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 ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ԼՈՒՅ ՍԻ  
ԱՂ ԲՅՈՒՐ ՆԵՐ

 Ար հես տա կան լույ սի աղ բյուր նե րը մար դու գոր ծու-
նե ու թյա նը նպաս տում են հետ ևյալ հիմն ա րար ա ռա վե-
լու թյուն նե րի մի ջո ցով.
1.   Ցե րեկ վա ժա մե րին գու մա րում են ակ տիվ ժա մեր, 

ին չը հատ կա պես կար ևոր է աշ խար հագ րա կան այն 
վայ րե րում, ո րոնք հա սա րա կա ծից հե ռու են և ա վելի 
մոտ են բևեռ նե րին: Ձմ ռա նը, բևե ռային գո տի նե-
րում այս պես կոչ ված «բ ևե ռային գի շեր նե րը» տևում 
են մինչև 6 ա միս (Ն կար 1):

2.   Լու սա վո րում են բնա կե լի վայ րերն ու փո ղոց նե րը՝ 
գի շե րային ե րթ ևե կու թյուն և այլ գոր ծու նե ու թյուն 
ա պա հո վե լու հա մար (Ն կար 2): 

3.  Ար դյու նա բե րա կան և ա ռևտ րային տն տե սա վա րող-
նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 24 ժա մյա` 3 
հեր թա փո խով աշ խա տանք, ի նչ պես նաև լու սա վո-
րում են պա տու հան ներ չու նե ցող տա րածք նե րը: 

4.  Հ նա րա վոր են դարձ նում գե ղա գի տա կան և ճար-
տա րա պե տա կան ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի օգտա-
գոր ծու մը գի շեր վա ժա մե րին,  կար ևոր դեր են կա-
տա րում բո լոր ար վեստ նե րում` հատ կա պես կեր-
պար վես տում:

ARTIFICIAL LIGHT  
SOURCES

Artificial light sources allow adding following 
fundamental benefits for human activities:
1. Prolong the active hours beyond the daytime, 

which is especially important at geographic 
areas that are further from the Earth equator 
and closer to the poles. Within polar circles 
in winter season, there is the so-called “polar 
night” taking place at durations of up to 6 
months (Figure 1).

2. Allow illuminating urban areas and streets, to 
provide nighttime traffic, and other activities 
(Figure 2).

3. Allow 24 hour, e.g. 3-shift operation of industrial 
and commercial entities, illumination of spaces 
that do not have windows.

4. Allows aesthetical and architectural expression 
at nighttime, plays important role in all arts, 
especially the visual ones.

Figure 1. Svolvær, Norway, in winter (Photo: Arctic Wilderness Experience)  
Source/Աղբյուրը` http://www.nordnorge.com/en/hunting-the-northern-lights/?News=131 

Ն կար 1. Գի շե րային Սվոլ վաե րը, Նոր վե գի ա (լու սան կա րը` Arctic Wilderness Experience) 

Figure 2. The Cool and the Warm. Yerevan at twilight – blue hour. Photo by author (A.H.).

Ն կար 2. Տաք և սա ռը: “Եր ևա նը մթն շա ղին` ե րկ նա գույն ժա մեր”, լու սան կա րը` հե ղի նա կի (Ա.Հ.): 



- 62 -

CHAPTER 2.  Artificial Light Sources

Ն կար 3-ու մ ցույց է տր ված Ե րկ րի գի շե րային պատ-
կե րը` քա ղա քային վայ րե րը լու սա վոր ված են ար հես-
տա կան լույ սի աղ բյուր նե րով: Հե տաքր քիր է նշել, որ 
ցան կա ցած տա րած քում ար հես տա կան    լու սա վո րու-
թյու նը ը ստ է ու թյան նաև « լու սային աղ տոտ վա ծու-
թյուն» է ա ռա ջաց նում, ո րն ազ դում է ի նչ պես ա ռող-
ջու թյան1, այն պես էլ մի շարք կի րա ռա կան ո լորտ նե-
րի վրա, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ`  ա ստ ղա գի տու թյու նը, 
որ տեղ լու սային աղ տոտ վա ծու թյու նը թույլ չի տա լիս 
լի ար ժե քո րեն օգ տա գոր ծել օպ տի կա կան ա ստ ղա դի-
տակ նե րը:  

 Figure 3 shows the nighttime composite picture 
of earth, urban areas illuminated by artificial light 
sources.  In fact, it is interesting to mention that at 
any particular location artificial lighting is also 
reason for the so-called “light pollution”, which 
affects health1, as well as for a number of 
applications, such as e.g. astronomy, where light 
pollution prevents using the full output of optical 
telescopes.

Figure 3. Night time composite picture of the Earth 
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Lighting

Ն կար 3. Ե րկ րի գի շե րային պատ կե րը: 

1 See Chapter 7 for more on this topic. 
Այս թեմայի մասին ավելին տես Գլուխ 7-ը: 

Figure 4. Examples of interior lighting.
Source/Աղբյուրը` https://goo.gl/6AHL7t, https://goo.gl/zZm5pV, http://www.decoist.com/2013-05-16/top-10-tips-on-designing-a-space/.

Ն կար 4. Ներ քին լու սա վո րու թյան օ րի նակ ներ: 
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Ե րե կո յան ժա մե րին հար մա րա վե տու թյուն ստեղ ծե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա հով վել տա րածք նե րի  բա վա-
րար լու սա վո րու թյուն: Ներ քին և ար տա քին լու սա վո րու-
թյան հա մար կան սահ ման ված նոր մեր2, ել նե լով ա ռող-
ջա պա հա կան, ան վտան գու թյան և հար մա րա վե տու թյան 
մի շարք պա հանջ նե րից: Դրանց թվում են լույ սի քա նա-
կը, գույ նի ջեր մաս տի ճա նը, ու ղ ղորդ վա ծու թյու նը (օ րի-
նակ` այն չպի տի կու րաց նի-շ լաց նի աչ քե րին ը նկ նող ու-
ղիղ ճա ռա գայթ նե րով, և այլն): Նկար 4-ու մ պատ կեր ված 
են լավ լու սա վո րու թյամբ նա խագծ ված ին տե րի եր ներ:

1.  Լույ սի աղ բյուր նե րի բնու թագ րու մը
Ընդհանուր առմամբ, լույ սի աղ բյուր նե րը սար քեր 

են, ո րոնք է ներ գի այի ո րոշ տե սա կը փո խա կեր պում են 
է լեկտ րա մագ նի սա կան տե սա նե լի ճա ռա գայթ նե րի, այ-
սինքն`  լույ սի:  

Լու սա վո րու թյան հա մար օգ տա գործ վող է ներ գի այի 
աղ բյուր նե րը պատ մա կա նո րեն սկիզբ են ա ռել փայտ 
վա ռե լուց, դրան հետ ևել են մո մե րը, այ նու հետև՝ կե րո-
սի նը և բնա կան գա զը (Ն կար 5), ո րից հե տո թռիչ քային 
ան ցում է տե ղի ու նե ցել դե պի է լեկտ րաէ ներ գի ա: 

Վեր ջինս իր հետ բե րեց հար մա րա վե տու թյուն, 
կիրառ ման նպա տա կա հար մա րու թյուն, ի նչ պես նաև 
ա վե լի բարձր ար դյու նա վե տու թյուն: Ար դյու նա վե տու-
թյան մր ցար շա վը  ը նդ գր կեց բո լոր է լեկտ րա կան լույ սի 
աղ բյուր նե րը` սկ սած շի կաց ման լամ պե րից մինչև լյու մի-
նես ցեն տային, պար պու մային և, վե ր ջա պես, լու սա դի ո-
դային լամ պե րը, ը նդ ո րում յու րա քան չյուր տեխ նո լո գի ա-
կան ա ռա ջըն թաց իր հետ բե րում էր է ա կան բա րե լա վում: 
Ներ կա յումս լու սա վո րու թյան, ի նչ պես նաև ֆո տո նային 
հոսք պա հան ջող սար քա վո րումն ե րի հա մար կի րառ վում 
են բազ մա թիվ տեխ նո լո գի ա ներ, մաս նա վո րա պես, ար-
դյու նա բե րա կան և գի տա կան նշա նա կու թյան բազ մա-
թիվ սար քե րում:  

Ար դյու նա վե տու թյու նը լի նե լով ա մե նա կար ևոր գոր-
ծոնն, այ սու հան դերձ մի ակ ո րո շիչ հա րա չա փը չէ, հար-
մա րա վե տու թյան և կի րառ ման նպա տա կա հար մա րու-
թյան տե սան կյու նից ո րո շում ըն դու նե լու հար ցում:   

Այս բաժ նում թվարկ վում են բո լոր այն հա րա չա փե րը, 
որ հե տա գա բա ժին նե րում գոր ծած վե լու են յու րա քան-
չյուր լույ սի աղ բյու րի տեխ նո լո գի ան բնու թագ րե լու հա-
մար: Այդ տեխ նո լո գի ա կան լու ծումն ե րից շա տե րի հիմ-
քում դր ված ֆի զի կա կան սկզ բունք նե րը տես նաև Գլուխ 
1-ու մ:  

For comfortable evenings, a well-lit interior 
is necessary. There are well established norms2 
for interior lighting that follow a number of health 
and comfort requirements including those 
related to the required amount of light, its color 
temperature, directionality, e.g. not to blind by 
direct rays striking eyes, etc.  Figure 4 illustrate 
well-designed lighting in interiors. 

1. Description of light sources

Light sources in general are devices that 
convert certain type of energy input into visible 
electromagnetic radiation output, i.e. light.

Energy sources for lighting historically have 
started from burning wood, followed by use of 
candles, then kerosene and natural gas (Figure 
5), and then leapfrogged to the electricity use. 

The latter have brought comfort, convenience 
as well as higher efficiency.  The efficiency race 
continued for various electric light sources: from 
incandescent to fluorescent, arc and finally 
light emission diode lightbulbs, every transition 
marking a substantial improvement.  Currently 
numerous technologies are being used for 
lighting, as well as for all applications that need 
some type of photon flux, e.g. for numerous 
industrial and scientific applications.

Thus, while being the most important factor, 
efficiency is not the only decision variable for 
providing comfort and fit for use.

In this section, we are listing all relevant 
variables, for later application to characterize 
each type of light source technology. See also 
Chapter 1 for physical principles underlying most 
of the used concepts.

2 See Chapter 3 for more on this topic. 
Այս թեմայի մասին ավելին տես Գլուխ 3-ը:

Figure 5. Burning wood, use of candles, kerosene and natural gas lamps. 
Note: consider the modern and very expensive natural gas burning lamp, 2nd raw, 2nd from the left   
Source/Աղբյուրը` http://shophorne.com/content/ships-kerosene-lamp-small.
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CHAPTER 2.  Artificial Light Sources

1.1  Աշ խա տան քի սկզ բուն քը 
 Բա ցա հայ տում է է ներ գի այի փո խա կերպ ման հիմ-

քում ըն կած ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րը: Նախ քան 
է լեկտ րաէ ներ գի այի դա րաշր ջա նը, լու սա վո րու թյան 
հա մար հիմն ա կա նում օգ տա գործ վում էր այր ման քի-
մի ա կան է ներ գի ան. այս պի սով, մուտ քային է ներ գի-
այի աղ բյուր է ին հան դի սա նում վա ռե լի քի վե րը նշ ված 
տար բեր տե սակ նե րը, օ րի նակ` վա ռե լա փայ տը,  մո մի 
պա րա ֆի նը, լամ պե րում լց ված կե րո սի նը կամ բնա-
կան գա զը:  

Է լեկտ րաէ ներ գի այով աշ խա տող լույ սի աղ բյուր նե-
րի մեծ մասն օգ տա գոր ծում  են հետ ևյալ եր եք հիմն ա-
րար ֆի զի կա կան սկզ բունք նե րից մե կը` 
•  Սև մարմն ի ճա ռա գայ թու մը` ՍՄՃ, 
•  Ա տոմն ե րի է ներ գե տիկ մա կար դակ նե րի միջև ճա-

ռա գայ թող քվան տային ան ցումն ե րը: 
Սա կայն լույ սի աղ բյու րի յու րա քան չուր տե սակ` 

է ներ գի ան լույ սի փո խա կեր պե լու երևույթի հիմ քում 
ընկած է իր ու րույն մե խա նիզ մը: 
• Պարպում էլեկտրական պոտենցիալների մեծ 

տարբերությամբ երկու էլեկտրոդների միջև:
Բո լոր դեպ քե րում աշ խա տան քի սկզ բուն քը ո րո շիչ 

է լույ սի աղ բյու րի հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշխ ման 
(ՀՍԲ) հա մար: 

1.2. Լու սար գա սիք` լյու մեն/ վատտ` լմ/Վտ,  
հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշ խու մը – ՀՍԲ
 Լու սար գա սի քը ո րո շում է լույ սի աղ բյուր նե րի ար-

դյու նա վե տու թյու նը (տես Գլուխ 1, բա ժին 3.3.1 « Լու-
սային ար գա սիք, լմ/Վտ»): Սա հետ ևյալ եր կու պա րա-
մետ րե րի հա րա բե րու թյունն է` 
1.  լու սային հոսք` աղ բյու րի ը նդ հա նուր տե սա նե լի 

հոս քը ար տա հայտ ված լ յու մեն նե րով. ստաց վում է 
ճա ռա գայ թող հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշ խումը 
(ՀՍԲ), բազ մա պատ կե լով մար դու ֆո տո պիկ լու-
սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այով (ՍԼՖ) և գոր ծակ ցով 
(Ն կար 6) և հա ջոր դիվ ին տեգ րե լով, տես Հա վա սա-
րում 3-5, Գլուխ 1,

2.   վատ տե րով ար տա հայտ ված աղ բյու րի կող մից ար-
ձակ ված  ընդհանուր ճառագայթային հոս քի մե ծու-
թյու նը, այ սինքն` աղ բյու րի  հզո րու թյան սպեկտ րալ 
բաշխ ման ին տեգ րալն ը ստ ճա ռա գայթ ման  բո լոր 
ա լիք նե րի, Ն կար 7, տես Հա վա սա րում 3-1, Գլուխ 1:

1.1  Operational principle 
Denotes the physical principle behind the 

energy conversion. Before the electricity era mostly 
chemical energy of combustion have been used 
for lighting, thus the sources of input energy were 
various fuels, as mentioned above – burning of 
wood, paraffin of the candle, or kerosene or natural 
gas in a lamp. 

With electricity use, most of the light sources use 
one of the three fundamental physical principles:
• Black body radiation (BBR);
• Radiative quantum-mechanical transitions 

between atomic energy levels.
• Discharge between two electrods  with big 

electrical potential difference.
However, each type of the light source has its 

own peculiar mechanism behind the phenomenon 
for conversion of power to light. 

In all of the cases, the operational principle 
defines the spectral power distribution (SPD) of the 
light source.

1.2. Luminous efficacy: lumen per watt, lm/W, 
Spectrum Power Distribution – SPD
Luminous efficacy defines the efficiency of light 

sources (see 3.3.1 “Luminous efficacy: lumen per 
watt, lm/W” section of the Chapter 1). This is the 
ratio of the two following parameters:
1. luminous flux: the total light flow of the source 

in lumens obtained by multiplication and 
subsequent integration of the spectral power 
distribution (SPD) of the source by the human 
photopic luminosity function (sensitivity or SLF, 
Figure 6) and a coefficient, as described in 
Equation 3-5 of the Chapter 1;

2. the total radiant flux emitted by a source, i.e. 
the integral over all radiation frequencies of the 
SPD of the source Figure 7, as described in 
Equation 3-1 of the Chapter 1.

In certain context by luminous efficacy, the ratio 

Նշում. ու շադ րու թյուն դարձ րեք բնա կան գազ այ րող` ժա մա նա կա կից և շատ թան կար ժեք լամ պին, 2-րդ շար քում, ձա խից 2-ր դը:

Ն կար 5. Փայ տի, մո մի, կե րո սի նի և բնա կան գազ այ րող լամ պե րի օգ տա գոր ծու մը: 
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ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ 

 Լու սար գա սիք ա սե լով ո րո շա կի հա մա տեքս տում հաս-
կա նում ե նք ստաց ված լու սային հոս քի հա րա բե րու թյու նը 
աղ բյու րի կող մից սպառ ված է ներ գի ային միավոր ժամա-
նակում, ար տա հայտ ված լմ/Վտ-ով: 

Այլ կերպ ա սած, լու սար գա սի քը ցույց է տա լիս ար-
դյուն քում ստաց վող տե սա նե լի լույ սի քա նա կու թյու նը`  
ճա ռա գայթ ված (կամ սպառ ված) ամ բողջ է ներ գի այի հա-
մե մատ: 

Ի րա կա նում այս պա րա մետ րը (հա րա չա փը) բնու-
թագ րում է լոկ լու սա տեխ նի կա կան աղ բյուր նե րի ՕԳԳ-ին 
ա ռնչ վող ձեռք բե րումն ե րը:  

Աղ բյու րի կող մից սպառ վող է ներ գի այի դի մաց ստաց-
ված լու սային հոս քի հա րա բե րու թյան ար ժե քը բո լոր տա-
րա տե սակ տեխ նո լո գի ա նե րի հա մար` սկ սած շի կաց ման 
լամ պե րից մինչև ժա մա նա կա կից լու սա դի ոդ նե րը (ԼԴ), 
ներ կա յումս տա տան վում է 5-200 լմ/Վտ մի ջա կայ քում:  

ՀՍԲ-ն նաև ո րո շում է, թե ա րդյոք աղ բյուրն ա ռա ջաց-
նում է մար դու ա ռող ջու թյա նը վնա սող որ ևէ ան ցան կա լի, 
օ րի նակ` Ո ւՄ (ու լտ րա մա նու շա կա գույն) ճա ռա գայ թում: 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ցան կա ցած լու սա տեխ նի կա-
կան սար քի աշ խա տան քի հիմ քում ըն կած է որոշակի ֆի-
զի կա կան եր ևույթ, ո րը ո րո շում է աղ բյու րի ճա ռա գայթ-
ման սպեկտ րը և լու սային ՕԳԳ-ն, հիմն ված բա ցար ձակ 
սև մարմն ի ճա ռա գայթ ման և ա տոմն ե րում ու ի ոն նե րում 
ճա ռա գայ թող քվան տային ան ցումն ե րի վրա: Ե րբ խոս քը 
վե րա բե րում է լու սա վո րու թյա նը, ա պա միշտ էլ կար ևոր է 
շեշ տել, որ լույ սի աղ բյու րի ո րակն ու ար դյու նա վե տու թյու-
նը ո րոշ վում են մար դու աչ քի լու սազ գայ նու թյան սպեկտ-
րի մի ջո ցով: Կրկ նենք, որ լու սազ գայ նու թյան այդ կո րը 
կոչ վում է ստան դարտ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի ա 
(standard luminosity function SLF – ՍԼՖ), ի նչ պես պատ-
կեր ված է Ն կար 6-ու մ (հար մա րու թյան հա մար կրկ նում է 
Գլուխ 1-ի Նկար 15-ը): 

Figure 6. Overall spectrum of human perception of light intensity, or in other words standard luminosity function, 
the horizontal axis is in nm-s.  
Note: consider the Scotopic (blue) and Photopic (red) cases; the peak of the Photopic, i.e. bright conditions sensitivity is at 555 nm  

Source/Աղբյուրը`  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V-lambda-phot-scot.svg

Նշում. ու շադ րու թյուն դարձ րեք սկո տո պիկ կամ  գի շե րային՝ կա պույտ և Ֆո տո պիկ՝ կար միր կո րե րին: Ֆո տո պիկ, այ սինքն` ցե րե կային 
լու սա վո րու թյան պայ ման նե րում կո րի լու սազ գայ նու թյան մաք սի մու մը, 555 նմ վրա է: 

Ն կար 6. Մար դու`  լույ սի ին տեն սի վու թյան ըն կալ ման ամ բողջ սպեկտ րը կամ, այլ կերպ ա սած, ստան դարտ 
լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի ան. հո րի զո նա կան ա ռանցքն ար տա հայտ ված է նմ-ով: 

of luminous flux to the power consumption of the 
source is meant, in lm/W. 

In other words, luminous efficacy shows 
the output of the visible light versus the total 
radiation (or consumption) of power.

In fact, this parameter characterizes any 
advancement only in efficiency of light source 
technology.  

Currently this parameter varies between 5 
– 200 lm/W for the ratio of luminous flux to the 
power consumption of the source – across all 
various technologies, starting from incandescent 
to modern light emission diodes (LED).

SPD also defines if the source has any 
unwanted radiation, such as e.g. UV, which 
negatively affects health.

As it has been mentioned, behind each lighting 
technology is laying a physical principle that 
eventually defines the spectrum of the radiation 
and the luminous efficiency of the source, and 
most of them are based on black body radiation 
and radiative quantum-mechanical transitions 
in the atoms or ions. For lighting purposes, it 
is always important to stress that quality and 
efficiency of light sources are defined through 
the sensitivity spectrum of human eye. This 
sensitivity curve is called standard luminosity 
function, as shown in Figure 6 (repeating the 
right hand side picture of Figure 15 of Chapter 1 
for convenience).
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CHAPTER 2.  Artificial Light Sources

 Լույ սի ցան կա ցած աղ բյուր է լեկտ րա կան սնու ցու մից 
մինչև ֆո տոն նե րի լու սային հոսք ան ցնում է հետ ևյալ 
փու լե րը. 
1. ցան ցից կամ սնուց ման աղ բյու րից է լեկտ րաէ ներ գի-

այի մա տա կա րա րու մը լու սային հոսք ճա ռա գայ թող 
բա ղադ րի չին, 

2. լու սային հոսք ճա ռա գայ թող բա ղադ րի չը, որ տեղ 
է լեկտ րա կան է ներ գի ան փո խա կերպ վում է է լեկտ րա-
մագ նի սա կան է ներ գի այի ճա ռա գայթ ման և ֆո տոն-
նե րի հոս քի,  

3. լու սային հոս քի ու ղ ղորդ վա ծու թյան ձևա վո րու մը 
պա տյա նի կամ օպ տի կա կան է լե մենտ նե րի մի ջո ցով, 
այն նպա տա կա տեղ հասց նե լու հա մար: 
Սա պատ կեր ված է ստորև բեր ված բլոկ սխեմայում:

Figure 8. Light source diagram showing stages of conversion from electric power to luminous flux. In this case 
a power supply AC-DC adaptor of 12V is shown. 

Ն կար 8. Լույ սի աղ բյու րի բլոկ սխեման ցույց է տա լիս է լեկտ րա կան է ներ գի այից լու սային հոս քի փո խա-
կերպ ման փու լե րը: Այս օ րի նա կում սնու ցի չը 12Վ փո փո խա կան հո սանք - հաս տա տուն հո սանք (ՓՀ-ՀՀ, մի-
ջազ գային նշա նա կու մը՝  AC-DC) փո խար կիչ է: 

Every light source performs the following 
stages from electric power supply to luminous flux 
of photons:
1. Electric power supply from the grid or source 

to the radiant flux generation component
2. Radiant flux generation component, where 

conversion of electric power to radiant and 
luminous flux of photons takes place

3. Delivery of the luminous flux to target space 
via shell or optical elements

 
This is illustrated in the following diagram (Figure 
8).

Figure 7. Spectral power distribution of an incandescent source of light. 
Note: Consider the overlay of the photopic luminosity function, defining the luminous efficacy.

Նշում. Տե սեք թե ըն դա մե նը որ քան է վե րա ծած կու մը՝ լու սար գա սի քը ո րո շող ֆո տո պիկ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այի հետ:

Ն կար 7. Շի կաց ման լամ պի լույ սի աղ բյու րի հզո րու թյան սպեկտ րալ բաշ խու մը:  

Each stage of energy conversion has its losses 
and efficiency. The unit that describes overall 
efficacy is also the lumen/watt. I. e. in order to 
receive e.g. 100 lumens of luminous flux it might 
be necessary to consume 15 watts of power. This 
will correspond to 6.7 lm/W.  Higher is this number 
of lumens per watt of supply, more efficient and 
efficant is the light source.

Է ներ գի այի փո խա կերպ ման յու րա քան չյուր փուլ  
ու նի իր կո րուստ ներն ու ՕԳԳ-ը: Ը նդ հա նուր ար գա սի քը 
ցույց տվող մի ա վո րը նույն պես լմ/Վտ–ն է: Օ րի նակ 100 
լյու մեն լու սային հոսք ու նե ցող լամ պը կա րող է սպա ռել 
15 վատտ հզո րու թյուն: Այդ դեպ քում լու սային ար գա սի-
քը կլի նի 100 լմ/15Վտ, կամ 6,7 լմ/Վտ: Որ քան բարձր է 
սպառ ված մեկ վատ տից ստաց վող լյու մեն նե րի քա նա-
կը, այն քան ա վե լի բարձր է լույ սի աղ բյու րի ար դյու նա-
վե տու թյու նը և լու սար գա սի քը: 
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1.3  Կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված) գու նային 
ջեր մաս տի ճան և գույ նի վե րար տադ րու թյան 
(գունափոխանցման) ցու ցիչ

 Քա ղա քային լու սա վո րու թյան հա մար հա ջորդ ա մե-
նա կար ևոր գոր ծո նը աղ բյու րից ե կող լույ սի գու նային 
հա վաս տե լի ու թյունն է: Ցան կա ցած լույ սի աղ բյու-
րից ե կող լույ սի ը նդ հա նուր ե րան գա վո րու մը կա րող 
է բնու թագր վել կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված) գու-
նային ջեր մաս տի ճա նի՝ ԿԳՋ-ի (CCT-correlated color 
temperature) մի ջո ցով, ո րո շա կի ջեր մաս տի ճա նում 
գտն վող սև մարմն ի կող մից ճա ռա գայ թած լույ սի ե րան-
գա վոր ման եր ևույ թի նմա նարկ մամբ:  Մե տա մե րիզ մը` 
տար բեր սպեկտ րե րը տար բե րա կե լու մար դու աչ քի 
ան կա րո ղու թյունն է, ե թե կար մի րի,  կա նա չի և կա պույ-
տի  ը նդ հա նուր հա վա սա րակշ ռու թյու նը պահ պան ված 
է: Այն օգ նում է վե րար տադ րել գույ նե րը:  Սա կայն, ե թե 
լույ սի աղ բյու րի ՀՍԲ-ն ու նի հա մե մա տա բար շատ սրա-
ծայր գա գաթ ներ, ա պա տե ղի է ու նե նում մե տա մե րիկ 
սխալ կամ, այլ կերպ ա սած,  գու նային խաբ կանք, ե րբ 
ցե րե կային լույ սի տակ գույ նե րը մի ձևով են ըն կալ-
վում, ի սկ  որ ևէ ար հես տա կան    լույ սի ներ քո` բո լո րո-
վին այլ կերպ: Ներ կա յումս գույ նի վե րար տադ րու թյան 
ո րա կի գնա հատ ման ա ռա վել տա րած ված մի ջո ցը դա 
գույ նի վե րար տադ րու թյան ցու ցիչն է` ԳՎՑ (CRI-color 
rendering index), սա կայն, մեծ հա վա նա կա նու թյամբ, 
գու նային ո րա կի սանդ ղա կը (ԳՈՍ, CQS - color quality 
scale) կա րող է ա ռա վել կի րա ռե լի դառ նալ: 

Որ քան բարձր է ԳՎՑ-ն, այն քան ա վե լի մեծ է լույ սի 
աղ բյու րի կող մից, ա ռար կայի գույ նը ճիշտ վե րար տադ-
րե լու ու նա կու թյու նը: Ի դե ա լա կան է հա մար վում, ե րբ 
ԳՎՑ = 100, և լա վա գույն լույ սի աղ բյուր նե րը պետք է 
ու նե նան ԳՎՑ > 90: 

1.4  Ֆլիքր (թարթ ման) ցու ցիչ, կամ ար ձա
գան քի ա րա գու թյուն, կամ կա յու նու թյուն` եր կա
րատև, կար ճատև, թար թում/ մո դու լյա ցի ա

 Սա վե րա բե րում է տվյալ աղ բյու րի տեխ նի կա կան 
կի րա ռե լի ու թյա նը և մար դու տե սո ղա կան ա ռող ջու-
թյանը և կար գա վոր վում է նոր մե րով: Օ րի նակ, ե թե 
լույ սի աղ բյու րը` մուտ քային փո փո խա կան հո սան քի 
հա ճա խու թյան – 50 Հց (Ա ՄՆ-ում` 60 Հց) նկատ մամբ 
ու նի շատ փոքր ի ներ ցի ա, ա պա դա կա րող է հան գեց-
նել զգա լի թար թումն ե րի կամ, այս պես կոչ ված, ստ րո-

1.3  Correlated Color Temperature and 
Color Rendering Index
Next most important characteristics for urban 

lighting is the one related to color fidelity that the 
light source provides.  Overall cast that any light 
source may introduce can be characterised through 
Correlated Color Temperature (CCT) – analogous 
of the cast that a black body radiates depending 
on its temperature. Metamerism, i.e. inability of 
human eye to distinguish various spectra if the 
overall balance of red, green and blue is sustained, 
helps to reproduce colors.  However if the SPD of 
a light source is relatively spiky, metameric failure, 
or in other words color cheating occurs, when 
colors at daylight are perceived in one way, and 
under particular artificial light in an entirely different 
way.  The most widespread measure currently for 
color rendition is the color rendering index, CRI, 
however the color quality scale (CQS) has chances 
to become more popular.

Higher is the CRI, better is the color rendering 
ability of the light source.  The ideal is the CRI = 
100 and the best light sources are expected to 
have CRI > 90.  If the CRI is high, in most of the 
cases human eye easily and comfortably adapts to 
CCT variations.

1.4  Flicker index or Speed of reaction or 
stability - long time, short time, blinking/
modulation
This addresses both technical suitability and 

effect on the human vision health of a particular 
type of source.  E.g. if the light source has very 
little inertia relative to the input alternating current 
frequency – 50 Hz (60 Hz in the USA), it may produce 
noticeable flicker, or so called stroboscopic effect, 
that is negatively affecting human comfort.  In this 
kind of cases, e.g. an AC-DC converter might be 
needed. The stroboscopic effect of a light source 
with a particular flicker is defined as the percentage 
of the amplitude variation from the maximum value 
of the light intensity (Figure 9).

բոս կո պիկ է ֆեկ տի, ո րը բա ցա սա բար է ազ դում հար մա րա վե տու թյուն վրա: Քա նի որ լույ սի հոս քը կախ ված 
է լամ պը սնու ցող լա րու մից, ա պա ոչ ի ներ ցի ոն լամ պե րը հասց նում են ար ձա գան քել ցան ցի փո փո խա կան 
լար ման ա մպ լի տու դի ա րագ փո փոխ մա նը, ին չը դրս ևոր վում է լամ պի պայ ծա ռու թյան նույն քան ա րագ փո-
փոխ մամբ և աչ քի կող մից ըն կալ վում որ պես թար թում (թռթ ռում, առ կայ ծում, շին. նոր մե րում սահ ման ված է 
որ պես « բա բա խում») կամ ֆլիքր: Սա հատ կա պես վե րա բեր վում է ցե րե կային լյու մի նես ցեն տային լամ պե րին: 
Նման դեպ քե րում կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել, օ րի նակ, փո փո խա կան հո սանք - հաս տա տուն հո սանք (ՓՀ-
ՀՀ, AC-DC) փո խար կիչ: Ֆլիքր տո կո սը ո րոշ վում է լույ սի ին տեն սի վու թյան ա ռա վե լա գույն ար ժե քից տա տա-
նումն ե րի տո կո սային հա րա բե րու թյամբ (Ն կար 9):
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1.5  Մի աց ման տևո ղու թյու նը
 Հա ջորդ կար ևոր պա րա մետ րը լամ պի մի աց ման ժա-

մա նակն է: Շատ կարճ` մի լի վայր կյան ներ կամ դրա նից 
պա կաս տևո ղու թյու նը այն քան էլ ցան կա լի չէ, քա նի որ 
լու սա վո րու թյան մա կար դա կը շատ կտ րուկ է ա ճում` ան-
հար մա րու թյուն ստեղ ծե լով աչ քե րի հա մար:  Մի աց ման 
շատ եր կար` մի քա նի րո պե տևո ղու թյու նը պար զա պես 
ժա մա նա կի վատ նում է: Մի աց ման ի դե ա լա կան տևո ղու-
թյուն է հա մար վում մո տա վո րա պես 0.5 վայր կյա նը:

1.6  Է լեկտ րո նային կա ռա վար ման սար քին կամ 
սնու ցի չին ա ռնչ վող պա րա մետ րեր
 Այս տեղ խոս քը վե րա բե րում է լար մա նը, ՓՀ կամ ՀՀ 

սնուց ման պա հանջ նե րին (այդ թվում` կա յու նու թյուն և 
ֆլիքր), մեկ նար կային բռնկ ման պա հանջ նե րին: Է լեկտ-
րո նային կա ռա վար ման սար քը, լար ման փո խա կերպ-
ման ըն թաց քում ա ռա ջաց նում է է լեկտ րաէ ներ գի այի 
ո րո շա կի կո րուստ, ո րն  ը նդ գրկ վում է լու սար գա սի քում: 
Բա ցի է ներ գաս նուց ման աղ բյու րի ար դյու նա վե տու թյան 
պա րա մետ րից կան նաև այլ պա րա մետ րեր, ո րոն ցից 
են` դրա չափ սե րը, ա ռա ջա ցող վիբ րա ցի ան և աղ մու-
կը, ի նչ պես նաև է լեկտ րա մագ նի սա կան ռա դի ոա լիք-
նե րի ճա ռա գայթ ման այն  մի ջա կայ քը, ո րը խա թա րում 
է մո տա կայ քում օգ տա գործ վող այլ սար քե րի, օ րի նակ` 
ռա դի ոըն դու նիչ նե րի, հե ռուս տա ցույցնե րի, հա մա կար-
գիչ նե րի կամ գի տա հե տա զո տա կան    չա փիչ սար քե րի 
աշ խա տան քը: 

1.7  Օպ տի կա կան կա ռուց ված քը,  
լույ սի ճա ռա գայթ ման ու ղ ղորդ վա ծու թյու նը
 Ար ձակ ված լույ սի ու ղ ղորդ վա ծու թյու նը պայ ման ա- 

վոր ված է օպ տի կա կան է լե մենտ նե րով, ո րոնք, միև նույն 
ժա մա նակ, սար քի ել քային ար դյուն քի մեջ լրա ցու ցիչ կո-
րուստ նե րի աղ բյուր են հան դի սա նում: Լույ սի բաշխ վա-
ծու թյան կո րը (ԼԲԿ) ցույց է տա լիս լույ սի աղ բյու րի կամ 

Figure 9. Even a legacy incandescent lamp exhibits measurable flicker as the AC power curve crosses the 0 V 
level. 
Source/Աղբյուրը` www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-11/features/flicker/understand-the-lighting-flicker-frustration.html 

Ն կար 9. Նույ նիսկ ա վան դա կան շի կաց ման լամ պը չա փե լի առ կայ ծում է ա ռա ջաց նում, ե րբ   ՓՀ է ներ գի այի 
կո րը կտ րում-ա նց նում է  0 V մա կար դա կը: 

1.5  Start time
Another important parameter is the start 

time of the lamp. Very short times, measuring 
milliseconds or less is not very good, since it 
constitutes a very abrupt increase of lighting level, 
uncomfortable for eyes. Very long starting time 
of several minutes is just related to time losses. 
Ideal time is up to approximately 0.5 second.

1.6  Electronic control gear/power supply 
related parameters
This includes voltage, AC or DC supply 

requirements (including the stability or non-
blinking requirement), starter ignition requirement. 
Certainly electronic control gear (ECG) involves 
some electric losses, which, as it has been 
mentioned above, in many times are included 
in luminous efficacy number.  In addition to the 
efficiency of the power supply, other parameters 
include its size, vibration and emission of noise, 
as well as electromagnetic radiofrequency 
radiation in the range that interferes with other 
devices that are used in the vicinity, e.g. radios, 
TV sets, computers or scientific measurement 
instrumentation, etc.

1.7  Optics, light emission directionality

Optics defines the light delivery directionality, 
at the same time it is a source of additional loss 
in the yield of the device. Light Distribution Curve 
(LDC) defines the directionality of a light source 
or a luminaire.
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լու սա վոր ման սար քի ճա ռա գայ թած լույ սի բաշխ վա ծու-
թյու նը տա րա ծու թյան մեջ:  

Կախ ված կի րա ռու թյան նպա տա կից, օպ տի կայի 
նկատ մամբ պա հանջ նե րը կա րող են մե ծա պես տար-
բեր վել: Օ րի նակ, ավ տո մե քե նայի լու սար ձակ նե րի հա-
մար ան հրա ժեշտ է հա տուկ ու ղ ղորդ վա ծու թյուն, մինչ դեռ 
բնա կա րա նի լու սա վո րու թյան հա մար օգ տա գործ վում են  
ի նչ պես փն ջային լու սատու ներ, այն պես էլ ո ղո ղող լույ սեր:

1.8  Աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճան
 Որ քան ցածր է լույ սի աղ բյուր հան դի սա ցող փո խա-

կեր պի չի պա տյա նի (օ րի նակ` լամ պի ար տա քին մա կե-
րե սի), այդ թվում նաև մի ակ ցի չի (կոն նեկ տո րի) աշ խա-
տան քային ջեր մաս տի ճան նե րը, այն քան հեշ տա նում է 
շա հա գոր ծու մը և ա վե լի նվա զում է մի աց ման և ար տա-
քին պա տյա նի, օ րի նակ` բնա կա րա նի լու սա վո րու թյան 
հա մար օգ տա գործ վող ջա հի կամ դր սում տե ղադր ված 
լու սա վոր ման սար քի ե ղա նա կա պաշտ պան հեր մե տիկ 
պա տյա նի նկատ մամբ պա հանջ նե րի խս տու թյու նը, ի նչ-
պես նաև նվա զում են ջեր մային կոն վեկ ցի այի կամ ճա-
ռա գայ թային (ի նֆ րա կար միր) կո րուստ նե րը: Պետք է 
նշել, որ բարձր աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճան ու նե ցող 
լամ պե րը կա րող են հր դե հի կամ պայ թյու նի պատ ճառ 
հան դի սա նալ, ին չը  սահ մա նա փա կում է դրանց կի րա-
ռու թյու նը մի շարք ո լորտ նե րում:  

1.9  Մի աց ման և մոն տաժ ման ե ղա նակ ներ
 Այս տեղ խոս քը վե րա բե րում է մի աց ման ստան դարտ-

նե րին: Մի աց ման ո րո շա կի ե ղա նա կի կի րա ռու թյու նը ը նտ-
րե լիս հաշ վի է ա ռն վում օպ տի կան և ու ղ ղորդ վա ծու թյու-
նը, ի նչ պես նաև աղ բյու րի աշ խա տան քային ջեր մաս տի-
ճա նը: Կան մի աց ման բազ մա թիվ ստան դարտ ներ, ո րոն-
ցից ա մե նա տա րած վա ծը E27 ստան դարտն է (Ն կար 11):

 
1.10 Եր կա րա կե ցու թյուն և  
դեգ րա դա ցի ա/ մաշ վա ծու թյուն
 Լամ պի եր կա րա կե ցու թյու նը ո րոշ վում է մինչև շար-

քից դուրս գա լը աշ խա տած ժա մե րի քա նա կով, ի նչ պես 
նաև դեգ րա դաց վե լու, այ սինք լույ սի ու ժը կորց նե լու ժա-
մա նա կա հատ վա ծով: Սո վո րա բար այդ թի վը վի ճա կագ-
րո րեն ստաց վող ար ժեք է: Օ րի նակ լու սա դի ոդ նե րի դեգ-
րա դա ցի ան, հաշ վարկ վում է ը ստ LM80 ստան դար տի, 
ո րը պա հան ջում է չա փել լա բո րա տոր պայ ման նե րում 
(կի րա ռե լով տար բեր հո սանք ներ և ջեր մաս տի ճան ներ) 
10000 ժամ աշ խա տած լամ պի  լու սատ վու թյան ար ժե քի 
նվա զու մը: Այ նու հետև է քստ րա պո լյա ցի այի (մի ջար կում, 
ար տար կում) մի ջո ցով հաշ վարկ վում է թե քա նի ժամ աշ-
խա տե լուց հե տո լամ պի նախ նա կան լու սատ վու թյու նը 
կն վա զի մինչև 80%: Ստաց ված ժա մե րի քա նա կը լամ պի 
տեխ նի կա կան մաս նագ րում ներ կա յաց նում է դրա եր կա-
րա կե ցու թյու նը: 

1.11  Գի նը
 Լույ սի աղ բյու րի ո րո շա կի տե սա կի տն տե սա կան ար-

ժե քը` դրա լուսար գա սի քի հետ մեկ տեղ ո րոշ վում է նաև 
գնով և եր կա րա կե ցու թյամբ: Մա ն րա մաս նե րը բեր վում 
են հե տա գա գլուխ նե րում:3

Depending on application, the requirement 
for optics may vary largely.  E.g. for automotive 
headlights special directionality is required, while 
for home lighting both spotlights and floodlights 
are being used.

1.8  Operational temperature

Temperatures at which the light source core 
device shell (i.e. the lightbulb external surface, 
including the connector) operates.  Lower is the 
temperature, easier to operate and less stringent 
are the requirements for connection and 
encasement (e.g. a chandelier for home devices, 
or weather encapsulation for outdoor devices), 
as well as lower are the thermal convection 
or radiative (infrared) losses. It needs to be 
mentioned that high temperatures may become 
a reason for fire, and this limits their applications 
in a number of areas.

1.9  Connection type, mounting type. 

This issue addresses the standards for 
connections.  Certainly the decision about a 
particular type of the connection is derived also 
from optics and directionality, as well as from the 
operational temperature of the source.  There are 
many connection types, among which the E27 is 
the most proliferated (Figure 11).

1.10 Longevity/degradation

Longevity of the light source bulb is usually 
the hours of the operational time before failure, 
i.e. the time when the device is on, as well as 
via degradation time.  Usually this number is a 
statistically derived value. According e.g. to the 
LM80 standard for light emission diodes, the 
new lamp’s luminous output is measured when 
it is new, then it operates for 10000 hours and 
its output is measured again – it should not 
decrease below 80%.  Via extrapolation, the time 
to 70% is calculated and specified on the lamp’s 
packaging.

1.11 Price

Together with efficacy, price and longevity 
of the device define the economic value of 
the particular type of the light source. Details 
explained in further sections3.

3 Please see Chapter 6. 
Տես` Գլուխ 6:
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2.  Շի կաց ման և հա լո գե նային լամ պեր՝  
Է դի սո նից մինչ ժա մա նա կա կից  
հա տուկ հա լո գե նային լամ պե ր
 Դեռևս մեկ տաս նա մյակ ա ռաջ շի կաց ման, է լեկտ-

րա կան է ներ գի այով աշ խա տող ա ռա ջին լամ պը, չնա-
յած ոչ բարձր օ.գ.գ-ին, ա մե նա տա րած վածն էր լու սա-
վո րու թյան հա մար կի րա ռու թյուն նե րում՝ հաշ վի առ նե-
լով  առ կա ամ բողջ են թա կա ռուց ված քը (Ն կար 10):   

19-րդ դա րի ամ բողջ ըն թաց քում և 20-րդ դա րի 
սկզբ նե րին մի շարք գիտ նա կան ներ ի րենց ա վանդն 
են ներդ րել է լեկտ րա կան լամ պե րի մշակ ման, ա ռևտ-
րայ նաց ման և տա րած ման գոր ծում, ո րոն ցից է ին` բրի-
տա նա ցի Հեմֆ րի Դեյ վին, ռու սաս տան ցի Ա լեք սանդր 
Լո դի գի նը, ա մե րի կա ցի Թո մաս Է դի սո նը, հուն գա րա-
ցի ներ Շան դոր Ջաս թը, Իմ րե Բրո դին և Է գոն Օ րո վա-
նը, խոր վաթ Ֆրան ջո Հա նը մա նը և շատ ու րիշ ներ: 

 Շի կաց ման լամ պե րի սպա ռու մը ա րագ տա րա ծում 
գտավ Ա ՄՆ-ու մ: 1885թ. այն տեղ մո տա վոր հաշ վար-
կով վա ճառ վել էր 300,000 ը նդ հա նուր լու սա վո րու-
թյան լամպ` բո լորն ած խե շի կաց ման թե լի կով: Վոլֆ-
րա մե շի կաց ման թե լիկ նե րի ներդ րման պահին Ա ՄՆ-
ում կային մոտ 50 մլն լամ պե րի կո թառ ներ: 1914 թ. 
օգտա գործ վող լամ պե րի քա նա կը հա սավ 88,5 մի լի-
ո նի (ած խե շի կաց ման թե լիկ նե րով լամ պե րը կազ մում 
է ին այս թվի մի այն 15%-ը) և մինչև 1945 թ. լամ պե րի 
տա րե կան վա ճառ քը 795 մլն էր. մեկ շն չին մեկ տար-
վա ըն թաց քում բա ժին էր ը նկ նում ա վե լի քան հինգ 
լամպ (Raymond Kane, Heinz Sell, 2001).

    

2. Incandescent and halogen 
lamps – brief history from Edison to 
modern halogen specialty lamps

Incandescent lightbulbs until a decade ago have 
been the most common types of lamps for lighting.  
They have been the first type of the lamp operating 
on electric power (Figure 10).  While being not 
very effective, they have become standard with all 
related infrastructure in place.

There has been a number of scientists 
that contributed in the development and 
commercialization of these lightbulbs during the 
entire 19th century and the beginning of the 20th, 
including British Humphry Davy, Russian Alexander 
Lodygin, American Thomas Edison, Hungarians 
Sándor Just, Imre Bródy and Egon Orowan, 
Croatian Franjo Hanaman, and many others.

Consumption of incandescent light bulbs grew 
rapidly in the US. In 1885, an estimated 300,000 
general lighting service lamps were sold, all with 
carbon filaments. When tungsten filaments were 
introduced, about 50 million lamp sockets existed in 
the US. In 1914, 88.5 million lamps were used (only 
15% with carbon filaments), and by 1945, annual 
sales of lamps were 795 million with more than 5 
lamps per person per year (Raymond Kane, Heinz 
Sell, 2001).

Figure 10. To the history of the incandescent lamps 
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb#cite_note-Kane2001-57

Ն կար 10. Շի կաց ման լամ պե րի պատ մու թյա ն վերաբերյալ:

  

   Operational principle – electric current heats 
up the tungsten filament to temperatures below 
its melting point of 3695 K  (3422°C), e.g. starting 
from around 2000 K in standard lightbulbs and up 
to 3300 K in so called halogen bulbs (see below). 
As a result, the filament emits black body radiation 
(BBR) of corresponding temperature. Inert gas 
surrounding the filament provides longevity of the 
filament operation by preventing oxidation.

Figure 11 shows the construction of a modern 
standard incandescent lamp in E27 base cup. 

Աշ խա տան քի սկզ բուն քը՝ է լեկտ րա կան հո սան քը 
տա քաց նում է վոլֆ րա մե շի կաց ման թե լի կը հալ ման 
ջեր մաս տի ճա նից` 3695 K  (3422°C) ցածր, օ րինակ՝ 
ստան դարտ լամ պի դեպ քում` մինչև մոտ 2000 K և, 
այս պես կոչ ված հա լո գե նային լամ պե րի դեպ քում` 
մինչև  3300 K (տես ստորև): Դրա ար դյուն քում շի-
կաց ման թե լի կը ար ձա կում է հա մա պա տաս խան ջեր-
մաս տիճա նի բա ցար ձակ սև մարմն ի ճա ռա գայ թում  
(ՍՄՃ): Շի կաց ման թե լի կին շր ջա պա տող ի ներտ գա-
զը, կան խե լով  օք սի դա ցու մը, ա պա հո վում է շի կաց-
ման թե լի կի  եր կա րա կե ցու թյու նը:  

Ն կար 11-ու մ պատ կեր ված է ժա մա նա կա կից E27 
ստան դար տի կոթառով շի կաց ման լամ պը: 



- 71 -

ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ 

Ն կար 12-ու մ ցույց է տր ված շի կաց ման լամ պե րում 
կի րառ վող վոլֆ րա մե շի կաց ման թե լիկ նե րի ման րա-
պատ կե րը: 

  Հա լո գե նային շի կաց ման լամ պե րը՝ հա լո գե նային 
տար րե րի (յոդ կամ բրոմ) ա վե լաց ման շնոր հիվ ա պա-
հո վում են վոլֆ րա մե շի կաց ման թե լի կի ա վե լի բարձր և 
կա յուն ջեր մաս տի ճան ներ: Դրանց աշ խա տան քի սկզ-
բուն քը և կա ռուց ված քը պատ կեր ված են Ն կար 13-ու մ: 
Սո վո րա բար ի ներտ գա զին` հա ճախ կրիպ տո նին կամ 
քսե նո նին խառ նած հա լո գե նի մո լե կուլ նե րը` HBr, ծա-
ռա յում են որ պես փո խադ րիչ, գո լոր շի ա ցած վոլֆ րա մը 
լամ պի ներ քին մա կե րե սից ետ` դե պի շի կաց ման թե-
լի կը տե ղա փո խե լու հա մար, ա պա հո վե լով շի կաց ման 
թե լի կի ա վե լի բարձր եր կա րա կե ցու թյու նը և աշ խա-
տան քային` ը նդ հուպ մինչև 3300 K, ջեր մաս տի ճա նը: 

Figure 12 shows micrographs of tungsten 
filaments that are used in the incandescent 
lightbulbs.

Halogen incandescent lamps provide 
sustainable higher temperatures of the tungsten 
filament due to adding such halogen elements as 
iodine or bromine.  Their operational principle and 
construction are illustrated on Figure 13: halogen 
molecules, e.g. HBr usually mixed with a fill of noble 
gas, often krypton or xenon, serve as transport 
to return evaporated tungsten from the internal 
surface of the bulb to the filament, providing higher 
longevity and operational temperatures of the 
filament up to 3300 K. 

Figure 12. Tungsten filament micrographs. Same place,  
Source/Աղբյուրը` https://goo.gl/zsZbHj, https://jeremypierce.wordpress.com/2015/07/16/macro-photography-bulb-filament/

Ն կար 12. Վոլֆ րա մե շի կաց ման թե լի կի ման րա պատ կե րը: 

Figure 11. Construction of a modern standard incandescent lamp in E27 cup. Same place.

Ն կար 11. Ժա մա նա կա կից E27 ստան դար տի շի կաց ման լամ պի կա ռուց ված քը: Նույն տե ղում:

  

1. Glass bulb, 2. Inert gas, 3. Tungsten 
filament, 4. Contact wire (goes to foot), 5. 
Contact wire (goes to base), 6. Support wires, 
7. Glass mount/support, 8. Base contact wire, 
9. Screw threads, 10. Insulation, 11. Electrical 
foot contact

1. Ապակյա լամպանոթ, 2. Իներտ գազ,  
3. Վոլֆրամի թելիկ, 4. Կոնտակտային լար 
(դեպի լամպակոթի հատակ),  
5. Կոնտակտային լար (դեպի լամպակոթ),  
6. Թելիկի հենքի լարեր, 7. Թելիկի ապակյա 
հենք, 8. Լամպակոթի կոնտակտային լարեր, 
9. Պտուտակային պարուրակ,  
10. Մեկուսիչ, 11. Լամպակոթի էլեկտրական 
կոնտակտ
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    Լու սար գա սիք` լմ/Վտ. այլ լու սա տու լամ պե րի հա-
մե մատ շի կաց ման լամ պե րի ՕԳԳ-ն ա մե նա ցածրն է: 
Դրա պատ ճա ռը կա րե լի է հեշ տու թյամբ հաս կա նալ 
դի տե լով Ն կար 7-ը, որ տեղ եր ևում է շի կաց ման  լամ պի 
ՍՄՃ սպեկտ րի տա րա ծու մը ա լի քի եր կա րու թյուն նե-
րի տե սա նե լի տի րույ թից բա վա կա նին դուրս: Ճա ռա-
գայթ ման մաք սի մու մը, գտն վե լով շի կաց ման թե լի կի 
2000 – 3300 K ջեր մաս տի ճան նե րի սահ ման նե րում,  
լի ո վին դուրս է մնում  ստան դարտ լու սազ գայ նու թյան 
ֆունկ ցի այի տի րույ թից:  

Luminous efficacy, lm/W – efficiency that the 
incandescent principle provides is relatively low, in 
fact the lowest compared to other lightbulbs.  It is 
easy to understand why, examining Figure 7 – the 
BBR spectrum of the incandescent lightbulb spreads 
well beyond the visible region of the wavelengths.  In 
fact, the peak of the radiation is not at all in the region 
of the standard luminosity function at temperatures 
of the filament within 2000 – 3300 K. 

Figure 13. Operational principle of a halogen incandescent lightbulb. Halogen molecules serve as transport to 
return precipitated tungsten from the internal surface of the bulb to the filament.
Source/Աղբյուրը`  http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/tungstenhalogen.html,  

Ն կար 13. Հա լո գե նային  շի կաց ման  լամ պե րի աշ խա տան քի սկզ բուն քը:  Հա լո գե նի մո լե կուլ նե րը   որ պես 
փո խադ րիչ են ծա ռա յում գո լոր շի ա ցած վոլֆ րա մը լամ պի ներ քին մա կե րե սից ետ`  դե պի շի կաց ման թե լի կը 
տե ղա փո խե լու հա մար:  

Figure 14. A 500 W linear halogen lightbulb, a halogen lightbulb integrated with optics.

Ն կար 14. 500 Վտ գծային հա լո գե նային լամ պը, օպ տի կա կան գլ խի կում տե ղադր ված հա լո գե նային լամ պը:  

  The standard Lamps usually deliver 12.6-17.5 
lm/W and halogen lamps deliver usually around 
24 lm/W, the latter corresponds to efficiency of 
3.5%. Table 1 summarizes these values for various 
incandescent lightbulbs.

Ս տան դարտ շի կաց ման լամ պե րի լու սար գա սի քը 
սո վո րա բար հաս նում է 12.6-17.5 լմ/Վտ: Հա լո գե նային 
լամ պե րի պա րա գա յում դա սո վո րա բար հաս նում 
մոտ 24 լմ/Վտ-ի, ին չը հա մա պա տաս խա նում է 3.5%  
ՕԳԳ-ին: Տա րա տե սակ շի կաց ման լամ պե րի այս ար-
ժեք ներն ամ փոփ ված են Ա ղյու սակ 1-ու մ:
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 Հարկ է նշել, որ, որ քան բարձր է շի կաց ման թե լի-
կի ջեր մաս տի ճա նը, այն քան մեծ է ար գա սի քը, սա կայն 
ա վե լի կարճ է լամ պի աշ խա տան քային կյան քի տևո-
ղու թյու նը: 

 Կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված) գու նային ջեր
մաս տի ճան և գույ նի վե րար տադ րու թյան ցու ցիչ.  շի-
կաց ման լամ պե րը գու նային վե րար տադ րու թյան ա ռա-
ջա տար ներն են: Ի րենց` գրե թե ի դե ա լա կան, հարթ, 
ա ռանց սուր գա գաթ նե րի հզո րու թյան սպեկտ րալ  
բաշ խ ման (Ն կար 7) շնոր հիվ այդ լամ պե րը գույ նի վե-
րար տադ րու թյան որ ևէ խն դիր չեն ա ռա ջաց նում և 
դրանց ԳՎՑ = 100: Սպեկտ րում գե րիշ խող եր կա րա-
լիք ճա ռա գայթ նե րի շնոր հիվ դրանք ա պա հո վում են 
ջերմ և հար մա րա վետ լու սա վո րու թյուն, ո րը, սա կայն, 
ստաց վում է լամ պի ար դյու նա վե տու թյան հաշ վին: Ե րբ 
ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է, ա պա, բնա կա նա բար,  
գու նայ նու թյու նը տե ղա շարժ վում է դե պի ա վե լի կարճ 
ա լիք նե րը, ի սկ ՀՍԲ-ի  գա գա թը կա րող է մտ նել տե սա-
նե լի տի րույթ, օ րի նակ 3500 K ջեր մաս տի ճա նում, ո րը 
տե ղի է ու նե նում ո րոշ հա լո գե նային լամ պե րի պա րա-
գա յում, Ն կար 15: 

Necessary to stress that higher is the 
temperature of the filament, more is the efficacy, 
but shorter is the lifetime of the lightbulb.

Correlated Color Temperature and Color 
Rendering Index – incandescent lightbulbs are 
champions of color rendering.  Due to their almost 
ideal, smooth – without spikes – spectral power 
distribution (Figure 7) they do not cause any 
problem in color rendering and have CRI = 100.  
While they have reddish tint, i.e. their spectrum 
has more longwave radiation than shortwave, they 
produce warm and comfortable lighting, however at 
the expense of their efficiency. When temperature 
rises, naturally the color balance shifts to shorter 
wavelengths, and the peak of SPD may enter the 
visible region, e.g. at 3500 K, which is provided by 
some halogen lamps Figure 15.

Type Տե սա կը

Overall 
luminous 
efficiency

Overall 
luminous 

efficacy (lm/W)
Ընդ հա նուր

 լու սային 
ՕԳԳը

Ընդ հա նուր
 լու սար գա սի քը 

(լմ/Վտ)
40 W tungsten incandescent 40 Վտ վոլֆ րա մային շի կաց ման 1.90% 12.6
60 W tungsten incandescent 60 Վտ վոլֆ րա մային շի կաց ման 2.10% 14.5
100 W tungsten incandescent 100 Վտ վոլֆ րա մային շի կաց ման 2.60% 17.5
glass halogen ա պա կյա հա լո գե ն 2.30% 16
quartz halogen կ վար ցային հա լո գե ն 3.50% 24

photographic and projection lamps 
with very high filament temperatures 
and short lifetimes

շի կաց ման թե լիկ նե րի   շատ 
բարձր ջեր մաս տի ճան նե րով և 
կարճ կեն սա փու լով լու սան կար չա-
կան և պրոեկցիոն լամ պեր 

5.10% 35

ideal black-body radiator at 4000 K 
(or a class K star like Arcturus)

4000 K ջեր մաս տի ճա նով  սև 
մարմն ի ի դե ա լա կան ճա ռա գայ թիչ 
(կամ` Ա րկ տու րո սի ն ման K դա սի 
ա ստղ)

7.00% 47.5

ideal black-body radiator at 7000 K 
(or a class F star like Procyon)

7000 K ջեր մաս տի ճա նով  սև 
մարմն ի ի դե ա լա կան ճա ռա գայ-
թիչ (կամ` Պրո ցի ո նի նման F դա սի 
ա ստղ)   

14% 95

ideal monochromatic 555 nm (green) 
source

ի դե ա լա կան մո նոք րոմ 555 նմ (կա-
նաչ) աղ բյուր 100% 683

Table 1.  Efficiency and efficacy of incandescent lightbulbs. 
Source/Աղբյուրը`  https://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb#Halogen_lamps 

 Ա ղյու սակ 1.  Շի կաց ման լամ պե րի ՕԳԳ և ար գա սի քը 
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Ֆ լիքր/ թար թում ե րի ցու ցիչ կամ ար ձա գան քի 
ա րա գու թյուն. ՍՄՃ-ի ջեր մային է ու թյան շնոր հիվ շի-
կաց ման լամ պե րի «ար ձա գան քը» ի ներ ցի ոն է: Ի ներ-
ցի այի շնոր հիվ լամ պը ո րոշ չա փով հար թում է փո փո-
խա կան հո սան քի տա տա նումն ե րը և, հա մե մա տա բար 
հա մա չափ ու հա ճե լի լույս է ա պա հո վում:

 Մի աց ման տևո ղու թյու նը. պայ մա նա վոր ված է մի-
այն լամ պի տա քա նա լու ջեր մային ի ներ ցի այով: Հե-
տաքր քիր է նկա տել, որ, ե րբ շի կաց ման թե լի կը սառն 
է, ա պա դրա դի մադ րու թյու նը ցածր է և մի ջով ա վե լի 
մեծ հո սանք է ան ցնում, ին չի ար դյուն քում մեծ ա րա-
գու թյամբ բարձ րա նում է ջեր մաս տի ճա նը և լու սար ձա-
կու մը: Օ րի նակ` մի աց ված վի ճա կում 100 Վտ, 120 Վ 
լամ պի դի մադ րու թյու նը 144 օհմ է, սա կայն սա ռը վի-
ճա կում դի մադ րու թյու նը մոտ 9.5 Օմ է:  

Կախ ված լամ պի հզո րու թյու նից, մի աց ման տևո ղու-
թյու նը սո վո րա բար գտն վում է 0.01 - 0.3 վայր կյա նի 
մի ջա կայ քում, ա վե լի հզոր լամ պե րում այդ ար ժեքն 
ա վե լի մեծ է: Օ րի նակ` նույն լամ պում հո սան քը կա յու-
նա նում է մոտ 0.1 վայր կյա նում, ի սկ լամպն իր լի ա-
կա տար պայ ծա ռու թյան 90%-ին է հաս նում մոտ 0.13 
վայր կյա ն անց: 

Սա ռը շի կաց ման թե լի կում (ե րբ լամ պի դի մադ րու-
թյու նը փոքր է) ան ցնող մեծ հո սան քի հետ ևան քով 
մի աց նե լու պահին է լեկտ րա կան լամ պերն ա վե լի են 
հակ ված խա փան ման: Այս պատ ճա ռով դրանց կյան քը 
եր կա րաց նե լու հա մար օգ տա գործ վում են լույ սի ու ժգ-
նու թյան կար գա վո րիչ ներ: 

Ս նու ցիչ. լու սա վո րու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
հիմն ա կա նում լրա ցու ցիչ սնու ցի չի կա րիք չի ա ռա ջա-
նում: Միշտ էլ հնա րա վոր է շի կաց ման թե լիկն  այն պես 
նա խագ ծել/ պատ րաս տել, որ այն սնուց վի ՓՀ 110 Վ 
կամ 220 Վ կամ այլ լա րու մից:  Սա կայն, ո րոշ  հա լո-
գե նային  լամ պեր աշ խա տում են 12 կամ 24 վոլ տով և 
դրանց հա մար ան հրա ժեշտ է լա րումն ի ջեց նող պարզ 
փո խա կեր պիչ/տ րան ֆոր մա տոր, ո րը թույլ է տա լիս 
կի րա ռել ա վե լի ցածր և ա վե լի ան վտանգ լա րումն եր: 
Օ րի նակ` գի տա հե տա զո տա կան սար քե րում, հա լո գե-
նային լամ պե րում կա յուն ցածր լա րում  ա պա հո վե լու 
հա մար օգ տա գործ վում են հա տուկ ֆիլտ րե րով սնու-
ցիչ ներ, ո րոնք ար գե լա կում (ին տեգ րում) են փո փո խա-

Flicker index or Speed of reaction – due to 
the thermal essence of the BBR there is inertia in 
the “response” of incandescent lamps.  This inertia 
integrates most of the voltage AC frequency to 
provide smooth, pleasant illumination.

Start time – there is no start time for 
incandescent lamps other than thermal inertia to 
heat up the lamp.  Interestingly, when the filament is 
cold, its resistance is small, providing higher current 
flowing through it and supporting quick temperature 
rise and illumination. E.g. a 100 W, 120 V lamp has 
a resistance of 144 ohms when on, but the cold 
resistance is only about 9.5 ohms. 

Depending on lamp power, the start time is 
usually within 0.01 – 0.3 seconds, the value is higher 
with ones that are more powerful. E.g. in the same 
lamp, the current stabilizes in about 0.1 seconds, 
and the lamp reaches 90% of its full brightness after 
about 0.13 seconds.

Due to the high current flown in the cold filament, 
lightbulbs are more prone to fail during the start, 
when they are switched on.  This is the reason of 
using dimmers resulting in much higher lifetime.

Power supply – for illumination purposes in 
the most of the cases there is no need in additional 
power supply – always possible to design the 
filament in a way that it conforms the AC 110 V or 
220 V or other input voltages easily.  However, for 
some halogen lamps 12 or 24 volts is used, requiring 
a simple lowering transformer – allowing usage of 
lower, safer voltages.  In certain cases, such as 
scientific applications, special power supply is used 
for super stable low voltage halogen lightbulbs, to 
provide pure DC input, with as small as possible 
parasitic AC component.

Optics – mostly rather flexible, limited with 
only temperature and mounting type related 
requirements.  Can provide spotlight or floodlight 

Figure 15. Incandescent lamp SPD-s at 3 temperatures. 
Note: Only little portion of the energy is emitted in the visible region, but most of it is in the infrared region.
Source/Աղբյուրը`  http://www.lamptech.co.uk

Նշում. Ար ձակ վող է ներ գի այի մի այն մի փոքր բա ժինն է գտն վում տե սա նե լի տի րույ թում, ի սկ դրա մեծ մա սը ի նֆ րա կար միր տի րույ թում է:

Ն կար 15. Շի կաց ման լամ պի ՀՍԲ-նե րը` 3 ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում:  
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կան հո սան քի (AC) բաղադրիչը և ել քում ա պա հո վում 
են մա քուր հաս տա տուն հո սանք (DC): 

Օպ տի կայի պա հանջ նե րը հիմն ա կա նում բա վա կա-
նին ճկուն են, սահ մա նա փակ վում են մի այն ջեր մաս տի-
ճա նին և մոն տաժ ման ձևին վե րա բե րող պահանջնե-
րով: Դրանք կա րող են հեշ տու թյամբ աշ խա տել  
փն ջային և ո ղո ղող լույ սե րի տար բե րակ նե րով` ար տա-
քին օպ տի կա կան մա սի ա վե լաց ման մի ջո ցով, ո րոնք 
նաև ծա ռա յում են որ պես մոն տաժ ման մի ջոց և պաշտ-
պա նիչ պա տյան: Շատ դեպ քե րում դրանք հա մալր վում 

options easily via additional external optics that also 
serve as a fixture and protection.  In many cases, 
a reflective coating can be integrated (Figure 14) 
or made inside the lightbulb (Figure 16), provide 
specific lighting directionality, that is useful for e.g. 
interior design or automotive applications.

են ար տա ցո լող մա կե րե սով (Ն կար 14) կամ դա ար վում է հենց լամ պի ներ սում (Ն կար 16), ին չը լույ սին հա-
տուկ ու ղ ղորդ վա ծու թյուն է տա լիս և սա լայ նո րեն կի րառ վում է, օ րի նակ` ներ քին տա րածք նե րի ձևա վոր ման 
կամ ավ տո մե քե նա նե րի լու սար ձակ նե րի հա մար: 

Figure 16. Reflective optical coating inside a lightbulb, different realizations. Note also three-quarter chrome 
diagonal light bulb. 
Source/Աղբյուրը` https://www.atgstores.com/ourblog/specialty-bulbs-the-reflector-bulb

Ն կար 16. Լամ պի ներ սում տար բեր ձևե րով ի րա կա նաց ված ար տա ցո լող մա կե րես նե րը: Նաև նկա տեք` ան-
կյու նագ ծի ե րեք-քա ռոր դով քրո մա պատ շի կաց ման լամ պը:

Operational temperature, C⁰ - A 300 watt 
tubular halogen bulb operated at full power quickly 
reaches a temperature of about 540°C, while a 500 
watt regular incandescent bulb operates at only 
180°C and a 75 watt regular incandescent at only 
130°C. Due to the high temperature of the tungsten 
filament and consequently due to the high BBR in 
the IR region, the halogen incandescent lightbulbs 
have also multitude of technical applications.  
Since they are mostly IR radiators, they are used 
commonly wherever IR is needed, e.g. in the 
halogen grill cookers, IR heaters (Figure 17) or 
scientific and production uses.

Mounting type – there is a variety of connection 
bases for incandescent lightbulbs – due to the 
temperature requirement; in general, they are 
different for standard and halogen types, as 
illustrated in Figure 18.

The logic behind the base standards is related 
to safety, heat dissipation, good electric contact 
and ease of service.

   

Աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճան` C°.  ամ բողջ հզո-
րու թյամբ աշ խա տող 300 Վտ հա լո գե նային խո ղո վա-
կաձև լամ պի ար տա քին մա կեր ևույ թի ջեր մաս տի ճա նը 
ա րա գո րեն հաս նում է մոտ 540°C-ի, մինչ դեռ  500 Վտ 
սո վո րա կան շի կաց ման լամպն աշ խա տում է ըն դա մե-
նը 180°C-ու մ ի սկ 75 Վտ սո վո րա կան շի կաց ման լամ-
պը` մի այն 130°C-ու մ: Վոլֆ րա մե շի կաց ման թե լի կի  
բարձր ջեր մաս տի ճա նի և, հետ ևա բար` ի նֆ րա կար միր 
(ԻԿ) տի րույ թում բարձր ՍՄՃ-ի շնոր հիվ հա լո գե նային  
շի կաց ման  լամ պե րը կի րառ վում են տեխ նի կայի բազ-
մա թիվ ո լորտ նե րում: Քա նի որ դրանք հիմն ա կա նում 
ԻԿ ճա ռա գայ թիչ նե ր են, ա պա սո վո րա բար օգ տա-
գործ վում են այն տեղ, որ տեղ ԻԿ-ի կա րիք կա, օ րի նակ` 
հա լո գե նային պտտ վող գրիլ վա ռա րան նե րում, Ն կար 
17, կամ գի տա կան և ար տադ րա կան ո լորտ նե րում: 

Մոն տաժ ման ձևե րը. շի կաց ման լամ պե րի մի աց-
ման կո թառ նե րի լայն տե սա կա նի կա: Ջեր մաս տի ճա-
նի նկատ մամբ պա հանջ նե րի պատ ճա ռով ստան դարտ 
և հա լո գե նային լամ պե րի դեպ քում դրանք տարբեր են, 
պատ կեր ված են Ն կար 18-ու մ:   

Մի աց ման կո թառ նե րի ստան դարտ նե րը հիմն ված 
են ան վտան գու թյան, ջեր մու թյան ցր ման ար դյու նա վե-
տու թյան, է լեկտ րա կան մի ա ցումն ե րի հու սա լի ու թյան և 
սպա սարկ ման դյու րի նու թյան վրա:
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Figure 17. Heating and cooking with halogen lamps.
Source/Աղբյուրը`  https://www.youtube.com/watch?v=jNKJjnEmW5A

Ն կար 17. Սնն դի պատ րաս տում և ջեռու ցում հա լո գե նային լամ պե րի մի ջո ցով:   

Longevity/degradation – due to tungsten 
evaporation, the lightbulbs have 1000 – 2500 hours 
of lifetime. E.g. if operating 5 hours every day, 1825 
hours of operation is equivalent to 365 days of 
service.

Naturally, if a lightbulb is being used at lower 
voltage, its lifetime increases.  E.g. a 5% reduction 
in operating voltage below the one rated in the 
specifications, will more than double the life of the 
bulb, at the expense of reducing its light output by 
about 16%. A similar logic with halogen lightbulbs: 

Figure 18. Connection standards used for incandescent lightbulbs.
Source/Աղբյուրը` http://www.mapawatt.com/light-bulb-codes-shapes-sizes-and-bases.

Ն կար 18. Շի կաց ման լամ պե րի հա մար կի րառ վող մի աց ման ստան դարտ նե րը:

Եր կա րա կե ցու թյուն և դեգ րա դա ցի ա. վոլֆ րա մի 
գո լոր շի աց ման պատ ճա ռով լամ պե րի ծա ռա յու թյան 
ժամ կե տը 1000 – 2500 ժամ է: Օ րի նակ`ա մեն օր 5 ժամ 
աշ խա տե լու դեպ քում այն կա րող է ծա ռայել 1825 ժամ, 
այ սինք` 365 օր: 

Այս պի սով, ե թե լամպն աշ խա տում է ա վե լի ցածր 
լար ման տակ, ա պա  դրա  կյանքն ա վե լա նում է:  Օ րի-
նակ, տեխ նի կա կան մաս նագ րում նշ ված աշ խա տան-
քային լար ման  5% կր ճա տու մը կա րող է ար ձակ ված 
լույ սի շուրջ 16% նվազ ման  հաշ վին ա վե լի քան կրկ-
նա պատ կել լամ պի կյան քը: Այդ տրա մա բա նու թյու նը 
վե րա բե րում է նաև հա լո գե նային լամ պե րին.  նա խա-
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տես ված լա րու մը 5%-ով գե րա զան ցե լու դեպ քում նրա 
լու սատ վու թյու նը կա ճի մոտ 15%, ի սկ լու սար գա սի-
քը կլի նի մոտ 6.5%-ով բարձր, սա կայն ծա ռա յու թյան 
ժամ կե տը կա րող է լի նել մաս նագ րե րով սահ ման վա ծի 
կե սը: Լույ սի կար գա վո րիչ նե րի կի րա ռու մը, բնա կա նա-
բար, նույն պես կա րող է է ա պես եր կա րաց նել ի նչ պես 
ստան դարտ շի կաց ման, այն պես էլ  հա լո գե նային լամ-
պե րի ծա ռա յու թյան ժամ կե տը: 

 Գի նը. շի կաց ման լամ պե րի ներ կայիս գի նը ամ-
փոփ ված է Ա ղյու սակ 2-ու մ:

 
Ա ղյու սակ 2.  Լամ պե րի գնե րը

Հ զո րու թյուն, 
Վտ 

Ս տան դարտ  
շի կաց ման 

գին, $/100 Վտ

Հա լո գե նային  
շի կաց ման 

գին, $/100 Վտ
40 0.25-0.5 0.8-2

100 0.35-0.75 1.5-3
150 0.4-1 2-4.5  

Ա ղյու սակ 3-ու մ բեր վում է շի կաց ման լամ պի պա-
րա մետ րե րի ամ փոփ տվյալ նե րը: 

Ա ղյու սակ 3. Շի կաց ման լամ պեր.

# Հարաչափի  
ան վա նու մը Ար ժե քը  Նշում

1. Աշ խա տան քի 
սկզ բուն քը ՍՄՃ

ՀՍԲ-ը նաև ո րոշ վում է 
լամ պի նյու թի /ա պա-
կու/ լու սա թա փան ցու-
թյան ֆունկ ցի այով 

2. Լու սար գա սիք, 
լմ/Վտ 12-24 ա մե նա ցածր ՕԳԳ 

3.
Գույ նի վե րար-
տադ րու թյան 
ցու ցի չը,

100 ա մե նա լա վը 

4. Ար ձա գան քի 
ա րա գու թյու նը ի ներ ցի ոն գե րա դա սե լի

5.
Մի աց ման 
տևո ղու թյու նը, 
վայր կյան

0.1
լա վա գույն նե րից մե կը, 
սա կայն նա խընտ րե լի է 
օգ տա գոր ծել լույ սի ու-
ժի կար գա վո րիչ 

6. Ս նու ցիչ սո վո րա-
բար չու նի

շատ դեպ քե րում դրա 
կա րի քը չկա 

7. Օպ տի կան լայն տե-
սա կա նի

ճ կուն է, սահ մա նա-
փակ ված է բարձր ջեր-
մաս տի ճա նով

8.
Աշ խա տան-
քային ջեր մաս-
տի ճա նը, C⁰

130 ⁰C - 
540 ⁰C հա մե մա տա բար բարձր

9. Մոն տաժ ման 
ձևը, 

E27, E14, 
G4 հա լո-
գե նի հա-

մար 
ա մե նա տա րած ված

10.
Եր կա րա կե ցու-
թյուն և դեգ րա-
դա ցի ա, ժամ

1500 - 
2500

 ժա մա նա կա կից չա-
փա նիշ նե րով՝ կարճ

11. 100 Վտ-ի  
գի նը, Ա ՄՆ$ 0.2 - 6 ա մե նաէ ժա նը

operated at 5% higher than its design voltage would 
produce about 15% more light, and the luminous 
efficacy would be about 6.5% higher, but would 
have only half the life rated in specs. Naturally the 
use of dimmers also can substantially prolong the 
operational lifetime of incandescent both standard 
and halogen lightbulbs. 

Price – current price of incandescent lightbulbs 
is summarized in Table 2.

Table 2.  Summary of lightbulb prices

Wattage, W
Standard 

incandescent, 
$/W

Halogen 
Incandescent, 

$/W
40 0.25-0.5 0.8-2

100 0.35-0.75 1.5-3
150 0.4-1 2-4.5

 

Table 3 below summarizes incandescent 
lightbulb parameters:

Table 3.  Incandescent lightbulb summary.

# Parameter 
name Value Note

1. Operational 
principle BBR

SPD is also 
defined by the 
bulb material 
transmission

2. Luminous  
efficacy, lm/W 12-24 Least efficient

3. Color Rendering 
Index 100 Best of all

4. Speed of 
reaction Inertial Favorable

5. Start time, sec 0.1
One of the best, 
but better with a 
special dimmer

6. Power supply Usually 
none

Mostly not 
needed

7. Optics Large 
variety

Flexible, limit by 
high temp.

8. Operational 
temperature, C⁰

130 ⁰C - 
540 ⁰C Relatively high

9. Mounting type, 
most common

E27,E14, 
G4 for 
halogen

Most common

10.
Longevity/
degradation, 
hours

1500 - 
2500

Short for 
nowadays

11. Price, for  
100 W, US$ 0.2 - 6 Least expensive
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3.  Պարպ ման լամ պե րը և նրանց սնուց
ման աղ բյուր նե րը. պար պու մը բնու թյան 
մեջ, գա զա պարպ ման լամ պեր
Կայ ծա կը մար դու կող մից մթու թյան մեջ դիտ ված 

լույ սի ա մե նաա ռա ջին բնա կան աղ բյուր նե րից մեկն 
է ե ղել (Ն կար 19) և այն բնա կան է լեկտ րա կան լույ-
սի ա ռա ջին ձևն է: Այս եր ևույ թի, ի նչ պես նաև լույ սի 
աղ բյուր նե րի բա վա կա նին մեծ խմ բի աշ խա տան քի  
սկզ բուն քի հիմ քում, ըն կած է է լեկտ րաս տա տիկ պար-
պու մը: Սըր Համֆ րի Դեյ վին 1800-ա կան նե րին կա-
ռու ցեց ա ռա ջին գործ նա կան` ած խե է լեկտ րո դով 
պարպ ման լամ պը, որ տեղ պարպ ման ա ղե ղը օ դում էր  
գտն վում (Whelan, 2014 թ.): Ա մե նաա ռա ջին ռազ մա-
կան լու սար ձակ նե րը և լայ նո րեն կի րառ վող կի նոպ-
րոյեկ տոր նե րը 1900-ա կան նե րից մինչև 1960-ա կան-
ներն օգ տա գոր ծում է ին ած խե է լեկտ րոդ նե րով ա ղե-
ղային լամ պեր (Ն կար 20):

3. Discharge lamps and their 
ballast – arcs in the nature, arc 
lamps

The lightning flash or strike has been one of 
the first natural sources of light that a human have 
seen in the dark (Figure 19) – as the first form of 
natural electric light. The electrostatic discharge is 
laying in the bases of this phenomenon, as well as 
in the operational principle of a rather wide group 
of light sources. Sir Humphry Davy in 1800-s have 
constructed the first practical arc lamp with carbon 
electrodes with arc in air (Whelan, 2014). The 
very first military searchlights and commercially 
available movie projectors since 1900-s and up 
until 1960-s have been using carbon electrode arc 
lamps (Figure 20). 

Figure 20. Carbon electrode arc lamp and its uses. Note the black carbon electrodes. 

Ն կար 20. Ած խե է լեկտ րոդ նե րով գա զա պարպ ման լամ պը և դրա կի րառ ման ո լորտ նե րը: Ու շադ րու թյուն 
դարձ րեք ած խե սև է լեկտ րոդ նե րին:

Figure 19. Lightning strikes.
Source/Աղբյուրը` http://www.harcongroup.com/lightning-protection-services/ 

Ն կար 19. Կայ ծակ: 
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Է լեկտ րա կան ա ղե ղի/ պարպ ման շատ հայտ նի կի-
րա ռու թյուն նե րից է է լեկտ րաե ռակ ցու մը, Ն կար 22:

Very well known electric arc application is the 
welding Figure 22.

Figure 21. Modern use of xenon arc lamps: IMAX cinema projection, automotive, advertisement.

Ն կար 21. Ժա մա նա կա կից քսե նո նային գա զա պարպ ման լամ պեր: IMAX կի նոպ րոյեկ տորի լամպ, 
մեքենաներ, գո վազ դային վա հա նակ: 

Figure 22. Welding via arc.

Ն կար 22.Ե ռակ ցու մը ա ղե ղի/ պարպ ման մի ջո ցով: 

However, most modern arc discharge lamps are 
using inert gas environment, e.g. xenon or krypton 
for variety applications, starting automotive, to 
projection and advertisement (Figure 21), also for 
flash-pulse design illumination such as showcase 
or façade decoration, applications such as photo-
graphic camera flash lighting, and scientific applica-
tions, e.g. pulsed laser pumping, etc. (Figure 23).

 

Ի դեպ, ա մե նա ժա մա նա կա կից գա զա պարպ ման 
լամ պերն աշ խա տում են ի ներտ գա զե րի, օ րի նակ` քսե-
նո նի կամ կրիպ տո նի մի ջա վայ րում, ո րոնք կի րառ վում 
են մի շարք բնա գա վառ նե րում`սկ սած մեքենաներից 
մինչև կի նոպ րոյեկ տոր նե րը և գո վազ դը (Ն կար 21), 
ի նչ պես նաև ցու ցա փեղ կե րի, շեն քե րի ճա կատ նե րի լու-
սային ձևա վոր ման մեջ, լու սան կար չա կան խցիկ նե րի 
լու սար ձակ նե րում, գի տա հե տա զո տա կան սար քե րում, 
օ րի նակ` իմ պուլ սային մղու մով լա զեր նե րում, և այլն 
(Նկար 23): 
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Աշ խա տան քի սկզ բուն քը. Գա զի պար պու մը լամ պե-
րում ի րա կանց վում է բաց օ դում (ած խե է լեկտ րոդ ներ) 
կամ հա տուկ պայ ման նե րում, օ րի նակ` ո րո շա կի գա զի և 
ո րո շա կի ճնշ ման մի ջա վայ րով ա պա կուց կամ կվար ցից 
պատ րաստ ված թա փան ցիկ ա նոթ նե րում: Օ դի կամ գա զի 
ա տոմն ե րը կամ մո լե կուլ նե րը եր կու է լեկտ րոդ նե րի միջև 
ստեղծ ված բարձր լար ման է լեկտ րա կան դաշ տում ի ո նի-
զաց վում են: Այդ դաշ տում ա րա գա ցած է լեկտ րոն նե րի և 
ի ոն նե րի փոխ հար ված նե րի շնոր հիվ ա ռա ջա նում է լու-
սար ձա կող պլազ մա: Քսե նոն գա զը ա մե նա հա ճախ օգ-
տա գործ վող նե րից է, քա նի որ ի ներտ գա զե րի շար քում   
նրա ի ո նիզաց ման պո տեն ցի ա լը ա մե նա ցածրն է (օգ նում 
է պարպ ման ա ղե ղի ա րագ բռնկ մա նը): Ցածր է նաև նրա  
տե սա կա րար ջեր մա հա ղոր դա կա նու թյու նը, ո րը պարպ-
ման ա ղե ղին օգ նում է պահ պա նել բարձր ջեր մաս տի ճա-
նը։

 Պարպ ման հե ղե ղը ա ռա ջաց նում է մեծ քա նա կու թյամբ 
ի ոն ներ: Ա ռա ջա ցած պլազ ման` միջ մո լե կու լային բա խում-
նե րի շնոր հիվ, ստի պում է է լեկտ րոն նե րին կա տա րել լու-
սար ձա կող ան ցումն եր ա տո մային մա կար դակ նե րի միջև:    

Operational principle – the arc lamps are 
realized in the open air (carbon electrode), 
or in transparent glass or quartz enclosures, 
where in special conditions, i.e. at certain gas 
environment and certain pressure. Atoms or 
molecules of air or gas are being ionized by 
electrical field generated by two electrodes, 
and the field accelerates electrons and ions to 
collide and create light emitting plasma. Xenon 
gas is used most frequently since among inert 
gases it has lowest ionization potential – helping 
easily ignite the arc – as well as it has low 
thermal conductivity helping to sustain high arc 
temperature.

The discharge avalanche creates large 
number of ions.  Generated plasma emits light 
due to intermolecular collisions forcing electrons 
of the atoms to perform emissive transitions 
between atomic levels. 

Figure 23. Flash-pulse applications of xenon or krypton arc lamps.
Source/Աղբյուրը` directedlight.com, www.kenteklaserstore.com

Ն կար 23. Քսե նո նային կամ կրիպ տո նային գա զա պարպ ման լամ պե րի իմ պուլ սային բռնկ ման կի րա ռու թյու նը: 
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Ներ կա յումս ար տադր վող գա զա պարպ ման լամ պե-
րի մեծ տե սա կա նի կա, ո րոն ցից ե ն՝  
 y ած խե է լեկտ րոդ նե րով 
 y  կ րիպ տո նով լց ված 
 y  ար գո նով լց ված
 y  ք սե նո նով լց ված – XBO (Philips մակ նի շում)
 y  ք սե նո նով լց ված – սն դի կի գո լոր շի ով 
 y  ԳԲՃ, UHP – սն դի կի գո լոր շի ով ` գեր բարձր ճնշ ման 
 y  մե տաղ-հա լիդ 
 y  ծծմ բային 
 y  բարձր ճնշ ման նատ րի ու մային, SON (Philips մակ-

նի շում)
 y   ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային 

Կի րառ վող ժա մա նա կա կից  գա զա պարպ ման լամ-
պե րի ա մե նատարածված են թա խում բը կոչ վում է 
բարձր ին տեն սի վու թյամբ պարպ ման (high intensity 
discharge, HID) լամ պեր, ո րոն ցից են.
yy yսն դի կի գո լոր շի ով  լամ պե րը
 y   մե տաղ-հա լիդ  /ՄՀ/ (MH) լամ պե րը
 y   կե րա մի կա կան ՄՀ լամ պե րը
 y   նատ րի ու մի գո լոր շի ով լամ պե րը
 y  ք սե նո նային կարճ-ա ղեղ լամ պե րը: 

Այս տար բե րակ նե րը հիմն ա կա նում պայ մա նա վոր-
ված են զուտ այն մթ նո լոր տի բա ղադ րու թյամբ, ո րում 
տե ղի է ու նե նում պար պու մը: Ո րո շա կի մե տաղ նե րի 
ներ կա յու թյու նը` ՀՍԲ-ու մ հս կա յա կան սուր գա գաթ-
ներ է գե նե րաց նում, ի նչն է ա կա նո րեն բարձ րաց նում 
է պարպ ման ար դյու նա վե տու թյու նը (ՕԳԳ) տե սա նե լի 
տի րույ թում:

 Լու սար գա սիք, լմ/Վտ. Ն կար 24-ու մ պատ կեր ված 
է քսե նո նային գա զա պարպ ման լամ պի հզո րու թյան 
սպեկտ րալ բաշ խու մը: Ան մի ջա պես եր ևում է, որ ՀՍԲ-ը  
շատ դուրս չի գա լիս 380-720 նմ տե սա նե լի տի րույ թից 
ի նչ պես դա տե ղի էր ու նե նում շի կաց ման լամ պե րի 
դեպ քում, ին չը նշա նա կում է, որ այս լամ պե րի լու սար-
գա սիքն ա վե լի բարձր է: Այ դու հան դերձ, այդ լամ պը  
ու նի զգա լի Ո ւՄ ճա ռա գայ թում: Ին տեն սիվ գա գաթ-
ներ են առ կա նաև, մոտ ի նֆ րա կար միր տի րույ թում: 
Այդ պատ ճա ռով քսե նո նային գա զա պարպ ման լամ պի 
լու սար գա սի քը շուրջ 55 լմ/Վտ է, ի սկ լու սային ՕԳԳ-ը 
հաս նում է մինչև 8%: 

Ն շենք, որ գա զա պարպ ման լամ պե րի ո րոշ տարա- 
տե սակ ներ ա վե լի ար դյու նա վետ են (Ա ղյու սակ 4), սա-
կայն, հիմն ա կա նում դրան են հաս նում գույ նի վերար-
տադ րու թյան ցու ցի չի հաշ վին: Օ րի նակ` ցածր ճնշ ման 
նատ րի ու մային լամ պի ար գա սի քը հաս նում է մինչև 
200 լմ/Վտ և լու սային ՕԳԳ-ը 29% է, սա կայն դրա գույնի 
վե րար տադ րու թյան ցու ցի չը զրոյից ցածր է, քանի որ  
գործ նա կում այն ար ձա կում է մո նոք րոմ` 589,3 նմ ա լի-
քի եր կա րու թյամբ  ճա ռա գայթ ներ, ո րը թույլ չի  տա լիս 
գույ նե րը տար բե րել մի մյան ցից (Ն կար 24): Այդու հան-
դերձ, ի րենց եր կա րա կե ցու թյան և բարձր ար դյու նա վե-
տու թյան շնոր հիվ ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային (LPS) 
տե սա կի լամ պե րը ա մե նա տա րած վածն են փո ղո ցային 
լու սա վո րու թյան հա մար, Ն կար 25, քա նի որ 589,3 նմ 
ա լի քի եր կա րու թյու նը մոտ է մար դու աչ քի ֆո տո պիկ  
լու սազ գայ նու թյան սպեկտ րի մաք սի մու մին (Ն կար 6, 
Ն կար 24): 

Currently there is a large product variety of 
different types of arc lamps, which include (but not 
limited to):
 y Carbon electrode
 y Krypton filled
 y Argon filled
 y Xenon filled – XBO (Philips name)
 y Xenon filled – with mercury vapor
 y UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor 
 y Metal halide
 y Sulfur
 y High pressure sodium, SON (Philips name)
 y Low pressure sodium 

A subgroup of modern most used arc lamps 
is called high intensity discharge (HID) lamps 
including:
 y Mercury-vapor lamps
 y Metal-halide (MH) lamps
 y Ceramic MH lamps
 y Sodium-vapor lamps
 y Xenon short-arc lamps.

The variations are mainly related to the 
composition of the atmosphere in which the arc 
is taking place. The presence of certain metals 
substantially increases the efficiency of the arc in 
the visible region, via generation of huge spikes in 
the SPD.

Luminous efficacy, lm/W - Figure 24 shows the 
spectral power distribution of the xenon arc lamp. 
One can immediately see that the SPD does not 
go as much beyond the visible region of 380-720 
nm, as in the incandescent lightbulb case, meaning 
that its efficiency/efficacy is higher.  However, it has 
quite a bit of UV radiation, and substantial spikes in 
the near infrared (NIR) region. Thus, the luminous 
efficacy of e.g. xenon arc lamp is around 55 lm/w 
with luminous efficiency of up to 8%.  

However, varieties of the arc discharge lamps 
have higher efficiencies (Table 4), but mostly at the 
expense of color rendering index.  E.g., the low-
pressure sodium lamp can have up to 200 lm/w 
luminous efficacy with 29% of luminous efficiency, 
but its color rendering index is below zero, since 
it emits practically almost monochromatic radiation 
at 589.3 nm that does not allow distinguishing any 
colors from each other (Figure 24). However, the 
low pressure sodium (LPS) light types are one of 
the most commonly used for street lighting due to 
long lifetime and high efficiency (Figure 25),  since 
the 589.3 nm is not far from the peak of the human 
eye photopic  sensitivity (Figure 6, Figure 24).
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Figure 24. Xenon arc lamp SPD, vs low-pressure sodium SPD. 
Note: Consider the radiation spectrum below and above the visible region, and virtually monochromatic line of the LPS lamp – interestingly 
these lamps have light pollution advantages over other types of lamps due to the ease of filtering.

Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp, zeiss-campus.magnet.fsu.edu, http://www.lamptech.co.uk/Documents/
SO%20Introduction.htm

Նշում. ու շադ րու թյուն դարձ րեք տե սա նե լի տի րույ թից ցածր և բարձր ճա ռա գայթ ման սպեկտ րին, և LPS լամ պի գործ նա կա նում մո նոք-
րով գծին. ու շագ րավ է, որ այլ տե սա կի լամ պե րի հա մե մատ այս լամ պե րը ա ռա վե լու թյուն ու նեն լու սային աղ տոտ վա ծու թյան ա ռու մով, 
քա նի որ մո նոք րոմ լույ սը ֆիլտ րելն ա վե լի հեշտ է: 

Ն կար 24. Քսե նո նային գա զա պարպ ման լամ պի ՀՍԲ-ի հա մե մա տու թյու նը ցածր ճնշ ման նատ րի ու մայի ն 
ՀՍԲ-ի հետ:  

Figure 25. LPS and HPS lamps compared.
Note: HPS’s parameters currently increase their market share due to the higher CRI – still having orange coloration but not monochromatic.

Source/Աղբյուրը` http://www.edisontechcenter.org  

Նշում. HPS-ի պա րա մետ րե րը ներ կա յումս մե ծաց նում են շու կա յում դրա մաս նա բա ժի նը` ա վելի բարձր ԳՎՑ-ի շնոր հիվ, ո րը նարն ջա-
գույն ե րանգ ու նի, սա կայն մո նոք րոմ չէ:

Ն կար 25. LPS և HPS լամ պե րի հա մե մա տու թյու նը:
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Ա ղյու սակ 4. Գա զա պարպ ման լամ պե րի տար բե րակ նե րի լու սար գա սիք նե րը և ար դյու նա վե տու թյու նը (ՕԳԳ)  
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

Կա տե գո րի ա Տե սակ  
Ընդ հա նուր

 լու սար գա սիք, 
 լմ/Վտ

Ընդ հա նուր
 լու սային 

ՕԳԳ

Ա ղե ղային 
լամպ 

Ած խային ա ղե ղային լամպ 2-7 0.29-1.0%

Ք սե նո նային  ա ղե ղային լամպ 30–50 4.4–7.3%

Սն դիկ-ք սե նո նային ա ղե ղային լամպ 50–55 7.3–8%
ԳԲՃ - UHP – սն դի կի գո լոր շի ով `  
գեր բարձր ճնշ ման   ա ղե ղային լամպ.  նախ նա կան, 
բաց` ա նար գել մի ա ցու մով

58–78 8.5–11.4%

UHP – սն դի կի գո լոր շի ով `  
գեր բարձր ճնշ ման   ա ղե ղային լամպ.  ար տադ րո ղի 
կող մից մակնշ ված, ար տա ցո լի չով  

30–50 4.4–7.3%

Գա զա պարպ-
ման 

1400 Վտ ծծմ բային լամպ 100 15%

Մե տաղ-հա լիդ լամպ 65–115 9.5–17%

Բարձ ճնշ ման նատ րի ու մային լամպ 85–150 12–22%

Ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային լամպ 100–200 15–29%

Պ լազ մային էկ րա նի վա հա նակ 2-10 0.3–1.5%

Ի դե ա լա կան 
աղ բյուր ներ

սահ մա նա փակ ված 5800 K սև մար մին 251 37%
555 նմ եր կա րու թյամբ կա նաչ լույս  
(հ նա րա վոր ա ռա վե լա գույն լու սար գա սիք) 683.002 100%

Table 4.  Luminous efficacies and efficiencies of arc lamp variations. https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_
efficacy 

Category Type
Overall

luminous 
efficacy, lm/W

Overall
luminous 
efficiency

Arc lamp

carbon arc lamp 2-7 0.29-1.0%

xenon arc lamp 30–50 4.4–7.3%

mercury-xenon arc lamp 50–55 7.3–8%
UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor arc lamp:  
initial, free mounted 58–78 8.5–11.4%

UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor arc lamp: 
rated, with reflector for projectors 30–50 4.4–7.3%

Gas 
discharge

1400 W sulfur lamp 100 15%

metal halide lamp 65–115 9.5–17%

high pressure sodium lamp 85–150 12–22%

low pressure sodium lamp 100–200 15–29%

Plasma display panel 2-10 0.3–1.5%

Ideal 
sources

Truncated 5800 K blackbody 251 37%

Green light at 555 nm (maximum possible luminous efficacy) 683.002 100%

 Կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված)  գու նային ջեր
մաս տի ճան և գույ նի վե րար տադ րու թյան ցու ցիչ.  
Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, տա րա տե սակ գա զա պարպ-
ման լամ պե րի ԳՎՑ-ը կա րող է զգա լի ո րեն տա տան վել` 
գրե թե 100-ի հաս նող ար ժեք նե րից, մինչև բա ցա սա-
կան նե րը, ո րոնք ամ փոփ ված են Ա ղյու սակ 5-ու մ:  

Correlated Color Temperature and Color 
Rendering Index – as it has been mentioned, the 
CRI of various types of arc lamps can vary from 
really very good - almost 100 to negative values, 
summarized in Table 5. 
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Ա ղյու սակ 5. Ա ղե ղային լամ պե րի ԿԳՋ և ԳՎՑ. 
Աղբյուր՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index

Լույ սի աղ բյուր ԿԳՋ, 
Կ ԳՎՑ

Ցածր ճնշ ման նատ րի ու մային  
(LPS/SOX) 1800 -44

Սն դի կի գո լոր շի ով, տարանցիկ 6410 17
Բարձր ճնշ ման նատ րի ու մային 
(HPS/SON) 2100 24

“Ս պի տակ” SON 2700 82
Կ վար ցե  մե տաղ-հա լիդ 4200 85
Պարպ ման  մե տաղ-Հա լիդ  
կե րա մի կա կան լամպ 5400 96

Շի կաց ման / հա լո գե նային լամպ 3200 100

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք LPS լամ պի ԳՎՑ «-44» բա ցա սա կան ար-
ժե քին և պարպ ման մե տաղ-հա լիդ կե րա մի կա կան լամ պի 96 ար-
ժե քին (Ն կար 25):   Բարձր ԳՎՑ-ի շնոր հիվ այս քսե նո նային լամ-
պե րը կի րառ վում են այս պես կոչ ված ար ևային սի մու լյա տոր նե րում, 
ո րոնք օգ տա գործ վում են ար ևային ֆո տո վոլ տայիկ վա հա նակ նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը (ՕԳԳ) չա փե լու հա մար (Ն կար 26):

Table 5.  Arc lightbulb CCT and CRI. 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index

Light source CCT 
(K) CRI

Low-pressure sodium (LPS/SOX) 1800 -44
Clear mercury-vapor 6410 17
High-pressure sodium (HPS/SON) 2100 24
“White” SON 2700 82
Quartz metal halide 4200 85
Ceramic discharge metal-halide 
lamp 5400 96

Incandescent/halogen bulb 3200 100

Note the “-44” negative CRI value of the LPS lamp, and the 96 
value of the ceramic discharge metal-halide lamp (Figure 25).  
Due to high CRI these xenon lamps are being used in so called 
sun simulators, that are used to measure the performance of 
solar panels (Figure 26). 

Flicker index or Speed of reaction – most 
of the arc lamps are not inert – e.g. they repeat 
rather well the alternating current amplitude, thus 
need to have a good AC-DC converter to prevent 
light from flickering. Lamps operated on magnetic 
ballasts have a flicker index between 0.04-0.07 
while digital ballasts provide a flicker index of 
below 0.01.

Start time, sec - since the plasma needs 
igniting, then heating, this takes time, up to a few 
minutes.

Power supply – as it has been mentioned, the 
power supply has the function to ignite the arc. 

Figure 26. Abet Solar Simulator and its spectrum overlaid on solar spectrum.  
Note:  the typical arc IR spikes are hard to eliminate.
Source/Աղբյուրը` http://abet-technologies.com/solar-simulators/sun-3000-class-aaa/  

Նշում՝ Աղե ղի ԻԿ տի պիկ սուր գա գաթ նե րին, ո րոնց ազ դե ցու թյու նը դժ վար է վե րաց նել: 

Ն կար 26. Abet Solar Simulator-ը և դրա` ար ևի սպեկտ րի վրա հա մադր ված սպեկտ րը:  

Ֆ լիքր ցու ցիչ կամ  ար ձա գան քի ա րա գու թյուն. գա-
զա պարպ ման լամ պե րից շա տերն ի ներտ չեն, օ րի նակ`  
դրանք բա վա կա նին լավ կրկ նում են փո փո խա կան հո-
սան քի տա տա նումն ե րի ա մպ լի տու դը և այդ պատ ճա-
ռով` լույ սի առ կայ ծու մից  (թար թումն ե րից) խու սա փե լու 
հա մար, դրանք ան հրա ժեշտ է հա մալ րել լավ ՓՀ-ՀՀ 
փո խար կի չով: Մագ նի սա կան բալաստով աշ խա տող 
լամ պե րի ֆլիքր ցու ցի չը տա տան վում է 0.04-0.07 մի ջա-
կայ քում, ի սկ թվային սնու ցի չով աշ խա տող նե րի ֆլիքր 
ցու ցի չը 0.01-ից ցածր է: 

Մի աց ման տևո ղու թյու նը` վայր կյան.    քա նի որ 
պլազ ման սկզ բում պետք է բռնկ վի, հե տո տա քա նա, 
ա պա դրա հա մար ան հրա ժեշտ է մինչև մի քա նի րո պե 
ժա մա նակ:

Ս նու ցիչ. ի նչ պես ար դեն նշ վել է, սնու ցի չի ֆունկ ցի-
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ան է` բռն կել ա ղե ղը: Դրա հա մար պետք է կամ տա-
քաց նել գա զի խառ նուր դը, կամ հա ղոր դել բարձր լար-
ման՝ 20-ից մինչև 50 կՎ իմ պուլս, մինչ դեռ աշ խա տան-
քային հո սան քը բա վա կա նին ցածր է և այն պետք է 
ու նե նա փոքր կամ կամ զրո յա կան թրթ ռում, ո րին հաս-
նե լը խն դիր է: Աշ խա տան քային հո սան քը, օ րի նակ` 
450Վտ լամ պի հա մար 25 ամ պեր է և աշ խա տան քային 
լա րու մը` 18 վոլտ: Կար ևոր է հի շել, որ բո լոր գա զա-
պարպ ման լամ պե րի դի մադ րու թյու նը բա ցա սա կան է, 
այ սինքն` ե թե ա ղե ղի մի ջով ան ցնող հո սան քը բարձ-
րա նում է, ա պա է լեկտ րոդ նե րի վրա լա րումն ը նկ նում 
է, ին չը նշա նա կում է, որ ե թե է լեկտ րոդ նե րի վրա լա-
րու մը մնա հաս տա տուն, ա պա հո սան քը բարձ րա նում 
է մինչև այն մա կար դա կը, որ այդ ջերմաստիճանում 
հալվում են է լեկտ րոդ նե րը կամ լամ պը պայ թում է: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով սնու ցի չը պետք է սահ մա նա փա կի հո-
սան քը: Դրան կա րե լի է հաս նել կամ ին դուկտի վ, կամ 
է լեկտ րո նային սնու ցիչ նե րի մի ջո ցով: Այդ սնու ցիչ նե-
րի ՕԳԳ-ը սո վո րա բար լի նում է շուրջ 90% կամ դրա-
նից բարձր և, ե թե ՕԳԳ-ը ցածր է, ա պա դրանք ա վե լի 
է ժան են: 

Օպ տի կան . շի կաց ման լամ պե րի նման, օպ տի կայի 
նկատ մամբ պա հանջ նե րը բա վա կա նին ճկուն են, սահ-
մա նա փակ վում են մի այն ջեր մու թյու նը ար դյու նա վե տո-
րեն ցրե լու խնդ րով: Կար ևոր է նշել, որ ա ղե ղը` շի կաց-
ման լամ պե րի վոլֆ րա մե թե լի կից ա վե լի փոքր է: Այդ 
պատ ճա ռով, ա ղե ղային լամ պե րը կա րող են կի րառ վել 
ա վե լի ճշգ րիտ օպ տի կայի հետ, օ րի նակ` լու սար ձակ նե-
րի, պրոյեկ տոր նե րի, և այլն, հա մար հան դի սա նա լով 
ա վե լի պայ ծառ լու ծումն եր: 

Աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճան, 0C . այս տեղ 
տրա մա բա նու թյու նը բա վա կա նին նման է շի կաց ման 
լամ պե րի տրա մա բա նու թյա նը: Ա ղե ղը տա քա նում է 
մինչև մի քա նի հա զար աս տի ճան 0C, ի սկ լամ պի ար-
տա քին մա կեր ևույ թը՝ մինչև 500 ⁰C: Շատ դեպ քե րում, 
մինչև դրանք կր կին ան գամ մի աց նե լը, այս լամ պե րին 
սա ռե լու հա մար մի քա նի րո պե ժա մա նակ է պետք: Այդ 
ժա մա նա կը կոչ վում է վե րա գործարկման տևո ղու թյուն:   
Ե թե դրանք կի րառ վում են պրոյեկ տոր նե րում, ա պա 
լամ պը և դրա շուրջ գտն վող բա ղադ րիչ նե րը գեր տա-
քա ցու մից զերծ պա հե լու հա մար այն տեղ պար տա դիր 
կեր պով տե ղադր վում է օ դամ ղիչ: 

Ա մե նա տա րած ված մոն տաժ ման ձևը.  առ կա է 
ա ղե ղային պարպ ման լամ պե րի մի աց ման կո թառ նե-
րի լայն տե սա կա նի` ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ  պա-
հանջ նե րից ել նե լով դրանք տար բեր են տա րա տե սակ 
լամ պե րի հա մար, ի նչ պես պատ կեր ված է Ն կար 27-ու մ: 

Եր կա րա կե ցու թյուն և դեգ րա դա ցի ա` ժամ. զուտ  
քսե նո նային գա զա պարպ ման լամ պե րի ծա ռա յու թյան 
ժամ կե տը շի կաց ման լամ պե րի հա մե մատ նույ նիսկ 
ա վե լի կարճ է`  500 – 1500 ժամ: Կր կին, ծա ռա յու թյան 
այդ ժամ կե տը կախ ված է շա հա գործ ման ըն թաց քում 
ա ղե ղի մի ջով ան ցնող հո սան քից, ի նչ պես պատ կեր-
ված է Ն կար 28-ու մ: Այ դու հան դերձ, LPS և HPS լամ պե-
րի շա հա գործ ման ժամ կե տը հաս նում է մինչև 24000 
ժա մ, ո րը դրանց դա սում է ա մե նաեր կա րա կյաց լամ-
պե րի շար քին: 

Գի նը՝ 100 Վտ, Ա ՄՆ$ 24 – 120:
Ա ղյու սակ 6-ում բեր ված են պարպ ման լամ պե րի 

մա սին ամ փոփ տե ղե կու թյուն նե րը: 

For this purpose either heating of the gas mixture 
or a high voltage pulse of 20 to 50 kV is needed, 
while the DC current for its operation is rather low 
and needs to have little or no pulsation – still a 
challenge. The operating current e.g. for a 450W 
lamp is 25 Amps and the working voltage is 18 volts. 
Importantly, all gas discharge lamps have negative 
resistance – i.e. with higher current through arc the 
voltage decreases on the electrodes – meaning 
that if the voltage is kept constant on electrodes, 
the current rises to the level that the temperature 
melts down the electrodes or the bulb cracks. For 
this purpose, the power supply needs to limit the 
current.  Either inductive or electronic ballasts could 
do this.  These power supplies again usually have 
efficiency of around 90% or more, and are lesser 
expensive with lower efficiencies, and are more 
efficient if these are electronic ballasts. 

Optics – similar to the incandescent lightbulbs, 
their optics could be rather flexible and only limited 
by the requirements for effectively dissipating the 
heat.  Importantly, since the arc itself is smaller than 
tungsten filament in the incandescent lightbulbs, 
arc lamps can be used with more precise optics 
and provide brighter option for e.g. searchlights, 
projection, etc.

Operational temperature, ⁰C - here all logic is 
rather similar to that of the incandescent lightbulbs.  
The arc itself heats up to several thousand degrees 
of C, while the lightbulb reaches up to 500 ⁰C.  In the 
most of the cases these lamps need several minutes 
to cool down to be able again switch them on. This 
time is called restrike time. For use in projectors, 
a fan is necessary to prevent overheating of the 
lightbulb and surrounding components.

Mounting type, most common – again, there 
is a variety of connection bases for arc discharge 
lightbulbs – due to the temperature requirement, 
in general they are different for various types, as 
illustrated in Figure 27.

Longevity/degradation, hours – pure xenon 
arc lamps have even shorter lifetimes of 500 – 1500 
hours compared to incandescent lightbulbs. Again, 
their lifetime depends on the current that flows via 
arc during the operation, as shown in Figure 28.  
However, the LPS and HPS have up to 24 000-
hour lifetime – one of the longest lasting lightbulbs!

Price - for 100 W, US$ 24 – 120.
Table 6 summarizes discharge lamp related 

information.
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Figure 27. Here for HIDs (i.e. most popular high intensity discharge lamps) the most used sockets.
Source/Աղբյուրը` http://warisanlighting.com/type-a-lamp.html.  

Ն կար 27. HID (այ սինքն`ա մե նա տա րած ված բարձր ին տեն սի վու թյամբ պարպ ման) լամ պե րի ա ռա վել կի-
րառ վող կո թառ նե րի օ րի նակ նե րը
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Figure 28. Lifetime of xenon arc lamps vs arc current.
Source/Աղբյուրը` http://www.qsl.net/k/k0ff//Microscopes/UV%20Illumination/Course%204,%20Module%205,%20Arc-Lamp%20Power%20
Supplies.htm  

Ն կար 28. Քսե նո նային գա զա պարպ ման լամ պե րի կյան քի տևո ղու թյու նը` ա ղե ղի հո սան քից կախ ված:
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Ա ղյու սակ 6. Պարպ ման լամ պե րի ամ փո փիչ ա ղյու սակ

# Պա րա մետ րի ան վա նու մը Ար ժե քը Ն շում եր

1. Աշ խա տան քի սկզ բուն քը Պարպ ման հե ղե ղով ա ղեղ-
ներ 

ՀՍԲ-ը պայ մա նա վոր ված է կի րառ վող 
գա զի հատ կա նիշ նե րով

2. Լու սար գա սիք, լմ/Վտ 30-200 շի կաց ման  լամ պե րի հա մե մատ է ա կան 
ա ռա ջըն թաց է

3. Գույ նի վե րար տադ րու թյան 
ցու ցիչ, -44÷96

նատ րի ու մայինն ա մե նա վատն է,  ի սկ լա-
վա գույն ներն են  մե տա ղա հա լո գե նային 
պարպ ման կե րա մի կա կան լամ պե րը

4. Ար ձա գան քի ա րա գու թյուն մի լի վայր կյան ցան ցի AC ֆլի քե րի նկատ մամբ  զգա յուն է

5. Մի աց ման տևո ղու թյու նը, 
վայր կյան

2-7 րո պե, վե րա գործարկե լիս  
ան հրա ժեշտ է սա ռեց նել

սն դի կը պետք է տա քա նա մինչև գո լոր շի-
աց ման աս տի ճա նը.

6. Ս նու ցիչ

բարձր լա րում` մինչ 50 կՎ  
բռն կիչ, հա մե մա տա բար 
ցածր լար ման տակ բարձր 
հո սանք 

բարձր ար դյու նա վե տու թյուն, փաս տո րեն 
լույ սի ու ժգ նու թյան կար գա վո րում թույլ չի 
տա լիս 

7. Օպ տի կա
սահ մա նա փա կումն ե րը վե-
րա բե րում են մի այն ա ղե ղի և 
լամ պի ա նո թի չա փե րին 

կա րող է լի նել շատ փոքր ա ղեղ` ի նչ-
պես LCD պրոյեկ տոր նե րում, կամ ձգ ված 
ա ղեղ`  նատ րի ու մային  լամ պե րում

8. Աշ խա տան քային ջեր մաս-
տի ճան, C⁰ մինչև 500 ⁰C պա հան ջում է բարձր ջեր մա դի մաց կու նու-

թյամբ հա տուկ կո թառ ներ 

9. Ա մե նա տա րած ված մոն-
տաժ ման ձևը, 

ED17, E25, ե րկ ծայր HQI կամ 
այլ 

ա մե նա տա րած վածն են փո ղո ցային լու-
սա վո րու թյան հա մար 

10. Եր կա րա կե ցու թյուն և դեգ-
րա դա ցի ա, ժամ ա ռա վե լա գույ նը` 24000 ա մե նաեր կա րա կյաց նե րից մեկն է 

11. Գի նը, 100 Վտ/ԱՄՆ դ 24 և բարձր հա մե մա տա բար է ժան է մա տա կա րար վող 
բարձր հզո րու թյան դի մաց 

Table 6.  Discharge lamps Summary table

# Parameter name Value Note

1. Operational principle Avalanche discharge arcs. SPD defined by the used gas properties.

2. Luminous efficacy, lm/W 30-200 A substantial progress compared to 
incandescent lamps.

3. Color Rendering Index -44÷96 Worst with sodium, and some of the best 
with Ceramic discharge metal-halide lamps

4. Speed of reaction miliseconds grid AC flicker prone

5. Start time, sec 2-7 minutes, restrike needs 
cooling. Related to mercury warm up into vapor.

6. Power supply
High voltage, up to 50 kV  
striker, high current operation 
at relatively low voltage.

High efficiency, virtually allows no  
dimming.

7. Optics Restricted by arc and bulb 
size

Can be very small arc, like in LCD 
projectors or prolonged arc in sodium 
lamps.

8. Operational temperature, C⁰ Up to 500 ⁰C Needs special high temperature resistant 
sockets.

9. Mounting type, most common ED17, E25, double-ended 
HQI and others. Most common for street lighting

10. Longevity/degradation, hours 24000 max One of longest

11. Price, for 100 W, US$ 24 and up Relatively inexpensive for the power 
provided.
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4. Գ ծային և կոմ պակտ լյու մի նես ցեն
տային լամ պե րը (CFL) և նրանց սնուց
ման աղ բյուր նե րը՝ նե ո նային լույ սեր, 
ֆո տո լյու մի նես ցեն ցի այի սպեկտ րը, 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սն դի կը և 
Ո ւՄ ճա ռա գայ թու մը 

Այս գլ խում դի տարկ վում են լամ պեր, ո րոնք 
նույնպես աշ խա տում են պարպ ման սկզ բուն քով, սա-
կայն դրանց ը նդ հա նուր օգ տա գոր ծու մը չի կա րե լի 
բնու թագ րել որ պես « բարձր ին տեն սի վու թյան»: Օ րի-
նակ, խայ տաբ ղետ գո վազդ նե րի հա մար սո վո րա բար 
օգ տա գործ վող նե ո նային լույ սե րը չեն կի րառ վում լու-
սա վո րու թյան հա մար, այլ դրանց մի ջո ցով ստա նում 
են գու նա վոր լու սային ու ր վագ ծեր և պատ կեր ներ  
(Ն կար 29): 

4. Linear and compact 
fluorescent lamps (CFL) and 
their ballasts – neon lights, 
photoluminescence and its 
spectrum, peculiarities – mercury 
and UV radiation

Here our categorization is following. In this 
section we consider lamps that are also operating 
on the discharge principle, however, their common 
use cannot be characterized as “high intensity”.  
E.g., the neon lamps used commonly in the colourful 
advertisements are not for the lighting purposes, 
but for the colors that they allow to shape through 
lights (Figure 29).

Figure 29. Colorful ad lights in Pattaya, Thailand.
Source/Աղբյուրը`  https://hawkebackpacking.com/thailand_pattaya.html  

Ն կար 29. Խայ տաբ ղետ գո վազ դային լույ սեր, Պա տա յա, Թաի լանդ:

For a very long time fluorescent, or luminescent 
lighting has been the more efficient alternative to the 
incandescent lightbulbs, that were mostly used in 
industrial, commercial areas and offices (Figure 30). 

Figure 30. Fluorescent lighting in offices.

Ն կար 30. Լյու մի նես ցեն տային լամ պե րը գրա սե նյակ նե րում:

 Շատ եր կար ժա մա նակ շի կաց ման լամ պե րի ա ռա-
վել ար դյու նա վետ այ լընտ րանք են ծա ռայել լյու մի նես-
ցեն տային լամ պե րը, ո րոնք հիմն ա կա նում օգ տա գործ-
վում են ար տադ րա կան, ա ռևտ րային և գրա սե նյա-
կային տա րածք նե րում (Ն կար 30): 
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Ցածր ճնշ ման պայ ման նե րում նոսր օ դի ստա տիկ 
է լեկտ րա կա նու թյան պարպ ման մի ջո ցով ստաց ված 
փայ լա տա կումն ա ռա ջին ան գամ նկա տել է 1675թ-ին 
ֆրան սի ա ցի ա ստ ղա գետ Ժան-Ֆե լիքս Պի կա րը: Նա 
նկա տել էր, որ բա րո մետ րով քայ լե լիս սն դի կը վեր- 
ու-վար էր ա նում և բա րո մետ րի դա տարկ տա րած քը 
փայ լեր է ար ձա կում:  

Աշ խա տան քի սկզ բուն քը. Նույնն է, ի նչ նա խորդ 
գլ խում նկա րագր ված գա զա պարպ ման լամ պե րի օ րի-
նա կում` Ն կար 31: Է լեկտ րա կան դաշ տի ի ո նիզաց ված 
մո լե կուլ նե րի և է լեկտ րոն նե րի միջև բա խումն ե րի ար-
դյուն քում պահ պան վում է ճա ռա գայ թող պլազ ման։ 
Ճա ռա գայթ ման գույ նը պայ մա նա վոր ված է նե ո նին 
խառն ված գա զի տե սա կից: Օ րի նակ` ջրա ծին խառ նե-
լու դեպ քում ա վե լա նում է կար միր, հե լի ու մի դեպ քում` 
դե ղին, ած խած նի եր կօդ սի դի` սպի տակ ի սկ սն դի կի 
դեպ քում` ե րկ նա գույն:  

The glowing of air that is rarefied under low 
pressure through discharge of static electricity has 
been observed first in 1675 by French astronomer 
Jean-Felix Picard. He observed that the empty 
space in his mercury barometer glowed as the 
mercury jiggled while he was carrying the barometer 
(Barometric light, n.d.).  

Operational Principle - Just the same as the 
arc lamps described in the previous section, Figure 
31. Bounces between the ionised molecules and 
electrons caused by the electric field maintains the 
plasma, which emits radiation.  The color of the 
radiation depends on which other gas is mixed to 
neon.  E.g. mixing hydrogen adds red, helium adds 
yellow, carbon dioxide – white, and mercury – blue.  

Figure 31. Discharge lamp operation.

Ն կար 31. Պարպ ման լամ պի աշ խա տան քը 

At the same time, the fluorescent lightbulb 
operation is due to the fact that plasma with mercury 
vapor in rarefied argon emits rather intensive UV 
radiation at wavelengths of 253.7 and 185 nm, which 
is used to instigate effective photoluminescence 
(PL) in the luminophore (phosphor) that internally 
coats the lightbulb, and this arrangement is more 
efficient. Block diagram illustrates this sequence 
in Figure 32, and the construction of the lamp is 
shown in Figure 33. Here ignition mechanism 
should be employed (see below).

լ�սալյ�մինես-
ցենտային նյ�թով

շերտ (ֆոսֆոր)

Figure 32. Fluorescent lamp operation.
Note: Electric power generates plasma that emits UV radiation, which later is converted into white visible light via photoluminescence (PL) 
phenomenon.

Նշում. Է լեկտ րա կան է ներ գի ան պլազմայի միջոցով գեներաց-նում է Ո ւՄ ճա ռա գայթ ում, ո րը ֆո տո լյու մի նես ցեն ցի ա (ՖԼ) եր ևույ թի մի-
ջո ցով փո խա կերպ վում է սպի տակ, տե սա նե լի լույ սի:

Ն կար 32. Լյու մի նես ցեն տային լամ պի աշ խա տան քը:

Միև նույն ժա մա նակ լյու մի նես ցեն տային լամ պի աշ-
խա տան քը հիմն ված է սն դի կի գո լոր շի նե րի առ կա յու-
թյամբ նոս րա ցրած ար գո նի մի ջա վայ րում ստեղծ ված 
պլազ մայի կող մից բա վա կա նին ին տեն սիվ` 253,7 և  
185 նմ եր կա րու թյամբ ա լիք նե րով Ո ւՄ ճա ռա գայթ-
նե րի ար ձակ ման եր ևույ թի վրա: Այդ ճա ռա գայթ նե րը  
օգ տա գործ վում են լամ պի ներ քին մա կե րե սը պա տող 
լյու մի նո ֆո րում (ֆոս ֆոր) ար դյու նա վետ ֆո տո լյու մի-
նես ցեն ցի ա (ՖԼ) ստա նա լու հա մար:  Բլոկ սխե մա յում 
պատ կեր ված է այդ հեր թա կա նու թյու նը, տես` Ն կար 
32, և լամ պե րի կա ռուց ված քը տես` Ն կար 33: Սա կայն 
աշ խա տան քի այս սկզ բուն քը ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է բռնկ ման մե խա նիզմ  (տես` ստորև): 
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Լու սար գա սիք`  լմ/Վտ.  շուրջ 50–100 լմ/Վտ, ո րը 
մի քա նի ան գամ գե րա զան ցում է սո վո րա կան  շի կաց-
ման  լամ պե րի ար գա սի քը: Ա ղյու սակ 7-ու մ բեր վում են 
տա րա տե սակ լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի լու սար-
գա սիք նե րը: 

Luminous efficacy, lm/W – around 50–100 
lm/W, which a few times exceed the efficacy of 
incandescent lightbulbs for general use. Table 7 
gives more details for various types of fluorescent 
bulbs.

Figure 33. Fluorescent lightbulb construction and operation.
Source/Աղբյուրը`  http://www.dictionary.com/browse/fluorescent-lamp  

Ն կար 33. Լյու մի նես ցեն տային լամ պի կա ռուց ված քը և աշ խա տան քը:

Table 7.  Efficacy and efficiency of fluorescent lightbulbs. 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

Category
Type

Overall luminous 
efficacy (lm/W)

Overall
luminous efficiency

Very low pressure mercury-vapor gas-discharge lamp with 
fluorescence as T12 tube, with magnetic ballast 60 9%

9–32 W compact fluorescent (with ballast) 46–75 8–11.45%
T8 tube with electronic ballast 80–100 12–15%
PL-S 11 W U-tube, excluding ballast loss 82 12%
T5 tube 70–104 10–15.63%
70-150 W Inductively Coupled Electrodeless Lighting System 71-84 10-12%

Ա ղյու սակ 7.  Լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի ար գա սի քը և օ.գ.գ․-ը: 
Աղբյուր՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

Դա սա կարգ ման տե սա կը 
Ընդ հա նուր

 լու սար գա սիք 
(լմ/Վտ)

Ընդ հա նուր
 լու սային 

ՕԳԳ

Սնդի կի գո լոր շի ով  շատ ցածր ճնշ ման գա զա պարպ ման լամպ`  
լյու մի նես ցեն ցի այով, T12 խո ղո վա կաձև, մագ նի սա կան սնու ցի չով 60 9%

9–32 Վտ կոմ պակտ լյու մի նես ցեն տային (սն ման աղ բյու րով) 46–75 8–11%
T8 խո ղո վա կաձև` է լեկտ րո նային սնու ցի չով 80–100 12–15%
PL-S 11 Վտ U-խո ղո վակ, չհաշ ված սնու ցի չի կո րուստ նե րը 82 12%
T5 խո ղո վա կաձև 70–104 10–16%
70-150 Վտ ին դուկ ցի ոն` ա ռանց է լեկտ րոդ նե րի  լու սա վո րման  
հա մա կարգ 71-84 10-12%
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 Կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված) գու նային ջեր
մաս տի ճան և գույ նի վե րար տադ րու թյան ցու ցիչ.  Այս 
տեխ նո լո գի ան շատ բարձր ԳՎՑ չի ա պա հո վում, բա-
վա կա նին լավ գույ նի վե րար տադ րու թյուն ու նի մի այն 
ե ռա ֆոս ֆոր սպի տակ լույ սի լյու մի նես ցեն տային լամ պը 
(Ա ղյու սակ 8): 

Ա ղյու սակ 8. Լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի ԿԳՋ-ը 
(CCT) և ԳՎՑ -ը (CRI) 
Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index 

Լույ սի աղ բյուր ԿԳՋ, Կ ԳՎՑ

Պատ ված,  սն դի կի գո լոր շի ով 3600 49
Հա լո ֆոս ֆա տային ջերմ-ս պի տակ 
լյու մի նես ցեն տային 2940 51

Հա լո ֆոս ֆա տային սա ռը-ս պի տակ 
լյու մի նես ցեն տային 4230 64

Ե ռա ֆոս ֆոր  սա ռը-ս պի տակ  
լյու մի նես ցեն տային 4080 89

Ե ռա ֆոս ֆոր  ջերմ-ս պի տակ  
լյու մի նես ցեն տային 2940 73

Հա լո ֆոս ֆա տային սա ռը-ցե րե-
կային լույ սի  լյու մի նես ցեն տային 6430 76

Շի կաց ման / հա լո գե նային լամպ 3200 100

Այս լամ պե րում պարզ մե տա մե րիկ սխա լը դա սա-
կան եր ևույթ է: Լյու մի նես ցեն տային լամ պե րով լու սա-
վոր ված խա նու թում հա գուս տի գնումն եր կա տա րե լիս 
մե զա նից շա տե րը կանգ նում են այն փաս տի ա ռաջ, 
ե րբ պար զում է, որ գն ված ապ րան քի գույ նը ցե րե-
կային լույ սի կամ շի կաց ման լամ պի լույ սի տակ շատ 
է տար բեր վում սպաս վա ծից: Բնա կա նա բար, այս եր-
ևույ թը պայ մա նա վոր ված է լյու մի նես ցեն տային լամ պի 
լույ սի ՀՍԲ-ով, տես` Ն կար 34: Կա րե լի է ան մի ջա պես 
նկա տել, որ չնա յած լամ պից ե կող սպի տակ լու յսի ը նդ-
հա նուր ըն կալ մա նը` հզո րու թյան սպեկտ րալ այդ պի սի 
սրա ծայր բաշ խու մը գույ նի վե րար տադ րու թյան խն դիր-
ներ է ա ռա ջաց նե լու: 

Correlated Color Temperature and Color 
Rendering Index – the CRI is not very high with 
this technology; only tri-phosphor cool-white 
fluorescent lightbulb provides good enough color 
rendering (Table 8). 

Table 8.  CCT and CRI for fluorescent lightbulbs 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index 

Light source CCT (K) CRI

Coated mercury-vapor 3600 49
Halophosphate warm-white 
fluorescent 2940 51

Halophosphate cool-white 
fluorescent 4230 64

Tri-phosphor cool-white 
fluorescent 4080 89

Tri-phosphor warm-white 
fluorescent 2940 73

Halophosphate cool-daylight 
fluorescent 6430 76

Incandescent/halogen bulb 3200 100

The usual metameric failure is a classic case 
with this lightbulb – many of us have experienced 
the fact that a purchase of a cloth element in a 
shop lit by fluorescent lighting appears to have very 
different color at daylight or under incandescent 
lighting.  Naturally, this phenomenon is due to 
the SPD of the fluorescent light bulb, shown in 
Figure 34.  One can immediately tell that this spiky 
spectral power distribution is going to have color 
rendering problems, despite of the overall white 
light perception from the lightbulb.

Figure 34. Typical fluorescent lamp with rare earth phosphor
Source/Աղբյուրը`  https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp 

Ն կար 34. Հազ վա գյուտ ե րկ րային քի մի ա կան տար րեր պա րու նա կող ֆոս ֆո րի լյու մի նո ֆո րով տի պիկ լյու-
մի նես ցեն տային լամպ: 
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Ֆ լիքր ցու ցիչ կամ ար ձա գան քի ա րա գու թյուն. նե-
ո նային կամ լյու մի նես ցեն տային լամ պե րում ա ղե ղի`  
մուտ քային լար ման փո փո խու թյուն նե րին ա րագ ար-
ձա գանք ման պատ ճա ռով այս լամ պե րը թար թում են 
(Ն կար 35) փո փո խա կան հո սան քի ցան ցի  հա ճա խու-
թյամբ (50 Հց): Կախ ված սնու ցի չի տե սա կից, մի շարք 
տեխ նի կա կան լու ծումն եր են կի րառ վում (դ րան ցից մի 
քա նի սը տես ստորև): Հեշտ լու ծումն ե րից մե կը հետ-
ևյալն է. ֆա զե րի հա կա ռակ մի ա ցու մով եր կու եր կար 
լամ պե րը տե ղադր վում են կի սա թա փան ցիկ պա տյա-
նի մեջ  այն պես, որ պես զի մե կը կոմ պեն սաց նի մյու սի  
թար թու մը: Սո վո րա բար այդ թար թու մը  խն դիր ներ է 
ա ռա ջաց նում, օ րի նակ` տե սա ձայ նագ րու թյան ժա մա-
նակ, ե րբ նկա րա հա նու մը կա տար վում է 24-30 կադր/ 
վայր կյան ա րա գու թյամբ: Շատ դեպ քե րում դիտ վում է 
հա ճա խու թյան « զար կե րի» (բա բա խումն ե րի) եր ևույթ, 
հատ կա պես, դա սա կան «է լեկտ րա մագ նի սա կան» 
սնու ցիչ ներ օգ տա գոր ծող լամ պե րում :  

Մի աց ման տևո ղու թյու նը` վայր կյան.   այս լամ պե րի 
մի աց ման տևո ղու թյու նը, կր կին, կախ ված է սնու ցի չի 
տե սա կից, ո րը տա տան վում է` է լեկտ րո նային սնու-
ցիչ նե րի դեպ քում` տաս նոր դա կան վայր կյա նից մինչև 
մի քա նի վայր կյա նը` է լեկտ րա մագ նի սա կան սնու ցի չի 
դեպ քում: Ի դեպ, այս լամ պե րը հաս նում են ի րենց օպ-
տի մալ հզո րու թյա նը մի քա նի րո պե ան ց, ե րբ լամ պի 
մեջ գտն վող սն դի կը լրիվ գո լոր շի ա նում է  և պլազ ման 
ա վե լի ակ տի վո րեն է ար ձա կում Ո ւՄ ճա ռա գայթ ներ, 
ո րոնք ֆոս ֆո րա պատ մա կե րե սի վրա փո խա կերպ վում 
են տե սա նե լի լույ սի: 

Flicker index or Speed of reaction – due to the 
fast response of the arc in the neon or fluorescent 
lightbulbs to the input voltage variations, these 
lightbulbs have flicker (Figure 35) corresponding to 
the frequency of the alternating power of the grid. 
Depending on the type of the ballast, i.e. the power 
supply, there are several solutions - see below for 
some of them. An easy solution is to place two long 
lightbulbs inside the semitransparent encasement 
in an opposite phase connection, so that they 
compensate the flicker of each other.  In general, 
this flicker creates problems for e.g. video recording 
that is taking place at frame rates of 24-30 frames 
per second.  Often a frequency “beating” effect is 
observed if the flicker is not well enough managed.

Start time, sec – start time of these lamps again 
depend on the type of the ballast, ranging from 
fractions of the second with electronic ballasts, 
to a few seconds with “electromagnetic” ballasts.  
However, these lightbulbs reach their optimum 
output after certain warm-up time that may take up to 
several minutes – at optimally higher temperatures 
the plasma is more actively emitting the UV that 
converts to visible light on the phosphor coating.

Figure 35. High-frequency electronically-ballasted fluorescent lighting essentially eliminated flicker as a problem 
in such products.
Source/Աղբյուրը`  www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-11/features/flicker/understand-the-lighting-flicker-frustration.html   

Ն կար 35. Բարձր հա ճա խու թյամբ է լեկտ րո նային սնու ցի չի կիրառումը լյու մի նես ցեն տային լամ պե րում է ա-
կա նո րեն նվա զեցնում  է նման ար տադ րան քի հա մար խն դիր հան դի սա ցող ֆլիք րը/ թար թումն ե րը: 



- 93 -

ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ 

Ս տար տեր  և սնու ցիչ. այս լամ պե րը պատ մա կա-
նո րեն աշ խա տել են է լեկտ րա մագ նի սա կան սնու ցիչ նե-
րով, ի նչ պես պատ կեր ված է Ն կար 36, ա-ու մ: Դրանց 
ֆունկ ցի ան նախ նա կան մի աց նող լա րում ապահովելն 
է ա ղե ղի աշ խա տան քը սկ սե լու հա մար: Ան շուշտ սա 
բարձ րաց նում է լյու մի նես ցեն տային լամ պե րով լու սա-
վոր ման հա մա կար գի ար ժե քը, հատ կա պես, ե թե սնու-
ցի չի կո ճի գա լար նե րը պատ րաստ ված են պղն ձից: 
Սա կայն մեկ սնու ցի չը հա ճախ ծա ռա յում է եր կու կամ 
ա վե լի լամ պե րին: Ն կար 36, բ-ու մ ցույց է տր ված ա մե-
նա ժա մա նա կա կից ին դուկ ցի ոն ստար տե րով լամ պը: 

Starter and Power supply – Historically these 
lightbulbs were driven by electromagnetic ballasts 
as shown in Figure 36, a. Their function is to 
provide the initial striking voltage to start the arc.  
Certainly, this increases the cost of fluorescent light 
fixtures especially if the coil of the ballast is made 
of copper. However, one ballast is often shared 
between two or more lightbulbs. Figure 36, b shows 
the lightbulb, where most modern induction starting 
principle is used.

Figure 36. 1. Old style electromagnetic ballast schematic: a preheat fluorescent lamp circuit using an automatic 
starting switch. A: Fluorescent tube, B: Power (+220 volt), C: Starter, D: Switch (bi-metallic thermostat), E: 
Capacitor, F: Filaments, G: Ballast; 2. the most modern induction ignition principle 
Source/Աղբյուրը`  https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp; www.studyelectrical.com, http://www.slideshare.net/ClaudioPineda/cree-
gen-ltg-training   

Ն կար 36. 1. Նախ կի նում կի րառ վող է լեկտ րա մագ նի սա կան սնու ցի չի սխե մա տիկ պատ կե րը. մի աց ման 
ավ տո մա տաց ված ստար տե րով աշ խա տող` նա խա պես տա քա ցող լյու մի նես ցեն տային լամ պի շղ թան, Ա. 
լյու մի նես ցեն տային խո ղո վակ, Բ. լա րու մը (≈220 վոլտ), Գ. ստար տեր, Դ. ան ջա տիչ (ե րկ մե տա ղա կան թեր-
մոս տատ), Ե.  կոն դեն սա տոր / կու տա կիչ/, Զ. շի կաց ման թե լիկ ներ, Գ. բա լաս տ (ս նու ցիչ),  2. ին դուկ ցի ոն 
բռնկ ման ա մե նա ժա մա նա կա կից սկզ բուն քը

1
2

Due to the coil, electromagnetic ballasts with 
almost any minor fault usually produce an audible 
vibration, which resonates into a buzzing noise. 
Magnetic ballasts usually have a filling with a tar-
like compound to reduce the noise – this compound 
sometimes has a habit to melt and drip down to the 
floor. Energy loss in the magnetic ballasts estimated 
to be around 10% of the lamp input power.

To eliminate the hum, and to simplify the 
striking, electronic ballasts are used that use high 
frequency generator, which also have lesser loss 
compared to electromagnetic ballasts, are smaller 
and lesser expensive (https://en.wikipedia.org/wiki/
Fluorescent_lamp#Ballast). 

Optics – the neon or fluorescent lightbulbs 
in fact are mostly glass pipes that can attain all 
different forms.  It is not easy to use these types 
as point sources, due to their prolonged nature, but 
they give a vast opportunity for one’s imagination 
to produce various forms and curves.  Figure 37 
illustrates this.

Գ րե թե ցանկացած մանր թերությամբ է լեկտ րա-
մագ նի սա կան սնու ցիչ նե րը` կո ճի պատ ճա ռով սո վո-
րա բար լսե լի թրթ ռոց՝ վիբ րա ցի ա են ա ռա ջաց նում, ո րը 
ու ղեկց վում է բզ զա ցող աղ մու կով: Աղ մու կը նվա զեց նե-
լու հա մար մագ նի սա կան սնու ցիչ նե րը սո վո րա բար լց-
վում են խե ժան ման նյու թով, որը երբեմն սովորություն 
ուներ հալվելու և գետնին կաթելու: Մագ նի սա կան սնու-
ցիչ նե րում է ներ գի այի կո րուս տը կազ մում է մուտ քային 
է ներ գի այի շուրջ 10% -ը: 

Բզ զո ցը վե րաց նե լու և մի ա ցու մը պար զեց նե լու հա-
մար բարձր հա ճա խու թյան գե նե րա տո րով է լեկտ րո-
նային սնու ցիչ ներ են կի րառ վում, ո րոնք է լեկտ րա մագ-
նի սա կան սնու ցիչ նե րի հա մե մատ ա վե լի քիչ կո րուստ-
ներ ու նեն, ծա վա լով ա վե լի փոքր են և ա վե լի է ժան 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp#Ballast):  

Օպ տի կա . նե ո նային կամ լյու մի նես ցեն տային լամ-
պե րը հիմն ա կա նում ա պա կե խո ղո վակ ներ են, ո րոնք 
կա րող են ըն դու նել տար բեր ձևեր:  Ել նե լով դրանց եր-
կա րեց ված լինելուց, դժ վար է դրանք` որ պես փն ջային  
լույ սի աղ բյուր օգ տա գոր ծել, սա կայն զա նա զան ձևե րի 
և կո րե րի ստեղծ ման հա մար դրանք ըն ձե ռում են մեծ 
հնա րա վո րու թյուն ներ, Ն կար 37: 
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Աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճան, 0C. այս տե-
սա կի լույ սի աղ բյուր նե րը նաև կոչ վում են սա ռը 
լույ սեր, քա նի որ աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճա-
նը մոտ 40-50 ⁰C է: Այդ ջեր մաս տի ճա նը լա վա գույն 
գո լոր շի ա ցումն է ա պա հո վում սն դի կի հա մար, 
և լամ պի ներ սում ա ռա ջաց նում է նրա մաս նա կի 
ճն շում: Այն ամ բող ջու թյամբ ա վե լի սառն է, քան, 
ա սենք` շի կաց ման լամ պե րը և ջեր մաս տի ճա նի ու 
լու սա վոր ման հա մա կար գի նյու թե րի նկատ մամբ 
ա վե լի մեղմ պա հանջ ներ է դնում: Այս լամ պե րի շա-
հա գործ ման հա մար մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նը  
15 – 40 ⁰C է՝ օպ տի մա լը 20 – 25 ⁰C: Բա ցի հա տուկ 
նա խագծ ված լամ պե րից, սրանք դուր սը չեն օգ տա-
գործ վում, քա նի որ ցածր ջեր մաս տի ճա նում սն դի-
կի գո լոր շի ա ցու մը վա տա նում է և լամ պը չի բռնկ-
վում: Նույն պատ ճա ռով այս լամ պե րը վա խե նում 
են քա մուց: 

Ա մե նա տա րած ված մոն տաժ ման ձևը. Ն կար 
38-ը պատ կե րում են կո թառ նե րի տար բեր տե սակ-
նե րը, սա կայն ա մե նա տա րած ված նե րը E40, E27, 
E14, T12 և T14 ստան դարտ ներն են 
  .   

Operational temperature, ⁰C – These type of light 
sources are also called cold lights, thus their operational 
temperature is usually around 40-50 ⁰C. As mentioned 
above, at higher than the room temperatures the plasma 
is more actively emitting the UV that converts to visible 
light on the phosphor coating. This temperature is 
providing optimal evaporation, thus the partial pressure 
of the mercury inside the lamp.  Overall, colder than 
e.g. incandescent lightbulbs’ temperature provide 
less stringent requirements for the fixture materials. 
One requirement is related to outdoor operation – 
transparent encasement provides higher temperatures, 
means more efficient operation during the cold time of 
the year, since cold temperature hinders the mercury 
evaporation. Due to the same reason, these lightbulbs 
perform poorly at windy conditions.

Mounting type, most common – Figure 38 
shows the various types of sockets, however most 
common remain the T12 and T14 as well as E40 and 
E12 standards that are also used for incandescent 
lightbulbs.

Figure 37. Variety of fluorescent (including compact) lightbulb shapes and sizes. 
Source/Աղբյուրը`  https://www.e-education.psu.edu/egee102/node/2047, http://jedavu.tumblr.com/post/92556238216/stunning-light-
sculptures-reveal-our-culture 

Ն կար 37. Լյու մի նես ցեն տային (այդ թվում` կոմ պակտ) լամ պե րի բազ մա թիվ ձևե րի և չա փե րի օ րի նակ ներ:
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Եր կա րա կե ցու թյուն և դեգ րա դա ցի ա` ժամ. Լյու մի-
նես ցեն տային լամ պե րի եր կա րա կե ցու թյու նը շի կաց-
ման լամ պե րի հա մե մատ 8-15 ան գամ ա վե լի եր կար է 
հաս նե լով 8000 – 25000 ժա մի:  Այս տեղ ա ռա ջա տարն 
այս պես կոչ ված սա ռը կա թո դային կոմ պակտ լյու մի-
նես ցեն տային լամպն է, ո րը ծա ռա յում է մինչև 50000 
ժամ, ին չը սպա սե լի է, քա նի որ այս լամ պե րը բռն կող 
շի կաց ման թե լիկ ներ չու նեն, այլ մի ա ցումն ի րա կա նաց-
վում է բռնկ ման շատ ա վե լի բարձր  լար ման շնոր հիվ, 
Ն կար 39: Ա մեն դեպ քում այս լամ պե րի ՕԳԳ-ը եր կու 
ան գամ ա վե լի ցածր է, քան CFL-լամ պե րի նը: 

Longevity/degradation, hours – The fluo-
rescent various lamps longevities are 8-15 times 
more compared with incandescent lamps, making 
8000 – 25000 hours of service.  The champion here 
is the so called cold cathode compact fluorescent 
light, with up to 50000 hours of service time – which 
is expected, since these lightbulbs do not have 
ignition filaments, but the striking is provided by 
much higher ignition voltage (Figure 39). However, 
these lamps have efficiency that is lesser compared 
to other CFL-s by a factor of two.

Figure 38. Various mounting standards and sockets for fluorescent lightbulbs. 
Source/Աղբյուրը`  http://www.elightbulbs.com/catalog_search_help_fluorescent_bulb_base_types.cfm, http://www.seoultrademall.com/co/
standarde/Lamp_Holder_Socket_Fluorescent_Starter--681926.html   

Ն կար 38. Լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի մոն տաժ ման զա նա զան ստան դարտ ներն ու կո թառ նե րի տե սակ նե րը:

Figure 39. A cold-cathode CFL unlit (left) and illuminated (right) 
Source/Աղբյուրը` https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp#Cold-cathode_fluorescent_lamps 

Ն կար 39. Սա ռը կա թո դային CFL լամ պը` մինչև մի աց նե լը (ձա խից) և մի աց ված վի ճա կում (ա ջից)
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Գի նը` 100 Վտ/ Ա ՄՆ դո լար. CFL լամ պե րի ար ժե քը 
կա րող է 10 ան գամ գե րա զան ցել շի կաց ման լամ պե րի 
գի նը, սա կայն դրանց ա վե լի բարձր ար գա սի քը ա պա-
հո վում է զգա լի խնայո ղու թյուն ներ:   Ներ կա յումս  100 
Վտ CFL լամպն ար ժե մոտ $12 (6000 ՀՀ դրամ): Չի նա-
կանը 23 Վտ` 800 ՀՀԴ, Osram, Philips ար տադ րու թյա-
նը`  3000 ՀՀԴ: 

Բա ցա սա կան կող մե րը. բնա պահ պա նա կան խն-
դիր ներ և վե րամ շա կում. CFL լամ պերն ու նեն ա ռող ջու-
թյա նը և շր ջա կա մի ջա վայ րին ա ռնչ վող եր կու բա ցա-
սա կան կողմ: Ա ռա ջի նը, բնա կա նա բար, բո լոր լյու մի-
նես ցեն տային լամ պե րում սն դի կի պա րու նա կու թյունն է` 
մեկ լամ պում սո վո րա բար 3–5 մգ և «է կո լո գի ա պես ան-
վտանգ» մակնշ ված լամ պե րում՝ 1 մգ: Այդ լամ պե րի ար-
տա զեղ ման և վե րամ շակ ման ա ռու մով այս տեղ հա տուկ 
պա հանջ ներ են սահ ման վում: Ը ստ այդ պա հանջ նե րի, 
գոր ծած ված լամ պե րը հե տա գա վե րամ շակ ման հա մար 
պետք է պա հես տա վոր վեն ա ռանց կոտ րե լու: ՀՀ-ում 
այս ոլորտն իր զարգացման սկզբնական փուլում է:

CFL լամ պե րի ու լտ րա մա նու շա կա գույն (Ո ւՄ) ճա ռա-
գայ թու մը հիմն ա կա նում խն դիր ներ չի ա ռա ջաց նում, 
ե թե լամ պը գտն վում է մար դուց 1,5 մ հե ռա վո րաւ թյան 
վրա: Սա կայն զգա յուն մաշկ ու նե ցող նե րի հա մար  այն 
կա րող է խիստ գրգ ռել մաշ կը և քաղց կե ղի վտանգ 
ա ռա ջաց նել հատ կա պես Ո ւՄ-A /UV-A/ (այս պես կոչ ված 
«սև լույ սը», 315–400 նմ) և Ո ւՄ-C /UVC/ (100–280 նմ) 
տի րույ թում: Ո ւՄ վտան գը հատ կա պես մե ծա նում է, ե րբ 
լույ սի աղ բյու րը շա րու նա կա բար գտն վում է  մոտ 20սմ 
հե ռա վո րու թյան վրա` գե րա զան ցե լով  ներ կա յումս աշ-
խա տա տե ղի հա մար սահ ման ված` մաշ կի և ցան ցա թա-
ղան թի պաշտ պա նու թյան թույ լատ րե լի սահ մա նը: 

Ա ղյու սակ 9-ու մ բեր վում է գծային և կոմ պակտ լյու-
մի նես ցեն տային լամ պե րի պա րա մետ րե րի ամ փոփ 
տվյալ նե րը:

Price, for 100 W, US$ – The cost of CFL-s could 
be up to 10 times higher than the incandescent 
lamps, but due to their higher efficacy they provide 
substantial savings. Current price for a 100 W CFL 
is around $12 (6000AMD).  23 W – made in China 
800 AMD, Osram, Philips: 3000 AMD.

Negatives: Environmental issues and recycling 
– there are two negatives of CFL-s that are 
related to health and environment.  The first one 
naturally is the mercury content in all fluorescent 
lightbulbs, usually 3–5 mg per bulb and 1 mg if the 
lightbulb is labelled “eco-friendly” 4. This imposes 
special requirements related to their disposal and 
recycling. These requirements prescribe to store 
the old lightbulbs unbroken for further recycling.  
This sector is in its initial stage of development in 
Armenia. 

Ultraviolet (UV) radiation of CFL lamps is 
mostly not an issue if the bulbs are 1.5 m away 
from people. However, for those with sensitive 
skin, they may be a reason for enhanced irritation 
and cancer risk, especially in the UVA (so called 
“black light”, 315–400 nm) and UVC (100–280 nm) 
ranges. The UV exposure, especially if the light 
source is consistently in close vicinity of around 
20 cm, exceeds the current workplace limit, set to 
protect from skin and retinal damage. However, 
overall the CFL use impact on climate change is 
positive due to decreased CO2 emissions.

Table 9 summarizes linear and compact 
fluorescent lamp related information.

Table 9.  Discharge lamps Summary table

# Parameter name Value Note

1. Operational 
principle

Avalanche discharge 
arcs, photoluminescence. SPD defined by the used gas and phosphor properties.

2. Luminous efficacy, 
lm/W 50-100 A substantial progress compared to incandescent 

lamps.

3. Color Rendering 
Index 49÷89 Worst with regular mercury-vapor, and best with Tri-

phosphor cool-white fluorescent lamps

4. Speed of reaction miliseconds grid AC flicker prone, frequency “beating” effect can be 
observed

5. Start time, sec 0.1÷10 seconds.
Reaching to performance per specs is related to 
mercury warm up into vapor, which can be up to 10 
minutes.

6. Power supply
Mostly a striker, then 
operates at the grid 
voltage, or PWM.

High efficiency, virtually allows no  dimming with electro 
magnetic ballast. But if with PWM can be dimmed easily 
if designed so.

7. Optics Restricted by arc and bulb 
size Allows any bending of the tube - during production
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Ա ղյու սակ 9. Պարպ ման լամ պե րի ամ փո փիչ ա ղյու սակ

# Պա րա մետ րի ան վա նու մը Ար ժե քը Ն շում

1. Աշ խա տան քի սկզ բուն քը
Պարպ ման հե ղե ղով ա ղեղ-
ներ, ֆո տո լյու մի նես ցեն-
տային.

ՀՍԲ-ը պայ մա նա վոր ված է  կի րառ վող 
գա զի և ֆոս ֆո րի հատ կու թյուն նե րով  

2. Լու սար գա սիք, լմ/Վտ 50-100 Շի կաց ման  լամ պե րի հա մե մատ է ա-
կան ա ռա ջըն թաց է 

3. Գույ նի վե րար տադ րու թյան 
ցու ցիչ, 49÷89

Սո վո րա կան սն դի կի գո լոր շի ով` ա մե-
նա վատն է,    ի սկ ե ռա ֆոս ֆոր սպի-
տակ լույ սի  լ յու մի նես ցեն տային լամ պե-
րի նը  լա վա գույն նե րից մե կը

4. Ար ձա գան քի ա րա գու թյուն մի լի վայր կյան
Ցան ցի ՓՀ տա տա նումն ե րի նկատ-
մամբ  զգա յուն է,  կա րող է դիտ վել հա-
ճա խու թյան « զար կե րի» եր ևույ թը

5. Մի աց ման տևո ղու թյու նը, 
վայր կյան 0.1÷10 վայր կյան

Ար տադ րո ղի կող մից սահ ման ված հզո-
րու թյա նը հաս նե լը պայ մա նա վոր ված 
է սն դի կի գոր լոր շի ա ցու մով, ո րի տա-
քաց ման հա մար պա հանջ վում է մինչև 
10 րո պե ժա մա նակ 

6. Ս նու ցիչ

հիմն ա կա նում բռն կի չ, հե տո 
աշ խա տում է ցան ցից ե կող 
լա րու մով, կամ Ի ՏՄ/իմ պուլ սի 
տևո ղու թյան մո դու լյա ցիայով/
PWM / Pulse Width Modulation 

Բարձր ՕԳԳ, է լեկտ րա-մագ նի սա կան 
սնու ցի չի դեպ քում փաս տո րեն թույլ 
չի տա լիս լույ սի ու ժգ նու թյան կար գա-
վո րում:  Սա կայն լույ սի ու ժը  հեշ տու-
թյամբ կար գա վոր վում է ԻՏՄ-ով, ե թե 
այդ պես է նա խագծ ված 

7. Օպ տի կան
սահ մա նա փակ վում է մի այն 
ա ղե ղի և լամ պի ի րա նի չա-
փե րով 

Խո ղո վա կը կա րե լի է ճկել ցան կա ցած 
ձևով.արտադրության ընթացքում 

8. Աշ խա տան քային ջեր մաս-
տի ճան, C⁰ մինչև  50 ⁰C Սա ռը լույս 

9. Ա մե նա տա րած ված մոն-
տաժ ման ձևը

E27, E25, E40 բո լո րը խո ղո-
վա կաձև, DULUX. Մեծ բազ մա զա նու թյուն

10. Եր կա րա կե ցու թյուն և դեգ-
րա դա ցի ա, ժամ 8000 – 50000 Ա մե նաեր կա րա կյա ցներից մեկը 

11. Գի նը, 100 Վտ/ԱՄՆ դո լար 12 Հա մե մա տա բար թանկ

# Parameter name Value Note

8. Operational 
temperature, C⁰ Up to 50 ⁰C Cool light

9. Mounting type, 
most common

E27, E25, all tubular, 
DULUX. A large variety

10. Longevity/
degradation, hours 8000 – 50000 One of longest

11. Price, for 100 W, 
US$ 12 Relatively expensive

Table 9: Continued
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5.  Լու սա դի ո դային (ԼԴ) լամ պեր և 
նրանց սնուց ման աղ բյուր նե րը` կի սա
հա ղոր դիչ ներ, է լեկտ րոն ներ և խո ռոչ ներ 
և դրանց ռե կոմ բի նա ցի ան, ԼԴ լամ պի 
վոլտ-ամ պե րային բնու թա գի րը
CFL լամ պե րը ( կոմ պակտ լյու մի նես ցեն տային լամ-

պեր) է ա կան բե կում մտց րե ցին  է ներ գաար դյու նա վետ 
լու սա վո րու թյան մեջ: Լու սա դի ո դային (ԼԴ) լամ պե րը  
ա րագ տեմ պե րով շա րու նա կե ցին է ներ գաար դյու նա-
վետ լու սա վո րու թյան հա մա կար գե րի հե ղա փո խու-
թյու նը: Այդ կի սա հա ղոր դիչ սար քե րի աշ խա տան քի 
ա ռանց քային սկզ բուն քը շատ լավ հայտ նի է ե ղել տաս-
նա մյակ ներ շա րու նակ և դրանք ար դեն օգ տա գործ վում 
է ին, օ րի նակ`  հե ռուս տա ցույց նե րում, ձայ նագ րիչ նե-
րում կամ նման տեխ նի կա յում որ պես ազ դան շա նային 
լույ սեր (ին դի կա տոր ներ) կամ հե ռա կա ռա վար ման վա-
հա նակ նե րում որ պես լա րե րը փո խա րի նող հա ղորդ-
ման մի ջոց: Մի այն եր րորդ հա զա րա մյա կի սկզ բից ի 
վեր տեխ նո լո գի ա կան ձեռք բե րումն ե րը կա րո ղա ցան 
հա մադ րել ի նք նար ժե քը, ար գա սի քը, եր կա րա կե ցու-
թյու նը և լու սային սպեկտ րը, ո րի ար դյուն քում դրանք  
գրա վիչ դար ձան  բնակ չու թյան, ա ռևտ րային և ար դյու-
նա բե րա կան տն տես վա րող նե րի կող մից լայն կի րա-
ռու թյան հա մար: 

Փոքր ծա վա լի (կոմ պակտ), շատ ա վե լի քիչ ջեր մար-
ձակ ման, շա հա գործ ման ամ բողջ ըն թաց քի առումով 
ծախ սար դյու նա վե տու թյան, օգ տա գործ ման մեջ ճկու-
նու թյան, ի նչ պես նաև շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե-
ցու թյամբ դրանց հա րա բե րա կան ա ռա վե լու թյունն այդ 
աղ բյուր նե րը դարձ նում է գրե թե ցան կա ցած ժա մա նա-
կա կից կի րա ռու թյան ո լոր տի հիմն ա կան, ա մե նա կար-
ևոր տեխ նո լո գի ան: Առ կա զար գաց ման ա րագ տեմ-
պե րը պայ մա նա վոր ված են նրա նով, որ ցան կա ցած 
այլ կի սա հա ղորդ չային տեխ նո լո գի այի նման, լու սա դի-
ոդ նե րը ժա մա նա կա կից է լեկտ րո նային կի սա հա ղորդ-
չային սար քեր են հան դի սա նում, և ԼԴ տեխ նո լո գի այի 
ա ռաջ խա ղա ցու մը ո րո շա կի ա ռու մով կա րե լի է կա պել 
ար տադ րա կան այն ո լոր տի հետ, ո րը հետ ևում է Մու րի 
(Moore) օ րեն քին և դրա` 18 ա մի սը մեկ ար դյու նա վե-
տու թյան կրկ նա պատկ ման տրա մա բա նու թյա նը: 

Ա ռա ջին ԼԴ-ի հայտ նա բե րու մը և բա ցա հայ տու մը 
վե րագր վում է մի շարք գիտ նա կան նե րին, ո րոն ցից են 
Օ լեգ Լոս ևը, Կուրտ Լե հո վե ցը, Կարլ Ա կոր դոն և Էդ-
վարդ Ժամ կո չյա նը5: Ա ռա ջին գործ նա կան ԼԴ-ն ար-
տո նագր վել է 1961թ-ին « Թեք սաս Ի նսթ րու մենտս»-ը 
(Texas Instruments - TI) ներ կա յաց նող Ջեյմս Ռ․Բա յար-
դի և Գա րի Փիթ մա նի կող մից: Այն հիմն ված էր նրանց 
կող մից ստաց ված գա լի ու մի ար սե նի դի կի սա հա ղոր դիչ 
թու նե լային դի ո դից ե կող ի նֆ րա կար միր (900 նմ) լույ-
սի ճա ռա գայթ ման վրա: « Թեք սաս Ի նսթ րու մենթս»-ը 
ի րա կան ար տադ րու թյու նը սկ սել է 1963-ին:  Տե սա նե լի 
լույ սով  ա ռա ջին ԼԴ լամ պերն ար տադր վել են 1968-
ին և, թեև, որ պես ին դի կա տոր ներ ծա ռայե լու հա մար 
դրանք բա վա կա նին պայ ծառ է ին, սա կայն որ ևէ է ա-
կան տա րածք չէ ին կա րող լու սա վո րել: Մի այն 1994թ. 
Շու ջի Նա կա մու րայի կող մից (Nichia Corporation) ցու- 
 ցադր վե ցին ա ռա ջին բա վա կա նին մեծ պայ ծա ռու թյամբ 

5. Light Emitting Diode  (LED) 
lamps and drivers –  semiconduc-
tors, electrons and holes and their 
recombination, I-V-curve of a LED

While the CFLs marked a substantial 
breakthrough for energy efficient lighting, the 
light emission diodes (LED) allowed continuing 
the efficient lighting revolution with a higher 
advancement rate.  The key principle of operation of 
these semiconductor devices have been very well 
known for decades and have been used e.g. in the 
form of indicator lights and remote controls in many 
equipment pieces such as TVs, tape recorders, 
etc.  Only with the start of the third millennium, 
the technological achievements provided the 
combination of the cost, efficacy, longevity and 
luminous spectrum that made them attractive 
for wide residential, commercial, and industrial 
applications.

The key advantages like compactness, much 
lesser heat release, cost effectiveness across its 
lifecycle and flexibility of usage, as well as their 
relative advantage in terms of environmental impact 
makes these sources the main, most important 
technology in almost any contemporary use.  Their 
rapid rate of development is related to the fact that 
they are contemporary electronic semiconductor 
devices – like any other semiconductor technology, 
LED advancement to certain extent can be 
associated with the industry that follows Moore’s 
Law with its 18 month performance doubling logic.

Observation and explanation of the first LED 
effect is attributed to a number of scientists, among 
them Oleg Losev, Kurt Lehovec, Carl Accardo and 
Edward Jamgochian5. James R. Biard and Gary 
Pittman of Texas Instruments (TI) have patented 
the first practical LED, based on discovered near 
infrared (900 nm) light emission from a tunnel 
diode they have constructed on a semiconductor 
GaAs substrate. The real production TI started 
in 1963. In 1968, first visible light LEDs were 
manufactured, these LEDs were bright enough to 
serve as indicators, but could not illuminate any 
substantial area.  Only in the 1994 the first high 
enough brightness blue LEDs were demonstrated 
by Shuji Nakamura (Nichia Corporation) – this work 
has been awarded the Nobel Prize in Physics of 
2014. About the same time the white LEDs have 
been developed, with which the exponential growth 
of the LED brightness started, that is known as 
Haitz Law (after Dr. Roland Haitz). In contrast to 
the Moores law, every 36 months the LED output 

5 K. Lehovec; C. A. Accardo; AND E. Jamgochian (1951). “Injected Light Emission of Silicon Carbide Crystals”. Physical Review. 83 (3): 
603–607. doi:10.1103/PhysRev.83.603.
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ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ 

կա պույտ ԼԴ-նե րը, և այդ աշ խա տան քը 2014թ-ին  ար-
ժա նա ցավ ֆի զի կայի ո լոր տում Նո բե լյան մր ցա նա-
կի:  Գրե թե նույն  ժա մա նակ ստեղծ վեց նաև սպի տակ  
ԼԴ-ը, ին չով և սկիզբ դր վեց ԼԴ-նե րի պայ ծա ռու թյան  
ե րկ րա չա փա կան պրոգ րե սի այով վե րել քը, ո րը հայտ նի 
է որ պես Հայ ցի օ րենք (դոկ տոր Roland Haitz-ի ա նու-
նով): Ի տար բե րու թյուն Մու րի օ րեն քի, այս տեղ ԼԴ-ի 
ել քային հզո րու թյու նը կրկ նա պատկ վում յու րա քան չյուր 
36 ա մի սը մեկ, և  այդ օ րենքն աշ խա տում է նաև այ սօր6 
(Ն կար 40): 

Աշ խա տան քի սկզ բուն քը. ԼԴ լամ պե րը կի սա հա-
ղոր դիչ սար քեր են` լու սար ձա կող դի ոդ ներ: Կի սա հա-
ղոր դիչ ներն այն պի սի նյու թեր են, ո րոնց հա ղոր դա-
կա նու թյու նը աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճան նե րում 
(սենյակայինից մինչև շուրջ 90 ⁰C) ըն կած է մե տաղ-
նե րի և մե կու սիչ նե րի միջև7 և ջեր մաս տի ճա նի բարձ-
րաց ման հետ զու գա հեռ այն ա ճում է: Այդ ջեր մաս տի-
ճան նե րում է լեկտ րոն նե րի է ներ գի ան թույլ է տր ված  
վա լեն տա կան գո տի նե րում, ո րոնք գրե թե լց ված են, և 
հա ղոր դա կան գո տի նե րում, ո րոնք գրե թե դա տարկ են` 
ի նչ պես մե կու սիչ նյու թե րի դեպ քում:  Սա կայն դրանց 
հա ղոր դա կա նու թյու նը հնա րա վոր է կա ռա վա րել ֆո-
տոն նե րի մի ջո ցով գրգռ ման, ջեր մաս տի ճա նի կամ լե-
գի րաց նող խառ նուրդ նե րի հա վե լ ման մի ջո ցով: 

Կախ ված լե գի րաց նող խառ նուրդ նե րի նյու թից` 
դրանք n-տե սա կի բա ցա սա կան կրիչ նե րի (է լեկտ րոն-
ներ) կամ p-տե սա կի դրա կան կրիչ նե րի (խո ռոչ ներ) 
բնա կեց ման մի ջո ցով մե ծաց նում են կի սա հա ղոր դիչ 
նյու թե րի հա ղոր դա կա նու թյու նը: n և p տե սա կի կի սա-

6 It claims that every decade, the cost per lumen (unit of useful light emitted) falls by a factor of 10, and the amount of light generated per 
LED package increases by a factor of 20, for a given wavelength (color) of light. https://en.wikipedia.org/wiki/Haitz%27s_law 
Այն պնդում է, որ ԼԴ յուրաքնչյուր լյումենի տեսակարար ինքնարժեքը 10 անգամ պակասում է և ԼԴ սարքի գեներացված լույսը 
ավելանում է 20 անգամ՝ յուրաքանչյուր տասնամյակում։ https://en.wikipedia.org/wiki/Haitz%27s_law

7  In a few applications, the semiconductor devices may have higher temperature, which, in fact, depends on the type of the semiconductor. 
Կիրառման որոշ դեպքերում կիսահաղորդիչ սարքերի ջերմաստիճանը կարող է ավելի բարձր լինել, որն ի դեպ պայմանավորված 
է կիսահաղորդիչի տեսակից:

doubles – and this law works nowadays too6 

(Figure 40).
Operational Principle – LEDs are 

semiconductor devices – light emitting diodes. 
Semiconductors are materials that at working 
temperatures, which for semiconductor devices 
usually is laying within a range defined between 
room or ambient temperature and around7 90 ⁰C 
are manifesting much more resistance than metals, 
but much less resistance than insulators, and 
importantly their resistance drops by the increase of 
the temperature. At these temperatures, electrons’ 
energys are allowed in so-called valence bands 
that are almost filled, and conduction bands that 
are almost empty – similar to insulator materials. 
However, it is possible to control their conductivity 
either by excitation via photons, temperature or via 
introduction of certain impurities called dopants.  

Depending on the dopant materials, they 
are making the semiconductor material more 
conductive via population of n-type negative 
carriers (electrons) or p-type positive carriers 
(so-called holes). An interface of n and p type 
semiconductors is called p-n-junction, which has 
an important property that it builds-in electrostatic 
field inside the semiconductor. A device that has 
one p-n-junction is called a semiconductor diode.

Figure 40. Haitz Law 
Source/Աղբյուրը`  http://www.sitelighting.com/index.cfm 

Ն կար 40. Հայ ցի օ րեն քը

 
 

 
 

 

 

Haitz’s Law  Հայցի օրենք 

Li
gh

t O
ut

pu
t (

lu
m

en
/p

ac
ka

ge
)  

   
Լո

ւս
ա

տ
վ ո

ւթ
յո

ւն
 (լ

յ ո
ւմ

են
/բ

լո
կ)

 
C

ost ($/lum
en)  

Ծ
ա

խ
ս (Ա Մ

Ն դ ոլ ա
ր/լյ ում են ) 

կարմիր լ�սային հոսք 

սպիտակ լ�սային հոսք

կարմիրի ծախս, $/լմ  

սպիտակի ծախս, $/լմ 



- 100 -

CHAPTER 2.  Artificial Light Sources

հա ղոր դիչ նե րի մի ջա վայ րը համակցող մա կե րևույթը 
կոչ վում է p-n ան ցում, ո րը մի կար ևոր հատ կու թյուն 
ու նի` կի սա հա ղոր դիչ նե րի ներ սում ստեղ ծում է է լեկտ-
րաս տա տիկ դաշտ: Մեկ p-n ան ցում ու նե ցող սար քը 
կոչ վում է կի սա հա ղոր դիչ դի ոդ: 

Է լեկտ րո նի կա յում օգ տա գործ վող ա մե նա տա րած-
ված կի սա հա ղոր դիչ նյու թը  սի լի ցի ումն է` Si, սա կայն 
ԼԴ-նե րի ար տադ րու թյան մեջ կի րառ վում են այս պես 
կոչ ված «ու ղիղ ան ցումն ե րով ար գել ված գո տի նե րով»8  
կի սա հա ղոր դիչ նյու թե րը։ Այդ նյու թե րի թվին են  պատ-
կա նում  գա լի ու մի ֆոս ֆի դը (GaP), գա լի ու մի ար սե նի-
դը (GaAs) և դրանց մի ա ցու թյուն նե րը9. Ցին կի սե լե նի դը 
(ZnSe), ին դի ում գա լի ում նիտ րի դը (InGaN) կի րառ վում 
է հետ ևյալ հիմք-թի թեղ նե րի վրա. սի լի ցի ու մի կար բիդ 
(SiC), ա դա մանդ, բո րի և ա լյու մի նի նիտ րիդ նե րը: 

Աշ խա տան քի հիմն ա կան սկզ բուն քը ին ժեկ ցի ոն 
է լեկտ րա լյու մի նես ցեն ցի ան է:  Ֆո տո վոլ տայիկ է ֆեկ-
տը դրա հա կա ռակ գոր ծըն թացն է, ո րը տե ղի է ու նե-
նում կի սա հա ղորդ չային ար ևային մարտ կոց նե րում:   

ՖՎ մարտ կոց նե րի մի ջո ցով է լեկտ րա կան հո սանք 
ար տադ րե լու մե խա նիզ մը հետ ևյալն է. նախ, ա րե գակ-
նային ճա ռա գայթ ման կլան ված ֆո տոն ներն է լեկտ-
րոն նե րի է ներ գե տիկ վի ճա կը` վա լեն տա կան գո տու 
ցածր է ներ գե տի կ վի ճա կից, բարձ րաց նում են մինչև 
հա ղոր դա կան գո տին, ո րը կոչ վում է է լեկտ րոն-խո ռոչ  

The most commonly used semiconductor 
material in electronics is the silicon, Si, however in 
the LED manufacturing, so called “direct band gap”8 
semiconductor materials like Gallium phosphide 
(GaP), Gallium arsenide (GaAs) and its associates9. 
Zinc selenide (ZnSe) Indium gallium nitride (InGaN) 
are used with substrate materials: Silicon or Silicon 
carbide (SiC); diamond; boron and aluminium 
nitrides. 

The main operational principle is the injective 
electroluminescence. Photovoltaic effect is 
the opposite process, which takes place in the 
semiconductor solar cells. 

PV cells’ mechanism of generating electric 
current is as follows. First, the absorbed photons of 
solar radiation are elevating electrons’ energy state 
into conduction band from their initial lower energy 
state in the valence band, which is called electron-
hole pair generation. Second, the aforementioned 
built in electrostatic field of the semiconductor p-n-
junction spatially separates electron-hole pairs, 
charging one face of semiconductor positively and 
the other negatively, which is used to perform useful 
work (Figure 41).

8 The band gap is called “direct” if the momentum of electrons and holes is the same in both the conduction band and the valence band; 
an electron can directly emit a photon. In an “indirect” gap, a photon cannot be emitted because the electron must pass through an 
intermediate state and transfer momentum to the crystalline lattice. 
Արգելված գոտին կոչվում է «ուղիղ», եթե և՛ վալենտական և՛ հաղորդական գոտիներում էլեկտրոնների և անցքերի իմպուլսը նույնն 
է , և էլեկտրոնը կարող է ուղղակիորեն ֆոտոններ արձակել:  «Անուղղակի» արգելված գոտու դեպքում ֆոտոն չի կարող արձակվել, 
քանի որ էլեկտրոնը պետք է անցնի միջանկյալ վիճակով և իմպուլս հաղորդի բյուրեղավանդակին:

9  Like Aluminium gallium arsenide (AlGaAs) Gallium arsenide phosphide (GaAsP) Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP) 
Ինչպես  ալյումին գալիումի արսենիդը (AlGaAs), գալիում արսենիդի ֆոսֆիդը (GaAsP), ալյումին գալիում ինդիումի ֆոսֆիդը 
(AlGaInP)։

Figure 41. Operational principle of semiconductor solar cells. 
Source/Աղբյուրը`  http://www.science-kick.com/solar-cell-type/working-principle-of-junction-solar-cells 

Ն կար 41. Կի սա հա ղորդ չային ար ևային մարտ կո ցի աշ խա տան քի սկզ բուն քը:
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զույ գե րի գե նե րա ցի ա: Այ նու հետև, վե րո հի շյալ ներ կա-
ռուց ված կի սա հա ղորդ չային p-n ան ցման է լեկտ րաս-
տա տիկ դաշ տը տա րա ծա կա նո րեն բա ժա նում է է լեկտ-
րոն-խո ռոչ զույ գե րը` կի սա հա ղոր դի չի մեկ ե րե սը լից-
քա վո րե լով դրա կան, ի սկ մյու սը` բա ցա սա կան լից քով, 
ո րը կի րառ վում է օգ տա կար աշ խա տանք կա տա րե լու 
հա մար (Ն կար 41):

Է լեկտ րա լյու մի նես ցեն ցի այի եր ևույ թը ճիշտ հա կա-
ռակն է` սար քը սպա ռում է հո սանք և գե նե րաց նում է 
լու սային ճա ռա գայթ ներ: Սնուց ման աղ բյու րից p-n-ան-
ցու մի մեջ ին ժեկտ ված (նե րարկ ված) ու ղիղ հո սան քը 
խթա նում է է լեկտ րոն նե րի և խո ռո չե րի ճա ռա գայ թային 
ռե կոմ բի նա ցի ան (վե րա մի ա վո րու մը)։ Այ սինքն` հա ղոր-
դա կան գո տում նե րարկ ված է լեկտ րոն նե րը ռե կոմ բի-
նաց վե լով, իջ նում են ա վե լի ցածր է ներ գե տիկ վի ճակ 
վա լեն տա կան գո տում և ար դյուն քում է ներ գի այի տար-
բե րու թյու նը ան ջատ վում է տե սա նե լի ֆո տո նի ար ձակ-
ման մի ջո ցով (Ն կար 42):  

Բ նա կա նա բար, ֆո տո նի է ներ գի ան կամ դրա ա լի-
քի եր կա րու թյու նը (հի շենք, որ դրանք հա մար ժեք հա-
րա բե րու թյան մեջ են), l(mm)=1.24/E(eV), կախ ված է 
վա լեն տա կան և հա ղոր դա կան գո տի նե րը բա ժա նող  
է ներ գե տիկ գո տու լայ նու թյու նից  (Ն կար 43, նաև տես 
ստորև` Ա ղյու սակ 10): Ի նչ պես ար դեն աս վել է, այս ար-
ժե քը կոչ վում է ար գել ված գո տի և դա յու րա քան չյուր 
կի սա հա ղոր դիչ նյու թին բնո րոշ մեծություն է: Օ րի նակ,  
Si-ի դեպ քում դա հա վա սար է 1.12 eV, ո րը հա մա պա-
տաս խա նում է 1100 նմ ա լի քի եր կա րու թյա նը ԻԿ տի-

The phenomenon of the electroluminescence is 
just the opposite - the device consumes current and 
generates luminous radiation. From external source 
of electricity, the forward current injected in the 
p-n-junction is stimulating radiative recombination 
of electrons and holes, i.e. electrons’ energy state 
drops from conduction band to lower energy state 
in the valence band, and the energy is released in 
the form of visible photons (Figure 42). 

Naturally, the photon energy or its wavelength 
(remember that they are related univalently),  
l(mm)=1.24/E(eV), depends on the energy gap 
value between the valence and conduction bands 
(Figure 43, also see Table 10 below).  As it has 
been mentioned, this value is called band gap, and 
is characteristic of each semiconducting material.  
E.g. for Si it is equal to 1.12 eV - this corresponds 
to 1100 nm wavelength, which is in the IR range10; 
for GaAs the bandgap is equal to 1.43 eV - 
corresponds to 867 nm wavelength, again IR; for 
GaP the bandgap is equal to 2.26 eV - corresponds 
to 548 nm of green; and for GaN the bandgap is 
equal to 3.4 eV at 365 nm wavelength of near UV.

Figure 42. LED operational principle. 
Source/Աղբյուրը`  https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Working_principle

Ն կար 42. ԼԴ-ի աշ խա տան քի սկզ բուն քը:

10 Silicon has indirect semiconductor bandgap, due to which its radiative recombination is very low, and, as it has been mentioned, it is not 
used in the LEDs. 
Սիլիցիումը անուղղակի էներգետիկ արգելված գոտի ունի, որի շնորհիվ դրա ճառագայթող ռեկոմբինացիան (վերամիավորումը) 
շատ քիչ է և, ինչպես արդեն նշվել է, ԼԴ-ներում  չի կիրառվում:

րույ թում10, GaAs- դեպ քում ար գել ված գո տին հա վա սար է 1.43 eV, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 867 նմ ա լի քի 
եր կա րու թյու նը, կր կին ԻԿ; GaP-ի դեպ քում ար գել ված գո տին հա վա սար է 2.26 eV,  ո րը հա մա պա տաս խա-
նում է կա նաչ 548 նմ ա լի քին, և GaN դեպ քում ար գել ված գո տին հա վա սար է 3.4 eV` մոտ 365 նմ ա լի քի 
երկա րու թյամբ Ո ւՄ-ին:
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Ա ղյու սակ 10 –ը ցույց է տա լիս ԼԴ-նե րում կի րառ վող 
տար բեր նյու թե րը և դրանց ար ձա կած  հա մա պա տաս-
խան գույ նե րը (տի րույթ նե րը): Կա րե լի է տես նել նաև 
դի ոդ նե րում հա մա պա տաս խան լա րումն ե րի ան կման 
տի րույ թը ցույց տվող սյու նա կը: Ցան կա ցած ԼԴ սկ սում 
է լույս ար ձա կել 2-3 վոլ տից, ու ղիղ լա րում  հա ղոր դե լու 
դեպ քում:   Ն կար 44, ա - ու մ ներ կա յաց ված է դի ո դի հո-
սանք-լա րում կախ վա ծու թյու նը կամ, այս պես կոչ ված`   
I-V կո րը:  Vd՝ դի ո դին կի րա ռած ու ղիղ լա րումն է, ո րի 
պայ ման նե րում դի ո դը բաց է, Vbr հա կա ռակ լա րումն է, 
ո րի պայ ման նե րում դի ո դը ծակ վում է, ե թե լա րու մը գե-
րա զան ցում է նշ ված սահ մա նը:  Նկա տենք, որ ու ղիղ 
լա րում  կի րա ռե լիս, հո սան քը կա րող է ա վե լա նալ այն-
քան, որ քան դի ո դը կա րող է դի մա նալ այդ հո սան քին 
և, որ պես հետ ևանք, բյու րե ղի տա քա նա լուն: Սա կայն 
դա չի նշա նա կում, որ հո սան քի բարձ րաց ման հետ 
հա մա մաս նո րեն մե ծա նում է նաև ար ձակ ված լու սային 
է ներ գի ան: ԼԴ-ի հո սան քը սահ մա նա փա կե լու հա մար 
շատ դեպ քե րում օգ տա գործ վում է դի մադ րու թյուն, 
ի նչ պես ցույց է տր ված Ն կար 44, բ-ու մ:

Table 10 shows the different materials that are 
being used in LEDs with respective emission color 
(ranges).  One can see also included the column of 
respective voltage drop range on the diode.  Any 
LED will start emitting light when more than 2 to 
3 volts, forward biased, is applied to it. Figure 44, 
a. represents a current-voltage or so called I-V 
diagram of a diode. The Vd is the forward voltage 
at which diode is open, Vbr is the reverse voltage 
at which an avalanche breakdown process starts 
in the diode.  Note that at forward bias, the current 
may increase as much as the diode can persist to 
the Joule Lenz heat associated with that current.  
However, this does not mean that the luminous 
power emitted also increases proportionally.  To 
limit the LED current, in the most of the cases a 
resistance is being used, as shown in Figure 44, b.

Figure 43. Bandgap energy vs. possible wavelength ranges in various materials and the univalent relationship 
between the photon energy and its wavelength, λ(mm)=1.24/E(eV).  
Source/Աղբյուրը` www.slideshare.net/MohammedMannani/optical-source-led-by-sufiyan-a-khan, https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt

Ն կար 43. Ար գել ված գո տու է ներ գի ան տար բեր նյու թե րում, և հնա րա վոր ա լի քի եր կա րու թյան  տի րույթ նե-
րը և ֆո տո նի է ներ գի այի ու դրա ա լի քի եր կա րու թյան միջև մի ար ժեք կա պը. λ(mm)=1.24/E(eV):

Material Նյութ Symbol
Նշան

Wavelength Range
Ալիքի երկա 

րության միջակայք 
λ (nm, նմ)

Bandgap Energy
Արգելված 

գոտու էներգիա 
Wq (eV)

Indium Phosphide ինդիումի ֆոսֆիդ InP 0.92 1.35
Indium Arsenide ինդիումի արսենիդ InAs 3.6 0.34

Galium Phosphide գալիումի ֆոսֆիդ GaP 0.56 2.24
Galium Arsenide գալիումի արսենիդ GaAs 0.87 1.42

Aluminium Arsenide ալյումինի արսենիդ AlAs 0.59 2.09
Galium Indium Phosphide գալիումի ինդիումի ֆոսֆիդ GalnP 0.64-0.68 1.82-1.94

Aluminium Gallium Arsenide ալյումինի գալիումի արսենիդ AiGaAs 0.8-0.9 1.4-1.55
Indium Galium Arsenide ինդիումի գալիումի արսենիդ InGaAs 1.0-1.3 0.95-1.24
Indium Galium Arsenide 

Phosphide 
ինդիումի գալիումի արսենիդ 

ֆոսֆիդ InGaAsP 0.9-1.7 0.73-1.35
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While Table 10 shows the different colors that 
LEDs made of various semiconductor materials 
offer, it is essential to have light source that covers 
the entire luminous spectrum. That can be provided 
by white LEDs, that can be achieved in two ways.
I. Use of phosphor. This is similar to the principle 

of the fluorescent lightbulb – the high intensity 
blue or UV light from a LED is used to illuminate 
phosphor (Figure 45 – compare with Figure 
32), which on its turn provides much broader 
spectrum of radiation (Figure 46), that can be 
perceived as white light - phosphor-converted 
white LEDs (pcLEDs)

a b

Figure 44. a. I-V diagram of a diode and a LED. b. circuit with current limiting resistor to prevent high current 
flows.  
Source/Աղբյուրը` www.friwo.de/uploads/tx_kkdownloader/LED_drivers_basics_E.pdf

Ն կար 44.ա. Դի ո դի և ԼԴ-ի  I-V կո րը: բ. Շղ թայի վրա հո սան քի մեծ հոս քը սահ մա նա փա կող դի մադ րու թյու նը

Figure 45. Phosphor-converted white LEDs (pcLEDs) operation.

Ն կար 45. Լյու մի նո ֆո րի մի ջո ցով փո խա կերպ ված սպի տակ  ԼԴ-նե րի  (pcLEDs) աշ խա տան քը: 

Ա ղյու սակ 10-ը ցույց է տա լիս տա րա տե սակ կի սա-
հա ղոր դիչ նյու թե րից ԼԴ-նե րի ար ձա կող տար բեր գույ-
նե րը, սա կայն   շատ կար ևոր է այն պի սի լույ սի աղ բյուր 
ու նե նալ, ո րը կընդգր կեր լու սային ամ բողջ սպեկտ րը: 
Դա կա րե լի է ստա նալ սպի տակ ԼԴ-նե րի մի ջո ցով, 
ո րին կա րե լի է հաս նել եր կու ճա նա պար հով. 
I. Լյումինոֆորի օգ տա գոր ծում: Սա նման է լյու մի-

նես ցեն տային լամ պի սկզ բուն քին: ԼԴ-ից ար ձակ-
վող բարձր ին տեն սի վու թյամբ կա պույտ կամ Ո ւՄ 
լույ սը  լու սա վո րում է լյու մի նո ֆո րը (Ն կար 45, հա-
մե մա տեք Ն կար 32-ի հետ), ո րն իր հեր թին ճա ռա-
գայթ ման շատ ա վե լի լայն սպեկտր է ա ռա ջաց նում  
(Ն կար 46) ըն կալ վե լով որ պես սպի տակ լույս: 
Սրանք՝ լյումինոֆորի մի ջո ցով փո խա կերպ վող 
սպի տակ ԼԴ-ներն են (phosphor-converted white 
LEDs - pcLED)

Figure 46. Spectrum of a white LED showing blue light directly emitted by the GaN-based LED (peak at about 
465 nm) and the more broadband Stokes-shifted light emitted by the Ce3+: YAG phosphor, which emits at 
roughly 500–700 nm 
Source/Աղբյուրը`  https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Colors_and_materials 

Ն կար 46. Սպի տակ ԼԴ-ի սպեկտ րը ցույց է տա լիս GaN հիմ քով ԼԴ-ի կող մից ու ղ ղա կի ո րեն ար ձա կած կա-
պույտ լույ սը (մաք սի մու մը մոտ  465 նմ-ի վրա է) և Ce3+։ YAG ֆոս ֆո րի ար ձա կած ա վե լի լայ նա շերտ` Ստոք սի 
շե ղու մով պայ մա նա վոր ված լույ սը, ո րի ճա ռա գայ թու մը մոտ 500–700 նմ է:
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II. RGB ԼԴներ: Այս  դեպ քում կար միր, կա նաչ և կա-
պույտ  (RGB) գույ ներ ար ձա կող ԼԴ-նե րը մի ա վոր-
վում և սպի տակ լույս են ար ձա կում (Ն կար 47, ա): 
Հիշեցնենք, որ մետամերիզմը թույլ է տալիս ազդել 
մարդու աչքի ցանցի տեսողական զգայուն բջիջների 
բոլոր տեսակների վրա, ներառյալ կարմիր, կանաչ 
և կապույտ կոնների երեք տեսակները (տե՛ս բաժին 
1.3): Սա կայն յու րա քան չյուր գու նա վոր ԼԴ-ի սպեկտ-
րը նեղ է (Ն կար 47, բ) և այն կա րող է մե տա մե րիկ 
սխալ ա ռա ջաց նել և դրա ար դյուն քում  գույ նի վե-
րար տադ րու թյան ցու ցիչն  ա վե լի ցածր կլի նի (ԳՎՑ, 
տես նաև ստորև`  ար գա սի քին և ԳՎՑ վե րա բե րող 
կե տե րը):  

II. RGB LEDs. This principle benefits from the 
peculiarity of human vision – red, green and 
blue (RGB) – emitting LEDs are combined to 
provide white light (Figure 47, a).  To recap,  
metamerism is the principle that allows to effect 
all 3 types of photosensitive cells of human eye 
retina, namely the red, green and blue cones 
(see section 1.3). However, if the spectra of 
each color LED is narrow (Figure 47, b) – it may 
again yield metameric failure, thus providing 
lower color rendering index (CRI – also see 
below in the efficacy and CRI sections). 

a b

Figure 47. RGB LED – one can see the three chips.  
Source/Աղբյուրը`  www.instructables.com/id/RGB-LED-Moodlight-in-10-minutes/  and its spectrum (b)

Ն կար 47. RGB ԼԴ, եր ևում են ե րեք չի պե րը:

In order to avoid the metameric failure through 
increased CRI, instead of 3, 4 or more, as well as 
just 2 colors are used too, however, the trichromatic 
LEDs provide best balance between CRI and 
luminous efficacy.  Multi-color LEDs also are easy 
to control electronically to achieve any colors.

There is a lot of very active and promising 
research going on organic LED (OLED) as well as 
quantum dot (QD) LEDs.  Both have immediate 
promise for displays, yet are not ready to be used 
economically for lighting purposes. 

ԳՎՑ-ի բարձ րաց ման մի ջո ցով մե տա մե րիկ սխա-
լից խու սա փե լու հա մար, 3, գույ նե րի փո խա րեն օգ տա-
գործ վում են նաև 4 կամ ա վե լի կամ մի այն 2 գույն, սա-
կայն տրիք րո մա տիկ (ե ռա գույն) ԼԴ-նե րը ա պա հո վում 
են ԳՎՑ-ի և լու սար գա սի քի միջև լա վա գույն հա րա-
բե րակ ցու թյու նը: Բազ մա գույն ԼԴ-նե րը նաև հեշ տու-
թյամբ են թարկ վում են է լեկտ րո նային կա ռա վար ման՝ 
ցան կա ցած գույն ստա նա լու նպա տա կով: 

Օր գա նա կան ԼԴ (Օ ԼԴ - OLED), ի նչ պես նաև քվան-
տային կե տե րով (ՔԿ – quantum dot QD) ԼԴ ստա նա լու 
հա մար կա տար վում են բազ մա թիվ և շատ խոս տում-
նա լից հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ: Եր կուսն էլ 
ան մի ջա պես կա րող են կի րառ վել դիսփ լեյ նե րում, սա-
կայն դրանք դեռևս տն տե սա պես պատ րաստ չեն լու-
սա վո րու թյան մեջ կի րա ռե լու հա մար:  
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Table 10. The available colors with wavelength range, voltage drop and respective semiconductor material. 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Colors_and_materials. 

Color Wavelength 
[nm]

Voltage drop [ΔV] Semiconductor material

 Infrared λ > 760 ΔV < 1.63
Gallium arsenide (GaAs)

Aluminium gallium arsenide (AlGaAs)

 Red 610 < λ < 760 1.63 < ΔV < 2.03

Aluminium gallium arsenide (AlGaAs)
Gallium arsenide phosphide (GaAsP)

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)

 Orange 590 < λ < 610 2.03 < ΔV < 2.10
Gallium arsenide phosphide (GaAsP)

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)

 Yellow 570 < λ < 590 2.10 < ΔV < 2.18
Gallium arsenide phosphide (GaAsP)

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)

 Green 500 < λ < 570 1.9 < ΔV < 4.0

Traditional green:
Gallium(III) phosphide (GaP)

Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)
Aluminium gallium phosphide (AlGaP)

Pure green:
Indium gallium nitride (InGaN) / Gallium(III) nitride (GaN)

 Blue 450 < λ < 500 2.48 < ΔV < 3.7

Zinc selenide (ZnSe)
Indium gallium nitride (InGaN)

Silicon carbide (SiC) as substrate
Silicon (Si) as substrate—under development

 Violet 400 < λ < 450 2.76 < ΔV < 4.0 Indium gallium nitride (InGaN)

 Purple Multiple types 2.48 < ΔV < 3.7
Dual blue/red LEDs,

blue with red phosphor,
or white with purple plastic

 Ultraviolet λ < 400 3 < ΔV < 4.1

Indium gallium nitride (InGaN) (385-400 nm)
Diamond (235 nm)

Boron nitride (215 nm)
Aluminium nitride (AlN) (210 nm)
Aluminium gallium nitride (AlGaN)

Aluminium gallium indium nitride (AlGaInN)—down to 
210 nm

 Pink Multiple types ΔV ~ 3.3

Blue with one or two phosphor layers,
yellow with red, orange or pink phosphor added afterwards,

white with pink plastic,
or white phosphors with pink pigment or dye over top.

 White Broad spectrum 2.8 < ΔV < 4.2
Cool / Pure White: Blue/UV diode with yellow phosphor

Warm White: Blue diode with orange phosphor
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Ա ղյու սակ 10. Առ կա գույ նե րը և դրանց ա լի քի եր կա րու թյուն նե րի տի րույ թը, լար ման ան կու մը, և հա մա պա-
տաս խան կի սա հա ղոր դիչ նյու թե րը: 
Աղբյուրը՝  https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Colors_and_materials. 

Գույն Ա լի քի եր կա
րու թյուն, [նմ]

Լար ման ան
կում,  [ΔV] Կի սա հա ղոր դիչ նյու թը

 Ինֆ րա կար-
միր λ > 760 ΔV < 1.63

Գա լի ու մի ար սե նիդ (GaAs)
Ա լյու մի նի գա լի ու մի ար սե նիդ (AlGaAs)

 Կար միր 610 < λ < 760 1.63 < ΔV < 
2.03

Ա լյու մի նի գա լի ու մի ար սե նիդ (AlGaAs)
Գա լի ու մի ար սե նի դի  ֆոս ֆիդ  (GaAsP)

Ա լյու մի նի գա լի ու մի ին դի ու մի ֆոս ֆիդ  (AlGaInP)
Գա լի ու մի (III) ֆոս ֆիդ  (GaP)

 Նարն ջա-
գույն 590 < λ < 610 2.03 < ΔV < 

2.10

Գա լի ու մի ար սե նի դի ֆոս ֆիդ  (GaAsP)
Ա լյու մի նի գա լի ու մի ին դի ու մի ֆոս ֆիդ  (AlGaInP)

Գա լի ու մի(III) ֆոս ֆիդ  (GaP)

 Դե ղին 570 < λ < 590 2.10 < ΔV < 
2.18

Գա լի ու մի ար սե նի դի ֆոս ֆիդ  (GaAsP)
Ա լյու մի նի գա լի ու մի ին դի ու մի ֆոս ֆիդ  (AlGaInP)

Գա լի ու մի(III) ֆոս ֆիդ  (GaP)

 Կա նաչ 500 < λ < 570 1.9 < ΔV < 4.0

ա վան դա կան կա նաչ`
Գա լի ու մի(III) ֆոս ֆիդ  (GaP)

Ա լյու մի նի գա լի ու մի ին դի ու մի ֆոս ֆիդ  (AlGaInP)
Ա լյու մի նի գա լի ու մի ֆոս ֆիդ (AlGaP)

Մա քուր կա նաչ` 
Ին դի ու մի գա լի ու մի նիտ րիդ (InGaN) /  

Գա լի ու մի(III) նիտ րիդ (GaN)

 Կա պույտ 450 < λ < 500 2.48 < ΔV < 3.7

Ցին կի սե լե նիդ (ZnSe)
Ին դի ու մի գա լի ու մի նիտ րիդ (InGaN)

Սի լի ցի ու մի կար բի դի (SiC) հիմ քով (հար թա կով)
Սի լի ցի ու մի (Si) հիմ քով-գտն վում է մշակ ման փու լում է 

 Մա նու շա-
կա գույն 400 < λ < 450 2.76 < ΔV < 4.0 Ին դի ու մի գա լի ու մի նիտ րիդ (InGaN)

 
Մուգ մա-
նու շա կա-

գույն

բազ մա թիվ 
տե սակ ներ 2.48 < ΔV < 3.7

Եր կա կի կա պույտ/ կար միր ԼԴ-ներ
Կա պույտ` կար միր ֆոս ֆո րով,

կամ սպի տակ` մուգ մա նու շա կա գույն պլաս տի կով

 
ՈՒլտ րա մա-
նու շա կա-

գույն
λ < 400 3 < ΔV < 4.1

Ին դի ու մի գա լի ու մի նիտ րիդ (InGaN) (385-400 նմ)
Ա դա մանդ (235նմ)

Բո րի նիտ րիդ (215 նմ)
Ա լյու մի նի նիտ րիդ (AlN) (210 նմ)

Ա լյու մի նի գա լի ու մի նիտ րիդ (AlGaN)
Ա լյու մի նի գա լի ու մի ին դի ու մի նիտ րիդ (AlGaInN), մինչև 

210 նմ

 Վար դա-
գույն

բազ մա թիվ  
տե սակ ներ ΔV ~ 3.3

Կա պույտ` մեկ կամ եր կու ֆոս ֆո րային շերտ,
Դե ղին` հե տը ա վե լաց ված կար միր, նարն ջա գույն կամ 

վար դա գույն ֆոս ֆո րով ,
Ս պի տակ` վար դա գույն պլաս տի կով,

կամ սպի տակ ֆոս ֆոր ներ`  վեր ևում վար դա գույն պիգ-
մենտ նե րով կամ ե րանգ նե րով

 Ս պի տակ լայն սպեկտր 2.8 < ΔV < 4.2
Սա ռը / մա քուր սպի տակ. կա պույտ/ՈւՄ դի ոդ`  

դե ղին ֆոս ֆո րով
Ջերմ-ս պի տակ. կա պույտ դի ոդ` նարն ջա գույն ֆոս ֆո րով 
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 Կան ԼԴ լամ պե րի ի րա կա նաց ման բազ մա թիվ տար-
բե րակ ներ: Ն կար 48-ու մ պատ կեր ված է այդ բազ մա-
զա նու թյու նը, Ն կար 49-ը ցույց է տա լիս կա ռուց ված քի 
հնա րա վոր տա րա տե սակ ձևե րը: 

There are many variants of the LED lightbulb 
realizations, Figure 48 depicts this variety, Figure 
49 shows the various possible constructions.
  

Figure 48. LED chips and bulbs variety.

Ն կար 48. ԼԴ չի պե րի և լամ պե րի տար բե րակ նե րը: 

Figure 49. Construction of various LED lightbulbs.
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   Լու սար գա սիք, լմ/Վտ. Ա ղյու սակ 11-ը ցույց է 
տա լիս ԼԴ-նե րի լու սար գա սի քի տի րույ թը և դրանց 
հա մա պա տաս խան օ.գ.գ․-ը, որ տեղ սնու ցի չի կո-
րուստ նե րը ար տա հայտ ված  չեն: Ն կար 50-ը ցույց 
է տա լիս տա րա տե սակ լույ սի աղ բյուր նե րի զար գա-
ցու մը: Ի նչ պես տես նում ե նք, ԼԴ-նե րը ներ կա յումս 
նույն մա կար դա կին են, ի նչ ո րոշ լյու մի նես ցեն-
տային և ա ղե ղային (բարձր ճնշ ման նատ րի ու մային 
և մե տաղ-հա լիդ) լամ պե րը: Սա կայն ԼԴ տեխ նո լո-
գի ան այն քան ա րագ է զար գա նում, որ ա մեն տա-
րի, ե թե ոչ ա վե լի հա ճախ, այս թվե րը թար մաց ման 
կա րիք ու նեն: Ը ստ է ու թյան, 2016 թ. զանգ վա ծային 
ար տադ րու թյան սպի տակ ԼԴ մո դել նե րի լու սար գա-
սիքն ար դեն հա սել էր 210 լմ/Վտ-ի, ի սկ լա բո րա տոր 
պայ ման նե րում 300 լմ/Վտ շեմն ար դեն գե րա զանց-
վել էր: Այ դու հան դերձ, ներ կա յումս ա մե նա տա րած-
ված ԼԴ-նե րի ար գա սիք նե րը տա տան վում են 50-
120 լմ/Վտ մի ջա կայ քում: Նկա տենք, որ չնա յած 
հո սան քի մե ծաց ման հետ լույ սի ու ժը մե ծա նում է, 
սա կայն լու սար գա սի քը լմ/Վտ-ով ար տա հայտ ված 
պա կա սում է (Ն կար 51)։

  Luminous efficacy, lm/W – Table 11 shows 
the luminous efficacy range of LEDs along with 
corresponding efficiencies, where the power supply 
is not factored in.  Figure 50 shows the advances 
of various light sources – one can see that currently 
LEDs are at the same level as some fluorescent and 
arc (high-pressure sodium and metal halide) lightbulbs.  
However, the LED technology is developing so steep 
that these numbers need updates every year, if not more 
frequently.  In fact it has been achieved 210 Lm/W of 
luminous efficacy in 2016 white LED mass production 
models, while in laboratory the 300 Lm/W threshold 
has been already passed.  However, currently most 
common LEDs have 50-120 Lm/W efficacies. Note 
that while light output of LED light sources increases 
with increasing drive current, however the efficiency, 
expressed in lumens per watt, drops (Figure 51).

 

Ն կար 49. Տա րա տե սակ ԼԴ լամ պե րի կա ռուց վածք նե րը:

Table 11. LED luminous efficacy.
Source/Աղբյուրը`  https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy#Examples_2 

Luminous efficacy of 
radiation, Lm/W

Luminous 
efficiency, %

Ճա ռա գայթ ման լու
սար գա սիք, Լմ/Վտ

Lու սային 
ՕԳԳ, %

white LED (raw, without power supply) Ս պի տակ ԼԴ (ա ռանց սնու ցի չի) 4.5–150 0.66–22%

4.1 W LED screw base lamp (120 V) 4.1 Վտ ԼԴ պտու տա կա վոր կո-
թա ռով լամպ (120 Վ) 58.5–82.9 8.6–12%

5.4 W LED screw base lamp  
(100 V 50/60 Hz)

5.4 Վտ ԼԴ պտու տա կա վոր կո-
թա ռով լամպ (100 Վ 50/60 Հց) 101.9 14.9%

6.9 W LED screw base lamp (120 V) 6.9 W LED պտու տա կա վոր  
կո թա ռով լամպ (120 Վ) 55.1–81.9 8.1–12%

7 W LED PAR20 (120 V) 7 Վտ ԼԴ PAR20 (120 Վ) 28.6 4.2%
7 W LED PAR30 (110-230 V) 7 Վտ ԼԴ PAR30 (110-230 Վ) 60 8.8%

8.7 W LED screw base lamp (120 V) 8.7 Վտ ԼԴ պտու տա կա վոր  
կո թա ռով լամպ (120 Վ) 69–93.1 10.1–13.6%

Theoretical limit for a white LED with 
phosphorescence color mixing

Գույ նի ֆոս ֆո րես ցեն տային 
խառ նուր դով  սպի տակ ԼԴ-ի 
տե սա կան սահ մա նը  

260–300 38.1–43.9%

Ա ղյու սակ 11. ԼԴ-ի լու սար գա սի քը



- 109 -

ԳԼՈՒԽ 2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ 

Figure 50. Luminous efficacy of various sources.
Source/Աղբյուրը`  http://wanyu-led.blogspot.am/  

Ն կար 50. Տա րա տե սակ աղ բյուր նե րի լու սար գա սի քը:

Figure 51. Note that light output of LED light sources increases with increasing drive current. However the 
efficacy, expressed in lumens per watt, drops.
Source/Աղբյուրը`  www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-4/issue-8/features/driving-led-lamps-some-simple-design-guidelines.html  

Ն կար 51. Նկա տենք, որ չնա յած հո սան քի մե ծաց ման հետ լույ սի ու ժը մե ծա նում է (1), սա կայն լու սար գա սի-
քը լմ/Վտ-ով ար տա հայտ ված պա կա սում է (2)։
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  Կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված) գու նային ջեր
մաս տի ճան և գույ նի վե րար տադ րու թյան ցու ցիչ.  RGB 
ԼԴ-նե րի մի ջո ցով հա մե մա տա բար դյու րին է հաս նել 
գրե թե ցան կա ցած կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված) 
գու նային ջեր մաս տի ճա նի, քա նի որ այն կա րե լի է ստա-
նալ հա մա պա տաս խան ել քային գույ նե րի հա մա մաս նու-
թյան շնոր հիվ: Սա կայն դա միշտ ար վում է լու սար գա սի-
քի ո րո շա կի զո հա բե րու թյան հաշ վին: Սա ճիշտ է նաև  
դիք րո մա տիկ (ե րկ գույն) և  տետ րաք րո մա տիկ (քա ռա-
գույն) ԼԴ-նե րի պա րա գա յում: Պարզ է, որ դիք րո մա տիկ 
ԼԴ-ը չի կա րող հաս նել շատ բարձր ԳՎՑ-ի, սա կայն 
հեշ տու թյամբ կա րող է հաս նել 120 լմ/Վտ ար գա սի քին: 
Լա վա գույն ԳՎՑ-նե րը ստաց վում են տետ րաք րո մա տիկ 
ԼԴ-նե րից, կր կին` լու սար գա սի քի հաշ վին: Ի նչ պես ար-
դեն նշ վել է, լա վա գույն հա վա սա րակշ ռու թյու նը ստաց-
վում է տրիք րո մա տիկ ԼԴ-նե րից, որ տեղ լու սար գա սի քը 
գե րա զան ցում է 70 լմ/Վտ-ը:

Չ նա յած լյու մի նո ֆո րի մի ջո ցով փո խա կերպ ված 
սպի տակ ԼԴ-նե րի (pcLEDs, Ն կար 46-ու մ պատ կեր ված 
է դրա սկզ բուն քը), հա մե մա տա բար ո ղորկ հզո րու թյան 
սպեկտ րի բաշխ մա նը, առ կա է ԼԴ ա ռաջ նային ճա ռա-
գայթ ման ու ժեղ և հս տակ մաք սի մում։ Այս ա ռաջ նային 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նը պա կաս վնա սա կար 
է, ե թե այն ան տե սա նե լի Ո ւՄ տի րույ թում է, ո րի դեպ-
քում  հնա րա վոր է շատ բարձր ԳՎՑ ստա նալ: Թեև ՈՒ Մ 
ա լիք նե րի տի րույ թում ա ռաջ նային ԼԴ ճա ռա գայթ ման  
գա գա թը շատ ա վե լի բարձր է, սա կայն այն ը նկ նում է 
մար դու ֆո տո պիկ լու սազ գայ նու թյան ֆունկ ցի այի նվա-
զա գույն  զգա յու թյան տի րույ թում (Նկար 6), ո րի շնոր-
հիվ ֆոս ֆո րի հիմ քով կա ռուց ված ԼԴ-ի վերջ նա կան ար-
գա սի քը կա րող է 3-5 ան գամ ա վե լի բարձր լի նել: Ներ-
կա յումս լու սա վո րու թյան հա մար ար տադր վող ԼԴ-նե րը  
մե ծա մաս նու թյամբ  pcLED-ներ են և դրա պատ ճառն այն 
է, որ RGB ԼԴ հա մե մատ դրանց ար տադ րու թյան գոր-
ծըն թա ցը ա վե լի դյու րին է և, հետ ևա բար, ա վե լի է ժան:    
Կա պույտ InGaN ԼԴ-ի և YAG ֆոս ֆո րի հա մադ րու թյու-
նը շուրջ 100լմ/Վտ ար գա սիք է ա պա հո վում` մինչև  175 
լմ/Վտ ա ճի հնա րա վո րու թյամբ, որ տեղ ԳՎՑ > 80, ի սկ 
մոտ 60 ԳՎՑ դեպ քում, ար գա սի քը հաս նում է 210 լմ/Վտ 
(Ching-Cherng Sun, n.d.):

Ֆ լիքր ցու ցիչ կամ ար ձա գան քի ա րա գու թյուն.  
Ֆլիք րի նկատ մամբ RGB ԼԴ-նե րը շատ զգա յուն են, ե թե  
դրանք չեն սն վում ցած րա վոլտ հաս տա տուն հո սան-
քի աղ բյուր նե րից՝ «դ րայ վեր նե րից»: Քա նի որ դրանք 
ի րեն ցից ներ կա յաց նում են սո վո րա կան դի ոդ ներ, ա պա 
դրանց ար ձա գան քը շատ ա րագ է` մի կրովայր կյան նե-
րի կար գի, և կրկ նում է սնուց ման աղ բյու րի ա լի քի ձևը: 
Սա կայն ֆոս ֆո րային ԼԴ-նե րն ա վե լի ի ներտ են, ո րով-
հետև ֆոս ֆորն ա վե լի եր կար վե րա կանգն ման ժա մա-
նակ ունի: Քա նի որ ԼԴ-նե րից շա տերն աշ խա տում են  
որ ևէ տե սա կի դրայ վե րով, ա պա վեր ջինս ար դյու նա վետ 
կեր պով չե զո քաց նում է թար թումն ե րը` փաս տո րեն այն 
դարձ նում է թար թու մից զերծ, տես նաև ստորև` «ս նու-
ցիչ» կե տը:  

Մի աց ման տևո ղու թյու նը`  վայր կյան. Մի աց ման 
տևո ղու թյու նը, նույն պես, շատ կարճ է` միկ րո վայր կյա նի 
կար գի, սա կայն կր կին` կախ ված է սնու ցի չի տե սա կից: 
Ա մեն դեպ քում այս ա ռու մով խն դիր ներ չկան, շատ դեպ-
քե րում դա կա րե լի է գրե թե ա կն թար թային հա մա րել:  

Ս նու ցիչ.  Պետք է հի շել, որ « լար ման փո փո խու թյու-
նը կա րող է բե րել հո սան քի ոչ հա մե մա տա կան փո փո-

Correlated Color Temperature and Color 
Rendering Index: It is relatively easy to achieve 
almost any Correlated Color Temperature via 
RGB LEDs, since color temperature can be 
achieved through the ratios of the respective color 
outputs. However, always this will be done via 
certain sacrifice of the luminous efficacy. This is 
also true for dichromatic and tetrachromatic LEDs. 
Naturally, dichromatic LEDs do not achieve very 
high CRI, but easily reach 120 Lm/W efficacy. 
The best CRI-s are achieved with tetrachromatic 
LEDs, again at the expense of luminous efficacy. 
As it has been mentioned above, the best balance 
is for trichromatic LEDs, with luminous efficacy 
surpassing 70 lm/W.

For the phosphor-converted white LEDs 
(pcLEDs, Figure 46 depicts the concept) – while 
it has smoother spectrum power distribution, there 
is a large, prominent peak related to the LED 
primary emission. This large peak of the primary 
emission is lesser harmful, if it is in the UV region, 
in which case very high CRI is possible to achieve.  
Although the primary LED peak is much higher, but 
it lays at the least sensitive region of the human 
photopic luminosity function (Figure 6), due to 
which the final efficacy of the phosphor based 
LED can be 3-5 or more times higher, especially if 
the LED itself is emitting in the UV region.  In fact, 
the reason that the most of the currently produced 
LEDs for lighting are pcLEDs is that the production 
process is simpler, compared to the RGB LEDs 
and thus costs less.  The blue InGaN LED and 
YAG phosphor combination yield efficacies around 
100 Lm/W with potential up to 175 Lm/W, with CRI 
>80, while for CRI around 60, efficacy of 210 lm/W 
is achievable (Ching-Cherng Sun, n.d.). 

Flicker index or Speed of reaction – The 
RGB LEDs are very responsive to flicker, unless 
they are loaded to drivers, since these are normal 
diodes – their response is very quick, at the level 
of a microsecond, and repeats the waveform of 
the power source.  However, the phosphor LEDs 
are more inertuous, since the phosphor itself has 
a much longer relaxation time.  Since most of the 
LEDs are driven by some kind of driver, usually 
it manages the flicker very effectively, virtually 
making it flicker free - please see “power supply” 
section below.

Start time, sec – Start time is very short too 
– the same microsecond order of magnitude 
works here, but again depends on the power 
supply type – anyway, no problems in this regard 
– in most of the cases can be regarded as almost 
instantaneous.

Power supply – One needs remember, that 
“Changes in voltage can produce a disproportional 
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խու թյան, ո րը, իր հեր թին, կազ դի լու սային ել քի վրա, 
քա նի որ ԼԴ-ի ել քը հա մե մա տա կան է հո սան քին և նա-
խա տես ված է հո սան քի ո րո շա կի տի րույ թի հա մար» 
(DiLouie, n.d.): Հետ ևա բար, ԼԴ դրայ վե րը` դա « հո սան-
քի աղ բյուր» է, այ սինքն` այն ձգ տում է կա յու նաց նել 
ԼԴ մի ջով ան ցնող հո սան քը: Շատ դեպ քե րում սնու ցի-
չը՝ իմ պուլ սի տևո ղու թյան մո դու լյա ցի այով (pulse width 
modulation - PWM) փո խար կիչ/ կոն վեր տոր  է, Ն կար 52, 
ո րը սո վո րա բար ու նի շատ բարձր ՕԳԳ` >95%: PWM-ի 
հա ճա խու թյու նը, նույն պես, կա րող է թար թում ա ռա ջաց-
նել, այ սու հան դերձ ը ստ է ու թյան ան նկատ՝ քա նի որ հա-
ճա խու թյու նը բարձր է: Սո վո րա բար 200 Հց – ՄՀց տի-
րույ թում թար թու մը հնա րա վոր է նկա տել մի այն ֆոտո- 
կամ տե սախ ցի կի մի ջո ցով։ Ե թե PWM սար քի մի ջո ցով 
լույ սի ու ժի կար գա վո րում է ի րա կա նաց վում, և այդ կար-
գա վո րու մը կա տար վում է իմ պուլ սի լայ նու թյու նը փո խե-
լու մի ջո ցով, ա պա ԼԴ լամ պը կու նե նա ներ կա ռուց ված 
լույ սի ու ժի կար գա վո րում: Հա կա ռակ դեպ քում շատ 
դժ վար է լի արժեք լույ սի ու ժի կար գա վո րում ի րա գոր ծել 
լրա ցու ցիչ ար տա քին սար քի մի ջո ցով, ո րը սովորաբար 
նույն պես PWM սարք է։ Ո րոշ դեպ քե րում լույ սի ին տեն-
սի վու թյան կար գա վո րու մը կա տար վում է  պա կաս ար-
դյու նա վետ` լար ման ու ղ ղա կի կար գա վոր ման մի ջո ցով: 
Շատ ա վե լի հա ճախ լամ պում տե ղադր վում է դրայ վեր 
ա ռանց  լույ սի ու ժի կար գա վո րի չի,  ի սկ ո րոշ դեպ քե րում 
դրայ վերն ա ռանձ նաց ված է  (Ն կար 53).

change in current, which in turn can cause light 
output to vary, as LED light output is proportional to 
current and is rated for a current range” (DiLouie, 
n.d.). Thus, the LED driver is a current source 
– i.e. it strives to stabilize the current that flows 
through a LED. Power supply in many cases is a 
pulse width modulation (PWM) converter (Figure 
52), that usually has very high efficiency, >95%. 
In fact, the frequency of the PWM can also cause 
flicker, however unnoticeable, since the frequency 
is high. Usually within 200 Hz to MHz region and 
higher, it cannot be noticed by human eye, but by 
a device like a camera. If the dimmer is executed 
through PWM device – performs the dimming 
by changing the pulse width, then a LED lamp 
has integrated dimming.  Otherwise, it is hard to 
perform complete full dimming via an additional 
dimmer, which in fact is also usually a PWM 
device. In some cases the dimming is performed 
via control of the forward bias, which is lesser 
efficient. In most of the cases the driver, without 
a dimmer is integrated into the lightbulb, and in 
some cases the driver is separate (Figure 53).

       

Figure 52. Illustration to PWM principle – longer are pulses, brighter is the LED output. 

Ն կար 52. Իմ պուլ սի տևո ղու թյան մո դու լյա ցի այի (PWM) սկզ բուն քի սխե մա տիկ պատ կե րը. որ քան եր կար են 
իմ պուլս նե րը, այն քան պայ ծառ է ԼԴ-ի ել քը:  

Figure 53. LED drivers.

Ն կար 53. ԼԴ  դրայ վեր ներ:  
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Օպ տի կա. Լույ սը կի սա հա ղորդ չային թի թե ղից 
խիստ յու րա հա տուկ կերպ է ել նում, են թարկ վե լով 
բարձր և ցածր բեկ ման ցու ցի չով մի ջա վայ րե րի սահ-
մա նի օպ տի կայի օ րենք նե րին։ Այս տեղ լրիվ ներ քին 
ան դրա դարձ ման եր ևույ թը ստի պում է լույ սին դուրս 
գալ կո նաձև փն ջի ձևով, ի նչ պես ցույց է տր ված Նկար 
54-ու մ։ Այդ պատ ճա ռով բո լոր ԼԴ-նե րի հա մար հա-
տուկ օպ տի կա պետք է կի րառ վի, հատ կա պես մի ա-
գույն կամ RGB սար քե րի հա մար, Նկար 55։ pcLED- 
ե րի հա մար մի հետաքր քիր եր ևույթ է դիտ վում. սպե-
կու լյար, այ սինքն ա ռանց քին մոտ դիտ ման ան կյուն նե-
րի դեպ քում եր ևում է սպի տակ լույս, ո րը ա ռաջ նային և 
լյու մի նո ֆո րից ճա ռա գայ թումն ե րի խառ նուրդն է, ի սկ 
կող քից դի տե լիս եր ևում է հիմն ա կա նում լյու մի նո ֆո-
րից ե կող դեղ նա վուն լույ սը, այս պի սով ստեղ ծե լով ճա-
ռա գայթ ման սպեկտ րի ան կյու նային կախ վա ծու թյուն։ 

Optics – The light comes out of the semicon-
ductor substrate in a very special way – according 
to the optics of an interface between high refraction 
index vs low refraction index. Here the full internal 
reflection forces the light to come out via cones, as 
shown in Figure 54. Thus, special optics should be 
applied for all LEDs, but especially to single color or 
RGB LEDs (Figure 55). For pcLEDs an interesting 
phenomenon is observed: at specular angles (close 
to emitting axis) both primary LED emission and 
luminescence are visible, but at larger angles at the 
view from the side yellowish luminescence prevails, 
creating angular dependency of the emission 
spectrum.

Figure 54. Light propagation from a point source (a) and bulk (b) of a semiconductor wafer.
Source/Աղբյուրը` www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-4/issue-8/features/driving-led-lamps-some-simple-design-guidelines.html  

Ն կար 54. Լույ սի տա րա ծու մը կե տային աղ բյու րից (ա) և կի սա հա ղորդ չային թի թե ղի ծա վա լային, խոր-
քային, մա կե րե սից հե ռու մա սից:

a.   b.

Figure 55. Optical elements of LEDs.
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Ընդ հա նուր առ մամբ, լու սա վո րու թյան ցան կա ցած 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ԼԴ լամ պերն 
ըն ձե ռում են գործ նա կան կի րա ռու թյան լայն բազ մա զա-
նու թյուն` լի նի դա փն ջային, ո ղո ղող կամ ցր ված լու սա-
վո րու թյուն, և այդ բո լոր լու ծումն ե րը կա րե լի է ի րա կա-
նաց նել ԼԴ լամ պե րի օպ տի կայի ճկու նու թյան շնոր հիվ: 

Աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճան` 0C . Ի նչ պես ցան- 
 կա ցած այլ կի սա հա ղոր դիչ սար քի պա րա գա յում` ԼԴ 
լամ պե րի աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճա նը պետք 
է պահ վի հնա րա վո րինս ցածր (խոր հուրդ է տր վում  
< 60 ⁰C աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճա նը), սա կայն 
շատ դեպ քե րում այն կա րող է հաս նել մինչև 90 ⁰C: 
Հետ ևա բար, ջեր մու թյու նը  ար դյու նա վետ հե ռաց նե լու 
հա մար կի րառ վում է ցրող ռա դի ա տոր: Այլ աղ բյուր նե-
րի հա մե մատ սա, ի հար կե, սա ռը լույս է հա մար վում: 
Ե րբ դի ոդ նե րով ան ցնող հո սանքն ա վե լա նում է` ԼԴ 
լամ պե րի ար դյու նա վե տու թյու նը ը նկ նում է (Ն կար 51): 
Այս պի սով, ա վե լի բարձր հո սան քը բարձ րաց նում է ջեր - 
մու թյու նը և կար ճաց նում  ԼԴ-ի եր կա րա կե ցու թյու նը: 

Ա մե նա տա րած ված մոն տաժ ման եղանակը. ԼԴ 
ժա պա վեն նե րը՝ մոն տաժ ման ա մե նաեր ևե լի եղանակն 
է:  Մնա ցած ձևե րը հիմն ա կա նում նման են շի կաց ման 
և լյու մի նես ցեն տային լամ պե րին: Փո ղո ցային լու սա վո-
րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են մոն տաժ ման հա տուկ 
հար մա րանք ներ:    

Եր կա րա կե ցու թյուն և դեգ րա դա ցի ա` ժամ. Սա ԼԴ 
լամ պե րի ա մե նաու ժեղ հատ կա նիշ նե րից մեկն է:  Չնա-
յած դրանց ներ կայիս լու սար գա սի քը գրե թե նույնն է, 
ի նչ, օ րի նակ` մե տա ղա հա լիդ գա զա պարպ ման լամ պե-
րի նը, սա կայն եր կա րա կե ցու թյու նը 50000 ժա մից ա վե-
լին է: ԼԴ– նե րի ՕԳԳ-ն ը նկ նում է, ե թե աշ խա տան քային 
ջեր մաս տի ճա նը գե րա զան ցում է տեխ նի կա կան մաս-
նագ րե րով սահ ման վա ծը: Չի նա կան ար տադ րու թյան 
է ժա նա գին ԼԴ լամ պե րի խա փան ման ա մե նա տա րած-
ված պատ ճա ռը ԼԴ-ը չի, այլ դրա դրայ վե րը, հատ կա-
պես այն պի սի մի ջա վայ րում, որ տեղ է լեկտ րա կան ցան-
ցը չի կա րո ղա նում ո րա կյալ և ա ռանց լար ման  կտրուկ 
տա տա նումն ե րի  է ներ գի ա մա տա կա րա րել:

 Գի նը` 100 Վտ/ԱՄՆ դո լար. $50 - $100. ա վե լի 
թանկ տար բե րակ նե րի դեպ քում սո վո րա բար տր վում 
են ե րաշ խիք ներ:

ԼԴ տվյալ ներն ամ փոփ ված են Ա ղյու սակ 12-ու մ:

In general, LEDs provide wide variety for the 
practical implementation for any illumination tasks, 
whether spot light, flood lights or disperse illumi- 
nation is needed, all can be addressed by the flexi- 
bility that LEDs optics provide.

Operational temperature, ⁰C – as any other 
semiconductor device, the working temperature 
of LEDs should be kept as low as possible, 
however, working temperatures of < 60 ⁰C are 
recommended, but in many cases it can reach up 
to 90 ⁰C. Thus, radiators should provide good heat 
dissipation.  Certainly compared to other sources 
this is a Cold Light. LEDs’ efficiency decreases as 
the current increases through the diode, as shown 
in Figure 51. Naturally heating increases with 
higher currents - shrinking LED lifetime. For high 
power output applications these effects limits the 
LED current and temperature.

Mounting type, most common – The LED 
bands are the most outstanding mounting.  The 
rest is mostly the same as with incandescent and 
fluorescent lightbulbs. Certainly, for street lighting 
some special mounts are used. 

Longevity/degradation, hours – this is one of 
the strongest areas of LEDs.  While current luminous 
efficacy is about the same as with e.g. metal halide 
arc lamps, however, their longevity is more than  
50 000 hours.  However, they experience efficiency 
droop, if their operational temperature higher than 
that of mentioned in their specifications.  In many 
cheaper Chinese LEDs, the most common failure 
is not related to the LED but its driver, especially in 
an environment where electric grid does not supply 
high quality, steady, jump-free power.

Price, for 100 W, US$ – $50 - $100, more 
expensive ones usually also provide warranty.

Table 12 summarizes LED information.

Ն կար 55. ԼԴ լամ պե րի օպ տի կա կան է լե մենտ նե րը :
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Table 12. LED Summary table.

# Parameter name Value Note

1. Operational principle

Emissive injection in 
semiconductor diodes -  
electroluminescence, 
photoluminescence.

SPD defined by the semiconductor material 
properties, mostly the energy band gap.

2. Luminous efficacy, lm/W 50-200 A par with arc lamps, with greater promise.
3. Color Rendering Index 30-95 Improves all the time, has highest promise.
4. Speed of reaction microseconds Favorable

5. Start time, sec short One of the best, but slower with a special 
dimmer

6. Power supply PWM
High efficiency, allows easy dimming if 
designed so, external dimming limited, not 
recommended.

7. Optics Large variety Most flexible
8. Operational temperature, C⁰ 50 ⁰C - 90 ⁰C Cool, but still needs cooling for longevity.

9. Mounting type, most 
common

E27, E14, G4 and all other, 
including T (tubular) series Most common

10. Longevity/degradation, 
hours 35000 - 50000 Longest and growing

11. Price, for 100 W, US$ 50 - 100 Relatively expensive

11 See Chapter 7 for more on this topic. 
Այս թեմայի մասին ավելին տես Գլուխ 7-ը: 

 Ա ղյու սակ 12. ԼԴ ամ փո փիչ ա ղյու սակ:

# Պա րա մետ րի ան վա նու մը Ար ժե քը Ն շում

1. Աշ խա տան քի սկզ բուն քը

ճա ռա գայ թող ին ժեկ ցի ա 
կիսա հա ղոր դիչ դի ոդ նե րում`    
է լեկտ րա լյու մի նես ցեն ցի ա, 
ֆո տո լյու մի նես ցեն ցի ա.

կի սա հա ղոր դիչ նյու թի հատ կու թյուն նե-
րով պայ մա նա վոր ված ՀՍԲ,   հիմն ա-
կա նում պայ մա նա վոր ված է ներ գե տիկ 
ար գել ված գո տու լայ նու թյամբ

2. Լու սար գա սիք, լմ/Վտ 50-200 գա զա պարպ ման լամ պե րին հա վա սար, 
սա կայն ա վե լի խոս տումն ա լից

3. Գույ նի վե րար տադ րու թյան 
ցու ցիչ, 30-95 ա նընդ հատ բա րե լավ վում է, ցու ցիչն ու-

նի աճ ման մեծ ներուժ
4. Ար ձա գան քի ա րա գու թյուն միկ րո վայր կյան բա րեն պաստ

5. Մի աց ման տևո ղու թյու նը, 
վայր կյան կարճ

լա վա գույն նե րից մե կը, սա կայն ա վե լի 
դան դաղ է լույ սի ու ժի հա տուկ կար գա-
վո րիչ նե րով

6. Ս նու ցիչ PWM

բարձր ՕԳԳ, ու ժգ նու թյու նը  հեշ տու-
թյամբ կար գա վոր վում է, ե թե այդ պես 
է նա խագծ ված, ար տա քին  կար գա վո-
րու մը  սահ մա նա փակ է` խոր հուրդ չի 
տր վում 

7. Օպ տի կան լայն բազ մա զա նու թյուն ա մե նաճ կուն

8. Աշ խա տան քային ջեր մաս-
տի ճան, C⁰ 50 ⁰C - 90 ⁰C սա ռը, սա կայն եր կա րա կե ցու թյան հա-

մար պետք է հո վաց նել 

9. Ա մե նա տա րած ված մոն-
տաժ ման ձևը 

E27, E14, G4 ստան դարտ նե րը 
և մյուս բո լո րը, այդ թվում`  T 
(խո ղո վա կաձև) տե սակ նե րը 

ա մե նա տա րած ված 

10. Եր կա րա կե ցու թյուն և դեգ-
րա դա ցի ա` ժամ 35000 - 50000 Ա մե նաեր կա րա կյացն է և ու նի ա ճի պո-

տեն ցի ալ
11. Գի նը, 100 Վտ/ԱՄՆ դոլար 50 - 100 հա մե մա տա բար թանկ
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6. SUMMARY TABLE                  6.  ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՂՅՈՒ ՍԱԿ

Source/Աղբյուրը` http://www.edisontechcenter.org/ArcLamps.html#timeline

Figure 56. Energy efficiency of light bulbs.

Ն կար 56. Լամպերի էներգաարդյունավետություն:



- 116 -

CHAPTER 2.  Artificial Light Sources

REFERENCES / ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lighting
2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V-lambda-phot-scot.svg 
3. https://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-11/features/flicker/understand-the-lighting-

flicker-frustration.html 
4. http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/tungstenhalogen.html
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb#Halogen_lamps
6. http://www.lamptech.co.uk/
7. http://edisontechcenter.org/ 
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy 
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index
10. http://abet-technologies.com/solar-simulators/sun-3000-class-aaa/
11. http://warisanlighting.com/type-a-lamp.html
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp
13. https://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-11/features/flicker/understand-the-lighting-

flicker-frustration.html
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp#Energy_efficiency 
15. http://jedavu.tumblr.com/post/92556238216/stunning-light-sculptures-reveal-our-culture 
16. http://www.techinsider.io/jake-dysons-revolutionary-light-bulb-lasts-an-entire-lifetime-2016-7 
17. https://www.lightbulbs.com/fluorescent-bulb-and-base-types
18. K. Lehovec; C. A. Accardo; AND E. Jamgochian (1951). “Injected Light Emission of Silicon Carbide 

Crystals”. Physical Review. 83 (3): 603–607. doi:10.1103/PhysRev.83.603.
19. https://www.slideshare.net/MohammedMannani/optical-source-led-by-sufiyan-a-khan
20. Basics of LED drivers Functions • Requirements • Selection. Andreas Hagemeyer Master of Science 

05.2015   https://www.friwo.de/uploads/tx_kkdownloader/LED_drivers_basics_E.pdf 
21. https://www.instructables.com/id/RGB-LED-Moodlight-in-10-minutes/
22. http://wanyu-led.blogspot.com/
23. https://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-4/issue-8/features/driving-led-lamps-some-simple-

design-guidelines.html






