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FOREWORD

The new energy-effi cient lighting technologies 
are manifesting great progress in everyday life.  
Optimal, long-term successful use of just-appeared 
most modern cutting edge solutions, especially 
those promising maximum energy savings, requires 
proper understanding of underlying physical 
principles and related characteristics, as well as 
mechanisms of human perception. It also often 
requires implementation of specialized software 
for lighting design, special economic techniques, 
and, importantly, environmentally conscious 
approaches.

Light is the phenomenon that stipulates the 
vision, or visual perception, through which humans 
get more than 90% of information necessary for 
life. It helps virtually instant recognition of scenes, 
actions, objects, people and aesthetics.

Engineers and architects need to learn the range 
of the lighting conditions supporting human vision. 
A number of physical parameters characterizing 
the comfort zone for human visual perception can 
describe these lighting conditions. 

Across the years of research, the scientifi c 
community has developed a number of lighting 
standards that formulate the set of parameters for 
lighting conditions.

People developed a number of artifi cial light 
sources that can be used for domestic and industrial 
lighting purposes. With the advancement of science 
and technologies, they become better and better 
– in terms of comfort and energy effi ciency. The 
latter is one of the most important issues that help 
to mitigate climate change, one of the challenges 
of the modern world. Besides, energy effi ciency is 
interesting in general to everyone: governments for 
energy independence, individuals and businesses 
for savings.

This bilingual textbook is a brief summary on the 
physical, biological and aesthetical principles, as 
well as standards, economic approaches, software, 
and environmental aspects underlying the lighting 
technologies.

The fi rst chapter addresses the scientifi c 
foundations of the light, vision and basic metrology. 
Next, the 2nd chapter discusses the various light 
sources and physical principles of their operation; 

ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Նոր է ներ գաար դյ�  նա վետ լ�  սա վո ր�  թյան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ա ռօ րյա յ� մ կի րա ռ� մն  ապ ր� մ է մե ծ ա ռա-
ջըն թաց: Ա ռա ջա դեմ նո րաս տեղծ ժա մա նա կա կից, 
հատ կա պես՝ ա ռա վել է ներ գախ նայող լ�  ծ� մն  ե րի օպ-
տի մալ եր կա րա ժամ կետ ար դյ�  նա վետ օգ տա գոր ծ�  մը 
պա հան ջ� մ է հիմն  ա րար ֆի զի կա կան սկզ բ� նք նե րի և 
հա մա պա տաս խան բն�  թագ րե րի, մար դ�  ըն կալ ման 
մե  խա նիզմն  ե րի պատ շաճ ի մա ց�  թյ� ն: Հա ճախ այն 
պա հան ջ� մ է նաև լ�  սա վո ր�  թյան նա խագծ ման մաս-
նա գի տաց ված ծրագ րային ա պա հո վ� մ, տն տե սա կան 
հա տ� կ մե  թոդ ներ, կար ևո ր� մ է բնա պահ պա նա կան 
խն դիր նե րին գի տակց ված մո տե ց� մն  եր: 

Լ� յ սը եր և� յթ է, որ պայ մա նա վո ր� մ է տե սո ղ� -
թյ�  նը կամ տե սո ղա կան ըն կա լ�  մը, ո րի մի  ջո ցով մար-
դիկ ստա ն� մ են կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե-
կ�  թյան ա վե լի քան 90 տո կո սը: Լ� յ սի շնոր հիվ գրե թե 
ա կն թար թո րեն ճա նա չ� մ ե նք տե սա րան ներ, գոր ծո-
ղ�  թյ� ն ներ, օբյեկտ ներ, մարդ կանց և ըն կա լ� մ ի րե րի 
գե ղա գի տա կան կող մը:

 Ճար տա րա գետ նե րը և ճար տա րա պետ նե րը պետք 
է ի մա նան մար դ�  տե սո ղ�  թյա նը նպաս տող լ�  սա վո-
ր�  թյան պայ ման նե րի շր ջա նա կը: Նշ ված պայ ման նե-
րը հնա րա վոր է նկա րագ րել մար դ�  տե սո ղա կան ըն-
կալ ման հա մար հար մա րա վե տ�  թյան մի  ջա կայ քը բնո-
րո շող մի  շարք ֆի զի կա կան հա րա չա փե րի մի  ջո ցով: 

Բազ մա մյա �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն նե րի ար դյ� ն ք� մ 
գիտ նա կան նե րը մշա կել են մի  շարք լ�  սա վո ր�  թյան 
ստան դարտ ներ, որ տեղ ձևա կեր պել են լ�  սա վո ր� -
թյան պայ ման նե րի հա րա չա փե րի ամ բող ջ�  թյ�  նը:  

Մար դիկ մշա կել են լ� յ սի մի  շարք ար հես տա կան 
աղ բյ� ր ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել լ�  սա վո-
ր�  թյան նպա տակ նե րով կեն ցա ղ� մ և ար դյ�  նա բե-
ր�  թյան մե ջ: Գի տ�  թյան և տեխ նո լո գի ա նե րի ա ռա-
ջըն թա ցի հետ մե կ տեղ դրանք բա րե լավ վ� մ են և՛ 
հար մա րա վե տ�  թյան, և՛ է ներ գաար դյ�  նա վե տ�  թյան 
տե սան կյ�  նից: Վեր ջինս կար ևո րա գ� յն խն դիր նե րից 
է ար դի աշ խար հին նե տած մար տահ րա վեր նե րից մե -
կի՝ կլի մայի փո փո խ�  թյան ազ դե ց�  թյան մե ղմ մա նը 
նպաս տե լ�  հա մար: Բա ցի դա, է ներ գաար դյ�  նա վե-
տ�  թյ� նն ը նդ հա ն� ր առ մամբ շա հե կան է բո լո րի հա-
մար. կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րի՝ է ներ գե տիկ ան կա խ� -
թյան ամ րապնդ ման, ան հատ նե րի և գոր ծա րար նե րի՝ 
խնայո ղ�  թյ� ն նե րի ա ռ�  մով:

 Ս� յն ե րկ լե զ�  դա սա գիրքն ամ փո փ� մ է լ�  սա վո-
ր�  թյան տեխ նո լո գի ա նե րի հիմ ք� մ դր ված ֆի զի կա-
կան, կեն սա բա նա կան և գե ղա գի տա կան սկզ բ� նք-
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the 3rd addresses indoor lighting, including health 
related issues, and the 4th – outdoor and architectural 
lighting including brief overviews of standards for 
both; the 5th look at software for the lighting design; 
the 6th address economic approaches, and the 7th – 
environmental problems.  

ներ, ի նչ պես նաև տն տե սա կան մո տե ց� մն  եր, հա մա-
կարգ չային ծրագ րային փա թեթ ներ և բնա պահ պա նա-
կան աս պեկտ ներ:   

Ա ռա ջին գլ� խն ան դրա դառ ն� մ է լ� յ սի և տե սո-
ղ�  թյան գի տա կան հիմ քե րին և չա փա գի տ�  թյան 
հի մ� նք նե րին: Ե րկ րորդ գլ�  խը քն նար կ� մ է լ� յ սի 
զա նա զան աղ բյ� ր ներ և դրանց գոր ծե լ�  ֆի զի կա-
կան սկզ բ� նք ներ: Եր րորդ գլ� խն ան դրա դառ ն� մ է 
ներ քին լ�  սա վո ր�  թյա նը, այդ թվ� մ մար դ�  ա ռող-
ջ�  թյան հետ կապ ված խն դիր ներին, ի սկ չոր րոր դը՝ 
ար տա քին և ճար տա րա պե տա կան լ�  սա վո ր�  թյա նը, 
նե րա ռյալ այդ ո լորտ նե ր� մ գոր ծող ստան դարտ նե-
րի հա կիրճ ակ նար կը: Հին գե րորդ գլ�  խը դի տար-
կ� մ է լ�  սա վո ր�  թյան նա խագծ ման հա մա կարգ չային 
ծրագ րա վո ր�  մը, վե ցե րորդն ան դրա դառ ն� մ է տն տե-
սա կան մո տե ց� մն  ե րին, ի սկ յո թե րոր դը՝ բնա պահ պա-
նա կան խն դիր նե րին:
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ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Ար տակ Համ բար յան 

Ար տակ Համ բար յանն աշ խա տ� մ է ՀԱՀ-�  մ՝ որ-
պես ճար տա րա գի տա կան հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի 
կենտ րո նի փոխտ նօ րեն և բնա գի տ� թ յան և ճար տա-
րա գի տ� թ յան ֆա կ� լ տե տի դա սա խոս: Կի սա հա ղորդ-
չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ար դյ�  նա բե րա կան ճար-
տա րա գի տ� թ յան մաս նա գետ է: Տնօ րի նել է մի  շարք 
մի  ջազ գա յին հե տա զո տա կան նա խագ ծեր այ լընտ րան-
քա յին է ներ գե տի կա յի ո լոր  տ� մ և կի սա հա ղորդ չա յին 
ա րդ յ�  նա բե ր� թ յան հա մար չա փիչ սար քա վո ր� մն  ե րի 
նա խագծ ման բնա գա վա ռ� մ: Նրա մաս նա գի տա կան 
հե տաքրք ր�  թյ� ն ներն նե րա ռ� մ են ար տադ րան քի 
կեն սա փ� լ, էվ րիս տիկ պլա նա վո ր� մ (ար դյ�  նա բե րա-
կան ճար տա րա գի տ� թ յան մա սով), ար ևի ջեր մային և 
ֆո տո վոլ տայիկ մե  թոդ նե րի կի րա ռ� մ, է ներ գե տի կա յի 
ո լոր տ� մ քա ղա քա կա ն� թ յ� ն նե րի (վե րա կանգն վող 
է ներ գի ա յի մա սով), ի նչ պես նաև կի սա հա ղորդ չա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի բնա գա վա ռ� մ ո րոշ թե մա ներ, ի նչ-
պես օ րի նակ լա զե րա յին ճա ռա գայթ ման ներ գոր ծ� թ-
յ�  նը կի սա հա ղորդ չա յին մա կեր և� յ թնե րի վրա՝ թե 
հատ կ� թ յ� ն նե րի չափ ման և թե կա ռա վար ման նպա-
տա կով: Պրն. Համ բար  յանն �  նի Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ռա դի ո ֆի զի կա յի ֆա կ� լ տե տի և ՀԱՀ 
ար դյ�  նա բե րա կան ճար տա րա գի տ�  թյան ֆա կ� լ տե-
տի մա գիստ րո սի աս տի ճան ներ, ի նչ պես նաև Հա յաս-
տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա-
նի է լեկտ րո նի կայի ֆա կ� լ տե տի տեխ նի կա կան գի տ� -
թյ� ն նե րի թեկ նա ծ�  ի աս տի ճան: 

 Վար դան Ղա զար յան

 Վար դան Ղա զար յանն աշ խա տ� մ է «Ա. Ա լի խա-
նյա նի ան վան գի տ�  թյ� ն նե րի ազ գային գի տա կան 
լա բո րա տո րի ա» հիմն  ադ րա մի  (նախ կի ն� մ՝ Եր ևա-
նի ֆի զի կայի ի նս տի տ� տ) կոս մի  կա կան ճա ռա գայթ-
նե րի բաժ ն� մ՝ որ պես ա ռա ջա տար ճար տա րա գետ: 
Ներգ րավ ված է ԼԻ ԴԱՐ գոր ծի քի (light detection and 
ranging, LIDAR) ստեղծ ման և նրա մի  ջո ցով մթ նո լոր-
տի հե տա զոտ ման աշ խա տանք նե ր� մ: Լա զե րային 
տեխ նի կայի և է լեկտ րո նի կայի մաս նա գետ է: Մաս-
նակ ցել է հե ռա հար դյ�  րա կիր լա զե րային հա մա կար-
գե րի ստեղծ ման աշ խա  տանք նե րին և ի րա կա նաց րել 
է նա խա ձեռ ն�  թյ� ն ներ ար տադ ր�  թյան ո լոր տ� մ՝ 
նա խագ ծ�  մի ց մի նչև շա հա գոր ծ� մ: Նրա մաս նա գի-
տա կան հե տաքրք ր�  թյ� ն  նե րը նե րա ռ� մ են պրո ցես-
նե րի ավ տո մա տաց ման, կա ռա վար ման և տվյալ նե րի 
հա վաք ման/գ րանց ման տեխ նո լո գի ա նե րը, այդ թվ� մ 
ար տադ ր�  թյան ո լոր տ� մ, ի նչ պես նաև լ�  սային դի-
զայ նի բնա գա վա ռ� մ: Պրն. Ղա զար յանն ավարտել է 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռա դի ո ֆի զի կա յի և 
է լեկտ րո նի կայի  ֆա կ� լ տե տը:
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Ե ՐԱԽ ՏԻ ՔԻ ԽՈՍՔ

 Հե ղի նակ նե րը ե րախ տա պարտ են այն հե տևո ղա-
կան ա ջակ ց�  թյա նը, ո րը Մի ա վոր ված Ազ գե րի Զար-
գաց ման ծրագ իրը (ՄԱԶԾ) ց�  ցա բե ր� մ է Հա յաս տա-
նի բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի 
ծրագ րե ր� մ է ներ գա արդ յ�  նա վե տ� թ յան վե րա բեր յալ 
�  ս� մն  ա կան նյ�  թե րի նե րառ ման գա ղա փա րին, և 
մաս նա վո րա պես ս� յն դա սագր քի մշակ ման հո վա նա-
վո ր� թ յան հա մար, ի նչ պես նաև բազ մա թիվ ան ձանց, 
ա ռանց ո րոնց ներ դր ման ս� յն դա սագր քի լ� յս տես-
նե լը հնա րա վոր չէր լի նի:

 ՄԱԶԾ-ի հա յաս տան յան գրա սեն յա կից Դի ա նա 
Հա ր� թ յ� ն յա նի և Ար մե ն Գ� լ քա նյա նի ներդ ր� մն  երն 
ան գնա հա տե լի են, ի րենց շա ր�  նա կա կան ա ջակ ց� -
թյան, ը մբռ ն�  մի , խրա խ� ս ման և �  ղ ղորդ ման շնոր-
հիվ: Վերջ նա կան ա րդ յ� ն քը մե  ծա պես բա րե լա վվել 
է դա սագր քի նա խագ ծի վե րա բեր յալ  նրանց մե կ նա-
բա ն� թ յ� ն նե րի �  քն նա դա տ� թ յան մի  ջո ցով: Հա մա-
կար գե լով ան գլե րեն գրող հե ղի նակ նե րի և հա յե րեն 
թագ մա նիչ նե րի ջան քե րը, Մա րի ան նա Ար զան գ� լ-
յա նը կա տա ր� մ էր ան նա խան ձե լի դեր՝ աշ խա տան-
քային տար բե րակ նե րի ան հա մար ի տե րա ցի ա նե րով 
և դրանց վե րա նա յ� մն  ե րի բազ մա թիվ տար բե րակ նե-
րով, հան դես գա լով օգ տա կար ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե-
րով:

 Դա սագր քի թարգ մա նիչ ներ Գրի գոր Ի գի թյա նին 
և Ա րա մազդ Ղա լամ քա րյանին, ի նչ պես նաև հա յե րեն 
տեքս տի խմ բա գիր Ար մի  նե Ա րա քյա նին հե ղի նակ նե րը 
հայտ ն� մ են ի րենց ե րախ տա պար տ� թ յ�  նը՝ նո րից �  
կր կին: Բնա պահ պա նա կան գի տ� թ յան, կա նաչ ճար-
տա րա պե տ� թ յան և կա նաչ քա ղա քա շի ն� թ յան ո լոր-
տ� մ օգ տա գործ վող շատ տեր մի ն ներ հա յե րե ն� մ դեռ 
չեն ձևա վոր վել, դրանց կի րա ռ�  մը մաս նա գի տա կան 
մի  ջա վայ ր� մ դեռ չի ամ րապնդ վել: Այս պի սով, ի նչ պես 
կա րե լի է պատ կե րաց նել, ծա ռա ն� մ են ահ ռե լի մար-
տահ րա վեր ներ հա յե րեն թարգ մա ն� թ յ�  նը նա խա-
ձեռ նած նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես, ե թե նպա տակ 
է հե տապնդ վ� մ դա սա գիր քը հա սա նե լի դարձ նել ոչ 
մի  այն պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի , այլև � -
սա նող նե րի հա մար: Մեր թարգ մա նիչ ներն ըն դ�  նել 
են այս մար տահ րա վե րը քա ջ� թ յամբ և վճ ռա կա ն� թ-
յամբ:

Շ նոր հա կա լա կան հա տ� կ խոսք ե նք �  ղ ղ� մ Հա-
յա ստա նի ազ գային պո լի տեխ նի կա կան հա մա լսա րա-
նի Է ներ գե տի կայի և է լեկտ րա տեխ նի կայի ի նս տի տ� -
տին դա սա գր քի բո վան դա կ� թ յ� նն �  ս� մն   ա կան իր 
ծրագ րե ր� մ նե րա ռե լ�  պար տա վո ր� թ յ�  նը ստանձ-
նե լ�  հա մար: Բա ցի դա, շնոր հա կա լ�  թյ� ն ե նք հայտ-
ն� մ Հա յաս տա նի ա մե  րիկ յան հա մալ սա րա նին՝ ճար-
տա րա գետ �  սա նող նե րին այս թե մա   նե րով Հա յաս-
տա ն� մ �  ս�  ցա նե լ�  նա խա դեպ ստեղ ծե լ�  հա մար:
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