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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

For upgrade of artificial lighting systems, the
following issues need to be considered:

Արհեստական լուսավորության համակարգերն ար
դիականացնելու համար հարկավոր է հաշվի առնել
հետևյալ խնդիրները.

1. Energy efficiency
2. Introduce automation for more comfort, as well
as for energy efficiency
3. Improve the lighting correlated color temperature,
color rendering index to fit circadian rhythms.
At the same time, the upgrade may also involve:
4. Need to satisfy the illumination or luminance
levels per norms and standards
5. Need to perform new artistic or architectural
design
The energy efficient upgrade is based on the
comparison of parameters, such as the price of the
light bulb, its lifetime (or longevity) in operational
hours and one of energy efficiency parameters:
luminous efficacy or overall efficiency of the light
sources.
It is always possible to switch between the
luminous efficacy and luminous efficiency.
Let’s recall, that luminous efficacy, K, defines
the efficiency of light sources. This is the ratio of
luminous flux to radiant flux emitted by a source, K
= IL / PR, in lm/W. In other words, luminous efficacy
shows the lumens generated versus the total
radiation of power.

Luminous efficiency, E, defines the physical
efficiency of light sources in terms of usual
percentage, W/W. This is the ratio of visible
(luminous) radiant flux to total radiant flux emitted
by a source. In other words, luminous efficiency
shows the portion of power that became visible light
versus the total power of radiation, E = PL / PR.
More frequently are used: the wall plug efficiency,
the ratio of the power of the radiation in the visible
range to power consumed by a source, EB = PL /
PC; and the wall plug efficacy, the ratio of luminous
flux to power consumed by a source, KB = IL / PC. In
other words, luminous efficacy shows the lumens
generated versus the total wattage consumed from
the wall plug.
Manufacturers usually provide the KB value for a

particular lighting product. It takes into account also

1. Էներգաարդյունավետություն,
2. Ավտոմատ համակարգերի ներդրում՝ հարմարա
վետության և էներգաարդյունավետության բարձ
րացման նպատակով,
3.	Լուսավորության կորելացված (փոխկապակցված)
գունային ջերմաստիճանի բարելավում՝ ցիրկա
դային ռիթմերին համապատասխանեցնելու հա
մար:
Միևնույն ժամանակ, արդիականացումը կարող է
նաև ներառել.
4.	Լուսավորվածության կամ պայծառության մակար
դակների՝ նորմերին ու ստանդարտներին համա
պատասխանության ապահովման անհրաժեշտու
թյունը,
5.	Գեղարվեստական կամ ճարտարապետական նոր
նախագծի իրականացման անհրաժեշտությունը:
Էներգաարդյունավետ արդիականացումը հիմնված
է այնպիսի հարաչափերի համեմատության վրա, ինչ
պիսիք են՝ լամպի գինը, նրա աշխատանքային կյանքի
տևողությունը (երկարակեցությունը)՝ ըստ նրա սպաս
վող շահագործման ժամերի, և էներգաարդյունավե
տության հարաչափերից որևէ մեկը՝ լույսի աղբյուրնե
րի լուսարգասիքը կամ ընդհանուր արդյունավետու
թյունը:
Միշտ հնարավոր է լուսարգասիքից անցնել լու
սային արդյունավետության, այսինքն օգտակար գոր
ծողության գործակցին և հակառակը:
Հիշենք, որ լուսաարգասիքը (K) սահմանում է լույսի
աղբյուրների լուսային արդյունավետությունը: Սա աղ
բյուրից արձակվող լուսային հոսքի և ճառագայթային
հոսքի միջև հարաբերությունն է. K = IL / PR, արտա
հայտված լմ/Վտ – ով։
Լուսային արդյունավետությունը (E) կամ լուսային
օգտակար գործողության գործակիցը (լուսային ՕԳԳ-ն)
սահմանում է լույսի աղբյուրների արդյունավետությու
նը՝ սովորական տոկոսային հարաբերությամբ (Վտ/
Վտ): Սա աղբյուրից արձակվող տեսանելի (լուսային)
ճառագայթային հոսքի և ընդհանուր ճառագայթային
հոսքի միջև հարաբերությունն է: Այլ կերպ ասած, լու
սային արդյունավետությունը ցույց է տալիս ճառա
գայթման ընդհանուր հզորության համեմատությամբ
տեսանելի լույսի վերածվող հզորության բաժինը.
E = PL / PR:

Առավել հաճախ, համապատասխանաբար օգտա
գործվում են լույսի աղբյուրի արդյունավետությունը
(ՕԳԳ-ն), որպես լուսային տիրույթում ճառագայթման
PL հզորության (կամ հոսքի) և աղբյուրի կողմից սպառ
վող PC ընդհանուր հզորության հարաբերություն. EB
= PL / PC , և, աղբյուրի լուսարգասիքը ցույց է տալիս
առաջացած լյումենների քանակությունը՝ ճառագայթ
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power conversion losses, e.g. if an AC to DC or
other conversion is needed. If that converter has
η efficiency, then the wall plug efficacy KB will be

luminous efficacy, K, times η, and this is what
one can find in the specs of a manufacturer. If
talking in terms of Luminous efficiency, then total
efficiency EB would be ηE. This parameter is
very easy to use for calculations of the resulting
lighting efficiency.
All these parameters has been described indepth in Chapter 1.

The logic of the economic calculation as it
has been mentioned is based on comparison
of the price of the light bulb, its lifetime (or
longevity) in operational hours and luminous
efficiency of the light sources (Figure 1).

ման աղբյուրի սպառած ընդհանուր հզորության (Վտ)
համեմատությամբ. KB = IL / PC:
Լամպ արտադրողները տվյալ արտադրանքի համար
սովորաբար տրամադրում են KB արժեքը: Այն հաշվի է
առնում նաև էներգիայի փոխակերպման կարուստնե
րը, օր.՝ եթե անհրաժեշտ է փոփոխական հոսանքից
հաստատուն հոսանքի կամ այլ փոխակերպում: Եթե
այն փոխակերպիչն ունի η արդյունավետություն, ապա
աղբյուրի լուսարգասիքը՝ KB, կլինի լուսարգասիքը (K)
բազմապատկած η-ով, և սա այն է, ինչ կարելի է գտնել
արտադրողի մասնագրերում: Լուսային արդյունավետու
թյան առումով ընդհանուր արդյունավետությունը կլինի
ηE: Այս հարաչափը հեշտությամբ հնարավոր է օգտա
գործել արդյունքում ստացվող լուսային արդյունավետու
թյան հաշվարկման համար:
Այս բոլոր հարաչափերը մանրամասն նկարագրվել
են Գլուխ 1-ու մ:
Ինչպես նշվեց, տնտեսական հաշվարկի տրամաբա
նությունը հիմնված է լամպի գնի, ըստ շահագործման
ժամերի նրա կյանքի տևողության (կամ երկարակեցու
թյան) և լույսի աղբյուրների լուսային արդյունավետու
թյան վրա (Նկար 1):

Figure 1. Comparison parameters between incandescent and fluorescent lightbulbs.
Option 1. Incandescent lightbulb
Տարբերակ 1. Շիկացման լամպ
Lifetime, 1500 hours
Կյանքի տևողությունը՝ 1500 ժամ

Luminous efficiency, 1.5%

Լուսային արդյունավետությունը (ՕԳԳ)՝ 1.5%

Power consumption rating, 60 W or 0.06 kW
Հզորությունը՝ 60 Վտ կամ 0.06 կՎտ

Price, US$ 0.5
Գինը՝ 0.5 ԱՄՆ դոլար
Option 2. Fluorescent lightbulb
Տարբերակ 2. Ֆլուորեսցենտային լամպ

Lifetime, 7500 hours
Կյանքի տևողությունը՝ 7500 ժամ

Luminous efficiency, 6%
Լուսային արդյունավետությունը (ՕԳԳ)՝ 6%

Power consumption rating, 0.012 kW
Հզորությունը՝ 0.012 կՎտ

Price, US$ 3
Գինը՝ 3 ԱՄՆ դոլար

Նկար 1. Շիկացման և ֆլու որեսցենտային լամպերի հարաչափերի համեմատություն:

Next section allows combining all parameters
into one decision parameter, called the levelized
cost of the 1 kWh of outputted radiant visible flux
(LCOVIbulb).

Հաջորդ բաժնում այս բոլոր հարաչափերը հա
մադրվել են որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ
մեկ հարաչափում, որը կոչվում է ճառագայթային տե
սանելի ելքային հոսքի 1 կՎտժ-ի նորմավորված ար
ժեք (LCOVIbulb):

- 230 -

ԳԼՈՒԽ 6. Էներգաարդյունավետ լուսավորության տեխնիկական և տնտեսական սկզբունքները

1. Assessment of energy saving
benefits of artificial illumination –
description of the methodology
A more formal and detailed calculation is
described below.
In summary, the parameters that influence the
performance of the light sources are the following:
1. Price, $, AMD, etc.
2. Efficacy, lm/W or efficiency, %
3. Longevity, hours
4. SPD, CRI or CQS – suitability for the application
5. The timing of the lighting – startup time, inertia
towards AC frequency
Now let’s assume that parameters ## 4 and 5 are
satisfied. Than the calculation is straightforward.
Let’s denote:
Pbulb = the power consumption rating of the
lightbulb, kW
Cbulb = the cost of the lightbulb of the same
particular consumption power rating
UC1kW

1.

Արհեստական լուսավորության
էներգախնայողության օգուտների
գնահատում. մեթոդաբանության
նկարագրություն
Ստորև ներկայացված է ավելի ֆորմալ և մանրա
մասն հաշվարկ:
Այսպիսով, լույսի աղբյուրների արդյունավետու
թյան վրա ազդող հարաչափերը հետևյալն են.
1.	Գին, $, ՀՀԴ, այլ
2.	Լուսարգասիք՝ լմ/Վտ, կամ արդյունավետություն՝ %
3. Երկարակեցություն, ժամ
4. Հզորության սպեկտրալ բաշխում (ՀՍԲ), ԳՓՑ կամ
ԳՈՍ (գույնի որակի սանդղակ)՝ կիրառման համար
պիտանիություն
5.	Լուսավորության ժամանակային կարգավորում՝
գործարկման սկիզբ, իներցիա փոփոխական հո
սանքի հաճախության նկատմամբ
Այժմ եկեք ենթադրենք, թե 4-րդ և 5-րդ հարաչափե
րը բավարարված են: Այդ դեպքում հաշվարկը պարզ է:
Եկեք սահմանենք.
Pbulb = լամպի հզորությունը, կՎտ
Cbulb = տվյալ հզորությամբ լամպի արժեքը
UC1kW bulb = 1 կՎտ հզորությամբ լամպի արժեքը, են
թադրելով UC1kW bulb = Cbulb/Pbulb գծային կապ

= the cost of the lightbulb of 1 kW
consumption power rating, assuming UC1kW bulb =
Cbulb/Pbulb linear relationship

Ebulb = ηE, ընդհանուր արդյունավետություն (ՕԳԳ),
որտեղ η-ն էլեկտրական կերպափոխման ՕԳԳ-ն է,
E-ն՝ լուսային արդյունավետությունը

Ebulb = ηE, where η is the conversion efficiency,
E is the luminous efficiency

Hbulb = լամպի աշխատանքային երկարակեցությու
նը, ժամ

bulb

Hbulb = longevity of the lightbulb, hours
IRV = the radiant visible flux, IRV = Ebulb x Pbulb, kW
OVIbulb = the total outputted radiant visible flux
of the lightbulb during its whole lifetime, OVIbulb =
IRV x Hbulb, in kilowatt-hours (kWh)
PrkWh = price of one kWh
OCbulb = the operational cost of the lightbulb
during its whole lifetime, OCbulb = PrkWh x Pbulb x Hbulb
TCbulb = the total cost of the lightbulb purchase
and operation

IRV = ճառագայթային (ռադիոմետրիկ) տեսանելի
հոսքի հզորությունը, IRV = Ebulb x Pbulb, կՎտ
OVIbulb = իր ող ջ կյանքի ընթացքում լամպի ճառա
գայթային ընդհանուր տեսանելի ելքային հոսքին հա
մապատասխանող էներգիան, OVIbulb = IRV x Hbulb, կիլո
վատտ ժամով (կՎտժ)
PrkWh = մեկ կՎտժ- էլեկտրաէներգիայի գինը
OCbulb = իր ող ջ կյանքի ընթացքում լամպի շահա
գործման ծախսը, OCbulb = PrkWh x Pbulb x Hbulb
TCbulb = լամպի գնման և շահագործման ընդհանուր
ծախսը

Easy to see that the total cost of the lightbulb
purchase and operation is expressing through the
following equation:

Հեշտ է նկատել, որ լամպի գնման և շահագործման
ընդհանուր ծախսը արտահայտվում է հետևյալ հավա
սարման միջոցով.

Equation 1-1

Հավասարում 1‑1

TCbulb = Cbulb + OCbulb = Cbulb + PrkWh Pbulb Hbulb

TCbulb = Cbulb + OCbulb = Cbulb + PrkWh Pbulb Hbulb
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Let’s define also:
LCOVIbulb = the levelized cost of the 1 kWh of
outputted radiant visible flux. Since OVIbulb = IRV x
Hbulb, we can define the levelized cost of each 1
kWh of the total outputted radiant visible flux as:
LCOVIbulb

= TCbulb / OVIbulb

Եկեք նաև սահմանենք.
LCOVIbulb = ճառագայթային տեսանելի ելքային հոս
քի 1 կՎտժ-ի նորմավորված արժեքը: Քանի որ OVIbulb
= IRV x Hbulb, ապա կարող ենք ճառագայթային ընդհա
նուր տեսանելի ելքային հոսքի յուրաքանչյուր 1 կՎտժ-ի
նորմավորված արժեքը սահմանել՝
LCOVIbulb

= TCbulb / OVIbulb

= [Cbulb + PrkWh Pbulb Hbulb]/[IRV Hbulb]

= [Cbulb + PrkWh Pbulb Hbulb]/[IRV Hbulb]

= Cbulb/ (IRV Hbulb)+ PrkWh Pbulb/IRV

= Cbulb/ (IRV Hbulb)+ PrkWh Pbulb/IRV

= Cbulb/(IRV Hbulb) + PrkWh/Ebulb

= Cbulb/(IRV Hbulb) + PrkWh/Ebulb

= Cbulb/( Ebulb Pbulb Hbulb) + PrkWh/Ebulb

= Cbulb/( Ebulb Pbulb Hbulb) + PrkWh/Ebulb

= (1/ Ebulb) [Cbulb/( Pbulb Hbulb) + PrkWh]

= (1/ Ebulb) [Cbulb/( Pbulb Hbulb) + PrkWh]

Thus,

Այսպիսով,

Equation 1-2

Հավասարում 1‑2

LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb + PrkWh]
Easy to notice that higher is the longevity, lesser
is the contribution of the bulb cost; lower is the
efficiency, higher is the levelized cost of the 1 kWh
output radiant visible flux.
Using LCOVIbulb as the single main parameter,
allows comparing entirely different types of light
sources having different lightbulb costs, longevity
and efficiency. This single parameter may serve as
the only one to make lighting economic decisions,
if other factors, such as aforementioned SPD, CRI
or CQS – suitability for the application, the timing
of the lighting – startup time, inertia towards AC
frequency – are equal.

2. Assessment of economic
benefits of artificial illumination:
examples for LED, CFL and
luminescent lights
Now it is easy to perform the comparison of
various sources of light by just calculation of the
LCOVIbulb, i.e. the levelized cost of the 1 kWh of
outputted radiant visible flux. Table 1 shows the
calculation for the incandescent and fluorescent
lightbulbs from the example in Figure 1 and adds a
LED lightbulb with the related parameters brought
in the last column. Note that the all lightbulb cost
contribution are approximately the same in the
output of visible kWh of light, but due to energy

LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb + PrkWh]
Հեշտ է նկատել, որ որքան բարձր է երկարակեցու
թյունը, այնքան ցածր է լամպի արժեքի ներդրումը, որ
քան ցածր է ՕԳԳ-ն, այնքան բարձր է ճառագայթային
տեսանելի ելքային հոսքի 1 կՎտժ-ի նորմավորված ար
ժեքը:
LCOVIbulb-ը որ
պես մեկ հիմնա
կան հա
րա
չափ օգ
տագործելը թույլ է տալիս համեմատել լույսի աղբյուր
ների խիստ տարբեր տեսակներ, որոնք ունեն լամպե
րի տարբեր արժեքներ, երկարակեցություն և ՕԳԳ: Այս
հարաչափը կարող է ծառայել որպես լուսավորության
տնտեսական որոշումն եր կայացնելու միակ հարաչափ,
եթե մյուս գործոնները, ինչպես օրինակ՝ վերոհիշյալ
ՀՍԲ, ԳՎՑ կամ ԳՈՍ՝ կիրառման համար պիտանիու
թյունը, լուսավորության ժամանակային կարգավորու
մը՝ միացման ժամանակը, փոփոխական հոսանքի հա
ճախության նկատմամբ իներցիան, հավասար են:

2.

Արհեստական լուսավորության
տնտեսական օգուտների գնահատում.
լուսադիոդային, կոմպակտ ֆլու որեսցեն
տային և լյումինեսցենտային լամպերի
օրինակներ
Այժմ հեշտ է կատարել լույսի տարբեր աղբյուրների
համեմատություն՝ միայն LCOVIbulb-ի, այն է ճառագայ
թային տեսանելի ելքային հոսքի 1 կՎտժ-ի նորմավոր
ված արժեքը հաշվելու միջոցով: Աղ յուսակ 1-ու մ ցույց
է տրված Նկար 1-ի օրինակում բերված շիկացման և
ֆլու որեսցենտային լամպերի հաշվարկը, իսկ վերջին
սյունակում ավելացվել է լուսադիոդային լամպ՝ հա
րակից հարաչափերով: Ուշադրություն դարձրեք, որ
բոլոր լամպերի արժեքների ներդրումը լույսի տեսա
նելի ելքային կՎտժ-ի առումով գրեթե նույնն են, սա
կայն ֆլու որեսցենտային կամ լուսադիոդային լամպե
րի էներգաարդյունավետության հետևանքով նրանց
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ԳԼՈՒԽ 6. Էներգաարդյունավետ լուսավորության տեխնիկական և տնտեսական սկզբունքները

efficiency of fluorescent and LED lightbulbs, their
power consumption related costs, i.e. operational
costs are much less.

էներգատարության հետ կապված ծախսերը, այսինքն՝
շահագործման ծախսերը, շատ ավելի քիչ են:

Table 1. Calculation of the levelized cost of the 1 kWh of outputted luminous flux, LCOVIbulb.
Indicator

Incandescent
Շիկացման

Fluorescent
LED
Ֆլուորես- Լուսադիցենտային
ոդային

Ցուցիչ

Ebulb

1.50%

6.00%

10.00%

Ebulb

Cbulb

$ 0.50

$ 3.00

$ 8.00

Cbulb

Pbulb, kW

0.060

0.012

0.008

Pbulb, կՎտ

UC1kW bulb

$ 8.33

$ 250

$ 1,000

UC1kW bulb

1500

7500

25000

Hbulb, ժամ

$ 0.10

$ 0.10

$ 0.10

PrkWh

$ 0.370

$ 0.556

$ 0.4

= (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb], լուսային
էներգիայի 1 կՎտժ-ի համար
(լամպի արժեքի ներդրում)

Hbulb, hours
PrkWh
= (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb],
per kWh of luminous energy
(lightbulb cost contribution)
= (1/ Ebulb) [PrkWh], per kWh
of luminous energy (power
rating, i.e. consumption
contribution)

$ 6.667

$ 1.667

$ 1.0

= (1/ Ebulb) [PrkWh], լուսային էներգիայի 1 կՎտժ-ի համար (հզորության, այսինքն՝ էլեկտրաէներգիայի
սպառման ներդրումը)

LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW
/Hbulb + PrkWh], per kWh of
bulb
luminous energy

$ 7.037

$ 2.222

$ 1.4

LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb
+ PrkWh], լուսային էներգիայի 1
կՎտժ-ի համար

Աղ յուսակ 1. Լուսային տեսանելի ելքային հոսքի 1 կՎտժ-ի նորմավորված արժեքի հաշվարկը, LCOVIbulb

Also follow the transformations in Table 1 to
see how the operational hours translate into
years of operation.

Հետևեք նաև Աղյուսակ 1-ի փոխակերպումներին
տեսնելու համար, թե ինչպես են շահագործման ժա
մերը վերածվում շահագործման տարիների:

Table 2. Years of operation for the three options.
Daily usage hours

5

5

5

Days

300

1500

5000

Years

0.82

4.1

13.7

Օրական շահագործման ժամերը
Օր
Տարի

Աղ յուսակ 2. Շահագործման տարիները երեք տարբերակի համար:

In this manner, it is extremely easy to compare
options. One can compare options also for street,
architectural, industrial and any other cases.
Another, simpler approach is presented below.

Այս կերպ չափազանց հեշտ է համեմատել տարբե
րակները: Այսպես կարելի է նաև համեմատություն կա
տարել փողոցային, ճարտարապետական, արդյունա
բերական և այլ տիպի լուսավորությունների համար:
Ստորև ներկայացված է մեկ այլ՝ ավելի պարզ մո
տեցում:
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Էլեկտրական լուսավորության

Upgrade of electric
lighting system

համակարգի արդիականացում

էլեկտրական լուսավորության համակարգի արդի
ականացման քայլերն են.
1.	Պարզել շենքի, տարածքի կամ տան վերափոխ
ման պլանների առկայությունը: Եթե նման պլաններ
կան, ապա լուսավորությունը նախագծել անհրա
ժեշտ կերպով: Նկատի ունեցեք, որ ներքին ձևա
վորումը, մասնավորապես՝ պատերի, առաստաղի
և հատակի գույների ու պայծառության գործոնները
զգալի ազդեցություն ունեն լուսավորության վրա:
Եթե վերափոխման պլաններ չկան, ապա անցնել
հաջորդ քայլին:
2.	Կատարել լուսավորության առկա համակարգի ու
սումն ասիրություն, գրանցել յուրաքանչյուր լուսա
տու ի տվյալները՝ ըստ սպառման, շահագործման
ժամերի և նպատակի՝ սահմանելով լուսավորվա
ծության սպեկտրի (գունային ջերմաստիճանի) մա
կարդակի առանձնահատուկ կարիքները, և այլն,
կազմել ամփոփ աղ յուսակ:
Սկզբունքը պարզ է. նախ և առաջ անհրաժեշտ է
պարզել, թե որ լուսատուներն են սպառում առավել
շատ էլեկտրաէներգիա՝ դրանք առավել արդյունավետ
լուսատուներով փոխարինելու նպատակով:
Կարելի է սկսել հատակագծից (Նկար 2), որ
տեղ բոլոր լուսատուները ընտրված և նշված են մեկ
ննջարան ունեցող շատ փոքր բնակարանի համար:

Here are the steps to upgrade the electric
lighting system:
1. Identify, if there are plans to remodel the
building, the space or home. If so, design the
lighting as needed. Take into consideration that
the interior design has a significant effect on the
lighting – e.g. through colors and brightness of
the walls, ceiling and the floor. If no plans for
remodeling, proceed to the next step.
2. Perform an audit of the existing lighting system,
take data for each luminaire for its consumption,
operating hours, and purpose – defining special
needs for level of illuminance spectrum (color
temperature), etc., and create a summary table.
The principle is simple - one needs to start from
finding out which lights consume the most of energy
with goal to replace them with more efficient ones.
One can start from a floor plan (Figure 2), where
all lights are identified and labelled for a very small
1 bedroom apartment.

Figure 2. Floor plan of a one bedroom very small apartment with description of the lights.

Bedroom wall 1:
1x60 W incandescent
Ննջասենյակի պատ 1,
1x60 Վտ շիկացման լամպ
Bedroom ceiling 1:
2x40 W incandescent
Ննջասենյակի
առաստաղ 1,
Bedroom
2x40 Վտ շիկ. լամպ

Living room wall 1: 2x60 W incandescent
Հյրասենյակի պատ 1,
2x60 Վտ շիկացման լամպ
Living room ceiling:
7x50 W incandescent
Հյրասենյակի
առաստաղ,
7x50 Վտ շիկ. լամպ

Living room
Հյրասենյակ

Ննջարան

Bedroom ceiling 2:
2x40 W incandescent
Bedroom wall 2:
Ննջասենյակի
1x60 W incandescent առաստաղ 2,
Ննջասենյակի
2x40 Վտ շիկ. լամպ
պատ 2, 1x60 Վտ շիկ.լամպ

Kitchen bar:
3x50 W incandescent
Խոհանոցի բար,
3x50 Վտ շիկացման լամպ

Closet
Մառան
Closet wall:
2x40 W
fluorescent
Մառանի պատ,
2x40 Վտ
ֆլորեսցենտ.
լամպ

Pantry wall: 1x60 W incandescent
Մառանի պատ,
1x60 Վտ շիկացման լամպ

Pantry

Bath
Լոգարան

Living room wall 4:
2x60 W incandescent
Հյրասենյակի պատ 4,
2x60 Վտ շիկացման լամպ

Հյրասենյակի պատ 3,
2x60 Վտ ֆլորեսցենտային լամպ

Bath mirror: 1x40 W fluorescent
Լոգարանի հայելի, 1x40 Վտ ֆլորեսցենտային լամպ

Bath
ceiling:
1x100 W
incandescent
Լոգարանի
հայելի,
1x40 Վտ
ֆլորեսց.
լամպ

Living room wall 2:
2x60 W incandescent
Հյրասենյակի պատ 2,
2x60 Վտ շիկացման լամպ

Kitchen
Խոհանոց

Kitchen table: 3x20 W fluorescent
Խոհանոցի սեղան,
3x20 Վտ ֆլորեսցենտային լամպ

Patio/balcony:
2x15 W fluorescent.
Վերանդա/
պատշգամբ, 2x15Վտ
ֆլորեսցենտային
լամպ

Patio/
Balcony
Վերանդա/
պատշգամբ

Kitchen stove: 1x40 W incandescent
Խոհանոցի գազօջախ,
1x40 Վտ շիկացման լամպ

Նկար 2. Մեկ ննջարան ունեցող շատ փոքր բնակարանի հատակագիծ՝ լուսատուների նկարագրությամբ:
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Then comes collection of data on how many
hours each luminaire is operating. Filling out a table
similar to the one in Table 3, e.g. in MS Excel, will
help substantially.

Այնուհետև կատարվում է տվյալների հավաքագ
րում, թե լուսատուներից յուրաքանչյուրը քանի ժամ
է շահագործվում: Օրինակ՝ մեծապես օգտակար կլի
նի MS Excel-ով Աղ յուսակ 3-ի համանման աղ յուսակի
կազմումը:

Table 3. Example of an apartments lighting simple audit1.

Name of the luminaria,
the room, wall or the
ceiling

Living room ceiling: 7x50 W
incandescent
Living room wall: 8x60 W
incandescent
Bedroom ceiling: 4x40 W
incandescent
Bedroom wall: 2x60 W
incandescent
Kitchen bar: 3x50 W
incandescent
Kitchen table 3x20 W
fluorescent
Kitchen stove: 1x40 W
incandescent
B3th ceiling: 1x100 W
incandescent
B3th mirror: 1x00
Wfluorescent
P31 o/balcony: 2x15 W fl
uores cent
Pantry wall: 1x50 W
incandescent

n, # of
bulbs

P.kw,
power
of each
bulb

7

0.05

5

1.75

$0.10

$0.18

41.5%

Warm lighting

S

0.05

2

0.96

$0.10

$0.10

22.7%

Warm lighting

4

0.04

1

0.15

$0.10

$0.02

3.8%

Warm lighting

2

0.05

1

0.12

$0.10

$0.01

2.8%

Warm lighting

3

0.05

4

0.5

$0.10

$0.05

14.2%

Warm white

3

0.02

3

0.1S

$0.10

$0.02

4.3%

Warm white

1

0.04

3

0.12

$0.10

$0.01

2.8%

Warm lighting,
high CRl needed

1

0.1

1

0.1

$0.10

$0.01

2.4%

White light

1

0.04

0.5

0.02

$0.10

$0.00

0.5%

White light High
CRl

2

0.015

5

0.18

$0.10

$0.02

4.3%

1

0.05

0.5

0.03

$0.10

$0.00

0.7%

White light High
CRl

Ընդ
հա
նուր
ծախ
սը, %

Լուսատուների օգ
տագործման պա
հանջների մասին
հատուկ նշում
ն եր

TOTAL Daily
TOTAL Monthly, days per
month =

Ed, daily
energy
Cd, daily
Special
needed
Coverage
cost
h, Hours
% of
notes about
for
tariff at
of the
of
total
requirements
luminaria hours of lumina ria
operation
expense of the luminaria
operation, operation operation,
usage
kWh
Cd=EdC
Ed=nPh

30.5

4.22

$0.42

128.71

$12.87

Աղյուսակ 3. Բնակարանի լուսավորության պարզ ուսում
ն ասիրության օրինակ1:
Լամ
Շահա Լուսատու ի շահա
Շահա
Լուսատու
Յուր.
պե
գործ
գործման համար գործման ների շահա
լամպի
Լուսատու ի տեսակը, սենյա
րի
ման
պահանջվող էլ.
ժամեր
 ի
գործման
հզորու
կը, պատը կամ առաստաղը քա
ժա
էներգիայի օրական
միջին
օրական
թյունը,
նա
մերը,
քանակը, կՎտժ
սակա
ծախսը, Cd
կՎտ, P
կը, n
ժամ
Ed=nPh
գինը, C
Cd=EdC
Հյուրասենյակի առաստաղ,
7
0.05
5
1.75
$0.10
$0.18
7x50 Վտ շիկացման լամպ
Հյուրասենյակի պատ, 8x60
8
0.06
2
0.96
$0.10
$0.10
Վտ շիկացման լամպ
Ննջասենյակի առաստաղ,
4
0.04
1
0.16
$0.10
$0.02
4x40 Վտ շիկացման լամպ
Ննջասենյակի պատ, 2x60
2
0.06
1
0.12
$0.10
$0.01
Վտ շիկացման լամպ
Խոհանոցի բար, 3x50 Վտ
3
0.05
4
0.6
$0.10
$0.06
շիկացման լամպ

1

41.5% Տաք լույս
22.7% Տաք լույս
3.8%

Տաք լույս

2.8%

Տաք լույս

14.2%

Տաք սպիտակ

Certainly the user has the latitude for selection of the CCT, e.g. in general, for kitchen and bathroom the neutral white (4000 K) is
preferable for sanitary (hygienic) reasons, but users preference can be taken into consideration as well.
Անշուշտ, օգտագործողն ունի ԿԳՋ-ի ընտրության լայն հնարավորություն, օրինակ՝ ընդհանրապես, խոհանոցի և լոգասենյակի
համար, սանիտարահիգիենիկ նկատառումներից ելնելով, նախընտրելի է չեզոք սպիտակ գույնը (4000 Կ), սակայն կարելի է հաշվի
առնել նաև օգտագործողների նախասիրությունները:
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 յուսակ 3. շարունակություն
Աղ
Լամ
Շահա Լուսատու ի շահա
Շահա
Լուսատու
Յուր.
պե
գործ
գործման համար գործման ների շահա
լամպի
Լուսատու ի տեսակը, սենյա
րի
ման
պահանջվող էլ.
ժամեր
 ի
գործման
հզորու
կը, պատը կամ առաստաղը քա
ժա
էներգիայի օրական
միջին
օրական
թյունը,
նա
մերը,
քանակը, կՎտժ
սակա
ծախսը, Cd
կՎտ, P
կը, n
ժամ
Ed=nPh
գինը, C
Cd=EdC
Խոհանոցի սեղան, 3x20 Վտ
3
0.02
3
0.18
$0.10
$0.02
ֆլու որեսցենտային լամպ
Խոհանոցի գազօջախ, 1x40
1
0.04
3
0.12
$0.10
$0.01
Վտ շիկացման լամպ
Լոգարանի առաստաղ, 1x100
1
0.1
1
0.1
$0.10
$0.01
Վտ շիկացման լամպ

Ընդ
հա
նուր
ծախ
սը, %

Լուսատուների օգ
տագործման պա
հանջների մասին
հատուկ նշում
ն եր

4.3%

Տաք սպիտակ

2.8%

Տաք լույս, անհրաժեշտ է բարձր ԳՓՑ

2.4%

Տաք սպիտակ
Տաք սպիտակ, ան
հրաժեշտ է բարձր
ԳՓՑ

Լոգարանի հայելի, 1x40 Վտ
ֆլու որեսցենտային լամպ

1

0.04

0.5

0.02

$0.10

$0.00

0.5%

Վերանդա/պատշգամբ, 2x15
Վտ ֆլու որեսցենտային լամպ

2

0.015

6

0.18

$0.10

$0.02

4.3%

Մառանի պատ, 1x60 Վտ շի
կացման լամպ

1

0.06

0.5

0.03

$0.10

$0.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ օրական
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ամսական, օր
ամսում

30.5

Here a simple case considered when the
power tariff is flat across 24 hours. Note that living
room ceiling, wall and kitchen bar are consuming
together 78.4% of the total power expense, since
they are operating longer hours, with higher power
consumption of incandescent lightbulbs. Naturally
these three areas need to be addressed the first
– however they comprise 18 lightbulbs out of total
33 in the apartment. Thus changing around half of
the lightbulbs one can achieve up to 70% saving
if using modern LED lights with luminous efficacy
of 150 Lm/W, which is 10x more economical
compared with incandescent lighting that has
around 15 Lm/W luminous efficacy. Table 4 shows
the detailed result.

4.22

$0.42

128.71

$12.87

Տաք սպիտակ, ան
0.07% հրաժեշտ է բարձր
ԳՓՑ

Այստեղ դիտարկման համար օգտագործվելլ է
պարզ դեպք, երբ էլեկտրաէներգիայի սակագինը
նույնն է 24 ժամ
վա հա
մար: Ու
շադ
րու
թյուն դարձ
րեք, որ, օգտագործելով բարձր էներգատարու
թյամբ շիկացման լամպեր, հյուրասենյակի առաս
տաղը, պատը և խոհանոցի բարը միասին սպառում
են էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր ծախսի 78.4%-ը,
քանի որ դրանց շահագործման ժամերն ավելի եր
կար են: Բնականաբար, այս երեք տարածքներն
անհրաժեշտ է առաջինն արդիականացնել, այնու
ամենայնիվ, դրանց բաժին է ընկնում բնակարանի
ընդհանուր 33 լամպերից 18-ը: Այսպիսով, փոխելով
լամպերի գրեթե կեսը, կարելի է ապահովել մինչև
70% խնայողություն, եթե օգտագործվեն ժամանա
կակից լուսադիոդային լամպեր՝ 150 լմ/Վտ լուսար
գասիքով, ինչը 10 անգամ ավելի տնտեսող է, քան
շիկացման լամպը, որն ունի շուրջ 15 լմ/Վտ լուսար
գասիք: Արդյունքը մանրամասն ներկայացված է
Աղ յուսակ 4-ում:

Table 4. The same apartment lighting, with proposed changes.

Name of the luminaria, the
room, wall or the ceiling

Ed, daily
Cd, daily
energy
P.kw,
Coverage
cost
h, Hours needed for
% of
n, # of power
tariff at
of the
of
luminaria
total
bulbs of each
hours of lumina ria
operation operation,
expense
bulb
operation operation,
kWh
Cd=EdC
Ed=nPh

Special
notes about
requirements
of the
luminaria
usage

Living room ceiling: 7x5 W LED

7

0.005

5

0.175

$0.10

$0.02

14.1%

Warm lighting

Living room wall: 8x6 W LED

S

0.005

2

0.095

$0.10

$0.01

7.7%

Warm lighting

4

0.04

1

0.15

$0.10

$0.02

12.9%

Warm lighting

2

0.05

1

0.12

$0.10

$0.01

9.7%

Warm lighting

3

0.005

4

0.05

$0.10

$0.01

4.8%

warm white

Bedroom ceiling: 4x40W
incandescent
Bedroom wall: 2x60 W
incandescent
Kitchen bar: 3x5 W LED
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Table 4. continued

Ed, daily
Cd, daily
energy
P.kw,
Coverage
cost
h, Hours needed for
% of
n, # of power
tariff at
of the
of
luminaria
total
bulbs of each
hours of lumina ria
operation operation,
expense
bulb
operation operation,
kWh
Cd=EdC
Ed=nPh

Name of the luminaria, the
room, wall or the ceiling

Special
notes about
requirements
of the
luminaria
usage

Kitchen table: 3x20 W
fluorescent

3

0.02

3

0.1S

$0.10

$0.02

14.5%

Warm white

Kitchen stove: 1x40 W
incandescent

1

0.04

3

0.12

$0.10

$0.01

9.7%

Warm lighting,
high CRl
needed

B3lh ceiling: 1x100 W
incandescent

1

0.1

1

0.1

$0.10

$0.01

8.1%

White light

B3lh mirror: 1x00 W fluorescent

1

0.04

05

0.02

$0.10

$0.00

1.6%

White light
High CRl

2

0015

5

0.1S

$0.10

$0.02

14.5%

1

0.05

05

0.03

$0.10

$0.00

2.4%

Patio/balcony: 2x15 W
fluorescent
Pantry wall: 1x60 W
incandescent
TOTAL Daily
TOTAL Monthly, days per month
=

33

1.24

$0.12

30.5

37.85

$3.79

White light
High CRl

Աղյուսակ 4. Նույն բնակարանի լուսավորությունը՝ առաջարկվող փոփոխություններով:
Լամ
պերի
Լուսատու ի տեսակը, սենյա
քա
կը, պատը կամ առաստաղը
նա
կը, n
Հյուրասենյակի առաստաղ,
7x5 Վտ լուսադիոդային լամպ
Հյուրասենյակի պատ, 8x6
Վտ լուսադիոդային լամպ
Ննջասենյակի առաստաղ,
4x40 Վտ շիկացման լամպ
Ննջասենյակի պատ, 2x60
Վտ շիկացման լամպ
Խոհանոցի բար, 3x5 Վտ
լուսադիոդային լամպ
Խոհանոցի սեղան, 3x20 Վտ
ֆլու որեսցենտային լամպ
Խոհանոցի գազօջախ, 1x40
Վտ շիկացման լամպ
Լոգարանի առաստաղ, 1x100
Վտ շիկացման լամպ
Լոգարանի հայելի, 1x40 Վտ
ֆլու որեսցենտային լամպ
Վերանդա/պատշգամբ, 2x15
Վտ ֆլու որեսցենտային լամպ
Մառանի պատ, 1x60 Վտ
շիկացման լամպ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ օրական
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ամսական, օր
ամսում

Յուր.
լամպի
հզորու
թյունը,
կՎտ, P

Շահա Լուսատու ի շահա
Շահա
Լուսատու
գործ
գործման համար
գործման ների շահա
ման
պահանջվող էլ.
ժամեր
 ի
գործման
ժա
էներգիայի օրական
միջին
օրական
մերը,
քանակը, կՎտժ
սակա
ծախսը, Cd
ժամ
Ed=nPh
գինը, C
Cd=EdC

Լուսատուների
Ընդ
օգտագործման
հանուր
պահանջների
ծախ
մասին հատուկ
սը, %
նշում
ներ

7

0.005

5

1.175

$0.10

$0.02

14.1%

Տաք լույս

8

0.006

2

0.096

$0.10

$0.01

7.7%

Տաք լույս

4

0.04

1

0.16

$0.10

$0.02

12.9%

Տաք լույս

2

0.06

1

0.12

$0.10

$0.01

9.7%

Տաք լույս

3

0.005

4

0.06

$0.10

$0.01

4.8%

Տաք սպիտակ

3

0.02

3

0.18

$0.10

$0.02

14.5%

Տաք սպիտակ

1

0.04

3

0.12

$0.10

$0.01

9.7%

Տաք լույս, ան
հրաժեշտ է
բարձր ԳՓՑ

1

0.1

1

0.1

$0.10

$0.01

8.1%

Տաք սպիտակ

1

0.04

0.5

0.02

$0.10

$0.00

1.6%

Տաք սպիտակ,
բարձր ԳՓՑ

2

0.015

6

0.18

$0.10

$0.02

14.5%

1

0.06

0.5

0.03

$0.10

$0.00

2.4%

33

1.24

$0.12

30.5

37.85

$3.79
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It might be necessary to model your needs for
each season separately, and take the decision as
the average either for year or with a priority for a
particular season. Note that with the new, more
efficient lightbulbs, the consumption percentages
are changed.
3. Compare data with the indoor lighting standards
and norms, make correction for target illuminance
level. Use a lux meter, if possible.
4. Implement the Pareto 20-80 rule to identify the
vital sources that consume the most of energy.
As it has been shown in Table 3 about 78%
of consumption is related to 3 out of 11 total
luminaria lines, i.e. 27% - well corresponds to
the Pareto rule2.
5. Create a proposal for change, compare
consumption and comfort before and after. In
the proposal, one also needs to identify the costs
of the changes, i.e. the costs of the 150 Lm/W
lightbulbs. Taking also into consideration the
lifetime of the new lightbulbs vs. old lightbulbs
one needs to estimate the payback period,
performed in the next section.

3. Assessment of environmental
benefits of artificial illumination,
comparison of methods
Let’s take a fixed period of time, e.g. 10 years.
To calculate the lightbulb replacement costs, we
consider only the candidates for replacement
derived from the Pareto rule, i.e. for the living
room ceiling, wall and kitchen bar of the described
example. Thus, we will be comparing the current,
incandescent heavy setup, to the proposed case
with aforementioned LEDs. Naturally, there are 3650
days in the 10 years. And the number of needed
lightbulbs will be equal to the total amount of hours
expected usage of the particular luminaire during
the 10 years (3650 days x usage hours for each
luminaire) divided by the statistical life expectancy
of the particular lightbulb type. E.g. if the daily
usage is 5 hours, during 10 years we expect to
use that luminaire 5h x 3650 days = 18250 hours.
Since the incandescent lightbulb life expectancy
2

Հնարավոր է կարիքները մոդելավորել յուրա
քանչյուր սեզոնի համար առանձին, կամ որոշումը
ընդունել տվյալ սեզոնի համար կամ տարվա միջի
նացված կարիքների համար: Ուշադրություն դարձ
րեք, որ նոր, ավելի արդյունավետ լուսատուներով
սպառման տոկոսային հարաբերակցությունները
փոխվել են:
3.	Համեմատել տվյալները ներքին լուսավորության
ստանդարտների ու նորմերի հետ, կատարել
ճշգրտումն եր տվյալ վայրում լուսավորվածու
թյան մակարդակի համար: Հնարավորության
դեպքում օգտագործել լյուքսաչափ:
4.	Կիրառել Պարետոյի 20/80-ի կանոնը՝ պարզե
լու ամենաշատ էներգիա սպառող կարևոր աղ
բյուրները: Ինչպես ցույց տրվեց Աղ յուսակ 3-ու մ,
սպառման շուրջ 78%-ը կապված է ընդհանուր
թվով 11 լու
սա
տու գծե
րից 3-ի, այ
սինքն՝ 27%-ի
հետ, որը բավական լավ համապատասխանում
է Պարետոյի սկզբունքին2:
5.	Կազմել փոփոխության առաջարկ, համեմատել
սպառումը և հարմարավետությունը՝ առաջ և
հետո: Առաջարկում անհրաժեշտ է նաև պար
զել փոփոխությունների առաջացրած ծախսերը,
օրինակ՝ 150 լմ/Վտ լամպերի արժեքը: Հաշվի
առնելով նաև հին լամպերի համեմատությամբ
նորերի երկարակեցությունը՝ հարկավոր է նաև
գնահատել փոխհատուցելիության ժամկետը,
որը ներկայացված է հաջորդ բաժնում:


3. Արհեստական լուսավորության
բնապահպանական օգուտների
գնահատում, մեթոդների
համեմատություն
Վերցնենք ֆիքսված ժամանակահատված, օրի
նակ՝ 10 տարի: Լամպերի փոխարինման ծախսե
րը հաշվելու համար մենք դիտարկում ենք միայն
Պարետոյի կանոնից բխող լամպերը, այսինքն՝
նկարագրված օրինակում՝ հյուրասենյակի առաս
տաղի, պատի և խոհանոցի բարի լամպերը: Այսպի
սով, մենք համեմատելու ենք ներկայիս շիկացման
լամպով տարբերակը լուսադիոդային լամպերով
առաջարկվող վերոհիշյալ տարբերակի հետ: Բնա
կանաբար, 10 տարին ունի 3650 օր: Անհրաժեշտ
լուսատուների թիվը հավասար է լինելու 10 տար
վա ընթացքում տվյալ լուսատու ի ակնկալվող օգ
տագործման ժամերի ընդհանուր թվին (3650 օր x
յուրաքանչյուր լուսատու ի օգտագործման ժամերը)՝
բաժանած տվյալ լուսատու ի տեսակի կյանքի վիճա
կագրական տևողության վրա: Օրինակ՝ եթե օրա
կան շահագործման տևողությունը 5 ժամ է, 10 տա
րում ակնկալում ենք այդ լուսատուն օգտագործել 5

The Pareto principle (also known as the 80/20 rule, the law of the vital few, or the principle of factor sparsity) states that, for many
events, roughly 80% of the effects come from 20% of the causes (https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle).
Պարետոյի սկզբունքը (հայտնի է նաև որպես 80/20-ի կանոն, կամ փոքրաթիվ գործնների գերիշխող դերը) սահմանում է, որ շատ
դեպքերում հետևանքների մոտավորապես 80%-ը բխում է պատճառների 20%-ից (https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle):
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ժամ x 3650 օր = 18250 ժամ: Քանի որ շիկացման
լամպի կյանքի տևողությունը շուրջ 1500 ժամ է, մեզ
հրա
ժեշտ կլի
նի 18250/1500 =12.17 լամպ: Այժմ
ան
հեշտ է հաշվել ֆիքսված ժամանակահատվածում
լուսատուների ընդհանուր ծախսը: Տվյալ դեպքի
հաշվարկը ամփոփ ներկայացված է Աղ յուսակ 5-ում:

is around 1500 hours, we will need 18250/1500
=12.17 lightbulbs. Now it is easy to calculate the
total cost of the lightbulbs during the fixed period.
The calculation for the current case is summarized
in Table 5.

Table 5. Calculation of the number of lightbulbs and related costs for 10 years of exploitation according to the
current condition with incandescent lightbulbs.
Name of the luminaria, the
room, wall or the ceiling

n, #of
bulbs

P, kW,
power of
each bulb

H,
Hours of
operation

Total
hours,
hx3650
days

7

0.05

5

18250

1500

8

0.06

2

7300

3

0.05

4

14600

Living room ceiling: 7x50 W
LED
Living room wall: 8x60 W
LED
Kitchen bar: 3x50 W LED

Lightbulb
# of
service lightbulbs
time
needed

Cost
of one
lightbulb

Total
cost of
lightbulbs

12.17

$ 1.00

$ 85.17

1500

4.87

$ 1.50

$ 58.40

1500

9.73

$ 1.00

$ 29.20

TOTAL cost of the
lightbulbs

$ 172.77

Աղյուսակ 5. Լամպերի թվի և հարակից ծախսերի հաշվարկը շահագործման 10 տարվա համար՝ ըստ շի
կացման լամպերով ներկա պայմանների:
Լուսատու ի տեսակը, սենյա
կը, պատը կամ առաստաղը

Լամպե
րի քա
նակը, n

Հյուրասենյակի առաստաղ,
7
7x50 Վտ շիկացման լամպ
Հյուրասենյակի պատ, 8x60
8
Վտ շիկացման լամպ
Խոհանոցի բար, 3x50 Վտ շի
3
կացման լամպ
Լամպերի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ծախսը

Յուր. լամ
պի հզո
րությունը,
կՎտ, P

Շահա
գործման
ժամերը,
ժամ

Ժամերի
Անհրա
Լամպի ծա
Լամպերի
ընդհանուր
ժեշտ
Մեկ լամպի
ռայության
ընդհանուր
թիվը, ժամ
լամպե
արժեքը
ժամկետը
ծախսը
x 3650 օր
րի թիվը

0.05

5

18250

1500

12.17

$1.00

$85.17

0.06

2

7300

1500

4.87

$1.50

$58.40

0.05

4

14600

1500

9.73

$1.00

$29.20
$172.77

Նույն կերպ, Աղ յուսակ 6-ում նկարագրված է լու
սադիոդային լամպերով առաջարկվող տարբերակը:
Մի՛ անհանգստացեք լուսադիոդային լամպերի կո
տորակային թվի համար, սա վիճակագրական թիվ
է 10 տարի ժամանակահատվածի համար: Իրակա
նում սա նշանակում է, որ լամպերը մոտավորապես
կրկնակի ժամանակահատված են ծառայելու, այ
սինքն՝ շուրջ 20 տարի և ավելի:

Similarly, Table 6 is describing the proposed case
with LEDs. Do not worry for the fractional number
of the LED lightbulbs – this is statistical number
for the taken 10-year period of time. In reality this
means that the lightbulbs will work approximately
twice the period, i.e. around 20 years or more.

Table 6. Calculation of the number of lightbulbs and related costs for 10 years of exploitation according to
the proposed replacement with LED lightbulbs.
Name of the luminaria, the
room, wall or the ceiling
Living room ceiling: 7x5 W
LED
Living room wall: 8x6 W
LED
Kitchen bar: 3x5 W LED

n, #of
bulbs

P, kW,
power of
each bulb

h. Hours
of
operation

Total
hours,
hx3650
days

Lightbulb
service
time

# of
lightbulbs
needed

Cost
of one
lightbulb

Total
cost of
lightbulbs

7

0.005

5

18250

35000

0.52

$ 7.00

$ 25.55

8

0.006

2

7300

35000

0.21

$ 8.00

$ 13.35

3

0.005

4

14600

35000

0.42

$ 7.00

$ 8.76

TOTAL cost of the lightbulbs

$ 47.66
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Աղյուսակ 6. Լամպերի թվի և հարակից ծախսերի հաշվարկը շահագործման 10 տարվա համար՝ ըստ լու
սադիոդային լամպերով փոխարինելու առաջարկվող տարբերակի:
Լուսատու ի տեսակը, սենյակը,
պատը կամ առաստաղը
Հյուրասենյակի առաստաղ,
7x5 Վտ լուսադիոդային լամպ
Հյուրասենյակի պատ,
8x6 Վտ լուսադիոդային լամպ
Խոհանոցի բար,
3x5 Վտ լուսադիոդային լամպ
Լամպերի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ծախսը

Լամ
պերի
քանա
կը, n

Յուր. լամ
պի հզո
րությունը,
կՎտ, P

Շահա
գործման
ժամերը,
ժամ

7

0.005

5

18250

35000

0.52

$7.00

$25.55

8

0.006

2

7300

35000

0.21

$8.00

$13.35

3

0.005

4

14600

35000

0.42

$7.00

$8.76

Thus, not only the monthly savings will be around
70%, but also during 10 years one needs to spend
only $173/$48 = 3.6 times less on the lightbulbs.
Here also the forecast of the price increase
for 1 kWh of electric power can be taken into
consideration, as well as the forecast of lightbulb
degradation with the decrease of the efficiency.
For the environmental benefits, the saved kWh
of electric power is the key for the climate change,
i.e. CO2 release calculation. Depending on each
country, each kWh saved is equivalent to certain
amount of not released CO2. Since in the described
example we have 70% electric power savings,
respectively, we will have monthly saving of more
than 90 kWh-s. For Armenia equivalent to savings
of 90 kWh x 0.25 kg of CO2 = 22.5 kg/month for the
described replacement in one small apartment.

Ժամերի
Լամպի
Անհրա
ընդհանուր ծառայու
ժեշտ
Մեկ լամպի
թիվը, ժամ թյան ժամ լամպե
արժեքը
x 3650 օր
կետը
րի թիվը

Լամպերի
ընդհանուր
ծախսը

$47.66

Այսպիսով, ոչ միայն ամսական խնայողությունը
կկազմի շուրջ 70%, այլև 10 տարվա ընթացքում լամ
պերի վրա կարելի է ծախսել $173/$48 = 3.6 անգամ
ավելի քիչ:
Այստեղ կարելի է հաշվի առնել նաև էլեկտրաէներ
գիայի 1 կՎտժ-ի գնի աճի, ինչպես նաև արդյունավե
տության նվազման հետ մեկտեղ լամպի վատթարաց
ման կանխատեսումը:
Բնապահպանական օգուտների տեսանկյունից
էլեկտրաէներգիայի խնայված կՎտժ-ը կլիմայի փոփո
խության, այսինքն՝ CO2-ի արտանետման հաշվարկի
բանալին է: Ըստ տարբեր երկրների՝ խնայված յուրա
քանչյուր կՎտժ-ն համարժեք է CO2-ի չարտանետված
որոշակի չափաքանակին: Քանի որ նկարագրված
օրինակում ունենք էլեկտրաէներգիայի 70% խնայողու
թյուն, համապատասխանաբար, ամսական խնայո
ղությունը կկազմի ավելի քան 90 կՎտժ: Հայաստանի
պայմաններում մի փոքր բնակարանում նկարագրված
փոփոխությունների պայմաններում խնայողությու
նը համարժեք կլինի 90 կՎտժ x 0.25 կգ CO2 = 22.5
կգ/ամ
սում, քանի որ Հայաստանում 1 կՎտժ է
լեկտ
րաէներգիայի արտադրությունը արտանետում է 250
գրամ CO2:
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