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ԳԼՈՒԽ 3. Ներքին լուսավորություն

INDOOR LIGHTING: HEALTHRELATED, EFFICIENT, AND
COST-EFFECTIVE SOLUTIONS
Most of the humans spend most of their time
indoors – homes or offices, labs or industrial and
commercial areas. Along with heating, ventilation
and cooling, indoor lighting affects human health,
performance, wellbeing and in general behaviour.
There are a few aspects of that effect that are
necessary to address, when one designs the
indoor lighting. For the sake of energy efficiency,
as well for the health aspects, it is necessary to
consider both daylighting, i.e. the use of the direct
or indirect solar radiation for interior lighting, as
well as energy efficient, comfort and convenience
related aspects of modern lighting technologies
and their control.
The citations below illustrate the importance of
the proper lighting for humans’ health.

Seasonal affective disorder
(SAD)
Definition
By Mayo Clinic Staff
Seasonal affective disorder (SAD) is a type of
depression that’s related to changes in seasons
— SAD begins and ends at about the same times
every year. If you’re like most people with SAD,
your symptoms start in the fall and continue into
the winter months, sapping your energy and
making you feel moody. Less often, SAD causes
depression in the spring or early summer.
Treatment for SAD may include light therapy
(phototherapy), psychotherapy and medications.
Don’t brush off that yearly feeling as simply a
case of the “winter blues” or a seasonal funk that
you have to tough out on your own. Take steps to
keep your mood and motivation steady throughout
the year (Staff, 2014).

ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ.
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ,
ԲԱՐՁՐ ՕԳԳ-ՈՎ ԵՎ ԾԱԽՍԱՐ
ԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
Մարդկանց մեծամասնությունը ժամանակի մեծ
մասն անց է կացնում շենքի ներսում՝ տանը կամ գրասե
նյակում, լաբորատորիայում կամ արդյունաբերական և
առևտրային տարածքներում: Ջեռուցման, օդափոխման
և հովացման հետ միասին, ներքին լուսավորությունն
ազդում է մարդու առողջության, աշխատունակության,
ինքնազգացողության և ընդհանուր վարքագծի վրա:
Այդպիսի ազդեցությունը մի քանի կողմ ունի, որոնց
հարկավոր է ուշադրություն դարձնել ներքին լուսավո
րությունը նախագծելիս: Հաշվի առնելով էլեկտրաէներ
գիայի արդյունավետության, ինչպես նաև առողջության
պահպանման խնդիրները, ներքին լուսավորությունը
նախագծելիս անհրաժեշտ է ընդգրկել ինչպես բնա
կան լուսավորությունը, օրինակ՝ արևի ու ղղակի կամ
անուղղակի ճառագայթների օգտագործումը, այնպես
էլ լուսավորության ժամանակակից տեխնոլոգիաների
էներգաարդյունավետության, հարմարավետության և
հարմարության հարցերը և դրանց կառավարումը:
Ստորև բերված մեջբերում
ն երը ցույց են տալիս
պատշաճ լուսավորության կարևորությունը մարդու
առողջության համար:

Սեզոնային դեպրեսիա/ընկճախտ (ՍԴ)
Սահմանում
Մայոյի կլինիկայի աշխատակազմի կողմից
Սեզոնային դեպրեսիան (ՍԴ) դեպրեսիայի տեսակ
է, որը կապված է տարվա եղանակների փոփոխություն
ների հետ. ՍԴ-ն սկսվում և ավարտվում է ամեն տարի
գրեթե միևնույն ժամանակ: ՍԴ-ի հակվածություն ու
նեցողների մեծամասնությանը բնորոշ են համանման
ախտանիշներ, որոնք սկսում են ի հայտ գալ աշնանը
և շարունակվում են ձմռան ամիսներին, առաջ բերե
լով էներգիայի պակաս և մռայլ տրամադրություն: ՍԴ-ն
հազվադեպ է առաջանում գարնանը կամ ամռան սկզբ
ներին:
ՍԴ-ի բուժումը կարող է ներառել լուսային թերա
պիա (ֆոտոթերապիա), հոգեթերապիա և դեղորայ
քային բուժում:
Մի՛ անտեսեք տարեցտարի կրկնվող այդ զգացողու
թյունը՝ որակելով այն որպես «ձմեռային տրամադրու
թյան անկում» կամ սեզոնային տրտմություն, փորձե
լով ինքնուրույն պայքարել դրա դեմ: Քայլեր ձեռնարկեք
ձեր տրամադրությունը և կենսական շարժառիթները
ող ջ տարվա ընթացքում կայուն պահելու ու ղղությամբ
(Staff, 2014):
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Lighting Patterns for Healthy
Buildings
The website, Lighting Patterns for Healthy
Buildings, assists lighting designers and
specifiers in selecting quality lighting that
supports healthy living. Designed in the spirit of
traditional architectural pattern books, it presents
model designs for typical rooms that can be
adapted to specific buildings and styles.
The patterns are based upon the 24-hour
lighting scheme for older adults proposed by
Mariana Figueiro in 2008, which recommends
cycled electric lighting with cool, high light
levels for high circadian stimulation during the
daytime, and warm, low light levels for reduced
circadian stimulation in the evening1, along
with good lighting for visibility, and nightlights
to provide horizontal/vertical cues to improve
postural control and stability.
This website allows users to view lighting
patterns showing base case and new lighting
design analyzed for circadian stimulus (CS).
Each pattern presents lighting plans, renderings,
and generic luminaire information useful for
providing healthy lighting throughout the day
(LRC, 2015).

Լուսավորության նմուշներ առողջ
կենսակերպի շենքերի համար
Լուսավորության նմուշներ առողջ կենսակերպի շեն
քե
րի հա
մար» (Lighting Patterns for Healthy Buildings)
վեբկայքն օգնում է լուսավորություն նախագծողներին ու
մասնագրեր մշակողներին առողջ կենսակերպին նպաս
տող որակյալ լուսավորություն ընտրելու հարցում: Կազմ
ված լինելով ավանդական ճարտարապետական նմու
շագրքերի ոճով՝ այն ներկայացնում է մի շարք նմուշ-նա
խագծեր տիպային սենյակների համար, որոնք կարելի է
հարմարեցնել տվյալ շենքին ու ոճին:
Նմուշները հիմնված են տարեցների համար 24-ժա
մյա լուսավորության սխեմայի վրա, որն առաջարկվել
է Մարիանա Ֆիգեյրոյի կողմից 2008թ: Ցիրկադյան
(շուրջօրյա) բնական ռիթմը պահպանելու համար այն
առաջարկում է օգտագործել «սառը», ինտենսիվ լուսա
վորություն ցերեկվա ընթացքում և «ջերմ», համեմատա
բար թույլ լուսավորություն՝ երեկոյան ժամերին։1 Այն նաև
նախատեսում է բավական լավ լուսավորություն` տեսա
նելիության ապահովվման համար, և գիշերային լուսա
տուներ՝ հորիզոնական/ուղղահայաց հուշում-ուղենիշնե
րի միջոցով կեցվածքի կառավարումը և կայունությունը
բարելավելու համար:
Այս վեբկայքն օգտվողներին թույլ է տալիս տեսնել լու
սավորության նմուշները՝ ցույց տալով հենքային (նախ
նական) տարբերակը ինչպես նաև լուսավորության այն
նոր նախագիծը, որը վերլուծվել է ցիրկադյան ազդակնե
րի (ՑԱ) տեսանկյունից: Յուրաքանչյուր նմուշ ներառում
է լուսավորության նախագծային տարբերակը, արդյու
նարար պատկերը և ընդհանրական տեղեկատվություն
լուսատու ի հատկությունների մասին, որոնց միջոցով
ողջ օրվա օրվա ընթացքում ապահովվելու է «առողջ»
լուսավորություն (LRC, 2015):

Senior Living
Older adults often experience visual
impairment and increased risk for falls. They
are also susceptible to circadian disruption
that can affect their sleep quality, alertness,
and mood. To help improve their quality of life,
it is recommended that seniors in eldercare
environments receive defined amounts of
1

Տարեցներ
Տարեցները հաճախ ունենում են տեսողական խան
գարում
ն եր, և նրանց վայր ընկնելու հավանականությու
նը մե
ծա
նում է: Նրանք նաև զգա
յուն են ցիրկադյան
ռիթմի խանգարում
ն երի նկատմամբ, ինչը կարող է բա
ցասաբար ազդել նրանց քնի որակի, զգոնության և տրա
մադրության վրա: Նրանց կյանքի որակի բարելավմանը
նպաստելու և ցիրկադյան համակարգերի կարգավոր

The goal of the artificial lighting in the Healthy Buildings is to provide proper circadian rhythms. Illuminating by a light source that
has appropriate color temperature we force melanopsin to produce enzymes responsible for the activities of particular part of the day.
Melanopsin is a pigment that is synthesized in 2000 deep cells of retina and is categorized as an opsin, i.e. photosensitive protein, like
rodopsin in rods and photopsin in cones. It does not participate in image formation, but sends signals to the human internal clock cells to
synchronize circadian rhythms with the sunrise and the sunset. Also melanopsin adjusts the eye pupil diameter per illumination level. With
cool white light (i.e. high color temperature) cortisol, dopamine and serotonin are produced and in evening with warm white lite (lower color
temperature) melatonin is produced [VG, AH].
«Առողջ կենսակերպի շենքեր»-ի արհեստական լուսավորության նպատակը շուրջօրյա ռիթմի բնական ընթացքը ապահովելն է:
Սենյակը լուսավորելով համապատասխան լուսային ջերմաստիճան ունեցող լույսի աղբյուրով ստիպում ենք որ «մելանոպսինը»
օրգանիզմում արտադրի այն հորմոնները որոնք համապատասխանում են օրվա այդ ժամերի մարդու կենսակերպին: Մելանոպսինը
լուսազգայուն պիգմենտ է, որը սինթեզվում է աչքի ցանցաթաղանթի խորքային 2000 բջիջներում և դասվում է օպսինների՝
լուսազգայուն սպիտակուցների շարքին, ինչպես ռոդոպսինը ձողիկներում կամ ֆոտոպսինը կոներում: Այն չի մասնակցում
տեսողական պատկերի կառուցմանը, այլ, ազդանշաններ է ուղարկում մարդու կենսաժամացույցի բջիջներին, որոնց միջոցով
օրգանիզմը սինքրոնացնում է ցիրկադյան ռիթմը արևածագի և մայրամուտի հետ: Բացի այդ, մելանոպսինը կարգավորում է աչքի
բիբի տրամագիծը ըստ աչքի մեջ ընկած լույսի քանակի՝ կատարելով ֆոտոչափիչ գործիքի դեր։ Ցերեկը սառը սպիտակ լույսով
(բարձր գունային ջերմաստիճան) ապահովվում է կարտիզոլի, սերոտոնինի և դոֆամինի արտադրությունը, իսկ երեկոյան, ջերմ
սպիտակ լույսով (ցածր գունային ջերմաստիճան)՝ մելատոնինինը: (Վ.Ղ., Ա.Հ.)
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light at the correct spectral power distribution
to better entrain their circadian systems. The
lighting patterns presented here were designed to
provide these seniors with appropriate amounts of
circadian stimulus at the right time of day, and
thereby improve their circadian entrainment and
quality of life.

School

ման համար խորհուրդ է տրվում տարեցների խնամքի
միջավայրը օրվա ընթացքում ապահովել էներգիայի
ճիշտ սպեկտրալ բաշխմամբ լույսի սահմանված չա
փաքանակով: Այստեղ ներկայացված լուսավորության
նմուշները նախագծվել են այդ տարեցներին օրվա ըն
թացքում համապատասխան ցիրկադյան ազդակներ
ապահովելու տեսանկյունից, այդպիսով բարելավելով
նրանց կյանքի որակը՝ ցիրկադյան ռիթմի կարգավոր
ման միջոցով:

Դպրոց

Adolescents’ tendency to be “late to bed and
late to rise” puts them at odds with structured
school schedules. As they approach college age
they experience progressively later sleep onset
and reduced sleep times. The resulting sleep
disorders can lead to poor scholastic performance
and behavioral problems. Improved classroom
lighting design can foster better scholastic and
health outcomes by helping to shift the timing of
sleep and promote entrainment to the 24-hour
solar day (Buildings, 2016).

Դեռահասների «ուշ քնելու և ու շ արթնանալու» հակ
վածությունը հակասում է դպրոցական համակարգված
ժամանակացույցին: Ավագ դպրոցի տարիքում նրանց
քնի ժամանակը էլ ավելի է կրճատվում: Դրա հետևան
քով առաջացող քնի խանգարում
ն երը կարող են հան
գեցնել ցածր ուսում
ն ական առաջադիմության և վար
քագծային խնդիրների: Դասասենյակների լուսավո
րության նախագծերի բարելավումը կարող է նպաստել
առաջադիմության բարձրացմանը և առողջության բա
րելավմանը՝ կարգավորելով քնելու ժամը և հարմարեց
նելով այն 24-ժամյա արեգակնային օրվան (Buildings,
2016):

One can see that mostly the lighting aspect of
health is related to psychology, avoiding depression,
especially for seniors, and for teenagers it is
important to set the circadian clock, i.e. biological
diurnal rhythm, in a proper manner, which, properly
set, affects the rest of the life.

 կնհայտ է, որ առողջությանն առնչվող լուսավորու
Ա
թյան բաղադրիչը հիմ
ն ականում կապված է հոգեբա
նության, դեպրեսիայի, ընկճվածություն հետ. հատկա
պես զգայուն են տարեցները և դեռահասները:

The parameters are:

Հարաչափերն են՝
yy Լ
	 ուսավորության ժամերը և տարվա եղանակների
պարբերականությունը,

yy Lighting hours and seasonality

yy 	Լուսավորության սպեկտրը և սպեկտրի փոփոխու
թյուններն օրվա ընթացքում,

yy Lighting spectrum and spectrum changes during
the 24 hours

yy 	Լուսավորության ինտենսիվությունը և դրա տարա
ծական բաշխվածությունը:

yy Lighting intensity and its distribution.

Այս հարաչափերի կողմերից շատերն արտացոլված
են ստանդարտներում և նորմերում, որոնք ներկայաց
ված են այս գլխում:

Many aspects of these parameters are reflected
in the standards and norms that are discussed in
this chapter.

Kruithof Curves
One interesting aspect is based on
psychophysical data collected by Dutch physicist
Arie Andries Kruithof. It appears to be that certain
combination of correlated color temperature and
the illuminance level, or in other words, color and
intensity, is providing pleasing and comfortable
illumination. For example, an illumination of 6000K
and 10000 lux is a pleasant one. The same 6000K
and 100 lux is a not a pleasant one – it is perceived
as bluish. At 100 lux, the pleasant illumination
should be within 2500 K – 3000 K. And vice versa

Կրույթյոֆի կորեր
Ուշագրավ յուրահատկություն է բացահայտվում հո
լանդացի ֆիզիկոս Արի Անդրիես Կրույթյոֆի կողմից
հավաքագրված հոգեֆիզիկական ընկալման տվյալնե
րի հիման վրա: Պարզվում է, որ կորելացված գունային
ջերմաստիճանի և լուսավորվածության մակարդակի,
կամ, այլ կերպ ասած, գույնի ու ինտենսիվության որո
շակի համադրությունն ապահովում է հաճելի և հար
մարավետ լուսավորություն: Օրինակ՝ 6000 կելվին (Կ)
և 10000 լյուքս լուսավորվածությունը դուրեկան է: Միև
նույն 6000 Կ և 100 լյուքսը տհաճ է, այն ընկալվում է
որպես կապտավուն: 100 լյուքսի դեպքում լուսավորվա
ծությունը հաճելի կլինի 2500-3000 Կ-ի միջակայքում:
Եվ ընդհակառակը, 3000 Կ և 10000 լյուքս լուսավոր
վածությունը տհաճ է, սակայն 10000 լյուքսի դեպքում
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- an illumination of 3000 K and 10000 lux is not a
pleasant one, but for 10000 lux 4000 K and higher
color temperature is pleasant (Figure 1). This
mechanism of the human vision is telling about the
adaptation ability that humans have gained through
the evolution – usually at night time prehistoric
humans have been using fire to illuminate their
caves and dwellings, which have forced to develop
a mechanism that adjust the colors for lower levels
of illuminance. That is why the home illuminance
is usually very pleasant if realised in warm tones.
Naturally this logic is true for Planckian black
body radiators, since they have the highest color
rendering index – since the fire and the sun are
also Planckian. That is one of the reasons that
the highest CRI-s are related to sources with
smooth, spike-less spectrum power distribution in
the visible range. Thus, as it has been described in
the citations above, the circadian rhythms require
whiter illumination during the daytime and warmer,
lower correlated color temperature (CCT) at the
evening.

4000 Կ և ավելի բարձր գունային ջերմաստիճանը դու
րեկան է (Նկար 1): Մարդու տեսողության այս մեխա
նիզմը վկայում է հարմարվելու ունակության մասին,
որը մարդկությունը ձեռք է բերել էվոլ յուցիայի ընթաց
քում. սովորաբար գիշերն իրենց քարանձավներն ու
կացարանները լուսավորելու համար նախապատմա
կան մարդիկ օգտվել են կրակից, ինչը ստիպել է զար
գացնել մի մեխանիզմ, որը կարգավորում է գույները
լուսավորվածության ավելի ցածր մակարդակի պայ
մաններում: Այդ պատճառով տնային պայմաններում
լուսավորությունը շատ դուրեկան է, երբ լույսի երանգ
ները ջերմ են: Բնականաբար, այս տրամաբանությու
նը գործում է Պլանկի (սև մարմ
ն ի) ճառագայթիչների
դեպքում, քանի որ դրանք ունեն գունափոխանցման
ամենաբարձր ցուցիչը, և կրակն ու արևը նույնպես
Պլանկի ճառագայթիչ են: Դա է պատճառներից մեկը,
որ ամենաբարձր գույնի վերարտադրման ցուցիչնե
րը (ԳՎՑ-ները) ստացվում են տեսանելի միջակայքում
ողորկ, առանց սրածայր գագաթների սպեկտրի հզո
րության բաշխում ունեցող աղբյուրների դեպքում: Այս
պիսով, ինչպես նկարագրվել է վերևում, ցիրկադյան
ռիթմերը ցերեկային ժամերի ընթացքում պահանջում
են ավելի սպիտակ լուսավորվածություն, իսկ երեկո
յան ժամերին՝ ավելի տաք, ավելի ցածր կորելացված
գունային ջերմաստիճան (ԿԳՋ):


Figure 1. Kruithof curve: an illumination of 6000 K and 10000 lux is a pleasant one. The same 6000 K and 100
lux is a not
 a pleasant one – it is perceived as bluish.
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Նկար 1. Կրույթյոֆի կորը. 6000 Կ և 10000 լյուքս լուսավորվածությունը հաճելի է: Միևնույն 6000 Կ և 100
լյուքսը տհաճ
ընկcurve:
ալվումanէ որ
պես կապ
ավուն:
Figure է,
1. այն
Kruithof
illumination
ofտ6000K
and 10000 lux is a pleasant one. The same 6000K and
100 lux is a not a pleasant one – it is perceived as bluish.
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Այն, թե լուսավորվածություն-ԿԳՋ ո՛ր հարաբերու
թյունը նախապատվելի կլինի մեզ համար, սերտորեն
կապված է տվյալ պահին մեր ցիրկադյան ռիթմի վի
ճակի հետ: Օրինակ, լուսաբացի գույներ նմանակող
«Ֆիլիփս լույս-զարթուցիչի» («Philips Wake-Up Light»)
մեծ պահանջարկը՝ (Նկար 2), անշուշտ վկայում է վե
րը նշվածի ճշմարտացիության մասին (Ian Ashdown,
2015):

Our preferences for CCT versus illuminance
may be intimately associated with the state of our
circadian rhythms. The popularity of products such
as the Philips Wake-Up Lights (Figure 2) with their
simulated sunrise colors would certainly indicate
that this is the case (Ian Ashdown, 2015).

Figure 2. Philips HF3510/60 Wake-up Light.
Source/Աղբյուրը` http://agi32.com/blog/tag/kruithof-curve/

Նկար 2. Philips HF3510/60 զարթուցիչ լուսամփոփը:
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1. ԲՆԱԿԱՆ (ԱՐԵՎԱՅԻՆ) ԼՈՒՍԱ
ՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐ,
ԼՈՒՍԱՏԱՐՆԵՐ և ԴՐԱՆՑ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. DAY LIGHTING –
WINDOWS,
LIGHT PIPES,
THEIR BENEFITS


In short, daylighting = benefiting from the daylight
inside various buildings and constructions, usually
meant beyond the regular window technology. Note
that the use of the daylighting is very successfully
addressing two main important issues:
1. Health related issues – intensity, spectrum, light
distribution;
2. Energy efficiency.

Clerestory Windows
An example of a window that goes beyond
main mode of window technology is the so-called
Clerestory Window, well known in architecture, when the window is well above of the eye level, high
on the wall (Figure 3).

Եթե փորձենք հակիրճ ձևակերպել, ապա բնական
(արևային) լուսավորությունը իրենից ներկայացնում
է տարբեր շենքերի ու շինությունների ներսում ցերե
կային լույսից օգտվելու երևույթը: Սովորաբար նկատի
են ունենում ոչ թե սովորական պատուհանների գոր
ծածությունը, այլ նորագույն միջոցները: Նշենք, որ
բնական լուսավորությունը հաջողությամբ լուծում է եր
կու հիմ
ն ական կարևոր հարց՝
1. առողջության հետ կապված խնդիրները՝ ինտենսի
վություն, սպեկտր, լուսավորվածության բաշխվա
ծություն,
2. էներգաարդյունավետություն:

Վերնապատուհանների շարք
Պատուհանների տեխնոլոգիայի կիրառման սովո
րական եղանակից տարբերվող օրինակ է՝ «վերնա
պատուհանների շարքը», որը լավ հայտնի է ճարտա
րապետության մեջ, երբ լուսամուտը գտնվում է աչքի
մակարդակից բավական վեր՝ առաստաղին մոտ մա
սում (Նկար 3):

Figure 3. Clerestory Windows, known even from the medieval architecture.
Source/Աղբյուրը` http://www.houzz.com/ideabooks/391008/list/bathe-in-the-light-of-clerestory-windows, beeyoutifullife.com, www.nrel.gov, etc.

Նկար 3. Մի շարք վերնապատուհաններ, որոնք հայտնի են դեռևս միջնադարյան ճարտարապետությունից
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The clerestory windows in general provide very
comfortable lighting, because they do not blind via
direct bright outdoor light or direct sun rays, thus do
not contribute into glare.

Skylights
The next important solution is the skylight, Figure
4, Figure 5 and Figure 6 illustrate the concept.
Note that there are two realizations of the
skylight:
yy Via light pipe concept. The latter is especially
important for constructions that has internal
rooms without any windows;
yy Architectural solution – using designed light
passes.

Վերնապատուհաններն ընդհանուր առմամբ շատ
հարմարավետ լուսավորություն են ապահովում, քա
նի որ չեն կուրացնում դրսի պայծառ ուղիղ լույսով կամ
արևի ուղիղ ճառագայթներով՝ չառաջացնելով շլաց
նող փայլ:



Երդիկ-լուսատար
Հաջորդ կարևոր լուծումն՝ երդիկ-լուսատարն է, որի
գաղափարը ներկայացված է Նկար 4-ու մ, Նկար 5-ու մ
և Նկար 6-ու մ:
Նշենք, որ երդիկ-լուսատարների իրականացման
երկու տարբերակ կա՝
yy 	Լուսատարների միջոցով. այն հատկապես կար
ևոր է այն շինությունների համար, որտեղ առկա են
առանց լուսամուտների ներքին սենյակներ,
yy 	Ճարտարապետական լուծում՝ օգտագործելով լու
սավորության համար նախագծված անցուղիները:

Figure 4. The light pipe concept and a few realizations of the skylines with or without light pipes.

* Ամառվա ուժգին քամին աշտարակի վրայով
անցնելիս հավաքում է արագություն և ստեղծում
ցածր ճնշման գոտի, որը դուրս է մղում տաք օդը:
Կառավարելի քիվերը և պասիվ օդամղիչներն
ուժեղացնում են տաք օդի բնական հոսքն
ամռանը և մնում են փակ ձմռանը՝ կանխելով ջերմ
օդի արտահոսքը: Ձմռան արևն ավելացնում է
ջերմություն: Բնակելի տարածքը պաշտպանված է
ամառվա արևի ուղիղ ճառագայթներից:
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Նկար 4. Լուսատարների հասկացությունը և մի քանի բնական լուսավորության իրականացում՝ լուսատար
ներով և առանց լուսատարների:
Figure 5. Acuity Brands, Inc. announces the opening of its renovated Sunoptics® facility and new Daylighting
University training center located in Sacramento, CA. The new offices and training facility provide an
opportunity for industry professionals to explore the benefits of daylighting. The facility features a 1,600 square
foot daylighting training center where Sunoptics will host its Daylighting University, which offers monthly training
seminars and opportunities for customer presentations.
Source/Աղբյուրը` https://acuitybrands.wordpress.com/2012/07/12/acuity-brands-opens-new-state-of-the-art-daylighting-training-center-aspart-of-newly-renovated-sunoptics-facility/

Նկար 5. «Acuity Brands, Inc.» ընկերությունը հայտարարում է իր վերանորոգված «Sunoptics®» հաստա
տության և «Բնական լուսավորության համալսարան» ուսումն ական կենտրոնի բացման մասին, որոնք
գտնվում են Կալիֆորնիայի Սակրամենտո քաղաքում: Նոր գրասենյակները և ուսումն ական կենտրոնը
հնարավորություն են տալիս ոլորտի մասնագետներին բացահայտելու ցերեկային լուսավորության առա
վելությունները: Այս կառույցն ունի 1.600 քառակուսի ոտնաչափ (մոտ 150 մ2) մակերեսով ցերեկային լու
սավորությամբ ուսումն ական կենտրոն, որտեղ «Sunoptics»-ը տեղակայելու է իր «Բնական լուսավորության
համալսարանը», որն ամեն ամիս առաջարկում է սեմինարներ և հնարավորություն է ընձեռում հաճախորդ
ներին կազմակերպել իրենց շնորհանդեսները:
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Figure 6. Acuity Brands introduces the LightFlex™ system, a high performance prismatic daylighting solution
for suspended-ceiling applications from Sunoptics. The LightFlex system makes optimal use of daylight
throughout the day, delivering glare-free lighting while minimizing energy usage from electric lighting. Shown is
the concept of the skylight.
Source/Աղբյուրը` https://acuitybrands.wordpress.com/2012/12/04/sunoptics-launches-prismatic-daylighting-solution-for-suspended-ceilingapplications-offers-wide-variety-of-choices-in-lens-and-size-options/

Նկար 6. «Acuity Brands»-ը ներկայացնում է «LightFlex™»-ը՝ պրիզմայի կիրառմամբ համակարգը, որը հան
դիսանում է «Sunoptics»-ի կախովի առաստաղների համար բարձր արդյունավետությամբ ցերեկային լուսա
վորության լուծում: «LightFlex» համակարգը օրվա ընթացքում օպտիմալ ձևով օգտագործում է ցերեկային
լույսը՝ ապահովելով անփայլ լուսավորություն, միևնույն ժամանակ նվազեցնելով էլեկտրական լուսավորու
թյան կողմից էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը: Նկարում երդիկ-լուսատար գաղափարի պատկերն է:
Very often light pipes have matte diffusers
that provide lambert diffusion of the light, which is
especially attractive since provides smooth, even
illumination – any surface is emitting according to
lambert diffusion, if the brightness of the surface, in
this case visible brightness, is the same regardless
to the angle of the vision line to the surface
that carries lambertian diffusion. This property
is very much valued by artists, architects and
photographers. The lighting setup shown on Figure
5 is very close to a surface with lambertian diffusion
of the matte semi-transparent diffusers. This effect
is achieved also by using diffusers on the entrance
of the light pipe.
Always important to remember that daylighting
solutions work best with other solutions that energy
efficient building science prescribes; as well as it
is not less important to use the experience of the
ergonomics, concepts of comfort and productivity.

Շատ հաճախ լուսատարներն ունենում են փայլատ՝
կաթնապակե դիֆուզորներ (լույսի ցրիչ), որոնք ապա
հովում են լույսի լամբերտյան ցրում, ինչն առանձնակի
գրավչություն ունի, քանի որ ապահովում է մեղմ, հա
վասարաչափ լուսավորություն։ Մակերեսը լուսարձա
կում է ըստ լամբերտյան դիֆուզիայի, եթե այդ մակե
րեսի պայծառությունը անկախ է այդ մակերեսը դիտե
լու անկյունից: Այս հատկությունը շատ է արժևորվում
նկարիչների, ճարտարապետների և լուսանկարիչնե
րի կողմից: Նկար 5-ու մ ցուցադրված լուսավորության
կազմակերպումը շատ մոտ է լամբերտյան դիֆուզիա
ունեցող մակերեսի միջոցով ստեղծած լուսավորությա
նը: Այս էֆեկտը ստացվում է նաև լուսատարի մուտքի
վրա լույսի կաթնապակյա ցրիչներ օգտագործելով:
Մ
 իշտ կարևոր է հիշել, որ բնական լուսավորման
լուծում
ն երը առավել լավ են աշխատում շենքերի էներ
գաարդյունավետության լուծում
ն երի հետ համատեղ,
ինչպես նաև պակաս կարևոր չէ էրգոնոմիկայի, հար
մարավետության ու աշխատանքի արդյունավետու
թյան փորձի օգտագործումը:
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Translucent walls, floors
Transparent or translucent walls, floors
and roofing is another modern means to
optimize indoor lighting (Figure 7).

Լուսաթափանց պատեր, հատակ
Թափանցիկ կամ լուսաթափանց պատերը,
հատակը կամ տանիքը ներսի լուսավորությունն
օպտիմալ կերպով կազմակերպելու մեկ այլ ժամա
նակակից միջոց են (Նկար 7):

Figure 7. Effect of transparent or translucent walls, floors and roofing.
Source/Աղբյուրը` https://www.reddit.com/r/pics/comments/3g09ev/room_with_mirrors_on_the_floor_ceiling_and_walls/,
http://barnabygunning.com/_project.php?ID=3, brucine.blogspot.com, http://weburbanist.com/2013/10/07/house-of-hemp-and-blood-16futuristic-building-materials/ .

Նկար 7. Թափանցիկ կամ լուսաթափանց պատերի, հատակի ու առաստաղի կիրառման արդյունքը:

- 128 -

ԳԼՈՒԽ 3. Ներքին լուսավորություն

2. ENERGY EFFICIENT
INDOOR LIGHTING TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS
One can define the Energy efficient indoor
lighting technologies and solutions as a combination
of:
yy Means to use the daylighting efficiently both
from windows of external facades, and skylines
for internal spaces. No doubt, that the most
effective use of daylighting can be if it is planned
starting from the design and architecture stage
of any construction. Naturally, the latter should
involve the geographic, climatic, environmental
and other local data.
yy Importantly the requirements from the users
of the buildings driven by their age and type
of activities should be carefully examined and
taken into account.
yy Modern

light sources should be vastly
implemented, variating a number of their
characteristics to satisfy the energy efficiency
goals and goals related to comfort and
performance.

yy Necessary

to

remember

that

lighting

characteristics involve the following parameters:
-- lighting source efficacy in Lm/W, showing
amount of light that can be obtained from 1
watt of power consumed – energy efficiency;

2.	ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈ
ԼՈԳԻԱՆ
 ԵՐ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
Ներքին լուսավորության էներգաարդյունավետ
ն երը կարելի է բնորոշել
տեխնոլոգիաներն ու լուծում
որպես հետևյալ կետերի համադրություն.
yy 	Ներքին տարածքների ցերեկային լուսավորության
արդյունավետ միջոցներ ինչպես արտաքին պատու
հանների այնպես էլ երդիկ-լուսատարների օգտա
գործմամբ: Անկասկած, ցերեկային լուսավորության
առավել արդյունավետ օգտագործումը հնարավոր է
այն դեպքում, երբ այն հաշվի է առնվել դեռևս շինա
րարության նախագծային փուլում: Բնականաբար,
անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել աշխարհագրա
կան, կլիմայական, բնապահպանական և տեղան
քին բնորոշ այլ առանձնահատկությունները:
yy 	Շատ կարևոր է մանրամասն ուսում
ն ասիրել և հաշ
վի առնել շենքի օգտատերերի պահանջները՝ ելնե
լով նրանց տարիքային և մասնագիտական առանձ
նահատկություններից:
yy Անհրաժեշտ է լայնորեն կիրառել լույսի ժամանակա
կից աղբյուրները՝ տարբերակելով դրանց մի շարք
բնութագրերը՝ էներգաարդյունավետության, հար
մարավետության և աշխատունակության բարձ
րացման խնդիրներն իրագործելու նպատակով:
yy Հարկավոր է հիշել, որ լուսավորության հատկանիշ
ները ներառում են հետևյալ հարաչափերը.
-- լույսի աղբյուրի լուսարգասիքը՝ արտահայտված
լմ/Վտ-ով, որը ցույց է տալիս լուսատու ի 1 վատտ
հզորությանը համապատասխանող ճառագայ
թած լույսի քանակությունը, այսինքն՝ էներ
գաարդյունավետությունը,

-- Color rendering index, unitless, showing the
ability of the illumination to render the colors
correctly;

-- աղբյուրի գույնի վերարտադրման ցուցիչը,
առանց միավորի, որը ցույց է տալիս տվյալ լույսի
աղբյուրի ՝ գույները ճիշտ վերարտադրելու կա
րողությունը էտալոնային (ստուգանմուշ) լույսի
աղբյուրի համեմատ,

-- Correlated color temperature in degrees of
Kelvin that has substantial psycho-emotional
effect on humans, including considerations
of the circadian stimuli requirements, i.e.
changing the color temperature during the
time of the day;

-- աղբյուրի կորելացված գունային ջերմաստիճա
նը՝ արտահայտված կելվինի աստիճաններով
(Կ), որը նշանակալի հոգեհուզական ազդեցու
թյուն ու
նի մարդ
կանց վրա, այդ թվում՝ հաշ
վի
առնելով ցիրկադյան ռիթմի պահանջները, այ
սինքն՝ օրվա ժամի և գունային ջերմաստիճանի
համապատասխանությունը,

-- The level of illumination of the surfaces
in the building spaces in Lux, as well as
luminance, with consideration of the albedo
of the surfaces;

-- շենքի տարածքներում մակերևույթների պայծա
ռությունը (մակերևույթների լուսավորվածության
մակարդակը՝ արտահայտված լյուքսերով), հաշ
վի առնելով մակերևույթների անդրադարձման
գործակիցը,

-- Directionality or diffusivity of the illumination,
and comfort in terms of avoiding glare - the
direct light from point sources reaching eyes
of users;

-- լուսավորության ու ղղվածությունը կամ ցրվածու
թյունը, և հարմարավետությունը՝ շլացնող փայ
լից (կետային աղբյուրներից աչքերին ընկնող ու
ղիղ լույսից) խուսափելու առումով,

-- Avoiding

unwanted

blue

hazard

and

-- անցանկալի կապույտ լույսի վտանգից և ու լտրա
մանուշակագույն (ՈւՄ) ճառագայթների աղբյուր
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ultraviolet (UV) sources
-- Using automated control systems addressing
the level of illumination depending on the
demand;
-- Flexibility of the control system in terms of
level of illumination, directionality/diffusivity,
spectrum and grouping to conform to the
comfort, performance and type of the activity.
yy In all cases, the environmental impact of any
solution should be estimated in quantitative
manner, e.g when replacing by more efficient
light sources, estimate CO2 and other gas
emission savings.

3. CONTROL SYSTEMS
AND THEIR APPLICATION
FOR ENERGY EFFICIENT
SOLUTIONS
A control system should address the following
requirements:
1. the level of needed illuminance;
2. automatic switch off lighting if there is no

demand – e.g. the room is not occupied;
3. automatic switch to daylighting;
4. control of the daylighting via blinds, ownings,
or electrochromic windows (see Figure 8);
5. Possibility of separate control of each luminary
and its brightness and spectrum (color
temperature);
6. Control directionality/diffusivity ratio either
via optical means or via balancing between
the levels of brightness of luminaria of e.g. a
spotlight, floodlight and diffuse sources;
7. Perform programmed lighting via individual or
grouped luminaria to conform to the comfort,
performance and type of the activity.
No doubt that this kind of control should be a
part of smart home or smart space concept.
Similar approach can be implemented for
architectural lighting.

ներից խուսափելը,
-- լուսավորվածության մակարդակն ըստ անհրա
ժեշտության կարգավորող՝ կառավարման ավ
տոմատ համակարգերի օգտագործումը,
-- կառավարման համակարգի ճկունությունը՝ լու
սավորվածության մակարդակի, լույսի ու ղղվա
ծության/ցրման, սպեկտրի, ինչպես նաև լուսա
տուների խմբավորման առումով, ծառայեցնելով
այն հարմարավետությանը, աշխատանքին և
գործունեության տեսակին:
yy 	Բոլոր դեպքերում, անհրաժեշտ է կատարել ցան
կացած լուծման բնապահպանական ազդեցության
քանակական գնահատում, օրինակ նոր էներ
գաարդյունավետ լամպերի տեղադրման արդյուն
քում գնահատել CO2 և այլ գազերի արտանետում
ների նվազեցումը:

3.	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐ
ԳԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Կառավարման համակարգը պետք է ու ղղված լինի
հետևյալ պահանջները բավարարելուն.
1. անհրաժեշտ լուսավորվածության մակարդակը,
2. 	լուսավորության ավտոմատ անջատում, եթե դրա
կարիքը չկա, օրինակ՝ երբ սենյակում ոչ ոք չկա,
3. ավտոմատ անցում բնական լուսավորության,
4. բնական լույսի կառավարում՝ շերտավարագույրնե
րի, շվաքարանների կամ էլեկտրաքրոմային պա
տուհանների միջոցով (տե՛ս Նկար 8),
5. յուրաքանչյուր լուսատու ի, նրա պայծառության և
սպեկտրի (գունային ջերմաստիճան) առանձին կա
ռավարման հնարավորություն,
6. ուղղվածության/ցրվածության գործակցի կառավա
րում օպտիկական միջոցների, լուսատուների, օրի
նակ՝ կետային լուսատուների, լույսի արհեստական
աղբյուրների և դիֆուզ աղբյուրների պայծառության
մակարդակների հավասարակշռման միջոցով,
7. Ծրագրավորված լուսավորում՝ առանձին կամ
խմբավորված լուսատուների միջոցով, որը թույլ
կտա բավարարել հարմարավետությանը, աշխա
տանքի արդյունավետությանը և գործունեության
տեսակին ներկայացվող պահանջները:
Անկասկած, այսպիսի կառավարումը պետք է լինի
«խելացի տուն» կամ «խելացի տարածքի» հասկացու
թյան մաս:
Նման մոտեցում կարելի է կիրառել նաև ճարտա
րապետական լուսավորության համար:
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Figure 8. Examples of action of blinds, ownings, and electrochromic windows.
Source/Աղբյուրը` https://www.yellowpages.com.au/qld/lutwyche/queensland-blinds-and-awnings-15442851-listing.html,
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/construction/green/smart-window3.htm

Նկար 8. Շերտավարագույրների, շվաքարանների կամ Էլեկտրաքրոմային պատուհանների գործածման
օրինակներ:

4. APPROACHES FOR
ENERGY EFFICIENT UPGRADE
OF LIGHTING SYSTEMS
When the upgrade is due in an existing
construction, in contrast to starting with the
architectural design, the energy efficient lighting will
have to conform to already existing walls, windows
and other elements.

4.	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱ
ԿԱՐԳԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱ
ՎԵՏ ԱՐԴԻԱԿ
 ԱՆԱՑՄԱՆ
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
Եթե արդիականացումը պետք է կատարել պատ
րաստի կառույցի ներսում, ապա, ի տարբերություն
ճարտարապետական նախագծումի, սկսելուց, էներ
գաարդյունավետ լուսավորությունը պետք է համապա
տասխանեցնել արդեն գոյություն ունեցող պատերին,
պատուհաններին և այլ տարրերին:

Daylighting
In this case the daylighting can be performed
through upgrade of existing windows with
consideration of electrochromic ones, adding of
certain type of reflection (Figure 9) and shading
devices, or implementation of heliostats if possible
(Figure 10, Figure 11).

Բնական լուսավորություն
Այս դեպքում բնական լուսավորությունը կարելի է
ապահովել առկա լուսամուտների արդիականացման
միջոցով՝ հաշվի առնելով էլեկտրաքրոմային պատու
հանները, անդրադարձման (Նկար 9) և ստվեր գցելու
սարքերի որոշակի տեսակներ ավելացնելը, կամ, հնա
րավորության դեպքում, հելիոստատների կիրառումը
(Նկար 10, Նկար 11):
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Figure 9. Window reflector for daylighting in an existing building.

Նկար 9. Շենքում լուսամուտի՝ ցերեկային լույսի անդրադարձիչի ավելացում:

Heliostats are whether influence ready mirrors
that have a mechanism to direct the solar rays at
desired direction, e.g. entrance of a skyline or a
window.

Հելիոստատները եղանակի ազդեցությանը /կար
կուտ, քամի/ դիմակայելու պատրաստ հայելիներ են,
որոնք ունեն այնպիսի մեխանիզմ, որ թույլ է տալիս
արևի ճառագայթներն ու ղղել ցանկալի ու ղղությամբ,
օրինակ՝ դեպի երդիկ-լուսատարի մուտքը կամ առան
ձին լուսամուտը:

Figure 10. Heliostat to illuminate a window.
Source/Աղբյուրը` http://wikoda.com/product/sunflower/

Նկար 10. Հելիոստատ, որը լուսավորում է լուսամուտը:

In fact here heliostat helps the operation of
a skyline or a lightpipe. A more straightforward
approach is to use a heliostat just to illuminate a
window, as shown in Figure 10.

Ըստ էության, այստեղ հելիոստատներն օգնում
են բնական լուսավորության կամ երդիկ-լուսատար
ների աշխատանքին: Ավելի անմիջական մոտեցում
է հելիոստատը պարզապես մի լուսամուտ լուսավո
րելու համար օգտագործելը, ինչպես ցուցադրված է
Նկար 10-ում:
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Figure 11. Illustration of heliostat action.
Source/Աղբյուրը` Lumena.ch, http://www.tectonica-online.com/topics/lighting/daylighting-norbert-lechner/26/

Նկար 11. Հելիոստատի աշխատանքը:

The goals of upgrade of electric
lighting system
The goals for the lighting system upgrade are:
yy Replace older, power consuming light sources
with newer, energy efficient ones
yy Improve the illuminance level, bring them to a
level prescribed by standards and norms
yy Improve the color characteristics, i.e. the
correlated color temperature and color rendering
index
yy Perform automation, to avoid losses in nonoccupied room, and for advanced systems to
conform the light level and spectrum to circadian
rhythms, to perform more comfort and safety.
For detailed steps and calculation of the
upgrade, please see Chapter 6.

Էլեկտրական լուսավորության համա
կարգի արդիականացման նպատակները
Լուսավորության համակարգի արդիականացման
նպատակներն են՝
yy 	Լուսավորության հին, էներգատար աղբյուրները
փոխարինել նոր, էներգաարդյունավետ աղբյուրնե
րով,
yy 	Բարելավել լուսավորվածության մակարդակը, այն
հասցնել ստանդարտներով ու նորմերով սահման
ված մակարդակի,
yy 	Բարելավել գունային հատկանիշները, այսինքն՝ կո
րելացված գունային ջերմաստիճանը և գունափո
խանցման ցուցիչը,
yy 	Կատարել ավտոմատացում՝ դատարկ սենյակնե
րում կորուստներից խուսափելու համար, իսկ առա
ջանցիկ համակարգերի համար՝ լուսավորվածու
թյան մակարդակն ու սպեկտրը ցիրկադյան ռիթ
մերին համապատասխանեցնելու, առավել հար
մարավետություն և անվտանգություն ապահովելու
նպատակով:
Արդիականացման մանրամասն քայլերի ու հաշ
վարկի համար տե՛ս Գլուխ 6-ը:
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5. STANDARDS AND NORMS
FOR INDOOR LIGHTING,
MEASUREMENT
METHODOLOGY

5.	ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐՆ ՈՒ ՆՈՐՄԵՐԸ,
ՉԱՓՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

The standards are driven a lot by psychicemotional and psychic-biological effects. A
number of parameters are defining the quality
illumination, as shown in Figure 12.

Ստանդարտները մեծապես պայմանավորված են
հոգեհուզական և հոգեբանական-կենսաբանական
ազդեցություններով: Մի շարք հարաչափերով սահ
մանվում է լուսավորության որակը, ինչպես պատկեր
ված է Նկար 12-ու մ:

Figure 12. Best practices of lighting design: parameters of illumination.
Source/Աղբյուրը` http://www.lightingdeluxe.com/workplace-lighting-ergonomics.html

Նկար 12. Լուսավորության նախագծման առաջատար փորձի օրինակներ. լուսավորության հարաչափեր:
The following is a citation from an excellent
article for architects https://www.archtoolbox.
com/materials-systems/electrical/recommendedlighting-levels-in-buildings.html,
https://www.
archtoolbox.com/, n.d.

Recommended Lighting Levels in
Buildings
Lighting in our living and workplaces is critically
important for our ability to accomplish tasks
efficiently and safely. In addition, proper light
levels prevent eyestrain, which allows us to work
comfortably for longer periods of time. This article
covers proper lighting levels and will include various
lighting concepts during the conversation. If you

Ստորև ներկայացվում է մեջբերում ճարտարա
պետներին ու ղված հրաշալի հոդվածից՝ https://
www.archtoolbox.com/materials-systems/electrical/
recommended-lighting-levels-in-buildings.html, https://
www.archtoolbox.com/, n.d.:

Շենքերում առաջարկվող
լուսավորվածության մակարդակները
Տներում և աշխատանքային վայրերում լուսավոր
վածությունը կարևոր նշանակություն ունի մեր արդյու
նավետ ու անվտանգ աշխատանքի համար: Ավելին,
լուսավորվածության պատշաճ մակարդակը կանխում
է աչ
քի լար
վա
ծու
թյու
նը, ին
չը մեզ թույլ է տա
լիս եր
կարատև և հարմարավետ աշխատել: Այս հոդվա
ծում անդրադարձ է կատարվում լուսավորվածության
պատշաճ մակարդակներին. ընթացքում կներկայաց
վեն նաև լուսավորությանը վերաբերող որոշ հասկա
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need to brush up on the basics of lighting, check
out our Properties of Light article, https://www.
archtoolbox.com/representation/architecturalconcepts/lightingconcepts.html.
There are two main concepts that architects
need to understand as they plan lighting in their
buildings: Light Levels and Lighting Power Density.
Since we are concerned mainly with
accomplishing tasks in our buildings, we need to
understand the Illuminance, or the amount of light
that is hitting a surface. In an office, we might want
to understand the amount of light that is hitting our
desk; however, in a gymnasium or corridor we may
be more interested in the amount of light hitting the
floor.

ցություններ: Եթե ցանկանում եք թարմացնել լուսավո
րության հիմունքների մասին ձեր գիտելիքները, ապա
ծանոթացեք մեր «Լույսի հատկությունները» հոդվա
ծի հետ, https://www.archtoolbox.com/representation/
architectural-concepts/lightingconcepts.html:
Իրենց շենքերի լուսավորությունը նախագծելիս,
ճարտարապետները պետք է հաշվի առնեն երկու հիմ
նական հասկացություն՝ լուսավորվածության մակար
դակները և լուսավորության հզորության խտությունը:
Քանի որ մեզ հիմ
ն ականում հետաքրքրում են շեն
քի ներսում կատարվող աշխատանքները, մեզ պետք
է հասկանալ աշխատանքային մակերեսի լուսավորվա
ծությունը կամ մակերեսին ընկնող լույսի քանակությու
նը: Գրասենյակում կարևոր է իմանալ մեր գրասեղա
նին ընկնող լույսի քանակությունը, մինչդեռ մարզաս
րահում կամ միջանցքում ավելի կարևոր է հատակին
ընկնող լույսի քանակությունը:

Figure 13. Illuminance: amount of light hitting a surface (FC – foot candle).

Նկար 13. Մակերեսի լուսավորվածությունը. մակերեսի միավորին ընկնող լույսի քանակությունը
(ՈՄ՝ ոտնաչափ-մոմ):
Illuminance is measured in foot candles (FC) or
lux. 1 FC is the amount of light that hits a 1 square
foot surface when 1 lumen is shined from 1 foot
away – this equates to 1 lumen per square foot. 1
lux is the amount of light that hits a 1 square meter
surface when 1 lumen is shined from 1 meter away
– this equates to 1 lumen per square meter. 10 lux
is roughly 1 FC.
We need to provide enough light to allow people
to accomplish see their tasks, but not so much light
that it is hard to see the tasks – over lighting is just
as bad as under lighting. Detailed tasks like drafting
require more light, while general tasks like walking

Լուսավորվածությունը չափում են ոտնաչափ-կան
դելով (ՈԿ) կամ լյուքսով: 1 ՈԿ-ը լույսի այն քանակու
թյունն է, որ ընկնում է 1 քառակուսի ոտնաչափ մակե
րեսին, երբ 1 մոմի լուսատվությանը համարժեք լույսի
աղբյուրը լուսարձակում է 1 ոտնաչափ հեռավորությու
նից. սա հավասար է 1 լյումեն/1 քառակուսի ոտնաչա
փին: 1 լյուքսը լույսի այն քանակությունն է, որ ընկնում
է 1 քառակուսի մետր մակերեսին, երբ 1 մոմի լուսատ
վությանը համարժեք լույսի աղբյուրը լուսարձակում է
1 մետր հեռավորությունից. սա հավասար է 1 լյումեն/1
քառակուսի մետրին: 10 լյուքսը մոտավորապես 1 ՈԿ է:
Անհրաժեշտ է ապահովել այնքան լուսավորվածու
թյուն, որ աշխատանքի առարկան լինի պարզ տեսա
նելի, սակայն ոչ այնչափ, որ շլացնի. գերլուսավոր
վածությունը նույնքան վատ է, որքան թերլուսավոր
վածությունը: Մանրամասն աշխատանքների, ինչպես
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can be accomplished with less light.
The most cited reference for lighting levels is the
IESNA2 Lighting Handbook, which is published by
the Illuminating Engineering Society. The lighting
levels listed below come from the Handbook as well
as various other lighting references.

Lighting Power Density (LPD)*
Lighting power density is the amount of power
used by lighting per unit of building area. In the
United States, LPD is measured in watts per
square foot. Included in the watt measurement is all
power consumed by light fixtures, ballasts, controls,
transformers, etc. – essentially, if the component or
device is involved in lighting, it must be included in
the calculation.
Lighting power density is established by local
and international codes. The values listed below for
LPD come from the 2015 version of the International
Energy Conservation Code (IECC 2015). Please
keep in mind that certain cities or states may have
codes that require LPDs to be a certain percentage
BELOW the IECC. Always make sure to check your
local codes before establishing LPD criteria for your
project.
There are two ways to calculate the lighting power
density. The first way is to use an LPD that applies
to the full building based on the type of building
(school, museum, office, etc.) -- this method is very
basic and is called the Building Area Method. The
second way is to calculate the LPD based on each
specific room and is called the Space-by-Space
method -- this method is much more accurate and
may result in a lower LPD number, which is helpful
when applying for utility incentives.
Many utility incentive programs require the
design team to improve upon the lighting power
density baseline required by local codes. For
instance, a utility incentive program may require a
15% (or more) improvement over the baseline LPD
in order to receive a lower electricity rate.

օրինակ՝ նախագծման համար, անհրաժեշտ է ավելի
շատ լույս, իսկ ընդհանուր բնույթի գործողություննե
րը, ինչպես օրինակ՝ քայլելը, կարելի է կատարել ավելի
քիչ լույսի պայմաններում:
Լուսավորվածության մակարդակների մասին ամե
նաշատ մեջբերվող հղումը «IESNA2 Lighting Handbook»
գիրքն է (Հյուսիսային Ամերիկայի Լուսավորության
ճարտարագիտական միության – ՀԱԼՃՄ, «Լուսա
վորության ձեռնարկ»), որը հրատարակվել է «Լուսա
վորության ճարտարագիտական միության» կողմից:
Ստորև թվարկված լուսավորվածության մակարդակ
ները բերված են այդ ձեռնարկից և լուսավորության
մասին այլ տարբեր աղբյուրներից:

Լուսավորության հզորության խտություն
(ԼՀԽ)*
Լուսավորության հզորության խտությունը՝ լուսա
վորության օգտագործած հզորության քանակությունն
է շենքի մեկ միավոր մակերեսին: Միացյալ Նահանգ
ներում ԼՀԽ-ն չափում են վատտ քառակուսի ոտնա
չափով (Վտ/քառ. ոտնաչափ): Վատտի չափման մեջ
ներառված է այն ող ջ հզորությունը, որը սպառվում
է լուսատու սարքերի, բալաստների, կառավարման
սարքերի, տրանսֆորմատորների և այլ սարքերի կող
մից. ըստ էության, եթե որևէ բաղադրիչ կամ սարք
ներգրավված է լուսավորության մեջ, ապա այն պետք
է ներառվի հաշվարկում:
Լուսավորության հզորության խտությունը սահման
վում է տեղական և միջազգային օրենքներով: ԼՀԽ-ի
ստորև բերված արժեքները վերցրել ենք Էներգախ
նայողության միջազգային կոդեքսի 2015 թ. տարբե
րակից (ԷԽՄԿ 2015/IECC 2015): Խնդրում ենք նկատի
ունենալ, որ որոշ քաղաքներ կամ նահանգներ կա
րող են չունենալ օրենքներ, որոնք պահանջում են, որ
ԼՀԽ-ն կազմի ԷԽՄԿ-ից ցածր ինչ-որ տոկոս: Միշտ
ստուգեք տեղական օրենքները՝ նախքան ձեր նա
խագծի համար ԼՀԽ չափանիշներ սահմանելը:
Լուսավորության հզորության խտությունը չափ
վում է երկու եղանակով: Առաջին եղանակով որոշ
վող ԼՀԽ-ն կիրառվում է ամբողջ շենքի նկատմամբ և
կախված է շենքի տեսակից (դպրոց, թանգարան, գրա
սենյակ, այլ). այս մեթոդը բնույթով շատ պարզունակ է
և կոչվում է «շենքի տարածքի» մեթոդ: Երկրորդ եղա
նակը յուրաքանչյուր առանձին սենյակի ԼՀԽ-ի հաշ
վարկն է և կոչվում է «տարածք առ տարածք» մեթոդ.
այս մեթոդը շատ ավելի ճշգրիտ է և կարող է ստացվել
ավելի փոքր ԼՀԽ թիվ, որը կարող է թույլ տալ օգտվել
կոմունալ խթանների համակարգերից:
Կոմունալ խթանների քաղաքականության մի շարք
ծրագրեր, հենվելով տեղի օրենքների վրա, պահան
ջում են նախագծող թիմերից բարելավել լուսավորու
թյան հզորության խտության ելակետային ցուցանիշը:
Օրինակ՝ կոմունալ խթանների ծրագրով կարող է պա
հանջվել ԼՀԽ-ի ելակետային ցուցանիշի նկատմամբ
15% (կամ ավելի) բարելավում՝ էլեկտրաէներգիայի
ավելի ցածր սակագնից օգտվելու համար:

2 Illuminating Engineering Society of North America, www.ies.org
* To prevent excessive illumination, inclusion of this amendment into new building codes of the RA is currently under discussion
Ներկայումս քննարկվում է այս հարաչափի ներառումը ՀՀ շին. նորմերում՝ գերլուսավորությունը կանխելու նպատակով:
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Recommended Light Levels by
Space
The table below provides recommended light
levels from the IESNA Lighting Handbook and
LPD levels from the IECC 2015. Check your local
jurisdiction for other or more stringent requirements.
The US General Services Administration provides
lighting levels and LPDs for US Government
buildings, which can be used as a guide for other
types of buildings.
The required light levels are indicated in a range
because different tasks, even in the same space,
require different amounts of light. In general, low
contrast3 and detailed tasks require more light
while high contrast and less detailed tasks require
less light.
Please keep in mind that this chart is not
comprehensive. The IESNA Lighting Handbook
has pages and pages of various categories. If you
have a very specific need, we recommend further
research.
The overall general requirements for the
illuminance norms are shown in Figure 13, as a
function of tasks performed. The general logic
here is related to the accuracy of the tasks to be
performed – smaller are elements that are involved
in the task, higher is the responsibility, lesser is the
contrast, higher should be the illumination level.
A citation4 from the International Energy Agency
Annex 45 (see the table on the next page).

Լուսավորվածության առաջարկվող
մակարդակներն՝ ըստ տարածքի
Ստորև բերված աղ յուսակում ներկայացված են
ՀԱԼՃՄ-ի «Լուսավորության մասին ձեռնարկով»
առաջարկվող լուսավորվածության մակարդակները
և ԷԽՄԿ 2015-ով առաջարկվող ԼՀԽ մակարդակնե
րը: Այլ կամ ավելի խիստ պահանջների առկայությու
նը կարելի է ստուգել ուսում
ն ասիրելով տվյալ երկրում
ընդունված ստանդարտները: ԱՄՆ-ի «Ընդհանուր ծա
ռայությունների վարչությունը» լուսավորվածության
մակարդակներ և ԼՀԽ-ներ է սահմանում ԱՄՆ կառա
վարական շենքերի համար, ինչը կարելի է օգտագոր
ծել որպես ուղեցույց՝ այլ տիպի շենքերի համար:
Լուսավորվածության պահանջվող մակարդակնե
րը նշված են միջակայքով, որովհետև տարբեր գոր
ծողություններ, նույնիսկ միևնույն տարածքում, պահ
 անջում են լույսի տարբեր քանակություն: Ընդհանուր
առմամբ, ցարծ կոնտրաստով3 և բազմատարր առարկաների պատկեր կազմելու համար մարդու տեսողությունը պահանջում է ավելի շատ լույս, քան բարձր
կոնտրաստով և սակավատարրի համար:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս աղ յուսակը
ամբողջական չէ: ՀԱԼՃՄ-ի «Լուսավորության մասին
ձեռնարկու մ» կան տարբեր կատեգորիաներ նկարագ
րող բազմաթիվ էջեր: Եթե ձեզ շատ կոնկրետ պահանջ
է անհրաժեշտ, խորհուրդ ենք տալիս կատարել ավելի
մանրամասն հետազոտություն:
Լուսավորվածության նորմերի ընդհանուր պա
հանջները ներկայացված են Նկար 13-ու մ՝ կախված
աշխատանքի կամ գործողության բնույթից: Ընդհա
նուր տրամաբանությունն այստեղ կապված է կատար
վելիք գործողությունների ճշգրտության հետ՝ որքան
փոքր են գործողության մեջ ներառված բաղադրիչ
ները, կամ որքան բարձր է պատասխանատվությու
նը, կամ որքան փոքր է կոնտրաստը, այնքան բարձր
պետք է լինի լուսավորվածության մակարդակը:
Մեջբերում4 Միջազգային էներգետիկ գործակալու
թյան Հավելված 45-ից (տես հաջորդ էջի աղյուսակը):

3

The degree of sight differentiation among various task details.
Առարկայի տարբեր մասերի միջև տեսողության կողմից տարբերակման աստիճան:

4

http://www.lightinglab.fi/IEAAnnex45/guidebook/4_lighting%20and%20energy%20standards%20and%20codes.pdf
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Room type / Սենքի տեսակ

*

Light level / Լուսավորության
մակարդակ
foot candles /
ոտնաչափ-մոմ

lux / լյուքս

IECC* 2015, lighting
power density (W/foot2) /
ԷԽՄՆ* 2015, հզորության
խտու-թյուն (Վտ/
ոտնաչափ)

Bedroom –
Dormitory

ննջասենյակհանրակացարան

20-30

200-300

0.38

Cafeteria – Eating

ճաշարան-սննդի
ընդունման հատված

20-30

200-300

0.65

Classroom –
General

լսարան-ընդհանուր

30-50

300-500

1.24

Conference Room

համաժողովների
դահլիճ

30-50

300-500

1.23

Corridor

միջանցք

5-10

50-100

0.66

Exhibit Space

ցուցասրահ

30-50

300-500

1.45

Gymnasium
– Exercise /
Workout

մարզադահլիճվարժություն /
մարզանք

20-30

200-300

0.72

Gymnasium –
Sports / Games

մարզադահլիճ-սպորտ /
խաղեր

30-50

300-500

1.20

Kitchen / Food
Prep

խոհանոց / սննդի
պատրաստում

30-75

300-750

1.21

Laboratory
(Classroom)

լաբորատորիա
(դասասենյակ)

50-75

500-750

1.43

Laboratory
(Professional)

լաբորատորիա
(մասնագիտական)

75-120

750-1200

1.81

Library - Stacks

գրադարան-գրապահոց

20-50

200-500

1.71

Library – Reading
/ Studying

գրադարան-ընթերցում
/ ուսումնառություն

30-50

300-500

1.06

Loading Dock

բեռնման հարթակ

10-30

100-300

0.47

Lobby - Office /
General

նախասրահգրասենյակ/ընդհանուր

20-30

200-300

0.90

Locker Room

հանդերձարան

10-30

100-300

0.75

Lounge /
Breakroom

հանգստի / ընդմիջման
սենյակ

10-30

100-300

0.73

Mechanical /
Electrical Room

մեխանիկական /
էլեկտրական
սարքավորումների
սենյակ

20-50

200-500

0.95

Office – Open

գրասենյակ-բաց

30-50

300-500

0.98

Office – Private /
Closed

գրասենյակառանձնասենյակ /
փակ

30-50

300-500

1.11

Parking – Interior

ավտոկայանատեղիներքին

5-10

50-100

0.19

Restroom / Toilet

զուգարան

10-30

100-300

0.96

Retail Sales

մանրածախ առևտուր

20-50

200-500

1.59

Stairway

աստիճանավանդակ

5-10

50-100

0.69

Storage Room General

պահեստ-ընդհանուր

5-20

50-200

0.63

Workshop

արհեստանոց

30-75

300-750

1.59

International Energy Conservation Code / Էներգախնայողության միջազգային նորմեր
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Figure 13. Levels of illumination as a function of tasks performed.
Source/Աղբյուրը` http://www.iloencyclopaedia.org/contents/part-vi-16255/lighting

Խորհուրդ տրվող լուսավորվածություն (լյուքս)
Առավել հստակ տեսողություն պահանջող առաջադրանքներ (օրինակ՝ վիրահատություն)
Առանձնապես հստակ տեսողություն պահանջող առաջադրանքներ (օրինակ՝ միկրոէլեկտրոնիկայի հավաքակցում)
Ճշգրտություն պահանջող երկարատև առաջադրանքներ (օրինակ՝ միկրոէլեկտրոնիկայի, ժամացույցների պատրաստում)
Տեսողության նկատմամբ հատուկ պահանջներով առաջադրանքներ (օրինակ՝ փորագրություն, գործվածքների զննում)
Տեսողության նկատմամբ միջին պահանջներով առաջադրանքներ (օրինակ՝ միջին ծանրության մեքենաների և սարքավորումների
արտադրություն, գրասենյակային տարածք)
Տեսողության նկատմամբ սահմանափակ պահանջներով առաջադրանքներ (օրինակ՝ ծանր մեքենաշինություն, համաժողովների
դահլիճներ)
Շարունակական աշխատանքի համար չնախատեսված տարածքներ (օրինակ՝ պահեստային տարածքներ, շենքերի-շինությունների
մուտքեր-սանդղքավանդակներ)
Միայն որպես կարճ ժամանակահատվածում այցելուներին ուղղորդելու միջոց
Մութ միջավայրերում հասարակության համար բաց գոտիներ
Գործունեության նկարագրված յուրաքանչյուր տեսակին վերաբերում են լյուքսի երեքական արժեքներ
A` ընդհանուր լուսավորություն չծանրաբեռնված երթևեկության գոտիներում կամ տեսողության նկատմամբ ցածր պահանջներով
տարածքներում
B` ընդհանուր լուսավորություն շենքերի-շինությունների ներսում աշխատելու համար
C` լրացուցիչ լուսավորում հստակ տեսողություն պահանջող առաջադրանքների համար

Նկար 13. Լուսավորվածության մակարդակները՝ կախված կատարվող գործողություններից:

4.1.5 Recommended illuminance
levels
Details of the recommended illuminance
values for office lighting found in different national
recommendations
worldwide
are
tabulated
in Appendix A. Basically, the differences in
recommended illuminances are not high since they
tend to be related to the CIE recommendations.
However, there are countries which recommend
lower values of minimum illuminance.
The ISO standard ISO 8995-1:2002 (CIE
2001/ISO 2002) states that in the areas where
continuous work is carried out the maintained work
plane illuminance should not be less than 200 lx. In
all the reviewed recommendations, the minimum
work plane illuminances in offices were higher.

4.1.5 Լուսավորվածության առաջարկվող
մակարդակները
Տարբեր երկրներում պետական հանձնարարա
կաններով գրասենյակային տարածքների լուսավո
րությանը ներկայացվող պահանջների սահմանված
արժեքները ներկայացված են Հավելված Ա-ու մ: Ըստ
էության, առաջարկվող լուսավորվածության արժեք
ներում տարբերությունները մեծ չեն, քանի որ դրանք
հիմնված են Լուսավորության միջազգային հանձնա
ժողովի (ԼՄՀ/CIE) առաջարկությունների վրա: Այնու ա
մենայնիվ, կան երկրներ, որոնք առաջարկում են նվա
զագույն լուսավորվածության ավելի փոքր արժեքներ:
Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպու
թյան ISO 8995-1:2002 (CIE 2001/ISO 2002) ստան
դարտը սահմանում է, որ մշտապես ակտիվ աշխա
տանքային տարածքներում, լուսավորվածությունը
ն ասիրված
չպետք է լինի 200 լյուքսից պակաս: Ուսում
բոլոր հանձնարարականներում գրասենյակների աշ
խատանքային տարածքի նվազագույն լուսավորվա
ծու
թյու
նը բարձր էր: ISO 8995-1:2002 ստան
դար
տը
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ISO 8995-1:2002 standard does not give any
recommendation for uniformity of illuminance on
the work plane, but suggests that the illuminance
in the vicinity of the task should not be too
low in comparison to the illuminance on task area.
For example, the illuminance in the vicinity5 of task
is 300 lx for a task with illuminance of 500 lx, 200 lx
for a task with illuminance of 300 lx. However, the
illuminance in the vicinity of task should be equal to
the illuminance in the task area if the value for task
illuminance is below 200 lx. In most countries
which were reviewed, the minimum maintained
illuminance on desks for regular office work is
500 lx, but lower values are recommended in
India (300 lx), Denmark (300 lx), USA (depending
on type of task) and Australia (320 lx). Minimum
illuminance values for lounges, lobbies and
corridors are specified within a range from 50 to
100 lx depending on country.

Basic measurement
methodology
The measurement of the illumination is being
performed mostly by the lux meters (Figure 14),
that have a response spectrum very close to that
of human eye photopic vision.

աշխատանքային տարածքում լուսավորվածության
համասեռության մասին որևէ հանձնարարական չի
տալիս, սակայն առաջարկում է ապահովել, որ շատ
մեծ տարբերություն չլինի աշխատանքային տարածքի
և դրա անմիջական շրջակայքի լուսավորվածության
միջև: Օրինակ՝ աշխատանքային տարածքի շրջակայ
քում լուսավորվածությունը5 300 լյուքս է, իսկ աշխա
տանքային տարածքում՝ 500 լյուքս, կամ աշխատան
քային տարածքի շրջակայքում լուսավորվածությունը
200 լյուքս է, իսկ աշխատանքային տարածքում՝ 300
լյուքս: Այնու ամենայնիվ, աշխատանքային տարածքի
շրջակայքի լուսավորվածությունը պետք է հավասար
լինի աշխատանքային տարածքի լուսավորվածությա
նը, եթե աշխատանքային տարածքի լուսավորվածու
թյան արժեքը ցածր է 200 լյուքսից: Ուսում
ն ասիրված
երկրներից շատերում սովորական գրասենյակային
աշխատանքի դեպքում գրասեղանների պահանջվող
նվազագույն լուսավորվածությունը 500 լյուքս է, մինչ
դեռ ավելի փոքր արժեքներ են սահմանվում Հնդկաս
տանում (300 լյուքս), Դանիայում (300 լյուքս), ԱՄՆ-ու մ
(կախված աշխատանքի տեսակից) և Ավստրալիայում
(320 լյուքս): Հանգստի սենյակների, նախասրահների
և միջանցքների համար լուսավորվածության նվազա
գույն արժեքները սահմանված են 50-100 լյուքսի մի
ջակայքում՝ կախված երկրից:

Չափման հիմ
ն ական
մեթոդաբանությունը
Լուսավորության չափումը հիմ
ն ականում կա
տարվում է լյուքսմետրով (Նկար 14), որի զգայնու
թյան սպեկտրը շատ մոտ է մարդու աչքի ցերեկային
(ֆոտոպիկ) տեսողությանը:

Figure 14. Lux meters.

Նկար 14. Լյուքսաչափեր:

5

The terms used in softwares for lighting calculations, to which Chapter 5 is dedicated - are: Task area, Surrounding area and Background
area. For each case the uniformity and values for this areas are specified by CIE
Համակարգչային ծրագրերում լուսավորվածության հաշվարկների համար օգտագործվող եզրույթները, որոնց նվիրված է Գլուխ 5-ը,
աշխատանքային տարածք, մոտակա շրջակայք և hետին պլան եզրույթներն են: Յուրաքանչյուր դեպքի համար այս տարածքների
լուսավորվածության համասեռությունն ու արժեքները սահմանված են ԼՄՀ-ի կողմից:
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The measurement is performed on the
particular surface of interest – table, floor, wall,
etc Figure 15. Certain types of measurements
require taking into consideration the reflections
from the walls, etc., but the lux meter by its nature
of measurement cannot take this into
consideration. However, the reflectance from the
wall is yet another parameter that plays an
important role in the lighting design Figure 16.
See Chapter 5 for lighting design and related
measurement approaches.

Չափումը կատարվում է հետաքրքրություն ներ
կայացնող մակերեսին՝ սեղան, հատակ, պատ, և
ն երը պահանջում
այլն (Նկար 15): Ճշգրիտ չափում
են հաշվի առնել նաև այլ մակերևույթներից (պատե
րից, առաստաղից և այլն) եկած անդրադարձում
ները, սակայն չափման իր բնույթով լյուքսաչափը
չի կարող է դա հաշվի առնել, եթե համալրված չէ
հատուկ կիսասֆերիկ (կիսագնդաձև) ընդունիչով:
Այդուհանդերձ, այլ մակերևույթներից անդրադար
ձում
ն երը ևս մեկ հարաչափ է, որ կարևոր դեր է խա
ղում լուսավորության նախագծման գործում (Նկար
16):
Լուսավորության նախագծման և չափման մոտե
ցում
ն երի համար տե՛ս Գլուխ 5-ը:

Figure 15. Measuring the illuminance level.

Նկար 15. Լուսավորվածության մակարդակի չափում:

Figure 16. Computer mapping and simulation via false color are important tools for the lighting design
technology – 3D computer aided design (CAD) has been used.
Source/Աղբյուրը` http://pages.uoregon.edu/hof/s00libr/methodology.html
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Նկար 16. Կեղծ գույների միջոցով համակարգչային քարտեզագրումը և սիմուլ յացիան լուսավորության նա
խագծման տեխնոլոգիայի կարևոր գործիքներ են. օգտագործվել է ավտոմատ նախագծման եռաչափ հա
մակարգ (CAD):
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