
RESUMO 

Até há poucos anos, chamava-se “síntese de imagem realista” ao conjunto de processos cujo 

objectivo final era criar uma ilusão da realidade a partir de representações geométricas de objectos 

tridimensionais. A ilusão obtém-se através de efeitos ópticos tais como perspectiva, sombras, 

reflexões, etc. Para obter esses efeitos, as técnicas de síntese de imagem recorrem frequentemente a 

processos empíricos. Pelo contrário, a simulação de iluminação pretende simular todos os fenómenos 

luminosos, baseando-se em modelos ópticos verosímeis e formulações matemáticas rigorosas. 

O design de iluminação tem por objectivo analisar, validar ou prever os efeitos de iluminação num 

espaço tridimensional. Os métodos convencionais de design de iluminação, desenvolvidos no âmbito 

da luminotecnia, baseiam-se em processos empíricos e aplicam-se apenas a espaços padronizados, 

com características geométricas especiais. Nos anos mais recentes, a evolução da arquitectura e da 

iluminação comercial trouxe dificuldades ao design de iluminação convencional, dado que tomou 

evidente as suas limitações. A comunidade dos designers de iluminação começou então a perceber a 

necessidade de novas ferramentas de simulação da iluminação, baseadas em melhores modelos 

físicos e enquadramentos matemáticos mais rigorosos. 

O processo de design através de estratégias do tipo tentativa e erro raramente é o mais adequado, 

porque a simulação de iluminação baseada na simulação do transporte da luz ainda não é interactiva 

e porque o design de iluminação é muito complexo. Os melhores algoritmos de simulação do 

transporte da luz são capazes de simular todos os fenómenos necessários ao design de iluminação. 

No entanto, os graus de liberdade e os objectivos do design de iluminação relacionam-se de um 

modo muito complexo com o comportamento da luz, pelo que se torna necessário descobrir novos 

processos de design nos quais os objectivos do designer de iluminação desempenhem um papel 

mais importante. 

O tema principal desta tese é investigar novas abordagens ao design de iluminação, com ênfase na 

simulação rigorosa da iluminação e em processos de design centrados no utilizador e orientados para 

a satisfação dos seus objectivos de iluminação. 

Nesta tese analisam-se as metodologias usadas em design de iluminação e propõe-se uma nova 

metodologia de design de iluminação baseada num processo de design inverso (design guiado por 

objectivos) e com recurso a algoritmos de simulação do transporte da luz adaptados para manipular a 

grandeza física "importância", dual da grandeza física associada ao fotão (a "radiância"). Nesta 

metodologia transformam-se os graus de liberdade e o contexto do design em parâmetros de um 

espaço de configuração multi-dimensional e numa função custo, os quais podem ser processados por 

métodos de optimização global a fim de se encontrar a melhor solução de design de iluminação. 

O uso dos objectivos de iluminação como dados de entrada, do design inverso como processo de 

design e da "importância" como entidade fundamental da simulação de iluminação originou um novo 

algoritmo de design de iluminação, o qual foi implementado através de um protótipo experimental que 

inclui ferramentas computacionais reputadas de optimização global e de simulação do transporte da 



luz. O protótipo incorpora também técnicas de aceleração de desempenho que reduzem 

consideravelmente os tempos de processamento. 

ABSTRACT 

Until recently, the expression "realistic image synthesis" was applied to a set of procedures whose 

goal was to create illusions of reality from geometric descriptions of three-dimensional objects. Optical 

effects like perspective, shadows, reflections, etc, achieve this illusion. To obtain those effects, image 

synthesis techniques frequently use empirical methods. By the contrary, lighting simulation aims at the 

simulation of all lighting phenomena based on veritable optical models and mathematically correct 

formulations. 

The goal of lighting design is the analysis, validation and preview of lighting effects in any three-

dimensional space. The traditional lighting design methods, developed by lighting experts, are based 

on empirical methods and apply only to standard spaces, with special geometrical attributes. In the 

last years, the evolution of architecture and commercial lighting complicated the use of traditional 

lighting design, because that evolution exposed its many limitations. Lighting simulation tools, based 

on better optical models and more accurate mathematic frameworks. 

The trial-and-error design process seldom is the most adequate, because interactive lighting 

simulation based on light transport simulations is not yet possible and lighting design is inherently 

complex. The best lighting simulation algorithms can simulate all the optical phenomena required by 

lighting design. Nevertheless, the degrees of freedom in the design and the lighting objectives are 

related with light behaviour in a very complex way, and this requires new design approaches in which 

the designer objectives play a more important role. 

The main subject of this thesis is to research new approaches to lighting design, emphasising on the 

correctness of lighting simulations and user-centred design methods, while trying to achieve the best 

attainment of lighting design goals. 

In this thesis, the author analyses the most commonly used lighting design methodologies and 

proposes a new one based on inverse design methods (goal based design) and "importance" 

transport simulation algorithms (the "importance" is the dual entity of the "radiance", the simplified 

photon representation used in lighting). In this new methodology, the degrees of freedom and the 

lighting context are transformed into several multi-dimensional configuration space parameters and a 

cost function, which are then processed by global optimisation methods so that the best lighting design 

solution can be found. 

The use of lighting design objectives as input data, inverse design as design method and "importance" 

as lighting simulation quantity led to the development a new lighting design algorithm, which was 

subsequently implemented as an experimental prototype. This prototype uses well-known and reputed 



lighting and global optimisation computational tools, but also includes new acceleration techniques 

that significantly reduce processing times. 


