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników. Porównano 
wartości uzyskane dla sufitu pokrytego mlecznym metaakrylem z wartościami uzyskanymi przy 
założeniu, że materiał pokrywający sufit odbija światło w sposób równomiernie rozproszony. 
W tabeli zamieszczono wartości względnej procentowej różnicy (∆%) pomiędzy wartościami 
średnimi, bezwzględnego odchylenia standardowego (σ), procentową wartość odchylenia 
standardowego (σ%) odniesioną do średniej wartości natężenia oświetlenia oraz największą 
(maks.%) i najmniejszą (min.%) względną procentową różnicę z obliczonego rozkładu natężenia 
oświetlenia.  
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Tabela 7.66 Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników (opis w tekście).  
Parametr Wartość 

∆% -7.3 
σ 6.1 

σ% 2.3 
maks.% -4.9 
min.% -13.2 

 
Analizując wyniki, można stwierdzić, że różnice występujące pomiędzy wartościami 

uzyskanymi dla materiału o kierunkowo-rozproszonej charakterystyce odbiciowej a wartościami 
uzyskanymi dla materiału odbijającego światło w sposób równomiernie rozproszony nie są w 
analizowanym przypadku duże. Wartości uzyskane dla materiału o kierunkowo-rozproszonej 
charakterystyce odbiciowej są zawsze mniejsze (średnio o 7.3%). Można to wytłumaczyć w ten 
sposób, że ze względu na bryłę światłości oprawy, dla której największe wartości światłości 
występują w zakresie kątów 1200 do 1400 (patrz załącznik 3) część światła, która odbije się od 
sufitu w sposób kierunkowy zostanie w większości skierowana na ściany. Ściany posiadają 
stosunkowo mały (mniejszy niż sufit) współczynnik odbicia tak więc w stosunkowo dużym 
stopniu pochłoną padające nań światło. Na podstawie charakterystyki odbiciowej mlecznego 
metaakrylu można oszacować jaka część światła odbije się od tego materiału w sposób 
rozproszony a w związku z tym można również oszacować współczynnik odbicia rozproszonego 
tego materiału. Obliczona wartość tego współczynnika wynosi 0.59. Ponieważ wartość ta jest 
mniejsza od przyjętego współczynnika odbicia materiału, z którym porównywano uzyskane 
wyniki (materiał idealnie rozpraszający światło) oraz mając na uwadze przedstawione wyżej 
rozważania odnośnie udziału ścian w procesie rozchodzenia się strumienia świetlnego w 
analizowanym wnętrzu, można stwierdzić, że uzyskanie mniejszej wartości natężenia 
oświetlenia na podłodze gdy sufit pokryty jest płytami z mlecznego metaakrylu znajduje 
racjonalne wytłumaczenie. 

Uzyskane niezbyt duże różnice dotyczą wykonania obliczeń rozkładu natężenia 
oświetlenia będącego wynikiem wielokrotnych odbić strumienia w zamkniętym wnętrzu, w tym 
również odbić od powierzchni o kierunkowo-rozproszonej charakterystyce odbiciowej. 
Oczywistym wydaje się fakt, że niewspółmiernie większe różnice (odniesione do obliczeń 
wykonanych dla materiałów równomiernie rozpraszających światło) wystąpią przy wyznaczaniu 
rozkładu luminancji bezpośrednio na powierzchni materiału o kierunkowo-rozproszonej 
charakterystyce odbiciowej. Wtedy rozkład luminancji w bezpośredni sposób zależy od 
charakterystyki odbiciowej danego materiału. W załączniku 5 zamieszczono wykonane w 
systemie RADIANCE obrazy wizualizacji pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia 
rozkładu natężenia oświetlenia (rys. Z5.5). 

 
 
7.4.2.  Obliczenia z udziałem światła dziennego 
 
Dla potwierdzenia konieczności stosowania dokładnego opisu charakterystyk odbiciowych 

materiałów przy obliczaniu rozkładu natężenia oświetlenia, wykonano obliczenia dla przypadku, 
dla którego można się spodziewać uzyskania znaczących różnic pomiędzy wynikami 
uzyskanymi dla materiałów, których charakterystyki odbiciowe są dokładnie opisane oraz 
wynikami uzyskanymi przy (z konieczności stosowanym) założeniu, że materiał odbija światło 
w sposób równomiernie rozproszony. Wybrano wnętrze oświetlone światłem dziennym 
wpadającym przez okno oraz odbijającym się od półki (rys. 7.11). Półka ta stanowi tzw. system 
światła dziennego [8, 9, 70, 71] i ponieważ pomieszczenie jest stosunkowo długie ma za zadanie 
skierować światło na sufit tak aby doświetlić tę część pomieszczenia, która znajduje się dalej od 
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okna. Półka znajduje się po połowie wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia. Całkowita jej 
długość wynosi 2m. Górna część półki podzielona jest na trzy część, z których każda posiada 
inny kąt nachylenia powierzchni odbijającej światło. Kąty te dobrane są tak, aby światło wnikało 
jak najdalej do wnętrza pomieszczenia. Dodatkowa, wewnętrzna półka o jednym kącie 
nachylenia powierzchni odbijającej światło umieszczona jest na miejscu parapetu. Kierunek osi 
+Y wyznacza północ a osi +X wschód, tak więc okna pomieszczenia skierowane są południe 
(rys. 7.11). 

Obliczenia wykonano dla promieniowania słonecznego całkowitego. Źródłem składowej  
rozproszonej jest nieboskłon bezchmurny znormalizowany [32]. Poza składową rozproszoną 
uwzględniono w obliczeniach składową bezpośrednią, której źródłem jest światło słoneczne gdy 
słońce położone jest 52.50 nad powierzchnią ziemi. Odpowiada to sytuacji jaka wystąpi w dniu 
pierwszego maja o godz. 12:00 czasu słonecznego w mieście Poznaniu. Właściwości promieniste 
światła dziennego wyznaczono i wprowadzono do dalszych obliczeń za pomocą programu 
gensky [9, 56], który wchodzi w skład standardowej dystrybucji pakietu RADIANCE. 

 

X [m]Y [m]

Y [m]

Z [m]

1.0-1.0 4.08.0

Półka odbijająca światło
Półki odbijające światło

Okna
3.2

8.0

 
 

Rys. 7.11 Opis geometrii pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
z udziałem światła dziennego. 

 
Brak jest dokładnego opisu charakterystyk odbiciowych materiałów stosowanych na 

pokrycie opisanych wyżej półek. Na podstawie dostępnej literatury [8, 9, 70, 71] zdecydowano, 
że z dużym przybliżeniem można przyjąć, że powierzchnia takiej półki odbija światło w sposób 
kierunkowy, a współczynnik odbicia kierunkowego wynosi 0.8. 

Obliczenia wykonano dla dwóch przypadków, różniących się rodzajem materiału 
zastosowanego na pokrycie powierzchni półki. W pierwszym przypadku zastosowano materiał 
charakteryzujący się odbiciem kierunkowym. W drugim przypadku wybrano materiał odbijający 
światło w sposób równomiernie rozproszony. Przypadek drugi z materiałem rozpraszającym 
światło stanowi odniesienie dla przypadku pierwszego. Dzięki tym obliczeniom można 
odpowiedzieć na pytanie jaki błąd jest popełniany gdy nie ma możliwości wykonania obliczeń z 
udziałem materiałów o kierunkowych i kierunkowo-rozproszonych charakterystykach 
odbiciowych i z konieczności stosuje się tylko materiały odbijające światło w sposób 
rozproszony. Pozostałe powierzchnie znajdujące się we wnętrzu odbijają światło w sposób 
równomiernie rozproszony. Ustalono następujące wartości współczynników odbicia ρ: 

- ściany: ρ = 0.5 
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- podłoga: ρ = 0.3 
- sufit: ρ = 0.85 
Wyniki obliczeń dla materiału odbijającego światło w sposób kierunkowy przedstawione 

są w tabeli 7.67. W tabeli 7.68 przedstawiono z kolei wyniki obliczeń dla materiału 
równomiernie rozpraszającego światło. W tabeli 7.69 przedstawiono względną procentową 
różnicę δ  pomiędzy wartościami uzyskanymi dla półki pokrytej materiałem odbijającym światło 
w sposób kierunkowy a wartościami uzyskanymi dla półki równomiernie rozpraszającej światło. 

 
Tabela 7.67 Półka odbija światło w sposób kierunkowy. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na 

powierzchni roboczej. Średnie natężenie oświetlenia 1485 lx. 
X [m]  

0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 
7.75 538.8 588.4 619.8 638.9 637.5 621.9 588.0 538.0 
7.25 592.8 646.4 686.0 700.0 701.1 682.4 643.3 586.6 
6.75 659.8 721.7 767.7 785.5 786.9 762.5 720.9 660.0 
6.25 742.0 812.4 860.5 888.0 885.5 860.1 812.3 739.6 
5.75 834.6 912.5 969.8 996.1 997.6 966.5 909.3 830.2 
5.25 936.4 1025.7 1090.2 1123.8 1125.5 1087.7 1024.0 933.5 
4.75 1057.6 1162.6 1237.4 1278.3 1275.1 1234.5 1155.6 1057.3 
4.25 1213.5 1341.0 1429.6 1475.2 1474.2 1428.3 1331.0 1207.4 
3.75 1403.3 1563.3 1671.4 1743.2 1734.3 1672.6 1553.6 1394.9 
3.25 1612.0 1817.3 1960.6 2034.7 2030.7 1954.6 1810.4 1604.5 
2.75 1799.1 2049.2 2218.0 2301.3 2308.4 2219.8 2039.2 1786.1 
2.25 1842.2 2109.2 2290.4 2379.5 2377.6 2283.9 2097.0 1830.1 
1.75 1788.6 2074.1 2261.6 2352.1 2353.2 2254.9 2061.1 1778.9 
1.25 1817.8 2171.1 2372.7 2460.8 2469.2 2372.6 2160.9 1793.9 
0.75 1705.1 2147.2 2313.0 2386.8 2383.1 2312.9 2135.5 1683.1 

Y 
[m

] 

0.25 1820.0 2444.1 2497.8 2454.1 2441.8 2456.2 2476.8 1825.2 
 

Tabela 7.68 Półka odbija światło w sposób rozproszony. Rozkład natężenia oświetlenia [lx] na 
powierzchni roboczej. Średnie natężenie oświetlenia 809 lx. 

X [m]  
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 

7.75 260.8 275.3 284.3 288.4 287.9 283.4 274.7 260.3 
7.25 262.0 275.7 284.5 289.0 288.6 283.5 274.0 261.8 
6.75 282.0 295.8 303.7 309.1 307.6 303.1 292.8 281.9 
6.25 314.5 327.0 338.0 343.3 342.8 336.3 325.3 313.6 
5.75 357.8 372.5 385.7 392.1 392.3 385.4 371.6 357.0 
5.25 414.2 434.1 451.2 459.8 459.9 449.8 433.5 413.0 
4.75 486.2 513.7 536.2 549.2 549.7 536.0 512.7 485.9 
4.25 576.9 616.9 648.5 666.1 666.1 647.7 614.7 576.1 
3.75 688.4 745.5 791.3 815.1 815.5 789.2 743.8 686.1 
3.25 816.2 898.2 959.7 993.5 993.7 958.6 895.3 812.7 
2.75 932.5 1046.5 1126.2 1167.6 1166.5 1125.0 1044.8 929.4 
2.25 955.7 1086.6 1172.7 1213.7 1213.2 1169.9 1083.5 953.5 
1.75 948.0 1101.7 1198.5 1243.0 1241.2 1196.5 1094.6 941.0 
1.25 1083.3 1332.1 1462.9 1513.1 1516.4 1463.9 1327.5 1070.8 
0.75 1151.4 1522.9 1642.9 1682.5 1675.7 1637.5 1520.1 1140.6 

Y 
[m

] 

0.25 1535.3 2132.7 2158.4 2104.8 2092.5 2121.6 2169.7 1541.9 
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Tabela 7.69 Względna procentowa różnica δ  (opis w tekście). 
X [m]  

0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 
7.75 51.6 53.2 54.1 54.9 54.8 54.4 53.3 51.6 
7.25 55.8 57.3 58.5 58.7 58.8 58.5 57.4 55.4 
6.75 57.3 59.0 60.4 60.7 60.9 60.3 59.4 57.3 
6.25 57.6 59.8 60.7 61.3 61.3 60.9 60.0 57.6 
5.75 57.1 59.2 60.2 60.6 60.7 60.1 59.1 57.0 
5.25 55.8 57.7 58.6 59.1 59.1 58.7 57.7 55.8 
4.75 54.0 55.8 56.7 57.0 56.9 56.6 55.6 54.0 
4.25 52.5 54.0 54.6 54.8 54.8 54.6 53.8 52.3 
3.75 50.9 52.3 52.7 53.2 53.0 52.8 52.1 50.8 
3.25 49.4 50.6 51.0 51.2 51.1 51.0 50.6 49.4 
2.75 48.2 48.9 49.2 49.3 49.5 49.3 48.8 48.0 
2.25 48.1 48.5 48.8 49.0 49.0 48.8 48.3 47.9 
1.75 47.0 46.9 47.0 47.2 47.3 46.9 46.9 47.1 
1.25 40.4 38.6 38.3 38.5 38.6 38.3 38.6 40.3 
0.75 32.5 29.1 29.0 29.5 29.7 29.2 28.8 32.2 

Y 
[m

] 

0.25 15.6 12.7 13.6 14.2 14.3 13.6 12.4 15.5 
 
W tabeli 7.70 zamieszczono zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników. Porównano 

wartości uzyskane dla półki pokrytej materiałem odbijającym światło w sposób kierunkowy z 
wartościami uzyskanymi dla półki rozpraszającej światło. W tabeli zamieszczono wartości 
względnej procentowej różnicy (∆%) pomiędzy wartościami średnimi, bezwzględnego 
odchylenia standardowego (σ), procentową wartość odchylenia standardowego (σ%) odniesioną 
do średniej wartości natężenia oświetlenia oraz największą (maks.%) i najmniejszą (min.%) 
względną procentową różnicę z obliczonego rozkładu natężenia oświetlenia.  

 
Tabela 7.70 Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników (opis w tekście).  

Parametr Wartość 

∆% 45.6 
σ 253.7 

σ% 17.1 
maks.% 61.3 
min.% 12.4 

 
Analizując wyniki, można stwierdzić, że różnice występujące pomiędzy wartościami 

uzyskanymi dla materiału o kierunkowej charakterystyce odbiciowej a wartościami uzyskanymi 
dla materiału odbijającego światło w sposób równomiernie rozproszony są w analizowanym 
przypadku duże (tab. 7.70). Wartości uzyskane dla materiału o kierunkowej charakterystyce 
odbiciowej są zawsze większe (średnio 45.6%). Tak duże różnice wynikają z występowania 
składowej bezpośredniej promieniowania słonecznego. Gdyby analizować przypadek 
nieboskłonu zachmurzonego można by spodziewać się uzyskania mniejszych różnic.  

Większość tzw. systemów światła dziennego (żaluzje, półki, rastry) wykonywana jest z 
materiałów odbijających światło w sposób kierunkowy lub kierunkowo-rozproszony [70, 71]. 
Tylko zastosowanie właściwego opisu charakterystyk odbiciowych tych materiałów umożliwia 
uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników. Możliwość wykonania obliczeń z 
zastosowaniem systemów światła dziennego jest bardzo pomocna na oceny komfortu widzenia 
oraz możliwości wykorzystania światła dziennego do oświetlenia pomieszczeń. Problem 
skuteczniejszego wykorzystania światła dziennego do oświetlania pomieszczeń poruszany jest 
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już od początku lat siedemdziesiątych i wiąże się z zagadnieniem oszczędności energii 
elektrycznej zużywanej na doświetlanie pomieszczeń oraz poprawy komfortu widzenia w 
pomieszczeniach oświetlonych światłem dziennym. W ostatnim czasie można odnotować 
zwiększenie oferty producentów systemów światła dziennego (żaluzje, półki, rastry), które 
zarazem są coraz częściej stosowane przez projektantów oświetlenia i architektów.  Do tej pory 
istotny problem stanowił właściwy wybór odpowiedniego do danego pomieszczenia systemu 
i potwierdzenie jego skuteczności stosownymi obliczeniami. Do dyspozycji projektantów (w 
najlepszym przypadku) były dane pomiarowe wykonane dla kilku modelowych pomieszczeń. 
Ograniczało to w istotny sposób możliwość sprawdzenia na etapie projektu korzyści 
wynikających ze stosowania wyżej wymienionych systemów. Dopiero teraz kiedy powszechnie 
stosuje się programy komputerowe wspomagające proces projektowania można wykonać 
obliczenia z zastosowaniem systemów światła dziennego dla różnych pomieszczeń i różnych 
własności promienistych nieboskłonu. Jednak tak jak pokazuje to analizowany wyżej przykład 
tylko dokładne uwzględnienie charakterystyk odbiciowych materiałów gwarantuje uzyskanie 
dokładnych wyników. W załączniku 5 zamieszczono wykonane w systemie RADIANCE obrazy 
wizualizacji pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładów natężeń oświetlenia 
(rys. Z5.6, Z5.7, Z5.8 i Z5.9). 

 
 
7.5. Uwzględnienie w obliczeniach kierunkowo-rozproszonych charakterystyk 
odbiciowych materiałów selektywnych 
 
Dotychczas przeprowadzone obliczenia wykonano dla materiałów selektywnych (nie 

szarych) będących materiałami lambertowskimi (odbijającymi świtało w sposób równomiernie 
rozproszony) oraz dla materiałów nielambertowskich a będących jednocześnie materiałami 
aselektywnymi (szarymi). W niniejszym punkcie zostaną przeprowadzone obliczenia dla 
najbardziej złożonego z rozpatrywanych przypadków. Zostaną wykonane obliczenia dla 
materiału selektywnego będącego jednocześnie materiałem nielambertowskim. Charakterystyka 
odbiciowa takiego materiału jest funkcją długości fali i kąta padania światła. W załączniku 6 
zamieszczono dane pomiarowe próbki farby, która to próbka charakteryzuje się odbiciem 
kierunkowo-rozproszonym a charakterystyka odbiciowa jest również funkcją długości fali. Dane 
te uzyskano z National Institute of Standards and Technology. Za pomocą spektroreflektometru 
została zmierzona funkcja rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego (BRDF) [32] dla 
kątów padania od +150 do +600 ze skokiem 150 gdzie kąty obserwacji zmieniano w zakresie od 
+750 do -750 (również ze skokiem 150). Dla każdego kąta padania i kąta obserwacji wykonano 
pomiary spektralne w zakresie od 380nm do 780nm ze skokiem 10nm. Na rysunku 7.12 
przedstawiono przebieg zmienności funkcji BRDF dla jednej długości fali (λ=530nm). 

Na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych w załączniku 6 wyznaczono zestaw 
danych wejściowych pozwalających na wprowadzenie analizowanego materiału do obliczeń. 
Charakterystykę odbiciową materiału podzielono na dziewięć części. Każda z tych dziewięciu 
charakterystyk zawiera średnie wartości funkcji rozkładu współczynnika odbicia 
dwukierunkowego z określonego przedziału długości fali. Przedziały te pokrywają się z 
zakresami dziewięciu „kanałów” (tab. 7.37) na jakie podzielono widmowe charakterystyki 
odbiciowe przy wykonywaniu obliczeń w punkcie 7.3. Tak więc do obliczeń wprowadzanych 
jest dziewięć funkcji rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego opisanych za pomocą 
zależności 6.1. Funkcje te zawierają się w stosunkowo małych przedziałach długości fali. Na tyle 
małych aby móc przyjąć je za wystarczające dla właściwego opisu zależności charakterystyki 
odbiciowej od długości fali.  
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Funkcja BRDF dla λ=530nm
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Rys. 7.12 Funkcja rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego (BRDF) próbki farby dla różnych 

kątów padania światła θi i kątów obserwacji θr. Skala logarytmiczna. 
 
Wprowadzane funkcje opisywane są za pomocą dziewięciu zestawów parametrów a1, a2, 

a3, a4 i a5, które występują jako zmienne w stworzonej na potrzeby niniejszej pracy procedurze 
brdf_pl.cal. Parametry a1, a2, a3, a4 i a5 odpowiadają parametrom opisanym w rozdziale szóstym 
( san vscs ,,,, αα ), za pomocą których można zoptymalizować zależność 6.1 tak aby opisana za jej 
pomocą krzywa odpowiadała przebiegowi charakterystyki odbiciowej danego materiału. 
Użytkownik włącza w proces obliczeń procedurę brdf_pl.cal a w pliku tekstowym, w którym 
opisuje (podzielone na dziewięć części) charakterystyki odbiciowe materiałów wpisuje 
odpowiednie wartości parametrów a1, a2, a3, a4 i a5.  

Przykładowe obliczenia wykonano dla modelu pomieszczenia opisanego w punkcie 7.1.2. 
We wnętrzu, na suficie zawieszono dwie oprawy oświetleniowe, na środku pomieszczenia 
ustawiono stół a okno zasłonięto ciemną zasłoną. Dokładny opis geometrii wnętrza 
przedstawiono na rysunku 7.13. 

  

X [m]

Y [m]

1.29

Oprawa 2 Oprawa 1

3.53 5.00

1.71

3.50

X [m]

Z [m]

0.77

3.42

5.00

Obserwator

α
1.20

3.45  
 

Rys. 7.13 Opis geometrii pomieszczenia, w którym wykonano obliczenia rozkładu luminancji. 
 

W rozpatrywanym modelu pomieszczenia znajduje się stół. Górna powierzchnia tego stołu 
pokryta jest farbą o kierunkowo-rozproszonej charakterystyce odbiciowej i posiada własności 
odbiciowe materiału opisanego za pomocą funkcji BRDF w załączniku numer 6. Przy stole na 
wysokości 1.2 metra nad podłogą umieszczony jest obserwator. Współrzędne określające 
położenie obserwatora są następujące: x=3.45m , y=1.8m. Obserwator obserwuje powierzchnię 
stołu wzdłuż linii wyznaczonej przez przecięcie stołu przez powierzchnię prostopadłą do stołu, 
a równoległą do dłuższego boku pomieszczenia. Kąt α wyznaczający kierunek obserwacji 
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zmieniany jest w zakresie od 0 do 90-ciu stopni (rys. 7.13). W związku z tym obserwator 
obserwuje nie tylko powierzchnię stołu ale również kaloryfer znajdujący się przy ścianie 
i zasłonę zasłaniającą okno.  

Pozostałe powierzchnie występujące we wnętrzu charakteryzują się odbiciem 
rozproszonym a ich współczynniki odbicia ρ są następujące: 

- sufit: ρ= 0.80 
- ściany: ρ= 0.63 
- podłoga: ρ= 0.79 
- zasłona: ρ= 0.04 
- kaloryfer: ρ=  0.49 
Do oświetlenia pomieszczenia zastosowano oprawy Major 258GL na dwie świetlówki 

liniowe o mocy 58W każda. Oprawy  te przeznaczone są do montażu na suficie. Krzywe 
światłości tych opraw zostały zamieszczone w załączniku 3.    

Wykorzystując metodę opisaną w rozdziale czwartym oraz funkcję opisaną w rozdziale 
szóstym niniejszej pracy, wykonano obliczenia rozkładu luminancji powierzchni 
obserwowanych przez umownego obserwatora. Obserwator zmienia kierunek obserwacji 
zgodnie z kątem α (rys. 7.13). Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 7.14. 
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Rys. 7.14 Rozkład luminancji powierzchni obserwowanych przez umownego obserwatora (patrz rys. 7.13) 

 
Otrzymane wyniki potwierdzają, że materiał pokrywający górną powierzchnię stołu 

charakteryzuje się odbiciem kierunkowo-rozproszonym. O występowaniu odbicia kierunkowego 
świadczą dwa maksima pojawiające się w okolicy kąta α=00 oraz w przedziale kąta α od około 
350 do około 370. Maksima te związane są z odbiciem światła pochodzącego od źródła dużej 
luminancji jakie stanowią zawieszone na suficie oprawy oświetleniowe. Źródłem pierwszego 
maksimum jest oprawa numer 1 a drugiego oprawa numer 2. Obserwując drugie maksimum 
można zauważyć, że wraz ze zwiększaniem wartości kąta α następuje wzrost wartości obliczonej 
luminancji. Ponieważ zwiększanie wartości kąta α odpowiada zwiększaniu wartości kąta 
padania światła to obserwacja ta potwierdza występowanie zjawiska wzrostu współczynnika 
odbicia kierunkowego wraz ze wzrostem kąta padania światła. Przy przejściu od pierwszego do 
drugiego maksimum można zaobserwować najpierw zmniejszanie luminancji, osiągnięcie 
lokalnego minimum a następnie wzrost wartości luminancji. Taki charakter zmian wartości 
luminancji wynika z występowania w danych kątach składowej odpowiedzialnej za odbicie 
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rozproszone. W zakresie kątów α od około 750 do 900 można zaobserwować pewne lokalne 
zakłócenie w uzyskanych wartościach rozkładu luminancji. Zakłócenie to wynika z przejścia z 
obserwacji powierzchni stołu na obserwację powierzchni kaloryfera i zasłony t.j. powierzchni, 
które charakteryzują się innym rodzajem odbicia i mają inne wartości współczynników odbicia. 
Są to ponadto powierzchnie pionowe, na których w związku z innymi kątami padania światła 
luminancja rozkłada się w inny sposób niż na poziomej powierzchni stołu. 

Analiza uzyskanych wyników obliczeń wskazuje na poprawność zastosowanej metody 
obliczeniowej oraz na przyjęcie właściwego opisu kierunkowo-rozproszonej charakterystyki 
odbiciowej materiału pokrywającego powierzchnię stołu. W związku z tym należy oczekiwać, że 
zastosowana tu metoda obliczeniowa spowoduje uzyskanie poprawnych wyników przy 
zastosowaniu jej do obliczeń rozkładów luminancji z zastosowaniem innych materiałów o 
kierunkowych, kierunkowo-rozproszonych oraz rozproszonych charakterystykach odbiciowych. 
W połączeniu z możliwością wykonywania obliczeń dla skomplikowanej geometrii wnętrza (rys. 
7.11 i 7.13) uzyskuje się narzędzie o wiele bardziej doskonałe od stosowanych do tej pory w 
zakresie techniki świetlnej metod obliczeniowych.  
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8. UWAGI  I  WNIOSKI 

 
 
Przedmiotem pracy było opracowanie metody służącej obliczaniu rozkładu luminancji we 

wnętrzach o skomplikowanej geometrii przy uwzględnieniu, kierunkowo-rozproszonych 
charakterystyk odbiciowych materiałów tworzących wnętrza oraz stworzenie na tej bazie 
programu komputerowego, pozwalającego realizować te obliczenia. Okazało się, że przyjęta 
metodyka rozwiązania zadania pozwala także na uwzględnienie nie tylko kierunkowo-
rozproszonych charakterystyk odbiciowych materiałów ale również „widmowości” tzn. 
zależności charakterystyk odbiciowych materiałów i charakterystyk świetlnych źródeł światła od 
długości fali. Tezą rozprawy było twierdzenie, że istnieje możliwość wyznaczenia rozkładu 
luminancji we wnętrzach przy uwzględnieniu, kierunkowo-rozproszonych, zależnych od 
długości fali charakterystyk odbiciowych materiałów w oparciu o metodę śledzenia promienia 
odwrotnego. Do realizacji postawionego celu wykorzystano otwarte środowisko programowe 
systemu RADIANCE. Dzięki temu skoncentrowano wysiłki wyłącznie nad implementacją 
algorytmów proponowanych w niniejszej pracy. Weryfikacja nowych algorytmów w środowisku 
systemu RADIANCE, pozwoliła na zredukowanie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów 
implementacji. Cel pracy został osiągnięty. W ramach przeprowadzonych prac: 
1) Przeanalizowano stosowane dotychczas metody obliczania rozkładu luminancji i  rozkładu 

natężenia oświetlenia we wnętrzach. Dokonano ich klasyfikacji pod kątem przydatności do 
wykonania obliczeń rozkładu luminancji (rozdział 1).  

2) Scharakteryzowano system RADIANCE i przedstawiono podstawy obliczania rozkładu 
luminancji za pomocą programów wchodzących w skład tego systemu. Przedstawiono 
możliwe sposoby adaptacji systemu RADIANCE do obliczania rozkładu luminancji we 
wnętrzach. Wybrano najlepszy zdaniem autora sposób ingerencji polegający na stworzeniu 
procedur i funkcji operujących na predefiniowanych zmiennych. W oparciu o 
wykorzystywany w RADIANCE trójkanałowy proces śledzenia promienia opracowano 
możliwość wykonania obliczeń z uwzględnieniem rozkładów widmowych źródeł światła 
i widmowych współczynników odbicia materiałów. Obliczenia można wykonać w trzech 
lub w wielokrotności trzech zakresów długości fali w przedziale widzialnym (rozdział 3). 
Na potrzeby obliczeń widmowych stworzono pliki zawierające opis charakterystyk 
odbiciowych materiałów „widmo3x.rad” (dla trzech kanałów) i  „widmo9x.rad” (dla 
dziewięciu kanałów) oraz pliki zawierające procedury służące do uruchomienia procesu 
obliczeń „widmo3x.run” (dla trzech kanałów) i  „widmo9x.run” (dla dziewięciu kanałów). 

3) Opracowano iteracyjną postać równania wizualizacji, dogodną do jego rozwiązania metodą 
śledzenia promienia odwrotnego. Poprzez wybór odpowiednich wartości parametrów 
sterujących procesem obliczeń dokonano modyfikacji algorytmu realizującego proces 
śledzenia promienia. Przedstawiono zmodyfikowaną metodę śledzenia promienia 
odwrotnego, która zapewnia możliwość wykonania obliczeń rozkładu luminancji we 
wnętrzach z uwzględnieniem kierunkowo-rozproszonych charakterystyk odbiciowych 
materiałów. Przedstawiono strategię generacji śledzonych promieni, która prowadzi do 
osiągnięcia dokładnych wartości rozkładu luminancji we wnętrzach. Modyfikację 
algorytmu przeprowadzono przyjmując za najważniejsze kryterium jak najdokładniejsze 
wyznaczenie składowej bezpośredniej i składowej pośredniej luminancji. Wykonano 
przykładowe obliczenia sprawdzające poprawność wyboru odpowiednich wartości 
parametrów sterujących procesem obliczeń (rozdział 4). 

4) Opisano własności odbiciowe materiałów w tym zjawisko odbicia światła od powierzchni 
gładkiej i chropowatej. Przedstawiono schemat uwzględnienia w obliczeniach 
charakterystyk odbiciowych materiałów. Opisano dotychczas stosowane modele własności 
odbiciowych materiałów opracowane na potrzeby generacji realistycznych obrazów jak 
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i wykonywania obliczeń rozkładu natężenia oświetlenia i rozkładu luminancji we 
wnętrzach. Na podstawie zebranej literatury przeanalizowano cztery modele opisujące 
zjawisko odbicia kierunkowo-rozproszonego. Do dalszej analizy wybrano model 
przedstawiony przez J-J. Embrechts’a jako najbardziej rozbudowany, którego stopień 
skomplikowania nie wydaje się aż tak duży aby uniemożliwiał jego zastosowanie do 
obliczania rozkładów luminancji z zastosowaniem metody śledzenia promienia 
odwrotnego. Ponadto model J-J. Embrechts’a wykazuje najmniejsze odchylenia od 
przebiegów charakterystyk odbiciowych rzeczywistych materiałów (rozdział 5). 
Proponowany model uwzględnia zjawisko zależności współczynnika odbicia i bryły 
fotometrycznej światła odbitego od kąta padania światła. 

5) Stworzono program „kattorna”, który na podstawie pomierzonych wartości 
współczynników luminancji danego materiału oblicza optymalne wartości parametrów 

***** ,,,, san vscs αα . Parametry te ustalają przebieg funkcji opisującej charakterystykę 
odbiciową materiału. Kolejny program stworzony przez autora na potrzeby niniejszej 
pracy nosi nazwę „ricochet”. Służy on do wyznaczenia (z równania 6.1) współczynników 
luminancji na podstawie wcześniej ustalonych optymalnych wartości parametrów 

***** ,,,, san vscs αα . Wykorzystując wymienione programy przeprowadzono weryfikację 
proponowanego modelu opisującego własności odbiciowe materiałów z danymi 
pochodzącymi z pomiarów charakterystyk odbiciowych różnorodnych materiałów. 
Uzyskano potwierdzenie poprawności proponowanego modelu. Dla większości kątów 
padania i kątów obserwacji osiągnięto dużą zgodność w przebiegu charakterystyki 
odbiciowej wyznaczonej za pomocą funkcji 6.1 z charakterystyką uzyskaną z pomiarów 
(rozdział 6).  

6) Wykorzystując zmodyfikowaną metodę śledzenia promienia odwrotnego oraz 
proponowany model opisu własności odbiciowych materiałów wykonano obliczenia 
rozkładów luminancji w przyjętym modelu wnętrza (rozdział 7). Wykonano szereg 
obliczeń zmierzających do sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań: 
a) Uzyskano potwierdzenie poprawności wykonanych obliczeń porównując ich rezultaty 

z danymi pomiarowymi. Wykonano obliczenia dla pięciu przypadków obejmujących 
zarówno oświetlenie pośrednie jak i oświetlenie bezpośrednie i uzyskano 
zadowalającą zgodność pomiędzy wartościami uzyskanym z pomiarów a wynikami 
uzyskanymi w procesie obliczeń. Największe uzyskane różnice pomiędzy wartościami 
średnimi wynoszą 4%. Różnice jakie występują pomiędzy wartościami w 
poszczególnych punktach pomiarowych są zawsze mniejsze niż 15%, a po 
wyeliminowaniu skrajnych przypadków mniejsze niż 10%. 

b) Wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej z 
zastosowaniem czterech programów komercyjnych oraz z zastosowaniem 
proponowanej (opisanej w niniejszej pracy) metody. Obliczenia wykonano dla 
prostego przypadku uwzględniającego założenia upraszczające występujące w tego 
typu programach (odbicie idealnie rozproszone, nieuwzględnienie widmowych 
współczynników odbicia materiałów, prosta geometria wnętrza). Z analizy 
uzyskanych wyników można wywnioskować, że nawet przy ustalonych takich samych 
założeniach upraszczających można spodziewać się uzyskania znacznych różnic w 
obliczonych wartościach natężenia oświetlenia. Jeżeli nawet wartość średniego 
natężenia oświetlenia różni się tylko do 16 % to już uzyskane różnice w rozkładach 
natężania oświetlenia w poszczególnych punktach pomiarowych są znaczne 
i dochodzą do prawie dziewięćdziesięciu procent. Tylko w jednym przypadku 
(program Relux 2.3 Professional) osiągnięto zadowalającą zbieżność w 
porównywanych wynikach obliczeń. Jeszcze większych różnic w uzyskanych 
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wynikach można się spodziewać przy porównywaniu wyników obliczeń wykonanych 
z pominięciem założeń upraszczających występujących w tego typu programach.  

c) W związku z opisanymi w punkcie 7.3 rozważaniami, spodziewając się potwierdzenia 
wpływu selektywności materiału, wykonano obliczenia rozkładu natężenia 
oświetlenia na powierzchni podłogi dla czterech różnych materiałów pokrywających 
powierzchnie w rozpatrywanym pomieszczeniu. Przyjęto, że materiały charakteryzują 
się odbiciem idealnie rozproszonym, a widmowy współczynnik odbicia w sposób 
istotny zależy od długości fali. W pierwszym etapie wyznaczono rozkłady natężenia 
oświetlenia dla materiałów, których charakterystyki widmowe podzielono na trzy 
kanały zgodnie z zależnościami opisanymi w punkcie 3.5 (wykorzystano pliki 
„widmo3x.rad” i „widmo3x.run”). Uzyskane wyniki porównano z wynikami obliczeń 
wykonanymi dla materiałów aselektywnych charakteryzujących się takimi samymi 
wartościami całkowitych współczynników odbicia. Jednak uzyskane różnice okazały 
są znacznie mniejsze od spodziewanych wartości. Przyczyną może być podział 
zakresu widzialnego tylko na trzy pasma. Podział ten może być niewystarczający do 
właściwego uwzględnienia charakterystyk widmowych materiałów i źródeł światła. W 
związku z tym dokonano dalszego podziału zakresu widzialnego na dziewięć pasm i 
wykonano stosowne obliczenia (wykorzystano pliki „widmo9x.rad” 
i „widmo9x.run”). Uzyskano wyniki potwierdzające wcześniejsze rozważania 
dotyczące wpływu widmowych współczynników odbicia materiałów selektywnych na 
wartości natężenia oświetlenia (lub luminancji) wyznaczone z uwzględnieniem 
wielokrotnych odbić światła w zamkniętym wnętrzu. Względne procentowe różnice 
pomiędzy wartościami średnimi są już zbliżone do spodziewanych wartości i w 
zależności od zastosowanego materiału dochodzą do 32%. Dalszy wzrost dokładności 
obliczeń a w szczególności dokładne uwzględnienie w obliczeniach widmowych 
charakterystyk materiałów i źródeł światła, które wykazują dużą zmienność w 
zakresie widzialnym możliwy jest do osiągnięcia przy zwiększeniu podziału zakresu 
widzialnego na większą ilość pasm („kanałów”). Z wykonanych obliczeń można 
wysnuć wniosek, że nieuwzględnienie w obliczeniach widmowych współczynników 
odbicia dla materiałów selektywnie odbijających światło może prowadzić do 
powstania znacznych błędów w uzyskanych wynikach. 

d) Wykorzystując metodę opisaną w rozdziale czwartym oraz funkcję opisaną w 
rozdziale szóstym niniejszej pracy, wykonano przykładowe obliczenia rozkładu 
natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej we wnętrzu, w którym zastosowano 
materiały o kierunkowo-rozproszonych charakterystykach odbiciowych. Dla 
potwierdzenia konieczności stosowania dokładnego opisu charakterystyk odbiciowych 
materiałów przy obliczaniu rozkładu natężenia oświetlenia, wykonano obliczenia dla 
przypadku, dla którego można się spodziewać uzyskania znaczących różnic pomiędzy 
wynikami uzyskanymi dla materiałów, których charakterystyki odbiciowe są 
dokładnie opisane oraz wynikami uzyskanymi przy (z konieczności stosowanym) 
założeniu, że materiał odbija światło w sposób równomiernie rozproszony. Wybrano 
wnętrze oświetlone światłem dziennym wpadającym przez okno oraz odbijającym się 
od półki, która stanowi tzw. system światła dziennego [8, 9, 70, 71]. Obliczenia 
wykonano dla promieniowania słonecznego całkowitego. Źródłem składowej  
rozproszonej jest nieboskłon bezchmurny znormalizowany [32]. Poza składową 
rozproszoną w obliczeniach uwzględniono bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 
Obliczenia wykonano dla dwóch przypadków, różniących się rodzajem materiału 
zastosowanego na pokrycie powierzchni półki. W pierwszym przypadku zastosowano 
materiał charakteryzujący się odbiciem kierunkowym. W drugim przypadku wybrano 
materiał odbijający światło w sposób równomiernie rozproszony. Przypadek drugi z 
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materiałem rozpraszającym światło stanowi odniesienie dla przypadku pierwszego. 
Dzięki tym obliczeniom można odpowiedzieć na pytanie jaki błąd jest popełniany gdy 
nie ma możliwości wykonania obliczeń z udziałem materiałów o kierunkowych i 
kierunkowo-rozproszonych charakterystykach odbiciowych i z konieczności stosuje 
się tylko materiały odbijające światło w sposób rozproszony. Wartości uzyskane dla 
materiału o kierunkowej charakterystyce odbiciowej są zawsze większe (średnio 
45.6%). Tak duże różnice wynikają z występowania składowej bezpośredniej 
promieniowania słonecznego. Analizowany przykład pokazuje, że tylko dokładne 
uwzględnienie charakterystyk odbiciowych materiałów gwarantuje uzyskanie 
dokładnych wyników. Obliczenia dla materiałów o kierunkowo-rozproszonych 
charakterystykach odbiciowych wykonywane są z zastosowaniem stworzonych przez 
autora procedur zapisanych w pliku brdf_pl.cal. Procedury te wykorzystują metodę 
opisaną w rozdziale czwartym oraz funkcję opisaną w rozdziale szóstym niniejszej 
pracy. 

e) Przeprowadzono również obliczenia dla najbardziej złożonego z rozpatrywanych 
przypadków, w którym wykorzystano materiał selektywny będący jednocześnie 
materiałem „nielambertowskim”. Charakterystyka odbiciowa takiego materiału jest 
funkcją długości fali i kąta padania światła. Na podstawie danych pomiarowych 
zamieszczonych w załączniku 6 wyznaczono zestaw danych wejściowych 
pozwalających na wprowadzenie analizowanego materiału do obliczeń. i zapisano je 
w procedurze brdf_pl.cal. Wykonano przykładowe obliczenia rozkładu luminancji na 
powierzchni stołu, któremu przypisano własności odbiciowe rozpatrywanego 
materiału. Otrzymano wyniki, które potwierdzają, że materiał pokrywający górną 
powierzchnię stołu charakteryzuje się odbiciem kierunkowo-rozproszonym a wartość 
współczynnika odbicia kierunkowego wzrasta wraz ze wzrostem kąta padania światła. 
Dalsza analiza uzyskanych wyników obliczeń wskazuje na poprawność zastosowanej 
metody obliczeniowej oraz na przyjęcie właściwego opisu kierunkowo-rozproszonej 
charakterystyki odbiciowej materiału pokrywającego powierzchnię stołu. W związku 
z tym należy oczekiwać, że zastosowana tu metoda obliczeniowa spowoduje 
uzyskanie poprawnych wyników przy zastosowaniu jej do obliczeń rozkładów 
luminancji z zastosowaniem innych materiałów o kierunkowych, kierunkowo-
rozproszonych oraz rozproszonych charakterystykach odbiciowych. W połączeniu z 
możliwością wykonywania obliczeń dla skomplikowanej geometrii wnętrza uzyskuje 
się narzędzie o wiele bardziej doskonałe od stosowanych do tej pory w zakresie 
techniki świetlnej metod obliczeniowych. 

 
W proponowanej w niniejszej pracy metodzie umożliwiającej wykonanie obliczeń 

rozkładu luminancji zastosowano następujące uproszczenia:  
- w obliczeniach nie są uwzględniane następujące zjawiska: 
• polaryzacja, 
• dyfrakcja, 
• interferencja, 
• anizotropia charakterystyk odbiciowych, 
- światło rozchodzi się w ośrodku jednorodnym, niepochłaniającym i nierozpraszającym, 

Przyjęcie części z wymienionych wyżej założeń upraszczających wynika z zastosowania 
praw optyki geometrycznej do opisu procesów związanych z rozchodzeniem się światła.  

 
Można oczekiwać dalszej poprawy efektywności obliczeń wykonanych metodą śledzenia 

promienia odwrotnego. Poniżej przedstawione są propozycje dalszych badań nad 
prezentowanymi w pracy zagadnieniami: 
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1) Dalsza modyfikacja metody i strategii generacji śledzonych promieni zmierzająca do 
skrócenia czasu wykonania obliczeń przy zachowaniu tego samego poziomu dokładności, 

2) Uwzględnienie w obliczeniach materiałów selektywnych z możliwie pełną analizą 
zależności charakterystyki odbiciowej przy różnych kątach padania światła i dla różnych 
długości fali, 

3) Uwzględnienie anizotropii charakterystyk odbiciowych, 
4) Wprowadzenie możliwości wykonywania obliczeń dla ośrodków pochłaniających i 

rozpraszających rozchodzące się w nich światło, co pozwoli na uwzględnienie efektu 
związanego z przejściem światła przez mgłę lub zanieczyszczone powietrze. 
 
Prace nad problemem wyznaczania rozkładów luminancji we wnętrzach będą przez autora 

kontynuowane. Najważniejszym aspektem wyznaczającym kierunek dalszych badań będzie 
doskonalenie uwzględniania w obliczeniach kierunkowo-rozproszonych charakterystyk 
odbiciowych materiałów selektywnych. Autor będzie dążył do stworzenia narzędzi, za pomocą 
których będzie można zoptymalizować ilość wprowadzanych danych opisujących 
charakterystyki odbiciowe materiałów. Optymalizacja ilości danych oraz narzędzia 
wspomagające ich opracowywanie i wprowadzanie do obliczeń pozwolą na skrócenie czasu 
potrzebnego do gromadzenia danych oraz pozwolą na upowszechnienie proponowanej metody 
obliczeniowej wśród innych potencjalnych użytkowników. Jednocześnie z uwzględnieniem 
wyżej wymienionych czynników wiąże się konieczność dalszej modyfikacji metody śledzenia 
promienia odwrotnego, która dla przyjętych założeń umożliwi wykonanie obliczeń rozkładów 
luminancji. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

Wskaźnik luminancji (funkcja rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego - 
BRDF) 
 

dS
 

Rys. Z1.1 Rysunek z zaznaczonymi kierunkami promieniowania padającego "i" i odbitego "r". 
 
[q] -  wskaźnik luminancji (funkcja rozkładu współczynnika odbicia 

dwukierunkowego) elementu powierzchni ośrodka, w danym kierunku, przy 
danych warunkach oświetlenia jest to stosunek luminancji świetlnej elementu 
powierzchni w danym kierunku do natężenia oświetlenia ośrodka pochodzącego 
od kierunkowego promieniowania padającego [32]  

 

i

rrr
rrii dE

Lq ),(),,,( ϕθ
ϕθϕθ =  [ ]1−sr                  (Z1.1) 

 
Z definicji luminancji i natężenia oświetlenia [32]: 
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gdzie: 

idϕ  - strumień wypromieniowany w elementarnym kącie bryłowym idω , 

idE  -  natężenie oświetlenia na powierzchni dS  pochodzące od strumienia idϕ . 
 
Po uwzględnieniu zależności Z1.1 i Z1.2 otrzymujemy: 
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iiiii
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Funkcja rozkładu współczynnika odbicia jest dwukierunkowa co oznacza, że zamiana 

kierunku padania promieniowania na kierunek odbicia i odwrotnie nie powoduje zmiany 
wartości tej funkcji. W związku z tym prawdziwe jest równanie: 

 
),,,(),,,( iirrrrii qq ϕθϕθϕθϕθ =                  (Z1.4) 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 
Opis charakterystyki odbiciowej za pomocą rozkładu Gaussa 
 
Kierunkowo-rozproszone charakterystyki refleksyjne materiałów w RADIANCE opisano 

za pomocą rozkładu Gaussa. Funkcję rozkładu Gaussa zastosowano do opisu funkcji rozkładu 
współczynnika odbicia dwukierunkowego BRDF: 
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gdzie: 

sρ  - współczynnik odbicia kierunkowego, 
θi - kąt pomiędzy normalną do powierzchni a kierunkiem wektora promienia 

padającego, 
θr - kąt pomiędzy normalną do powierzchni a kierunkiem wektora promienia 

odbitego, 
γ -  kąt pomiędzy wektorem normalnym do powierzchni n

r
 a wektorem połówkowym 

h
r

 znajdującym się pomiędzy wektorem wyznaczającym kierunek padania 
promienia v

r
 a wektorem wyznaczającym kierunek odbicia promienia jw

r
  

(rys. Z2.1),  
φ -  kąt w płaszczyźnie stycznej do punktu przecięcia promienia z powierzchnią, 
α -  parametr opisujący stopień chropowatości powierzchni (rys. Z2.2). 
 
Kąty γ i φ określają kierunek wtórnego promienia, który jest wysyłany z miejsca przecięcia 

się promienia pierwotnego z powierzchnią. Kąty γ i φ wybierana są w sposób przypadkowy za 
pomocą metody Monte Carlo a do ich wyznaczania służą wzory Z2.2 i Z2.3: 

 
( )( ) 2/1

1log n−⋅= αγ                    (Z2.2) 

22 n⋅⋅= πφ                     (Z2.3) 
 
gdzie: 
n1 i n2 - zmienne losowe z przedziału (0,1]. 
 
Współczynnik chropowatości powierzchni określany jest za pomocą średniego odstępu 

nierówności τ i średniej wysokości nierówności σ (rys. Z2.2) [39] i obliczany jest ze wzoru Z2.4 
jako pierwiastek z sumy kwadratów stosunku wysokości nierówności σ do odstępu nierówności 
τ [58]. 
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Rys. Z2.1. Rysunek z zaznaczonymi kierunkami wektorów i kątami przyjętymi do wyznaczenia funkcji 
rozkładu Gaussa. „i” - kierunek promienia padającego, „r” - kierunek promienia odbitego, θi - kąt 

padania , θr - kąt odbicia, n
r

 - wektor normalny do powierzchni, h
r

 - wektor połówkowy, γ - kąt pomiędzy 
wektorem normalnym a wektorem połówkowym. 

 
Takie określenie współczynnika chropowatości jako współczynnika mającego określać 

stopień rozproszenia światła po odbiciu od powierzchni wynika z przyjęcia założenia odnośnie 
stanu powierzchni materiału odbijającego światło w sposób rozproszony i kierunkowo-
rozproszony. Przyjmuje się, że powierzchnia takiego materiału ma liczne nierówności w postaci 
wypukłości i wklęsłości. Powierzchnie elementarne tych nierówności są gładkie i można przyjąć, 
że płaskie i nachylone pod różnymi kątami. Wiązka promieniowania padająca na taką 
powierzchnię ulega podziałowi na liczne wiązki elementarne, które zgodnie z prawem równości 
kątów padania i odbicia są wysyłane w różne kierunki. Kierunki te zależą od kątów nachylenia 
powierzchni elementarnych. Wiązka światła odbitego jest w ten sposób rozpraszana a od stopnia 
rozproszenia zależy w jakim kącie przestrzennym będzie wypromieniowania. Właśnie ten 
stopień rozproszenia może być opisany za pomocą współczynnika chropowatości powierzchni α. 

Pomiar tak zdefiniowanego współczynnika chropowatości α wymaga bardzo 
skomplikowanych i bardzo drogich urządzeń. W związku z tym przy określaniu charakterystyki 
odbiciowej materiału i wyborze odpowiedniej wartości współczynnika chropowatości należy 
porównać przebieg badanej charakterystyki z biblioteką charakterystyk odbiciowych i na tej 
podstawie określić wartość tego współczynnika.  

τ

σ
 

 
Rys. Z2.2 Stopień chropowatości powierzchni opisywany jest za pomocą średniego odstępu nierówności τ 

i średniej wysokości nierówności σ. 
 
Na rysunku Z2.3 przedstawiono zależność kąta γ w funkcji wartości zmiennej losowej n1 z 

przedziału (0,1]. 
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Rys. Z2.3 Zależność kąta γ w funkcji wartości liczby n1 dla różnych wartości współczynnika α. 
 
Na rysunkach Z2.4, Z2.5 i Z2.6, przedstawiono zależność funkcji rozkładu współczynnika 

odbicia dwukierunkowego dla różnych wartości współczynnika α i przy zmianie kąta padania 
światła. 
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Rys. Z2.4 Funkcja rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego dla różnych wartości 

współczynnika α. θr - kąt obserwacji. 
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Rys. Z2.5 Funkcja rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego dla różnych wartości 

współczynnika α. θr - kąt obserwacji. 
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Rys. Z2.6 Przebieg zmienności funkcji rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego w zależności od 

kąta padania światła. Wartość współczynnika α wynosi 0,05. θr - kąt obserwacji. 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 
Krzywe światłości zastosowanych w obliczeniach opraw oświetleniowych 
 
Oprawy oświetlenia pośredniego 
Oprawy te zostały zastosowane przy pomiarach opisanych w punkcie 7.1.1. oraz w 

punkcie 7.4.1. Krzywe światłości tych opraw zostały podane dla trzech półpłaszczyzn: C0, C45 i 
C90. Przyjęto, że oprawy charakteryzują się symetrią bryły fotometrycznej i w związku z tym 
można wyróżnić pary półpłaszczyzn C, dla których krzywe światłości będą takie same. Są to 
następujące zestawy półpłaszczyzn C: 

- C0≡C180, 
- C45≡C225, 
- C90≡C270, 
- C135≡C315. 
Przyjęto również, że krzywa światłości w półpłaszczyźnie C135 odpowiada krzywej 

światłości w półpłaszczyźnie C45. 
W obliczeniach zastosowano cztery oprawy różniące się nieznacznie bryłami 

fotometrycznymi. Poniżej przedstawiono krzywe światłości tych opraw. 
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Tabela Z3.1 Wartości światłości oprawy numer 1. 

Światłość I [cd]  
C0 C45 C90 

00 0 0 0 
100 0 0 0 
200 0 0 0 
300 0 0 0 
400 0 0 0 
500 0 0 0 
600 0 0 0 
700 0 0 0 
800 0 0 0 
900 0 0 0 

1000 228 210 333 
1100 1418 1015 1400 
1200 3133 2450 2590 
1300 3710 2783 3045 
1400 3360 2748 2993 
1500 2853 2608 2643 
1600 2275 2205 2205 
1700 1943 1943 1925 

K
ąt

 γ
 

1800 1820 1820 1820 
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Rys. Z3.1 Krzywe światłości oprawy numer 1. Wartości światłości podane w kandelach.  
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Tabela Z3.2 Wartości światłości oprawy numer 2. 

Światłość I [cd]  
C0 C45 C90 

00 0 0 0 
100 0 0 0 
200 0 0 0 
300 0 0 0 
400 0 0 0 
500 0 0 0 
600 0 0 0 
700 0 0 0 
800 0 0 0 
900 0 0 0 

1000 230 175 263 
1100 1453 1068 1488 
1200 3203 2415 2765 
1300 3796 2993 3150 
1400 3465 2923 3150 
1500 2923 2818 2818 
1600 2415 2328 2345 
1700 2048 2030 2013 

K
ąt

 γ
 

1800 1925 1925 1925 
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Rys. Z3.2 Krzywe światłości oprawy numer 2. Wartości światłości podane w kandelach.  
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Tabela Z3.3 Wartości światłości oprawy numer 3. 

Światłość I [cd]  
C0 C45 C90 

00 0 0 0 
100 0 0 0 
200 0 0 0 
300 0 0 0 
400 0 0 0 
500 0 0 0 
600 0 0 0 
700 0 0 0 
800 0 0 0 
900 0 0 0 

1000 193 175 245 
1100 1278 1050 1295 
1200 2975 2258 2520 
1300 3605 2818 2975 
1400 3308 2870 2940 
1500 2818 2730 2643 
1600 2310 2293 2258 
1700 2013 2013 1995 

K
ąt

 γ
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Rys. Z3.3 Krzywe światłości oprawy numer 3. Wartości światłości podane w kandelach.  
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Tabela Z3.4 Wartości światłości oprawy numer 4. 

Światłość I [cd]  
C0 C45 C90 

00 0 0 0 
100 0 0 0 
200 0 0 0 
300 0 0 0 
400 0 0 0 
500 0 0 0 
600 0 0 0 
700 0 0 0 
800 0 0 0 
900 0 0 0 

1000 333 333 368 
1100 1505 1558 1103 
1200 2888 2520 2275 
1300 3255 2783 2660 
1400 3028 2783 2678 
1500 2643 2555 2485 
1600 2223 2153 2100 
1700 1925 1908 1873 

K
ąt

 γ
 

1800 1803 1803 1803 
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Rys. Z3.4 Krzywe światłości oprawy numer 4. Wartości światłości podane w kandelach.  
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Oprawy oświetlenia bezpośredniego 
Do oświetlenia pomieszczenia opisanego w punkcie 7.1.2 oraz 7.5 zastosowano oprawy 

rastrowe firmy MAZDA. Są to oprawy Major 258GL na dwie świetlówki liniowe o mocy 58W 
każda. Oprawy  te przeznaczone są do montażu na suficie. Krzywe światłości tych opraw zostały 
podane dla dwóch płaszczyzn: C0-C180 i C90-C270. Zastosowane w oprawach świetlówki 
liniowe o mocy 58W posiadają strumień świetlny 4600 lumenów.   

W obliczeniach zastosowano dwie oprawy o takich samych bryłach fotometrycznych. 
 

Tabela Z3.5 Wartości światłości oprawy MAZDA Major 258GL. 
Światłość I [cd/1000lm]  

C0 C90 
00 240 240 

100 240 228 
200 237 202 
300 225 170 
400 195 130 
500 138 85 
600 75 47 
700 38 24 
800 15 9 

K
ąt

 γ
 

900 0 0 
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Rys. Z3.5 Krzywe światłości oprawy MAZDA Major 258GL. Wartości światłości podane w kandelach na 

1000 lumenów.  
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ZAŁĄCZNIK 4 

 
Parametry sterujące procesem obliczeń rozkładu luminancji i rozkładu natężenia 
oświetlenia 
 
Obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia i rozkładu luminancji opisane w rozdziale 7 
 

 
-dp 4096 
-ar 93 
-ms 0.03 
-ds .05 
-dj 0 
-dt 0 
-dc .75 
-dr 3 
-sj 1 
-st 0 
-ab 10 
-aa 0.08 
-ad 2048 
-as 1024 
-av 0 0 0 
-lr 12 
-lw .0005 
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ZAŁĄCZNIK 5 

 

Obrazy wizualizacji pomieszczeń, w których wykonano obliczenia rozkładu 
luminancji i rozkładu natężenia oświetlenia 
 
 
 

 
 

Rys. Z5.1 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.1.1 (przypadek pierwszy). 
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Rys. Z5.2 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.1.1 (przypadek trzeci). 

 
 

 
 

Rys. Z5.3 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
i rozkładu luminancji opisane w punkcie 7.1.2. 
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Rys. Z5.4 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.2. 

 
 

 
 

Rys. Z5.5 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.4.1. 
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Rys. Z5.6 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.4.2 . Półka stanowiąca system światła dziennego odbija światło w sposób 

rozproszony. Widok z boku. 
 
 

 
 

Rys. Z5.7 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.4.2 . Półka stanowiąca system światła dziennego odbija światło w sposób 

rozproszony. Widok "rybie oko" z poziomu podłogi na sufit. 
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Rys. Z5.8 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.4.2 . Półka stanowiąca system światła dziennego odbija światło w sposób 

kierunkowy. Widok z boku. 
 
 

 
 

Rys. Z5.9 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
opisane w punkcie 7.4.2 . Półka stanowiąca system światła dziennego odbija światło w sposób 

kierunkowy. Widok "rybie oko" z poziomu podłogi na sufit. 
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Rys. Z5.10 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu luminancji opisane w 
punkcie 7.5. 

 

 
 

Rys. Z5.11 Wizualizacja pomieszczenia, dla którego wykonano obliczenia rozkładu luminancji opisane w 
punkcie 7.5. Widok na stół z punktu widzenia umownego obserwatora. 
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ZAŁĄCZNIK 6 

 
Wyniki pomiarów funkcji rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego [sr-1] 
(BRDF) próbki farby wykonane w National Institute of Standards and Technology 
 

Kąt padania światła θi=150 
Kąt obserwacji θr λ 

[nm] 75 60 45 30 15 0 -15 -30 -45 -60 -75 
380 0.00086 0.00585 0.00337 0.00995 0.00403 0.12809 28.54706 0.13241 0.04160 0.01645 0.01324 
390 0.01005 0.01482 0.01973 0.03918 0.00178 0.38351 28.88306 0.39963 0.13425 0.05661 0.03071 
400 0.01889 0.02494 0.03455 0.06572 0.00082 0.63171 29.12425 0.66538 0.22565 0.09933 0.05698 
410 0.02215 0.02832 0.03960 0.07527 0.00020 0.70472 29.15582 0.74428 0.25380 0.11725 0.06798 
420 0.02354 0.03002 0.04138 0.07776 0.00028 0.72348 29.05155 0.76377 0.26046 0.12038 0.07238 
430 0.02317 0.03089 0.04197 0.07764 0.00011 0.73007 28.92424 0.77275 0.26214 0.12144 0.07203 
440 0.02206 0.03088 0.04202 0.07836 0.00015 0.73426 28.80909 0.77657 0.26278 0.12281 0.07100 
450 0.02337 0.03051 0.04212 0.07792 0.00015 0.73673 28.70397 0.77934 0.26290 0.12237 0.07122 
460 0.02338 0.03105 0.04197 0.07802 0.00004 0.73829 28.63002 0.78150 0.26292 0.12278 0.07124 
470 0.02325 0.03120 0.04218 0.07800 0.00007 0.73987 28.52758 0.78355 0.26280 0.12201 0.07074 
480 0.02323 0.03133 0.04209 0.07793 0.00015 0.74084 28.41343 0.78522 0.26246 0.12190 0.07058 
490 0.02329 0.03136 0.04176 0.07777 0.00003 0.74126 28.33249 0.78602 0.26166 0.12175 0.07144 
500 0.02284 0.03113 0.04161 0.07756 0.00012 0.74106 28.28393 0.78702 0.26129 0.12175 0.07132 
510 0.02320 0.03109 0.04180 0.07716 0.00001 0.74066 28.18876 0.78647 0.26049 0.12115 0.06979 
520 0.02291 0.03071 0.04156 0.07699 0.00001 0.74016 28.12801 0.78623 0.25982 0.12072 0.07036 
530 0.02309 0.03069 0.04132 0.07692 0.00003 0.74000 28.06612 0.78591 0.25947 0.12065 0.07017 
540 0.02298 0.03074 0.04121 0.07665 0.00004 0.73935 27.98272 0.78555 0.25892 0.12013 0.06999 
550 0.02315 0.03065 0.04103 0.07618 0.00004 0.73857 27.92768 0.78479 0.25769 0.11969 0.06977 
560 0.02284 0.03030 0.04097 0.07598 0.00007 0.73803 27.87332 0.78406 0.25679 0.11922 0.06952 
570 0.02249 0.03043 0.04079 0.07580 0.00002 0.73654 27.83203 0.78317 0.25544 0.11869 0.06950 
580 0.02264 0.03004 0.04060 0.07538 0.00008 0.73488 27.76950 0.78198 0.25475 0.11830 0.06948 
590 0.02254 0.02997 0.04035 0.07501 0.00005 0.73383 27.72183 0.78121 0.25424 0.11781 0.06872 
600 0.02229 0.02991 0.04030 0.07458 0.00005 0.73190 27.67901 0.77981 0.25336 0.11744 0.06810 
610 0.02231 0.02953 0.04016 0.07425 0.00006 0.73027 27.63106 0.77751 0.25242 0.11682 0.06765 
620 0.02210 0.02951 0.04003 0.07416 0.00006 0.72896 27.59756 0.77610 0.25141 0.11619 0.06765 
630 0.02169 0.02927 0.03979 0.07378 0.00003 0.72642 27.55408 0.77464 0.25058 0.11583 0.06733 
640 0.02167 0.02901 0.03944 0.07350 0.00001 0.72456 27.52454 0.77230 0.24982 0.11560 0.06672 
650 0.02146 0.02886 0.03926 0.07307 0.00006 0.72298 27.48268 0.77090 0.24843 0.11463 0.06635 
660 0.02148 0.02855 0.03904 0.07264 0.00000 0.72098 27.44530 0.76859 0.24736 0.11439 0.06622 
670 0.02125 0.02843 0.03854 0.07202 0.00009 0.71862 27.40255 0.76583 0.24651 0.11313 0.06547 
680 0.02091 0.02830 0.03843 0.07155 0.00001 0.71563 27.38388 0.76330 0.24527 0.11257 0.06506 
690 0.02056 0.02786 0.03805 0.07125 0.00001 0.71255 27.35213 0.76121 0.24445 0.11177 0.06502 
700 0.02054 0.02768 0.03775 0.07080 0.00008 0.70933 27.30575 0.75711 0.24307 0.11104 0.06460 
710 0.02025 0.02723 0.03756 0.07046 0.00007 0.70663 27.27370 0.75489 0.24148 0.11023 0.06366 
720 0.02007 0.02715 0.03713 0.06971 0.00002 0.70296 27.25110 0.75265 0.24057 0.10967 0.06283 
730 0.01969 0.02677 0.03680 0.06911 0.00001 0.69950 27.21876 0.74898 0.23905 0.10835 0.06251 
740 0.01950 0.02630 0.03631 0.06859 0.00000 0.69569 27.18636 0.74436 0.23712 0.10759 0.06189 
750 0.01935 0.02610 0.03599 0.06799 0.00006 0.69126 27.15363 0.74019 0.23531 0.10671 0.06116 
760 0.01890 0.02569 0.03551 0.06732 0.00001 0.68627 27.12373 0.73598 0.23359 0.10580 0.06000 
770 0.01868 0.02523 0.03505 0.06660 0.00004 0.68144 27.09306 0.73054 0.23171 0.10447 0.05976 
780 0.01821 0.02484 0.03449 0.06565 0.00001 0.67692 27.07336 0.72447 0.22958 0.10331 0.05868 
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Kąt padania światła θi=300 
Kąt obserwacji θr λ 

[nm] 75 60 45 30 15 0 -15 -30 -45 -60 -75 
380 0.01041 0.00344 0.00275 0.00061 0.01329 0.03362 0.13027 32.8975 0.14727 0.06322 0.02375 
390 0.00699 0.00898 0.01257 0.00146 0.03919 0.11005 0.39431 33.2162 0.46238 0.18609 0.08705 
400 0.01200 0.02154 0.02508 0.00015 0.06665 0.18359 0.65433 33.4709 0.78233 0.32662 0.16181 
410 0.01870 0.02364 0.02837 0.00073 0.07510 0.20581 0.73341 33.4738 0.87942 0.37174 0.18866 
420 0.01824 0.02528 0.03093 0.00038 0.07782 0.21170 0.75452 33.3447 0.90606 0.38255 0.19470 
430 0.01974 0.02567 0.03087 0.00004 0.07815 0.21276 0.76121 33.2316 0.91499 0.38558 0.19599 
440 0.02056 0.02580 0.03090 0.00042 0.07815 0.21348 0.76508 33.0923 0.92014 0.38810 0.19792 
450 0.02087 0.02570 0.03151 0.00015 0.07794 0.21352 0.76779 32.9809 0.92512 0.38900 0.19612 
460 0.02009 0.02593 0.03115 0.00009 0.07817 0.21393 0.76993 32.8487 0.92843 0.38906 0.19655 
470 0.02061 0.02555 0.03146 0.00005 0.07815 0.21368 0.77151 32.7391 0.93049 0.38864 0.19720 
480 0.02074 0.02567 0.03129 0.00013 0.07774 0.21335 0.77261 32.6426 0.93184 0.38860 0.19682 
490 0.02003 0.02570 0.03100 0.00020 0.07804 0.21315 0.77349 32.5497 0.93302 0.38916 0.19581 
500 0.02056 0.02567 0.03107 0.00013 0.07757 0.21237 0.77380 32.4487 0.93296 0.38773 0.19630 
510 0.02005 0.02548 0.03117 0.00007 0.07755 0.21174 0.77410 32.3665 0.93356 0.38674 0.08420 
520 0.02005 0.02527 0.03103 0.00010 0.07736 0.21117 0.77373 32.3004 0.93317 0.38628 0.08385 
530 0.01979 0.02555 0.03094 0.00001 0.07692 0.21106 0.77373 32.2218 0.93234 0.38530 0.08371 
540 0.02004 0.02541 0.03077 0.00000 0.07663 0.21037 0.77345 32.1510 0.93181 0.38462 0.08404 
550 0.01983 0.02510 0.03054 0.00004 0.07625 0.20969 0.77271 32.0831 0.93155 0.38376 0.08302 
560 0.01968 0.02508 0.03055 0.00000 0.07602 0.20897 0.77137 32.0161 0.93174 0.38227 0.08322 
570 0.01969 0.02490 0.03036 0.00003 0.07575 0.20835 0.77082 31.9618 0.92956 0.38181 0.08271 
580 0.01978 0.02480 0.03006 0.00009 0.07542 0.20768 0.76968 31.8921 0.92753 0.38112 0.08281 
590 0.01969 0.02483 0.03003 0.00001 0.07504 0.20687 0.76719 31.8374 0.92657 0.38085 0.08233 
600 0.01882 0.02476 0.02986 0.00003 0.07470 0.20601 0.76641 31.8015 0.92452 0.37930 0.08200 
610 0.01919 0.02436 0.02970 0.00010 0.07435 0.20516 0.76486 31.7384 0.92276 0.37784 0.08166 
620 0.01920 0.02424 0.02952 0.00005 0.07414 0.20472 0.76342 31.6836 0.92106 0.37644 0.08126 
630 0.01905 0.02413 0.02923 0.00004 0.07393 0.20409 0.76205 31.6459 0.91971 0.37445 0.08070 
640 0.01870 0.02377 0.02908 0.00007 0.07351 0.20323 0.76059 31.6028 0.91613 0.37307 0.08035 
650 0.01880 0.02379 0.02886 0.00005 0.07317 0.20205 0.75867 31.5573 0.91392 0.37169 0.07987 
660 0.01844 0.02356 0.02870 0.00005 0.07257 0.20118 0.75627 31.5111 0.91180 0.37019 0.07952 
670 0.01724 0.02317 0.02833 0.00005 0.07216 0.19995 0.75340 31.4790 0.90803 0.36861 0.07939 
680 0.01783 0.02286 0.02814 0.00009 0.07164 0.19926 0.75041 31.4244 0.90578 0.36617 0.07855 
690 0.01785 0.02297 0.02789 0.00001 0.07123 0.19827 0.74788 31.4252 0.90291 0.36440 0.07806 
700 0.01778 0.02264 0.02748 0.00014 0.07086 0.19722 0.74458 31.3700 0.89859 0.36275 0.07768 
710 0.01722 0.02226 0.02724 0.00004 0.07041 0.19608 0.74187 31.3248 0.89630 0.36098 0.07739 
720 0.01712 0.02189 0.02699 0.00002 0.06978 0.19479 0.73836 31.2932 0.89290 0.35920 0.07650 
730 0.01656 0.02159 0.02665 0.00004 0.06924 0.19389 0.73454 31.2509 0.88851 0.35669 0.07599 
740 0.01667 0.02141 0.02628 0.00007 0.06860 0.19273 0.73084 31.2295 0.88453 0.35357 0.07540 
750 0.01600 0.02096 0.02573 0.00008 0.06816 0.19097 0.72705 31.1995 0.87920 0.35063 0.07447 
760 0.01590 0.02071 0.02543 0.00005 0.06746 0.18907 0.72280 31.1529 0.87327 0.34777 0.07392 
770 0.01570 0.02015 0.02500 0.00003 0.06661 0.18736 0.71707 31.1298 0.86586 0.34480 0.07296 
780 0.01527 0.01980 0.02452 0.00008 0.06578 0.18586 0.71080 31.1075 0.85960 0.34179 0.07270 
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Kąt padania światła θi=450 
Kąt obserwacji θr λ 

[nm] 75 60 45 30 15 0 -15 -30 -45 -60 -75 
380 0.00489 0.00217 0.00189 0.00181 0.00392 0.00462 0.02200 0.06932 43.0213 0.07416 0.02464 
390 0.00240 0.00510 0.00103 0.00808 0.00956 0.01994 0.06257 0.21536 43.0605 0.24728 0.11277 
400 0.01042 0.00850 0.00093 0.01241 0.01667 0.03461 0.10607 0.36377 43.0330 0.43714 0.20262 
410 0.01043 0.01049 0.00010 0.01557 0.01957 0.03961 0.12056 0.41013 42.9229 0.50155 0.23490 
420 0.00972 0.01219 0.00053 0.01521 0.02025 0.04065 0.12357 0.42231 42.7997 0.51829 0.24404 
430 0.01054 0.01271 0.00009 0.01540 0.02032 0.04104 0.12471 0.42673 42.6599 0.52395 0.24540 
440 0.01014 0.01238 0.00023 0.01557 0.02070 0.04111 0.12525 0.42919 42.4961 0.52869 0.24954 
450 0.01016 0.01266 0.00006 0.01560 0.02088 0.04107 0.12534 0.43119 42.3408 0.53356 0.24890 
460 0.01008 0.01253 0.00006 0.01580 0.02103 0.04120 0.12565 0.43307 42.2404 0.53558 0.25118 
470 0.00932 0.01239 0.00021 0.01562 0.02081 0.04109 0.12530 0.43499 42.0915 0.53765 0.25171 
480 0.00955 0.01282 0.00021 0.01592 0.02087 0.04114 0.12517 0.43560 41.9861 0.53838 0.25179 
490 0.00976 0.01188 0.00001 0.01575 0.02070 0.04106 0.12500 0.43594 41.8987 0.54042 0.25182 
500 0.00974 0.01263 0.00005 0.01569 0.02083 0.04089 0.12476 0.43642 41.7721 0.54136 0.25217 
510 0.00944 0.01265 0.00001 0.01567 0.02082 0.04067 0.12463 0.43637 41.6947 0.54167 0.25227 
520 0.00995 0.01258 0.00008 0.01592 0.02075 0.04072 0.12446 0.43640 41.6022 0.54170 0.25138 
530 0.00959 0.01261 0.00002 0.01547 0.02057 0.04056 0.12416 0.43627 41.5009 0.54212 0.25123 
540 0.00938 0.01256 0.00007 0.01557 0.02060 0.04042 0.12366 0.43595 41.4355 0.54306 0.25102 
550 0.00926 0.01255 0.00011 0.01543 0.02042 0.04032 0.12359 0.43521 41.3736 0.54283 0.24982 
560 0.00968 0.01251 0.00006 0.01542 0.02035 0.04020 0.12317 0.43497 41.3039 0.54277 0.24978 
570 0.00960 0.01250 0.00008 0.01530 0.02031 0.03999 0.12276 0.43472 41.2364 0.54262 0.24884 
580 0.00943 0.01230 0.00001 0.01529 0.02023 0.03988 0.12245 0.43406 41.1745 0.54189 0.24850 
590 0.00924 0.01211 0.00005 0.01518 0.02015 0.03968 0.12190 0.43339 41.1140 0.54080 0.24804 
600 0.00918 0.01215 0.00002 0.01501 0.02012 0.03960 0.12149 0.43373 41.0643 0.54012 0.24742 
610 0.00922 0.01209 0.00003 0.01500 0.02003 0.03944 0.12102 0.43286 40.9852 0.53960 0.24737 
620 0.00915 0.01203 0.00002 0.01488 0.01989 0.03932 0.12084 0.43178 40.9406 0.53907 0.24725 
630 0.00914 0.01194 0.00011 0.01478 0.01995 0.03905 0.12043 0.43061 40.8922 0.53860 0.24611 
640 0.00909 0.01188 0.00001 0.01479 0.01974 0.03897 0.12000 0.42899 40.8480 0.53733 0.24514 
650 0.00890 0.01182 0.00012 0.01466 0.01954 0.03866 0.11960 0.42816 40.8059 0.53644 0.24422 
660 0.00874 0.01163 0.00005 0.01459 0.01945 0.03841 0.11917 0.42725 40.7780 0.53510 0.24322 
670 0.00886 0.01146 0.00011 0.01438 0.01927 0.03813 0.11875 0.42564 40.7242 0.53382 0.24294 
680 0.00871 0.01132 0.00003 0.01434 0.01916 0.03794 0.11809 0.42465 40.7109 0.53161 0.24153 
690 0.00853 0.01134 0.00004 0.01417 0.01900 0.03767 0.11734 0.42324 40.6415 0.53053 0.24031 
700 0.00848 0.01112 0.00001 0.01401 0.01887 0.03749 0.11683 0.42194 40.6450 0.52948 0.23992 
710 0.00834 0.01089 0.00004 0.01386 0.01876 0.03722 0.11625 0.42018 40.5770 0.52715 0.23829 
720 0.00829 0.01083 0.00002 0.01368 0.01860 0.03701 0.11532 0.41875 40.5398 0.52358 0.23726 
730 0.00813 0.01060 0.00001 0.01355 0.01841 0.03676 0.11445 0.41669 40.5584 0.52086 0.23627 
740 0.00786 0.01052 0.00001 0.01334 0.01821 0.03645 0.11372 0.41467 40.5360 0.51909 0.23566 
750 0.00777 0.01026 0.00001 0.01316 0.01796 0.03614 0.11280 0.41252 40.4090 0.51590 0.23420 
760 0.00760 0.00999 0.00001 0.01298 0.01775 0.03577 0.11209 0.40990 40.3926 0.51328 0.23196 
770 0.00746 0.00975 0.00002 0.01275 0.01753 0.03546 0.11108 0.40680 40.3903 0.51072 0.23041 
780 0.00694 0.00967 0.00001 0.01251 0.01721 0.03502 0.11013 0.40384 40.3366 0.50774 0.22817 
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Kąt padania światła θi=600 
Kąt obserwacji θr λ 

[nm] 75 60 45 30 15 0 -15 -30 -45 -60 -75 
380 0.00162 0.00136 0.00432 0.00078 0.00370 0.00433 0.00899 0.02282 0.07153 112.653 0.06052 
390 0.00338 0.00092 0.00356 0.00436 0.00574 0.01211 0.02756 0.08197 0.24446 112.410 0.22540 
400 0.00731 0.00007 0.00852 0.00950 0.01115 0.01825 0.04640 0.14595 0.43118 112.031 0.42156 
410 0.00760 0.00079 0.01155 0.01133 0.01402 0.02222 0.05358 0.16663 0.49246 111.789 0.48739 
420 0.01022 0.00017 0.01201 0.01169 0.01478 0.02327 0.05477 0.17108 0.50958 111.518 0.50759 
430 0.00938 0.00038 0.01173 0.01278 0.01466 0.02334 0.05544 0.17362 0.51543 111.078 0.51687 
440 0.00953 0.00022 0.01255 0.01253 0.01485 0.02394 0.05560 0.17451 0.51959 110.885 0.52371 
450 0.01091 0.00024 0.01200 0.01241 0.01472 0.02356 0.05564 0.17473 0.52243 110.614 0.52805 
460 0.01016 0.00011 0.01233 0.01255 0.01481 0.02367 0.05581 0.17495 0.52522 110.300 0.53141 
470 0.01058 0.00030 0.01256 0.01258 0.01487 0.02379 0.05579 0.17530 0.52707 110.016 0.53382 
480 0.01018 0.00008 0.01237 0.01262 0.01497 0.02366 0.05575 0.17515 0.52885 109.805 0.53671 
490 0.00978 0.00010 0.01251 0.01253 0.01510 0.02369 0.05566 0.17510 0.53016 109.615 0.53773 
500 0.01040 0.00016 0.01244 0.01261 0.01498 0.02368 0.05539 0.17501 0.53093 109.329 0.54045 
510 0.01020 0.00000 0.01261 0.01241 0.01500 0.02348 0.05518 0.17493 0.53140 109.186 0.54210 
520 0.01036 0.00000 0.01228 0.01252 0.01482 0.02355 0.05516 0.17468 0.53175 108.991 0.54248 
530 0.01048 0.00001 0.01255 0.01242 0.01481 0.02357 0.05494 0.17447 0.53178 108.790 0.54303 
540 0.01015 0.00025 0.01230 0.01251 0.01472 0.02340 0.05480 0.17393 0.53215 108.576 0.54303 
550 0.01000 0.00014 0.01238 0.01230 0.01470 0.02334 0.05454 0.17365 0.53173 108.450 0.54321 
560 0.00999 0.00009 0.01226 0.01240 0.01467 0.02330 0.05429 0.17298 0.53205 108.325 0.54416 
570 0.01013 0.00012 0.01223 0.01232 0.01453 0.02326 0.05416 0.17247 0.53096 108.156 0.54331 
580 0.00977 0.00003 0.01218 0.01226 0.01453 0.02314 0.05385 0.17205 0.53081 108.008 0.54338 
590 0.01009 0.00003 0.01201 0.01218 0.01452 0.02299 0.05370 0.17177 0.53095 107.908 0.54367 
600 0.00984 0.00002 0.01206 0.01212 0.01440 0.02298 0.05349 0.17107 0.53072 107.780 0.54359 
610 0.00979 0.00011 0.01197 0.01208 0.01433 0.02277 0.05326 0.17054 0.53021 107.682 0.54371 
620 0.00943 0.00009 0.01182 0.01196 0.01427 0.02273 0.05303 0.16989 0.52905 107.577 0.54268 
630 0.00958 0.00015 0.01181 0.01184 0.01415 0.02264 0.05279 0.16936 0.52819 107.443 0.54074 
640 0.00935 0.00002 0.01170 0.01179 0.01408 0.02244 0.05263 0.16882 0.52728 107.374 0.54000 
650 0.00885 0.00008 0.01155 0.01178 0.01404 0.02227 0.05228 0.16812 0.52624 107.249 0.53868 
660 0.00925 0.00008 0.01141 0.01166 0.01394 0.02216 0.05203 0.16759 0.52493 107.235 0.53731 
670 0.00904 0.00003 0.01140 0.01162 0.01386 0.02218 0.05191 0.16692 0.52241 107.166 0.53702 
680 0.00899 0.00010 0.01114 0.01147 0.01376 0.02190 0.05153 0.16615 0.52081 106.958 0.53524 
690 0.00914 0.00001 0.01101 0.01128 0.01357 0.02175 0.05120 0.16529 0.51929 106.987 0.53356 
700 0.00854 0.00001 0.01091 0.01115 0.01345 0.02153 0.05082 0.16429 0.51804 106.870 0.53217 
710 0.00849 0.00007 0.01078 0.01105 0.01332 0.02136 0.05045 0.16373 0.51660 106.782 0.52993 
720 0.00836 0.00011 0.01062 0.01091 0.01322 0.02120 0.05015 0.16277 0.51419 106.754 0.52828 
730 0.00833 0.00005 0.01043 0.01085 0.01300 0.02103 0.04978 0.16174 0.51196 106.621 0.52650 
740 0.00811 0.00002 0.01030 0.01060 0.01289 0.02086 0.04945 0.16061 0.50989 106.599 0.52410 
750 0.00803 0.00005 0.01010 0.01046 0.01270 0.02063 0.04896 0.15974 0.50660 106.491 0.52190 
760 0.00781 0.00002 0.00991 0.01028 0.01245 0.02041 0.04843 0.15854 0.50323 106.505 0.51918 
770 0.00759 0.00006 0.00968 0.01012 0.01230 0.02012 0.04794 0.15722 0.50052 106.350 0.51553 
780 0.00747 0.00003 0.00949 0.00984 0.01211 0.01990 0.04746 0.15596 0.49719 106.336 0.51136 

 
 

 
 


