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FOREWORD

ՆԱԽԱԲԱՆ

The new energy-efficient 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.

Նոր էներգաարդյ նավետ լ սավոր թյան տեխնոլոգիաների առօրյայ մ կիրառ ﬓ ապր մ է ﬔծ առաջընթաց: Առաջադեմ նորաստեղծ ժամանակակից,
հատկապես՝ առավել էներգախնայող լ ծ ﬓերի օպտիմալ երկարաժամկետ արդյ նավետ օգտագործ մը
պահանջ մ է հիﬓարար ֆիզիկական սկզբ նքների և
համապատասխան բն թագրերի, մարդ ընկալման
ﬔխանիզﬓերի պատշաճ իմաց թյ ն: Հաճախ այն

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.

Լ յսը երև յթ է, որ պայմանավոր մ է տեսող թյ նը կամ տեսողական ընկալ մը, որի ﬕջոցով մարդիկ ստան մ են կյանքի համար անհրաժեշտ տեղեկ թյան ավելի քան 90 տոկոսը: Լ յսի շնորհիվ գրեթե

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 scientific
community has developed a number of lighting
standards that formulate the set of parameters for
lighting conditions.
People developed a number of artificial 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 efficiency. 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 efficiency 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 first chapter addresses the scientific
foundations of the light, vision and basic metrology.
Next, the 2nd chapter discusses the various light
sources and physical principles of their operation;

պահանջ մ է նաև լ սավոր թյան նախագծման մասնագիտացված ծրագրային ապահով մ, տնտեսական
հատ կ ﬔթոդներ, կարևոր մ է բնապահպանական
խնդիրներին գիտակցված մոտեց ﬓեր:

ակնթարթորեն ճանաչ մ ենք տեսարաններ, գործող թյ ններ, օբյեկտներ, մարդկանց և ընկալ մ իրերի
գեղագիտական կողմը:
Ճարտարագետները և ճարտարապետները պետք
է իմանան մարդ տեսող թյանը նպաստող լ սավոր թյան պայմանների շրջանակը: Նշված պայմանները հնարավոր է նկարագրել մարդ տեսողական ընկալման համար հարմարավետ թյան ﬕջակայքը բնորոշող ﬕ շարք ֆիզիկական հարաչափերի ﬕջոցով:
Բազմամյա
ս ﬓասիր թյ նների արդյ նք մ
գիտնականները մշակել են ﬕ շարք լ սավոր թյան
ստանդարտներ, որտեղ ձևակերպել են լ սավոր թյան պայմանների հարաչափերի ամբող ջ թյ նը:
Մարդիկ մշակել են լ յսի ﬕ շարք արհեստական
աղբյ րներ, որոնք կարող են օգտագործվել լ սավոր թյան նպատակներով կենցաղ մ և արդյ նաբեր թյան ﬔջ: Գիտ թյան և տեխնոլոգիաների առաջընթացի հետ ﬔկտեղ դրանք բարելավվ մ են և՛
հարմարավետ թյան, և՛ էներգաարդյ նավետ թյան
տեսանկյ նից: Վերջինս կարևորագ յն խնդիրներից
է արդի աշխարհին նետած մարտահրավերներից ﬔկի՝ կլիմայի փոփոխ թյան ազդեց թյան ﬔղմմանը
նպաստել համար: Բացի դա, էներգաարդյ նավետ թյ նն ընդհան ր առմամբ շահեկան է բոլորի համար. կառավար թյ նների՝ էներգետիկ անկախ թյան ամրապնդման, անհատների և գործարարների՝
խնայող թյ նների առ մով:
Ս յն երկլեզ դասագիրքն ամփոփ մ է լ սավոր թյան տեխնոլոգիաների հիմք մ դրված ֆիզիկական, կենսաբանական և գեղագիտական սկզբ 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, ինչպես նաև տնտեսական մոտեց ﬓեր, համակարգչային ծրագրային փաթեթներ և բնապահպանական ասպեկտներ:
Առաջին գլ խն անդրադառն մ է լ յսի և տեսող թյան գիտական հիմքերին և չափագիտ թյան
հիմ նքներին: Երկրորդ գլ խը քննարկ մ է լ յսի
զանազան աղբյ րներ և դրանց գործել ֆիզիկական սկզբ նքներ: Երրորդ գլ խն անդրադառն մ է
ներքին լ սավոր թյանը, այդ թվ մ մարդ առողջ թյան հետ կապված խնդիրներին, իսկ չորրորդը՝
արտաքին և ճարտարապետական լ սավոր թյանը,
ներառյալ այդ ոլորտներ մ գործող ստանդարտների հակիրճ ակնարկը: Հինգերորդ գլ խը դիտարկ մ է լ սավոր թյան նախագծման համակարգչային
ծրագրավոր մը, վեցերորդն անդրադառն մ է տնտեսական մոտեց ﬓերին, իսկ յոթերորդը՝ բնապահպանական խնդիրներին:
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տեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագետ է: Մասնակցել է հեռահար դյ րակիր լազերային համակարգերի ստեղծման աշխատանքներին և իրականացրել
է նախաձեռն թյ ններ արտադր թյան ոլորտ մ՝
նախագծ ﬕց ﬕնչև շահագործ մ: Նրա մասնագիտական հետաքրքր թյ նները ներառ մ են պրոցեսների ավտոմատացման, կառավարման և տվյալների
հավաքման/գրանցման տեխնոլոգիաները, այդ թվ մ
արտադր թյան ոլորտ մ, ինչպես նաև լ սային դիզայնի բնագավառ մ: Պրն. Ղազարյանն ավարտել է
Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի և
էլեկտրոնիկայի ֆակ լտետը:
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ
Հեղինակները երախտապարտ են այն հետևողական աջակց թյանը, որը Միավորված Ազգերի Զարգացման ծրագիրը (ՄԱԶԾ) ց ցաբեր մ է Հայաստանի բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների
ծրագրեր մ էներգաարդյ նավետ թյան վերաբերյալ
ս ﬓական նյ թերի ներառման գաղափարին, և
մասնավորապես ս յն դասագրքի մշակման հովանավոր թյան համար, ինչպես նաև բազմաթիվ անձանց,
առանց որոնց ներդրման ս յն դասագրքի լ յս տեսնելը հնարավոր չէր լինի:
ՄԱԶԾ-ի հայաստանյան գրասենյակից Դիանա
Հար թյ նյանի և Արﬔն Գ լքանյանի ներդր ﬓերն
անգնահատելի են, իրենց շար նակական աջակց թյան, ըմբռն ﬕ, խրախ սման և ղղորդման շնորհիվ: Վերջնական արդյ նքը ﬔծապես բարելավվել
է դասագրքի նախագծի վերաբերյալ նրանց ﬔկնաբան թյ նների
քննադատ թյան ﬕջոցով: Համակարգելով անգլերեն գրող հեղինակների և հայերեն
թագմանիչների ջանքերը, Մարիաննա Արզանգ լյանը կատար մ էր աննախանձելի դեր՝ աշխատանքային տարբերակների անհամար իտերացիաներով
և դրանց վերանայ ﬓերի բազմաթիվ տարբերակներով, հանդես գալով օգտակար առաջարկ թյ ններով:
Դասագրքի թարգմանիչներ Գրիգոր Իգիթյանին
և Արամազդ Ղալամքարյանին, ինչպես նաև հայերեն
տեքստի խմբագիր Արﬕնե Արաքյանին հեղինակները
հայտն մ են իրենց երախտապարտ թյ նը՝ նորից
կրկին: Բնապահպանական գիտ թյան, կանաչ ճարտարապետ թյան և կանաչ քաղաքաշին թյան ոլորտ մ օգտագործվող շատ տերﬕններ հայերեն մ դեռ
չեն ձևավորվել, դրանց կիրառ մը մասնագիտական
ﬕջավայր մ դեռ չի ամրապնդվել: Այսպիսով, ինչպես
կարելի է պատկերացնել, ծառան մ են ահռելի մարտահրավերներ հայերեն թարգման թյ նը նախաձեռնածների համար, մասնավորապես, եթե նպատակ
է հետապնդվ մ դասագիրքը հասանելի դարձնել ոչ
ﬕայն պրոֆեսորադասախոսական կազﬕ, այլև սանողների համար: Մեր թարգմանիչներն ընդ նել
են այս մարտահրավերը քաջ թյամբ և վճռական թյամբ:
Շնորհակալական հատ կ խոսք ենք ղղ մ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտ տին դասագրքի բովանդակ թյ նն ս ﬓական իր
ծրագրեր մ ներառել պարտավոր թյ նը ստանձնել համար: Բացի դա, շնորհակալ թյ ն ենք հայտն մ Հայաստանի աﬔրիկյան համալսարանին՝ ճարտարագետ
սանողներին այս թեմաներով Հայաստան մ ս ցանել նախադեպ ստեղծել համար:
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