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ARTIFICIAL LIGHT
SOURCES
Artificial light sources allow adding following
fundamental benefits for human activities:
1. Prolong the active hours beyond the daytime,
which is especially important at geographic
areas that are further from the Earth equator
and closer to the poles. Within polar circles
in winter season, there is the so-called “polar
night” taking place at durations of up to 6
months (Figure 1).
2. Allow illuminating urban areas and streets, to
provide nighttime traffic, and other activities
(Figure 2).
3. Allow 24 hour, e.g. 3-shift operation of industrial
and commercial entities, illumination of spaces
that do not have windows.
4. Allows aesthetical and architectural expression
at nighttime, plays important role in all arts,
especially the visual ones.

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԼՈՒՅՍԻ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
Արհեստական լույսի աղբյուրները մարդու գործու
նեությանը նպաստում են հետևյալ հիմն արար առավե
լությունների միջոցով.
1. 	Ցերեկվա ժամերին գումարում են ակտիվ ժամեր,
ինչը հատկապես կարևոր է աշխարհագրական այն
վայրերում, որոնք հասարակածից հեռու են և ավելի
մոտ են բևեռներին: Ձմռանը, բևեռային գոտինե
րում այսպես կոչված «բևեռային գիշերները» տևում
են մինչև 6 ամիս (Նկար 1):
2. 	Լուսավորում են բնակելի վայրերն ու փողոցները՝
գիշերային երթևեկություն և այլ գործունեություն
ապահովելու համար (Նկար 2):
3. Արդյունաբերական և առևտրային տնտեսավարող
ներին հնարավորություն են տալիս 24 ժամյա` 3
հերթափոխով աշխատանք, ինչպես նաև լուսավո
րում են պատուհաններ չունեցող տարածքները:
4. Հնարավոր են դարձնում գեղագիտական և ճար
տարապետական արտահայտչամիջոցների օգտա
գործումը գիշերվա ժամերին, կարևոր դեր են կա
տարում բոլոր արվեստներում` հատկապես կեր
պարվեստում:

Figure 1. Svolvær, Norway, in winter (Photo: Arctic Wilderness Experience)
Source/Աղբյուրը` http://www.nordnorge.com/en/hunting-the-northern-lights/?News=131

Նկար 1. Գիշերային Սվոլվաերը, Նորվեգիա (լուսանկարը` Arctic Wilderness Experience)
Figure 2. The Cool and the Warm. Yerevan at twilight – blue hour. Photo by author (A.H.).

Նկար 2. Տաք և սառը: “Երևանը մթնշաղին` երկնագույն ժամեր”, լուսանկարը` հեղինակի (Ա.Հ.):
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Figure 3 shows the nighttime composite picture
of earth, urban areas illuminated by artificial light
sources. In fact, it is interesting to mention that at
any particular location artificial lighting is also
reason for the so-called “light pollution”, which
affects health1, as well as for a number of
applications, such as e.g. astronomy, where light
pollution prevents using the full output of optical
telescopes.

Նկար 3-ու մ ցույց է տրված Երկրի գիշերային պատ
կերը` քաղաքային վայրերը լուսավորված են արհես
տական լույսի աղբյուրներով: Հետաքրքիր է նշել, որ
ցանկացած տարածքում արհեստական լ ուսավորու
թյունը ըստ էության նաև «լուսային աղտոտվածու
թյուն» է առաջացնում, որն ազդում է ինչպես առող
ջության1, այնպես էլ մի շարք կիրառական ոլորտնե
րի վրա, ինչպիսիք են, օրինակ` աստղագիտությունը,
որտեղ լուսային աղտոտվածությունը թույլ չի տալիս
լիարժեքորեն օգտագործել օպտիկական աստղադի
տակները:

Figure 3. Night time composite picture of the Earth
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Lighting

Նկար 3. Երկրի գիշերային պատկերը:
Figure 4. Examples of interior lighting.
Source/Աղբյուրը` https://goo.gl/6AHL7t, https://goo.gl/zZm5pV, http://www.decoist.com/2013-05-16/top-10-tips-on-designing-a-space/.

Նկար 4. Ներքին լուսավորության օրինակներ:

1

See Chapter 7 for more on this topic.
Այս թեմայի մասին ավելին տես Գլուխ 7-ը:
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For comfortable evenings, a well-lit interior
is necessary. There are well established norms2
for interior lighting that follow a number of health
and comfort requirements including those
related to the required amount of light, its color
temperature, directionality, e.g. not to blind by
direct rays striking eyes, etc. Figure 4 illustrate
well-designed lighting in interiors.

1. Description of light sources
Light sources in general are devices that
convert certain type of energy input into visible
electromagnetic radiation output, i.e. light.
Energy sources for lighting historically have
started from burning wood, followed by use of
candles, then kerosene and natural gas (Figure
5), and then leapfrogged to the electricity use.
The latter have brought comfort, convenience
as well as higher efficiency. The efficiency race
continued for various electric light sources: from
incandescent to fluorescent, arc and finally
light emission diode lightbulbs, every transition
marking a substantial improvement. Currently
numerous technologies are being used for
lighting, as well as for all applications that need
some type of photon flux, e.g. for numerous
industrial and scientific applications.
Thus, while being the most important factor,
efficiency is not the only decision variable for
providing comfort and fit for use.
In this section, we are listing all relevant
variables, for later application to characterize
each type of light source technology. See also
Chapter 1 for physical principles underlying most
of the used concepts.

Երեկոյան ժամերին հարմարավետություն ստեղծելու
համար անհրաժեշտ է ապահովվել տարածքների բավա
րար լուսավորություն: Ներքին և արտաքին լուսավորու
թյան համար կան սահմանված նորմեր2, ելնելով առող
ջապահական, անվտանգության և հարմարավետության
մի շարք պահանջներից: Դրանց թվում են լույսի քանա
կը, գույնի ջերմաստիճանը, ու ղղորդվածությունը (օրի
նակ` այն չպիտի կուրացնի-շլացնի աչքերին ընկնող ու
ղիղ ճառագայթներով, և այլն): Նկար 4-ու մ պատկերված
են լավ լուսավորությամբ նախագծված ինտերիերներ:

1. Լույսի աղբյուրների բնութագրումը
Ընդհանուր առմամբ, լույսի աղբյուրները սարքեր
են, որոնք էներգիայի որոշ տեսակը փոխակերպում են
էլեկտրամագնիսական տեսանելի ճառագայթների, այ
սինքն` լույսի:
Լուսավորության համար օգտագործվող էներգիայի
աղբյուրները պատմականորեն սկիզբ են առել փայտ
վառելուց, դրան հետևել են մոմերը, այնուհետև՝ կերո
սինը և բնական գազը (Նկար 5), որից հետո թռիչքային
անցում է տեղի ունեցել դեպի էլեկտրաէներգիա:
Վերջինս իր հետ բերեց հարմարավետություն,
կիրառման նպատակահարմարություն, ինչպես նաև
ավելի բարձր արդյունավետություն: Արդյունավետու
թյան մրցարշավը ընդգրկեց բոլոր էլեկտրական լույսի
աղբյուրները` սկսած շիկացման լամպերից մինչև լյումի
նեսցենտային, պարպումային և, վերջապես, լուսադիո
դային լամպերը, ընդ որում յուրաքանչյուր տեխնոլոգիա
կան առաջընթաց իր հետ բերում էր էական բարելավում:
Ներկայումս լուսավորության, ինչպես նաև ֆոտոնային
հոսք պահանջող սարքավորումն երի համար կիրառվում
են բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես, ար
դյունաբերական և գիտական նշանակության բազմա
թիվ սարքերում:
Արդյունավետությունը լինելով ամենակարևոր գոր
ծոնն, այսուհանդերձ միակ որոշիչ հարաչափը չէ, հար
մարավետության և կիրառման նպատակահարմարու
թյան տեսանկյունից որոշում ընդունելու հարցում:
Այս բաժնում թվարկվում են բոլոր այն հարաչափերը,
որ հետագա բաժիններում գործածվելու են յուրաքան
չյուր լույսի աղբյուրի տեխնոլոգիան բնութագրելու հա
մար: Այդ տեխնոլոգիական լուծումն երից շատերի հիմ
քում դրված ֆիզիկական սկզբունքները տես նաև Գլուխ
1-ու մ:

Figure 5. Burning wood, use of candles, kerosene and natural gas lamps.
Note: consider the modern and very expensive natural gas burning lamp, 2nd raw, 2nd from the left
Source/Աղբյուրը` http://shophorne.com/content/ships-kerosene-lamp-small.

2

See Chapter 3 for more on this topic.
Այս թեմայի մասին ավելին տես Գլուխ 3-ը:
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Նշում. ուշադրություն դարձրեք բնական գազ այրող` ժամանակակից և շատ թանկարժեք լամպին, 2-րդ շարքում, ձախից 2-րդը:

Նկար 5. Փայտի, մոմի, կերոսինի և բնական գազ այրող լամպերի օգտագործումը:

1.1

Operational principle

1.1

Denotes the physical principle behind the
energy conversion. Before the electricity era mostly
chemical energy of combustion have been used
for lighting, thus the sources of input energy were
various fuels, as mentioned above – burning of
wood, paraffin of the candle, or kerosene or natural
gas in a lamp.
With electricity use, most of the light sources use
one of the three fundamental physical principles:
•

Black body radiation (BBR);

•

Radiative quantum-mechanical
between atomic energy levels.

•

Discharge between two electrods
electrical potential difference.

transitions
with big

However, each type of the light source has its
own peculiar mechanism behind the phenomenon
for conversion of power to light.
In all of the cases, the operational principle
defines the spectral power distribution (SPD) of the
light source.
1.2. Luminous efficacy: lumen per watt, lm/W,
Spectrum Power Distribution – SPD
Luminous efficacy defines the efficiency of light
sources (see 3.3.1 “Luminous efficacy: lumen per
watt, lm/W” section of the Chapter 1). This is the
ratio of the two following parameters:
1. luminous flux: the total light flow of the source
in lumens obtained by multiplication and
subsequent integration of the spectral power
distribution (SPD) of the source by the human
photopic luminosity function (sensitivity or SLF,
Figure 6) and a coefficient, as described in
Equation 3-5 of the Chapter 1;
2. the total radiant flux emitted by a source, i.e.
the integral over all radiation frequencies of the
SPD of the source Figure 7, as described in
Equation 3-1 of the Chapter 1.
In certain context by luminous efficacy, the ratio

Աշխատանքի սկզբունքը

Բացահայտում է էներգիայի փոխակերպման հիմ
քում ընկած ֆիզիկական երևույթները: Նախքան
էլեկտրաէներգիայի դարաշրջանը, լուսավորության
համար հիմն ականում օգտագործվում էր այրման քի
միական էներգիան. այսպիսով, մուտքային էներգի
այի աղբյուր էին հանդիսանում վառելիքի վերը նշված
տարբեր տեսակները, օրինակ` վառելափայտը, մոմի
պարաֆինը, լամպերում լցված կերոսինը կամ բնա
կան գազը:
Էլեկտրաէներգիայով աշխատող լույսի աղբյուրնե
րի մեծ մասն օգտագործում են հետևյալ երեք հիմն ա
րար ֆիզիկական սկզբունքներից մեկը`
• Սև մարմն ի ճառագայթումը` ՍՄՃ,
• Ատոմն երի էներգետիկ մակարդակների միջև ճա
ռագայթող քվանտային անցումն երը:
Սակայն լույսի աղբյուրի յուրաքանչուր տեսակ`
էներգիան լույսի փոխակերպելու երևույթի հիմքում
ընկած է իր ուրույն մեխանիզմը:
• Պարպում էլեկտրական պոտենցիալների մեծ
տարբերությամբ երկու էլեկտրոդների միջև:
Բոլոր դեպքերում աշխատանքի սկզբունքը որոշիչ
է լույսի աղբյուրի հզորության սպեկտրալ բաշխման
(ՀՍԲ) համար:
1.2. Լուսարգասիք` լյումեն/վատտ` լմ/Վտ,
հզորության սպեկտրալ բաշխումը – ՀՍԲ
Լուսարգասիքը որոշում է լույսի աղբյուրների ար
դյունավետությունը (տես Գլուխ 1, բաժին 3.3.1 «Լու
սային արգասիք, լմ/Վտ»): Սա հետևյալ երկու պարա
մետրերի հարաբերությունն է`
1. լուսային հոսք` աղբյուրի ընդհանուր տեսանելի
հոսքը արտահայտված լյումեններով. ստացվում է
ճառագայթող հզորության սպեկտրալ բաշխումը
(ՀՍԲ), բազմապատկելով մարդու ֆոտոպիկ լու
սազգայնության ֆունկցիայով (ՍԼՖ) և գործակցով
(Նկար 6) և հաջորդիվ ինտեգրելով, տես Հավասա
րում 3-5, Գլուխ 1,
2. 	վատտերով արտահայտված աղբյուրի կողմից ար
ձակված ընդհանուր ճառագայթային հոսքի մեծու
թյունը, այսինքն` աղբյուրի հզորության սպեկտրալ
բաշխման ինտեգրալն ըստ ճառագայթման բոլոր
ալիքների, Նկար 7, տես Հավասարում 3-1, Գլուխ 1:
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of luminous flux to the power consumption of the
source is meant, in lm/W.
In other words, luminous efficacy shows
the output of the visible light versus the total
radiation (or consumption) of power.
In fact, this parameter characterizes any
advancement only in efficiency of light source
technology.
Currently this parameter varies between 5
– 200 lm/W for the ratio of luminous flux to the
power consumption of the source – across all
various technologies, starting from incandescent
to modern light emission diodes (LED).
SPD also defines if the source has any
unwanted radiation, such as e.g. UV, which
negatively affects health.
As it has been mentioned, behind each lighting
technology is laying a physical principle that
eventually defines the spectrum of the radiation
and the luminous efficiency of the source, and
most of them are based on black body radiation
and radiative quantum-mechanical transitions
in the atoms or ions. For lighting purposes, it
is always important to stress that quality and
efficiency of light sources are defined through
the sensitivity spectrum of human eye. This
sensitivity curve is called standard luminosity
function, as shown in Figure 6 (repeating the
right hand side picture of Figure 15 of Chapter 1
for convenience).

Լուսարգասիք ասելով որոշակի համատեքստում հաս
կանում ենք ստացված լուսային հոսքի հարաբերությունը
աղբյուրի կողմից սպառված էներգիային միավոր ժամանակում, արտահայտված լմ/Վտ-ով:
Այլ կերպ ա
սած, լու
սար
գա
սի
քը ցույց է տա
լիս ար
դյունքում ստացվող տեսանելի լույսի քանակությունը`
ճառագայթված (կամ սպառված) ամբողջ էներգիայի հա
մեմատ:
Իրականում այս պարամետրը (հարաչափը) բնու
թագրում է լոկ լուսատեխնիկական աղբյուրների ՕԳԳ-ին
առնչվող ձեռքբերումն երը:
Աղբյուրի կողմից սպառվող էներգիայի դիմաց ստաց
ված լուսային հոսքի հարաբերության արժեքը բոլոր տա
րատեսակ տեխնոլոգիաների համար` սկսած շիկացման
լամպերից մինչև ժամանակակից լուսադիոդները (ԼԴ),
ներկայումս տատանվում է 5-200 լմ/Վտ միջակայքում:
ՀՍԲ-ն նաև որոշում է, թե արդյոք աղբյուրն առաջաց
նում է մարդու առողջությանը վնասող որևէ անցանկալի,
օրինակ` ՈւՄ (ու լտրամանուշակագույն) ճառագայթում:
Ինչպես արդեն նշվել է, ցանկացած լուսատեխնիկա
կան սարքի աշխատանքի հիմքում ընկած է որոշակի ֆի
զիկական երևույթ, որը որոշում է աղբյուրի ճառագայթ
ման սպեկտրը և լուսային ՕԳԳ-ն, հիմնված բացարձակ
սև մարմն ի ճառագայթման և ատոմն երում ու իոններում
ճառագայթող քվանտային անցումն երի վրա: Երբ խոսքը
վերաբերում է լու սավորությանը, ապա միշտ էլ կարևոր է
շեշտել, որ լույսի աղբյուրի որակն ու արդյունավետությու
նը որոշվում են մարդու աչքի լուսազգայնության սպեկտ
րի միջոցով: Կրկնենք, որ լու սազգայնության այդ կորը
կոչվում է ստանդարտ լուսազգայնության ֆունկցիա
(standard luminosity function SLF – ՍԼՖ), ինչպես պատ
կերված է Նկար 6-ու մ (հարմարության համար կրկնում է
Գլուխ 1-ի Նկար 15-ը):

Figure 6. Overall spectrum of human perception of light intensity, or in other words standard luminosity function,
the horizontal axis is in nm-s.
Note: consider the Scotopic (blue) and Photopic (red) cases; the peak of the Photopic, i.e. bright conditions sensitivity is at 555 nm
Source/Աղբյուրը` https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V-lambda-phot-scot.svg

Նշում. ուշադրություն դարձրեք սկոտոպիկ կամ գիշերային՝ կապույտ և Ֆոտոպիկ՝ կարմիր կորերին: Ֆոտոպիկ, այսինքն` ցերեկային
լուսավորության պայմաններում կորի լուսազգայնության մաքսիմումը, 555 նմ վրա է:

Նկար 6. Մարդու` լույսի ինտենսիվության ընկալման ամբողջ սպեկտրը կամ, այլ կերպ ասած, ստանդարտ
լուսազգայնության ֆունկցիան. հորիզոնական առանցքն արտահայտված է նմ-ով:
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Figure 7. Spectral power distribution of an incandescent source of light.
Note: Consider the overlay of the photopic luminosity function, defining the luminous efficacy.

Նշում. Տեսեք թե ընդամենը որքան է վերածածկումը՝ լուսարգասիքը որոշող ֆոտոպիկ լուսազգայնության ֆունկցիայի հետ:

Նկար 7. Շիկացման լամպի լույսի աղբյուրի հզորության սպեկտրալ բաշխումը:
Every light source performs the following
stages from electric power supply to luminous flux
of photons:
1. Electric power supply from the grid or source
to the radiant flux generation component
2. Radiant flux generation component, where
conversion of electric power to radiant and
luminous flux of photons takes place
3. Delivery of the luminous flux to target space
via shell or optical elements
This is illustrated in the following diagram (Figure
8).

Լույսի ցանկացած աղբյուր էլեկտրական սնուցումից
մինչև ֆոտոնների լուսային հոսք անցնում է հետևյալ
փուլերը.
1. ցանցից կամ սնուցման աղբյուրից էլեկտրաէներգի
այի մատակարարումը լուսային հոսք ճառագայթող
բաղադրիչին,
2. լուսային հոսք ճառագայթող բաղադրիչը, որտեղ
էլեկտրական էներգիան փոխակերպվում է էլեկտրա
մագնիսական էներգիայի ճառագայթման և ֆոտոն
ների հոսքի,
3. լուսային հոսքի ու ղղորդվածության ձևավորումը
պատյանի կամ օպտիկական էլեմենտների միջոցով,
այն նպատակատեղ հասցնելու համար:
Սա պատկերված է ստորև բերված բլոկ սխեմայում:

Figure 8. Light source diagram showing stages of conversion from electric power to luminous flux. In this case
a power supply AC-DC adaptor of 12V is shown.

Նկար 8. Լույսի աղբյուրի բլոկ սխեման ցույց է տալիս էլեկտրական էներգիայից լուսային հոսքի փոխա
կերպման փուլերը: Այս օրինակում սնուցիչը 12Վ փոփոխական հոսանք - հաստատուն հոսանք (ՓՀ-ՀՀ, մի
ջազգային նշանակումը՝ AC-DC) փոխարկիչ է:
Each stage of energy conversion has its losses
and efficiency. The unit that describes overall
efficacy is also the lumen/watt. I. e. in order to
receive e.g. 100 lumens of luminous flux it might
be necessary to consume 15 watts of power. This
will correspond to 6.7 lm/W. Higher is this number
of lumens per watt of supply, more efficient and
efficant is the light source.

Էներգիայի փոխակերպման յուրաքանչյուր փուլ
ունի իր կորուստներն ու ՕԳԳ-ը: Ընդհանուր արգասիքը
ցույց տվող միավորը նույնպես լմ/Վտ–ն է: Օրինակ 100
լյումեն լուսային հոսք ունեցող լամպը կարող է սպառել
15 վատտ հզորություն: Այդ դեպքում լուսային արգասի
քը կլինի 100 լմ/15Վտ, կամ 6,7 լմ/Վտ: Որքան բարձր է
սպառված մեկ վատտից ստացվող լյումենների քանա
կը, այնքան ավելի բարձր է լույսի աղբյուրի արդյունա
վետությունը և լուսարգասիքը:
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1.3 Correlated Color Temperature and
Color Rendering Index
Next most important characteristics for urban
lighting is the one related to color fidelity that the
light source provides. Overall cast that any light
source may introduce can be characterised through
Correlated Color Temperature (CCT) – analogous
of the cast that a black body radiates depending
on its temperature. Metamerism, i.e. inability of
human eye to distinguish various spectra if the
overall balance of red, green and blue is sustained,
helps to reproduce colors. However if the SPD of
a light source is relatively spiky, metameric failure,
or in other words color cheating occurs, when
colors at daylight are perceived in one way, and
under particular artificial light in an entirely different
way. The most widespread measure currently for
color rendition is the color rendering index, CRI,
however the color quality scale (CQS) has chances
to become more popular.
Higher is the CRI, better is the color rendering
ability of the light source. The ideal is the CRI =
100 and the best light sources are expected to
have CRI > 90. If the CRI is high, in most of the
cases human eye easily and comfortably adapts to
CCT variations.
1.4 Flicker index or Speed of reaction or
stability - long time, short time, blinking/
modulation
This addresses both technical suitability and
effect on the human vision health of a particular
type of source. E.g. if the light source has very
little inertia relative to the input alternating current
frequency – 50 Hz (60 Hz in the USA), it may produce
noticeable flicker, or so called stroboscopic effect,
that is negatively affecting human comfort. In this
kind of cases, e.g. an AC-DC converter might be
needed. The stroboscopic effect of a light source
with a particular flicker is defined as the percentage
of the amplitude variation from the maximum value
of the light intensity (Figure 9).

1.3 Կորելացված (փոխկապակցված) գունային
ջերմաստիճան և գույնի վերարտադրության
(գունափոխանցման) ցուցիչ
 աղաքային լուսավորության համար հաջորդ ամե
Ք
նակարևոր գործոնը աղբյուրից եկող լույսի գունային
հավաստելիությունն է: Ցանկացած լույսի աղբյու
րից եկող լույսի ընդհանուր երանգավորումը կարող
է բնութագրվել կորելացված (փոխկապակցված) գու
նային ջերմաստիճանի՝ ԿԳՋ-ի (CCT-correlated color
temperature) միջոցով, որոշակի ջերմաստիճանում
գտնվող սև մարմն ի կողմից ճառագայթած լույսի երան
գավորման երևույթի նմանարկմամբ: Մետամերիզմը`
տարբեր սպեկտրերը տարբերակելու մարդու աչքի
անկարողությունն է, եթե կարմիրի, կանաչի և կապույ
տի ընդհանուր հավասարակշռությունը պահպանված
է: Այն օգնում է վերարտադրել գույները: Սակայն, եթե
լույսի աղբյուրի ՀՍԲ-ն ունի համեմատաբար շատ սրա
ծայր գագաթներ, ապա տեղի է ունենում մետամերիկ
սխալ կամ, այլ կերպ ասած, գունային խաբկանք, երբ
ցե
րե
կային լույ
սի տակ գույ
նե
րը մի ձևով են ըն
կալ
վում, իսկ որևէ արհեստական լույսի ներքո`բոլորո
վին այլ կերպ: Ներկայումս գույնի վերարտադրության
որակի գնահատման առավել տարածված միջոցը դա
գույնի վերարտադրության ցուցիչն է` ԳՎՑ (CRI-color
rendering index), սակայն, մեծ հավանականությամբ,
գունային որակի սանդղակը (ԳՈՍ, CQS - color quality
scale) կարող է առավել կիրառելի դառնալ:
Որքան բարձր է ԳՎՑ-ն, այնքան ավելի մեծ է լույսի
աղբյուրի կողմից, առարկայի գույնը ճիշտ վերարտադ
րելու ունակությունը: Իդեալական է համարվում, երբ
ԳՎՑ = 100, և լավագույն լույսի աղբյուրները պետք է
ունենան ԳՎՑ > 90:
1.4 Ֆլիքր (թարթման) ցուցիչ, կամ արձա
գանքի արագություն, կամ կայունություն` երկա
րատև, կարճատև, թարթում/մոդուլ յացիա

 ա վերաբերում է տվյալ աղբյուրի տեխնիկական
Ս
կիրառելիությանը և մարդու տեսողական առողջու
թյանը և կարգավորվում է նորմերով: Օրինակ, եթե
լույսի աղբյուրը` մուտքային փոփոխական հոսանքի
հաճախության – 50 Հց (ԱՄՆ-ում` 60 Հց) նկատմամբ
ունի շատ փոքր իներցիա, ապա դա կարող է հանգեց
նել զգալի թարթումն երի կամ, այսպես կոչված, ստրո
բոսկոպիկ էֆեկտի, որը բացասաբար է ազդում հարմարավետություն վրա: Քանի որ լույսի հոսքը կախված
է լամպը սնուցող լարումից, ապա ոչ իներցիոն լամպերը հասցնում են արձագանքել ցանցի փոփոխական
լարման ամպլիտուդի արագ փոփոխմանը, ինչը դրսևորվում է լամպի պայծառության նույնքան արագ փո
փոխմամբ և աչքի կողմից ընկալվում որպես թարթում (թռթռում, առկայծում, շին. նորմերում սահմանված է
որպես «բաբախում») կամ ֆլիքր: Սա հատկապես վերաբերվում է ցերեկային լյումինեսցենտային լամպերին:
Նման դեպքերում կարող է անհրաժեշտ լինել, օրինակ, փոփոխական հոսանք - հաստատուն հոսանք (ՓՀՀՀ, AC-DC) փոխարկիչ: Ֆլիքր տոկոսը որոշվում է լույսի ինտենսիվության առավելագույն արժեքից տատա
նումն երի տոկոսային հարաբերությամբ (Նկար 9):
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Figure 9. Even a legacy incandescent lamp exhibits measurable flicker as the AC power curve crosses the 0 V
level.
Source/Աղբյուրը` www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-11/features/flicker/understand-the-lighting-flicker-frustration.html

Նկար 9. Նույնիսկ ավանդական շիկացման լամպը չափելի առկայծում է առաջացնում, երբ ՓՀ էներգիայի
կորը կտրում-անցնում է 0 V մակարդակը:
1.5

Start time

Another important parameter is the start
time of the lamp. Very short times, measuring
milliseconds or less is not very good, since it
constitutes a very abrupt increase of lighting level,
uncomfortable for eyes. Very long starting time
of several minutes is just related to time losses.
Ideal time is up to approximately 0.5 second.
1.6 Electronic control gear/power supply
related parameters
This includes voltage, AC or DC supply
requirements (including the stability or nonblinking requirement), starter ignition requirement.
Certainly electronic control gear (ECG) involves
some electric losses, which, as it has been
mentioned above, in many times are included
in luminous efficacy number. In addition to the
efficiency of the power supply, other parameters
include its size, vibration and emission of noise,
as well as electromagnetic radiofrequency
radiation in the range that interferes with other
devices that are used in the vicinity, e.g. radios,
TV sets, computers or scientific measurement
instrumentation, etc.
1.7

Optics, light emission directionality

Optics defines the light delivery directionality,
at the same time it is a source of additional loss
in the yield of the device. Light Distribution Curve
(LDC) defines the directionality of a light source
or a luminaire.

1.5

Միացման տևողությունը

Հաջորդ կարևոր պարամետրը լամպի միացման ժա
մանակն է: Շատ կարճ` միլիվայրկյաններ կամ դրանից
պակաս տևողությունը այնքան էլ ցանկալի չէ, քանի որ
լուսավորության մակարդակը շատ կտրուկ է աճում` ան
հարմարություն ստեղծելով աչքերի համար: Միացման
շատ երկար` մի քանի րոպե տևողությունը պարզապես
ժամանակի վատնում է: Միացման իդեալական տևողու
թյուն է համարվում մոտավորապես 0.5 վայրկյանը:
1.6 Էլեկտրոնային կառավարման սարքին կամ
սնուցիչին առնչվող պարամետրեր
Այստեղ խոսքը վերաբերում է լարմանը, ՓՀ կամ ՀՀ
սնուցման պահանջներին (այդ թվում` կայունություն և
ֆլիքր), մեկնարկային բռնկման պահանջներին: Էլեկտ
րոնային կառավարման սարքը, լարման փոխակերպ
ման ընթացքում առաջացնում է էլեկտրաէներգիայի
որոշակի կորուստ, որն ընդգրկվում է լուսարգասիքում:
Բացի էներգասնուցման աղբյուրի արդյունավետության
պարամետրից կան նաև այլ պարամետրեր, որոնցից
են` դրա չափսերը, առաջացող վիբրացիան և աղմու
կը, ինչպես նաև էլեկտրամագնիսական ռադիոալիք
ների ճառագայթման այն միջակայքը, որը խաթարում
է մոտակայքում օգտագործվող այլ սարքերի, օրինակ`
ռադիոընդունիչների, հեռուստացույցների, համակար
գիչների կամ գիտահետազոտական չափիչ սարքերի
աշխատանքը:
1.7 Օպտիկական կառուցվածքը,
լույսի ճառագայթման ու ղղորդվածությունը
Արձակված լույսի ու ղղորդվածությունը պայմանավորված է օպտիկական էլեմենտներով, որոնք, միևնույն
ժամանակ, սարքի ելքային արդյունքի մեջ լրացուցիչ կո
րուստների աղբյուր են հանդիսանում: Լույսի բաշխվա
ծության կորը (ԼԲԿ) ցույց է տալիս լույսի աղբյուրի կամ
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Depending on application, the requirement
for optics may vary largely. E.g. for automotive
headlights special directionality is required, while
for home lighting both spotlights and floodlights
are being used.
1.8

Operational temperature

Temperatures at which the light source core
device shell (i.e. the lightbulb external surface,
including the connector) operates. Lower is the
temperature, easier to operate and less stringent
are the requirements for connection and
encasement (e.g. a chandelier for home devices,
or weather encapsulation for outdoor devices),
as well as lower are the thermal convection
or radiative (infrared) losses. It needs to be
mentioned that high temperatures may become
a reason for fire, and this limits their applications
in a number of areas.
1.9

Connection type, mounting type.

This issue addresses the standards for
connections. Certainly the decision about a
particular type of the connection is derived also
from optics and directionality, as well as from the
operational temperature of the source. There are
many connection types, among which the E27 is
the most proliferated (Figure 11).
1.10 Longevity/degradation
Longevity of the light source bulb is usually
the hours of the operational time before failure,
i.e. the time when the device is on, as well as
via degradation time. Usually this number is a
statistically derived value. According e.g. to the
LM80 standard for light emission diodes, the
new lamp’s luminous output is measured when
it is new, then it operates for 10000 hours and
its output is measured again – it should not
decrease below 80%. Via extrapolation, the time
to 70% is calculated and specified on the lamp’s
packaging.
1.11 Price
Together with efficacy, price and longevity
of the device define the economic value of
the particular type of the light source. Details
explained in further sections3.

լուսավորման սարքի ճառագայթած լույսի բաշխվածու
թյունը տարածության մեջ:
Կախված կիրառության նպատակից, օպտիկայի
նկատմամբ պահանջները կարող են մեծապես տար
բերվել: Օրինակ, ավտոմեքենայի լուսարձակների հա
մար անհրաժեշտ է հատուկ ու ղղորդվածություն, մինչդեռ
բնակարանի լուսավորության համար օգտագործվում են
ինչպես փնջային լուսատուներ, այնպես էլ ողողող լույսեր:
1.8

Աշխատանքային ջերմաստիճան

Որքան ցածր է լույսի աղբյուր հանդիսացող փոխա
կերպիչի պատյանի (օրինակ` լամպի արտաքին մակե
րեսի), այդ թվում նաև միակցիչի (կոննեկտորի) աշխա
տանքային ջերմաստիճանները, այնքան հեշտանում է
շահագործումը և ավելի նվազում է միացման և արտա
քին պատյանի, օրինակ` բնակարանի լուսավորության
համար օգտագործվող ջահի կամ դրսում տեղադրված
լուսավորման սարքի եղանակապաշտպան հերմետիկ
պատյանի նկատմամբ պահանջների խստությունը, ինչ
պես նաև նվազում են ջերմային կոնվեկցիայի կամ ճա
ռագայթային (ինֆրակարմիր) կորուստները: Պետք է
նշել, որ բարձր աշխատանքային ջերմաստիճան ունեցող
լամպերը կարող են հրդեհի կամ պայթյունի պատճառ
հանդիսանալ, ինչը սահմանափակում է դրանց կիրա
ռությունը մի շարք ոլորտներում:
1.9

Միացման և մոնտաժման եղանակներ

Այստեղ խոսքը վերաբերում է միացման ստանդարտ
ներին: Միացման որոշակի եղանակի կիրառությունը ընտ
րելիս հաշվի է առնվում օպտիկան և ու ղղորդվածությու
նը, ինչպես նաև աղբյուրի աշխատանքային ջերմաստի
ճանը: Կան միացման բազմաթիվ ստանդարտներ, որոն
ցից ամենատարածվածը E27 ստանդարտն է (Նկար 11):



1.10 Երկարակեցություն և
դեգրադացիա/մաշվածություն

Լամպի երկարակեցությունը որոշվում է մինչև շար
քից դուրս գալը աշխատած ժամերի քանակով, ինչպես
նաև դեգրադացվելու, այսինք լույսի ուժը կորցնելու ժա
մանակահատվածով: Սովորաբար այդ թիվը վիճակագ
րորեն ստացվող արժեք է: Օրինակ լուսադիոդների դեգ
րադացիան, հաշվարկվում է ըստ LM80 ստանդարտի,
որը պահանջում է չափել լաբորատոր պայմաններում
(կիրառելով տարբեր հոսանքներ և ջերմաստիճաններ)
10000 ժամ աշխատած լամպի լուսատվության արժեքի
նվազումը: Այնուհետև էքստրապոլ յացիայի (միջարկում,
արտարկում) միջոցով հաշվարկվում է թե քանի ժամ աշ
խատելուց հետո լամպի նախնական լուսատվությունը
կնվազի մինչև 80%: Ստացված ժամերի քանակը լամպի
տեխնիկական մասնագրում ներկայացնում է դրա երկա
րակեցությունը:
1.11	Գինը
Լույսի աղբյուրի որոշակի տեսակի տնտեսական ար
ժեքը` դրա լուսարգասիքի հետ մեկտեղ որոշվում է նաև
գնով և երկարակեցությամբ: Մանրամասները բերվում
են հետագա գլուխներում:3

3

Please see Chapter 6.
Տես` Գլուխ 6:
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2.	Շիկացման և հալոգենային լամպեր՝
Էդիսոնից մինչ ժամանակակից
հատուկ հալոգենային լամպեր

2. Incandescent and halogen
lamps – brief history from Edison to
modern halogen specialty lamps
Incandescent lightbulbs until a decade ago have
been the most common types of lamps for lighting.
They have been the first type of the lamp operating
on electric power (Figure 10). While being not
very effective, they have become standard with all
related infrastructure in place.
There has been a number of scientists
that contributed in the development and
commercialization of these lightbulbs during the
entire 19th century and the beginning of the 20th,
including British Humphry Davy, Russian Alexander
Lodygin, American Thomas Edison, Hungarians
Sándor Just, Imre Bródy and Egon Orowan,
Croatian Franjo Hanaman, and many others.
Consumption of incandescent light bulbs grew
rapidly in the US. In 1885, an estimated 300,000
general lighting service lamps were sold, all with
carbon filaments. When tungsten filaments were
introduced, about 50 million lamp sockets existed in
the US. In 1914, 88.5 million lamps were used (only
15% with carbon filaments), and by 1945, annual
sales of lamps were 795 million with more than 5
lamps per person per year (Raymond Kane, Heinz
Sell, 2001).

Դեռևս մեկ տասնամյակ առաջ շիկացման, էլեկտ
րական էներգիայով աշխատող առաջին լամպը, չնա
յած ոչ բարձր օ.գ.գ-ին, ամենատարածվածն էր լուսա
վորության համար կիրառություններում՝ հաշվի առնե
լով առկա ամբողջ ենթակառուցվածքը (Նկար 10):
րի ամ
բողջ ըն
թաց
քում և 20-րդ դա
րի
19-րդ դա
սկզբներին մի շարք գիտնականներ իրենց ավանդն
են ներդրել էլեկտրական լամպերի մշակման, առևտ
րայնացման և տարածման գործում, որոնցից էին` բրի
տանացի Հեմֆրի Դեյվին, ռուսաստանցի Ալեքսանդր
Լոդիգինը, ամերիկացի Թոմաս Էդիսոնը, հունգարա
ցիներ Շանդոր Ջասթը, Իմրե Բրոդին և Էգոն Օրովա
նը, խորվաթ Ֆրանջո Հանըմանը և շատ ուրիշներ:
Շիկացման լամպերի սպառումը արագ տարածում
գտավ ԱՄՆ-ու մ: 1885թ. այնտեղ մոտավոր հաշվար
կով վաճառվել էր 300,000 ընդհանուր լուսավորու
թյան լամպ` բոլորն ածխե շիկացման թելիկով: Վոլֆ
րամե շիկացման թելիկների ներդրման պահին ԱՄՆում կային մոտ 50 մլն լամպերի կոթառներ: 1914 թ.
օգտագործվող լամպերի քանակը հասավ 88,5 միլի
ոնի (ածխե շիկացման թելիկներով լամպերը կազմում
էին այս թվի միայն 15%-ը) և մինչև 1945 թ. լամպերի
տարեկան վաճառքը 795 մլն էր. մեկ շնչին մեկ տար
վա ընթացքում բաժին էր ընկնում ավելի քան հինգ
լամպ (Raymond Kane, Heinz Sell, 2001).

Figure 10. To the history of the incandescent lamps
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb#cite_note-Kane2001-57

Նկար 10. Շիկացման լամպերի պատմության վերաբերյալ:
Operational principle – electric current heats
up the tungsten filament to temperatures below
its melting point of 3695 K (3422°C), e.g. starting
from around 2000 K in standard lightbulbs and up
to 3300 K in so called halogen bulbs (see below).
As a result, the filament emits black body radiation
(BBR) of corresponding temperature. Inert gas
surrounding the filament provides longevity of the
filament operation by preventing oxidation.
Figure 11 shows the construction of a modern
standard incandescent lamp in E27 base cup.

Աշխատանքի սկզբունքը՝ էլեկտրական հոսանքը
տաքացնում է վոլֆրամե շիկացման թելիկը հալման
ջերմաստիճանից` 3695 K (3422°C) ցածր, օրինակ՝
ստան
դարտ լամ
պի դեպ
քում` մինչև մոտ 2000 K և,
այսպես կոչված հալոգենային լամպերի դեպքում`
մինչև 3300 K (տես ստորև): Դրա ար
դյուն
քում շի
կացման թելիկը արձակում է համապատասխան ջեր
մաստիճանի բացարձակ սև մարմն ի ճառագայթում
(ՍՄՃ): Շիկացման թելիկին շրջապատող իներտ գա
զը, կանխելով օքսիդացումը, ապահովում է շիկաց
ման թելիկի երկարակեցությունը:
Նկար 11-ու մ պատկերված է ժամանակակից E27
ստանդարտի կոթառով շիկացման լամպը:
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Figure 11. Construction of a modern standard incandescent lamp in E27 cup. Same place.
1. Glass bulb, 2. Inert gas, 3. Tungsten
filament, 4. Contact wire (goes to foot), 5.
Contact wire (goes to base), 6. Support wires,
7. Glass mount/support, 8. Base contact wire,
9. Screw threads, 10. Insulation, 11. Electrical
foot contact
1. Ապակյա լամպանոթ, 2. Իներտ գազ,
3. Վոլֆրամի թելիկ, 4. Կոնտակտային լար
(դեպի լամպակոթի հատակ),
5. Կոնտակտային լար (դեպի լամպակոթ),
6. Թելիկի հենքի լարեր, 7. Թելիկի ապակյա
հենք, 8. Լամպակոթի կոնտակտային լարեր,
9. Պտուտակային պարուրակ,
10. Մեկուսիչ, 11. Լամպակոթի էլեկտրական
կոնտակտ

Նկար 11. Ժամանակակից E27 ստանդարտի շիկացման լամպի կառուցվածքը: Նույն տեղում:

Figure 12. Tungsten filament micrographs. Same place,
Source/Աղբյուրը` https://goo.gl/zsZbHj, https://jeremypierce.wordpress.com/2015/07/16/macro-photography-bulb-filament/

Նկար 12. Վոլֆրամե շիկացման թելիկի մանրապատկերը:
Figure 12 shows micrographs of tungsten
filaments that are used in the incandescent
lightbulbs.

Նկար 12-ու մ ցույց է տրված շիկացման լամպերում
կիրառվող վոլֆրամե շիկացման թելիկների մանրա
պատկերը:

Halogen
incandescent
lamps
provide
sustainable higher temperatures of the tungsten
filament due to adding such halogen elements as
iodine or bromine. Their operational principle and
construction are illustrated on Figure 13: halogen
molecules, e.g. HBr usually mixed with a fill of noble
gas, often krypton or xenon, serve as transport
to return evaporated tungsten from the internal
surface of the bulb to the filament, providing higher
longevity and operational temperatures of the
filament up to 3300 K.

Հալոգենային շիկացման լամպերը՝ հալոգենային
տարրերի (յոդ կամ բրոմ) ավելացման շնորհիվ ապա
հովում են վոլֆրամե շիկացման թելիկի ավելի բարձր և
կայուն ջերմաստիճաններ: Դրանց աշխատանքի սկզ
բունքը և կառուցվածքը պատկերված են Նկար 13-ու մ:
Սովորաբար իներտ գազին` հաճախ կրիպտոնին կամ
քսենոնին խառնած հալոգենի մոլեկուլները` HBr, ծա
ռայում են որպես փոխադրիչ, գոլորշիացած վոլֆրամը
լամպի ներքին մակերեսից ետ` դեպի շիկացման թե
լիկը տեղափոխելու համար, ապահովելով շիկացման
թելիկի ավելի բարձր երկարակեցությունը և աշխա
տանքային` ընդհուպ մինչև 3300 K, ջերմաստիճանը:
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Figure 13. Operational principle of a halogen incandescent lightbulb. Halogen molecules serve as transport to
return precipitated tungsten from the internal surface of the bulb to the filament.
Source/Աղբյուրը` http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/tungstenhalogen.html,

Նկար 13. Հալոգենային շիկացման լամպերի աշխատանքի սկզբունքը: Հալոգենի մոլեկուլները որպես
փոխադրիչ են ծառայում գոլորշիացած վոլֆրամը լամպի ներքին մակերեսից ետ` դեպի շիկացման թելիկը
տեղափոխելու համար:
Luminous efficacy, lm/W – efficiency that the
incandescent principle provides is relatively low, in
fact the lowest compared to other lightbulbs. It is
easy to understand why, examining Figure 7 – the
BBR spectrum of the incandescent lightbulb spreads
well beyond the visible region of the wavelengths. In
fact, the peak of the radiation is not at all in the region
of the standard luminosity function at temperatures
of the filament within 2000 – 3300 K.

Լուսարգասիք` լմ/Վտ. այլ լուսատու լամպերի հա
մեմատ շիկացման լամպերի ՕԳԳ-ն ամենացածրն է:
Դրա պատճառը կարելի է հեշտությամբ հասկանալ
դիտելով Նկար 7-ը, որտեղ երևում է շիկացման լամպի
ՍՄՃ սպեկտրի տարածումը ալիքի երկարություննե
րի տեսանելի տիրույթից բավականին դուրս: Ճառա
գայթման մաքսիմումը, գտնվելով շիկացման թելիկի
2000 – 3300 K ջերմաստիճանների սահմաններում,
լիով
 ին դուրս է մնում ստանդարտ լուսազգայնության
ֆունկցիայի տիրույթից:

Figure 14. A 500 W linear halogen lightbulb, a halogen lightbulb integrated with optics.

Նկար 14. 500 Վտ գծային հալոգենային լամպը, օպտիկական գլխիկում տեղադրված հալոգենային լամպը:
The standard Lamps usually deliver 12.6-17.5
lm/W and halogen lamps deliver usually around
24 lm/W, the latter corresponds to efficiency of
3.5%. Table 1 summarizes these values for various
incandescent lightbulbs.

Ստանդարտ շիկացման լամպերի լուսարգասիքը
սովորաբար հասնում է 12.6-17.5 լմ/Վտ: Հալոգենային
լամպերի պարագայում դա սովորաբար հասնում
մոտ 24 լմ/Վտ-ի, ինչը համապատասխանում է 3.5%
ՕԳԳ-ին: Տարատեսակ շիկացման լամպերի այս ար
ժեքներն ամփոփված են Աղ յուսակ 1-ու մ:
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Table 1. Efficiency and efficacy of incandescent lightbulbs.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb#Halogen_lamps

Overall
luminous
efficiency

Overall
luminous
efficacy (lm/W)

Ընդհանուր
լուսային
ՕԳԳ-ը

Ընդհանուր
լուսարգասիքը
(լմ/Վտ)

Type

Տեսակը

40 W tungsten incandescent

40 Վտ վոլֆրամային շիկացման

1.90%

12.6

60 W tungsten incandescent

60 Վտ վոլֆրամային շիկացման

2.10%

14.5

100 W tungsten incandescent

100 Վտ վոլֆրամային շիկացման

2.60%

17.5

glass halogen

ապակյա հալոգեն

2.30%

16

quartz halogen

կվարցային հալոգեն

3.50%

24

շիկացման թելիկների շատ
photographic and projection lamps
բարձր ջերմաստիճաններով և
with very high filament temperatures
կարճ կենսափուլով լուսանկարչա
and short lifetimes
կան և պրոեկցիոն լամպեր

5.10%

35

4000 K ջերմաստիճանով սև
ideal black-body radiator at 4000 K մարմն ի իդեալական ճառագայթիչ
(or a class K star like Arcturus)
(կամ` Արկտուրոսի նման K դասի
աստղ)

7.00%

47.5

7000 K ջերմաստիճանով սև
ideal black-body radiator at 7000 K մարմն ի իդեալական ճառագայ
(or a class F star like Procyon)
 ի նման F դասի
թիչ (կամ` Պրոցիոն
աստղ)

14%

95

ideal monochromatic 555 nm (green) իդեալական մոնոքրոմ 555 նմ (կա
source
նաչ) աղբյուր

100%

683

Աղ յուսակ 1. Շիկացման լամպերի ՕԳԳ և արգասիքը
Necessary to stress that higher is the
temperature of the filament, more is the efficacy,
but shorter is the lifetime of the lightbulb.
Correlated Color Temperature and Color
Rendering Index – incandescent lightbulbs are
champions of color rendering. Due to their almost
ideal, smooth – without spikes – spectral power
distribution (Figure 7) they do not cause any
problem in color rendering and have CRI = 100.
While they have reddish tint, i.e. their spectrum
has more longwave radiation than shortwave, they
produce warm and comfortable lighting, however at
the expense of their efficiency. When temperature
rises, naturally the color balance shifts to shorter
wavelengths, and the peak of SPD may enter the
visible region, e.g. at 3500 K, which is provided by
some halogen lamps Figure 15.

Հարկ է նշել, որ, որքան բարձր է շիկացման թելի
կի ջերմաստիճանը, այնքան մեծ է արգասիքը, սակայն
ավելի կարճ է լամպի աշխատանքային կյանքի տևո
ղությունը:
Կորելացված (փոխկապակցված) գունային ջեր
մաստիճան և գույնի վերարտադրության ցուցիչ. շի
կացման լամպերը գունային վերարտադրության առա
ջատարներն են: Իրենց` գրեթե իդեալական, հարթ,
առանց սուր գագաթների հզորության սպեկտրալ
բաշխման (Նկար 7) շնորհիվ այդ լամպերը գույնի վե
րարտադրության որևէ խնդիր չեն առաջացնում և
դրանց ԳՎՑ = 100: Սպեկտրում գերիշխող երկարա
լիք ճառագայթների շնորհիվ դրանք ապահովում են
ջերմ և հարմարավետ լուսավորություն, որը, սակայն,
ստացվում է լամպի արդյունավետության հաշվին: Երբ
ջերմաստիճանը բարձրանում է, ապա, բնականաբար,
գունայնությունը տեղաշարժվում է դեպի ավելի կարճ
ալիքները, իսկ ՀՍԲ-ի գագաթը կարող է մտնել տեսա
նելի տիրույթ, օրինակ 3500 K ջերմաստիճանում, որը
տեղի է ունենում որոշ հալոգենային լամպերի պարա
գայում, Նկար 15:
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Figure 15. Incandescent lamp SPD-s at 3 temperatures.
Note: Only little portion of the energy is emitted in the visible region, but most of it is in the infrared region.
Source/Աղբյուրը` http://www.lamptech.co.uk

Նշում. Արձակվող էներգիայի միայն մի փոքր բաժինն է գտնվում տեսանելի տիրույթում, իսկ դրա մեծ մասը ինֆրակարմիր տիրույթում է:

Նկար 15. Շիկացման լամպի ՀՍԲ-ները` 3 ջերմաստիճանների դեպքում:
Flicker index or Speed of reaction – due to
the thermal essence of the BBR there is inertia in
the “response” of incandescent lamps. This inertia
integrates most of the voltage AC frequency to
provide smooth, pleasant illumination.
Start time – there is no start time for
incandescent lamps other than thermal inertia to
heat up the lamp. Interestingly, when the filament is
cold, its resistance is small, providing higher current
flowing through it and supporting quick temperature
rise and illumination. E.g. a 100 W, 120 V lamp has
a resistance of 144 ohms when on, but the cold
resistance is only about 9.5 ohms.
Depending on lamp power, the start time is
usually within 0.01 – 0.3 seconds, the value is higher
with ones that are more powerful. E.g. in the same
lamp, the current stabilizes in about 0.1 seconds,
and the lamp reaches 90% of its full brightness after
about 0.13 seconds.
Due to the high current flown in the cold filament,
lightbulbs are more prone to fail during the start,
when they are switched on. This is the reason of
using dimmers resulting in much higher lifetime.
Power supply – for illumination purposes in
the most of the cases there is no need in additional
power supply – always possible to design the
filament in a way that it conforms the AC 110 V or
220 V or other input voltages easily. However, for
some halogen lamps 12 or 24 volts is used, requiring
a simple lowering transformer – allowing usage of
lower, safer voltages. In certain cases, such as
scientific applications, special power supply is used
for super stable low voltage halogen lightbulbs, to
provide pure DC input, with as small as possible
parasitic AC component.
Optics – mostly rather flexible, limited with
only temperature and mounting type related
requirements. Can provide spotlight or floodlight

Ֆլիքր/թարթում
ն երի ցուցիչ կամ արձագանքի
արագություն. ՍՄՃ-ի ջերմային էության շնորհիվ շի
կացման լամպերի «արձագանքը» իներցիոն է: Իներ
ցիայի շնորհիվ լամպը որոշ չափով հարթում է փոփո
խական հոսանքի տատանումն երը և, համեմատաբար
համաչափ ու հաճելի լույս է ապահովում:
Միացման տևողությունը. պայմանավորված է մի
այն լամպի տաքանալու ջերմային իներցիայով: Հե
տաքրքիր է նկատել, որ, երբ շիկացման թելիկը սառն
է, ապա դրա դիմադրությունը ցածր է և միջով ավելի
մեծ հոսանք է անցնում, ինչի արդյունքում մեծ արա
գությամբ բարձրանում է ջերմաստիճանը և լուսարձա
կումը: Օրինակ` միացված վիճակում 100 Վտ, 120 Վ
լամպի դիմադրությունը 144 օհմ է, սակայն սառը վի
ճակում դիմադրությունը մոտ 9.5 Օմ է:
Կախված լամպի հզորությունից, միացման տևողու
թյունը սովորաբար գտնվում է 0.01 - 0.3 վայրկյանի
միջակայքում, ավելի հզոր լամպերում այդ արժեքն
ավելի մեծ է: Օրինակ` նույն լամպում հոսանքը կայու
նանում է մոտ 0.1 վայրկյանում, իսկ լամպն իր լիա
կատար պայծառության 90%-ին է հասնում մոտ 0.13
վայրկյան անց:
Սառը շիկացման թելիկում (երբ լամպի դիմադրու
թյունը փոքր է) անցնող մեծ հոսանքի հետևանքով
միացնելու պահին էլեկտրական լամպերն ավելի են
հակված խափանման: Այս պատճառով դրանց կյանքը
երկարացնելու համար օգտագործվում են լույսի ու ժգ
նության կարգավորիչներ:
Սնուցիչ. լուսավորությունն իրականացնելու համար
հիմն ականում լրացուցիչ սնուցիչի կարիք չի առաջա
նում: Միշտ էլ հնարավոր է շիկացման թելիկն այնպես
նախագծել/պատրաստել, որ այն սնուցվի ՓՀ 110 Վ
կամ 220 Վ կամ այլ լարումից: Սակայն, որոշ հալո
գենային լամպեր աշխատում են 12 կամ 24 վոլտով և
դրանց համար անհրաժեշտ է լարումն իջեցնող պարզ
փոխակերպիչ/տրանֆորմատոր, որը թույլ է տալիս
կիրառել ավելի ցածր և ավելի անվտանգ լարումն եր:
Օրինակ` գիտահետազոտական սարքերում, հալոգե
նային լամպերում կայուն ցածր լարում ապահովելու
համար օգտագործվում են հատուկ ֆիլտրերով սնու
ցիչներ, որոնք արգելակում (ինտեգրում) են փոփոխա
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կան հոսանքի (AC) բաղադրիչը և ելքում ապահովում
են մաքուր հաստատուն հոսանք (DC):
Օպտիկայի պահանջները հիմն ականում բավակա
նին ճկուն են, սահմանափակվում են միայն ջերմաստի
ճանին և մոնտաժման ձևին վերաբերող պահանջնե
րով: Դրանք կարող են հեշտությամբ աշխատել
փնջային և ողողող լույսերի տարբերակներով` արտա
քին օպտիկական մասի ավելացման միջոցով, որոնք
նաև ծառայում են որպես մոնտաժման միջոց և պաշտ
պանիչ պատյան: Շատ դեպքերում դրանք համալրվում
են արտացոլող մակերեսով (Նկար 14) կամ դա արվում է հենց լամպի ներսում (Նկար 16), ինչը լույսին հա
տուկ ու ղղորդվածություն է տալիս և սա լայնորեն կիրառվում է, օրինակ` ներքին տարածքների ձևավորման
կամ ավտոմեքենաների լուսարձակների համար:
options easily via additional external optics that also
serve as a fixture and protection. In many cases,
a reflective coating can be integrated (Figure 14)
or made inside the lightbulb (Figure 16), provide
specific lighting directionality, that is useful for e.g.
interior design or automotive applications.

Figure 16. Reflective optical coating inside a lightbulb, different realizations. Note also three-quarter chrome
diagonal light bulb.
Source/Աղբյուրը` https://www.atgstores.com/ourblog/specialty-bulbs-the-reflector-bulb

Նկար 16. Լամպի ներսում տարբեր ձևերով իրականացված արտացոլող մակերեսները: Նաև նկատեք` ան
կյունագծի երեք-քառորդով քրոմապատ շիկացման լամպը:
Operational temperature, C⁰ - A 300 watt
tubular halogen bulb operated at full power quickly
reaches a temperature of about 540°C, while a 500
watt regular incandescent bulb operates at only
180°C and a 75 watt regular incandescent at only
130°C. Due to the high temperature of the tungsten
filament and consequently due to the high BBR in
the IR region, the halogen incandescent lightbulbs
have also multitude of technical applications.
Since they are mostly IR radiators, they are used
commonly wherever IR is needed, e.g. in the
halogen grill cookers, IR heaters (Figure 17) or
scientific and production uses.
Mounting type – there is a variety of connection
bases for incandescent lightbulbs – due to the
temperature requirement; in general, they are
different for standard and halogen types, as
illustrated in Figure 18.
The logic behind the base standards is related
to safety, heat dissipation, good electric contact
and ease of service.

Աշխատանքային ջերմաստիճան` C°. ամբողջ հզո
րությամբ աշխատող 300 Վտ հալոգենային խողովա
կաձև լամպի արտաքին մակերևույթի ջերմաստիճանը
արագորեն հասնում է մոտ 540°C-ի, մինչդեռ 500 Վտ
սովորական շիկացման լամպն աշխատում է ընդամե
նը 180°C-ում իսկ 75 Վտ սովորական շիկացման լամ
պը` միայն 130°C-ու մ: Վոլֆրամե շիկացման թելիկի
բարձր ջերմաստիճանի և, հետևաբար` ինֆրակարմիր
(ԻԿ) տիրույթում բարձր ՍՄՃ-ի շնորհիվ հալոգենային
շիկացման լամպերը կիրառվում են տեխնիկայի բազ
մաթիվ ոլորտներում: Քանի որ դրանք հիմն ականում
ԻԿ ճառագայթիչներ են, ապա սովորաբար օգտա
գործվում են այնտեղ, որտեղ ԻԿ-ի կարիք կա, օրինակ`
հալոգենային պտտվող գրիլ վառարաններում, Նկար
17, կամ գիտական և արտադրական ոլորտներում:
Մոնտաժման ձևերը. շիկացման լամպերի միաց
ման կոթառների լայն տեսականի կա: Ջերմաստիճա
նի նկատմամբ պահանջների պատճառով ստանդարտ
և հալոգենային լամպերի դեպքում դրանք տարբեր են,
պատկերված են Նկար 18-ու մ:
Միացման կոթառների ստանդարտները հիմնված
են անվտանգության, ջերմության ցրման արդյունավե
տության, էլեկտրական միացումն երի հուսալիության և
սպասարկման դյուրինության վրա:
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Figure 17. Heating and cooking with halogen lamps.
Source/Աղբյուրը` https://www.youtube.com/watch?v=jNKJjnEmW5A

Նկար 17. Սննդի պատրաստում և ջեռուցում հալոգենային լամպերի միջոցով:
Figure 18. Connection standards used for incandescent lightbulbs.
Source/Աղբյուրը` http://www.mapawatt.com/light-bulb-codes-shapes-sizes-and-bases.

Նկար 18. Շիկացման լամպերի համար կիրառվող միացման ստանդարտները:
Longevity/degradation – due to tungsten
evaporation, the lightbulbs have 1000 – 2500 hours
of lifetime. E.g. if operating 5 hours every day, 1825
hours of operation is equivalent to 365 days of
service.
Naturally, if a lightbulb is being used at lower
voltage, its lifetime increases. E.g. a 5% reduction
in operating voltage below the one rated in the
specifications, will more than double the life of the
bulb, at the expense of reducing its light output by
about 16%. A similar logic with halogen lightbulbs:

Երկարակեցություն և դեգրադացիա. վոլֆրամի
գոլորշիացման պատճառով լամպերի ծառայության
ժամկետը 1000 – 2500 ժամ է: Օրինակ`ամեն օր 5 ժամ
աշխատելու դեպքում այն կարող է ծառայել 1825 ժամ,
այսինք` 365 օր:
Այսպիսով, եթե լամպն աշխատում է ավելի ցածր
լարման տակ, ապա դրա կյանքն ավելանում է: Օրի
նակ, տեխնիկական մասնագրում նշված աշխատան
քային լարման 5% կրճատումը կարող է արձակված
լույսի շուրջ 16% նվազման հաշվին ավելի քան կրկ
նապատկել լամպի կյանքը: Այդ տրամաբանությունը
վերաբերում է նաև հալոգենային լամպերին. նախա
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operated at 5% higher than its design voltage would
produce about 15% more light, and the luminous
efficacy would be about 6.5% higher, but would
have only half the life rated in specs. Naturally the
use of dimmers also can substantially prolong the
operational lifetime of incandescent both standard
and halogen lightbulbs.
Price – current price of incandescent lightbulbs
is summarized in Table 2.

տեսված լարումը 5%-ով գերազանցելու դեպքում նրա
լուսատվությունը կաճի մոտ 15%, իսկ լուսարգասի
քը կլինի մոտ 6.5%-ով բարձր, սակայն ծառայության
ժամկետը կարող է լինել մասնագրերով սահմանվածի
կեսը: Լույսի կարգավորիչների կիրառումը, բնականա
բար, նույնպես կարող է էապես երկարացնել ինչպես
ստանդարտ շիկացման, այնպես էլ հալոգենային լամ
պերի ծառայության ժամկետը:
Գինը. շիկացման լամպերի ներկայիս գինը ամ
փոփված է Աղ յուսակ 2-ու մ:



Աղ յուսակ 2. Լամպերի գները

Table 2. Summary of lightbulb prices
Wattage, W

Հզորություն,
Վտ

Ստանդարտ
շիկացման
գին, $/100 Վտ

Հալոգենային
շիկացման
գին, $/100 Վտ

0.8-2

40

0.25-0.5

0.8-2

Standard
Halogen
incandescent, Incandescent,
$/W
$/W

40

0.25-0.5

100

0.35-0.75

1.5-3

100

0.35-0.75

1.5-3

150

0.4-1

2-4.5

150

0.4-1

2-4.5

Table 3 below summarizes
lightbulb parameters:

incandescent

Table 3. Incandescent lightbulb summary.
#

Parameter
name

1.

Operational
principle

2.

Luminous
efficacy, lm/W

3.

Color Rendering
Index

4.

Speed of
reaction

5. Start time, sec

Value

BBR

12-24
100

Note
SPD is also
defined by the
bulb material
transmission
Least efficient
Best of all

Inertial Favorable
0.1

One of the best,
but better with a
special dimmer

Աղ յուսակ 3-ու մ բերվում է շիկացման լամպի պա
րամետրերի ամփոփ տվյալները:
Աղ յուսակ 3. Շիկացման լամպեր.
#

Հարաչափի
անվանումը

1.

Աշխատանքի
սկզբունքը

ՍՄՃ

ՀՍԲ-ը նաև որոշվում է
լամպի նյութի /ապա
կու/ լուսաթափանցու
թյան ֆունկցիայով

2.

Լուսարգասիք,
լմ/Վտ

12-24

ամենացածր ՕԳԳ

Գույնի վերար
3. տադրության
ցուցիչը,
4.

Արձագանքի
արագությունը

Միացման
5. տևողությունը,
վայրկյան

Արժեքը

Նշում

100

ամենալավը

իներցիոն

գերադասելի

0.1

լավագույններից մեկը,
սակայն նախընտրելի է
օգտագործել լույսի ու
ժի կարգավորիչ

6. Power supply

Usually Mostly not
none needed

6. Սնուցիչ

7.

Optics

Large Flexible, limit by
variety high temp.

7. Օպտիկան

լայն տե
սականի

8.

Operational
130 ⁰C Relatively high
temperature, C⁰ 540 ⁰C

ճկուն է, սահմանա
փակված է բարձր ջեր
մաստիճանով

130 ⁰C 540 ⁰C

համեմատաբար բարձր

9.

E27,E14,
G4 for Most common
halogen

Աշխատան
8. քային ջերմաս
տիճանը, C⁰

Mounting type,
most common

Longevity/
10. degradation,
hours
11.

Price, for
100 W, US$

1500 - Short for
2500 nowadays
0.2 - 6 Least expensive

Մոնտաժման
9.
ձևը,
Երկարակեցու
10. թյուն և դեգրա
դացիա, ժամ
11.
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100 Վտ-ի
գինը, ԱՄՆ$

սովորա
բար չունի

շատ դեպքերում դրա
կարիքը չկա

E27, E14,
G4 հալո
գենի հա
մար

ամենատարածված

1500 2500

ժամանակակից չա
փանիշներով՝ կարճ

0.2 - 6

ամենաէժանը
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3. Discharge lamps and their
ballast – arcs in the nature, arc
lamps
The lightning flash or strike has been one of
the first natural sources of light that a human have
seen in the dark (Figure 19) – as the first form of
natural electric light. The electrostatic discharge is
laying in the bases of this phenomenon, as well as
in the operational principle of a rather wide group
of light sources. Sir Humphry Davy in 1800-s have
constructed the first practical arc lamp with carbon
electrodes with arc in air (Whelan, 2014). The
very first military searchlights and commercially
available movie projectors since 1900-s and up
until 1960-s have been using carbon electrode arc
lamps (Figure 20).

3.	Պարպման լամպերը և նրանց սնուց
ման աղբյուրները. պարպումը բնության
մեջ, գազապարպման լամպեր
Կայծակը մարդու կողմից մթության մեջ դիտված
լույսի ամենաառաջին բնական աղբյուրներից մեկն
է ե
ղել (Ն
կար 19) և այն բնա
կան է
լեկտ
րա
կան լույ
սի առաջին ձևն է: Այս երևույթի, ինչպես նաև լույսի
աղբյուրների բավականին մեծ խմբի աշխատանքի
սկզբունքի հիմքում, ընկած է էլեկտրաստատիկ պար
պումը: Սըր Համֆրի Դեյվին 1800-ականներին կա
ռուցեց առաջին գործնական` ածխե էլեկտրոդով
պարպման լամպը, որտեղ պարպման աղեղը օդում էր
գտնվում (Whelan, 2014 թ.): Ամենաառաջին ռազմա
կան լուսարձակները և լայնորեն կիրառվող կինոպ
րոյեկտորները 1900-ականներից մինչև 1960-ական
ներն օգտագործում էին ածխե էլեկտրոդներով աղե
ղային լամպեր (Նկար 20):

Figure 19. Lightning strikes.
Source/Աղբյուրը` http://www.harcongroup.com/lightning-protection-services/

Նկար 19. Կայծակ:
Figure 20. Carbon electrode arc lamp and its uses. Note the black carbon electrodes.

Նկար 20. Ածխե էլեկտրոդներով գազապարպման լամպը և դրա կիրառման ոլորտները: Ուշադրություն
դարձրեք ածխե սև էլեկտրոդներին:
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Figure 21. Modern use of xenon arc lamps: IMAX cinema projection, automotive, advertisement.

Նկար 21. Ժամանակակից քսենոնային գազապարպման լամպեր: IMAX կինոպրոյեկտորի լամպ,
մեքենաներ, գովազդային վահանակ:
Very well known electric arc application is the
welding Figure 22.

Էլեկտրական աղեղի/պարպման շատ հայտնի կի
րառություններից է էլեկտրաեռակցումը, Նկար 22:

Figure 22. Welding via arc.

Նկար 22.Եռակցումը աղեղի/պարպման միջոցով:
However, most modern arc discharge lamps are
using inert gas environment, e.g. xenon or krypton
for variety applications, starting automotive, to
projection and advertisement (Figure 21), also for
flash-pulse design illumination such as showcase
or façade decoration, applications such as photographic camera flash lighting, and scientific applications, e.g. pulsed laser pumping, etc. (Figure 23).

Ի դեպ, ամենաժամանակակից գազապարպման
լամպերն աշխատում են իներտ գազերի, օրինակ` քսե
նոնի կամ կրիպտոնի միջավայրում, որոնք կիրառվում
են մի շարք բնագավառներում`սկսած մեքենաներից
մինչև կինոպրոյեկտորները և գովազդը (Նկար 21),
ինչպես նաև ցուցափեղկերի, շենքերի ճակատների լու
սային ձևավորման մեջ, լուսանկարչական խցիկների
լուսարձակներում, գիտահետազոտական սարքերում,
օրինակ` իմպուլսային մղումով լազերներում, և այլն
(Նկար 23):
- 79 -

CHAPTER 2. Artificial Light Sources

Figure 23. Flash-pulse applications of xenon or krypton arc lamps.
Source/Աղբյուրը` directedlight.com, www.kenteklaserstore.com

Նկար 23. Քսենոնային կամ կրիպտոնային գազապարպման լամպերի իմպուլսային բռնկման կիրառությունը:
Operational principle – the arc lamps are
realized in the open air (carbon electrode),
or in transparent glass or quartz enclosures,
where in special conditions, i.e. at certain gas
environment and certain pressure. Atoms or
molecules of air or gas are being ionized by
electrical field generated by two electrodes,
and the field accelerates electrons and ions to
collide and create light emitting plasma. Xenon
gas is used most frequently since among inert
gases it has lowest ionization potential – helping
easily ignite the arc – as well as it has low
thermal conductivity helping to sustain high arc
temperature.
The discharge avalanche creates large
number of ions. Generated plasma emits light
due to intermolecular collisions forcing electrons
of the atoms to perform emissive transitions
between atomic levels.

Աշխատանքի սկզբունքը. Գազի պարպումը լամպե
րում իրականցվում է բաց օդում (ածխե էլեկտրոդներ)
կամ հատուկ պայմաններում, օրինակ` որոշակի գազի և
որոշակի ճնշման միջավայրով ապակուց կամ կվարցից
պատրաստված թափանցիկ անոթներում: Օդի կամ գազի
ատոմն երը կամ մոլեկուլները երկու էլեկտրոդների միջև
ստեղծված բարձր լարման էլեկտրական դաշտում իոնի
զացվում են: Այդ դաշտում արագացած էլեկտրոնների և
իոնների փոխհարվածների շնորհիվ առաջանում է լու
սարձակող պլազմա: Քսենոն գազը ամենահաճախ օգ
տագործվողներից է, քանի որ իներտ գազերի շարքում
նրա իոնիզացման պոտենցիալը ամենացածրն է (օգնում
է պարպման աղեղի արագ բռնկմանը): Ցածր է նաև նրա
տեսակարար ջերմահաղորդականությունը, որը պարպ
ման աղեղին օգնում է պահպանել բարձր ջերմաստիճա
նը։
Պարպման հեղեղը առաջացնում է մեծ քանակությամբ
իոններ: Առաջացած պլազման` միջմոլեկուլային բախում
ների շնորհիվ, ստիպում է էլեկտրոններին կատարել լու
սարձակող անցումն եր ատոմային մակարդակների միջև:
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Currently there is a large product variety of
different types of arc lamps, which include (but not
limited to):
yy Carbon electrode
yy Krypton filled
yy Argon filled
yy Xenon filled – XBO (Philips name)
yy Xenon filled – with mercury vapor
yy UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor
yy Metal halide
yy Sulfur
yy High pressure sodium, SON (Philips name)
yy Low pressure sodium
A subgroup of modern most used arc lamps
is called high intensity discharge (HID) lamps
including:
yy Mercury-vapor lamps
yy Metal-halide (MH) lamps
yy Ceramic MH lamps
yy Sodium-vapor lamps
yy Xenon short-arc lamps.
The variations are mainly related to the
composition of the atmosphere in which the arc
is taking place. The presence of certain metals
substantially increases the efficiency of the arc in
the visible region, via generation of huge spikes in
the SPD.
Luminous efficacy, lm/W - Figure 24 shows the
spectral power distribution of the xenon arc lamp.
One can immediately see that the SPD does not
go as much beyond the visible region of 380-720
nm, as in the incandescent lightbulb case, meaning
that its efficiency/efficacy is higher. However, it has
quite a bit of UV radiation, and substantial spikes in
the near infrared (NIR) region. Thus, the luminous
efficacy of e.g. xenon arc lamp is around 55 lm/w
with luminous efficiency of up to 8%.
However, varieties of the arc discharge lamps
have higher efficiencies (Table 4), but mostly at the
expense of color rendering index. E.g., the lowpressure sodium lamp can have up to 200 lm/w
luminous efficacy with 29% of luminous efficiency,
but its color rendering index is below zero, since
it emits practically almost monochromatic radiation
at 589.3 nm that does not allow distinguishing any
colors from each other (Figure 24). However, the
low pressure sodium (LPS) light types are one of
the most commonly used for street lighting due to
long lifetime and high efficiency (Figure 25), since
the 589.3 nm is not far from the peak of the human
eye photopic sensitivity (Figure 6, Figure 24).

Ներկայումս արտադրվող գազապարպման լամպե
մեծ տեսականի կա, որոնցից են՝
ածխե էլեկտրոդներով
կրիպտոնով լցված
արգոնով լցված
քսենոնով լցված – XBO (Philips մակնիշում)
քսենոնով լցված – սնդիկի գոլորշիով
ԳԲՃ, UHP – սնդիկի գոլորշիով `գեր բարձր ճնշման
մետաղ-հալիդ
ծծմբային
բարձր ճնշման նատրիումային, SON (Philips մակ
նիշում)
yy ցածր ճնշման նատրիումային
Կիրառվող ժամանակակից գազապարպման լամ
պերի ամենատարածված ենթախումբը կոչվում է
բարձր ինտենսիվությամբ պարպման (high intensity
discharge, HID) լամպեր, որոնցից են.
yy սնդիկի գոլորշիով լամպերը
yy 	մետաղ-հալիդ /ՄՀ/ (MH) լամպերը
yy 	կերամիկական ՄՀ լամպերը
yy 	նատրիումի գոլորշիով լամպերը
yy քսենոնային կարճ-աղեղ լամպերը:
Այս տարբերակները հիմն ականում պայմանավոր
ված են զուտ այն մթնոլորտի բաղադրությամբ, որում
տեղի է ունենում պարպումը: Որոշակի մետաղների
ներկայությունը` ՀՍԲ-ու մ հսկայական սուր գագաթ
ներ է գեներացնում, ինչն էականորեն բարձրացնում
է պարպման արդյունավետությունը (ՕԳԳ) տեսանելի
տիրույթում:
Լուսարգասիք, լմ/Վտ. Նկար 24-ու մ պատկերված
է քսենոնային գազապարպման լամպի հզորության
սպեկտրալ բաշխումը: Անմիջապես երևում է, որ ՀՍԲ-ը
շատ դուրս չի գալիս 380-720 նմ տեսանելի տիրույթից
ինչպես դա տեղի էր ունենում շիկացման լամպերի
դեպքում, ինչը նշանակում է, որ այս լամպերի լուսար
գասիքն ավելի բարձր է: Այդուհանդերձ, այդ լամպը
ունի զգալի ՈւՄ ճառագայթում: Ինտենսիվ գագաթ
ներ են առկա նաև, մոտ ինֆրակարմիր տիրույթում:
Այդ պատճառով քսենոնային գազապարպման լամպի
լուսարգասիքը շուրջ 55 լմ/Վտ է, իսկ լուսային ՕԳԳ-ը
հասնում է մինչև 8%:
Նշենք, որ գազապարպման լամպերի որոշ տարա-
տեսակներ ավելի արդյունավետ են (Աղ յուսակ 4), սա
կայն, հիմն ականում դրան են հասնում գույնի վերար
տադրության ցուցիչի հաշվին: Օրինակ` ցածր ճնշման
նատրիումային լամպի արգասիքը հասնում է մինչև
200 լմ/Վտ և լուսային ՕԳԳ-ը 29% է, սակայն դրա գույնի
վերարտադրության ցուցիչը զրոյից ցածր է, քանի որ
գործնակում այն արձակում է մոնոքրոմ` 589,3 նմ ալի
քի երկարությամբ ճառագայթներ, որը թույլ չի տալիս
գույները տարբերել միմյանցից (Նկար 24): Այդուհան
դերձ, իրենց երկարակեցության և բարձր արդյունավե
տության շնորհիվ ցածր ճնշման նատրիումային (LPS)
տեսակի լամպերը ամենատարածվածն են փողոցային
լուսավորության համար, Նկար 25, քանի որ 589,3 նմ
ալիքի երկարությունը մոտ է մարդու աչքի ֆոտոպիկ
լուսազգայնության սպեկտրի մաքսիմումին (Նկար 6,
Նկար 24):
րի
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
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Figure 24. Xenon arc lamp SPD, vs low-pressure sodium SPD.
Note: Consider the radiation spectrum below and above the visible region, and virtually monochromatic line of the LPS lamp – interestingly
these lamps have light pollution advantages over other types of lamps due to the ease of filtering.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp, zeiss-campus.magnet.fsu.edu, http://www.lamptech.co.uk/Documents/
SO%20Introduction.htm

Նշում. ուշադրություն դարձրեք տեսանելի տիրույթից ցածր և բարձր ճառագայթման սպեկտրին, և LPS լամպի գործնականում մոնոք
րով գծին. ուշագրավ է, որ այլ տեսակի լամպերի համեմատ այս լամպերը առավելություն ունեն լուսային աղտոտվածության առումով,
քանի որ մոնոքրոմ լույսը ֆիլտրելն ավելի հեշտ է:

Նկար 24. Քսենոնային գազապարպման լամպի ՀՍԲ-ի համեմատությունը ցածր ճնշման նատրիումային
ՀՍԲ-ի հետ:

Figure 25. LPS and HPS lamps compared.
Note: HPS’s parameters currently increase their market share due to the higher CRI – still having orange coloration but not monochromatic.
Source/Աղբյուրը` http://www.edisontechcenter.org

Նշում. HPS-ի պարամետրերը ներկայումս մեծացնում են շուկայում դրա մասնաբաժինը` ավելի բարձր ԳՎՑ-ի շնորհիվ, որը նարնջա
գույն երանգ ունի, սակայն մոնոքրոմ չէ:

Նկար 25. LPS և HPS լամպերի համեմատությունը:
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Table 4. Luminous efficacies and efficiencies of arc lamp variations. https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_
efficacy
Overall
luminous
efficacy, lm/W

Overall
luminous
efficiency

carbon arc lamp

2-7

0.29-1.0%

xenon arc lamp

30–50

4.4–7.3%

mercury-xenon arc lamp

50–55

7.3–8%

UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor arc lamp:
initial, free mounted

58–78

8.5–11.4%

UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor arc lamp:
rated, with reflector for projectors

30–50

4.4–7.3%

100

15%

65–115

9.5–17%

85–150

12–22%

100–200

15–29%

Plasma display panel

2-10

0.3–1.5%

Truncated 5800 K blackbody

251

37%

683.002

100%

Category Type

Arc lamp

1400 W sulfur lamp
metal halide lamp
Gas
discharge high pressure sodium lamp
low pressure sodium lamp
Ideal
sources

Green light at 555 nm (maximum possible luminous efficacy)

Աղ յուսակ 4. Գազապարպման լամպերի տարբերակների լուսարգասիքները և արդյունավետությունը (ՕԳԳ)
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Ընդհանուր
լուսարգասիք,
լմ/Վտ

Ընդհանուր
լուսային
ՕԳԳ

2-7

0.29-1.0%

Քսենոնային աղեղային լամպ

30–50

4.4–7.3%

Սնդիկ-քսենոնային աղեղային լամպ

50–55

7.3–8%

ԳԲՃ - UHP – սնդիկի գոլորշիով `
գեր բարձր ճնշման աղեղային լամպ. նախնական,
բաց` անարգել միացումով

58–78

8.5–11.4%

UHP – սնդիկի գոլորշիով `
գեր բարձր ճնշման աղեղային լամպ. արտադրողի
կողմից մակնշված, արտացոլիչով

30–50

4.4–7.3%

100

15%

65–115

9.5–17%

85–150

12–22%

100–200

15–29%

Պլազմային էկրանի վահանակ

2-10

0.3–1.5%

սահմանափակված 5800 K սև մարմին

251

37%

683.002

100%

Կատեգորիա Տեսակ
Ածխային աղեղային լամպ

Աղեղային
լամպ

1400 Վտ ծծմբային լամպ
Մետաղ-հալիդ լամպ
Գազապարպ
Բարձ ճնշման նատրիումային լամպ
ման
Ցածր ճնշման նատրիումային լամպ

Իդեալական
աղբյուրներ

555 նմ երկարությամբ կանաչ լույս
(հնարավոր առավելագույն լուսարգասիք)

Correlated Color Temperature and Color
Rendering Index – as it has been mentioned, the
CRI of various types of arc lamps can vary from
really very good - almost 100 to negative values,
summarized in Table 5.

Կորելացված (փոխկապակցված) գունային ջեր
մաստիճան և գույնի վերարտադրության ցուցիչ.
Ինչպես արդեն նշվել է, տարատեսակ գազապարպ
ման լամպերի ԳՎՑ-ը կարող է զգալիորեն տատանվել`
գրեթե 100-ի հասնող արժեքներից, մինչև բացասա
կանները, որոնք ամփոփված են Աղ յուսակ 5-ու մ:
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Table 5. Arc lightbulb CCT and CRI.

Աղ յուսակ 5. Աղեղային լամպերի ԿԳՋ և ԳՎՑ.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index

Աղբյուր՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index

Light source

CCT
(K)

CRI

Լույսի աղբյուր

ԿԳՋ,
Կ

ԳՎՑ

Low-pressure sodium (LPS/SOX)

1800

-44

1800

-44

Clear mercury-vapor

6410

17

Ցածր ճնշման նատրիումային
(LPS/SOX)

High-pressure sodium (HPS/SON)

2100

24

Սնդիկի գոլորշիով, տարանցիկ

6410

17

“White” SON

2700

82

2100

24

Quartz metal halide

4200

Բարձր ճնշման նատրիումային
(HPS/SON)

85

Ceramic discharge metal-halide
lamp

“Սպիտակ” SON

2700

82

5400

96

Կվարցե մետաղ-հալիդ

4200

85

Incandescent/halogen bulb

3200

100

Պարպման մետաղ-Հալիդ
կերամիկական լամպ

5400

96

Շիկացման /հալոգենային լամպ

3200

100

Note the “-44” negative CRI value of the LPS lamp, and the 96
value of the ceramic discharge metal-halide lamp (Figure 25).
Due to high CRI these xenon lamps are being used in so called
sun simulators, that are used to measure the performance of
solar panels (Figure 26).

Ուշադրություն դարձրեք LPS լամպի ԳՎՑ «-44» բացասական ար
ժեքին և պարպման մետաղ-հալիդ կերամիկական լամպի 96 ար
ժեքին (Նկար 25): Բարձր ԳՎՑ-ի շնորհիվ այս քսենոնային լամ
պերը կիրառվում են այսպես կոչված արևային սիմուլ յատորներում,
որոնք օգտագործվում են արևային ֆոտովոլտայիկ վահանակների
արդյունավետությունը (ՕԳԳ) չափելու համար (Նկար 26):

Figure 26. Abet Solar Simulator and its spectrum overlaid on solar spectrum.
Note: the typical arc IR spikes are hard to eliminate.
Source/Աղբյուրը` http://abet-technologies.com/solar-simulators/sun-3000-class-aaa/

Նշում՝ Աղեղի ԻԿ տիպիկ սուր գագաթներին, որոնց ազդեցությունը դժվար է վերացնել:

Նկար 26. Abet Solar Simulator-ը և դրա` արևի սպեկտրի վրա համադրված սպեկտրը:
Flicker index or Speed of reaction – most
of the arc lamps are not inert – e.g. they repeat
rather well the alternating current amplitude, thus
need to have a good AC-DC converter to prevent
light from flickering. Lamps operated on magnetic
ballasts have a flicker index between 0.04-0.07
while digital ballasts provide a flicker index of
below 0.01.
Start time, sec - since the plasma needs
igniting, then heating, this takes time, up to a few
minutes.
Power supply – as it has been mentioned, the
power supply has the function to ignite the arc.

Ֆլիքր ցուցիչ կամ արձագանքի արագություն. գա
զապարպման լամպերից շատերն իներտ չեն, օրինակ`
դրանք բավականին լավ կրկնում են փոփոխական հո
սանքի տատանումն երի ամպլիտուդը և այդ պատճա
ռով` լույսի առկայծումից (թարթումն երից) խուսափելու
հա
մար, դրանք ան
հրա
ժեշտ է հա
մալ
րել լավ ՓՀ-ՀՀ
փոխարկիչով: Մագնիսական բալաստով աշխատող
լամպերի ֆլիքր ցուցիչը տատանվում է 0.04-0.07 միջա
կայքում, իսկ թվային սնուցիչով աշխատողների ֆլիքր
ցուցիչը 0.01-ից ցածր է:
Միացման տևողությունը` վայրկյան.
քանի որ
պլազման սկզբում պետք է բռնկվի, հետո տաքանա,
ապա դրա համար անհրաժեշտ է մինչև մի քանի րոպե
ժամանակ:
Սնուցիչ. ինչպես արդեն նշվել է, սնուցիչի ֆունկցի
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For this purpose either heating of the gas mixture
or a high voltage pulse of 20 to 50 kV is needed,
while the DC current for its operation is rather low
and needs to have little or no pulsation – still a
challenge. The operating current e.g. for a 450W
lamp is 25 Amps and the working voltage is 18 volts.
Importantly, all gas discharge lamps have negative
resistance – i.e. with higher current through arc the
voltage decreases on the electrodes – meaning
that if the voltage is kept constant on electrodes,
the current rises to the level that the temperature
melts down the electrodes or the bulb cracks. For
this purpose, the power supply needs to limit the
current. Either inductive or electronic ballasts could
do this. These power supplies again usually have
efficiency of around 90% or more, and are lesser
expensive with lower efficiencies, and are more
efficient if these are electronic ballasts.
Optics – similar to the incandescent lightbulbs,
their optics could be rather flexible and only limited
by the requirements for effectively dissipating the
heat. Importantly, since the arc itself is smaller than
tungsten filament in the incandescent lightbulbs,
arc lamps can be used with more precise optics
and provide brighter option for e.g. searchlights,
projection, etc.
Operational temperature, ⁰C - here all logic is
rather similar to that of the incandescent lightbulbs.
The arc itself heats up to several thousand degrees
of C, while the lightbulb reaches up to 500 ⁰C. In the
most of the cases these lamps need several minutes
to cool down to be able again switch them on. This
time is called restrike time. For use in projectors,
a fan is necessary to prevent overheating of the
lightbulb and surrounding components.
Mounting type, most common – again, there
is a variety of connection bases for arc discharge
lightbulbs – due to the temperature requirement,
in general they are different for various types, as
illustrated in Figure 27.
Longevity/degradation, hours – pure xenon
arc lamps have even shorter lifetimes of 500 – 1500
hours compared to incandescent lightbulbs. Again,
their lifetime depends on the current that flows via
arc during the operation, as shown in Figure 28.
However, the LPS and HPS have up to 24 000hour lifetime – one of the longest lasting lightbulbs!
Price - for 100 W, US$ 24 – 120.
Table 6 summarizes discharge lamp related
information.

ան է` բռնկել աղեղը: Դրա համար պետք է կամ տա
քացնել գազի խառնուրդը, կամ հաղորդել բարձր լար
ման՝ 20-ից մինչև 50 կՎ իմպուլս, մինչդեռ աշխատան
քային հոսանքը բավականին ցածր է և այն պետք է
ունենա փոքր կամ կամ զրոյական թրթռում, որին հաս
նելը խնդիր է: Աշխատանքային հոսանքը, օրինակ`
450Վտ լամպի համար 25 ամպեր է և աշխատանքային
լարումը` 18 վոլտ: Կարևոր է հիշել, որ բոլոր գազա
պարպման լամպերի դիմադրությունը բացասական է,
այսինքն` եթե աղեղի միջով անցնող հոսանքը բարձ
րանում է, ապա էլեկտրոդների վրա լարումն ընկնում
է, ինչը նշանակում է, որ եթե էլեկտրոդների վրա լա
րումը մնա հաստատուն, ապա հոսանքը բարձրանում
է մինչև այն մա
կար
դա
կը, որ այդ ջերմաստիճանում
հալվում են էլեկտրոդները կամ լամպը պայթում է: Այդ
իսկ պատճառով սնուցիչը պետք է սահմանափակի հո
սանքը: Դրան կարելի է հասնել կամ ինդուկտիվ, կամ
էլեկտրոնային սնուցիչների միջոցով: Այդ սնուցիչնե
րի ՕԳԳ-ը սովորաբար լինում է շուրջ 90% կամ դրա
նից բարձր և, եթե ՕԳԳ-ը ցածր է, ապա դրանք ավելի
էժան են:
Օպտիկան. շիկացման լամպերի նման, օպտիկայի
նկատմամբ պահանջները բավականին ճկուն են, սահ
մանափակվում են միայն ջերմությունը արդյունավետո
րեն ցրելու խնդրով: Կարևոր է նշել, որ աղեղը` շիկաց
ման լամպերի վոլֆրամե թելիկից ավելի փոքր է: Այդ
պատճառով, աղեղային լամպերը կարող են կիրառվել
ավելի ճշգրիտ օպտիկայի հետ, օրինակ`լուսարձակնե
րի, պրոյեկտորների, և այլն, համար հանդիսանալով
ավելի պայծառ լուծումն եր:
Աշխատանքային ջերմաստիճան, 0C. այստեղ
տրամաբանությունը բավականին նման է շիկացման
լամպերի տրամաբանությանը: Աղեղը տաքանում է
մինչև մի քանի հազար աստիճան 0C, իսկ լամպի ար
տաքին մակերևույթը՝ մինչև 500 ⁰C: Շատ դեպքերում,
մինչև դրանք կրկին անգամ միացնելը, այս լամպերին
սառելու համար մի քանի րոպե ժամանակ է պետք: Այդ
ժամանակը կոչվում է վերագործարկման տևողություն:
Եթե դրանք կիրառվում են պրոյեկտորներում, ապա
լամպը և դրա շուրջ գտնվող բաղադրիչները գերտա
քացումից զերծ պահելու համար այնտեղ պարտադիր
կերպով տեղադրվում է օդամղիչ:
Ամենատարածված մոնտաժման ձևը. առ
կա է
աղեղային պարպման լամպերի միացման կոթառնե
րի լայն տեսականի` ջերմաստիճանի նկատմամբ պա
հանջներից ելնելով դրանք տարբեր են տարատեսակ
լամպերի համար, ինչպես պատկերված է Նկար 27-ու մ:
Երկարակեցություն և դեգրադացիա` ժամ. զուտ
քսենոնային գազապարպման լամպերի ծառայության
ժամկետը շիկացման լամպերի համեմատ նույնիսկ
ավելի կարճ է` 500 – 1500 ժամ: Կրկին, ծառայության
այդ ժամկետը կախված է շահագործման ընթացքում
աղեղի միջով անցնող հոսանքից, ինչպես պատկեր
ված է Նկար 28-ու մ: Այդուհանդերձ, LPS և HPS լամպե
րի շահագործման ժամկետը հասնում է մինչև 24000
ժամ, որը դրանց դասում է ամենաերկարակյաց լամ
պերի շարքին:
Գինը՝ 100 Վտ, ԱՄՆ$ 24 – 120:
Աղ յուսակ 6-ում բերված են պարպման լամպերի
մասին ամփոփ տեղեկությունները:
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Figure 27. Here for HIDs (i.e. most popular high intensity discharge lamps) the most used sockets.
Source/Աղբյուրը` http://warisanlighting.com/type-a-lamp.html.

Նկար 27. HID (այսինքն`ամենատարածված բարձր ինտենսիվությամբ պարպման) լամպերի առավել կի
րառվող կոթառների օրինակները

Figure 28. Lifetime of xenon arc lamps vs arc current.

Lamp life, hours
Լամպի ծառայթյան ժամկետ, ժամ

Source/Աղբյուրը` http://www.qsl.net/k/k0ff//Microscopes/UV%20Illumination/Course%204,%20Module%205,%20Arc-Lamp%20Power%20
Supplies.htm
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Նկար 28. Քսենոնային գազապարպման լամպերի կյանքի տևողությունը` աղեղի հոսանքից կախված:
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Table 6. Discharge lamps Summary table
Value

Note

1. Operational principle

Avalanche discharge arcs.

SPD defined by the used gas properties.

2. Luminous efficacy, lm/W

30-200

A substantial progress compared to
incandescent lamps.

3. Color Rendering Index

-44÷96

Worst with sodium, and some of the best
with Ceramic discharge metal-halide lamps

4. Speed of reaction

miliseconds

grid AC flicker prone

5. Start time, sec

2-7 minutes, restrike needs
cooling.

Related to mercury warm up into vapor.

6. Power supply

High voltage, up to 50 kV
High efficiency, virtually allows no
striker, high current operation
dimming.
at relatively low voltage.

7. Optics

Restricted by arc and bulb
size

Can be very small arc, like in LCD
projectors or prolonged arc in sodium
lamps.

8. Operational temperature, C⁰

Up to 500 ⁰C

Needs special high temperature resistant
sockets.

9. Mounting type, most common

ED17, E25, double-ended
HQI and others.

Most common for street lighting

10. Longevity/degradation, hours

24000 max

One of longest

11. Price, for 100 W, US$

24 and up

Relatively inexpensive for the power
provided.

#

Parameter name

Աղ յուսակ 6. Պարպման լամպերի ամփոփիչ աղ յուսակ
# Պարամետրի անվանումը Արժեքը

Նշում
ն եր

1. Աշխատանքի սկզբունքը

Պարպման հեղեղով աղեղ
ներ

ՀՍԲ-ը պայմանավորված է կիրառվող
գազի հատկանիշներով

2. Լուսարգասիք, լմ/Վտ

30-200

շիկացման լամպերի համեմատ էական
առաջընթաց է

3.

4. Արձագանքի արագություն
5.

նատրիումայինն ամենավատն է, իսկ լա
վագույններն են մետաղահալոգենային
պարպման կերամիկական լամպերը

Գույնի վերարտադրության
-44÷96
ցուցիչ,
Միացման տևողությունը,
վայրկյան

միլիվայրկյան

ցանցի AC ֆլիքերի նկատմամբ զգայուն է

2-7 րոպե, վերագործարկելիս սնդիկը պետք է տաքանա մինչև գոլորշի
անհրաժեշտ է սառեցնել
ացման աստիճանը.

6. Սնուցիչ

բարձր լարում` մինչ 50 կՎ
բռնկիչ, համեմատաբար
ցածր լարման տակ բարձր
հոսանք

բարձր արդյունավետություն, փաստորեն
լույսի ու ժգնության կարգավորում թույլ չի
տալիս

7. Օպտիկա

սահմանափակումն երը վե
րաբերում են միայն աղեղի և
լամպի անոթի չափերին

կարող է լինել շատ փոքր աղեղ` ինչ
պես LCD պրոյեկտորներում, կամ ձգված
աղեղ` նատրիումային լամպերում

8.

Աշխատանքային ջերմաս
տիճան, C⁰

9.

Ամենատարածված մոն
տաժման ձևը,

10.

Երկարակեցություն և դեգ
առավելագույնը` 24000
րադացիա, ժամ

11. Գինը, 100 Վտ/ԱՄՆ դ

պահանջում է բարձր ջերմադիմացկունու
թյամբ հատուկ կոթառներ

մինչև 500 ⁰C

ED17, E25, երկծայր HQI կամ
այլ

ամենատարածվածն են փողոցային լու
սավորության համար
ամենաերկարակյացներից մեկն է
համեմատաբար էժան է մատակարարվող
բարձր հզորության դիմաց

24 և բարձր
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4. Linear and compact
fluorescent lamps (CFL) and
their ballasts – neon lights,
photoluminescence and its
spectrum, peculiarities – mercury
and UV radiation
Here our categorization is following. In this
section we consider lamps that are also operating
on the discharge principle, however, their common
use cannot be characterized as “high intensity”.
E.g., the neon lamps used commonly in the colourful
advertisements are not for the lighting purposes,
but for the colors that they allow to shape through
lights (Figure 29).

4. Գծային և կոմպակտ լյումինեսցեն
տային լամպերը (CFL) և նրանց սնուց
ման աղբյուրները՝ նեոնային լույսեր,
ֆոտոլ յումինեսցենցիայի սպեկտրը,
առանձնահատկությունները, սնդիկը և
ՈւՄ ճառագայթումը
Այս գլխում դիտարկվում են լամպեր, որոնք
նույնպես աշխատում են պարպման սկզբունքով, սա
կայն դրանց ընդհանուր օգտագործումը չի կարելի
բնութագրել որպես «բարձր ինտենսիվության»: Օրի
նակ, խայտաբղետ գովազդների համար սովորաբար
օգտագործվող նեոնային լույսերը չեն կիրառվում լու
սավորության համար, այլ դրանց միջոցով ստանում
են գունավոր լուսային ու րվագծեր և պատկերներ
(Նկար 29):

Figure 29. Colorful ad lights in Pattaya, Thailand.
Source/Աղբյուրը` https://hawkebackpacking.com/thailand_pattaya.html

Նկար 29. Խայտաբղետ գովազդային լույսեր, Պատայա, Թաիլանդ:
For a very long time fluorescent, or luminescent
lighting has been the more efficient alternative to the
incandescent lightbulbs, that were mostly used in
industrial, commercial areas and offices (Figure 30).

Շատ երկար ժամանակ շիկացման լամպերի առա
վել արդյունավետ այլընտրանք են ծառայել լյումինես
ցենտային լամպերը, որոնք հիմն ականում օգտագործ
վում են արտադրական, առևտրային և գրասենյա
կային տարածքներում (Նկար 30):

Figure 30. Fluorescent lighting in offices.

Նկար 30. Լյումինեսցենտային լամպերը գրասենյակներում:
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Ցածր ճնշման պայմաններում նոսր օդի ստատիկ
էլեկտրականության պարպման միջոցով ստացված
փայլատակումն առաջին անգամ նկատել է 1675թ-ին
ֆրանսիացի աստղագետ Ժան-Ֆելիքս Պիկարը: Նա
նկատել էր, որ բարոմետրով քայլելիս սնդիկը վերու-վար էր անում և բարոմետրի դատարկ տարածքը
փայլեր է արձակում:
նչ նա
խորդ
Աշխատանքի սկզբունքը. Նույնն է, ի
գլխում նկարագրված գազապարպման լամպերի օրի
նակում` Նկար 31: Էլեկտրական դաշտի իոնիզացված
մոլեկուլների և էլեկտրոնների միջև բախումն երի ար
դյունքում պահպանվում է ճառագայթող պլազման։
Ճառագայթման գույնը պայմանավորված է նեոնին
խառնված գազի տեսակից: Օրինակ` ջրածին խառնե
լու դեպքում ավելանում է կարմիր, հելիումի դեպքում`
դեղին, ածխածնի երկօդսիդի` սպիտակ իսկ սնդիկի
դեպքում` երկնագույն:

The glowing of air that is rarefied under low
pressure through discharge of static electricity has
been observed first in 1675 by French astronomer
Jean-Felix Picard. He observed that the empty
space in his mercury barometer glowed as the
mercury jiggled while he was carrying the barometer
(Barometric light, n.d.).
Operational Principle - Just the same as the
arc lamps described in the previous section, Figure
31. Bounces between the ionised molecules and
electrons caused by the electric field maintains the
plasma, which emits radiation. The color of the
radiation depends on which other gas is mixed to
neon. E.g. mixing hydrogen adds red, helium adds
yellow, carbon dioxide – white, and mercury – blue.

Figure 31. Discharge lamp operation.

Նկար 31. Պարպման լամպի աշխատանքը
Միևնույն ժամանակ լյումինեսցենտային լամպի աշ
խատանքը հիմնված է սնդիկի գոլորշիների առկայու
թյամբ նոսրացրած արգոնի միջավայրում ստեղծված
պլազմայի կողմից բավականին ինտենսիվ` 253,7 և
185 նմ երկարությամբ ալիքներով ՈւՄ ճառագայթ
ների արձակման երևույթի վրա: Այդ ճառագայթները
օգտագործվում են լամպի ներքին մակերեսը պատող
լյումինոֆորում (ֆոսֆոր) արդյունավետ ֆոտոլ յումի
նեսցենցիա (ՖԼ) ստանալու համար: Բլոկ սխեմայում
պատկերված է այդ հերթականությունը, տես` Նկար
32, և լամպերի կառուցվածքը տես` Նկար 33: Սակայն
աշխատանքի այս սկզբունքը իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է բռնկման մեխանիզմ (տես` ստորև):

At the same time, the fluorescent lightbulb
operation is due to the fact that plasma with mercury
vapor in rarefied argon emits rather intensive UV
radiation at wavelengths of 253.7 and 185 nm, which
is used to instigate effective photoluminescence
(PL) in the luminophore (phosphor) that internally
coats the lightbulb, and this arrangement is more
efficient. Block diagram illustrates this sequence
in Figure 32, and the construction of the lamp is
shown in Figure 33. Here ignition mechanism
should be employed (see below).
Figure 32. Fluorescent lamp operation.

Note: Electric power generates plasma that emits UV radiation, which later is converted into white visible light via photoluminescence (PL)
phenomenon.

լսալյﬕնեսցենտային նյթով
շերտ (ֆոսֆոր)
Նշում. Էլեկտրական էներգիան պլազմայի միջոցով գեներաց-նում է ՈւՄ ճառագայթում, որը ֆոտոլ յումինեսցենցիա (ՖԼ) երևույթի մի
ջոցով փոխակերպվում է սպիտակ, տեսանելի լույսի:

Նկար 32. Լյումինեսցենտային լամպի աշխատանքը:
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Figure 33. Fluorescent lightbulb construction and operation.
Source/Աղբյուրը` http://www.dictionary.com/browse/fluorescent-lamp

Նկար 33. Լյումինեսցենտային լամպի կառուցվածքը և աշխատանքը:
Luminous efficacy, lm/W – around 50–100
lm/W, which a few times exceed the efficacy of
incandescent lightbulbs for general use. Table 7
gives more details for various types of fluorescent
bulbs.

Լուսարգասիք` լմ/Վտ. շուրջ 50–100 լմ/Վտ, որը
մի քանի անգամ գերազանցում է սովորական շիկաց
ման լամպերի արգասիքը: Աղ յուսակ 7-ու մ բերվում են
տարատեսակ լյումինեսցենտային լամպերի լուսար
գասիքները:

Table 7. Efficacy and efficiency of fluorescent lightbulbs.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

Category
Type

Overall luminous
efficacy (lm/W)

Overall
luminous efficiency

60

9%

9–32 W compact fluorescent (with ballast)

46–75

8–11.45%

T8 tube with electronic ballast

80–100

12–15%

Very low pressure mercury-vapor gas-discharge lamp with
fluorescence as T12 tube, with magnetic ballast

PL-S 11 W U-tube, excluding ballast loss
T5 tube
70-150 W Inductively Coupled Electrodeless Lighting System

82

12%

70–104

10–15.63%

71-84

10-12%

Աղ յուսակ 7. Լյումինեսցենտային լամպերի արգասիքը և օ.գ.գ․-ը:
Աղբյուր՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

Ընդհանուր
լուսարգասիք
(լմ/Վտ)

Ընդհանուր
լուսային
ՕԳԳ

60

9%

9–32 Վտ կոմպակտ լյումինեսցենտային (սնման աղբյուրով)

46–75

8–11%

T8 խողովակաձև` էլեկտրոնային սնուցիչով

80–100

12–15%

82

12%

70–104

10–16%

71-84

10-12%

Դասակարգման տեսակը
Սնդիկի գոլորշիով շատ ցածր ճնշման գազապարպման լամպ`
լյումինեսցենցիայով, T12 խողովակաձև, մագնիսական սնուցիչով

PL-S 11 Վտ U-խողովակ, չհաշված սնուցիչի կորուստները
T5 խողովակաձև
70-150 Վտ ինդուկցիոն` առանց էլեկտրոդների լուսավորման
համակարգ

- 90 -

ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ

Correlated Color Temperature and Color
Rendering Index – the CRI is not very high with
this technology; only tri-phosphor cool-white
fluorescent lightbulb provides good enough color
rendering (Table 8).

Կորելացված (փոխկապակցված) գունային ջեր
մաստիճան և գույնի վերարտադրության ցուցիչ. Այս
տեխնոլոգիան շատ բարձր ԳՎՑ չի ապահովում, բա
վականին լավ գույնի վերարտադրություն ունի միայն
եռաֆոսֆոր սպիտակ լույսի լյումինեսցենտային լամպը
(Աղ յուսակ 8):

Table 8. CCT and CRI for fluorescent lightbulbs

Աղ յուսակ 8. Լյումինեսցենտային լամպերի ԿԳՋ-ը
(CCT) և ԳՎՑ -ը (CRI)

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index

Light source

Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index

ԿԳՋ, Կ

ԳՎՑ

Պատված, սնդիկի գոլորշիով

3600

49

51

Հալոֆոսֆատային ջերմ-սպիտակ
լյումինեսցենտային

2940

51

4230

64

Հալոֆոսֆատային սառը-սպիտակ
լյումինեսցենտային

4230

64

Tri-phosphor cool-white
fluorescent

4080

89

Եռաֆոսֆոր սառը-սպիտակ
լյումինեսցենտային

4080

89

Tri-phosphor warm-white
fluorescent

2940

73

Եռաֆոսֆոր ջերմ-սպիտակ
լյումինեսցենտային

2940

73

Halophosphate cool-daylight
fluorescent

6430

76

Հալոֆոսֆատային սառը-ցերե
կային լույսի լյումինեսցենտային

6430

76

Incandescent/halogen bulb

3200

100

Շիկացման /հալոգենային լամպ

3200

100

CCT (K)

CRI

Coated mercury-vapor

3600

49

Halophosphate warm-white
fluorescent

2940

Halophosphate cool-white
fluorescent

The usual metameric failure is a classic case
with this lightbulb – many of us have experienced
the fact that a purchase of a cloth element in a
shop lit by fluorescent lighting appears to have very
different color at daylight or under incandescent
lighting. Naturally, this phenomenon is due to
the SPD of the fluorescent light bulb, shown in
Figure 34. One can immediately tell that this spiky
spectral power distribution is going to have color
rendering problems, despite of the overall white
light perception from the lightbulb.

Լույսի աղբյուր

Այս լամպերում պարզ մետամերիկ սխալը դասա
կան երևույթ է: Լյումինեսցենտային լամպերով լուսա
վորված խանութում հագուստի գնումն եր կատարելիս
մեզանից շատերը կանգնում են այն փաստի առաջ,
երբ պարզում է, որ գնված ապրանքի գույնը ցերե
կային լույսի կամ շիկացման լամպի լույսի տակ շատ
է տարբերվում սպասվածից: Բնականաբար, այս եր
ևույթը պայմանավորված է լյումինեսցենտային լամպի
լույսի ՀՍԲ-ով, տես` Նկար 34: Կարելի է անմիջապես
նկատել, որ չնայած լամպից եկող սպիտակ լույսի ընդ
հանուր ընկալմանը` հզորության սպեկտրալ այդպիսի
սրածայր բաշխումը գույնի վերարտադրության խնդիր
ներ է առաջացնելու:

Figure 34. Typical fluorescent lamp with rare earth phosphor
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp

Նկար 34. Հազվագյուտ երկրային քիմիական տարրեր պարունակող ֆոսֆորի լյումինոֆորով տիպիկ լյու
մինեսցենտային լամպ:
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Flicker index or Speed of reaction – due to the
fast response of the arc in the neon or fluorescent
lightbulbs to the input voltage variations, these
lightbulbs have flicker (Figure 35) corresponding to
the frequency of the alternating power of the grid.
Depending on the type of the ballast, i.e. the power
supply, there are several solutions - see below for
some of them. An easy solution is to place two long
lightbulbs inside the semitransparent encasement
in an opposite phase connection, so that they
compensate the flicker of each other. In general,
this flicker creates problems for e.g. video recording
that is taking place at frame rates of 24-30 frames
per second. Often a frequency “beating” effect is
observed if the flicker is not well enough managed.
Start time, sec – start time of these lamps again
depend on the type of the ballast, ranging from
fractions of the second with electronic ballasts,
to a few seconds with “electromagnetic” ballasts.
However, these lightbulbs reach their optimum
output after certain warm-up time that may take up to
several minutes – at optimally higher temperatures
the plasma is more actively emitting the UV that
converts to visible light on the phosphor coating.

Ֆլիքր ցուցիչ կամ արձագանքի արագություն. նե
ոնային կամ լյումինեսցենտային լամպերում աղեղի`
մուտքային լարման փոփոխություններին արագ ար
ձագանքման պատճառով այս լամպերը թարթում են
(Նկար 35) փոփոխական հոսանքի ցանցի հաճախու
թյամբ (50 Հց): Կախված սնուցիչի տեսակից, մի շարք
տեխնիկական լուծումն եր են կիրառվում (դրանցից մի
քանիսը տես ստորև): Հեշտ լուծումներից մեկը հետ
ևյալն է. ֆազերի հակառակ միացումով երկու երկար
լամպերը տեղադրվում են կիսաթափանցիկ պատյա
նի մեջ այնպես, որպեսզի մեկը կոմպենսացնի մյուսի
թարթումը: Սովորաբար այդ թարթումը խնդիրներ է
առաջացնում, օրինակ` տեսաձայնագրության ժամա
նակ, երբ նկարահանումը կատարվում է 24-30 կադր/
վայրկյան արագությամբ: Շատ դեպքերում դիտվում է
հաճախության «զարկերի» (բաբախումն երի) երևույթ,
հատկապես, դասական «էլեկտրամագնիսական»
սնուցիչներ օգտագործող լամպերում :
Միացման տևողությունը` վայրկյան. այս լամպերի
միացման տևողությունը, կրկին, կախված է սնուցիչի
տեսակից, որը տատանվում է` էլեկտրոնային սնու
ցիչների դեպքում` տասնորդական վայրկյանից մինչև
մի քանի վայրկյանը` էլեկտրամագնիսական սնուցիչի
դեպքում: Ի դեպ, այս լամպերը հասնում են իրենց օպ
տիմալ հզորությանը մի քանի րոպե անց, երբ լամպի
մեջ գտնվող սնդիկը լրիվ գոլորշիանում է և պլազման
ավելի ակտիվորեն է արձակում ՈւՄ ճառագայթներ,
որոնք ֆոսֆորապատ մակերեսի վրա փոխակերպվում
են տեսանելի լույսի:

Figure 35. High-frequency electronically-ballasted fluorescent lighting essentially eliminated flicker as a problem
in such products.
Source/Աղբյուրը` www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-11/features/flicker/understand-the-lighting-flicker-frustration.html

Նկար 35. Բարձր հաճախությամբ էլեկտրոնային սնուցիչի կիրառումը լյումինեսցենտային լամպերում էա
կանորեն նվազեցնում է նման արտադրանքի համար խնդիր հանդիսացող ֆլիքրը/թարթումն երը:

- 92 -

ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ

Starter and Power supply – Historically these
lightbulbs were driven by electromagnetic ballasts
as shown in Figure 36, a. Their function is to
provide the initial striking voltage to start the arc.
Certainly, this increases the cost of fluorescent light
fixtures especially if the coil of the ballast is made
of copper. However, one ballast is often shared
between two or more lightbulbs. Figure 36, b shows
the lightbulb, where most modern induction starting
principle is used.

Ստարտեր և սնուցիչ. այս լամպերը պատմակա
նորեն աշխատել են էլեկտրամագնիսական սնուցիչնե
րով, ինչպես պատկերված է Նկար 36, ա-ում: Դրանց
ֆունկցիան նախնական միացնող լարում ապահովելն
է աղեղի աշխատանքը սկսելու համար: Անշուշտ սա
բարձրացնում է լյումինեսցենտային լամպերով լուսա
վորման համակարգի արժեքը, հատկապես, եթե սնու
ցիչի կոճի գալարները պատրաստված են պղնձից:
Սակայն մեկ սնուցիչը հաճախ ծառայում է երկու կամ
ավելի լամպերին: Նկար 36, բ-ու մ ցույց է տրված ամե
նաժամանակակից ինդուկցիոն ստարտերով լամպը:

Figure 36. 1. Old style electromagnetic ballast schematic: a preheat fluorescent lamp circuit using an automatic
starting switch. A: Fluorescent tube, B: Power (+220 volt), C: Starter, D: Switch (bi-metallic thermostat), E:
Capacitor, F: Filaments, G: Ballast; 2. the most modern induction ignition principle
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp; www.studyelectrical.com, http://www.slideshare.net/ClaudioPineda/creegen-ltg-training

1
2
Նկար 36. 1. Նախկինում կիրառվող էլեկտրամագնիսական սնուցիչի սխեմատիկ պատկերը. միացման
ավտոմատացված ստարտերով աշխատող` նախապես տաքացող լյումինեսցենտային լամպի շղթան, Ա.
լյումինեսցենտային խողովակ, Բ. լարումը (≈220 վոլտ), Գ. ստարտեր, Դ. անջատիչ (երկմետաղական թեր
մոստատ), Ե. կոնդենսատոր /կուտակիչ/, Զ. շիկացման թելիկներ, Գ. բալաստ (սնուցիչ), 2. ինդուկցիոն
բռնկման ամենաժամանակակից սկզբունքը
Due to the coil, electromagnetic ballasts with
almost any minor fault usually produce an audible
vibration, which resonates into a buzzing noise.
Magnetic ballasts usually have a filling with a tarlike compound to reduce the noise – this compound
sometimes has a habit to melt and drip down to the
floor. Energy loss in the magnetic ballasts estimated
to be around 10% of the lamp input power.
To eliminate the hum, and to simplify the
striking, electronic ballasts are used that use high
frequency generator, which also have lesser loss
compared to electromagnetic ballasts, are smaller
and lesser expensive (https://en.wikipedia.org/wiki/
Fluorescent_lamp#Ballast).
Optics – the neon or fluorescent lightbulbs
in fact are mostly glass pipes that can attain all
different forms. It is not easy to use these types
as point sources, due to their prolonged nature, but
they give a vast opportunity for one’s imagination
to produce various forms and curves. Figure 37
illustrates this.

Գրեթե ցանկացած մանր թերությամբ էլեկտրա
մագնիսական սնուցիչները` կոճի պատճառով սովո
րաբար լսելի թրթռոց՝ վիբրացիա են առաջացնում, որը
ուղեկցվում է բզզացող աղմուկով: Աղմուկը նվազեցնե
լու համար մագնիսական սնուցիչները սովորաբար լց
վում են խեժանման նյութով, որը երբեմն սովորություն
ուներ հալվելու և գետնին կաթելու: Մագնիսական սնու
ցիչներում էներգիայի կորուստը կազմում է մուտքային
էներգիայի շուրջ 10% -ը:
Բզզոցը վերացնելու և միացումը պարզեցնելու հա
մար բարձր հաճախության գեներատորով էլեկտրո
նային սնուցիչներ են կիրառվում, որոնք էլեկտրամագ
նիսական սնուցիչների համեմատ ավելի քիչ կորուստ
ներ ունեն, ծավալով ավելի փոքր են և ավելի էժան
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp#Ballast):
Օպտիկա. նեոնային կամ լյումինեսցենտային լամպերը հիմն ականում ապակե խողովակներ են, որոնք
կարող են ընդունել տարբեր ձևեր: Ելնելով դրանց եր
կարեցված լինելուց, դժվար է դրանք` որպես փնջային
լույսի աղբյուր օգտագործել, սակայն զանազան ձևերի
և կորերի ստեղծման համար դրանք ընձեռում են մեծ
հնարավորություններ, Նկար 37:
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Figure 37. Variety of fluorescent (including compact) lightbulb shapes and sizes.
Source/Աղբյուրը` https://www.e-education.psu.edu/egee102/node/2047, http://jedavu.tumblr.com/post/92556238216/stunning-lightsculptures-reveal-our-culture

Նկար 37. Լյումինեսցենտային (այդ թվում` կոմպակտ) լամպերի բազմաթիվ ձևերի և չափերի օրինակներ:
Operational temperature, ⁰C – These type of light
sources are also called cold lights, thus their operational
temperature is usually around 40-50 ⁰C. As mentioned
above, at higher than the room temperatures the plasma
is more actively emitting the UV that converts to visible
light on the phosphor coating. This temperature is
providing optimal evaporation, thus the partial pressure
of the mercury inside the lamp. Overall, colder than
e.g. incandescent lightbulbs’ temperature provide
less stringent requirements for the fixture materials.
One requirement is related to outdoor operation –
transparent encasement provides higher temperatures,
means more efficient operation during the cold time of
the year, since cold temperature hinders the mercury
evaporation. Due to the same reason, these lightbulbs
perform poorly at windy conditions.
Mounting type, most common – Figure 38
shows the various types of sockets, however most
common remain the T12 and T14 as well as E40 and
E12 standards that are also used for incandescent
lightbulbs.
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Աշխատանքային ջերմաստիճան, 0C. այս տե
սակի լույսի աղբյուրները նաև կոչվում են սառը
լույսեր, քանի որ աշխատանքային ջերմաստիճա
նը մոտ 40-50 ⁰C է: Այդ ջերմաստիճանը լավագույն
գոլորշիացումն է ապահովում սնդիկի համար,
և լամպի ներսում առաջացնում է նրա մասնակի
ճնշում: Այն ամբողջությամբ ավելի սառն է, քան,
ասենք` շիկացման լամպերը և ջերմաստիճանի ու
լուսավորման համակարգի նյութերի նկատմամբ
ավելի մեղմ պահանջներ է դնում: Այս լամպերի շա
հագործման համար միջավայրի ջերմաստիճանը
15 – 40 ⁰C է՝ օպտիմալը 20 – 25 ⁰C: Բացի հատուկ
նախագծված լամպերից, սրանք դուրսը չեն օգտա
գործվում, քանի որ ցածր ջերմաստիճանում սնդի
կի գոլորշիացումը վատանում է և լամպը չի բռնկ
վում: Նույն պատճառով այս լամպերը վախենում
են քամուց:
Ամենատարածված մոնտաժման ձևը. Նկար
38-ը պատկերում են կոթառների տարբեր տեսակ
ները, սակայն ամենատարածվածները E40, E27,
E14, T12 և T14 ստանդարտներն են
.
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Figure 38. Various mounting standards and sockets for fluorescent lightbulbs.
Source/Աղբյուրը` http://www.elightbulbs.com/catalog_search_help_fluorescent_bulb_base_types.cfm, http://www.seoultrademall.com/co/
standarde/Lamp_Holder_Socket_Fluorescent_Starter--681926.html

Նկար 38. Լյումինեսցենտային լամպերի մոնտաժման զանազան ստանդարտներն ու կոթառների տեսակները:
Longevity/degradation, hours – The fluorescent various lamps longevities are 8-15 times
more compared with incandescent lamps, making
8000 – 25000 hours of service. The champion here
is the so called cold cathode compact fluorescent
light, with up to 50000 hours of service time – which
is expected, since these lightbulbs do not have
ignition filaments, but the striking is provided by
much higher ignition voltage (Figure 39). However,
these lamps have efficiency that is lesser compared
to other CFL-s by a factor of two.

Երկարակեցություն և դեգրադացիա` ժամ. Լյումի
նեսցենտային լամպերի երկարակեցությունը շիկաց
ման լամպերի համեմատ 8-15 անգամ ավելի երկար է
հասնելով 8000 – 25000 ժամի: Այստեղ առաջատարն
այսպես կոչված սառը կաթոդային կոմպակտ լյումի
նեսցենտային լամպն է, որը ծառայում է մինչև 50000
ժամ, ինչը սպասելի է, քանի որ այս լամպերը բռնկող
շիկացման թելիկներ չունեն, այլ միացումն իրականաց
վում է բռնկման շատ ավելի բարձր լարման շնորհիվ,
Նկար 39: Ամեն դեպքում այս լամպերի ՕԳԳ-ը երկու
անգամ ավելի ցածր է, քան CFL-լամպերինը:

Figure 39. A cold-cathode CFL unlit (left) and illuminated (right)
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp#Cold-cathode_fluorescent_lamps

Նկար 39. Սառը կաթոդային CFL լամպը` մինչև միացնելը (ձախից) և միացված վիճակում (աջից)
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Price, for 100 W, US$ – The cost of CFL-s could
be up to 10 times higher than the incandescent
lamps, but due to their higher efficacy they provide
substantial savings. Current price for a 100 W CFL
is around $12 (6000AMD). 23 W – made in China
800 AMD, Osram, Philips: 3000 AMD.
Negatives: Environmental issues and recycling
– there are two negatives of CFL-s that are
related to health and environment. The ﬁrst one
naturally is the mercury content in all ﬂuorescent
lightbulbs, usually 3–5 mg per bulb and 1 mg if the
lightbulb is labelled “eco-friendly” 4. This imposes
special requirements related to their disposal and
recycling. These requirements prescribe to store
the old lightbulbs unbroken for further recycling.
This sector is in its initial stage of development in
Armenia.
Ultraviolet (UV) radiation of CFL lamps is
mostly not an issue if the bulbs are 1.5 m away
from people. However, for those with sensitive
skin, they may be a reason for enhanced irritation
and cancer risk, especially in the UVA (so called
“black light”, 315–400 nm) and UVC (100–280 nm)
ranges. The UV exposure, especially if the light
source is consistently in close vicinity of around
20 cm, exceeds the current workplace limit, set to
protect from skin and retinal damage. However,
overall the CFL use impact on climate change is
positive due to decreased CO2 emissions.
Table 9 summarizes linear and compact
fluorescent lamp related information.

Գինը` 100 Վտ/ ԱՄՆ դոլար. CFL լամպերի արժեքը
կարող է 10 անգամ գերազանցել շիկացման լամպերի
գինը, սակայն դրանց ավելի բարձր արգասիքը ապա
հովում է զգալի խնայողություններ: Ներկայումս 100
Վտ CFL լամպն արժե մոտ $12 (6000 ՀՀ դրամ): Չինա
կանը 23 Վտ` 800 ՀՀԴ, Osram, Philips արտադրությա
նը` 3000 ՀՀԴ:
Բացասական կողմերը. բնապահպանական խն
դիրներ և վերամշակում. CFL լամպերն ունեն առողջու
թյանը և շրջակա միջավայրին առնչվող երկու բացա
սական կողմ: Առաջինը, բնականաբար, բոլոր լյումի
նեսցենտային լամպերում սնդիկի պարունակությունն է`
մեկ լամպում սովորաբար 3–5 մգ և «էկոլոգիապես ան
վտանգ» մակնշված լամպերում՝ 1 մգ: Այդ լամպերի ար
տազեղման և վերամշակման առումով այստեղ հատուկ
պահանջներ են սահմանվում: Ըստ այդ պահանջների,
գործածված լամպերը հետագա վերամշակման համար
պետք է պահեստավորվեն առանց կոտրելու: ՀՀ-ում
այս ոլորտն իր զարգացման սկզբնական փուլում է:
CFL լամպերի ու լտրամանուշակագույն (ՈւՄ) ճառա
գայթումը հիմն ականում խնդիրներ չի առաջացնում,
եթե լամպը գտնվում է մարդուց 1,5 մ հեռավորաւթյան
վրա: Սակայն զգայուն մաշկ ունեցողների համար այն
րող է խիստ գրգ
ռել մաշ
կը և քաղց
կե
ղի վտանգ
կա
առաջացնել հատկապես ՈւՄ-A /UV-A/ (այսպես կոչված
«սև լույսը», 315–400 նմ) և ՈւՄ-C /UVC/ (100–280 նմ)
տիրույթում: ՈւՄ վտանգը հատկապես մեծանում է, երբ
լույսի աղբյուրը շարունակաբար գտնվում է մոտ 20սմ
հեռավորության վրա` գերազանցելով ներկայումս աշ
խատատեղի համար սահմանված` մաշկի և ցանցաթա
ղանթի պաշտպանության թույլատրելի սահմանը:
Աղ յուսակ 9-ում բերվում է գծային և կոմպակտ լյու
մինեսցենտային լամպերի պարամետրերի ամփոփ
տվյալները:

Table 9. Discharge lamps Summary table
#

Parameter name

Value

Note

1.

Operational
principle

Avalanche discharge
arcs, photoluminescence.

SPD defined by the used gas and phosphor properties.

2.

Luminous efficacy,
lm/W

50-100

A substantial progress compared to incandescent
lamps.

3.

Color Rendering
Index

49÷89

Worst with regular mercury-vapor, and best with Triphosphor cool-white fluorescent lamps

4. Speed of reaction

miliseconds

grid AC flicker prone, frequency “beating” effect can be
observed

5. Start time, sec

0.1÷10 seconds.

Reaching to performance per specs is related to
mercury warm up into vapor, which can be up to 10
minutes.

6. Power supply

Mostly a striker, then
operates at the grid
voltage, or PWM.

High efficiency, virtually allows no dimming with electro
magnetic ballast. But if with PWM can be dimmed easily
if designed so.

7. Optics

Restricted by arc and bulb
Allows any bending of the tube - during production
size
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ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ

Table 9: Continued

#

Parameter name

Value

Note

8.

Operational
temperature, C⁰

Up to 50 ⁰C

Cool light

9.

Mounting type,
most common

E27, E25, all tubular,
DULUX.

A large variety

10.

Longevity/
8000 – 50000
degradation, hours

One of longest

11.

Price, for 100 W,
US$

Relatively expensive

12

Աղ յուսակ 9. Պարպման լամպերի ամփոփիչ աղ յուսակ
#

Պարամետրի անվանումը

Արժեքը

Նշում

1.

Աշխատանքի սկզբունքը

Պարպման հեղեղով աղեղ
ներ, ֆոտոլ յումինեսցեն
տային.

ՀՍԲ-ը պայմանավորված է կիրառվող
գազի և ֆոսֆորի հատկություններով

2.

Լուսարգասիք, լմ/Վտ

50-100

Շիկացման լամպերի համեմատ էա
կան առաջընթաց է

3.

Գույնի վերարտադրության
ցուցիչ,

49÷89

Սովորական սնդիկի գոլորշիով` ամե
նավատն է, իսկ եռաֆոսֆոր սպի
տակ լույսի լյումինեսցենտային լամպե
րինը լավագույններից մեկը

4.

Արձագանքի արագություն

միլիվայրկյան

Ցանցի ՓՀ տատանումն երի նկատ
մամբ զգայուն է, կարող է դիտվել հա
ճախության «զարկերի» երևույթը

Միացման տևողությունը,
վայրկյան

0.1÷10 վայրկյան

Արտադրողի կողմից սահմանված հզո
րությանը հասնելը պայմանավորված
է սնդիկի գորլորշիացումով, որի տա
քացման համար պահանջվում է մինչև
10 րոպե ժամանակ

6.

Սնուցիչ

հիմն ականում բռնկիչ, հետո
աշխատում է ցանցից եկող
լարումով, կամ ԻՏՄ/իմպուլսի
տևողության մոդուլ յացիայով/
PWM / Pulse Width Modulation

Բարձր ՕԳԳ, էլեկտրա-մագնիսական
սնուցիչի դեպքում փաստորեն թույլ
չի տալիս լույսի ու ժգնության կարգա
վորում: Սակայն լույսի ուժը հեշտու
թյամբ կարգավորվում է ԻՏՄ-ով, եթե
այդպես է նախագծված

7.

Օպտիկան

սահմանափակվում է միայն
աղեղի և լամպի իրանի չա
փերով

Խողովակը կարելի է ճկել ցանկացած
ձևով.արտադրության ընթացքում

8.

Աշխատանքային ջերմաս
տիճան, C⁰

մինչև 50 ⁰C

Սառը լույս

9.

Ամենատարածված մոն
տաժման ձևը

E27, E25, E40 բոլորը խողո
վակաձև, DULUX.

Մեծ բազմազանություն

10.

Երկարակեցություն և դեգ
րադացիա, ժամ

8000 – 50000

Ամենաերկարակյացներից մեկը

12

Համեմատաբար թանկ

5.

11. Գինը, 100 Վտ/ԱՄՆ դոլար
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CHAPTER 2. Artificial Light Sources

5. Light Emitting Diode (LED)
lamps and drivers – semiconductors, electrons and holes and their
recombination, I-V-curve of a LED

5.	Լուսադիոդային (ԼԴ) լամպեր և
նրանց սնուցման աղբյուրները` կիսա
հաղորդիչներ, էլեկտրոններ և խոռոչներ
և դրանց ռեկոմբինացիան, ԼԴ լամպի
վոլտ-ամպերային բնութագիրը

While the CFLs marked a substantial
breakthrough for energy efficient lighting, the
light emission diodes (LED) allowed continuing
the efficient lighting revolution with a higher
advancement rate. The key principle of operation of
these semiconductor devices have been very well
known for decades and have been used e.g. in the
form of indicator lights and remote controls in many
equipment pieces such as TVs, tape recorders,
etc. Only with the start of the third millennium,
the technological achievements provided the
combination of the cost, efficacy, longevity and
luminous spectrum that made them attractive
for wide residential, commercial, and industrial
applications.

CFL լամպերը (կոմպակտ լյումինեսցենտային լամ
պեր) էական բեկում մտցրեցին էներգաարդյունավետ
լուսավորության մեջ: Լուսադիոդային (ԼԴ) լամպերը
արագ տեմպերով շարունակեցին էներգաարդյունա
վետ լուսավորության համակարգերի հեղափոխու
թյունը: Այդ կիսահաղորդիչ սարքերի աշխատանքի
առանցքային սկզբունքը շատ լավ հայտնի է եղել տաս
նամյակներ շարունակ և դրանք արդեն օգտագործվում
էին, օրինակ` հեռուստացույցներում, ձայնագրիչնե
րում կամ նման տեխնիկայում որպես ազդանշանային
լույսեր (ինդիկատորներ) կամ հեռակառավարման վա
հանակներում որպես լարերը փոխարինող հաղորդ
ման միջոց: Միայն երրորդ հազարամյակի սկզբից ի
վեր տեխնոլոգիական ձեռքբերումն երը կարողացան
համադրել ինքնարժեքը, արգասիքը, երկարակեցու
թյունը և լուսային սպեկտրը, որի արդյունքում դրանք
գրավիչ դարձան բնակչության, առևտրային և արդյու
նաբերական տնտեսվարողների կողմից լայն կիրա
ռության համար:
Փոքր ծավալի (կոմպակտ), շատ ավելի քիչ ջերմար
ձակման, շահագործման ամբողջ ընթացքի առումով
ծախսարդյունավետության, օգտագործման մեջ ճկու
նության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդե
ցությամբ դրանց հարաբերական առավելությունն այդ
աղբյուրները դարձնում է գրեթե ցանկացած ժամանա
կակից կիրառության ոլորտի հիմն ական, ամենակար
ևոր տեխնոլոգիան: Առկա զարգացման արագ տեմ
պերը պայմանավորված են նրանով, որ ցանկացած
այլ կիսահաղորդչային տեխնոլոգիայի նման, լուսադի
ոդները ժամանակակից էլեկտրոնային կիսահաղորդ
չային սարքեր են հանդիսանում, և ԼԴ տեխնոլոգիայի
առաջխաղացումը որոշակի առումով կարելի է կապել
արտադրական այն ոլորտի հետ, որը հետևում է Մուրի
(Moore) օրենքին և դրա` 18 ամիսը մեկ արդյունավե
տության կրկնապատկման տրամաբանությանը:
Առաջին ԼԴ-ի հայտնաբերումը և բացահայտումը
վերագրվում է մի շարք գիտնականներին, որոնցից են
Օլեգ Լոսևը, Կուրտ Լեհովեցը, Կարլ Ակորդոն և Էդ
վարդ Ժամկոչյանը5: Առաջին գործնական ԼԴ-ն ար
տոնագրվել է 1961թ-ին «Թեքսաս Ինսթրումենտս»-ը
(Texas Instruments - TI) ներկայացնող Ջեյմս Ռ․Բայար
դի և Գարի Փիթմանի կողմից: Այն հիմնված էր նրանց
կողմից ստացված գալիումի արսենիդի կիսահաղորդիչ
թունելային դիոդից եկող ինֆրակարմիր (900 նմ) լույ
սի ճառագայթման վրա: «Թեքսաս Ինսթրումենթս»-ը
իրական արտադրությունը սկսել է 1963-ին: Տեսանելի
լույսով առաջին ԼԴ լամպերն արտադրվել են 1968ին և, թեև, որպես ինդիկատորներ ծառայելու համար
դրանք բավականին պայծառ էին, սակայն որևէ էա
կան տարածք չէին կարող լուսավորել: Միայն 1994թ.
Շուջի Նակամուրայի կողմից (Nichia Corporation) ցուցադրվեցին առաջին բավականին մեծ պայծառությամբ

The key advantages like compactness, much
lesser heat release, cost effectiveness across its
lifecycle and flexibility of usage, as well as their
relative advantage in terms of environmental impact
makes these sources the main, most important
technology in almost any contemporary use. Their
rapid rate of development is related to the fact that
they are contemporary electronic semiconductor
devices – like any other semiconductor technology,
LED advancement to certain extent can be
associated with the industry that follows Moore’s
Law with its 18 month performance doubling logic.
Observation and explanation of the first LED
effect is attributed to a number of scientists, among
them Oleg Losev, Kurt Lehovec, Carl Accardo and
Edward Jamgochian5. James R. Biard and Gary
Pittman of Texas Instruments (TI) have patented
the first practical LED, based on discovered near
infrared (900 nm) light emission from a tunnel
diode they have constructed on a semiconductor
GaAs substrate. The real production TI started
in 1963. In 1968, first visible light LEDs were
manufactured, these LEDs were bright enough to
serve as indicators, but could not illuminate any
substantial area. Only in the 1994 the first high
enough brightness blue LEDs were demonstrated
by Shuji Nakamura (Nichia Corporation) – this work
has been awarded the Nobel Prize in Physics of
2014. About the same time the white LEDs have
been developed, with which the exponential growth
of the LED brightness started, that is known as
Haitz Law (after Dr. Roland Haitz). In contrast to
the Moores law, every 36 months the LED output
5

K. Lehovec; C. A. Accardo; AND E. Jamgochian (1951). “Injected Light Emission of Silicon Carbide Crystals”. Physical Review. 83 (3):
603–607. doi:10.1103/PhysRev.83.603.
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Figure 40. Haitz Law
Source/Աղբյուրը` http://www.sitelighting.com/index.cfm

Հայցի օրենք

կարﬕր լսային հոսք
սպիտակ լսային հոսք
կարﬕրի ծախս, $/լմ
սպիտակի ծախս, $/լմ

Cost ($/lumen)

Light Output (lumen/package)

Ծախս (ԱՄՆ դոլար/լյումեն)

Լուսատվություն (լյումեն/բլոկ)

Haitz’s Law

Նկար 40. Հայցի օրենքը
doubles – and this law works nowadays too6
(Figure 40).
Operational
Principle
–
LEDs
are
semiconductor devices – light emitting diodes.
Semiconductors are materials that at working
temperatures, which for semiconductor devices
usually is laying within a range defined between
room or ambient temperature and around7 90 ⁰C
are manifesting much more resistance than metals,
but much less resistance than insulators, and
importantly their resistance drops by the increase of
the temperature. At these temperatures, electrons’
energys are allowed in so-called valence bands
that are almost filled, and conduction bands that
are almost empty – similar to insulator materials.
However, it is possible to control their conductivity
either by excitation via photons, temperature or via
introduction of certain impurities called dopants.
Depending on the dopant materials, they
are making the semiconductor material more
conductive via population of n-type negative
carriers (electrons) or p-type positive carriers
(so-called holes). An interface of n and p type
semiconductors is called p-n-junction, which has
an important property that it builds-in electrostatic
field inside the semiconductor. A device that has
one p-n-junction is called a semiconductor diode.

կապույտ ԼԴ-ները, և այդ աշխատանքը 2014թ-ին ար
ժանացավ ֆիզիկայի ոլորտում Նոբել յան մրցանա
կի: Գրեթե նույն ժամանակ ստեղծվեց նաև սպիտակ
ԼԴ-ը, ինչով և սկիզբ դրվեց ԼԴ-ների պայծառության
երկրաչափական պրոգրեսիայով վերելքը, որը հայտնի
է որպես Հայցի օրենք (դոկտոր Roland Haitz-ի անու
նով): Ի տարբերություն Մուրի օրենքի, այստեղ ԼԴ-ի
ելքային հզորությունը կրկնապատկվում յուրաքանչյուր
36 ամիսը մեկ, և այդ օրենքն աշխատում է նաև այսօր6
(Նկար 40):
Աշխատանքի սկզբունքը. ԼԴ լամպերը կիսահա
ղորդիչ սարքեր են` լուսարձակող դիոդներ: Կիսահա
ղորդիչներն այնպիսի նյութեր են, որոնց հաղորդա
կանությունը աշխատանքային ջերմաստիճաններում
(սենյակայինից մինչև շուրջ 90 ⁰C) ընկած է մետաղ
ների և մեկուսիչների միջև7 և ջերմաստիճանի բարձ
րացման հետ զուգահեռ այն աճում է: Այդ ջերմաստի
ճաններում էլեկտրոնների էներգիան թույլ է տրված
վալենտական գոտիներում, որոնք գրեթե լցված են, և
հաղորդական գոտիներում, որոնք գրեթե դատարկ են`
ինչպես մեկուսիչ նյութերի դեպքում: Սակայն դրանց
հաղորդականությունը հնարավոր է կառավարել ֆո
տոնների միջոցով գրգռման, ջերմաստիճանի կամ լե
գիրացնող խառնուրդների հավելման միջոցով:
Կախված լեգիրացնող խառնուրդների նյութից`
դրանք n-տեսակի բացասական կրիչների (էլեկտրոն
ներ) կամ p-տեսակի դրական կրիչների (խոռոչներ)
բնակեցման միջոցով մեծացնում են կիսահաղորդիչ
նյութերի հաղորդականությունը: n և p տեսակի կիսա

6

It claims that every decade, the cost per lumen (unit of useful light emitted) falls by a factor of 10, and the amount of light generated per
LED package increases by a factor of 20, for a given wavelength (color) of light. https://en.wikipedia.org/wiki/Haitz%27s_law
Այն պնդում է, որ ԼԴ յուրաքնչյուր լյումենի տեսակարար ինքնարժեքը 10 անգամ պակասում է և ԼԴ սարքի գեներացված լույսը
ավելանում է 20 անգամ՝ յուրաքանչյուր տասնամյակում։ https://en.wikipedia.org/wiki/Haitz%27s_law

7

In a few applications, the semiconductor devices may have higher temperature, which, in fact, depends on the type of the semiconductor.
Կիրառման որոշ դեպքերում կիսահաղորդիչ սարքերի ջերմաստիճանը կարող է ավելի բարձր լինել, որն ի դեպ պայմանավորված
է կիսահաղորդիչի տեսակից:
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The most commonly used semiconductor
material in electronics is the silicon, Si, however in
the LED manufacturing, so called “direct band gap”8
semiconductor materials like Gallium phosphide
(GaP), Gallium arsenide (GaAs) and its associates9.
Zinc selenide (ZnSe) Indium gallium nitride (InGaN)
are used with substrate materials: Silicon or Silicon
carbide (SiC); diamond; boron and aluminium
nitrides.
The main operational principle is the injective
electroluminescence.
Photovoltaic
effect
is
the opposite process, which takes place in the
semiconductor solar cells.
PV cells’ mechanism of generating electric
current is as follows. First, the absorbed photons of
solar radiation are elevating electrons’ energy state
into conduction band from their initial lower energy
state in the valence band, which is called electronhole pair generation. Second, the aforementioned
built in electrostatic field of the semiconductor p-njunction spatially separates electron-hole pairs,
charging one face of semiconductor positively and
the other negatively, which is used to perform useful
work (Figure 41).

հաղորդիչների միջավայրը համակցող մակերևույթը
կոչվում է p-n անցում, որը մի կարևոր հատկություն
ունի` կիսահաղորդիչների ներսում ստեղծում է էլեկտ
րաստատիկ դաշտ: Մեկ p-n անցում ունեցող սարքը
կոչվում է կիսահաղորդիչ դիոդ:
Էլեկտրոնիկայում օգտագործվող ամենատարած
ված կիսահաղորդիչ նյութը սիլիցիումն է` Si, սակայն
ԼԴ-ների արտադրության մեջ կիրառվում են այսպես
կոչված «ուղիղ անցումն երով արգելված գոտիներով»8
կիսահաղորդիչ նյութերը։ Այդ նյութերի թվին են պատ
կանում գալիումի ֆոսֆիդը (GaP), գալիումի արսենի
դը (GaAs) և դրանց միացությունները9. Ցինկի սելենիդը
(ZnSe), ինդիում գալիում նիտրիդը (InGaN) կիրառվում
է հետևյալ հիմք-թիթեղների վրա. սիլիցիումի կարբիդ
(SiC), ադամանդ, բորի և ալ յումինի նիտրիդները:
Աշխատանքի հիմն ական սկզբունքը ինժեկցիոն
էլեկտրալ յումինեսցենցիան է: Ֆոտովոլտայիկ էֆեկ
տը դրա հակառակ գործընթացն է, որը տեղի է ունե
նում կիսահաղորդչային արևային մարտկոցներում:
ՖՎ մարտկոցների միջոցով էլեկտրական հոսանք
արտադրելու մեխանիզմը հետևյալն է. նախ, արեգակ
նային ճառագայթման կլանված ֆոտոններն էլեկտ
րոնների էներգետիկ վիճակը` վալենտական գոտու
ցածր էներգետիկ վիճակից, բարձրացնում են մինչև
հաղորդական գոտին, որը կոչվում է էլեկտրոն-խոռոչ

Figure 41. Operational principle of semiconductor solar cells.
Source/Աղբյուրը` http://www.science-kick.com/solar-cell-type/working-principle-of-junction-solar-cells

Նկար 41. Կիսահաղորդչային արևային մարտկոցի աշխատանքի սկզբունքը:
8

9

The band gap is called “direct” if the momentum of electrons and holes is the same in both the conduction band and the valence band;
an electron can directly emit a photon. In an “indirect” gap, a photon cannot be emitted because the electron must pass through an
intermediate state and transfer momentum to the crystalline lattice.
Արգելված գոտին կոչվում է «ուղիղ», եթե և՛ վալենտական և՛ հաղորդական գոտիներում էլեկտրոնների և անցքերի իմպուլսը նույնն
է , և էլեկտրոնը կարող է ուղղակիորեն ֆոտոններ արձակել: «Անուղղակի» արգելված գոտու դեպքում ֆոտոն չի կարող արձակվել,
քանի որ էլեկտրոնը պետք է անցնի միջանկյալ վիճակով և իմպուլս հաղորդի բյուրեղավանդակին:
Like Aluminium gallium arsenide (AlGaAs) Gallium arsenide phosphide (GaAsP) Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Ինչպես ալյումին գալիումի արսենիդը (AlGaAs), գալիում արսենիդի ֆոսֆիդը (GaAsP), ալյումին գալիում ինդիումի ֆոսֆիդը
(AlGaInP)։
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զույգերի գեներացիա: Այնուհետև, վերոհիշյալ ներկա
ռուցված կիսահաղորդչային p-n անցման էլեկտրաս
տատիկ դաշտը տարածականորեն բաժանում է էլեկտ
րոն-խոռոչ զույգերը` կիսահաղորդիչի մեկ երեսը լից
քավորելով դրական, իսկ մյուսը` բացասական լիցքով,
որը կիրառվում է օգտակար աշխատանք կատարելու
համար (Նկար 41):
Էլեկտրալ յումինեսցենցիայի երևույթը ճիշտ հակա
ռակն է` սարքը սպառում է հոսանք և գեներացնում է
լուսային ճառագայթներ: Սնուցման աղբյուրից p-n-ան
Naturally, the photon energy or its wavelength
ցումի մեջ ինժեկտված (ներարկված) ուղիղ հոսանքը
(remember that they are related univalently),
խթանում է էլեկտրոնների և խոռոչերի ճառագայթային
λ(mm)=1.24/E(eV), depends on the energy gap
ռեկոմբինացիան (վերամիավորումը)։ Այսինքն` հաղոր
value between the valence and conduction bands
դական գոտում ներարկված էլեկտրոնները ռեկոմբի
նացվելով, իջնում են ավելի ցածր էներգետիկ վիճակ
(Figure 43, also see Table 10 below). As it has
վալենտական գոտում և արդյունքում էներգիայի տար
been mentioned, this value is called band gap, and
բերությունը անջատվում է տեսանելի ֆոտոնի արձակ
is characteristic of each semiconducting material.
ման միջոցով (Նկար 42):
E.g. for Si it is equal to 1.12 eV - this corresponds
Բնականաբար, ֆոտոնի էներգիան կամ դրա ալի
to 1100 nm wavelength, which is in the IR range10;
քի
երկարությունը (հիշենք, որ դրանք համարժեք հա
for GaAs the bandgap is equal to 1.43 eV րա
ված է
բ
երության մեջ են), l(mm)=1.24/E(eV), կախ
corresponds to 867 nm wavelength, again IR; for
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GaP the bandgap is equal to 2.26 eV - corresponds
էներգետիկ գոտու լայնությունից (Նկար 43, նաև տես
to 548 nm of green; and for GaN the bandgap is
ստորև` Աղ յուսակ 10): Ինչպես արդեն ասվել է, այս ար
equal to 3.4 eV at 365 nm wavelength of near UV.
ժեքը կոչվում է արգելված գոտի և դա յուրաքանչյուր
կիսահաղորդիչ նյութին բնորոշ մեծություն է: Օրինակ,
Si-ի դեպքում դա հավասար է 1.12 eV, որը համապա
տասխանում է 1100 նմ ալիքի երկարությանը ԻԿ տի
րույթում10, GaAs- դեպքում արգելված գոտին հավասար է 1.43 eV, որը համապատասխանում է 867 նմ ալիքի
երկարությունը, կրկին ԻԿ; GaP-ի դեպքում արգելված գոտին հավասար է 2.26 eV, որը համապատասխա
նում է կանաչ 548 նմ ալիքին, և GaN դեպքում արգելված գոտին հավասար է 3.4 eV` մոտ 365 նմ ալիքի
երկարությամբ ՈւՄ-ին:
The phenomenon of the electroluminescence is
just the opposite - the device consumes current and
generates luminous radiation. From external source
of electricity, the forward current injected in the
p-n-junction is stimulating radiative recombination
of electrons and holes, i.e. electrons’ energy state
drops from conduction band to lower energy state
in the valence band, and the energy is released in
the form of visible photons (Figure 42).

Figure 42. LED operational principle.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Working_principle

Նկար 42. ԼԴ-ի աշխատանքի սկզբունքը:
10 Silicon has indirect semiconductor bandgap, due to which its radiative recombination is very low, and, as it has been mentioned, it is not
used in the LEDs.
Սիլիցիումը անուղղակի էներգետիկ արգելված գոտի ունի, որի շնորհիվ դրա ճառագայթող ռեկոմբինացիան (վերամիավորումը)
շատ քիչ է և, ինչպես արդեն նշվել է, ԼԴ-ներում չի կիրառվում:
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Figure 43. Bandgap energy vs. possible wavelength ranges in various materials and the univalent relationship
between the photon energy and its wavelength, λ(mm)=1.24/E(eV).
Source/Աղբյուրը` www.slideshare.net/MohammedMannani/optical-source-led-by-sufiyan-a-khan, https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt

Wavelength Range
Ալիքի երկարության միջակայք
λ (nm, նմ)

Bandgap Energy
Արգելված
գոտու էներգիա
Wq (eV)

Material

Նյութ

Symbol
Նշան

Indium Phosphide

ինդիումի ֆոսֆիդ

InP

0.92

1.35

Indium Arsenide

ինդիումի արսենիդ

InAs

3.6

0.34

Galium Phosphide

գալիումի ֆոսֆիդ

GaP

0.56

2.24

Galium Arsenide

գալիումի արսենիդ

GaAs

0.87

1.42

Aluminium Arsenide

ալյումինի արսենիդ

AlAs

0.59

2.09

Galium Indium Phosphide

գալիումի ինդիումի ֆոսֆիդ

GalnP

0.64-0.68

1.82-1.94

Aluminium Gallium Arsenide

ալյումինի գալիումի արսենիդ

AiGaAs

0.8-0.9

1.4-1.55

Indium Galium Arsenide

ինդիումի գալիումի արսենիդ

InGaAs

1.0-1.3

0.95-1.24

Indium Galium Arsenide
Phosphide

ինդիումի գալիումի արսենիդ
ֆոսֆիդ

InGaAsP

0.9-1.7

0.73-1.35

Նկար 43. Արգելված գոտու էներգիան տարբեր նյութերում, և հնարավոր ալիքի երկարության տիրույթնե
րը և ֆոտոնի էներգիայի ու դրա ալիքի երկարության միջև միարժեք կապը. λ(mm)=1.24/E(eV):
Table 10 shows the different materials that are
being used in LEDs with respective emission color
(ranges). One can see also included the column of
respective voltage drop range on the diode. Any
LED will start emitting light when more than 2 to
3 volts, forward biased, is applied to it. Figure 44,
a. represents a current-voltage or so called I-V
diagram of a diode. The Vd is the forward voltage
at which diode is open, Vbr is the reverse voltage
at which an avalanche breakdown process starts
in the diode. Note that at forward bias, the current
may increase as much as the diode can persist to
the Joule Lenz heat associated with that current.
However, this does not mean that the luminous
power emitted also increases proportionally. To
limit the LED current, in the most of the cases a
resistance is being used, as shown in Figure 44, b.

Աղ յուսակ 10 –ը ցույց է տալիս ԼԴ-ներում կիրառվող
տարբեր նյութերը և դրանց արձակած համապատաս
խան գույները (տիրույթները): Կարելի է տեսնել նաև
դիոդներում համապատասխան լարումն երի անկման
տիրույթը ցույց տվող սյունակը: Ցանկացած ԼԴ սկսում
է լույս արձակել 2-3 վոլտից, ուղիղ լարում հաղորդելու
դեպքում: Նկար 44, ա - ու մ ներկայացված է դիոդի հո
սանք-լարում կախվածությունը կամ, այսպես կոչված`
I-V կորը: Vd՝ դիոդին կիրառած ուղիղ լարումն է, որի
պայմաններում դիոդը բաց է, Vbr հակառակ լարումն է,
որի պայմաններում դիոդը ծակվում է, եթե լարումը գե
րազանցում է նշված սահմանը: Նկատենք, որ ուղիղ
լարում կիրառելիս, հոսանքը կարող է ավելանալ այն
քան, որքան դիոդը կարող է դիմանալ այդ հոսանքին
և, որպես հետևանք, բյուրեղի տաքանալուն: Սակայն
դա չի նշանակում, որ հոսանքի բարձրացման հետ
համամասնորեն մեծանում է նաև արձակված լուսային
էներգիան: ԼԴ-ի հոսանքը սահմանափակելու համար
շատ դեպքերում օգտագործվում է դիմադրություն,
ինչպես ցույց է տրված Նկար 44, բ-ու մ:
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Figure 44. a. I-V diagram of a diode and a LED. b. circuit with current limiting resistor to prevent high current
flows.
Source/Աղբյուրը` www.friwo.de/uploads/tx_kkdownloader/LED_drivers_basics_E.pdf

b
a
Նկար 44.ա. Դիոդի և ԼԴ-ի I-V կորը: բ. Շղթայի վրա հոսանքի մեծ հոսքը սահմանափակող դիմադրությունը
While Table 10 shows the different colors that
LEDs made of various semiconductor materials
offer, it is essential to have light source that covers
the entire luminous spectrum. That can be provided
by white LEDs, that can be achieved in two ways.
I.

Use of phosphor. This is similar to the principle
of the fluorescent lightbulb – the high intensity
blue or UV light from a LED is used to illuminate
phosphor (Figure 45 – compare with Figure
32), which on its turn provides much broader
spectrum of radiation (Figure 46), that can be
perceived as white light - phosphor-converted
white LEDs (pcLEDs)

Աղ յուսակ 10-ը ցույց է տալիս տարատեսակ կիսա
հաղորդիչ նյութերից ԼԴ-ների արձակող տարբեր գույ
ները, սակայն շատ կարևոր է այնպիսի լույսի աղբյուր
ունենալ, որը կընդգրկեր լուսային ամբողջ սպեկտրը:
Դա կարելի է ստանալ սպիտակ ԼԴ-ների միջոցով,
որին կարելի է հասնել երկու ճանապարհով.
I. Լյումինոֆորի օգտագործում: Սա նման է լյու
մի
նեսցենտային լամպի սկզբունքին: ԼԴ-ից արձակ
վող բարձր ինտենսիվությամբ կապույտ կամ ՈւՄ
լույսը լուսավորում է լյումինոֆորը (Նկար 45, հա
մեմատեք Նկար 32-ի հետ), որն իր հերթին ճառա
գայթման շատ ավելի լայն սպեկտր է առաջացնում
(Նկար 46) ընկալվելով որպես սպիտակ լույս:
Սրանք՝ լյումինոֆորի միջոցով փոխակերպվող
սպի
տակ ԼԴ-ներն են (phosphor-converted white
LEDs - pcLED)

Figure 45. Phosphor-converted white LEDs (pcLEDs) operation.

Նկար 45. Լյումինոֆորի միջոցով փոխակերպված սպիտակ ԼԴ-ների (pcLEDs) աշխատանքը:
Figure 46. Spectrum of a white LED showing blue light directly emitted by the GaN-based LED (peak at about
465 nm) and the more broadband Stokes-shifted light emitted by the Ce3+: YAG phosphor, which emits at
roughly 500–700 nm
Intensity (counts)
Ինտենսիվթյն (կտակմ)

Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Colors_and_materials
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նռնաքարի բյրեղ

Նկար 46. Սպիտակ ԼԴ-ի սպեկտրը ցույց է տալիս GaN հիմքով ԼԴ-ի կողմից ու ղղակիորեն արձակած կա
պույտ լույսը (մաքսիմումը մոտ 465 նմ-ի վրա է) և Ce3+։ YAG ֆոսֆորի արձակած ավելի լայնաշերտ` Ստոքսի
շեղումով պայմանավորված լույսը, որի ճառագայթումը մոտ 500–700 նմ է:
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II. RGB LEDs. This principle benefits from the
peculiarity of human vision – red, green and
blue (RGB) – emitting LEDs are combined to
provide white light (Figure 47, a). To recap,
metamerism is the principle that allows to effect
all 3 types of photosensitive cells of human eye
retina, namely the red, green and blue cones
(see section 1.3). However, if the spectra of
each color LED is narrow (Figure 47, b) – it may
again yield metameric failure, thus providing
lower color rendering index (CRI – also see
below in the efficacy and CRI sections).

II. RGB ԼԴ-ներ: Այս դեպքում կարմիր, կանաչ և կա
պույտ (RGB) գույներ արձակող ԼԴ-ները միավոր
վում և սպիտակ լույս են արձակում (Նկար 47, ա):
Հիշեցնենք, որ մետամերիզմը թույլ է տալիս ազդել
մարդու աչքի ցանցի տեսողական զգայուն բջիջների
բոլոր տեսակների վրա, ներառյալ կարմիր, կանաչ
և կապույտ կոնների երեք տեսակները (տե՛ս բաժին
1.3): Սակայն յուրաքանչյուր գունավոր ԼԴ-ի սպեկտ
րը նեղ է (Նկար 47, բ) և այն կարող է մետամերիկ
սխալ առաջացնել և դրա արդյունքում գույնի վե
րարտադրության ցուցիչն ավելի ցածր կլինի (ԳՎՑ,
տես նաև ստորև` արգասիքին և ԳՎՑ վերաբերող
կետերը):

Figure 47. RGB LED – one can see the three chips.
Source/Աղբյուրը` www.instructables.com/id/RGB-LED-Moodlight-in-10-minutes/ and its spectrum (b)

a

b

Նկար 47. RGB ԼԴ, երևում են երեք չիպերը:
In order to avoid the metameric failure through
increased CRI, instead of 3, 4 or more, as well as
just 2 colors are used too, however, the trichromatic
LEDs provide best balance between CRI and
luminous efficacy. Multi-color LEDs also are easy
to control electronically to achieve any colors.
There is a lot of very active and promising
research going on organic LED (OLED) as well as
quantum dot (QD) LEDs. Both have immediate
promise for displays, yet are not ready to be used
economically for lighting purposes.

ԳՎՑ-ի բարձրացման միջոցով մետամերիկ սխա
լից խուսափելու համար, 3, գույների փոխարեն օգտա
գործվում են նաև 4 կամ ավելի կամ միայն 2 գույն, սա
կայն տրիքրոմատիկ (եռագույն) ԼԴ-ները ապահովում
են ԳՎՑ-ի և լուսարգասիքի միջև լավագույն հարա
բերակցությունը: Բազմագույն ԼԴ-ները նաև հեշտու
թյամբ ենթարկվում են էլեկտրոնային կառավարման՝
ցանկացած գույն ստանալու նպատակով:
Օրգանական ԼԴ (ՕԼԴ - OLED), ինչպես նաև քվան
տային կետերով (ՔԿ – quantum dot QD) ԼԴ ստանալու
համար կատարվում են բազմաթիվ և շատ խոստում
նալից հետազոտական աշխատանքներ: Երկուսն էլ
անմիջապես կարող են կիրառվել դիսփլեյներում, սա
կայն դրանք դեռևս տնտեսապես պատրաստ չեն լու
սավորության մեջ կիրառելու համար:
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Table 10. The available colors with wavelength range, voltage drop and respective semiconductor material.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Colors_and_materials.

Color
Infrared

Wavelength
[nm]

Voltage drop [ΔV]

λ > 760

ΔV < 1.63

Semiconductor material
Gallium arsenide (GaAs)
Aluminium gallium arsenide (AlGaAs)
Aluminium gallium arsenide (AlGaAs)

Red

610 < λ < 760

Gallium arsenide phosphide (GaAsP)

1.63 < ΔV < 2.03

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)
Gallium arsenide phosphide (GaAsP)

Orange

590 < λ < 610

2.03 < ΔV < 2.10

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)
Gallium arsenide phosphide (GaAsP)

Yellow

570 < λ < 590

2.10 < ΔV < 2.18

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)
Traditional green:
Gallium(III) phosphide (GaP)

Green

500 < λ < 570

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)

1.9 < ΔV < 4.0

Aluminium gallium phosphide (AlGaP)
Pure green:
Indium gallium nitride (InGaN) / Gallium(III) nitride (GaN)
Zinc selenide (ZnSe)

Blue

450 < λ < 500

Indium gallium nitride (InGaN)

2.48 < ΔV < 3.7

Silicon carbide (SiC) as substrate
Silicon (Si) as substrate—under development

Violet

400 < λ < 450

2.76 < ΔV < 4.0

Indium gallium nitride (InGaN)
Dual blue/red LEDs,

Purple

Multiple types

2.48 < ΔV < 3.7

blue with red phosphor,
or white with purple plastic
Indium gallium nitride (InGaN) (385-400 nm)
Diamond (235 nm)
Boron nitride (215 nm)

Ultraviolet

λ < 400

3 < ΔV < 4.1

Aluminium nitride (AlN) (210 nm)
Aluminium gallium nitride (AlGaN)
Aluminium gallium indium nitride (AlGaInN)—down to
210 nm
Blue with one or two phosphor layers,

Pink

Multiple types

ΔV ~ 3.3

yellow with red, orange or pink phosphor added afterwards,
white with pink plastic,
or white phosphors with pink pigment or dye over top.

White

Broad spectrum

2.8 < ΔV < 4.2

Cool / Pure White: Blue/UV diode with yellow phosphor
Warm White: Blue diode with orange phosphor
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Աղ յուսակ 10. Առկա գույները և դրանց ալիքի երկարությունների տիրույթը, լարման անկումը, և համապա
տասխան կիսահաղորդիչ նյութերը:
Աղբյուրը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Colors_and_materials.
Գույն
Ինֆրակար
միր

Ալիքի երկա Լարման ան
րություն, [նմ]
կում, [ΔV]
λ > 760

Կիսահաղորդիչ նյութը
Գալիումի արսենիդ (GaAs)

ΔV < 1.63

Ալ յումինի գալիումի արսենիդ (AlGaAs)
Ալ յումինի գալիումի արսենիդ (AlGaAs)

Կարմիր

610 < λ < 760

1.63 < ΔV <
2.03

Գալիումի արսենիդի ֆոսֆիդ (GaAsP)
Ալ յումինի գալիումի ինդիումի ֆոսֆիդ (AlGaInP)
Գալիումի (III) ֆոսֆիդ (GaP)

Նարնջա
գույն

Դեղին

590 < λ < 610

570 < λ < 590

2.03 < ΔV <
2.10
2.10 < ΔV <
2.18

Գալիումի արսենիդի ֆոսֆիդ (GaAsP)
Ալ յումինի գալիումի ինդիումի ֆոսֆիդ (AlGaInP)
Գալիումի(III) ֆոսֆիդ (GaP)
Գալիումի արսենիդի ֆոսֆիդ (GaAsP)
Ալ յումինի գալիումի ինդիումի ֆոսֆիդ (AlGaInP)
Գալիումի(III) ֆոսֆիդ (GaP)
ավանդական կանաչ`
Գալիումի(III) ֆոսֆիդ (GaP)

Կանաչ

Ալ յումինի գալիումի ինդիումի ֆոսֆիդ (AlGaInP)
500 < λ < 570

1.9 < ΔV < 4.0

Ալ յումինի գալիումի ֆոսֆիդ (AlGaP)
Մաքուր կանաչ`
Ինդիումի գալիումի նիտրիդ (InGaN) /
Գալիումի(III) նիտրիդ (GaN)
Ցինկի սելենիդ (ZnSe)

Կապույտ

450 < λ < 500

2.48 < ΔV < 3.7

Ինդիումի գալիումի նիտրիդ (InGaN)
Սիլիցիումի կարբիդի (SiC) հիմքով (հարթակով)
Սիլիցիումի (Si) հիմքով-գտնվում է մշակման փուլում է

Մանուշա
կագույն

400 < λ < 450

Մուգ մա
նուշակա
գույն

բազմաթիվ
տեսակներ

Ինդիումի գալիումի նիտրիդ (InGaN)

2.76 < ΔV < 4.0

Երկակի կապույտ/կարմիր ԼԴ-ներ
Կապույտ` կարմիր ֆոսֆորով,

2.48 < ΔV < 3.7

կամ սպիտակ` մուգ մանուշակագույն պլաստիկով
Ինդիումի գալիումի նիտրիդ (InGaN) (385-400 նմ)
Ադամանդ (235նմ)

ՈՒլտրամա
նուշակա
գույն

Բորի նիտրիդ (215 նմ)
λ < 400

3 < ΔV < 4.1

Ալ յումինի նիտրիդ (AlN) (210 նմ)
Ալ յումինի գալիումի նիտրիդ (AlGaN)
Ալ յումինի գալիումի ինդիումի նիտրիդ (AlGaInN), մինչև
210 նմ
Կապույտ` մեկ կամ երկու ֆոսֆորային շերտ,

Վարդա
գույն

բազմաթիվ
տեսակներ

ΔV ~ 3.3

Դեղին` հետը ավելացված կարմիր, նարնջագույն կամ
վարդագույն ֆոսֆորով ,
Սպիտակ` վարդագույն պլաստիկով,
կամ սպիտակ ֆոսֆորներ` վերևում վարդագույն պիգ
մենտներով կամ երանգներով

Սպիտակ

լայն սպեկտր

2.8 < ΔV < 4.2

Սառը /մաքուր սպիտակ. կապույտ/ՈւՄ դիոդ`
դեղին ֆոսֆորով
Ջերմ-սպիտակ. կապույտ դիոդ` նարնջագույն ֆոսֆորով
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There are many variants of the LED lightbulb
realizations, Figure 48 depicts this variety, Figure
49 shows the various possible constructions.

Կան ԼԴ լամպերի իրականացման բազմաթիվ տար
բերակներ: Նկար 48-ու մ պատկերված է այդ բազմա
զանությունը, Նկար 49-ը ցույց է տալիս կառուցվածքի
հնարավոր տարատեսակ ձևերը:

Figure 48. LED chips and bulbs variety.

Նկար 48. ԼԴ չիպերի և լամպերի տարբերակները:

Figure 49. Construction of various LED lightbulbs.
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Նկար 49. Տարատեսակ ԼԴ լամպերի կառուցվածքները:
Luminous efficacy, lm/W – Table 11 shows
the luminous efficacy range of LEDs along with
corresponding efficiencies, where the power supply
is not factored in. Figure 50 shows the advances
of various light sources – one can see that currently
LEDs are at the same level as some fluorescent and
arc (high-pressure sodium and metal halide) lightbulbs.
However, the LED technology is developing so steep
that these numbers need updates every year, if not more
frequently. In fact it has been achieved 210 Lm/W of
luminous efficacy in 2016 white LED mass production
models, while in laboratory the 300 Lm/W threshold
has been already passed. However, currently most
common LEDs have 50-120 Lm/W efficacies. Note
that while light output of LED light sources increases
with increasing drive current, however the efficiency,
expressed in lumens per watt, drops (Figure 51).

Լուսարգասիք, լմ/Վտ. Ա
ղ յու
սակ 11-ը ցույց է
տալիս ԼԴ-ների լուսարգասիքի տիրույթը և դրանց
համապատասխան օ.գ.գ․-ը, որտեղ սնուցիչի կո
րուստները արտահայտված չեն: Նկար 50-ը ցույց
է տալիս տարատեսակ լույսի աղբյուրների զարգա
ցումը: Ինչպես տեսնում ենք, ԼԴ-ները ներկայումս
նույն մակարդակին են, ինչ որոշ լյումինեսցեն
տային և աղեղային (բարձր ճնշման նատրիումային
և մետաղ-հալիդ) լամպերը: Սակայն ԼԴ տեխնոլո
գիան այնքան արագ է զարգանում, որ ամեն տա
րի, եթե ոչ ավելի հաճախ, այս թվերը թարմացման
կարիք ունեն: Ըստ էության, 2016 թ. զանգվածային
արտադրության սպիտակ ԼԴ մոդելների լուսարգա
սիքն արդեն հասել էր 210 լմ/Վտ-ի, իսկ լաբորատոր
պայմաններում 300 լմ/Վտ շեմն արդեն գերազանց
վել էր: Այդուհանդերձ, ներկայումս ամենատարած
ված ԼԴ-ների արգասիքները տատանվում են 50120 լմ/Վտ միջակայքում: Նկատենք, որ չնայած
հոսանքի մեծացման հետ լույսի ուժը մեծանում է,
սակայն լուսարգասիքը լմ/Վտ-ով արտահայտված
պակասում է (Նկար 51)։

Table 11. LED luminous efficacy.
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy#Examples_2

Luminous efficacy of Luminous
radiation, Lm/W
efficiency, %

white LED (raw, without power supply) Սպիտակ ԼԴ (առանց սնուցիչի)

Ճառագայթման լու
սարգասիք, Լմ/Վտ

Lուսային
ՕԳԳ, %

4.5–150

0.66–22%

4.1 W LED screw base lamp (120 V)

4.1 Վտ ԼԴ պտուտակավոր կո
թառով լամպ (120 Վ)

58.5–82.9

8.6–12%

5.4 W LED screw base lamp
(100 V 50/60 Hz)

5.4 Վտ ԼԴ պտուտակավոր կո
թառով լամպ (100 Վ 50/60 Հց)

101.9

14.9%

6.9 W LED screw base lamp (120 V)

6.9 W LED պտուտակավոր
կոթառով լամպ (120 Վ)

55.1–81.9

8.1–12%

7 W LED PAR20 (120 V)

7 Վտ ԼԴ PAR20 (120 Վ)

28.6

4.2%

7 W LED PAR30 (110-230 V)

7 Վտ ԼԴ PAR30 (110-230 Վ)

60

8.8%

8.7 W LED screw base lamp (120 V)

8.7 Վտ ԼԴ պտուտակավոր
կոթառով լամպ (120 Վ)

69–93.1

10.1–13.6%

260–300

38.1–43.9%

Գույնի ֆոսֆորեսցենտային
Theoretical limit for a white LED with
խառնուրդով սպիտակ ԼԴ-ի
phosphorescence color mixing
տեսական սահմանը
Աղ յուսակ 11. ԼԴ-ի լուսարգասիքը
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Figure 50. Luminous efficacy of various sources.
Source/Աղբյուրը` http://wanyu-led.blogspot.am/

Նկար 50. Տարատեսակ աղբյուրների լուսարգասիքը:

Figure 51. Note that light output of LED light sources increases with increasing drive current. However the
efficacy, expressed in lumens per watt, drops.
Source/Աղբյուրը` www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-4/issue-8/features/driving-led-lamps-some-simple-design-guidelines.html

Նկար 51. Նկատենք, որ չնայած հոսանքի մեծացման հետ լույսի ուժը մեծանում է (1), սակայն լուսարգասի
քը լմ/Վտ-ով արտահայտված պակասում է (2)։
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Correlated Color Temperature and Color
Rendering Index: It is relatively easy to achieve
almost any Correlated Color Temperature via
RGB LEDs, since color temperature can be
achieved through the ratios of the respective color
outputs. However, always this will be done via
certain sacrifice of the luminous efficacy. This is
also true for dichromatic and tetrachromatic LEDs.
Naturally, dichromatic LEDs do not achieve very
high CRI, but easily reach 120 Lm/W efficacy.
The best CRI-s are achieved with tetrachromatic
LEDs, again at the expense of luminous efficacy.
As it has been mentioned above, the best balance
is for trichromatic LEDs, with luminous efficacy
surpassing 70 lm/W.
For the phosphor-converted white LEDs
(pcLEDs, Figure 46 depicts the concept) – while
it has smoother spectrum power distribution, there
is a large, prominent peak related to the LED
primary emission. This large peak of the primary
emission is lesser harmful, if it is in the UV region,
in which case very high CRI is possible to achieve.
Although the primary LED peak is much higher, but
it lays at the least sensitive region of the human
photopic luminosity function (Figure 6), due to
which the final efficacy of the phosphor based
LED can be 3-5 or more times higher, especially if
the LED itself is emitting in the UV region. In fact,
the reason that the most of the currently produced
LEDs for lighting are pcLEDs is that the production
process is simpler, compared to the RGB LEDs
and thus costs less. The blue InGaN LED and
YAG phosphor combination yield efficacies around
100 Lm/W with potential up to 175 Lm/W, with CRI
>80, while for CRI around 60, efficacy of 210 lm/W
is achievable (Ching-Cherng Sun, n.d.).
Flicker index or Speed of reaction – The
RGB LEDs are very responsive to flicker, unless
they are loaded to drivers, since these are normal
diodes – their response is very quick, at the level
of a microsecond, and repeats the waveform of
the power source. However, the phosphor LEDs
are more inertuous, since the phosphor itself has
a much longer relaxation time. Since most of the
LEDs are driven by some kind of driver, usually
it manages the flicker very effectively, virtually
making it flicker free - please see “power supply”
section below.
Start time, sec – Start time is very short too
– the same microsecond order of magnitude
works here, but again depends on the power
supply type – anyway, no problems in this regard
– in most of the cases can be regarded as almost
instantaneous.
Power supply – One needs remember, that
“Changes in voltage can produce a disproportional

Կորելացված (փոխկապակցված) գունային ջեր
մաստիճան և գույնի վերարտադրության ցուցիչ. RGB
ԼԴ-ների միջոցով համեմատաբար դյուրին է հասնել
գրեթե ցանկացած կորելացված (փոխկապակցված)
գունային ջերմաստիճանի, քանի որ այն կարելի է ստա
նալ համապատասխան ելքային գույների համամասնու
թյան շնորհիվ: Սակայն դա միշտ արվում է լուսարգասի
քի որոշակի զոհաբերության հաշվին: Սա ճիշտ է նաև
դիքրոմատիկ (երկգույն) և տետրաքրոմատիկ (քառա
գույն) ԼԴ-ների պարագայում: Պարզ է, որ դիքրոմատիկ
ԼԴ-ը չի կա
րող հաս
նել շատ բարձր ԳՎՑ-ի, սա
կայն
հեշտությամբ կարող է հասնել 120 լմ/Վտ արգասիքին:
Լավագույն ԳՎՑ-ները ստացվում են տետրաքրոմատիկ
ԼԴ-ներից, կրկին` լուսարգասիքի հաշվին: Ինչպես ար
դեն նշվել է, լավագույն հավասարակշռությունը ստաց
վում է տրիքրոմատիկ ԼԴ-ներից, որտեղ լուսարգասիքը
գերազանցում է 70 լմ/Վտ-ը:
Չնայած լյումինոֆորի միջոցով փոխակերպված
սպիտակ ԼԴ-ների (pcLEDs, Նկար 46-ու մ պատկերված
է դրա սկզբունքը), համեմատաբար ողորկ հզորության
սպեկտրի բաշխմանը, առկա է ԼԴ առաջնային ճառա
գայթման ուժեղ և հստակ մաքսիմում։ Այս առաջնային
ճառագայթման ազդեցությունը պակաս վնասակար
է, եթե այն անտեսանելի ՈւՄ տիրույթում է, որի դեպ
քում հնարավոր է շատ բարձր ԳՎՑ ստանալ: Թեև ՈՒ Մ
ալիքների տիրույթում առաջնային ԼԴ ճառագայթման
գագաթը շատ ավելի բարձր է, սակայն այն ընկնում է
մարդու ֆոտոպիկ լուսազգայնության ֆունկցիայի նվա
զագույն զգայության տիրույթում (Նկար 6), որի շնոր
հիվ ֆոսֆորի հիմքով կառուցված ԼԴ-ի վերջնական ար
գասիքը կարող է 3-5 անգամ ավելի բարձր լինել: Ներ
կայումս լուսավորության համար արտադրվող ԼԴ-ները
մեծամասնությամբ pcLED-ներ են և դրա պատճառն այն
է, որ RGB ԼԴ համեմատ դրանց արտադրության գոր
ծընթացը ավելի դյուրին է և, հետևաբար, ավելի էժան:
Կապույտ InGaN ԼԴ-ի և YAG ֆոսֆորի համադրությու
նը շուրջ 100լմ/Վտ արգասիք է ապահովում` մինչև 175
լմ/Վտ աճի հնարավորությամբ, որտեղ ԳՎՑ > 80, իսկ
մոտ 60 ԳՎՑ դեպքում, արգասիքը հասնում է 210 լմ/Վտ
(Ching-Cherng Sun, n.d.):
Ֆլիքր ցուցիչ կամ արձագանքի արագություն.
Ֆլիքրի նկատմամբ RGB ԼԴ-ները շատ զգայուն են, եթե
դրանք չեն սնվում ցածրավոլտ հաստատուն հոսան
քի աղբյուրներից՝ «դրայվերներից»: Քանի որ դրանք
իրենցից ներկայացնում են սովորական դիոդներ, ապա
դրանց արձագանքը շատ արագ է` միկրովայրկյաննե
րի կարգի, և կրկնում է սնուցման աղբյուրի ալիքի ձևը:
Սակայն ֆոսֆորային ԼԴ-ներն ավելի իներտ են, որով
հետև ֆոսֆորն ավելի երկար վերականգնման ժամա
նակ ունի: Քանի որ ԼԴ-ներից շատերն աշխատում են
որևէ տեսակի դրայվերով, ապա վերջինս արդյունավետ
կերպով չեզոքացնում է թարթումն երը` փաստորեն այն
դարձնում է թարթումից զերծ, տես նաև ստորև` «սնու
ցիչ» կետը:
Միացման տևողությունը` վայրկյան. Միացման
տևողությունը, նույնպես, շատ կարճ է` միկրովայրկյանի
կարգի, սակայն կրկին` կախված է սնուցիչի տեսակից:
Ամեն դեպքում այս առումով խնդիրներ չկան, շատ դեպ
քերում դա կարելի է գրեթե ակնթարթային համարել:
Սնուցիչ. Պետք է հիշել, որ «լարման փոփոխությու
նը կարող է բերել հոսանքի ոչ համեմատական փոփո
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change in current, which in turn can cause light
output to vary, as LED light output is proportional to
current and is rated for a current range” (DiLouie,
n.d.). Thus, the LED driver is a current source
– i.e. it strives to stabilize the current that flows
through a LED. Power supply in many cases is a
pulse width modulation (PWM) converter (Figure
52), that usually has very high efficiency, >95%.
In fact, the frequency of the PWM can also cause
flicker, however unnoticeable, since the frequency
is high. Usually within 200 Hz to MHz region and
higher, it cannot be noticed by human eye, but by
a device like a camera. If the dimmer is executed
through PWM device – performs the dimming
by changing the pulse width, then a LED lamp
has integrated dimming. Otherwise, it is hard to
perform complete full dimming via an additional
dimmer, which in fact is also usually a PWM
device. In some cases the dimming is performed
via control of the forward bias, which is lesser
efficient. In most of the cases the driver, without
a dimmer is integrated into the lightbulb, and in
some cases the driver is separate (Figure 53).

խության, որը, իր հերթին, կազդի լուսային ելքի վրա,
քանի որ ԼԴ-ի ելքը համեմատական է հոսանքին և նա
խատեսված է հոսանքի որոշակի տիրույթի համար»
(DiLouie, n.d.): Հետևաբար, ԼԴ դրայվերը` դա «հոսան
քի աղ
բյուր» է, այ
սինքն` այն ձգ
տում է կա
յու
նաց
նել
ԼԴ միջով անցնող հոսանքը: Շատ դեպքերում սնուցի
չը՝ իմպուլսի տևողության մոդուլ յացիայով (pulse width
modulation - PWM) փոխարկիչ/կոնվերտոր է, Նկար 52,
որը սովորաբար ունի շատ բարձր ՕԳԳ` >95%: PWM-ի
հաճախությունը, նույնպես, կարող է թարթում առաջաց
նել, այսուհանդերձ ըստ էության աննկատ՝ քանի որ հա
ճախությունը բարձր է: Սովորաբար 200 Հց – ՄՀց տի
րույթում թարթումը հնարավոր է նկատել միայն ֆոտոկամ տեսախցիկի միջոցով։ Եթե PWM սարքի միջոցով
լույսի ուժի կարգավորում է իրականացվում, և այդ կար
գավորումը կատարվում է իմպուլսի լայնությունը փոխե
լու միջոցով, ապա ԼԴ լամպը կունենա ներկառուցված
լույսի ուժի կարգավորում: Հակառակ դեպքում շատ
դժվար է լիարժեք լույսի ուժի կարգավորում իրագործել
լրացուցիչ արտաքին սարքի միջոցով, որը սովորաբար
նույնպես PWM սարք է։ Որոշ դեպքերում լույսի ինտեն
սիվության կարգավորումը կատարվում է պակաս ար
դյունավետ` լարման ու ղղակի կարգավորման միջոցով:
Շատ ավելի հաճախ լամպում տեղադրվում է դրայվեր
առանց լույսի ուժի կարգավորիչի, իսկ որոշ դեպքերում
դրայվերն առանձնացված է (Նկար 53).

Figure 52. Illustration to PWM principle – longer are pulses, brighter is the LED output.

Նկար 52. Իմպուլսի տևողության մոդուլ յացիայի (PWM) սկզբունքի սխեմատիկ պատկերը. որքան երկար են
իմպուլսները, այնքան պայծառ է ԼԴ-ի ելքը:
Figure 53. LED drivers.

Նկար 53. ԼԴ դրայվերներ:
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Figure 54. Light propagation from a point source (a) and bulk (b) of a semiconductor wafer.
Source/Աղբյուրը` www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-4/issue-8/features/driving-led-lamps-some-simple-design-guidelines.html

a.

b.

Նկար 54. Լույսի տարածումը կետային աղբյուրից (ա) և կիսահաղորդչային թիթեղի ծավալային, խոր
քային, մակերեսից հեռու մասից:
Optics – The light comes out of the semiconductor substrate in a very special way – according
to the optics of an interface between high refraction
index vs low refraction index. Here the full internal
reflection forces the light to come out via cones, as
shown in Figure 54. Thus, special optics should be
applied for all LEDs, but especially to single color or
RGB LEDs (Figure 55). For pcLEDs an interesting
phenomenon is observed: at specular angles (close
to emitting axis) both primary LED emission and
luminescence are visible, but at larger angles at the
view from the side yellowish luminescence prevails,
creating angular dependency of the emission
spectrum.

Օպտիկա. Լույսը կիսահաղորդչային թիթեղից
խիստ յուրահատուկ կերպ է ելնում, ենթարկվելով
բարձր և ցածր բեկման ցուցիչով միջավայրերի սահ
մանի օպտիկայի օրենքներին։ Այստեղ լրիվ ներքին
անդրադարձման երևույթը ստիպում է լույսին դուրս
գալ կոնաձև փնջի ձևով, ինչպես ցույց է տրված Նկար
54-ում։ Այդ պատ
ճա
ռով բո
լոր ԼԴ-նե
րի հա
մար հա
տուկ օպտիկա պետք է կիրառվի, հատկապես միա
գույն կամ RGB սարքերի համար, Նկար 55։ pcLEDերի համար մի հետաքրքիր երևույթ է դիտվում. սպե
կուլ յար, այսինքն առանցքին մոտ դիտման անկյուննե
րի դեպքում երևում է սպիտակ լույս, որը առաջնային և
լյումինոֆորից ճառագայթումն երի խառնուրդն է, իսկ
կողքից դիտելիս երևում է հիմն ականում լյումինոֆո
րից եկող դեղնավուն լույսը, այսպիսով ստեղծելով ճա
ռագայթման սպեկտրի անկյունային կախվածություն։

Figure 55. Optical elements of LEDs.
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Նկար 55. ԼԴ լամպերի օպտիկական էլեմենտները:
In general, LEDs provide wide variety for the
practical implementation for any illumination tasks,
whether spot light, flood lights or disperse illumination is needed, all can be addressed by the flexibility that LEDs optics provide.
Operational temperature, ⁰C – as any other
semiconductor device, the working temperature
of LEDs should be kept as low as possible,
however, working temperatures of < 60 ⁰C are
recommended, but in many cases it can reach up
to 90 ⁰C. Thus, radiators should provide good heat
dissipation. Certainly compared to other sources
this is a Cold Light. LEDs’ efficiency decreases as
the current increases through the diode, as shown
in Figure 51. Naturally heating increases with
higher currents - shrinking LED lifetime. For high
power output applications these effects limits the
LED current and temperature.
Mounting type, most common – The LED
bands are the most outstanding mounting. The
rest is mostly the same as with incandescent and
fluorescent lightbulbs. Certainly, for street lighting
some special mounts are used.
Longevity/degradation, hours – this is one of
the strongest areas of LEDs. While current luminous
efficacy is about the same as with e.g. metal halide
arc lamps, however, their longevity is more than
50 000 hours. However, they experience efficiency
droop, if their operational temperature higher than
that of mentioned in their specifications. In many
cheaper Chinese LEDs, the most common failure
is not related to the LED but its driver, especially in
an environment where electric grid does not supply
high quality, steady, jump-free power.
Price, for 100 W, US$ – $50 - $100, more
expensive ones usually also provide warranty.
Table 12 summarizes LED information.

Ընդհանուր առմամբ, լուսավորության ցանկացած
նպատակների իրականացման համար ԼԴ լամպերն
ընձեռում են գործնական կիրառության լայն բազմազա
նություն` լինի դա փնջային, ողողող կամ ցրված լուսա
վորություն, և այդ բոլոր լուծումն երը կարելի է իրակա
նացնել ԼԴ լամպերի օպտիկայի ճկունության շնորհիվ:
Աշխատանքային ջերմաստիճան` 0C. Ինչպես ցանկ
 ացած այլ կիսահաղորդիչ սարքի պարագայում` ԼԴ
լամպերի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք
է պահվի հնարավորինս ցածր (խորհուրդ է տրվում
< 60 ⁰C աշխատանքային ջերմաստիճանը), սակայն
շատ դեպ
քե
րում այն կա
րող է հաս
նել մինչև 90 ⁰C:
Հետևաբար, ջերմությունը արդյունավետ հեռացնելու
համար կիրառվում է ցրող ռադիատոր: Այլ աղբյուրնե
րի համեմատ սա, իհարկե, սառը լույս է համարվում:
Երբ դիոդներով անցնող հոսանքն ավելանում է` ԼԴ
լամպերի արդյունավետությունը ընկնում է (Նկար 51):
Այսպիսով, ավելի բարձր հոսանքը բարձրացնում է ջերմությունը և կարճացնում ԼԴ-ի երկարակեցությունը:
Ամենատարածված մոնտաժման եղանակը. ԼԴ
ժապավենները՝ մոնտաժման ամենաերևելի եղանակն
է: Մնացած ձևերը հիմն ականում նման են շիկացման
և լյումինեսցենտային լամպերին: Փողոցային լուսավո
րության համար անհրաժեշտ են մոնտաժման հատուկ
հարմարանքներ:
Երկարակեցություն և դեգրադացիա` ժամ. Սա ԼԴ
լամպերի ամենաուժեղ հատկանիշներից մեկն է: Չնա
յած դրանց ներկայիս լուսարգասիքը գրեթե նույնն է,
ինչ, օրինակ` մետաղահալիդ գազապարպման լամպե
րինը, սակայն երկարակեցությունը 50000 ժամից ավե
լին է: ԼԴ–ների ՕԳԳ-ն ընկնում է, եթե աշխատանքային
ջերմաստիճանը գերազանցում է տեխնիկական մաս
նագրերով սահմանվածը: Չինական արտադրության
էժանագին ԼԴ լամպերի խափանման ամենատարած
ված պատճառը ԼԴ-ը չի, այլ դրա դրայվերը, հատկա
պես այնպիսի միջավայրում, որտեղ էլեկտրական ցան
ցը չի կարողանում որակյալ և առանց լարման կտրուկ
տատանումն երի էներգիա մատակարարել:
Գինը` 100 Վտ/ԱՄՆ դոլար. $50 - $100. ա
վե
լի
թանկ տարբերակների դեպքում սովորաբար տրվում
են երաշխիքներ:
ԼԴ տվյալներն ամփոփված են Աղ յուսակ 12-ու մ:
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Table 12. LED Summary table.
#

Parameter name

Value

Note

1.

Operational principle

Emissive injection in
semiconductor diodes electroluminescence,
photoluminescence.

2.

Luminous efficacy, lm/W

50-200

A par with arc lamps, with greater promise.

3.

Color Rendering Index

30-95

Improves all the time, has highest promise.

4.

Speed of reaction

microseconds

Favorable

5.

Start time, sec

short

One of the best, but slower with a special
dimmer

6.

Power supply

PWM

High efficiency, allows easy dimming if
designed so, external dimming limited, not
recommended.

7.

Optics

Large variety

Most flexible

8.

Operational temperature, C⁰

50 ⁰C - 90 ⁰C

Cool, but still needs cooling for longevity.

9.

Mounting type, most
common

E27, E14, G4 and all other,
including T (tubular) series

Most common

10.

Longevity/degradation,
hours

35000 - 50000

Longest and growing

50 - 100

Relatively expensive

11. Price, for 100 W, US$

SPD defined by the semiconductor material
properties, mostly the energy band gap.

Աղ յուսակ 12. ԼԴ ամփոփիչ աղ յուսակ:
#

Պարամետրի անվանումը

Արժեքը

Նշում

ճառագայթող ինժեկցիա
կիսահաղորդիչ դիոդներում`
էլեկտրալ յումինեսցենցիա,
ֆոտոլ յումինեսցենցիա.

կիսահաղորդիչ նյութի հատկություննե
րով պայմանավորված ՀՍԲ, հիմն ա
կանում պայմանավորված էներգետիկ
արգելված գոտու լայնությամբ

50-200

գազապարպման լամպերին հավասար,
սակայն ավելի խոստումն ալից

30-95

անընդհատ բարելավվում է, ցուցիչն ու
նի աճման մեծ ներուժ

միկրովայրկյան

բարենպաստ

կարճ

լավագույններից մեկը, սակայն ավելի
դանդաղ է լույսի ուժի հատուկ կարգա
վորիչներով

6. Սնուցիչ

PWM

բարձր ՕԳԳ, ու ժգնությունը հեշտու
թյամբ կարգավորվում է, եթե այդպես
է նախագծված, արտաքին կարգավո
րումը սահմանափակ է` խորհուրդ չի
տրվում

7. Օպտիկան

լայն բազմազանություն

ամենաճկուն
սառը, սակայն երկարակեցության հա
մար պետք է հովացնել

1.

Աշխատանքի սկզբունքը

2. Լուսարգասիք, լմ/Վտ
3.

Գույնի վերարտադրության
ցուցիչ,

4. Արձագանքի արագություն
5.

Միացման տևողությունը,
վայրկյան

8.

Աշխատանքային ջերմաս
տիճան, C⁰

50 ⁰C - 90 ⁰C

9.

Ամենատարածված մոն
տաժման ձևը

E27, E14, G4 ստանդարտները
և մյուս բոլորը, այդ թվում` T ամենատարածված
(խողովակաձև) տեսակները

10.

Երկարակեցություն և դեգ
րադացիա` ժամ

35000 - 50000

Ամենաերկարակյացն է և ունի աճի պո
տենցիալ

50 - 100

համեմատաբար թանկ

11. Գինը, 100 Վտ/ԱՄՆ դոլար

11 See Chapter 7 for more on this topic.
Այս թեմայի մասին ավելին տես Գլուխ 7-ը:
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ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ

6. SUMMARY TABLE

6. ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Source/Աղբյուրը` http://www.edisontechcenter.org/ArcLamps.html#timeline

Figure 56. Energy efficiency of light bulbs.

Նկար 56. Լամպերի էներգաարդյունավետություն:
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