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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;

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ.
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒ
ԹՅԱՆ, ՀԵՏԻՈՏՆԵՐԻ, ԶԲՈՍԱՅ
ԳԻՆԵՐԻ, ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ԵՎ ԲՆՈՒ
ԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ
Օրվա մութ ժամերին մարդկանց և շրջակա միջա
վայրի ներդաշնակության ապահովումը արտաքին լու
սավորության խնդիրն է:
Արտաքին լուսավորությունը հնարավորություն է
տալիս արևային լույսի ժամերից հետո երկարացնել
արդյունավետ գործունեությունը դրսում, ինչը հատկա
պես կարևոր է, օրինակ, բևեռային շրջաններին մոտ
երկրների համար: Անհրաժեշտ է տարբերակել ֆունկ
ցիոնալ և գեղագիտական կիրառությունները:
Ֆունկցիոնալ կիրառությունը՝ առաջին հերթին
փողոցների ու ճանապարհների լուսավորության, հե
տիոտների և տրանսպորտային միջոցների անվտան
գության ապահովումն է (Նկար 1), մինչդեռ գեղա
գիտական կիրառությունը նախ և առաջ կապված է
ճարտարապետության, լանդշաֆտային դիզայնի, հու
շարձանների և այլ գեղարվեստական արտահայտչա
միջոցների հետ (Նկար 2):
Ստորև ներկայացվում է հարաչափերի ցանկը,
որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտաքին լուսա
վորությունը կազմակերպելիս.
1. 	Լուսավորության մակարդակները՝ ըստ նորմերի և
ստանդարտների,
2. Էներգաարդյունավետություն,

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

3. 	Գեղագիտությունը և ճարտարապետական միջա
վայրի հետ ինտեգրումը,

5. Integration into electric, transport and other
infrastructure;

4. 	Պաշտպանություն եղանակային և մեխանիկական
ազդեցություններից,

6. Photoluminescence – street markings;
7. Safety;

5. Ինտեգրում էլեկտրական, տրանսպորտային և այլ
ենթակառուցվածքներում,

8. Automation, reliability, including monitoring;

6. 	Ֆոտոլ յումինեսցենցիա՝ ճանապարհային գծան
շում
ն եր,

9. Environmental aspects, light pollution.

7. Անվտանգություն,
8. Ավտոմատացում, հուսալիություն, այդ թվում՝ մոնի
թորինգ,
9. Շրջակա միջավայրի պաշտպանության նկատա
ռում
ն եր, լուսային աղտոտում:
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Figure 1. Examples of functional outdoor lighting

Նկար 1. Արտաքին ֆունկցիոնալ լուսավորության օրինակներ

Figure 2. Examples of architectural lighting.
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Նկար 2. Ճարտարապետական լուսավորության օրինակներ

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.

1.	ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒ
ԹՅՈՒՆ. ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒ
ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑ
ՎԱԾՔԸ, ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Փողոցային լուսավորությունը զգալիորեն մեծաց
նում է փոխադրման անվտանգությունը, ինչն այս դեպ
քում առաջնային նպատակ է: Փողոցային լուսավո
րության հիմ
ն ական հարաչափը ճանապարհածածկի
պայծառությունը կամ լուսավորվածությունն է: Այստեղ
պայծառությունը բաղկացած է ճանապարհածածկի
լուսավորվածության մակարդակի և անդրադարձնող
հատկությունների համադրությունից:
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Reflectivity of the
pavement

Ճանապարհածածկի
անդրադարձելիություն

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).

Ակնհայտորեն, օրինակ, երկաթբետոնե ճանապար
հածածկը, որն ունի ավելի բարձր անդրադարձման
գոր
ծա
կից՝ շուրջ 0.5, և նոր, թարմ աս
ֆալ
տա
պատ
ճանապարհածածկը, որի անդրադարձման գործակի
ցը 0.04 է, լուսավորվածության միևնույն մակարդակի
դեպքում, կանդրադարձնեն տարբեր քանակի լույս,
հետևաբար, կապահովեն տարբեր պայծառություն:
Այսինքն, այն ճանապարհածածկը (սա վերաբերում
է ցանկացած մակերևույթի), որի անդրադարձելի
ությունն ավելի բարձր է, ավելի պայծառ է երևում,
քանի որ պայծառությունը դա լուսավորված մակեր
ևույթից անդրադարձած լույսն է, որն ընկնելով մարդու
աչքի մեջ՝ տեսանելի է դարձնում առարկան (Նկար 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/cool-pavements.
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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/Light-and-Sight/SciMedia/Images/Types-of-reflection, http://www.slideshare.net/MikePitcher/luminaires-module-3

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

Brushed aluminum
հղկված ալյումին

0.5-0.6

Peened aluminum
ավազաշիթով մշակված
ալյումին

0.7-0.8

White paint on steel
սպիտակ ներկված
պողպատ

~ 0.8 (up to / մինչև)

Glossy white plastic
փայլող սպիտակ
պլաստիկ

~ 0.9 (up to / մինչև)

Spread
տարածվող

Diffuse
ցրվող

Նկար 4. Հայելային, միջանկյալ կամ սահմանափակ ցրումով, և ցրված կամ դիֆուզ անդրադարձում, նաև
մի քանի նյութեր և մակերևույթի տեսակներ:

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.

Լույսի բաշխման կոր
Ակնհայտորեն, իրական ճանապարհածածկերը
լամբերտյան դիֆուզոր չեն, հատկապես երբ թաց են,
ծածկ
ված են սա
ռույ
ցով կամ ձյու
նով: Այդ դեպ
քում
փայլը շատ է: Այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել լու
սատուների լույսի անկյունային բաշխվածությունը կամ,
այլ կերպ ասած, լույսի բաշխման կորը (ԼԲԿ), Նկար 5:

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/decoding-luminous-intensity-distribution-data-for-led-modules,
http://www.slideshare.net/MikePitcher/luminaires-module-3
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Photometric
distribution
- polar
intensity
diagram
Photometric
distribution
- polar
intensity
diagram
ᴉᴄ᳨ᴆᳬ᳴ᳲᳶ᳨ᳶ᳨
ᳩ᳨᳴ᴉᴗ
ᳩᴎᳬᴃ᳨ᳲ
ᳲᴆᳬᴄᳲᴅᴉᳰ᳨
ᳪᳵ᳨ᴁ᳨ᴆᳶᳬᴇ
Լուսատեխնիկական բաշխում՝ բևեռային ինտենսիվության գծապատկեր

Polar luminous intensity
graph: The diagram
Polar
luminous
intensity of
illustrates
the distribution
luminous
graph:
The intensity,
diagram in
candelas,
the luminaire.
illustrates
the of
distribution
of
The photometric curve
luminous intensity, in
provides a visual guide to the
candelas,
oflight
the luminaire.
type of
distribution
The
photometric
produced
by thecurve
luminaire
provides
visual
guide to
the
e.g. awide,
narrow,
direct,
indirect
etc.
type of light
distribution
The diagram
shows the
produced
by the luminaire
illumination
against
ǀĞƌƚŝĐĂů
e.g.
wide, narrow,
direct,
ĂŶĚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂŶŐůĞƐŽĨƚŚĞ
indirect etc.
ůƵŵŝŶĂŝƌĞ͘For example, the
The
diagramintensity
shows the
luminous
at 0q
illumination
against
horizontal
anglevertical
and 30q
andvertical
horizontal
angles
of
angle
is 300cd.
the luminaire. For example,
the luminous intensity at 0
horizontal angle and 30
vertical angle is 300cd.

Intensity values in cd/1000Im

ᴉᴄ᳨ᳲ ᳷ᴄᴋᳲ ᳩᴎᳬᴃ᳨ᳲ
ᳲᴆᳬᴄᳲᴅᴉᳰ᳨
Լուսային հոսքի
բևեռայինᳮ
Intensity values in cd/1000Im
ᴈᴉᴈ᳨ᳫᴇᴉ
ᳪᳵ᳨ᴁ᳨ᴆᳶᳬᴇᳯ
ᳳᴉᴄ᳨ᴆᴉᳲ
ᳳᴉᴄ᳨ᳲ ᳷ᴄᴋᳲ
ինտենսիվության
ᳲᴆᳬᴄᳲᴅᴉᳰ᳨
ᳩ᳨᳴ᴉᳯէ
գծապատկերը
ցուցադրում
(ᳶ᳨ᳫᳬᳳ᳨):
լուսատուի
լուսային հոսքի
ᴉᴄ᳨ᴆᳬ᳴ᳲᳶ᳨ᳶ᳨ ᳶᴇᳯ
ինտենսիվության բաշխումը
ᴆᴇ᳨᳨ᳫᴇᴉ ᳮ ᴆᳬᴄ᳨᳹ᳶ᳨
(կանդելա):
Լուսատեխնիկական
ᴉ᳹ᳬᴈᴉᴈ
ᳳᴉᴄ᳨ᴆᴉᳲ
կորը տրամադրում
է
᳨ᴇᴆ᳨ᳫᴇᴅ᳹
ᳳᴉᴄᳲ ᳩ᳨᳨᳴
տեսողական
ուղեցույց
լուսատուի
ᴆᳬᴄ᳨ᳶᳲ, ᳨ ᳮᴗ ᳳ᳨, ᳬ᳹,
ᴉ᳨᳹᳹ᳶᳲ, ᳨ᴉ᳨᳹᳹ᳶᳲ
ᴎ ᳨ᳳ:
արտադրվող
լույսի բաշխման
տեսակին, այն ᳷᳨᳨ᳫᴇᴉ
է՝ լայն, նեղ,ᳮ
᳄ᳵ᳨ᴁ᳨ᴆᳶᳬᴇᳯ
ᳳᴉᴄ᳨ᴅᴇᴉᳯ
ᳳᴉᴄ᳨ᴆᴉᳲ
ուղղակի,
անուղղակի
և այլն:
ᴆᳬᴄᳲᴅᴉᳰ᳨ ᳨ᴇᳱᳬᴋᳬᴇ,
ᴉ᳨᳹᳹᳷᳨᳨ᴈ ᴎ ᳷ᴇᳲ᳨᳭ᳶᳫ/1000ᳳ
Գծապատկերը համադրում է
ᳶ᳨ ᳨ᳶᴉᳬᴇᳲ ᳷ᳬᴆ:
Ինտենսիվության արժեքներ,
լուսավորումը
լուսատուի
᳦ᴇᳲ᳨ᳶᴗ
᳷ᴇᳲ᳨᳭ᳶ᳨
0q ᴎ
կդ/1000լմ
ուղղահայաց
և
հորիզոնական
ᴉ᳨᳹᳹᳷᳨᳨ᴈ 30q
անկյունների
հետ:
Օրինակ՝
᳨ᳶᴉᳬᴇᳲ
ᳫᳬᴁᴋᴉ
ᳳᴉᴄ᳨ᳲ ᳲᴆᳬᴄᳲᴅᴉᳰᴉᳯ
հորիզոնական
0 և ուղղահայաց
300ᳶᳫ ᳮ:դեպքում
30 անկյունների
լուսային ինտենսիվությունը
Figure 1. Light distribution curve (LDC) angular distribution of light (ADL) of a light source. 300կդ է:

Նկար 5. Լույսի բաշխման կորը (ԼԲԿ/LDC), լույսի աղբյուրից լույսի անկյունային բաշխվածությունը (ԼԱԲ/
ADL):

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.

Փողոցային լուսավորության հաջորդ կարևոր հատ
կությունը, որը կարգավորվում է նորմերով ու ստան
դարտներով, լուսավորության բաշխվածության համա
չափությունն է (Նկար 6), որը նույնպես մեծապես պայ
մանավորված է լուսատուների ԼԲԿ-ով, ինչպես նաև
լուսասյուների միջև եղած հեռավորությունով: Բնակա
նաբար, լուսասյուների միջև հեռավորությունը հնարա
վորինս մեծացնելու համար օգտագործվում են բարձր
լուսասյուներ և լայն ԼԲԿ ունեցող հզոր լուսատուներ:
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ԳԼՈՒԽ 4. Արտաքին լուսավորություն

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

Նկար 6. Լուսավորվածության համաչափությունը
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
architectural environment

integration

to

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.

Լուսատուների ԼԲԿ-երի մի քանի տեսակներ կան՝
համապատասխան լուսավորության ու ղղորդվածու
թյան բաշխման տիպերին։ Սովորաբար լուսասյուների
վրա լուսատուներն ունեն հետևյալ ֆունկցիաները.
1. ապահովում են նորմերով սահմանված լուսավոր
վածության մակարդակը,
2. 	համապատասխանում են արտաքին լուսավորու
թյան համար նախատեսված ստանդարտներին,
որոնք ապահովում են էլեկտրական ու ֆիզիկական
հարաչափերի կայունությունն
անկախ եղանա
կային պայմաններից (քամի, անձրև, ձյուն, սառույց
և այլն)
3. դիմանում են մեխանիկական ազդեցություններին՝
ն երին (ցնցում
ն երին), ինչպես նաև վան
տատանում
դալիզմի դրսևորում
ն երին, և այլն,
4. հ
	 եշտությամբ ներառվում են էլեկտրական, տրանս
պորտային և այլ ենթակառուցվածքներում,
5. ապահովում են գեղագիտական նկատառում
ն երը
և ինտեգրվում են ճարտարապետական միջավայ
րում,
6. ապահովում են տեղադրման և շահագործման դյու
րինությունը և ծախսարդյունավետությունը:
Էներգաարդյունավետություն, լուսավորվածության
մակարդակ և համաչափություն ապահովելու նպատա
կով լուսատուներն ունեն հատուկ օպտիկական բա
ղադրիչներ, ինչպես օրինակ՝ անդրադարձիչներ, դի
ֆուզորներ կամ դրանց համադրությունը, ինչը թույլ է
տալիս ապահովել որոշակի ԼԲԿ-եր, այսինքն, օգնում
է համաչափ լուսավորվածության համար լույսն ու ղղել
անհրաժեշտ ու ղղություններով:
Իրականում, լույսի որոշ ժամանակակից աղբյուր
ներ, օրինակ՝ լուսարձակող դիոդները (ԼԴ/LED), ար
դեն իսկ համալրված են անհրաժեշտ ԼԲԿ ապահովող
օպտիկական տարրերով: Այս դեպքում լուսատուների
ն ական ֆունկցիան՝ եղանակային պայմաններից
հիմ
պաշտպանության և լուսավորության սարքերի էլեկտ
րական ու ֆիզիկական հարաչափերի կայունության
ապահովումն է:
Տարբեր երկրների ստանդարտներում՝ լուսավո
րության համակարգերի ԼԲԿ-երի դասակարգումը
տարբեր է: Օրինակ՝ ԱՄՆ ստանդարտների համա
կարգը լույսի բաշխվածության տեսակները (ԼԲՏ/ light
distribution patterns - LDP) սահմանում է Տեսակ I-ից
մինչև Տեսակ V, ինչպես նկարագրված է Նկար 7-ու մ,
ելնելով ճանապարհների կամ խաչմերուկների կիրա
ռական կարիքներից:
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Figure 7. Light distribution patterns’ categorization (USA).
Source/Աղբյուրը` http://onlinemanuals.txdot.gov/txdotmanuals/hwi/luminaires.htm#i1002398

Նկար 7. Լույսի բաշխվածության տեսակների դասակարգում (ԱՄՆ):

In the Russian standard the LDC-s are categorized as Concentrated (концентрированная - 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.

Ստանդարտների ռուսական համակարգում
ԼԲԿ-երը դասակարգվում են որպես՝ կոնցենտ
րաց
ված (концентрированная - К), խոր (глубокая
- Г), կո
սի
նու
սային կամ ցր
ված (косинусная или
диффузная - Д), կիսալայն (полуширокая - Л), լայն
(широкая - Ш), սինուսային (синусная С) և հավասա
րաչափ (равномерная - М), ինչպես պատկերված է
Նկար 8-ում:

Figure 8. LDC categorization (Russia).
Note: American categorization is for roads and the Russian - for all cases of LDC-s. Categorized as Concentrated (концентрированная - 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).
Source/Աղբյուրը` Л. П. Варфоломеев, 2013г. “Элементарная Светотехника”.

Նշում՝ ամերիկյան դասակարգումը վերաբերում է ճանապարհներին, իսկ ռուսականը ներառում է բոլոր տիպի ԼԲԿ-ները: Դասակար
գումը որպես՝ կոնցենտրացված (концентрированная - К), խոր (глубокая - Г), կոսինուսային կամ ցրված (косинусная или диффузная
- Д), կիսալայն (полуширокая - Л), լայն (широкая - Ш), սինուսային (синусная С) և հավասարաչափ (равномерная - М):

Նկար 8. ԼԲԿ դասակարգում (Ռուսաստան):

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).

Լուսատուները կարող են բնութագրվել նաև
«եռաչափ» ԼԲԿ-ի միջոցով, այնու ամենայնիվ, շատ
դեպքերում սիմետրիայի շնորհիվ երկու ու ղղահա
յաց հարթությունները բավական են լուսատուն
բնութագրելու համար (Նկար 9):

- 152 -

ԳԼՈՒԽ 4. Արտաքին լուսավորություն

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

Նկար 9. Եռաչափ ԼԲԿ

Luminaire efficiency

Lուսատու ի արդյունավետություն

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

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ցանկացած լու
սատու, որպես օպտիկական սարք, ունի իր արդյու
նավետությունը, ինչպես սահմանված է Հավասարում
1‑1-ում:

Equation 1-1

Հ
 ավասարում 1‑1

K = Fluminaire/Fsource.

K = Fլուսատու/Fաղբյուր

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

Այլ կերպ ասած, լուսատու ի արդյունավետությունը,
դա լամպերի (աղբյուրի) արտադրած ընդհանուր լու
սային հոսքի այն տոկոսն է, որը արձակվում է լուսա
տու ի կողմից:
Այս արդյունավետությունը կարող է տատանվել
ջա
կայ
քում, կախ
ված լու
սա
տուի մի
50% - 93%-ի մի
շարք հատկանիշներից, կամ նույնիսկ կարող է հասնել
մինչև 100% վերոհիշյալ ԼԴ լուսատու ի պարագայում,
քանի որ անհրաժեշտ ԼԲԿ ստանալու համար լուսա
տուն հավել յալ օպտիկական տարրերով համալրելու
անհրաժեշտությունը չկա (Նկար 10): Բնականաբար,
այս դեպքում լուսատու ի արդյունարար լուսարգասի
քը ստանալու համար աղբյուրի լուսարգասիքը ան
հրաժեշտ է բազմապատկել լուսային արդյունավետու
թյամբ (K)`:

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.
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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/3490-energy-saving-led-light-sources

(a)

Նկար 10. Աղբյուրի մակարդակում՝ յուրաքանչյուր ԼԴ-ի համար հաշվարկվում, նախագծվում և պատրաստ
վում է բարդ մակերևույթ ունեցող համապատասխան օպտիկական ոսպնյակ, որի արդյունքում ԼԴ-ից դուրս
եկած ճառագայթը ստանում է անհրաժեշտ ու ղղություն: Լուսատու ի բոլոր ԼԴ-ներից դուրս եկած ճառա
գայթների համադրության արդյունքում ստացվում է նպատակային ԼԲԿ ունեցող լուսատու: (ա) ԼԴ-ի և նրա
համար նախագծված օպտիկական ոսպնյակի համադրություն, (բ) բազմաթիվ ԼԴ-ների և համապատաս
խան օպտիկական ոսպնյակների համադրության կիրառմամբ փողոցային լուսավորություն: Նաև պատկեր
ված են արդյունքում ստացված ԼԲԿ-ը և փողոցային լուսավորության ավարտուն տեսքը Չինաստանի (ա)
Գու անչժու և (բ) Դալիան քաղաքներում:
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).

Ներկայումս աշխարհում դիտվում է ԼԴ-ներով լու
սատուների կիրառության միտում: Բարձր լուսարգա
սիքից բացի ԼԴ-ներն ապահովում են նաև շատ ավելի
լավ գունային վերարտադրման ցուցիչ (ԳՎՑ) և ճկուն
են կորելացված գունային ջերմաստիճանի (ԿԳՋ) ընտ
րության առումով: Իրականում, թեև բազմաթիվ հե
տազոտություններ ցույց են տալիս, որ բարձր ԳՎՑ և
ԿԳՋ ապահովող ԼԴ-ների շնորհիվ տեսանելիությունը
և դրա հետ կապված անվտանգությունը աճում է, ան
հրաժեշտ է հաշվի առնել նաև գունային ջերմաստի
ճանի առումով ցիրկադյան ռիթմով պայմանավորված
պահանջները. երեկոյան և գիշերային ժամերին ԿԳՋ-ն
պետք է լինի ցածր, սակայն այն չպետք է վերաբերի
ճանապարհային լուսավորությանը, քանի որ, ցիրկա
դային ռիթմով առաջնորդվելու դեպքում վարորդի մոտ
կառաջանա քնկոտություն և կմեծանա վթարի հավա
նականությունը: Ավելին, առավել արդյունավետ կլինի
նույնիսկ ավելի բարձր գունային ջերմաստիճանով լու
սատուների կիրառումը, քանի որ գիշերային ժամերին
մարդու աչքի լույսազգայնության կորի գագաթը շեղ
վում է դեպի սպեկտրի կապույտ կողմը (գիշերային,
սկոտոպիկ տեսողության 1700 լմ/Վտ առավելագույն
զգայունությամբ, որը համապատասխանում է 510 նա
նոմետր ալիքի երկարությանը):
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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).

Կառավարում, մոնիթորինգ
(մշտադիտարկում) և ավտոմատացում
Կառավարումը և ավտոմատացումը կարևոր դեր
ունեն էներգաարդյունավետ, հարմարավետ և հուսալի
լուսավորություն ապահովելու գործում: Ըստ էության,
այն կարող է կատարել մի քանի գործառույթ.
1. 	Կատարել լուսավորության միացում և անջատում՝
հետևելով օրվա ընթացքում լուսավորվածության
փոփոխությանը,
2. Անջատել կամ զգալիորեն թուլացնել լույսերը, երբ
դրանց անհրաժեշտությունը չկա. սա առավել կար
ևոր է գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների
համար, որտեղ երթևեկությունը ակտիվ չէ,
3. 	Կատարել շահագործման էլեկտրական և ֆիզիկա
կան բոլոր հարաչափերի, ինչպես նաև շրջակա մի
ջավայրի մոնիթորինգ,
4. Ապահովել մոնիթորինգի տվյալների փոխանցում
լուսավորության համար պատասխանատու մարմ
նին կամ ընկերությանը, որի նպատակն է բացա
հայտել և իրազեկել լույսի աղբյուրի խափանման և
դրա պատճառների վերաբերյալ՝ մասնավորապես.
շահագործման ժամկետի ավարտ, վանդալիզմի
հետևանքներ, ինչպես նաև ֆորս-մաժորային դեպ
քերի կամ եղանակային պայմանների հետևանքով
առաջացած վնասվածքներ,
5. 	Մոնիթորինգի տվյալների նման փոխանակումը
կարող է արժեքավոր վիճակագրական տվյալներ
տրամադրել հետևյալի մասին՝
yy լույսի աղբյուրի երկարակեցությունը,
yy անսարքության պատճառները,
yy վերանորոգման ժամանակը,
yy ճանապարհների վիճակը, որն ազդում է ճանա
պարհածածկի անդրադարձնող հատկության
(պայծառության) վրա,
yy լույսի աղբյուրի խափանման և ճանապար
հային պատահարների պատճառահետևան
քային կապի վիճակագրությունը,
yy էներգամատակարարման հետ կապված այլ
տվյալներ:
Հաղորդակցությունը սովորաբար իրականացվում
է տվյալների փոխանցման անլար ցանցերի, GPRS-ի,
համացանցային կապի միջոցով (Նկար 11):
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Figure 11. Maven’s street lighting solution
Source/Աղբյուրը` http://www.monitormymeter.com/lighting-automation.html:

5

Կենտրոնացված
մոնիտորինգ և լուսավորության հսկում

ամպ

Application areas
• Street lighting
• Periphery / campus lighting

բազմանցք ցանց

• Parks
• Townships / gated communities
• Bridges and tunnels
էլ.էն.
սպառման
հաշվիչ

սնուցող
վահանակ

• Hazardous locations
• Industrial lighting
• Mines
• Pathway / Roadway
• Warehouse / Parking Lot

հեռակառավարման հանգույց - RTU

Կիրառման ոլորտները
• Փողոցային լուսավորություն
• Արվարձանների / համալսարանային
տարածքների լուսավորություն
• Զբոսայգիներ
• Ավաններ / ցանկապատված բնակելի
համայնքներ
• Կամուրջներ ու թունելներ
կանաչ լուսավորության լուծում

• Վտանգավոր տեղանքներ
• Արդյունաբերական տարածքների
լուսավորություն
• Հանքավայրեր
• Արահետներ / խճուղիներ
• Պահեստ / Ավտոկայատեղի

միացրած

անջատված

մգեցված

ջերմաստիճան

ժամանակացույց

ջարդված
ապակի

Նկար 11. «Մավեն» ընկերության փողոցային լուսավորության լուծում
ն երից մեկը:
Here is a citation from Maven Systems web
site
(http://www.monitormymeter.com/lightingautomation.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.

Մ
 եջբերում «Մավեն սիսթեմզ» ընկերության կայքից
(http://www.monitormymeter.com/lighting-automation.
html).
«Մավեն»-ի փողոցային լուսավորության լուծումը
ընձեռում է փողոցային լույսերի անխափան հեռահար
մոնիթորինգի և կառավարման հնարավորություն:
Մեր լուծումը ինտերնետային կապի միջոցով թույլ
է տալիս տվյալները վերբեռնել ամպային հավելված
(միջանկյալ սերվեր)՝ ապահովելով հեռահար մոնիթո
րինգի հնարավորություն: Տվյալները կարող են հասա
նելի լինել նաև սմարթֆոնների համար: Այս լուծումը
թույլ է տալիս կարգավորել լույսերի շահագործումը
օրվա ժամանակահատվածին համապատասխան: Սա
օգնում է նվազեցնել մարդու միջամտությունը առօրյա
աշխատանքին: Այս լուծումը պահպանում է տվյալնե
րի ժամանակագրությունը, ինչը հնարավորույթուն է
տալիս կայացնել իրազեկված գործնական որոշում
ներ՝ հիմնվելով սպառման կորերի վրա:
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Key benefits

Հիմ
ն ական առավելությունները

yy Control street lights at feeder level or individual
level.
yy Reduce your electricity bill by up to 30%.
yy No additional cost of wiring.
yy Find faulty lights.
yy Schedule feature for ON / OFF / DIM.
yy Measure the electricity
associated theft / faults.

consumption

and

yy ON / OFF control for
o Single lighting panels
o Multiple fixture panels
yy Centralized monitoring and control of lights.
yy Integration with existing SAP / ERP1 system.
yy Customized solutions are available as per
requirement from design to delivery for OEMs.

Features
yy Automated ON / OFF control of individual lights.
yy Single data concentrator shall support up to 300
lighting poles.
yy Supports mesh network and hopping of data for
large coverage of 100s of KMs.
yy 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).
yy Easy to install, plug-n-play retrofit solution.
yy Secure cloud based graphical user interface for
collecting real time data with an ability to export
data in CSV format for further analysis.
yy Support for smart phone for monitor and control
and alerts.
yy Fault detection alarms and events using email /
SMS.
yy Daily / monthly / weekly reports:
o Electricity consumption.

1

yy Կ
	 առավարում է փողոցի լույսերը սնուցման կամ ան
հատական մակարդակում,
yy Կրճատում է էլեկտրաէներգիայի ծախսը մինչև 30%,
yy Չ
	 ի պահանջում լարանցման լրացուցիչ ծախսեր,
yy Գտնում է անսարք լույսերը,
yy 	Թույլ է տալիս կազմել «միացնել/անջատել/թուլաց
նել» (ON/OFF/DIM) ռեժիմ
ն երի ժամանակացույց,
yy 	Չափում է էլեկտրաէներգիայի սպառումը, բացա
հայտում ապօրինի սպառման դեպքերը/սխալանք
ները,
yy 	ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ ռեժիմ
ն երի կառավարում՝
o	Լուսավորության մեկ վահանակի համար,
o	Մեկից ավելի ներկառուցված վահանակների
համար,
yy Լ
	 ույսերի կենտրոնացված մոնիթորինգ և կառավա
րում,
yy Ինտեգրում առկա SAP/ERP1 համակարգի հետ,
yy Հնարավոր են անհատական լուծում
ն եր ըստ պա
հանջի՝ նախագծումից մինչև առաքում՝ բնօրինակ
սարքավորում արտադրողների (OEM) համար:

Հատկություններ
yy Առանձին լույսերի ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ ռեժիմ
ների ավտոմատացված կառավարում,
yy Տվ յալները կենտրոնացնող մեկ սարքը կարող է
սպասարկել մինչև 300 լուսասյուն,
yy Սպասարկում է հանգուցային ցանցերը և ապահո
վում տվյալների փոխանցումը 100-ավոր կմ,
yy Էլեկտրաէներգիայի խնայողության ռեժիմ
ն եր`
o ժ
 ամանակով պայմանավորված ծրագրավո
րում և ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ ռեժիմ
ն երի կա
ռավարում՝ ցերեկային լուսավորությունը օպ
տիմալ օգտագործելու հնարավորությամբ,
o	նախապես սահմանված մոդելներ՝ մեկը երկու
սում, մեկը երեքում կամ ըստ պահանջի, ՄԻԱ
ՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ ռեժիմ
ն երի կառավարման
համար,
o ըստ անհրաժեշտության, առանձին լույսերի
ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ ռեժիմ
ն երի արտած
րագրային կառավարում,
o լույսի տվիչների մուտքային ազդանշանների
վրա հիմնված կառավարում (լրացուցիչ, ըստ
ցանկության),
yy Հեշտությամբ տեղակայվող, օգտագործման պատ
րաստ, առկա համակարգը արդիականացնող լու
ծում,
yy 	Միջանկյալ ամպ-սերվերում (cloud) ապահով գոր
ծող գրաֆիկական ինտերֆեյս՝ ընթացիկ տվյալնե
րը հավաքագրելու և CSV ձևաչափով արտահանե
լու հնարավորությամբ՝ հետագա վերլուծության հա
մար,
yy Սմարթֆոնների աջակցություն՝ մոնիթորինգի, կա
ռավարման և ծանուցում
ն երի ստացման համար,
yy Անսարքությունների հայտնաբերման ազդանշան
ներ և միջոցառում
ն եր՝ էլ. փոստի կամ SMS հաղոր
դագրությունների միջոցով,

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

yy Օրական, ամսական կամ շ աբաթական հաշվետ
վություններ.
o Էլեկտրաէներգիայի սպառում,
o	ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ ռեժիմ
ն երի ստուգաքննության (աուդիտ) հաշվետվություններ,
o Անսարքությունների և սխալների մասին ծա
նուցում
ն եր,
o Օգտագործողի գործունեության ակտիվության
հաշվետվություն:
Տե՛ս նաև Նկար 12 և Նկար 13:

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

GSM antenna
GSM ալեհավաք
AutoLog GSM-RTU
ինքնագրանցամատյան GSM-RTU
(հեռակառավարման

3 streetlight groups
Փողոցային երեք

3x phase voltage
measurement sensors
լարման չափման
եռաֆազ սենսորներ
Actuator relays
գործարկիչ ռելեներ

Illumination and temperature sensors

dimming transformer
մգեցնող փոխակերպիչ

Pulse kWh meter and “Master/Slave” mode switch

Door alarm
դռան զանգ

3x phase current measurement transformers
հոսանքի չափման եռաֆազ փոխակերպիչներ

7

Network Controller
ցանցի հսկիչ
Local Product Controller / արտադրանքի
տեղական հսկիչ

Նկար 12. Փողոցային լուսավորության ավտոմատացում:

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

Նկար 13. Փողոցային լուսավորության ավտոմատացումը նշանակում է փողոցային լույսերի հեռակա մոնի
թորինգ և կառավարում: Նվազեցնում է էլեկտրաէներգիայի սպառումը, պահպանության ծախսերը և շրջա
կա միջավայրի վրա ազդեցությունը:

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

Ենթակառուցվածքը
Բնականաբար, ֆունկցիոնալ, փողոցային լուսավո
րության ենթակառուցվածքը սերտորեն կապված է ճա
նապարհային և փողոցային ենթակառուցվածքի հետ:
Ամենուրեք, որտեղ կան փողոցներ և տարբեր շինու
թյուններ, պահանջվում է միացում էլեկտրական բաշխիչ
ցանցին՝ բավարարելով բաժանման տուփերի և լարման
տրանսֆորմատորների աշխատանքի համար անհրա
ժեշտ պայմանները:
Մեջբերում ԵՄ-ի՝ փողոցային լուսավորության օպ
տիմալացմանն ու ղղված STEER ծրագրից
Փողոցային լուսավորության հետ կապված ծախ
սերը, այսինքն, էլեկտրաէներգիան և սպասարկու
մը, կարող են բավականին ծախսատար լինել քաղա
քապետարանների համար, ու ստի, կարևոր է օգտ
վել արդյունավետության բարձրացման ընձեռած
հնարավորություններից: Արտադրողները շարունակ
մշակում են ավելի էներգաարդյունավետ ու ծախ
սարդյունավետ տեսականի: Բոլոր կիրառություննե
րի համար մշակվում են նոր տարբերակներ, սակայն
իրականում խնդիրները բարդ են: Ավելին, երթևեկու
թյան աճը, անվտանգության նկատմամբ բնակիչնե
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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:
yy Reducing operating hours
yy Reducing power and/or number of lamps
operating
yy Replacing inefficient light sources by efficient
ones
yy Replacing lighting fixture/luminaire
yy Improving control system
yy 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 պահանջների խստացումը, բազմաթիվ կանոնա
կարգերը և շարունակաբար նվազող բյուջեն, ավե
լի են բարդացնում էներգաարդյունավետության ու
ծախսարդյունավետության բարելավման ուղիների
որոշման գործընթացը:

Միջոցներ
Միջոցների ընտրանին լայն է և բազմազան: Առավել
արդյունավետ է հետևյալ միջոցների համադրությունը .
yy Անարդյունավետ լուսավորության ժամերի կրճա
տում,
yy Լույսի անարդյունավետ աղբյուրների փոխարինում
արդյունավետներով, ինչը նպաստում է թե սպառ
ված էլեկտրաէներգիայի, թե շահագործվող լամպե
րի քանակի կրճատման,
yy Կառավարման համակարգի բարելավում,
yy Տեխնիկական սպասարկման գործելակերպերի բա
րելավում»:
Աշխարհում ծավալվում է ուշագրավ միտում, որը
կապված է ոչ միայն լույսի աղբյուրները ԼԴ-ներով փո
խարինելու, այլև փողոցային լուսավորության նպատա
կով արևի և քամու էներգիայի օգտագործման հետ:
Սա հատկապես կարևոր է հեռադիր վայրերի համար
և, կախված հեռավորությունից, կարող է տնտեսապես
ավելի արդունավետ լինել: Հնարավոր է, որ ապագա
յում լուսավորությունը մեծ մասամբ լինի էլեկտրական
ցանցից անկախ:
Ցերեկվա ժամերին արևային էներգիան փոխա
կերպվում է էլեկտրականի և լիցքավորում կուտակիչ
մարտկոցը, որը սնում է լուսատուն մութ ժամերին: Բնա
կանաբար, մարտկոցի չափը (հետևաբար և արժեքը)
կախված կլինի լույսի աղբյուրի էներգիայի սպառումից:
ԼԴ-ների պարագայում այս համադրությունը շահեկան
է, քանի որ դրանք համեմատաբար քիչ էներգիա են
սպառում:
Միայն արևային էներգիայի օգտագործման տարբե
րակը պատկերված է Նկար 14-ու մ, քամու էներգիայի
օգտագործման տարբերակը՝ Նկար 15-ու մ, իսկ արևի
և քամու էներգիաների օգտագործման համադրությու
նը՝ Նկար 16-ում: Ուշադրություն դարձրեք, որ արևի և
քամու էներգիաների համադրությունն առավելություն
ունի միայն մեկ տիպի էներգիայի կիրառման տարբե
րակների նկատմամբ: Առավելությունը կապված է այն
փաստի հետ, որ արևային+քամու էներգիաների հա
մադրության դեպքում համակարգն աշխատունակ կլի
նի նաև դրանցից որևէ մեկի առկայության դեպքում: Այ
նու ամենայնիվ, մեկ սյան վրա երկու տեխնոլոգիաների
տեղադրումն ավելի թանկ արժե, սակայն դա որոշ չա
փով փոխհատուցվում է մարտկոցի փոքր չափով:
Ինչևէ, տեխնոլոգիաներից որևէ մեկը կամ դրանց
համադրությունը կիրառելու մասին որոշումը պետք է
կայացնել՝ հիմնվելով տվյալ տեղանքում հողմային և
արեգակնային ռեսուրսի մոնիթորինգի տվյալների վրա:
Օրինակ՝ եթե տվյալ աշխարհագրական տեղանքում
արևային օրերը և օրվա ընթացքում արևային ժամերը
բավարար են, ապա հողմատուրբինի անհրաժեշտու
թյուն չկա, և ընդհակառակը: Սրանց համադրությունը
կարող է լավ աշխատել արևի և քամու առկայության
գրեթե հավասար պայմանների դեպքում:
- 160 -

ԳԼՈՒԽ 4. Արտաքին լուսավորություն

Figure 14. Examples of solar only driven LED street lighting.

Solar PV plate beset
back of the light
արևային ֆոտովոլտային թիթեղը
հետևում է լույսի
ուղղությանը

Hardwares are stored
in this room to lessen
the impact from outside
երկաթեղենի պահպանման արկղ՝ դրսից ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով

Նկար 14. Միայն արեգակնային էներգիայով ԼԴ փողոցային լուսավորության օրինակներ:
Figure 15. Examples of wind power only driven LED street lighting.
Figure 8. Examples of solar only driven LED street lighting.

Նկար 15. Միայն հողմային էներգիայով ԼԴ փողոցային լուսավորության օրինակներ:
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Figure 16. Examples of combined solar and wind driven LED street lighting.

Նկար 16. Արեգակնային և հողմային էներգիաների օգտագործման համադրությամբ ԼԴ փողոցային լուսա
վորության օրինակներ:

2. ARCHITECTURAL
LIGHTING – AESTHETICS,
LIGHT AND HEAVY COLORS,
COMPOSITION, ETC

2.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԷՍԹԵՏԻ
ԿԱ, ԹԵԹև և ԾԱՆՐ ԳՈՒՅՆԵՐ,
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ԵՎ ԱՅԼՆ

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.

Ժամանակակից կյանքում ճարտարապետական
լուսավորության լուծում
ն երը բավականին տեսանելի
են այն իմաստով, որ հետաքրքիր լուծում
ն երը սովո
րաբար ուշադրություն են գրավում և գնահատվում են:
Քանի որ տվյալ դեպքում աշխատում է գեղագիտա
կան ընկալումը, այստեղ գործում են գեղարվեստի բո
լոր կանոնները:

One can divide the architectural lighting into two
main directions:
yy lighting of existing architectural construction, in
many cases historic architectural monuments,
sculptures and other artefacts;
yy 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:
yy Darker colors seem heavier;
yy 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;
yy Pure strong colors seem heavier – good for
the bottom, and colors that are diluted by white
seem lighter and are good for the top.

Ճարտարապետական լուսավորությունը կարելի է
բաժանել երկու հիմ
ն ական ու ղղությունների.
yy Առկա ճարտարապետական կառույցի, շատ դեպ
քերում՝ պատմաճարտարապետական հուշարձան
ների, քանդակների և արվեստի այլ գործերի լուսա
վորություն,
yy 	Լուսավորությունը որպես նոր, ժամանակակից
ճարտարապետական նախագծի մաս:
Այս
տեղ նաև կար
ևոր է նկա
տի ու
նե
նալ, որ գե
ղագիտական լուսավորության համար չկան խիստ
կանոններ, կանոնակարգեր, նորմեր ու ստանդարտ
ներ. լուսային դիզայնը, ճիշտ այնպես, ինչպես ճար
տարապետությունը, ենթարկվում է գեղարվեստական
արտահայտման կանոններին՝ հաշվի առնելով միայն
որոշ կարևոր ֆունկցիոնալ կարիքներ:
Ընդհանուր կանոններից մի քանիսն են՝
yy Մ
	 ուգ գույներն ավելի ծանր են թվում,
yy 	Մեղմ անցում
ն երը թեթևության զգացողություն են
հաղորդում, և դրանք պետք է տեղակայված լինեն
ճարտարապետական կառույցի վերնամասում, և
ընդհակառակը, կոնտրաստային անցում
ն երը նա
խընտրելի են ստորին հատվածում,
yy Ինտենսիվ մաքուր գույները ծանր են թվում, և տե
ղին են ներքևի հատվածի համար, իսկ այդ գույնե
րի սպիտակով տարրալուծված երանգները, ավելի
թեթև են թվում և գերադասելի են վերին հատված
ների համար:
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A citation from the http://www.colourlovers.com:

Մեջբերում http://www.colourlovers.com կայքից.

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.

Այլ կերպ ձևակերպենք դասական հանելուկը՝
մեկ ֆունտ դեղին փետո՞ւրն է ավելի ծանր, թե մեկ
ֆունտ կարմիր կապարը: Գույնը ծանրակշիռ թեմա
կարող է լինել, սակայն սպեկտրը հնարավոր չէ կշ
ռել: Ըստ շվեյցարացի նկարիչ Փոլ Քլիի դիտարկ
ման, գույնը հնարավոր չէ «ո՛չ կշռել, ո՛չ չափել»: Ո՛չ
կշեռքով, ո՛չ քանոնով հնարավոր չէ որևէ տարբե
րություն գտնել նույն մակերեսով և նույն պայծառու
թյան երկու մակերևույթների միջև, որոնցից մեկը՝
լրիվ դեղին է, մյուսը՝ լրիվ կարմիր: Այդուհանդերձ,
կա մի էական տարբերություն, ինչը մենք բառե
րով սահմանում ենք որպես դեղին և կարմիր» (On
Modern Art, 1948): Քլին ճիշտ էր. թեպետ գույները
տեխնիկապես կշիռ չունեն, սակայն դրանք կարող
են բավական ծանր և շոշափելի, կամ արտասովոր
թեթև և անիրական թվալ:

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).

Տեսանելիություն և գեղարվեստական
արտահայտչություն
Կան պատմաճարտարապետական շինություններ,
կոթողներ, հին ու նոր հուշարձաններ և քանդակներ
որոնք դարձել են տվյալ քաղաքի խորհրդանիշը և
այցեքարտը: Ճարտարապետական լուսավորության
շնորհիվ նմուշը ոչ միայն տեսանելի է դառնում օրվա
մութ ժա
մե
րին, այլև, մթու
թյան ֆո
նի վրա ա
ռանձ
նանալով, դարձնում ընկալումն ավելի ամբողջական
(Նկար 17):

Figure 17. Increased visibility of architecture.

Նկար 17. Ճարտարապետական կառույցի տեսանելիության բարձրացում:
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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.

Զբոսայգիներ. խիստ կանոնակարգման
բացակայություն
Զբոսայգիներում կարող են օգտագործվել տարբեր
ԼԲԿ-երով լապտերներ, ինչը պատկերված է Նկար 18ում:

Figure 18. No strict regulation for luminaria LDC.
Source/Աղբյուրը` http://www.houzz.co.uk/photos/1007278/kanpazar-150cm-garden-light-contemporary-outdoor-floor-lamps

Նկար 18. Լուսատուների ԼԲԿ-ի խիստ կանոնակարգման պահանջներ չկան:

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.

Գետնի լապտերներ
Գետնի լապտերները (Նկար 19) պետք է ունենան
հավել յալ պաշտպանություն, որը համապատասխա
նում է պաշտպանության IP67 միջազգային կոդին՝
6-րդ մակարդակ՝ փոշու մասնիկների, և 7-րդ մակար
դակ՝ ջրի ներթափանցման համար:

Figure 19. Ground luminaria

Նկար 19. Գետնի լապտերներ:
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Low poles, including solar
powered
Low poles, Figure 20 are very common in the
parks.

Ցածր, նաև՝ արևային էներգիայով աշ
խատող լուսասյուներ
Ցածր լուսասյուները (Նկար 20) շատ տարածված
են զբոսայգիներում:



Figure 20. Low poles in a park.

Նկար 20. Ցածր լուսասյուներ զբոսայգում։

Variety of luminaires,
incl vintage or retro
For architectural expression unlimited variety
of luminaria can be used – look at Figure 21.

Լապտերների տարբեր տեսակներ, այդ
թվում՝ հնաոճ կամ ռետրո
Ճարտարապետական արտահայտման համար կա
րելի է օգտագործել լապտերների անսահմանափակ
տեսականի. տե՛ս Նկար 21:

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

Նկար 21. Եռանկյունաձև, անկանոն, երկայնակի գունային ձևեր անցուղիների համար…

- 165 -

CHAPTER 4. Outdoor Lighting

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

Նկար 22. Պահպանելով ռետրո ոճը՝ լուսասյուները կարելի է համալրել ավելի ֆունկցիոնալ լույսի աղբյուրով
կամ լուսատու ով:
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.

Ռետրո ոճ կամ 19-րդ դարի լուսասյուներ օգտագոր
ծելու դեպքում, այդուհանդերձ, կիրառվում են լուսավորության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ՝ նատրիումային լամպեր կամ ԼԴ-ներ (Նկար 22):

Շատրվանների լուսավորություն
Այս տիպի լուսավորությունը առավել արտահայտիչ
կերպով ապացուցում է ճարտարապետական լուսավո
րության լուծում
ն երի գնահատելիությունը (Նկար 23):
Բնականաբար, այստեղ պահանջվում է պաշտպանու
թյան ավելի բարձր՝ IP68 մակարդակ:

Figure 23. Fountain illumination.

Նկար 23. Շատրվանների լուսավորություն:
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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.

Պատկերների ստեղծում.
Սիդնեյի օպերային թատրոնի շենք
Թվային տեխնոլոգիաների դարաշրջանում լու
սավորության առավել ժամանակակից տեսակնե
րից մեկը գեղարվեստական ձևավորման համար
հզոր պրոյեկտորի օգտագործումն է: Այն պատկեր
ված է Նկար 24-ում:

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.

Նկար 24. Սիդնեյի օպերային թատրոնի շենքը առանց արտապատկերող լուսավորության (վերևում) և ար
տապատկերող լուսավորությամբ: Չնայած իր եռաչափ ձևին՝ ճարտարագետները հասել են բացառիկ հե
տաքրքիր լուսավորության էֆեկտի՝ շարժվող գունավոր նկարներով ու նախշերով:
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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», Актуализированная 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.
2

Պաշտպանություն վանդալիզմից
Որպես կանոն, եթե առկա է վանդալիզմի դրսևո
րում
ն երի հավանականություն (գողություն, մեխա
նիկական ներգործություն, հրդեհում), անհրաժեշտ է
ապահովել լուսատու ի IK102 դասի պաշտպանություն,
և չայրվող նյութից պատրաստված, ուժեղացված պա
տյան:



3. ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐՆ ՈՒ ՆՈՐՄԵՐԸ,
ՉԱՓՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Փաստաթղթեր

Հայաստանում արտաքին լուսավորության նորմերը
սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության շի
նարարական նորմերով՝ «Արհեստական և բնական լու
սավորում» (ՀՀ ՇՆ II 8.03-2016): Ռուսաստանում այն
կարգավորվում է СП 52.13330.2011 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ», Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95*, Издание официальное,
րով, ի
նչ
պես օ
րի
նակ՝ «ГОСТ Р
և մի շարք ԳՕՍՏ-ե
55706-2013 Արտաքին ուտիլիտար լուսավորություն:
Դասակարգումը և նորմերը» (ГОСТ Р 55706-2013
Освещение наружное утилитарное. Классификация и
нормы), ԱՄՆ-ու մ կարգավորվում է «Ճանապարհների
լուսավորման ստանդարտներ»-ով (Roadway Lighting
Standards), որը սահմանվում է մի շարք օրենքներով
(օր.՝ 2005 թ. «Էներգետիկ քաղաքականության մա
սին» օրենք, 2007 թ. «Էներգետիկ անկախության և
անվտանգության մասին» օրենք, 2009 թ. «Ամերիկայի
ն երի մասին» օրենք
վերականգնման և վերաներդրում
(Energy Policy Act 2005; Energy Independence and
Security Act 2007; American Recovery and Reinvestment
Act 2009) և այլն: ՀՀ-ու մ լուսավորության ոլորտի կար
գավորման գործիքակազմը մշակվել է ռուսականի
հիման վրա, որն, իր հերթին մշակվել է ԵՄ-ի առկա
նորմերի՝ Ստանդարտացման միջազգային կազմա
կերպության ISO 93.080 ստանդարտի հիման վրա:
Լուսավորության միջազգային հանձնաժողովը
(CIE) ամենահեղինակավոր համաշխարհային կա
ռույցն է լուսավորության ոլորտում (http://cie.co.at/):

Նորմեր
Ճանապարհածածկի պայծառությունը՝ ճանապար
հային լուսավորության, նորմավորման ենթարկվող,
հիմ
ն ական հարաչափերից մեկն է (տես I գլխի Պայ
ծառություն բաժինը): Ինչպես արդեն նշվել է, պայծա
ռությունը կախված է ոչ միայն լուսավորությունից, այլև
ճանապարհածածկի անդրադարձման գործակցից,
որն, իր հերթին, կախված է ճանապարհածածկի տե
սակից, վի
ճակից (օր.՝ թաց, ձնապատ կամ սառցա
պատ, և այլն) և լույսի անկման անկյունից:

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 պաշտպանվածության 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.

Նաև ստանդարտացվում է լուսավորվածության ընդ
հանուր համաչափությունը՝ > 0.4 ցուցիչով, այսինքն,
ճանապարհածածկի ամենամութ հատվածը չպետք է
լինի ամենապայծառ հատվածի պայծառության 40%-ից
(0.4) պակաս՝ այն դեպքերում, երբ միջին պայծառու
թյունը պետք է լինի ավելի քան 0.6 կդ/մ2: Այն դեպ
քերում, երբ (ըստ ճանապարհի կարգի) միջին պայծա
ռությունը 0.6 կդ/մ2-ից փոքր է, անհամաչափությունը
չպետք է լինի ամենապայծառ հատվածի պայծառության
35%-ից (0.35) պակաս: Աղ յուսակ 1-ու մ ներկայացված
են Հայաստանում տարբեր կարգերի քաղաքային ճա
նապարհների, իսկ Աղ յուսակ 2-ու մ՝ գյուղական ճանա
պարհների լուսավորության նորմերը, որոնք շատ ավելի
պարզ են, ի տարբերություն քաղաքային նորմերի:

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

The road
category3
Ճանա
պարհի
կարգը3

Average
brightness
of the road,
cd/m2

Total
uniformity of
the pavement
brightness,
at least

Ճանապար Ճանապարհա
ծածկի պայծա
հի միջին
ռության ընդ
պայծառու
հանուր համա
թյունը,
չափությունը,
կդ/մ2
առնվազն

Lane uniformity
of the pavement
brightness,
at least

Average
illumination
of the road,
at least, lx

Ճանապարհա
ծածկի պայծա
ռության գոտի
ական համա
չափությունը,
առնվազն

Ճանապար
հի միջին
լուսավորվա
ծությունը,
առնվազն,
լյուքս

Total
uniformity
of the drive
illumination,
at least

Maximum relative
density of power
consumption
W/(m2 lx 100),
not more than

Նրբանցքի
լուսավորվա
ծության ընդ
հանուր համա
չափությունը,
առնվազն

Էլ. էներգիայի
սպառման առավե
լագույն հարաբերա
կան խտությունը
Վտ/(մ 2 100 լյուքս),
ոչ ավելի, 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

Աղյուսակ 1. Հայաստանի քաղաքային ճանապարհների լուսավորության նորմերը:
Table 2. The Armenian norms for the rural lighting.
Category
Կարգը
Main streets, public and shopping center squares
Հիմ
ն ական փողոցներ, հանրային հրապարակներ,
առևտրի կենտրոնների հրապարակներ
Urban streets:
- Main
- Secondary

Average illumination,
at least, lx

Non-uniformity,
at least

Միջին լուսավորվածու
թյունը, առնվազն, լյուքս

Անհամաչափու
թյունը, առնվազն

10,0

Քաղաքային փողոցներ՝
-	Հիմ
ն ական
Երկրորդական

Horticultural and cottage association areas village streets and drives
Այգեգործական ընկերությունների ու քոթեջների տարածքներ
գյուղական փողոցներ ու նրբանցքներ

0,25
6,0
4,0
2,0

Աղյուսակ 2. Հայաստանի գյուղական ճանապարհների լուսավորության նորմերը:
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-lightingmeasurement-using-imaging-photometer/, Figure
25):
A 2D imaging photometer using high resolution

Նորմերով կարգավորվում են հետիոտն անցում
ների համար լուսավորվածության արժեքները՝ 1-20
լյուքսի շրջակայքում, կախված հետիոտների հոսքի
ինտենսիվությունից, և համաչափությունը՝ 01.-0.3 մի
ջակայքում:
Նորմավորվում է նաև ճարտարապետական լուսա
վորությունը՝ 3-10 կդ/մ2 միջակայքում՝ տեղային և ողո
ղող լուսավորության համար, և 8-30 կդ/մ2 միջակայ
քում՝ գեղարվեստական «ընդգծող» լուսավորության
համար:
 որմերը նաև կարգավորում են գովազդային գոր
Ն
ծունեությանը առնչվող լուսավորությունը, նաև արտա
կարգ իրավիճակներում պահանջվող լուսավորությու
նը, շլացնող փայլը, և այլ հարաչափեր։

Չափման մեթոդաբանությունը
Չափման մեթոդաբանությունը ստանդարտ է, կա
տարվում է հիմ
ն ական աշխատանքային տարածքնե
րում, օրինակ՝ լյուքսմետրի օգնությամբ, սակայն կան
որոշ խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել
փողոցային լուսավորության դեպքում.
1. 	Փողոցների դեպքում առավել կարևոր է ճանա
պարհածածկի պայծառությունը՝ կդ /մ2-ով, քան լու
սավորության մակարդակը՝ լյուքսով:
2. 	Փողոցները ենթակա են մաշվածության, եղանա
կային, բնական աղետների և ֆորս-մաժորային
իրավիճակների ազդեցություններին, ինչը կարող է
զգալիորեն փոխել պայծառության մակարդակը:
3. 	Ճիշտ լուսավորության համար պատասխանատ
վությունը, ու ստի և չափման հավաստիությունն այն
գործոնն է, որն ու ղղակի ազդեցություն ունի մահ
վան ելքով ճանապարհային պատահարների վրա:
Պատկերային լուսաչափերը (imaging photometers)
ավելի ու ավել հաճախ են օգտագործվում՝ հիմնվելով
ԼՄՀ-ի «140-2000 Ճանապարհային լուսավորության
հաշվարկի» մեթոդաբանության վրա: Հիմ
ն ական ճա
նապարհների դեպքում ճանապարհային լուսավորու
թյունը սովորաբար սահմանվում է՝ օգտագործելով
հետևյալ հարաչափերը.
1. Ճանապարհի մակերևույթի միջին պայծառություն
(Lav),
2. Ճանապարհի մակերևույթի ընդհանուր պայծառու
թյան համաչափություն (UO),
3. Ճանապարհի մակերևույթի երկայնակի պայծառու
թյան համաչափություն (UL),
4. Պայծառության շեմային տարբերությունների աճ
(TI%),
5. Ծայրամասային լուսավորվածության գործակից
(SR):
Այս բոլոր հարաչափերը հաշվի են առնվել այն մե
թոդաբանության մեջ, որ օգտագործում է, օրինակ՝
«Konica Minolta 2D Color Analyser CA-2500» սար
քը
(http://sensing.konicaminolta.asia/2014/09/road-lightingmeasurement-using-imaging-photometer/, Նկար 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.

2D պատկերային ֆոտոմետրը (պայծառաչափը),
որն օգտագործում է բարձր լուծողունակությամբ CCD
սենսոր, կարողանում է չափել ճանապարհի ամբողջ
մակերևույթի վրա պայծառության բաշխվածությունը,
և ոչ թե միայն նախապես սահմանված կետերի պայ
ծառությունը: Սա թույլ է տալիս սեղմ ժամանակա
հատվածում տրամադրել ավելի համապարփակ տեղե
կություններ ճանապարհային լուսավորության արդյու
նավետության վերաբերյալ:
Պատկերային ֆոտոմետր - պայծառաչափով ճա
նապարհային լուսավորության չափման համար պա
հանջվող նախապատրաստման և չափման ժամա
նակը նույնպես շատ ավելի կարճ է: Ի տարբերություն
ավանդական կետային պայծառաչափի, պատկերային
պայծառաչափը ամբողջ ճանապարհի մակերևույթին
պայծառության բաշխվածությունը գրանցում է ընդա

Figure 25. Konica Minolta 2D Color Analyser CA-2500.
Source/Աղբյուրը` http://www.konicaminolta.eu/en/measuring-instruments/products/light-display-measurement/display-colour-analyzer/ca2500/introduction.html

Նկար 25. Konica Minolta 2D Color Analyser CA-2500:
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.

մենը մի քանի վայրկյանում: Հետևաբար, կարելի է
զգալիորեն նվազեցնել նաև ճանապարհները փակելու
դեպքերը:
Այս մեթոդի շատ ավելի ծախսարդյունավետ տար
բերակն օգտագործվում է Ռուսաստանի Ս. Ի. Վավիլո
վի անվան լուսավորության հետազոտության ինստի
տուտի կողմից (ООО «ВНИСИ»): Այն օգտագործում է
մեկ ոսպնյակով թվային հայելային տեսախցիկ, որը
լուսանկարում է ճանապարհածածկը, այնուհետև հա
տուկ մշակված համակարգչային ծրագրով հանվում
են պայծառության մասին տվյալները (Նկար 26): Մե
քենան անցնում է փողոցով, միևնույն ժամանակ կա
տարելով լուսանկարահանում
ն եր: Ի տարբերություն
կետային չափում
ն երի, այս մեթոդը շատ արագ հնա
րավորություն է տալիս ստեղծել ամբողջ ճանապարհի
պայծառության քարտեզները:
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Figure 26. Mobile lighting engineering laboratory.
Source/Աղբյուրը` http://www.vnisi.ru/joomla/en/serviceseng/mobilelabeng

Նկար 26. Լուսատեխնիկայի շարժական լաբորատորիա:
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