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CHAPTER 4
Outdoor lighting: Special Needs of Street Traffic, 

Pedestrians, Parks, Landscaping and Nature

ԳԼՈՒԽ 4 
Ար տա քին լու սա վո րու թյուն. ճա նա պար հային  
ե րթ ևե կու թյան, հե տի ոտ նե րի, զբո սայ գի նե րի,  
լանդ շաֆ տի և բնու թյան հա տուկ կա րիք նե րը
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ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ. 
ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԱՅԻՆ Ե ՐԹ ԵՎԵ ԿՈՒ
ԹՅԱՆ, ՀԵ ՏԻ ՈՏ ՆԵ ՐԻ, ԶԲՈ ՍԱՅ
ԳԻ ՆԵ ՐԻ, ԼԱՆԴ ՇԱՖ ՏԻ ԵՎ ԲՆՈՒ
ԹՅԱՆ ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱ ՐԻՔ ՆԵ ՐԸ 

Օր վա մութ ժա մե րին մարդ կանց և շր ջա կա մի ջա-
վայ րի ներ դաշ նա կու թյան ա պա հո վու մը ար տա քին լու-
սա վո րու թյան խն դիրն է: 

Ար տա քին լու սա վո րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ար ևային լույ սի ժա մե րից հե տո եր կա րաց նել 
ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը դր սում, ին չը հատ կա-
պես կար ևոր է, օ րի նակ, բևե ռային շր ջան նե րին մոտ 
ե րկր նե րի հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է տար բե րա կել ֆունկ
ցի ո նալ և գե ղա գի տա կան կի րա ռու թյուն նե րը: 

Ֆունկ ցի ո նալ կի րա ռու թյու նը՝ ա ռա ջին հեր թին 
փո ղոց նե րի ու ճա նա պարհ նե րի լու սա վո րու թյան, հե-
տի ոտ նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի ան վտան-
գու թյան ա պա հո վում է (Ն կար 1), մինչ դեռ գե ղա-
գի տա կան կի րա ռու թյու նը նախ և ա ռաջ կապ ված է 
ճար տա րա պե տու թյան, լանդ շաֆ տային դի զայ նի, հու-
շար ձան նե րի և այլ գե ղար վես տա կան ար տա հայտ չա-
մի ջոց նե րի հետ (Ն կար 2):

Ս տորև ներ կա յաց վում է հա րա չա փե րի ցան կը, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ար տա քին լու սա-
վո րու թյու նը կազ մա կեր պե լիս.
1.   Լու սա վո րու թյան մա կար դակ նե րը՝ ը ստ նոր մե րի և 

ստան դարտ նե րի ,
2.  Է ներ գաար դյու նա վե տու թյուն,
3.   Գե ղա գի տու թյու նը և ճար տա րա պե տա կան մի ջա-

վայ րի հետ ին տեգ րու մը,
4.   Պաշտ պա նու թյուն ե ղա նա կային և մե խա նի կա կան 

ազ դե ցու թյուն նե րից, 
5.  Ին տեգ րում է լեկտ րա կան, տրանս պոր տային և այլ 

են թա կա ռուց վածք նե րում,
6.   Ֆո տո լյու մի նես ցեն ցի ա՝ ճա նա պար հային գծան-

շում եր ,
7.  Անվ տան գու թյուն ,
8. Ավ տո մա տա ցում, հու սա լի ու թյուն, այդ թվում՝ մո նի-

թո րինգ,
9. Շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան նկա տա-

ռում եր, լու սային աղ տո տում:

OUTDOOR LIGHTING: SPECIAL 
NEEDS OF STREET TRAFFIC, 
PEDESTRIANS, PARKS, 
LANDSCAPING AND NATURE

Harmony between the human, the environment 
– urban, rural and wilderness – during the dark 
hours of the day is the task of the outdoor lighting.

Outdoor lighting allows more efficiently 
prolonging outdoor activities beyond the sunlit 
daytime, which is especially important e.g. for 
countries that are close to polar circle. One needs 
to differentiate the functional and aesthetical 
applications.

The functional applications, first of all the 
street and road lighting is to support safety of 
pedestrians and means of transportation (Figure 
1); while the aesthetical applications are first of 
all related to architecture, landscaping and other 
artistic expressions, such as monuments, parks, 
etc. (Figure 2).

Here is the list of parameters addressing 
consideration of outdoor lighting:

1.  Energy Efficiency;

2.  Lighting levels per norms and standards;

3.  Aesthetics and integration to architectural 
environment;

4.  Weather protection or encapsulation, other 
mechanical factors – vibration, vandalism, etc.;

5.  Integration into electric, transport and other 
infrastructure;

6.  Photoluminescence – street markings;

7.  Safety;

8.  Automation, reliability, including monitoring;

9.  Environmental aspects, light pollution.
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Figure 1. Examples of functional outdoor lighting

Figure 2. Examples of architectural lighting.

Ն կար 1. Ար տա քին ֆունկ ցի ո նալ լու սա վո րու թյան օ րի նակ ներ
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1.  ՓՈ ՂՈ ՑԱՅԻՆ ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ
ԹՅՈՒՆ. Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ
ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ, ԵՆ ԹԱ ԿԱ ՌՈՒՑ
ՎԱԾ ՔԸ, Է ՆԵՐ ԳԱԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ 
ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵՐ, ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ո ՆԱԼ 
ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Փո ղո ցային լու սա վո րու թյու նը զգա լի ո րեն մե ծաց-
նում է փո խադր ման ան վտան գու թյու նը, ի նչն այս դեպ-
քում ա ռաջ նային նպա տակ է: Փո ղո ցային լու սա վո-
րու թյան հիմ ա կան հա րա չա փը ճա նա պար հա ծած կի 
պայ ծա ռու թյու նը կամ լու սա վոր վա ծու թյունն է: Այս տեղ 
պայ ծա ռու թյու նը բաղ կա ցած է ճա նա պար հա ծած կի 
լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կի և ան դրա դարձ նող 
հատ կու թյուն նե րի հա մադ րու թյու նից:

1. STREET LIGHTING: 
SPECIFICITIES, 
INFRASTRUCTURE, ENERGY 
EFFICIENT SOLUTIONS -  
THE FUNCTIONAL OR 
TRAFFIC ILLUMINATION

Street illumination provides substantial increase 
in safety of transportation, which is the primary 
goal in this case. The key parameter for the street 
lighting is the brightness or luminance of the 
pavement.  The brightness here is composed of 
the combination of the level of illumination and the 
reflectivity characteristics of the pavement. 

Ն կար 2. Ճար տա րա պե տա կան լու սա վո րու թյան օ րի նակ ներ
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Reflectivity of the  
pavement

Apparently the same level of illumination of e.g. 
a concrete pavement which has higher albedo, 
i.e. reflectivity of around 0.5 and a new laid fresh 
asphalt pavement, which has albedo of 0.04, i.e. 
it is black dark, yields very different luminance 
levels – i.e. the pavements and objects that have 
higher reflectivity, seem brighter (Figure 3).

Figure 3. Illustration to the pavement reflectivity. Reflective pavements can reduce the need for street lighting at 
night ‒ thus lowing expenses (Image courtesy of Stark 1986). 
Source/Աղբյուրը` http://climate.ncsu.edu/edu/k12/.albedo, https://heatisland.lbl.gov/coolscience/coolpavements.

Ն կար 3. Ճա նա պար հա ծած կի ան դրա դար ձե լի ու թյան պատ կե րու մը: Բարձր ան դրա դարձ ման գոր ծակ ցով 
ճա նա պար հա ծած կե րը կա րող են նվա զեց նել գի շե րային ժա մե րին փո ղո ցային լու սա վո րու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ լամ պե րի հզո րու թյու նը` նվազեցնելով ծախսերը (ն կա րը տրա մադ րել է Սթար քը, 1986 թ.):

1 
 

  
Figure 1. Illustration to the pavement reflectivity. Reflective pavements can reduce the need for street lighting at 
night. (Image courtesy of Stark 1986) – also they prevent from heat island effect -  the pavement from overheating, thus 
making their lifetime longer, service lesser expensive. http://climate.ncsu.edu/edu/k12/.albedo, 
https://heatisland.lbl.gov/coolscience/cool-pavements. 

 
 
  

անդրադարձման 
բարձր գործակից 

անդրադարձման 
ցածր գործակից 

մայթի մուգ գույնի ծակույթ մայթի բաց գույնի ծակույթ 

լուսատու լուսատու 

 Ճա նա պար հա ծած կի  
ան դրա դար ձե լի ու թյուն 
Ակն հայ տո րեն, օ րի նակ, եր կաթ բե տո նե ճա նա պար-

հա ծած կը, ո րն ու նի ա վե լի բարձր ան դրա դարձ ման 
գոր ծա կից՝ շուրջ 0.5, և նոր, թարմ աս ֆալ տա պատ 
ճա նա պար հա ծած կը, ո րի ան դրա դարձ ման գոր ծա կի-
ցը  0.04 է, լու սա վոր վա ծու թյան միև նույն մա կար դա կի  
դեպ քում, կանդ րա դարձ նեն տար բեր  քա նա կի լույս, 
հետ ևա բար, կա պա հո վեն տար բեր պայ ծա ռու թյուն: 
Այ սինքն, այն  ճա նա պար հա ծած կը (սա վե րա բե րում 
է ցան կա ցած մա կեր ևույ թի), ո րի  ան դրա դար ձե լի-
ու թյունն ա վե լի բարձր է, ա վե լի պայ ծառ  է  եր ևում, 
քա նի որ պայ ծա ռու թյու նը դա լու սա վոր ված մա կեր-
ևույ թից ան դրա դար ձած լույսն է, ո րն ը նկ նե լով մար դու 
աչ քի մեջ՝ տե սա նե լի է դարձ նում ա ռար կան (Ն կար 3):
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Light distribution curve

Evidently, the real pavements are not lambertian 
diffusers, especially if they are wet, or covered by 
ice or snow – in that case, lots of glare is observed.  
Here one needs to take into consideration the 
angular distribution of light (ADL) aka light 
distribution curve (LDC) of the luminaries, Figure 5.

Figure 4. Specular vs. Spread vs. diffuse, illustration, and a few materials and surface types.
Source/Աղբյուրը` https://www.flickr.com/photos/mitopencourseware/4815499473, http://sciencelearn.org.nz/Contexts/LightandSight/Sci
Media/Images/Typesofreflection, http://www.slideshare.net/MikePitcher/luminairesmodule3

Type /  
Տեսակ

Material /  
Նյութ

Reflectance /  
Անդրադարձման 

գործակից

Specular
ուղղորդված

Commercial grade 
aluminum

արտադրական որակի 
ալյումին

up to / մինչև 0.7

Aluminum with 
 quality coating

որակյալ ծածկույթով 
ալյումին

0.8-0.9 (based on 
coating & color / 

կախված է պատումից 
և գույնից) 

Glass or plastic with 
aluminum coating

ալյումինածածկ ապակի 
կամ պլաստիկ

0.85-0.89

Multi coated polyester  
film

բազմածածկ 
պոլիեստերային թաղանթ

0.95-0.98

Spread
տարածվող

Brushed aluminum
հղկված ալյումին 0.5-0.6

Peened aluminum
ավազաշիթով մշակված 

ալյումին
0.7-0.8

Diffuse
ցրվող

White paint on steel
սպիտակ ներկված 

պողպատ
~ 0.8 (up to / մինչև)

Glossy white plastic
փայլող սպիտակ 

պլաստիկ
~ 0.9 (up to / մինչև)

Ն կար 4. Հայե լային, մի ջան կյալ կամ սահ մա նա փակ ցրու մով, և ցր ված կամ դի ֆուզ ան դրա դար ձում, նաև 
մի քա նի նյու թեր և մա կեր ևույ թի տե սակ ներ:

Figure 5. Light distribution curve (LDC) angular distribution of light (ADL) of a light source. 
Source/Աղբյուրը` http://www.digikey.tw/en/articles/techzone/2012/may/decodingluminousintensitydistributiondataforledmodules,  
http://www.slideshare.net/MikePitcher/luminairesmodule3 

 Լույ սի բաշխ ման կոր 

Ակն հայ տո րեն, ի րա կան ճա նա պար հա ծած կե րը 
լամ բեր տյան դի ֆու զոր չեն, հատ կա պես ե րբ թաց են, 
ծածկ ված են սա ռույ ցով կամ ձյու նով: Այդ դեպ քում 
փայ լը շատ է: Այս տեղ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել լու-
սա տու նե րի լույ սի ան կյու նային բաշխ վա ծու թյու նը կամ, 
այլ կերպ ա սած, լույ սի բաշխ ման կո րը (ԼԲԿ), Ն կար 5:
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Next important characteristic of the street 
lighting that is regulated by norms and standards 
is the uniformity of the luminance distribution 
(Figure 6), that also very much depends on the 
LDC of luminaires, as well as the frequency of 
the light posts. Naturally, to increase the distance 
between the light poles as much as possible, 
special type of luminaries with wide LDC-s are 
used. 

 Փո ղո ցային լու սա վո րու թյան հա ջորդ կար ևոր հատ-
կու թյու նը, ո րը կար գա վոր վում է նոր մե րով ու ստան-
դարտ նե րով, լու սա վո րու թյան բաշխ վա ծու թյան հա մա-
չա փու թյունն է (Ն կար 6), ո րը նույն պես մե ծա պես պայ-
մա նա վոր ված է լու սա տու նե րի ԼԲԿ-ով, ի նչ պես նաև 
լու սա սյու նե րի միջև ե ղած հե ռա վո րու թյու նով: Բնա կա-
նա բար, լու սա սյու նե րի միջև հե ռա վո րու թյու նը հնա րա-
վո րինս  մե ծաց նե լու հա մար օգ տա գործ վում են բարձր 
լու սա սյու ներ և լայն ԼԲԿ ու նե ցող հզոր լու սա տու ներ:

 

Ն կար 5. Լույ սի բաշխ ման կո րը (ԼԲԿ/LDC), լույ սի աղ բյու րից լույ սի ան կյու նային բաշխ վա ծու թյու նը (ԼԱԲ/
ADL):
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Figure 1. Light distribution curve (LDC) angular distribution of light (ADL) of a light source.  

 

 
 

Photometric distribution - polar intensity diagram 
Լուսատեխնիկական բաշխում՝ բևեռային ինտենսիվության գծապատկեր  

 
Polar luminous intensity 

graph: The diagram 
illustrates the distribution of 

luminous intensity, in 
candelas, of the luminaire. 

The photometric curve 
provides a visual guide to the 

type of light distribution 
produced by the luminaire 
e.g. wide, narrow, direct, 

indirect etc. 
The diagram shows the 

illumination against vertical 
and horizontal angles of 

the luminaire. For example, 
the luminous intensity at 0 
horizontal angle and 30 
vertical angle is 300cd. 

Intensity values in cd/1000Im 

Ինտենսիվության արժեքներ, 
կդ/1000լմ  

Լուսային հոսքի բևեռային 
ինտենսիվության 

գծապատկերը ցուցադրում է 
լուսատուի լուսային հոսքի 

ինտենսիվության բաշխումը 
(կանդելա): Լուսատեխնիկական 

կորը տրամադրում է 
տեսողական ուղեցույց լուսատուի 

արտադրվող լույսի բաշխման 
տեսակին, այն է՝ լայն, նեղ, 

ուղղակի, անուղղակի և այլն: 
Գծապատկերը համադրում է 

լուսավորումը լուսատուի 
ուղղահայաց և հորիզոնական 

անկյունների հետ: Օրինակ՝ 
հորիզոնական 0 և ուղղահայաց 

30 անկյունների դեպքում 
լուսային ինտենսիվությունը 

300կդ է: 
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There are several types of LDC-s of luminaires 
that indicate particular pattern of the directionality 
of the light spread to the pavements. Usually on the 
posts with an arm, luminaires have the following 
functions:

1.  Provide lighting levels per norms and standards

2.  Safeguard weather protection or encapsulation 
to provide stability of electric and physical 
parameters

3.  Sustain mechanical influences – vibration, as 
well as resist vandalism, etc.

4.  Be friendly in integration into electric, transport 
and other infrastructure

5.  Provide aesthetics and integration to 
architectural environment

6.  Provide cost efficiency of installation and 
operation

To provide energy efficiency, lighting levels 
and the uniformity of illumination, the luminaries 
have certain optical elements, such as reflectors, 
diffusers or their combination in one, that allow 
achieving certain LDC-s, i.e. help to direct the light 
in the needed directions for uniform illumination.  

In fact, some modern light sources themselves, 
such as light emission diodes (LED), may already 
have the optical elements that provide the required 
LDC, or can easily fitted with such optical element. 
In this case, the luminaries have the function of 
weather protection and providing stability of electric 
and physical parameters of lighting devices.

LDC-s are categorized in several ways in 
several lighting systems of standards.  E.g., the US 
system of standards defines the light distribution 
patterns (LDP), Type I to Type V as described in 
Figure 7, showing various needs on various types 
of the roads or crossroads. 

 Լու սա տու նե րի ԼԲԿ-ե րի մի քա նի տե սակ ներ կան՝ 
հա մա պա տաս խան լու սա վո րու թյան ու ղ ղորդ վա ծու-
թյան բաշխ ման տի պե րին։  Սո վո րա բար լու սա սյու նե րի 
վրա լու սա տու ներն ու նեն հետ ևյալ ֆունկ ցի ա նե րը.
1.  ա պա հո վում են նոր մե րով սահ ման ված  լու սա վոր-

վա ծու թյան մա կար դա կը,
2.   հա մա պա տաս խա նում են ար տա քին լու սա վո րու-

թյան հա մար նա խա տես ված ստան դարտ նե րին, 
ո րոնք ա պա հո վում են է լեկտ րա կան ու ֆի զի կա կան 
հա րա չա փե րի կա յու նու թյունն  ան կախ ե ղա նա-
կային պայ ման նե րից  (քա մի, ան ձրև, ձյուն, սա ռույց 
և այլն) 

3.  դի մա նում են մե խա նի կա կան ազ դե ցու թյուն նե րին՝ 
տա տա նում ե րին (ցն ցում ե րին), ի նչ պես նաև վան-
դա լիզ մի դրս ևո րում ե րին, և այլն,

4.   հեշ տու թյամբ նե րառ վում են է լեկտ րա կան, տրանս-
պոր տային և այլ են թա կա ռուց վածք նե րում, 

5.  ա պա հո վում են գե ղա գի տա կան նկա տա ռում ե րը 
և ին տեգր վում են ճար տա րա պե տա կան մի ջա վայ-
րում, 

6.  ա պա հո վում են տե ղադր ման և շա հա գործ ման  դյու-
րի նու թյու նը  և ծախ սար դյու նա վե տու թյու նը: 
Է ներ գաար դյու նա վե տու թյուն, լու սա վոր վա ծու թյան 

մա կար դակ և հա մա չա փու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա-
կով լու սա տու ներն ու նեն հա տուկ օպ տի կա կան բա-
ղադ րիչ ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ ան դրա դար ձիչ ներ, դի-
ֆու զոր ներ կամ դրանց հա մադ րու թյու նը, ին չը թույլ է 
տա լիս ա պա հո վել ո րո շա կի ԼԲԿ-եր, այ սինքն, օգ նում 
է հա մա չափ լու սա վոր վա ծու թյան հա մար լույսն ու ղ ղել 
ան հրա ժեշտ ու ղ ղու թյուն նե րով: 

Ի րա կա նում, լույ սի ո րոշ ժա մա նա կա կից աղ բյուր-
ներ, օ րի նակ՝ լու սար ձա կող դի ոդ նե րը (ԼԴ/LED), ար-
դեն ի սկ հա մալր ված են ան հրա ժեշտ ԼԲԿ ա պա հո վող 
օպ տի կա կան տար րե րով: Այս դեպ քում լու սա տու նե րի 
հիմ ա կան ֆունկ ցի ան՝ ե ղա նա կային պայ ման նե րից 
պաշտ պա նու թյան և լու սա վո րու թյան սար քե րի է լեկտ-
րա կան ու ֆի զի կա կան հա րա չա փե րի կա յու նու թյան 
ա պա հո վում է:

 Տար բեր ե րկր նե րի ստան դարտ նե րում՝ լու սա վո-
րու թյան հա մա կար գե րի ԼԲԿ-ե րի դա սա կար գու մը 
տար բեր է: Օ րի նակ՝ Ա ՄՆ ստան դարտ նե րի հա մա-
կար գը լույ սի բաշխ վա ծու թյան տե սակ նե րը (ԼԲՏ/ light 
distribution patterns - LDP) սահ մա նում է Տե սակ I-ից 
մինչև Տե սակ V, ի նչ պես նկա րագր ված է Ն կար 7-ու մ, 
ել նե լով ճա նա պարհ նե րի կամ խաչ մե րուկ նե րի կի րա-
ռա կան կա րիք նե րից:

Figure 6. Uniformity of the luminance.
Source/Աղբյուրը`  http://www.ecoworldusa.com/products_street.html, https://www.pinterest.com/drewboyd/attributedependencytechnique/ 

Ն կար 6. Լու սա վոր վա ծու թյան հա մա չա փու թյու նը
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In the Russian standard the LDC-s are cat-
egorized as Concentrated (концентрирован-
ная - К), Deep (глубокая - Г), Cosine or Diffuse 
(косинусная или диффузная  - Д), semi-wide 
(полуширокая - Л), wide (широкая - Ш), sine 
(синусная С) and uniform (равномерная - М), 
as shown in Figure 8.

Figure 7. Light distribution patterns’ categorization (USA). 
Source/Աղբյուրը`  http://onlinemanuals.txdot.gov/txdotmanuals/hwi/luminaires.htm#i1002398

Ն կար 7. Լույ սի բաշխ վա ծու թյան տե սակ նե րի դա սա կար գում (Ա ՄՆ):

Ս տան դարտ նե րի ռու սա կան հա մա կար գում 
ԼԲԿ-ե րը դա սա կարգ վում են որ պես՝ կոն ցենտ-
րաց ված (концентрированная - К), խոր (глубокая 
- Г), կո սի նու սային կամ ցր ված (косинусная или 
диффузная - Д), կի սա լայն (полуширокая - Л), լայն 
(широкая - Ш), սի նու սային (синусная С) և հա վա սա-
րա չափ (равномерная - М), ի նչ պես պատ կեր ված է 
Ն կար 8-ու մ:

Figure 8. LDC categorization (Russia). 
Note: American categorization is for roads and the Russian  for all cases of LDCs. Categorized as Concentrated (концентрированная  К), 
Deep (глубокая  Г), Cosine or Diffuse (косинусная или диффузная   Д),  
semiwide (полуширокая  Л), wide (широкая  Ш), sine (синусная С) and uniform (равномерная  М).
Source/Աղբյուրը` Л. П. Варфоломеев, 2013г. “Элементарная Светотехника”.

Ն շում՝ ա մե րի կյան դա սա կար գու մը վե րա բե րում է ճա նա պարհ նե րին, ի սկ ռու սա կա նը նե րա ռում է բո լոր տի պի ԼԲԿնե րը: Դա սա կար
գու մը որ պես՝ կոն ցենտ րաց ված (концентрированная  К), խոր (глубокая  Г), կո սի նու սային կամ ցր ված (косинусная или диффузная  
 Д), կի սա լայն (полуширокая  Л), լայն (широкая  Ш), սի նու սային (синусная С) և հա վա սա րա չափ (равномерная  М):

Ն կար 8. ԼԲԿ դա սա կար գում (Ռու սաս տան): 

Often, instead of LDC-s the luminaires are 
characterised via so-called 3d LDC, however, 
in many cases, due to symmetry two orthogonal 
planes are enough to describe a luminaire (Figure 
9).

 

 Լու սա տու նե րը կա րող են բնու թագր վել նաև 
«ե ռա չափ» ԼԲԿ-ի մի ջո ցով, այ նու ա մե նայ նիվ, շատ 
դեպ քե րում սի մետ րի այի շնոր հիվ եր կու ու ղ ղա հա-
յաց հար թու թյուն նե րը բա վա կան են լու սա տուն 
բնու թագ րե լու հա մար (Ն կար 9):
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Luminaire efficiency

One needs to take into consideration that any 
luminaire, as an optical device, has its efficiency, as 
defined in Equation 1-1.

Equation 11
K = Fluminaire/Fsource.

In other words, the luminaire efficiency is the 
percentage of luminous flow produced by the lamps 
that is emitted by the luminaire.

This efficiency may vary depending on a 
number of characteristics of the luminaire, in the 
range of 50% - 93%, or even up to 100% - for the 
aforementioned LED luminaire – since it does not 
need any additional optical element to form the 
required LDC, Figure 10.  Naturally, the luminous 
efficacy in this case need to multiply by the luminaire 
efficiency K to obtain the final output luminous 
efficacy of the source/luminaire combination.

Figure 9. 3d LDC. 
Source/Աղբյուրը`  www.artemide.com, https://sourceforge.net/projects/qlumedit2/ 

Ն կար 9. Ե ռա չափ ԼԲԿ

Lու սա տու ի ար դյու նա վե տու թյուն 
Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ցան կա ցած լու-

սա տու, որ պես օպ տի կա կան սարք, ու նի իր ար դյու-
նա վե տու թյու նը, ի նչ պես սահ ման ված է Հա վա սա րում 
1-1-ու մ:

 Հա վա սա րում 11
K = F լուսատու/Fաղբյուր

Այլ կերպ ա սած, լու սա տու ի ար դյու նա վե տու թյու նը, 
դա լամ պե րի (աղ բյու րի) ար տադ րած ը նդ հա նուր լու-
սային հոս քի այն տո կոսն է, ո րը ար ձակ վում է լու սա-
տու ի կող մից: 

Այս ար դյու նա վե տու թյու նը կա րող է տա տան վել 
50% - 93%-ի մի ջա կայ քում,  կախ ված լու սա տու ի մի 
շարք հատ կա նիշ նե րից, կամ նույ նիսկ կա րող է հաս նել 
մինչև 100% վե րո հի շյալ ԼԴ լու սա տու ի պա րա գա յում, 
քա նի որ ան հրա ժեշտ ԼԲԿ ստա նա լու հա մար լու սա-
տուն հա վե լյալ օպ տի կա կան տար րե րով հա մալ րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը չկա (Ն կար 10): Բնա կա նա բար, 
այս դեպ քում լու սա տու ի  ար դյու նա րար լու սար գա սի-
քը ստա նա լու հա մար աղ բյու րի լու սար գա սի քը ան-
հրա ժեշտ է բազ մա պատ կել լու սային ար դյու նա վե տու-
թյամբ (K)`:
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The current trend in the world is to install 
luminaires with LED-s.  In addition to the higher 
efficacy, LEDs also provide much better color 
rendering index (CRI) and give flexibility to decide 
on correlated color temperature (CCT).  In fact, while 
lot of research show that the visibility and related 
safety on the roads increase with LEDs providing 
higher CRI and CCT, one needs to remember the 
circadian rhythm driven requirements to the color 
temperature – at evening and night the CCT should 
be lower, and should not completely represent 
daylight. But during driving at evening or nighttime, 
the driver must be in wakeful state, thus, exactly 
following the circadian rhythm will make driver 
sleepy, increasing the probability of accident. 
Moreover, even using luminaries with higher color 
temperatures will be more effective, as the peak of 
human eye perception of light intensity at nighttime 
shifts towards blue side of spectrum (with maximum 
sensitivity of 1700 lm/W for scotopic vision, which 
occurs at 510nm).

Figure 10. For each street use LED a complex freeform surface curvature lens is being designed and 
manufactured, as a result the LED emission obtains necessary LDC. (a) Combination of a LED and a freeform 
optical lens. (b) A street light employing multiple LEDs and freeform lenses. Also shown is the resulting LDC 
and final street lighting in (a) Guangzhou and (b) Dalian, China. 
Source/Աղբյուրը` http://spie.org/newsroom/3490energysavingledlightsources

Ն կար 10. Աղ բյու րի մա կար դա կում՝ յու րա քան չյուր ԼԴի հա մար հաշ վարկ վում, նա խագծ վում և պատ րաստ
վում է բարդ մա կեր ևույթ ու նե ցող հա մա պա տաս խան օպ տի կա կան ո սպ նյակ, ո րի ար դյուն քում ԼԴից դուրս 
ե կած ճա ռա գայ թը ստա նում է ան հրա ժեշտ ու ղ ղու թյուն: Լու սա տու ի բո լոր ԼԴնե րից դուրս ե կած ճա ռա
գայթ նե րի հա մադ րու թյան ար դյուն քում ստաց վում է նպա տա կային ԼԲԿ ու նե ցող լու սա տու:  (ա) ԼԴի և նրա 
հա մար նա խագծ ված օպ տի կա կան ո սպ նյա կի հա մադ րու թյուն, (բ) բազ մա թիվ ԼԴնե րի և հա մա պա տաս
խան օպ տի կա կան ո սպ նյակ նե րի հա մադ րու թյան կի րառ մամբ փո ղո ցային լու սա վո րու թյուն: Նաև պատ կեր
ված են ար դյուն քում ստաց ված ԼԲԿը և փո ղո ցային լու սա վո րու թյան ա վար տուն տես քը Չի նաս տա նի (ա) 
Գու անչ ժու և (բ) Դա լի ան քա ղաք նե րում: 

(a)

 Ներ կա յումս  աշ խար հում դիտ վում է ԼԴ-նե րով լու-
սա տու նե րի կի րա ռու թյան մի տում: Բարձր լու սար գա-
սի քից բա ցի ԼԴ-ներն ա պա հո վում են նաև շատ ա վե լի 
լավ գու նային վե րար տադր ման ցու ցիչ (ԳՎՑ) և ճկուն 
են կո րե լաց ված գու նային ջեր մաս տի ճա նի (ԿԳՋ) ը նտ-
րու թյան ա ռու մով: Ի րա կա նում, թեև բազ մա թիվ հե-
տա զո տու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ բարձր ԳՎՑ և 
ԿԳՋ ա պա հո վող ԼԴ-նե րի շնոր հիվ տե սա նե լի ու թյու նը 
և դրա հետ կապ ված ան վտան գու թյու նը ա ճում է, ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև գու նային ջեր մաս տի-
ճա նի ա ռու մով ցիր կա դյան ռիթ մով պայ մա նա վոր ված 
պա հանջ նե րը. ե րե կո յան և գի շե րային ժա մե րին ԿԳՋ-ն 
պետք է լի նի ցածր, սա կայն այն չպետք է վե րա բե րի 
ճա նա պար հային լու սա վո րու թյա նը, քա նի որ, ցիր կա-
դային ռիթ մով ա ռաջ նորդ վե լու դեպ քում վա րոր դի մոտ 
կա ռա ջա նա քն կո տու թյուն և կմե ծա նա վթա րի հա վա-
նա կա նու թյու նը: Ա վե լին, ա ռա վել ար դյու նա վետ կլի նի 
նույ նիսկ ա վե լի բարձր գու նային ջեր մաս տի ճա նով լու-
սա տու նե րի կի րա ռու մը, քա նի որ գի շե րային ժա մե րին 
մար դու աչ քի լույ սազ գայ նու թյան կո րի գա գա թը շեղ-
վում է դե պի սպեկտ րի կա պույտ կող մը (գի շե րային, 
սկո տո պիկ տե սո ղու թյան 1700 լմ/Վտ ա ռա վե լա գույն 
զգա յու նու թյամբ,  ո րը հա մա պա տաս խա նում է 510 նա-
նո մետր ա լի քի եր կա րու թյա նը):
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Control, Monitoring and  
Automation

Control and automation plays an important 
role to provide energy efficient, comfortable and 
reliable lighting.  It actually can perform a number 
of functions, such as:

1.  Perform switching lighting on and off to follow 
diurnal lighting patterns

2.  Switch off or substantially dim lighting when no 
need – this is more essential for roads in rural 
areas, that do not have very high traffic

3.  Perform monitoring of all electrical and physical 
operational data and environment

4.  Perform monitoring communication with the 
lighting authority or business, to indicate and 
report e.g. light source end of lifetime failure, 
or vandalism, as well as damage due to force 
majeure elements or weather conditions.  

5.  Such monitoring communication may provide 
invaluable statistics on 

• light source longevity; 

• reasons of failure; 

• time to repair; 

• road conditions that effect resulting 
pavement reflectance (luminance);

• statistics correlating e.g. light source failure 
with traffic accidents;

• other data correlated to power supply… 
etc.

Communication is usually performed via 
wireless data networks, GPRS, 3G, with Internet 
connection (Figure 11). 

 Կա ռա վա րում, մո նի թո րինգ  
(մշտա դի տար կում) և ավ տո մա տա ցում
 Կա ռա վա րու մը և ավ տո մա տա ցու մը կար ևոր դեր 

ու նեն է ներ գաար դյու նա վետ, հար մա րա վետ և հու սա լի 
լու սա վո րու թյուն ա պա հո վե լու գոր ծում: Ը ստ է ու թյան, 
այն կա րող է կա տա րել մի քա նի գոր ծա ռույթ.
1.   Կա տա րել լու սա վո րու թյան մի ա ցում և ան ջա տում՝ 

հետ ևե լով օր վա ըն թաց քում լու սա վոր վա ծու թյան 
փո փո խու թյա նը, 

2.  Ան ջա տել կամ զգա լի ո րեն թու լաց նել լույ սե րը, ե րբ 
դրանց ան հրա ժեշ տու թյու նը չկա. սա ա ռա վել կար-
ևոր է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ճա նա պարհ նե րի 
հա մար, որ տեղ ե րթ ևե կու թյու նը ակ տիվ չէ,

3.   Կա տա րել շա հա գործ ման է լեկտ րա կան և ֆի զի կա-
կան բո լոր հա րա չա փե րի, ի նչ պես նաև շր ջա կա մի-
ջա վայ րի մո նի թո րինգ, 

4.  Ա պա հո վել մո նի թո րին գի տվյալ նե րի փո խան ցում 
լու սա վո րու թյան հա մար պա տաս խա նա տու մարմ-
նին կամ ըն կե րու թյա նը,  ո րի նպա տակն է բա ցա-
հայ տել և ի րա զե կել լույ սի աղ բյու րի խա փան ման և 
դրա պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ՝ մաս նա վո րա պես. 
շա հա գործ ման ժամ կե տի ա վարտ,  վան դա լիզ մի 
հետ ևանք ներ, ի նչ պես նաև ֆորս-մա ժո րային դեպ-
քե րի կամ ե ղա նա կային պայ ման նե րի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած վնաս վածք ներ,

5.   Մո նի թո րին գի տվյալ նե րի նման փո խա նա կու մը 
կա րող է ար ժե քա վոր վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ 
տրա մադ րել հետ ևյա լի մա սին՝

 y լույ սի աղ բյու րի եր կա րա կե ցու թյու նը,
 y ան սար քու թյան պատ ճառ նե րը,
 y վե րա նո րոգ ման ժա մա նա կը,
 y ճա նա պարհ նե րի վի ճա կը, ո րն ազ դում է ճա նա-

պար հա ծած կի ան դրա դարձ նող հատ կու թյան 
(պայ ծա ռու թյան) վրա,

 y լույ սի աղ բյու րի խա փան ման և ճա նա պար-
հային պա տա հար նե րի պատ ճա ռա հետ ևան-
քային կա պի  վի ճա կագ րու թյու նը,

 y է ներ գա մա տա կա րար ման հետ կապ ված այլ 
տվյալ ներ:

 Հա ղոր դակ ցու թյու նը սո վո րա բար ի րա կա նաց վում 
է տվյալ նե րի փո խանց ման ան լար ցան ցե րի, GPRS-ի, 
հա մա ցան ցային կա պի մի ջո ցով (Ն կար 11):
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Here is a citation from Maven Systems web 
site (http://www.monitormymeter.com/lighting-
automation.html):

Maven’s street lighting solution gives you the 
capability to remote monitor, and control street 
lights, in a fail-proof way. The solution has Internet 
connectivity in order to upload data to cloud 
application, to enable remote monitoring. The 
data can be accessed from smart phones as well. 
The solution allows you to schedule the different 
operations of light, according to time of day. This 
helps in minimizing human interference with daily 
operations. The solution maintains historical data in 
order to help you make informed business decisions 
based on consumption patterns.

Figure 11. Maven’s street lighting solution 
Source/Աղբյուրը` http://www.monitormymeter.com/lightingautomation.html: 5 
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սնուցող 
վահա-
նակ 

էլ.էն. 
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Application areas
• Street lighting
• Periphery / campus lighting
• Parks
• Townships / gated communities
• Bridges and tunnels
• Hazardous locations
• Industrial lighting
• Mines
• Pathway / Roadway
• Warehouse / Parking Lot

Կիրառման ոլորտները
• Փողոցային լուսավորություն
• Արվարձանների / համալսարանային 

տարածքների լուսավորություն
• Զբոսայգիներ
• Ավաններ / ցանկապատված բնակելի 

համայնքներ
• Կամուրջներ ու թունելներ
• Վտանգավոր տեղանքներ
• Արդյունաբերական տարածքների 

լուսավորություն
• Հանքավայրեր
• Արահետներ / խճուղիներ
• Պահեստ / Ավտոկայատեղի

Ն կար 11. « Մա վեն» ըն կե րու թյան փո ղո ցային լու սա վո րու թյան լու ծում ե րից մե կը:

 Մեջ բե րում « Մա վեն սիս թեմզ» ըն կե րու թյան կայ քից 
(http://www.monitormymeter.com/lighting-automation.
html).

« Մա վեն»-ի փո ղո ցային լու սա վո րու թյան լու ծու մը 
ըն ձե ռում է փո ղո ցային լույ սե րի ան խա փան հե ռա հար 
մո նի թո րին գի և կա ռա վար ման հնա րա վո րու թյուն: 
Մեր լու ծու մը ին տեր նե տային կա պի մի ջո ցով թույլ 
է տա լիս տվյալ նե րը վեր բեռ նել ամ պային հա վել ված 
(մի ջան կյալ սեր վեր)՝ ա պա հո վե լով հե ռա հար մո նի թո-
րին գի հնա րա վո րու թյուն: Տվյալ նե րը կա րող են հա սա-
նե լի լի նել նաև սմարթ ֆոն նե րի հա մար: Այս լու ծու մը 
թույլ է տա լիս կար գա վո րել  լույ սե րի շա հա գոր ծու մը 
օր վա ժա մա նա կա հատ վա ծին հա մա պա տաս խան: Սա 
օգ նում է նվա զեց նել մար դու մի ջամ տու թյու նը ա ռօ րյա 
աշ խա տան քին: Այս լու ծու մը պահ պա նում է տվյալ նե-
րի ժա մա նա կագ րու թյու նը, ին չը հնա րա վո րույ թուն է 
տա լիս կա յաց նել ի րա զեկ ված գործ նա կան ո րո շում-
ներ՝ հիմ վե լով սպառ ման կո րե րի վրա:
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Key benefits
 y Control street lights at feeder level or individual 

level.

 y  Reduce your electricity bill by up to 30%.

 y  No additional cost of wiring. 

 y  Find faulty lights.

 y  Schedule feature for ON / OFF / DIM.

 y  Measure the electricity consumption and 
associated theft / faults.

 y  ON / OFF control for

o Single lighting panels

o Multiple fixture panels

 y  Centralized monitoring and control of lights.

 y  Integration with existing SAP / ERP1 system.

 y  Customized solutions are available as per 
requirement from design to delivery for OEMs.

Features
 y  Automated ON / OFF control of individual lights. 

 y  Single data concentrator shall support up to 300 
lighting poles.

 y  Supports mesh network and hopping of data for 
large coverage of 100s of KMs.

 y  Electricity saving modes.

o Time based scheduling and ON / OFF 
control with day light harvesting,

o Pre-defined templates for one in two, one in 
three or customized ON / OFF,

o Override support to ON / OFF individual 
lights as required,

o Light sensors input based control (optional).

 y  Easy to install, plug-n-play retrofit solution.

 y  Secure cloud based graphical user interface for 
collecting real time data with an ability to export 
data in CSV format for further analysis.

 y  Support for smart phone for monitor and control 
and alerts.

 y  Fault detection alarms and events using email / 
SMS.

 y  Daily / monthly / weekly reports: 

o Electricity consumption. 

1 Enterprise resource planning software developed by the German company SAP. 
Գերմանական SAP ընկերության կողմից մշակված ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման ծրագիր։

 Հիմ ա կան  ա ռա վե լու թյուն նե րը
 y   Կա ռա վա րում է փո ղո ցի լույ սե րը սնուց ման կամ ան-

հա տա կան մա կար դա կում,
 y  Կր ճա տում է է լեկտ րաէ ներ գի այի ծախ սը մինչև 30%,
 y   Չի պա հան ջում լա րանց ման լրա ցու ցիչ ծախ սեր,
 y  Գտ նում է ան սարք լույ սե րը,
 y   Թույլ է տա լիս կազ մել « մի աց նել/ան ջա տել/ թու լաց-

նել» (ON/OFF/DIM) ռե ժիմ ե րի ժա մա նա կա ցույց,
 y   Չա փում է է լեկտ րաէ ներ գի այի սպա ռու մը, բա ցա-

հայ տում ա պօ րի նի սպառ ման դեպ քե րը/ս խա լանք-
նե րը,

 y   ՄԻ Ա ՑՈՒՄ/ԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ ռե ժիմ ե րի կա ռա վա րում՝
o  Լու սա վո րու թյան մեկ վա հա նա կի հա մար,
o  Մե կից ա վե լի ներ կա ռուց ված վա հա նակ նե րի  

հա մար,
 y   Լույ սե րի կենտ րո նաց ված մո նի թո րինգ և կա ռա վա-

րում, 
 y  Ին տեգ րում առ կա SAP/ERP1 հա մա կար գի հետ,
 y  Հ նա րա վոր են ան հա տա կան լու ծում եր ը ստ պա-

հան ջի՝ նա խագ ծու մից մինչև ա ռա քում՝ բնօ րի նակ 
սար քա վո րում ար տադ րող նե րի (OEM) հա մար:

 Հատ կու թյուն ներ 
 y  Ա ռան ձին լույ սե րի ՄԻ Ա ՑՈՒՄ/ԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ ռե ժիմ-

նե րի ավ տո մա տաց ված կա ռա վա րում, 
 y  Տ վյալ նե րը կենտ րո նաց նող մեկ սար քը կա րող է 

սպա սար կել մինչև 300 լու սա սյուն,
 y  Ս պա սար կում է հան գու ցային ցան ցե րը և ա պա հո-

վում տվյալ նե րի փո խան ցու մը 100-ա վոր կմ, 
 y  Է լեկտ րաէ ներ գի այի խնայո ղու թյան ռե ժիմ եր`

o  ժա մա նա կով պայ մա նա վոր ված ծրագ րա վո-
րում և ՄԻ Ա ՑՈՒՄ/ԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ ռե ժիմ ե րի  կա-
ռա վա րում՝ ցե րե կային լու սա վո րու թյու նը օպ-
տի մալ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյամբ,

o  նա խա պես սահ ման ված մո դել ներ՝ մե կը եր կու-
սում, մե կը ե րե քում կամ ը ստ պա հան ջի, ՄԻ Ա-
ՑՈՒՄ/ԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ ռե ժիմ ե րի  կա ռա վար ման 
հա մար, 

o ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, ա ռան ձին լույ սե րի 
ՄԻ Ա ՑՈՒՄ/ԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ ռե ժիմ ե րի ար տած-
րագ րային  կա ռա վա րում,  

o լույ սի տվիչ նե րի մուտ քային ազ դան շան նե րի 
վրա հիմ ված կա ռա վա րում (լ րա ցու ցիչ, ը ստ 
ցան կու թյան),

 y  Հեշ տու թյամբ տե ղա կայ վող, օգ տա գործ ման պատ-
րաստ, առ կա հա մա կար գը ար դի ա կա նաց նող լու-
ծում,

 y   Մի ջան կյալ ա մպ-սեր վե րում (cloud) ա պա հով գոր-
ծող գրա ֆի կա կան ին տեր ֆեյս՝ ըն թա ցիկ տվյալ նե-
րը հա վա քագ րե լու և CSV ձևա չա փով ար տա հա նե-
լու հնա րա վո րու թյամբ՝ հե տա գա վեր լու ծու թյան հա-
մար,

 y  Ս մարթ ֆոն նե րի ա ջակ ցու թյուն՝ մո նի թո րին գի, կա-
ռա վար ման և ծա նու ցում ե րի ստաց ման հա մար, 

 y  Ան սար քու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման ազ դան շան-
ներ և մի ջո ցա ռում եր՝ էլ. փոս տի կամ SMS հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով, 
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o ON / OFF audit reports.

o Fault and error notification.

o User activity report.

Also look at Figure 12 and Figure 13.

Figure 12. Street lighting automation. 
Source/Աղբյուրը` https://www.maximintegrated.com/en/appnotes/index.mvp/id/5347 http://www.ffautomation.com/solutions/streetlights.
shtml

Ն կար 12. Փո ղո ցային լու սա վո րու թյան ավ տո մա տա ցում:

GSM antenna
GSM ալեհավաք

3 streetlight groups
Փողոցային երեք 

Illumination and temperature sensors

Pulse kWh meter and “Master/Slave” mode switch

3x phase current measurement transformers
հոսանքի չափման եռաֆազ փոխակերպիչներ

Door alarm
դռան զանգ

dimming transformer
մգեցնող փոխակերպիչ

Actuator relays
գործարկիչ ռելեներ

3x phase voltage 
measurement sensors

լարման չափման 
եռաֆազ սենսորներ

AutoLog GSM-RTU
ինքնագրանցա-

մատյան GSM-RTU 
(հեռակառավարման 

 y  Օ րա կան, ամ սա կան կամ  շա բա թա կան հաշ վետ-
վու թյուն ներ.
o Է լեկտ րաէ ներ գի այի սպա ռում,
o  ՄԻ Ա ՑՈՒՄ/ԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ ռե ժիմ ե րի  ստու գա- 

քն նու թյան (աու դիտ) հաշ վետ վու թյուն ներ, 
o Ան սար քու թյուն նե րի և սխալ նե րի մա սին ծա-

նու ցում եր, 
o Օգ տա գոր ծո ղի գոր ծու նե ու թյան ակ տի վու թյան 

հաշ վետ վու թյուն:
 Տե՛ս նաև Ն կար 12 և Ն կար 13:

7 
 

 
 
  

Figure 7. Street lighting automation. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5347 
http://www.ff-automation.com/solutions/streetlights.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 

Network Controller 
ցանցի հսկիչ 

Local Product Cont-
roller / արտադրանքի 

տեղական հսկիչ 
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 Infrastructure

Naturally, the functional, street lighting 
infrastructure tightly relate with the road and traffic 
infrastructure. Thus it is everywhere where there 
are streets and various constructions.  It requires 
connection to electric grid, with related set of 
distribution and voltage transformer requirements.  

A citation from the EU STEER project for street 
lighting optimization:

Street lighting costs, i.e. electricity and 
maintenance, can be a significant expense 
for municipalities, so it is important to take 
advantage of opportunities for efficiency 
improvements. Manufacturers are 
continually developing products that are 
more energy efficient and cost-effective. 
New options are being developed for all 
applications, but matters are complex. 
Moreover, increasing traffic, demand of 

 Են թա կա ռուց ված քը
Բ նա կա նա բար, ֆունկ ցի ո նալ, փո ղո ցային լու սա վո-

րու թյան են թա կա ռուց ված քը սեր տո րեն կապ ված է ճա-
նա պար հային և փո ղո ցային են թա կա ռուց ված քի հետ: 
Ա մե նու րեք, որ տեղ կան փո ղոց ներ և տար բեր շի նու-
թյուն ներ, պա հանջ վում է մի ա ցում է լեկտ րա կան բաշ խիչ 
ցան ցին՝ բա վա րա րե լով բա ժան ման տու փե րի և լար ման 
տրանս ֆոր մա տոր նե րի աշ խա տան քի հա մար ան հրա-
ժեշտ պայ ման նե րը:

 Մեջ բե րում ԵՄ-ի՝ փո ղո ցային լու սա վո րու թյան օպ-
տի մա լաց մանն ու ղղ ված STEER ծրագ րից 

 Փո ղո ցային լու սա վո րու թյան հետ կապ ված ծախ
սե րը, այ սինքն, է լեկտ րաէ ներ գի ան և  սպա սար կու
մը, կա րող են բա վա կա նին ծախ սա տար լի նել քա ղա
քա պե տա րան նե րի հա մար, ու ս տի, կար ևոր է օ գտ
վել ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ըն ձե ռած 
հնա րա վո րու թյուն նե րից: Ար տադ րող նե րը շա րու նակ 
մշա կում են ա վե լի է ներ գաար դյու նա վետ ու ծախ
սար դյու նա վետ տե սա կա նի: Բո լոր կի րա ռու թյուն նե
րի հա մար  մշակ վում են նոր տար բե րակ ներ, սա կայն 
ի րա կա նում խն դիր նե րը բարդ են: Ա վե լին, ե րթ ևե կու
թյան ա ճը, ան վտան գու թյան նկատ մամբ բնա կիչ նե

Figure 13. Street Light Automation means Remotely Monitor and Control Street Lights. Reduce power 
consumption, maintenance costs and environmental impact. 
Source/Աղբյուրը` http://www.traxoid.com/Solutions/StreetLightAutomation.aspx

Ն կար 13. Փո ղո ցային լու սա վո րու թյան ավ տո մա տա ցու մը նշա նա կում է փո ղո ցային լույ սե րի հե ռա կա մո նի
թո րինգ և կա ռա վա րում: Նվա զեց նում է է լեկտ րաէ ներ գի այի սպա ռու մը, պահ պա նու թյան ծախ սե րը և շր ջա
կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյու նը:
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residents for safety, many regulations 
and an ever tightening budget make the 
decision of how to improve on energy and 
cost efficiency even more complicated. 

Measures 

There is a vast array of measures. The reality 
will be a mixture of these measures, these include: 
 y Reducing operating hours 
 y Reducing power and/or number of lamps 

operating 
 y Replacing inefficient light sources by efficient 

ones 
 y Replacing lighting fixture/luminaire 
 y Improving control system 
 y Improving maintenance practices”

An interesting trend that is developing 
worldwide is not only related to the replacement 
by the LEDs, but also using solar and wind energy 
to power the street lighting.  This is especially 
important for remote site cases, and depending 
on the remoteness can be economically more 
effective.  Possibly in future most of the lighting 
may be independent from the electrical grid.

This is a winning combination, also because 
the LEDs consume little, but solar power has 
intermittence and smaller is the storage battery, 
less is the cost. Naturally the storage battery’s size 
will depend on the light source power consumption.

The solar power use only is illustrated in Figure 
14, wind power use only –in Figure 15, and the 
combined solar and wind – in Figure 16.  Note 
that combined solar and wind power has an 
advantage compared to only solar or only wind.  
The advantage is related to the fact that combined 
solar+wind is lesser intermittent than only solar or 
only wind.  However installing two technologies at 
the same pole is more expensive, but somewhat 
compensated with smaller size of the battery. 

Anyway, decision to install either technology 
or their combination should be made based on 
the local wind and solar monitoring data.  E.g. if 
at a geographic location site sun prevails – then 
no need in wind turbine, and vice versa.  The 
combination may work well with about equal 
availability of the sun and wind.

րի պա հանջ նե րի խս տա ցու մը, բազ մա թիվ կա նո նա
կար գե րը և շա րու նա կա բար նվա զող բյու ջեն, ա վե
լի են բար դաց նում է ներ գաար դյու նա վե տու թյան ու 
ծախ սար դյու նա վե տու թյան բա րե լավ ման ու ղի նե րի 
ո րոշ ման գոր ծըն թա ցը:

 Մի ջոց ներ
Մի ջոց նե րի ը նտ րա նին լայն է և բազ մա զան: Ա ռա վել 

ար դյու նա վետ է հետ ևյալ մի ջոց նե րի հա մադ րու թյու նը .
 y Ա նար դյու նա վետ լու սա վո րու թյան ժա մե րի կր ճա-

տում, 
 y Լույ սի ա նար դյու նա վետ աղ բյուր նե րի փո խա րի նում 

ար դյու նա վետ նե րով, ին չը նպաս տում է թե սպառ-
ված է լեկտ րաէ ներ գի այի, թե շա հա գործ վող լամ պե-
րի քա նա կի կր ճատ ման,

 y Կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե լա վում,
 y Տեխ նի կա կան սպա սարկ ման գոր ծե լա կեր պե րի բա-

րե լա վում»:
Աշ խար հում ծա վալ վում է ու շագ րավ մի տում, ո րը 

կապ ված է ոչ մի այն լույ սի աղ բյուր նե րը ԼԴ-նե րով փո-
խա րի նե լու, այլև փո ղո ցային լու սա վո րու թյան նպա տա-
կով ար ևի և քա մու է ներ գի այի օգ տա գործ ման հետ: 
Սա հատ կա պես կար ևոր է հե ռա դիր վայ րե րի հա մար 
և, կախ ված հե ռա վո րու թյու նից, կա րող է տն տե սա պես 
ա վե լի ար դու նա վետ լի նել: Հնա րա վոր է, որ ա պա գա-
յում լու սա վո րու թյու նը մեծ մա սամբ լի նի է լեկտ րա կան 
ցան ցից ան կախ:

 Ցե րեկ վա ժա մե րին ար ևային է ներ գի ան փո խա-
կերպ վում է է լեկտ րա կա նի և լից քա վո րում կու տա կիչ 
մարտ կո ցը, ո րը սնում է լու սա տուն մութ ժա մե րին: Բնա-
կա նա բար, մարտ կո ցի չա փը (հետ ևա բար և ար ժե քը) 
կախ ված կլի նի լույ սի աղ բյու րի է ներ գի այի սպա ռու մից: 
ԼԴ-նե րի պա րա գա յում այս հա մադ րու թյու նը շա հե կան 
է, քա նի որ դրանք հա մե մա տա բար քիչ է ներ գի ա են 
սպա ռում:

 Մի այն ար ևային է ներ գի այի օգ տա գործ ման տար բե-
րա կը պատ կեր ված է Ն կար 14-ու մ, քա մու  է ներ գի այի 
օգ տա գործ ման տար բե րա կը՝ Ն կար 15-ու մ, ի սկ ար ևի 
և քա մու է ներ գի ա նե րի օգ տա գործ ման հա մադ րու թյու-
նը՝ Ն կար 16-ու մ: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, որ ար ևի և 
քա մու է ներ գի ա նե րի հա մադ րու թյունն ա ռա վե լու թյուն 
ու նի մի այն մեկ տի պի է ներ գի այի կի րառ ման տար բե-
րակ նե րի նկատ մամբ: Ա ռա վե լու թյու նը կապ ված է այն 
փաս տի հետ, որ ար ևային+ քա մու  է ներ գի ա նե րի հա-
մադ րու թյան դեպ քում հա մա կարգն աշ խա տու նակ կլի-
նի նաև դրան ցից որ ևէ մե կի առ կա յու թյան դեպ քում: Այ-
նու ա մե նայ նիվ, մեկ սյան վրա եր կու տեխ նո լո գի ա նե րի 
տե ղադ րում ա վե լի թանկ ար ժե, սա կայն դա ո րոշ չա-
փով փոխ հա տուց վում է մարտ կո ցի փոքր չա փով: 

Ինչ ևէ, տեխ նո լո գի ա նե րից որ ևէ մե կը կամ դրանց 
հա մադ րու թյու նը կի րա ռե լու մա սին ո րո շու մը պետք է 
կա յաց նել՝ հիմ վե լով  տվյալ տե ղան քում հող մային և 
ա րե գակ նային ռե սուր սի մո նի թո րին գի տվյալ նե րի վրա: 
Օ րի նակ՝ ե թե տվյալ աշ խար հագ րա կան տե ղան քում 
ար ևային օ րե րը և օր վա ըն թաց քում ար ևային ժա մե րը 
բա վա րար են, ա պա հող մա տուր բի նի ան հրա ժեշ տու-
թյուն չկա, և ը նդ հա կա ռա կը: Սրանց հա մադ րու թյու նը 
կա րող է լավ աշ խա տել ար ևի և քա մու առ կա յու թյան  
գրե թե հա վա սար պայ ման նե րի դեպ քում:
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Figure 14. Examples of solar only driven LED street lighting.

 
Figure 8. Examples of solar only driven LED street lighting. 

 

Solar PV plate beset 
back of the light 
արևային ֆոտո-
վոլտային թիթեղը 
հետևում է լույսի 
ուղղությանը 

Hardwares are stored  
in this room to lessen  

the impact from outside 
երկաթեղենի պահպան-
ման արկղ՝ դրսից ազդե-

ցությունները նվազեց-
նելու նպատակով 

Ն կար 14. Մի այն ա րե գակ նային է ներ գի այով ԼԴ փո ղո ցային լու սա վո րու թյան օ րի նակ ներ:

Figure 15. Examples of wind power only driven LED street lighting.

Ն կար 15. Մի այն հող մային է ներ գի այով ԼԴ փո ղո ցային լու սա վո րու թյան օ րի նակ ներ:
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2. ARCHITECTURAL 
LIGHTING – AESTHETICS, 
LIGHT AND HEAVY COLORS, 
COMPOSITION, ETC

In modern life, architectural lighting design 
is rather visible, in the sense that the interesting 
solutions usually are being noted and appreciated.  
Since it relates to aesthetical perception of people, 
all the artistic rules work here.

One can divide the architectural lighting into two 
main directions: 

 y  lighting of existing architectural construction, in 
many cases historic architectural monuments, 
sculptures and other artefacts;

 y  including the lighting as part of a new modern 
architectural design project.

Another important issue here is related to the 
fact that there are no strict rules, regulations, norms 
and standards for aesthetical lighting – the lighting 
design, just like the architecture, is obeying to the 
artistic expression, with only some, vital functional 
needs taken into consideration.

A few general rules here are: 

 y  Darker colors seem heavier;

 y  Smoother transitions give the feeling of 
lightness and need to be at the upper part of 
the architectural expression, and vice versa – 
contrasty transitions prefer to be at the bottom;

 y  Pure strong colors seem heavier – good for 
the bottom, and colors that are diluted by white 
seem lighter and are good for the top.

2.  ՃԱՐ ՏԱ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ  
ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ. ԷՍ ԹԵ ՏԻ
ԿԱ, ԹԵԹև և ԾԱՆՐ ԳՈՒՅ ՆԵՐ,  
ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾՔ ԵՎ ԱՅԼՆ

 Ժա մա նա կա կից կյան քում ճար տա րա պե տա կան 
լու սա վո րու թյան լու ծում ե րը բա վա կա նին տե սա նե լի 
են այն ի մաս տով, որ հե տաքր քիր լու ծում ե րը սո վո-
րա բար ու շադ րու թյուն են գրա վում և գնա հատ վում են: 
Քա նի որ տվյալ դեպ քում աշ խա տում է գե ղա գի տա-
կան ըն կա լու մը, այս տեղ գոր ծում են գե ղար վես տի բո-
լոր կա նոն նե րը:

 Ճար տա րա պե տա կան լու սա վո րու թյու նը կա րե լի է 
բա ժա նել եր կու հիմ ա կան ու ղ ղու թյուն նե րի.
 y  Առ կա ճար տա րա պե տա կան կա ռույ ցի, շատ դեպ-

քե րում՝ պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան-
նե րի, քան դակ նե րի և ար վես տի այլ գոր ծե րի լու սա-
վո րու թյուն,

 y   Լու սա վո րու թյու նը որ պես նոր, ժա մա նա կա կից 
ճար տա րա պե տա կան նա խագ ծի մաս: 
Այս տեղ նաև կար ևոր է նկա տի ու նե նալ, որ գե-

ղա գի տա կան լու սա վո րու թյան հա մար չկան խիստ 
կա նոն ներ, կա նո նա կար գեր, նոր մեր ու ստան դարտ-
ներ. լու սային դի զայ նը, ճիշտ այն պես, ի նչ պես ճար-
տա րա պե տու թյու նը, են թարկ վում է գե ղար վես տա կան 
ար տա հայտ ման կա նոն նե րին՝ հաշ վի առ նե լով մի այն 
ո րոշ կար ևոր ֆունկ ցի ո նալ կա րիք ներ: 

Ընդ հա նուր կա նոն նե րից մի քա նիսն ե ն՝
 y   Մուգ գույ ներն ա վե լի ծանր են թվում,
 y   Մեղմ ան ցում ե րը թեթ ևու թյան զգա ցո ղու թյուն են 

հա ղոր դում, և դրանք պետք է տե ղա կայ ված լի նեն 
ճար տա րա պե տա կան կա ռույ ցի վեր նա մա սում, և 
ը նդ հա կա ռա կը, կոնտ րաս տային ան ցում ե րը նա-
խընտ րե լի են ստո րին հատ վա ծում, 

 y  Ին տեն սիվ մա քուր գույ նե րը ծանր են թվում, և տե-
ղին են ներք ևի հատ վա ծի հա մար, ի սկ այդ գույ նե-
րի սպի տա կով տար րա լուծ ված ե րանգ նե րը, ա վե լի 
թեթև են թվում և գե րա դա սե լի են վե րին հատ ված-
նե րի հա մար:

Figure 16. Examples of combined solar and wind driven LED street lighting.

Ն կար 16. Ա րե գակ նային և հող մային է ներ գի ա նե րի օգ տա գործ ման հա մադ րու թյամբ ԼԴ փո ղո ցային լու սա
վո րու թյան օ րի նակ ներ:
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A citation from the http://www.colourlovers.com: 

To paraphrase a classic riddle, which 
weighs more: a pound of yellow feathers or 
a pound of red lead? Color may be a weighty 
subject, but the spectrum can’t be gaged in 
terms of tonnage. The Swiss painter Paul Klee 
observed that colour can be “neither weighed 
nor measured. Neither with scales nor with 
ruler can any difference be detected between 
two surfaces, one a pure yellow and the other 
a pure red, of similar area and similar brilliance. 
And yet, an essential difference remains, which 
we, in words, label yellow and red” (On Modern 
Art, 1948). Klee was right—even though colors 
don’t technically have weight, they can appear 
quite heavy and substantial or extraordinarily 
light and vaporous.

Visibility and artistic expression

There are historical, architectural monuments, 
old and new buildings and sculptures that has 
become the symbol or the “visit card” of that 
particular dwelling. One of the important tasks 
of architectural lighting is putting stress on the 
building via lighting, to provide its higher visibility 
and completeness on the dark background of the 
night (Figure 17).

 Մեջ բե րում http://www.colourlovers.com կայ քից.

Այլ կերպ ձևա կեր պենք դա սա կան հա նե լու կը՝ 
մեկ ֆունտ դե ղին փե տո՞ւրն է ա վե լի ծանր, թե մեկ 
ֆունտ կար միր կա պա րը: Գույ նը ծան րակ շիռ թե մա 
կա րող է լի նել, սա կայն սպեկտ րը հնա րա վոր չէ կշ
ռել: Ը ստ շվեյ ցա րա ցի նկա րիչ Փոլ Քլի ի դի տարկ
ման, գույ նը հնա րա վոր չէ «ո՛չ կշ ռել, ո ՛չ չա փել»: Ո ՛չ 
կշեռ քով, ո ՛չ քա նո նով հնա րա վոր չէ որ ևէ տար բե
րու թյուն գտ նել նույն մա կե րե սով և նույն պայ ծա ռու
թյան եր կու մա կեր ևույթ նե րի միջև, ո րոն ցից մե կը՝ 
լրիվ դե ղին է, մյու սը՝ լրիվ կար միր: Այ դու հան դերձ, 
կա մի է ա կան տար բե րու թյուն, ին չը մենք բա ռե
րով սահ մա նում ե նք որ պես դե ղին և կար միր» (On 
Modern Art, 1948): Քլին ճիշտ էր. թե պետ գույ նե րը 
տեխ նի կա պես կշիռ չու նեն, սա կայն դրանք կա րող 
են բա վա կան ծանր և շո շա փե լի, կամ ար տա սո վոր 
թեթև և ա նի րա կան թվալ:

 Տե սա նե լի ու թյուն և գե ղար վես տա կան 
ար տա հայտ չու թյուն

 Կան պատ մա ճար տա րա պե տա կան շի նու թյուն ներ, 
կո թող ներ, հին ու նոր հու շար ձան ներ և քան դակ ներ 
ո րոնք դար ձել են տվյալ քա ղա քի խորհր դա նի շը և 
այ ցե քար տը: Ճար տա րա պե տա կան լու սա վո րու թյան 
շնոր հիվ նմու շը ոչ մի այն տե սա նե լի է դառ նում օր վա 
մութ ժա մե րին, այլև, մթու թյան ֆո նի վրա ա ռանձ-
նա նա լով, դարձ նում ըն կա լում ա վե լի ամ բող ջա կան  
(Ն կար 17):

Figure 17. Increased visibility of architecture.

Ն կար 17. Ճար տա րա պե տա կան կա ռույ ցի տե սա նե լի ու թյան բարձ րա ցում:
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Parks - No strict regulation

In the parks the norms do not strictly regulate the 
LDC for the luminaires, as illustrated in Figure 18.

Figure 18. No strict regulation for luminaria LDC. 
Source/Աղբյուրը` http://www.houzz.co.uk/photos/1007278/kanpazar150cmgardenlightcontemporaryoutdoorfloorlamps

Ն կար 18. Լու սա տու նե րի ԼԲԿի խիստ կա նո նա կարգ ման պա հանջ ներ չկան:

Զ բո սայ գի ներ. խիստ կա նո նա կարգ ման 
բա ցա կա յու թյուն
Զ բո սայ գի նե րում կա րող են օգ տա գործ վել տար բեր 

ԼԲԿ-ե րով լապ տեր ներ, ին չը պատ կեր ված է Ն կար 18-
ու մ:

Ground luminaira

Ground luminaria, Figure 19, should have 
extra protection corresponding to the international 
protection code of IP67 – level 6 for dust and dirt 
particles and level 7 for water ingress. 

Figure 19. Ground luminaria

Ն կար 19. Գետ նի լապ տեր ներ:

 Գետ նի լապ տեր ներ
 Գետ նի լապ տեր նե րը (Ն կար 19) պետք է ու նե նան 

հա վե լյալ պաշտ պա նու թյուն, ո րը հա մա պա տաս խա-
նում է պաշտ պա նու թյան IP67 մի ջազ գային կո դին՝ 
6-րդ մա կար դակ՝ փո շու մաս նիկ նե րի, և 7-րդ մա կար-
դակ՝ ջրի ներ թա փանց ման հա մար:
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Low poles, including solar 
powered

Low poles, Figure 20 are very common in the 
parks.

Figure 20. Low poles in a park.

Ն կար 20. Ցածր լու սա սյու ներ զբո սայ գում։

 Ցածր, նաև՝ ար ևային է ներ գի այով աշ
խա տող լու սա սյու ներ
 Ցածր լու սա սյու նե րը (Ն կար 20) շատ տա րած ված 

են զբո սայ գի նե րում:
   

Variety of luminaires,  
incl vintage or retro

For architectural expression unlimited variety 
of luminaria can be used – look at Figure 21.

Figure 21. Triangular color shapes for the passage, irregular, prolonged shapes…

Ն կար 21. Ե ռան կյու նաձև, ան կա նոն, եր կայ նա կի գու նային ձևեր ան ցու ղի նե րի հա մար…

Լապ տեր նե րի տար բեր տե սակ ներ, այդ 
թվում՝ հնաոճ կամ ռետ րո
 Ճար տա րա պե տա կան ար տա հայտ ման հա մար կա-

րե լի է օգ տա գոր ծել լապ տեր նե րի ան սահ մա նա փակ 
տե սա կա նի. տե՛ս Ն կար 21:
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If retro style is used, or 19th century lighting 
poles are operated, however, they possess modern 
lighting technology, in many cases sodium lamps or 
LEDs Figure 22. 

Fountain illumination

This type of illumination is one of the most 
prominent examples of how appreciated could 
be an architectural lighting solution (Figure 23). 
Naturally a more enhanced, IP68 protection level is 
required here.

Figure 22. While retro, a more functional light or luminaire can be added to the pole.

Ն կար 22. Պահ պա նե լով ռետ րո ո ճը՝ լու սա սյու նե րը կա րե լի է հա մալ րել ա վե լի ֆունկ ցի ո նալ լույ սի աղ բյու րով 
կամ լու սա տու ով:

Figure 23. Fountain illumination.

Ն կար 23. Շատր վան նե րի լու սա վո րու թյուն:

 Ռետ րո ոճ կամ 19-րդ դա րի լու սա սյու ներ օգ տա գոր-
ծե լու դեպ քում, այ դու հան դերձ, կիրառվում են լուսա- 
վորության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ՝ նատ- 
րիումային լամպեր կամ ԼԴ-ներ (Նկար 22):

 Շատր վան նե րի լու սա վո րու թյուն 
Այս տի պի լու սա վո րու թյու նը ա ռա վել ար տա հայ տիչ 

կեր պով ա պա ցու ցում է ճար տա րա պե տա կան լու սա վո-
րու թյան լու ծում ե րի գնա հա տե լի ու թյու նը (Ն կար 23): 
Բնա կա նա բար, այս տեղ պա հանջ վում է պաշտ պա նու-
թյան ա վե լի բարձր՝ IP68 մա կար դակ:

 



- 167 -

ԳԼՈՒԽ 4. Ար տա քին լու սա վո րու թյուն

Building screens –  
Sidney opera
One of the most modern type of the illumination 

in the digital era is the use of powerful projection 
equipment for artistic expression. Figure 24 
illustrates this.

Figure 24. Sidney opera house without (top) and with projection-illumination. Despite of its 3d shape engineers 
achieved uniquely interesting lighting effect in a form of moving color pictures and patterns.

Ն կար 24. Սիդ նեյի օ պե րային թատ րո նի շեն քը ա ռանց ար տա պատ կե րող լու սա վո րու թյան (վեր ևում) և ար
տա պատ կե րող լու սա վո րու թյամբ: Չնա յած իր ե ռա չափ ձևին՝ ճար տա րա գետ նե րը հա սել են բա ցա ռիկ հե
տաքր քիր լու սա վո րու թյան է ֆեկ տի՝ շարժ վող գու նա վոր նկար նե րով ու նախ շե րով:

 Պատ կեր նե րի ստեղ ծում.  
Սիդ նեյի օ պե րային թատ րո նի շենք
Թ վային տեխ նո լո գի ա նե րի դա րաշր ջա նում լու-

սա վո րու թյան ա ռա վել ժա մա նա կա կից տե սակ նե-
րից մե կը գե ղար վես տա կան ձևա վոր ման հա մար 
հզոր պրոյեկ տո րի օգ տա գոր ծում է: Այն պատ կեր-
ված է Ն կար 24-ու մ:



- 168 -

CHAPTER 4.  Outdoor Lighting

Vandalism protection

In general, if vandalism is an issue, IK102 
category of protection is needed in addition to 
nonflammable, enforced encasement of luminaria.

3. STANDARDS AND 
NORMS FOR OUTDOOR 
LIGHTING, MEASUREMENT 
METHODOLOGY 

Documents
In Armenia the norms of the outdoor lighting 

are defined by the” – Republic of Armenia 
Construction norms: Artificial and Natural Lighting 
(RA CN II 8.03-2016). In Russia this is regulated 
by the “СНиП 23-05-95” and number of GOSTs 
such as СП 52.13330.2011 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И 
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ», Актуализи-
рованная редакция  СНиП 23-05-95*,  Издание 
официальное”, in the USA by the Roadway 
Lighting Standards, defined in a number of acts 
(e.g. Energy Policy Act 2005; Energy Independence 
and Security Act 2007; American Recovery and 
Reinvestment Act 2009, etc.). The Armenian code 
is developed based on the existing Russian norms, 
that, on its turn is based on EU norms, such as ISO 
standard ISO 93.080. 

International Commission on Illumination (usually 
abbreviated CIE for its French name, Commission 
internationale de l’éclairage) is the most important 
world authority in lighting science and engineering 
(http://cie.co.at/).  

Norms
The most important quantity that is being 

standardised is the brightness or the luminance 
of the pavement, please see “Luminance” section 
of Chapter 1. As it has been mentioned there, the 
luminance depends not only on the illumination, but 
also on reflective characteristics of the pavement, 
the type of the pavement, its reflective properties, 
and the condition – e.g. being wet, covered by snow 
or ice, etc., angle of illumination incidence. 

 Պաշտ պա նու թյուն վան դա լիզ մից 
Որ պես կա նոն, ե թե առ կա է վան դա լիզ մի դրս ևո-

րում ե րի հա վա նա կա նու թյուն (գո ղու թյուն, մե խա-
նի կա կան ներ գոր ծու թյուն, հր դե հում), ան հրա ժեշտ է 
ա պա հո վել լու սա տու ի IK102 դա սի պաշտ պա նու թյուն, 
և չայր վող նյու թից պատ րաստ ված, ու ժե ղաց ված պա-
տյան:

 
3. ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 
ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ՆԵՐՆ ՈՒ ՆՈՐ ՄԵ ՐԸ,  
ՉԱՓ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Փաս տաթղ թեր
 Հա յաս տա նում ար տա քին լու սա վո րու թյան նոր մե րը 

սահ ման վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան շի-
նա րա րա կան նոր մե րով՝ «Ար հես տա կան և բնա կան լու-
սա վո րում» (ՀՀ ՇՆ II 8.03-2016): Ռու սաս տա նում այն 
կար գա վոր վում է СП 52.13330.2011 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И 
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ», Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*,  Издание официальное, 
և մի շարք ԳՕՍՏ-ե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ «ГОСТ Р 
55706-2013 Ար տա քին ու տի լի տար լու սա վո րու թյուն: 
Դա սա կար գու մը և նոր մե րը» (ГОСТ Р 55706-2013 
Освещение наружное утилитарное. Классификация и 
нормы), Ա ՄՆ-ու մ կար գա վոր վում է « Ճա նա պարհ նե րի 
լու սա վոր ման ստան դարտ ներ»-ով (Roadway Lighting 
Standards), ո րը սահ ման վում է մի շարք օ րենք նե րով 
(օր.՝ 2005 թ. «Է ներ գե տիկ քա ղա քա կա նու թյան մա-
սին» օ րենք, 2007 թ. «Է ներ գե տիկ ան կա խու թյան և 
ան վտան գու թյան մա սին» օ րենք, 2009 թ. «Ա մե րի կայի 
վե րա կանգն ման և վե րա ներդ րում ե րի մա սին» օ րենք 
(Energy Policy Act 2005; Energy Independence and 
Security Act 2007; American Recovery and Reinvestment 
Act 2009) և այլն: ՀՀ-ու մ լու սա վո րու թյան ո լոր տի կար-
գա վոր ման գոր ծի քա կազ մը մշակ վել է ռու սա կա նի 
հի ման վրա, ո րն, իր հեր թին մշակ վել է ԵՄ-ի առ կա 
նոր մե րի՝ Ստան դար տաց ման մի ջազ գային կազ մա-
կեր պու թյան ISO 93.080 ստան դար տի հի ման վրա:

 Լու սա վո րու թյան մի ջազ գային հանձ նա ժո ղո վը 
(CIE) ա մե նա հե ղի նա կա վոր հա մաշ խար հային կա-
ռույցն է լու սա վո րու թյան ո լոր տում (http://cie.co.at/):

 Նոր մեր
 Ճա նա պար հա ծած կի պայ ծա ռու թյու նը՝ ճա նա պար-

հային լու սա վո րու թյան, նոր մա վոր ման են թարկ վող, 
հիմ ա կան հա րա չա փե րից մեկն է (տես I գլ խի Պայ
ծա ռու թյուն բա ժի նը): Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, պայ ծա-
ռու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն լու սա վո րու թյու նից, այլև 
ճա նա պար հա ծած կի ան դրա դարձ ման գոր ծակ ցից, 
ո րն, իր հեր թին, կախ ված է ճա նա պար հա ծած կի տե-
սա կից, վի ճա կից (օր.՝ թաց, ձնա պատ կամ սառ ցա-
պատ, և այլն) և լույ սի ան կման ան կյու նից:

2 IK-is the european code for EN 62262 standard pointing to the rate of electric devices/appliances protection against mechanical influence, 
with IK00 as the lowest and IK10 highest protection level.

 IK-ն՝ եվրոպական EN 62262 ստանդարտով սահմանվող թվային կոդ է, որը ցույց է տալիս էլեկտրասարքավորման պաշտպան- 
վածության աստիճանը մեխանիկական ներգործության նկատմամբ, որտեղ IK00-ն ամենացածր պաշտպանվածությունն է իսկ 
IK10-ը առավելագույնը:
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The total uniformity of the luminance is also 
standardised usually as > 0.4, i.e. the brightness of 
the darkest part of the pavement should not be less 
than 40% (0.4) of the brightness in the brightest 
area for the cases with average brightness of 
larger than 0.6 cd/m2. However, for the cases with 
average brightness of lesser than 0.6 cd/m2 the 
non-uniformity should not be less than 35% (0.35) 
of the brightness in the brightest area.  Table 1 
shows the norms in Armenia for city roadways of 
various categories and Table 2 for rural lighting – 
which are much simpler compared with city norms.

Table 1. The Armenian norms for the city roadway lighting.

Ա ղյու սակ 1. Հա յաս տա նի քա ղա քային ճա նա պարհ նե րի լու սա վո րու թյան նոր մե րը:

The road 
category3

Ճա նա
պար հի 
կար գը3

Average 
brightness 
of the road, 

cd/m2

Ճա նա պար
հի մի ջին 

պայ ծա ռու
թյու նը,  
կդ/մ2

Total 
uniformity of 
the pavement 
brightness,  

at least
Ճա նա պար հա
ծած կի պայ ծա
ռու թյան ը նդ

հա նուր հա մա
չա փու թյու նը, 

ա ռն վազն

Lane uniformity 
of the pavement 

brightness,  
at least

Ճա նա պար հա
ծած կի պայ ծա
ռու թյան գո տի
ա կան հա մա
չա փու թյու նը, 

ա ռն վազն

Average 
illumination 
of the road, 
at least, lx

Ճա նա պար
հի մի ջին 

լու սա վոր վա
ծու թյու նը, 
ա ռն վազն, 

լյուքս

Total 
uniformity 
of the drive 
illumination,  

at least
Նր բանց քի 

լու սա վոր վա
ծու թյան ը նդ

հա նուր հա մա
չա փու թյու նը, 

ա ռն վազն

Maximum relative 
density of power 

consumption  
W/(m2 lx 100),  
not more than
Էլ. է ներ գի այի 

սպառ ման ա ռա վե
լա գույն հա րա բե րա

կան խտու թյու նը  
Վտ/(մ 2 100 լյուքս), 

ոչ ա վե լի, քան

A1
A2
A3
A4

2,0
1,6
1,4
1,2

0,4 0,7
30
20
20
20

0,35
6,0
5,0
4,8
4,5

B1
B2

1,2
1,0 0,4 0,6 20

15 0,35 4,5
5,3

G1
G2
G3

0,8
0,6
0,4

0,4
0,4
0,35

0,5
0,5
0,4

15
10
6

0,25
5,0
5,0
5,0

 Նաև ստան դար տաց վում է լու սա վոր վա ծու թյան ը նդ-
հա նուր հա մա չա փու թյու նը՝ > 0.4 ցու ցի չով, այ սինքն, 
ճա նա պար հա ծած կի ա մե նա մութ հատ վա ծը չպետք է 
լի նի ա մե նա պայ ծառ հատ վա ծի պայ ծա ռու թյան 40%-ից 
(0.4) պա կաս՝ այն դեպ քե րում, ե րբ մի ջին պայ ծա ռու-
թյու նը պետք է լի նի  ա վե լի քան 0.6 կդ/մ2: Այն դեպ-
քե րում, ե րբ (ը ստ ճա նա պար հի կար գի) մի ջին պայ ծա-
ռու թյու նը 0.6 կդ/մ2-ից փոքր է, ան հա մա չա փու թյու նը 
չպետք է լի նի ա մե նա պայ ծառ հատ վա ծի պայ ծա ռու թյան 
35%-ից (0.35) պա կաս: Ա ղյու սակ 1-ու մ ներ կա յաց ված 
են Հա յաս տա նում տար բեր կար գե րի քա ղա քային ճա-
նա պարհ նե րի, ի սկ Ա ղյու սակ 2-ու մ՝ գյու ղա կան ճա նա-
պարհ նե րի լու սա վո րու թյան նոր մե րը, ո րոնք շատ ա վե լի 
պարզ են, ի տար բե րու թյուն քա ղա քային նոր մե րի:

Table 2. The Armenian norms for the rural lighting.

Category
Կար գը

Average illumination,  
at least, lx

Մի ջին լու սա վոր վա ծու
թյու նը, ա ռն վազն, լյուքս

Non-uniformity,  
at least

Ան հա մա չա փու
թյու նը, ա ռն վազն

Main streets, public and shopping center squares 
Հիմ ա կան փո ղոց ներ, հան րային հրա պա րակ ներ,  
ա ռևտ րի կենտ րոն նե րի հրա պա րակ ներ

10,0

0,25
Urban streets:

- Main
- Secondary

Քա ղա քային փո ղոց ներ՝
-  Հիմ ա կան 
- Երկ րոր դա կան

6,0
4,0

Horticultural and cottage association areas village streets and drives
Այ գե գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րի ու քո թեջ նե րի տա րածք ներ
 գյու ղա կան փո ղոց ներ ու նր բանցք ներ

2,0 0,10

Ա ղյու սակ 2. Հա յաս տա նի գյու ղա կան ճա նա պարհ նե րի լու սա վո րու թյան նոր մե րը:

3 A1 being highest category highway and G3 – lowest category roadway. 
A1՝ ամենաբարձր կարգի մայրուղի, G3` ամենացածր կարգի ճանապարհ:
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The norms regulate the illumination values for 
pedestrian passes in the range of 1-20 lx, depending 
on the human traffic, and uniformity ranging from 
0.1 to 0.3. 

The norms also regulate architectural lighting, in 
the range of 3 – 10 cd/m2 for local and flood lighting 
and within 8-30 cd/m2 for artistic “definitive” lighting. 

The norms regulate also commercial activity 
related lighting, emergency lighting, etc., as well as 
glare and other parameters.

The measurement methodology 

The measurement methodology is standard, 
on the essential working planes, via e.g. using a 
luxmeter,  however there are a number of issues 
that one needs to take into consideration for the 
street lighting:

1.  Streets have very large area, they are hundreds 
of kilometers long

2.  For the streets, it is more essential the 
luminance of the pavement in cd/m2 rather than 
the illumination level in lx.

3.  Street conditions are subject to wearing, weather, 
nature elements and any force majeure that can 
substantially change the luminance levels.

4.  Responsibility of correct lighting, hence the 
measurement validity is the factor that influences 
traffic accidents with human casualties.

The imaging photometers are used more and 
more frequently, based on CIE 140-2000 Road 
Lighting Calculations methodology. Road lighting 
for main roads is normally specified using the 
following parameters:

1. Average road surface luminance (Lav)

2. Overall road surface luminance uniformity (UO)

3. Longitudinal road surface luminance uniformity 
(UL)

4. Threshold increment (TI%)

5. Surround ratio (SR)

All these parameters are taken into consideration 
by the methodology that e.g. Konica Minolta 
2D Color Analyser CA-2500 is using (http://
sensing.konicaminolta.asia/2014/09/road-lighting-
measurement-using-imaging-photometer/, Figure 
25):

A 2D imaging photometer using high resolution 

Նոր մե րով կար գա վոր վում են հե տի ոտն ան ցում-
նե րի հա մար լու սա վոր վա ծու թյան ար ժեք նե րը՝ 1-20 
լյուք սի շր ջա կայ քում, կախ ված հե տի ոտ նե րի հոս քի 
ին տեն սի վու թյու նից, և հա մա չա փու թյու նը՝ 01.-0.3 մի-
ջա կայ քում:

 Նոր մա վոր վում է նաև ճար տա րա պե տա կան լու սա-
վո րու թյու նը՝ 3-10 կդ/մ2 մի ջա կայ քում՝ տե ղային և ո ղո-
ղող լու սա վո րու թյան հա մար, և 8-30 կդ/մ2 մի ջա կայ-
քում՝ գե ղար վես տա կան «ընդգ ծող» լու սա վո րու թյան 
հա մար:

 Նոր մե րը նաև կար գա վո րում են գո վազ դային գոր-
ծու նե ու թյա նը ա ռնչ վող լու սա վո րու թյու նը, նաև ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ նե րում պա հանջ վող լու սա վո րու թյու-
նը, շլաց նող փայ լը, և այլ հա րա չա փեր։

 Չափ ման մե թո դա բա նու թյու նը 
Չափ ման մե թո դա բա նու թյու նը ստան դարտ է, կա-

տար վում է հիմ ա կան աշ խա տան քային տա րածք նե-
րում, օ րի նակ՝ լյուքս մետ րի օգ նու թյամբ, սա կայն կան 
ո րոշ խն դիր ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
փո ղո ցային լու սա վո րու թյան դեպ քում.
1.   Փո ղոց նե րի դեպ քում ա ռա վել կար ևոր է ճա նա-

պար հա ծած կի պայ ծա ռու թյու նը՝ կդ /մ2-ով, քան լու-
սա վո րու թյան մա կար դա կը՝ լյուք սով:

2.   Փո ղոց նե րը են թա կա են մաշ վա ծու թյան, ե ղա նա-
կային, բնա կան ա ղետ նե րի և ֆորս-մա ժո րային 
ի րա վի ճակ նե րի ազ դե ցու թյուն նե րին, ին չը կա րող է 
զգա լի ո րեն փո խել պայ ծա ռու թյան մա կար դա կը:

3.   Ճիշտ լու սա վո րու թյան հա մար պա տաս խա նատ-
վու թյու նը, ու ս տի և չափ ման հա վաս տի ու թյունն այն 
գոր ծոնն է, ո րն ու ղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նի մահ-
վան ել քով ճա նա պար հային պա տա հար նե րի վրա:
 Պատ կե րային լու սա չա փե րը (imaging photometers) 

ա վե լի ու ա վել հա ճախ են օգ տա գործ վում՝ հիմ վե լով 
ԼՄՀ-ի «140-2000 Ճա նա պար հային լու սա վո րու թյան 
հաշ վար կի» մե թո դա բա նու թյան վրա: Հիմ ա կան ճա-
նա պարհ նե րի դեպ քում ճա նա պար հային լու սա վո րու-
թյու նը սո վո րա բար սահ ման վում է՝ օգ տա գոր ծե լով 
հետ ևյալ հա րա չա փե րը.
1. Ճա նա պար հի մա կեր ևույ թի մի ջին պայ ծա ռու թյուն 

(Lav),
2. Ճա նա պար հի մա կեր ևույ թի ը նդ հա նուր պայ ծա ռու-

թյան հա մա չա փու թյուն (UO),
3. Ճա նա պար հի մա կեր ևույ թի եր կայ նա կի պայ ծա ռու-

թյան հա մա չա փու թյուն (UL),
4. Պայ ծա ռու թյան շե մային տար բե րու թյուն նե րի աճ 

(TI%),
5. Ծայ րա մա սային լու սա վոր վա ծու թյան գոր ծա կից 

(SR):
 Այս բո լոր հա րա չա փե րը հաշ վի են ա ռն վել այն մե-

թո դա բա նու թյան մեջ, որ օգ տա գոր ծում է, օ րի նակ՝ 
«Konica Minolta 2D Color Analyser CA-2500» սար քը 
(http://sensing.konicaminolta.asia/2014/09/road-lighting-
measurement-using-imaging-photometer/, Ն կար 25):
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CCD sensor is able to measure luminance 
distribution for the entire road surface area instead 
of just luminance of predefined points, thus 
providing more comprehensive information for the 
analysis of road lighting performance in a shorter 
time.

The set-up and measurement time required 
for road lighting measurement with an imaging 
photometer is also much shorter as compared 
to conventional spot photometer as the imaging 
photometer captures the luminance distribution of 
the entire road surface area in just a few seconds. 
Hence, the road closures can be largely reduced.

Figure 25. Konica Minolta 2D Color Analyser CA2500. 
Source/Աղբյուրը` http://www.konicaminolta.eu/en/measuringinstruments/products/lightdisplaymeasurement/displaycolouranalyzer/ca
2500/introduction.html

Ն կար 25. Konica Minolta 2D Color Analyser CA2500:

2D պատ կե րային ֆո տո մետ րը (պայ ծա ռա չա փը), 
ո րն օգ տա գոր ծում է բարձր լու ծո ղու նա կու թյամբ CCD 
սեն սոր, կա րո ղա նում է չա փել ճա նա պար հի ամ բողջ 
մա կեր ևույ թի վրա պայ ծա ռու թյան բաշխ վա ծու թյու նը, 
և ոչ թե մի այն նա խա պես սահ ման ված կե տե րի պայ-
ծա ռու թյու նը:  Սա թույլ է տա լիս սեղմ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում տրա մադ րել ա վե լի հա մա պար փակ տե ղե-
կու թյուն ներ  ճա նա պար հային լու սա վո րու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան վե րա բե րյալ:

 Պատ կե րային ֆո տո մետր - պայ ծա ռա չա փով ճա-
նա պար հային լու սա վո րու թյան չափ ման հա մար պա-
հանջ վող նա խա պատ րաստ ման և չափ ման ժա մա-
նա կը նույն պես շատ ա վե լի կարճ է: Ի տար բե րու թյուն 
ա վան դա կան կե տային պայ ծա ռա չա փի, պատ կե րային 
պայ ծա ռա չա փը  ամ բողջ ճա նա պար հի մա կեր ևույ թին 
պայ ծա ռու թյան բաշխ վա ծու թյու նը գրան ցում է ըն դա-

Even a more cost effective variation of this 
method is being used by Russian Lighting Research 
Institute after S.I. Vavilov (ООО «ВНИСИ»). It uses 
a digital single lens reflex camera that photographs 
the pavement of the roadway, and then a special 
developed software subtracts the luminance data 
Figure 26. The van cruises the street at the same 
time making the photographs.  The method is very 
quick compared to other pointwise measurements, 
yielding the maps of the roadway luminance.

 

 

մե նը մի քա նի վայր կյա նում: Հետ ևա բար, կա րե լի է 
զգա լի ո րեն նվա զեց նել նաև ճա նա պարհ նե րը փա կե լու 
դեպ քե րը:

Այս մե թո դի շատ ա վե լի ծախ սար դյու նա վետ տար-
բե րակն օգ տա գործ վում է Ռու սաս տա նի Ս. Ի. Վա վի լո-
վի ան վան լու սա վո րու թյան հե տա զո տու թյան ի նս տի-
տու տի կող մից (ООО «ВНИСИ»): Այն օգ տա գոր ծում է 
մեկ ո սպ նյա կով թվային հայե լային տե սախ ցիկ, ո րը 
լու սան կա րում է ճա նա պար հա ծած կը, այ նու հետև հա-
տուկ մշակ ված հա մա կարգ չային ծրագ րով հան վում 
են պայ ծա ռու թյան մա սին տվյալ նե րը (Ն կար 26): Մե-
քե նան ան ցնում է փո ղո ցով, միև նույն ժա մա նակ կա-
տա րե լով լու սան կա րա հա նում եր: Ի տար բե րու թյուն 
կե տային չա փում ե րի, այս մե թո դը շատ ա րագ հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս  ստեղ ծել ամ բողջ ճա նա պար հի 
պայ ծա ռու թյան քար տեզ նե րը:
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Figure 26. Mobile lighting engineering laboratory. 
Source/Աղբյուրը` http://www.vnisi.ru/joomla/en/serviceseng/mobilelabeng 

Ն կար 26. Լու սա տեխ նի կայի շար ժա կան լա բո րա տո րի ա:
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