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CHAPTER 3
Indoor lighting: health-related, efficient,  

and cost-effective solutions

ԳԼՈՒԽ 3
 Ներ քին լու սա վո րու թյուն. ա ռող ջու թյա նը նպաս տող,  

բարձր ՕԳԳ-ով և ծախ սար դյու նա վետ լու ծում ներ
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ԳԼՈՒԽ 3. Ներ քին լու սա վո րու թյուն

 ՆԵՐ ՔԻՆ ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ. 
Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱ ՆԸ ՆՊԱՍ ՏՈՂ, 
ԲԱՐՁՐ ՕԳԳ-ՈՎ ԵՎ ԾԱԽ ՍԱՐ-
ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵՐ

 Մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու նը ժա մա նա կի մեծ 
մասն ան ց է կաց նում շեն քի ներ սում՝ տա նը կամ գրա սե-
նյա կում, լա բո րա տո րի ա յում կամ ար դյու նա բե րա կան և 
ա ռևտ րային տա րածք նե րում: Ջե ռուց ման, օ դա փոխ ման 
և հո վաց ման հետ մի ա սին, ներ քին լու սա վո րու թյունն 
ազ դում է մար դու ա ռող ջու թյան, աշ խա տու նա կու թյան, 
ի նք նազ գա ցո ղու թյան և ը նդ հա նուր վար քագ ծի վրա: 
Այդ պի սի ազ դե ցու թյու նը մի քա նի կողմ ու նի, ո րոնց 
հար կա վոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել ներ քին լու սա վո-
րու թյու նը նա խագ ծե լիս:  Հաշ վի առ նե լով է լեկտ րաէ ներ-
գի այի ար դյու նա վե տու թյան, ի նչ պես նաև ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման խն դիր նե րը, ներ քին լու սա վո րու թյու նը 
նա խագ ծե լիս ան հրա ժեշտ է ը նդ գր կել ի նչ պես բնա-
կան լու սա վո րու թյու նը, օ րի նակ՝ ար ևի ու ղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի ճա ռա գայթ նե րի օգ տա գոր ծու մը, այն պես 
էլ լու սա վո րու թյան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի 
է ներ գաար դյու նա վե տու թյան, հար մա րա վե տու թյան և 
հար մա րու թյան հար ցե րը և դրանց կա ռա վա րու մը:

Ս տորև բեր ված մեջ բե րում ե րը ցույց են տա լիս 
պատ շաճ լու սա վո րու թյան կար ևո րու թյու նը մար դու 
ա ռող ջու թյան հա մար:

 Սե զո նային դեպ րե սի ա/ընկճախտ (ՍԴ) 
 Սահ մա նում
 Մայոյի կլի նի կայի աշ խա տա կազ մի կող մից
 Սե զո նային դեպ րե սի ան (ՍԴ) դեպ րե սի այի տե սակ 

է, ո րը կապ ված է տար վա ե ղա նակ նե րի փո փո խու թյուն-
նե րի հետ. ՍԴ-ն սկս վում և ա վարտ վում է ա մեն տա րի 
գրե թե միև նույն ժա մա նակ: ՍԴ-ի հակ վա ծու թյուն ու-
նե ցող նե րի մե ծա մաս նու թյա նը բնո րոշ են հա ման ման 
ախ տա նիշ ներ, ո րոնք սկ սում են ի հայտ գալ աշ նա նը 
և շա րու նակ վում են ձմռան ա միս նե րին, ա ռաջ բե րե-
լով է ներ գի այի պա կաս և մռայլ տրա մադ րու թյուն: ՍԴ-ն 
հազ վա դեպ է ա ռա ջա նում գար նա նը կամ ամ ռան սկզբ-
նե րին:

ՍԴ-ի բու ժու մը կա րող է նե րա ռել լու սային թե րա
պի ա (ֆո տո թե րա պի ա), հո գե թե րա պի ա և դե ղո րայ-
քային բու ժում:

 Մի՛ ան տե սեք տա րեց տա րի կրկն վող այդ զգա ցո ղու-
թյու նը՝ ո րա կե լով այն որ պես «ձ մե ռային տրա մադ րու
թյան ան կում» կամ սե զո նային տրտ մու թյուն, փոր ձե-
լով ի նք նու րույն պայ քա րել դրա դեմ: Քայ լեր ձեռ նար կեք 
ձեր տրա մադ րու թյու նը և կեն սա կան շար ժա ռիթ նե րը 
ո ղջ տար վա ըն թաց քում կա յուն պա հե լու ու ղ ղու թյամբ 
(Staff, 2014):

INDOOR LIGHTING: HEALTH-
RELATED, EFFICIENT, AND  
COST-EFFECTIVE SOLUTIONS

Most of the humans spend most of their time 
indoors – homes or offices, labs or industrial and 
commercial areas. Along with heating, ventilation 
and cooling, indoor lighting affects human health, 
performance, wellbeing and in general behaviour. 
There are a few aspects of that effect that are 
necessary to address, when one designs the 
indoor lighting.  For the sake of energy efficiency, 
as well for the health aspects, it is necessary to 
consider both daylighting, i.e. the use of the direct 
or indirect solar radiation for interior lighting, as 
well as energy efficient, comfort and convenience 
related aspects of modern lighting technologies 
and their control.

The citations below illustrate the importance of 
the proper lighting for humans’ health.

Seasonal affective disorder  
(SAD)

Definition

By Mayo Clinic Staff

Seasonal affective disorder (SAD) is a type of 
depression that’s related to changes in seasons 
— SAD begins and ends at about the same times 
every year. If you’re like most people with SAD, 
your symptoms start in the fall and continue into 
the winter months, sapping your energy and 
making you feel moody. Less often, SAD causes 
depression in the spring or early summer.

Treatment for SAD may include light therapy 
(phototherapy), psychotherapy and medications.

Don’t brush off that yearly feeling as simply a 
case of the “winter blues” or a seasonal funk that 
you have to tough out on your own. Take steps to 
keep your mood and motivation steady throughout 
the year (Staff, 2014).
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 Լու սա վո րու թյան նմուշ ներ ա ռողջ  
կեն սա կեր պի շեն քե րի հա մար
 Լու սա վո րու թյան նմուշ ներ ա ռողջ կեն սա կեր պի շեն

քե րի հա մար» (Lighting Patterns for Healthy Buildings) 
վեբ կայքն օգ նում է լու սա վո րու թյուն նա խագ ծող նե րին ու 
մաս նագ րեր մշա կող նե րին ա ռողջ կեն սա կեր պին նպաս-
տող ո րա կյալ լու սա վո րու թյուն ը նտ րե լու հար ցում: Կազմ-
ված լի նե լով ա վան դա կան ճար տա րա պե տա կան նմու-
շագր քե րի ո ճով՝ այն ներ կա յաց նում է մի շարք նմուշ-նա-
խագ ծեր տի պային սե նյակ նե րի հա մար, ո րոնք կա րե լի է 
հար մա րեց նել տվյալ շեն քին ու ո ճին:

Ն մուշ նե րը հիմ ված են տա րեց նե րի հա մար 24-ժա-
մյա լու սա վո րու թյան սխե մայի վրա, ո րն ա ռա ջարկ վել 
է Մա րի ա նա Ֆի գեյ րոյի կող մից 2008թ: Ցիր կա դյան 
(շուր ջօ րյա) բնա կան ռիթ մը պահ պա նե լու հա մար այն 
ա ռա ջար կում է օգ տա գոր ծել « սա ռը», ին տեն սիվ լու սա-
վո րու թյուն ցե րեկ վա ըն թաց քում և « ջերմ», հա մե մա տա-
բար թույլ լու սա վո րու թյուն՝ ե րե կո յան ժա մե րին։1 Այն նաև 
նա խա տե սում է բա վա կան լավ լու սա վո րու թյուն` տե սա-
նե լի ու թյան ա պա հովվ ման հա մար, և գի շե րային լու սա-
տու ներ՝ հո րի զո նա կան/ուղ ղա հա յաց հու շում-ու ղե նիշ նե-
րի մի ջո ցով կեց ված քի կա ռա վա րու մը և կա յու նու թյու նը 
բա րե լա վե լու հա մար: 

Այս վեբ կայքն օ գտ վող նե րին թույլ է տա լիս տես նել լու-
սա վո րու թյան նմուշ նե րը՝ ցույց տա լով հեն քային (նախ
նա կան) տար բե րա կը ի նչ պես նաև լու սա վո րու թյան այն 
նոր նա խա գի ծը, ո րը վեր լուծ վել է ցիր կա դյան ազ դակ նե-
րի (ՑԱ) տե սան կյու նից: Յու րա քան չյուր նմուշ նե րա ռում 
է լու սա վո րու թյան նա խագ ծային տար բե րա կը, ար դյու-
նա րար պատ կե րը և ը նդ հան րա կան տե ղե կատ վու թյուն 
լու սա տու ի հատ կու թյուն նե րի մա սին, ո րոնց մի ջո ցով 
ողջ օրվա օր վա ըն թաց քում ա պա հով վե լու է «ա ռողջ» 
լու սա վո րու թյուն (LRC, 2015):

 Տա րեց ներ
 Տա րեց նե րը հա ճախ ու նե նում են տե սո ղա կան խան-

գա րում եր, և նրանց վայր ը նկ նե լու հա վա նա կա նու թյու-
նը մե ծա նում է: Նրանք նաև զգա յուն են ցիր կա դյան 
ռիթ մի խան գա րում ե րի նկատ մամբ, ին չը կա րող է բա-
ցա սա բար ազ դել նրանց քնի ո րա կի, զգո նու թյան և տրա-
մադ րու թյան վրա: Նրանց կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը 
նպաս տե լու և ցիր կա դյան հա մա կար գե րի կար գա վոր-

Lighting Patterns for Healthy 
Buildings

The website, Lighting Patterns for Healthy 
Buildings, assists lighting designers and 
specifiers in selecting quality lighting that 
supports healthy living. Designed in the spirit of 
traditional architectural pattern books, it presents 
model designs for typical rooms that can be 
adapted to specific buildings and styles.

The patterns are based upon the 24-hour 
lighting scheme for older adults proposed by 
Mariana Figueiro in 2008, which recommends 
cycled electric lighting with cool, high light 
levels for high circadian stimulation during the 
daytime, and warm, low light levels for reduced 
circadian stimulation in the evening1, along 
with good lighting for visibility, and nightlights 
to provide horizontal/vertical cues to improve 
postural control and stability.

This website allows users to view lighting 
patterns showing base case and new lighting 
design analyzed for circadian stimulus (CS). 
Each pattern presents lighting plans, renderings, 
and generic luminaire information useful for 
providing healthy lighting throughout the day 
(LRC, 2015).

Senior Living

Older adults often experience visual 
impairment and increased risk for falls. They 
are also susceptible to circadian disruption 
that can affect their sleep quality, alertness, 
and mood. To help improve their quality of life, 
it is recommended that seniors in eldercare 
environments receive defined amounts of 

1 The goal of the artificial lighting in the Healthy Buildings is to provide proper circadian rhythms. Illuminating by a light source that 
has appropriate color temperature we force melanopsin to produce enzymes responsible for the activities of particular part of the day. 
Melanopsin is a pigment that is synthesized in 2000 deep cells of retina and is categorized as an opsin, i.e. photosensitive protein, like 
rodopsin in rods and photopsin in cones. It does not participate in image formation, but sends signals to the human internal clock cells to 
synchronize circadian rhythms with the sunrise and the sunset. Also melanopsin adjusts the eye pupil diameter per illumination level. With 
cool white light (i.e. high color temperature) cortisol, dopamine and serotonin are produced and in evening with warm white lite (lower color 
temperature) melatonin is produced [VG, AH]. 

 «Առողջ կենսակերպի շենքեր»-ի արհեստական լուսավորության նպատակը շուրջօրյա ռիթմի բնական ընթացքը ապահովելն է: 
Սենյակը լուսավորելով համապատասխան  լուսային ջերմաստիճան ունեցող լույսի աղբյուրով ստիպում ենք որ «մելանոպսինը» 
օրգանիզմում արտադրի այն հորմոնները որոնք  համապատասխանում են օրվա այդ ժամերի մարդու կենսակերպին: Մելանոպսինը 
լուսազգայուն պիգմենտ է, որը սինթեզվում է աչքի ցանցաթաղանթի խորքային 2000 բջիջներում և դասվում է օպսինների՝ 
լուսազգայուն սպիտակուցների շարքին, ինչպես ռոդոպսինը ձողիկներում կամ ֆոտոպսինը կոներում: Այն չի մասնակցում 
տեսողական պատկերի կառուցմանը, այլ, ազդանշաններ է ուղարկում մարդու կենսաժամացույցի բջիջներին, որոնց միջոցով 
օրգանիզմը սինքրոնացնում է ցիրկադյան ռիթմը արևածագի և մայրամուտի հետ: Բացի այդ, մելանոպսինը կարգավորում է աչքի 
բիբի տրամագիծը ըստ աչքի մեջ ընկած լույսի քանակի՝ կատարելով ֆոտոչափիչ գործիքի դեր։ Ցերեկը սառը սպիտակ լույսով 
(բարձր գունային ջերմաստիճան) ապահովվում է  կարտիզոլի, սերոտոնինի և դոֆամինի  արտադրությունը, իսկ երեկոյան, ջերմ 
սպիտակ լույսով (ցածր գունային ջերմաստիճան)՝ մելատոնինինը: (Վ.Ղ., Ա.Հ.)
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ման հա մար խոր հուրդ է տր վում տա րեց նե րի խնամ քի 
մի ջա վայ րը օր վա ըն թաց քում ա պա հո վել է ներ գի այի 
ճիշտ սպեկտ րալ բաշխ մամբ լույ սի սահ ման ված չա-
փա քա նա կով: Այս տեղ ներ կա յաց ված լու սա վո րու թյան 
նմուշ նե րը նա խագծ վել են այդ տա րեց նե րին օր վա ըն-
թաց քում հա մա պա տաս խան ցիր կա դյան ազ դակ ներ 
ա պա հո վե լու տե սան կյու նից, այդ պի սով բա րե լա վե լով 
նրանց կյան քի ո րա կը՝ ցիր կա դյան ռիթ մի կար գա վոր-
ման մի ջո ցով:

Դպ րոց
 Դե ռա հաս նե րի «ուշ քնե լու և ու շ ա րթ նա նա լու» հակ-

վա ծու թյու նը հա կա սում է դպ րո ցա կան հա մա կարգ ված 
ժա մա նա կա ցույ ցին: Ա վագ դպ րո ցի տա րի քում նրանց 
քնի ժա մա նա կը էլ ա վե լի է կր ճատ վում: Դրա հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցող քնի խան գա րում ե րը կա րող են հան-
գեց նել ցածր ու սում ա կան ա ռա ջա դի մու թյան և վար-
քագ ծային խն դիր նե րի: Դա սա սե նյակ նե րի լու սա վո-
րու թյան նա խագ ծե րի բա րե լա վու մը կա րող է նպաս տել 
ա ռա ջա դի մու թյան բարձ րաց մա նը և ա ռող ջու թյան բա-
րե լավ մա նը՝ կար գա վո րե լով քնե լու ժա մը և հար մա րեց-
նե լով այն 24-ժա մյա ա րե գակ նային օր վան (Buildings, 
2016):

 Ակն հայտ է, որ ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող լու սա վո րու-
թյան բա ղադ րի չը հիմ ա կա նում կապ ված է հո գե բա-
նու թյան, դեպ րե սի այի, ը նկճ վա ծու թյուն  հետ. հատ կա-
պես զգա յուն են տա րեց նե րը և դե ռա հաս նե րը: 

Հա րա չա փերն ե ն՝

 y   Լու սա վո րու թյան ժա մե րը և տար վա ե ղա նակ նե րի 
պար բե րա կա նու թյու նը,

 y   Լու սա վո րու թյան սպեկտ րը և սպեկտ րի փո փո խու-
թյուն ներն օր վա ըն թաց քում,

 y   Լու սա վո րու թյան ին տեն սի վու թյու նը և դրա տա րա-
ծա կան բաշխ վա ծու թյու նը: 

Այս հա րա չա փե րի կող մե րից շա տերն ար տա ցոլ ված 
են ստան դարտ նե րում և նոր մե րում, ո րոնք ներ կա յաց-
ված են այս գլ խում:

Կ րույթյո ֆի կո րեր 
Ու շագ րավ յու րա հատ կու թյուն է բա ցա հայտ վում հո-

լան դա ցի ֆի զի կոս Ա րի Ա նդ րի ես Կրույթյո ֆի կող մից 
հա վա քագր ված հո գե ֆի զի կա կան ըն կալ ման տվյալ նե-
րի հի ման վրա: Պարզ վում է, որ կո րե լաց ված գու նային 
ջեր մաս տի ճա նի և լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կի, 
կամ, այլ կերպ ա սած, գույ նի ու ին տեն սի վու թյան ո րո-
շա կի հա մադ րու թյունն ա պա հո վում է հա ճե լի և հար-
մա րա վետ լու սա վո րու թյուն: Օ րի նակ՝ 6000 կել վին (Կ) 
և 10000 լյուքս լու սա վոր վա ծու թյու նը դու րե կան է: Միև-
նույն 6000 Կ և 100 լյուք սը տհաճ է, այն ըն կալ վում է 
որ պես կապ տա վուն: 100 լյուք սի դեպ քում լու սա վոր վա-
ծու թյու նը հա ճե լի կլի նի 2500-3000 Կ-ի մի ջա կայ քում: 
Եվ ը նդ հա կա ռա կը, 3000 Կ և 10000 լյուքս լու սա վոր-
վա ծու թյու նը տհաճ է, սա կայն 10000 լյուք սի դեպ քում 

light at the correct spectral power distribution 
to better entrain their circadian systems. The 
lighting patterns presented here were designed to 
provide these seniors with appropriate amounts of 
circadian stimulus at the right time of day, and 
thereby improve their circadian entrainment and 
quality of life.

School

Adolescents’ tendency to be “late to bed and 
late to rise” puts them at odds with structured 
school schedules. As they approach college age 
they experience progressively later sleep onset 
and reduced sleep times. The resulting sleep 
disorders can lead to poor scholastic performance 
and behavioral problems. Improved classroom 
lighting design can foster better scholastic and 
health outcomes by helping to shift the timing of 
sleep and promote entrainment to the 24-hour 
solar day (Buildings, 2016).

One can see that mostly the lighting aspect of 
health is related to psychology, avoiding depression, 
especially for seniors, and for teenagers it is 
important to set the circadian clock, i.e. biological 
diurnal rhythm, in a proper manner, which, properly 
set, affects the rest of the life.

The parameters are:

 y Lighting hours and seasonality

 y Lighting spectrum and spectrum changes during 
the 24 hours

 y Lighting intensity and its distribution.

Many aspects of these parameters are reflected 
in the standards and norms that are discussed in 
this chapter.

Kruithof Curves

One interesting aspect is based on 
psychophysical data collected by Dutch physicist 
Arie Andries Kruithof. It appears to be that certain 
combination of correlated color temperature and 
the illuminance level, or in other words, color and 
intensity, is providing pleasing and comfortable 
illumination. For example, an illumination of 6000K 
and 10000 lux is a pleasant one.  The same 6000K 
and 100 lux is a not a pleasant one – it is perceived 
as bluish. At 100 lux, the pleasant illumination 
should be within 2500 K – 3000 K. And vice versa 
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4000 Կ և ա վե լի բարձր գու նային ջեր մաս տի ճա նը դու-
րե կան է (Ն կար 1): Մար դու տե սո ղու թյան այս մե խա-
նիզ մը վկա յում է հար մար վե լու ու նա կու թյան մա սին, 
ո րը մարդ կու թյու նը ձեռք է բե րել է վո լյու ցի այի ըն թաց-
քում. սո վո րա բար գի շերն ի րենց քա րան ձավներն ու 
կա ցա րան նե րը լու սա վո րե լու հա մար նա խա պատ մա-
կան մար դիկ օ գտ վել են կրա կից, ին չը ստի պել է զար-
գաց նել մի մե խա նիզմ, ո րը կար գա վո րում է գույ նե րը 
լու սա վոր վա ծու թյան ա վե լի ցածր մա կար դա կի պայ-
ման նե րում: Այդ պատ ճա ռով տնային պայ ման նե րում 
լու սա վո րու թյու նը շատ դու րե կան է, ե րբ լույ սի ե րանգ-
նե րը ջերմ են: Բնա կա նա բար, այս տրա մա բա նու թյու-
նը գոր ծում է Պլան կի (սև մարմ ի) ճա ռա գայ թիչ նե րի 
դեպ քում, քա նի որ դրանք ու նեն գու նա փո խանց ման 
ա մե նա բարձր ցու ցի չը, և կրակն ու ար ևը նույն պես 
Պլան կի ճա ռա գայ թիչ են: Դա է պատ ճառ նե րից մե կը, 
որ ա մե նա բարձր գույ նի վե րար տադր ման ցու ցիչ նե-
րը (ԳՎՑ-նե րը) ստաց վում են տե սա նե լի մի ջա կայ քում 
ո ղորկ, ա ռանց սրա ծայր գա գաթ նե րի սպեկտ րի հզո-
րու թյան բաշ խում ու նե ցող աղ բյուր նե րի դեպ քում:  Այս-
պի սով, ի նչ պես նկա րագր վել է վեր ևում, ցիր կա դյան 
ռիթ մե րը ցե րե կային ժա մե րի ըն թաց քում պա հան ջում 
են ա վե լի սպի տակ լու սա վոր վա ծու թյուն, ի սկ ե րե կո-
յան ժա մե րին՝ ա վե լի տաք, ա վե լի ցածր կո րե լաց ված 
գու նային ջեր մաս տի ճան (ԿԳՋ):

- an illumination of 3000 K and 10000 lux is not a 
pleasant one, but for 10000 lux 4000 K and higher 
color temperature is pleasant (Figure 1).  This 
mechanism of the human vision is telling about the 
adaptation ability that humans have gained through 
the evolution – usually at night time prehistoric 
humans have been using fire to illuminate their 
caves and dwellings, which have forced to develop 
a mechanism that adjust the colors for lower levels 
of illuminance.  That is why the home illuminance 
is usually very pleasant if realised in warm tones. 
Naturally this logic is true for Planckian black 
body radiators, since they have the highest color 
rendering index – since the fire and the sun are 
also Planckian.  That is one of the reasons that 
the highest CRI-s are related to sources with 
smooth, spike-less spectrum power distribution in 
the visible range. Thus, as it has been described in 
the citations above, the circadian rhythms require 
whiter illumination during the daytime and warmer, 
lower correlated color temperature (CCT) at the 
evening.

 

 

Figure 1. Kruithof curve: an illumination of 6000K and 10000 lux is a pleasant one.  The same 6000K and 
100 lux is a not a pleasant one – it is perceived as bluish.  

Figure 1. Kruithof curve: an illumination of 6000 K and 10000 lux is a pleasant one.  The same 6000 K and 100 
lux is a not a pleasant one – it is perceived as bluish. 

Ն կար 1. Կրույթյո ֆի կո րը. 6000 Կ և 10000 լյուքս լու սա վոր վա ծու թյու նը հա ճե լի է: Միև նույն 6000 Կ և 100 
լյուք սը տհաճ է, այն ըն կալ վում է որ պես կապ տա վուն: 
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Այն, թե լու սա վոր վա ծու թյուն-ԿԳՋ ո՛ր հա րա բե րու-
թյու նը նա խա պատ վե լի կլի նի մեզ հա մար,  սեր տո րեն 
կապ ված է տվյալ պա հին մեր ցիր կա դյան ռիթ մի վի-
ճա կի հետ: Օ րի նակ, լու սա բա ցի գույ ներ նմա նա կող 
« Ֆի լիփս լույս-զար թու ցի չի» («Philips Wake-Up Light») 
մեծ պա հան ջար կը՝ (Ն կար 2), ան շուշտ վկա յում է վե-
րը նշ վա ծի ճշ մար տա ցի ու թյան մա սին (Ian Ashdown, 
2015):

Figure 2. Philips HF3510/60 Wake-up Light.
Source/Աղբյուրը` http://agi32.com/blog/tag/kruithofcurve/ 

Ն կար 2. Philips HF3510/60 զար թու ցիչ լու սամ փո փը:

Our preferences for CCT versus illuminance 
may be intimately associated with the state of our 
circadian rhythms. The popularity of products such 
as the Philips Wake-Up Lights (Figure 2) with their 
simulated sunrise colors would certainly indicate 
that this is the case (Ian Ashdown, 2015).
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1. Բ ՆԱ ԿԱՆ (ԱՐ ԵՎԱՅԻՆ) ԼՈՒ ՍԱ-
ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ՝ ԼՈՒ ՍԱ ՄՈՒՏ ՆԵՐ, 
ԼՈՒ ՍԱ ՏԱՐ ՆԵՐ և ԴՐԱՆՑ  
Ա ՌԱ ՎԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 
Ե թե փոր ձենք հա կիրճ ձևա կեր պել, ա պա բնա կան 

(ար ևային) լու սա վո րու թյու նը ի րե նից ներ կա յաց նում 
է տար բեր շեն քե րի ու շի նու թյուն նե րի ներ սում ցե րե-
կային լույ սից օ գտ վե լու եր ևույ թը: Սո վո րա բար նկա տի 
են ու նե նում ոչ թե սո վո րա կան պա տու հան նե րի գոր-
ծա ծու թյու նը, այլ նո րա գույն մի ջոց նե րը: Նշենք, որ 
բնա կան լու սա վո րու թյու նը հա ջո ղու թյամբ լու ծում է եր-
կու հիմ ա կան կար ևոր հարց՝ 
1.  ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը՝ ին տեն սի-

վու թյուն, սպեկտր, լու սա վոր վա ծու թյան բաշխ վա-
ծու թյուն,

2.  է ներ գաար դյու նա վե տու թյուն:

 Վեր նա պա տու հան նե րի շարք
 Պա տու հան նե րի տեխ նո լո գի այի կի րառ ման սո վո-

րա կան ե ղա նա կից տար բեր վող օ րի նակ է՝ « վեր նա-
պա տու հան նե րի շար քը», ո րը լավ հայտ նի է ճար տա-
րա պե տու թյան մեջ, ե րբ լու սա մու տը գտն վում է աչ քի 
մա կար դա կից բա վա կան վեր՝ ա ռաս տա ղին մոտ մա-
սում (Ն կար 3):

1. DAY LIGHTING –  
WINDOWS,  
LIGHT PIPES,  
THEIR BENEFITS

In short, daylighting = benefiting from the daylight 
inside various buildings and constructions, usually 
meant beyond the regular window technology.  Note 
that the use of the daylighting is very successfully 
addressing two main important issues: 
1. Health related issues – intensity, spectrum, light 

distribution; 
2. Energy efficiency.

Clerestory Windows

An example of a window that goes beyond 
main mode of window technology is the so-called 
Clerestory Window, well known in architecture, - 
when the window is well above of the eye level, high 
on the wall (Figure 3). 

        

Figure 3. Clerestory Windows, known even from the medieval architecture. 
Source/Աղբյուրը` http://www.houzz.com/ideabooks/391008/list/batheinthelightofclerestorywindows, beeyoutifullife.com, www.nrel.gov, etc.

Ն կար 3. Մի շարք վեր նա պա տու հան ներ, ո րոնք հայտ նի են դեռևս միջ նա դա րյան ճար տա րա պե տու թյու նից
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 Վեր նա պա տու հան ներն ը նդ հա նուր առ մամբ շատ 
հար մա րա վետ լու սա վո րու թյուն են ա պա հո վում, քա-
նի որ չեն կու րաց նում դր սի պայ ծառ ու ղիղ լույ սով կամ 
ար ևի ու ղիղ ճա ռա գայթ նե րով՝ չա ռա ջաց նե լով շլաց
նող փայլ:

 

Եր դիկ-լու սա տար
 Հա ջորդ կար ևոր լու ծում՝ եր դիկ-լու սա տարն է, ո րի 

գա ղա փա րը ներ կա յաց ված է Նկար 4-ու մ, Նկար 5-ու մ 
և Նկար 6-ու մ:

Ն շենք, որ եր դիկ-լու սա տար նե րի ի րա կա նաց ման 
եր կու տար բե րակ կա՝
 y   Լու սա տար նե րի մի ջո ցով. այն հատ կա պես կար-

ևոր է այն շի նու թյուն նե րի հա մար, որ տեղ առ կա են 
ա ռանց լու սա մուտ նե րի ներ քին սե նյակ ներ,

 y   Ճար տա րա պե տա կան լու ծում՝ օգ տա գոր ծե լով լու-
սա վո րու թյան հա մար նա խագծ ված ան ցու ղի նե րը:

The clerestory windows in general provide very 
comfortable lighting, because they do not blind via 
direct bright outdoor light or direct sun rays, thus do 
not contribute into glare.

Skylights

The next important solution is the skylight, Figure 
4, Figure 5 and Figure 6 illustrate the concept.

Note that there are two realizations of the 
skylight:

 y Via light pipe concept. The latter is especially 
important for constructions that has internal 
rooms without any windows;

 y Architectural solution – using designed light 
passes.

Figure 4. The light pipe concept and a few realizations of the skylines with or without light pipes.

* Ամառվա ուժգին քամին աշտարակի վրայով 
անցնելիս հավաքում է արագություն և ստեղծում 
ցածր ճնշման գոտի, որը դուրս է մղում տաք օդը: 
Կառավարելի քիվերը և պասիվ օդամղիչներն 
ուժեղացնում են տաք օդի բնական հոսքն 
ամռանը և մնում են փակ ձմռանը՝ կանխելով ջերմ 
օդի արտահոսքը: Ձմռան արևն ավելացնում է 
ջերմություն: Բնակելի տարածքը պաշտպանված է 
ամառվա արևի ուղիղ ճառագայթներից:



- 126 -

CHAPTER 3.  Indoor lighting

Very often light pipes have matte diffusers 
that provide lambert diffusion of the light, which is 
especially attractive since provides smooth, even 
illumination – any surface is emitting according to 
lambert diffusion, if the brightness of the surface, in 
this case visible brightness, is the same regardless 
to the angle of the vision line to the surface 
that carries lambertian diffusion. This property 
is very much valued by artists, architects and 
photographers. The lighting setup shown on Figure 
5 is very close to a surface with lambertian diffusion 
of the matte semi-transparent diffusers. This effect 
is achieved also by using diffusers on the entrance 
of the light pipe.

Always important to remember that daylighting 
solutions work best with other solutions that energy 
efficient building science prescribes; as well as it 
is not less important to use the experience of the 
ergonomics, concepts of comfort and productivity.

Ն կար 4. Լու սա տար նե րի հաս կա ցու թյու նը և մի քա նի բնա կան լու սա վո րու թյան ի րա կա նա ցում՝ լու սա տար
նե րով և ա ռանց լու սա տար նե րի:

Figure 5. Acuity Brands, Inc. announces the opening of its renovated Sunoptics® facility and new Daylighting 
University training center located in Sacramento, CA. The new offices and training facility provide an 
opportunity for industry professionals to explore the benefits of daylighting. The facility features a 1,600 square 
foot daylighting training center where Sunoptics will host its Daylighting University, which offers monthly training 
seminars and opportunities for customer presentations. 
Source/Աղբյուրը` https://acuitybrands.wordpress.com/2012/07/12/acuitybrandsopensnewstateoftheartdaylightingtrainingcenteras
partofnewlyrenovatedsunopticsfacility/ 

Ն կար 5. «Acuity Brands, Inc.» ըն կե րու թյու նը  հայ տա րա րում է իր վե րա նո րոգ ված  «Sunoptics®» հաս տա
տու թյան և «Բ նա կան լու սա վո րու թյան հա մալ սա րան» ու սումն ա կան կենտ րո նի բաց ման մա սին, ո րոնք 
գտն վում են Կա լի ֆոր նի այի Սակ րա մեն տո քա ղա քում: Նոր գրա սե նյակ նե րը և ու սումն ա կան կենտ րո նը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ո լոր տի մաս նա գետ նե րին բա ցա հայ տե լու ցե րե կային լու սա վո րու թյան ա ռա
վե լու թյուն նե րը: Այս կա ռույցն ու նի 1.600 քա ռա կու սի ոտ նա չափ (մոտ 150 մ2) մա կե րե սով ցե րե կային լու
սա վո րու թյամբ ու սումն ա կան կենտ րոն, որ տեղ «Sunoptics»ը  տե ղա կայե լու է իր «Բ նա կան լու սա վո րու թյան 
հա մալ սա րա նը», ո րն ա մեն ա միս ա ռա ջար կում է սե մի նար ներ և հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա ճա խորդ
նե րին կազ մա կեր պել ի րենց շնոր հան դես նե րը:
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 Շատ հա ճախ լու սա տար ներն ու նե նում են փայ լատ՝ 
կաթ նա պա կե դի ֆու զոր ներ (լույ սի ցրիչ), ո րոնք ա պա-
հո վում են լույ սի լամ բեր տյան ցրում, ի նչն ա ռանձ նա կի 
գրավ չու թյուն ու նի, քա նի որ ա պա հո վում է մեղմ, հա-
վա սա րա չափ լու սա վո րու թյուն։ Մա կե րե սը լու սար ձա-
կում է ը ստ լամ բեր տյան դի ֆու զի այի, ե թե այդ մա կե-
րե սի պայ ծա ռու թյու նը ան կախ է այդ մա կե րե սը դի տե-
լու ան կյու նից: Այս հատ կու թյու նը շատ է ա րժ ևոր վում 
նկա րիչ նե րի, ճար տա րա պետ նե րի և լու սան կա րիչ նե-
րի կող մից: Ն կար 5-ու մ ցու ցադր ված լու սա վո րու թյան  
կազ մա կեր պու մը շատ մոտ է լամ բեր տյան դի ֆու զի ա 
ու նե ցող մա կե րե սի մի ջո ցով ստեղ ծած լու սա վո րու թյա-
նը: Այս է ֆեկ տը ստաց վում է նաև լու սա տա րի մուտ քի 
վրա լույ սի կաթ նա պա կյա ցրիչ ներ օգ տա գոր ծե լով:

 Միշտ կար ևոր է հի շել, որ բնա կան լու սա վոր ման 
լու ծում ե րը ա ռա վել լավ են աշ խա տում շեն քե րի է ներ-
գաար դյու նա վե տու թյան լու ծում ե րի հետ հա մա տեղ, 
ի նչ պես նաև պա կաս կար ևոր չէ էր գո նո մի կայի, հար-
մա րա վե տու թյան ու աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու-
թյան փոր ձի օգ տա գոր ծու մը:

 

Very often light pipes have matte diffusers 
that provide lambert diffusion of the light, which is 
especially attractive since provides smooth, even 
illumination – any surface is emitting according to 
lambert diffusion, if the brightness of the surface, in 
this case visible brightness, is the same regardless 
to the angle of the vision line to the surface 
that carries lambertian diffusion. This property 
is very much valued by artists, architects and 
photographers. The lighting setup shown on Figure 
5 is very close to a surface with lambertian diffusion 
of the matte semi-transparent diffusers. This effect 
is achieved also by using diffusers on the entrance 
of the light pipe.

Always important to remember that daylighting 
solutions work best with other solutions that energy 
efficient building science prescribes; as well as it 
is not less important to use the experience of the 
ergonomics, concepts of comfort and productivity.

Ն կար 4. Լու սա տար նե րի հաս կա ցու թյու նը և մի քա նի բնա կան լու սա վո րու թյան ի րա կա նա ցում՝ լու սա տար
նե րով և ա ռանց լու սա տար նե րի:

Figure 5. Acuity Brands, Inc. announces the opening of its renovated Sunoptics® facility and new Daylighting 
University training center located in Sacramento, CA. The new offices and training facility provide an 
opportunity for industry professionals to explore the benefits of daylighting. The facility features a 1,600 square 
foot daylighting training center where Sunoptics will host its Daylighting University, which offers monthly training 
seminars and opportunities for customer presentations. 
Source/Աղբյուրը` https://acuitybrands.wordpress.com/2012/07/12/acuitybrandsopensnewstateoftheartdaylightingtrainingcenteras
partofnewlyrenovatedsunopticsfacility/ 

Ն կար 5. «Acuity Brands, Inc.» ըն կե րու թյու նը  հայ տա րա րում է իր վե րա նո րոգ ված  «Sunoptics®» հաս տա
տու թյան և «Բ նա կան լու սա վո րու թյան հա մալ սա րան» ու սումն ա կան կենտ րո նի բաց ման մա սին, ո րոնք 
գտն վում են Կա լի ֆոր նի այի Սակ րա մեն տո քա ղա քում: Նոր գրա սե նյակ նե րը և ու սումն ա կան կենտ րո նը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ո լոր տի մաս նա գետ նե րին բա ցա հայ տե լու ցե րե կային լու սա վո րու թյան ա ռա
վե լու թյուն նե րը: Այս կա ռույցն ու նի 1.600 քա ռա կու սի ոտ նա չափ (մոտ 150 մ2) մա կե րե սով ցե րե կային լու
սա վո րու թյամբ ու սումն ա կան կենտ րոն, որ տեղ «Sunoptics»ը  տե ղա կայե լու է իր «Բ նա կան լու սա վո րու թյան 
հա մալ սա րա նը», ո րն ա մեն ա միս ա ռա ջար կում է սե մի նար ներ և հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա ճա խորդ
նե րին կազ մա կեր պել ի րենց շնոր հան դես նե րը:

Figure 6. Acuity Brands introduces the LightFlex™ system, a high performance prismatic daylighting solution 
for suspended-ceiling applications from Sunoptics. The LightFlex system makes optimal use of daylight 
throughout the day, delivering glare-free lighting while minimizing energy usage from electric lighting. Shown is 
the concept of the skylight.
Source/Աղբյուրը` https://acuitybrands.wordpress.com/2012/12/04/sunopticslaunchesprismaticdaylightingsolutionforsuspendedceiling
applicationsofferswidevarietyofchoicesinlensandsizeoptions/ 

Ն կար 6. «Acuity Brands»ը ներ կա յաց նում է «LightFlex™»ը՝ պրիզ մայի կի րառ մամբ հա մա կար գը, ո րը  հան
դի սա նում է «Sunoptics»ի կա խո վի ա ռաս տաղ նե րի հա մար բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ ցե րե կային լու սա
վո րու թյան լու ծում: «LightFlex» հա մա կար գը օր վա ըն թաց քում օպ տի մալ ձևով օգ տա գոր ծում է ցե րե կային 
լույ սը՝ ա պա հո վե լով ան փայլ լու սա վո րու թյուն, միև նույն ժա մա նակ նվա զեց նե լով է լեկտ րա կան լու սա վո րու
թյան կող մից է լեկտ րաէ ներ գի այի օգ տա գոր ծու մը: Նկա րում եր դիկլու սա տար գա ղա փա րի պատ կերն է:
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Լու սա թա փանց պա տեր, հա տակ
 Թա փան ցիկ կամ լու սա թա փանց պա տե րը, 

հա տա կը կամ տա նի քը ներ սի լու սա վո րու թյունն 
օպ տի մալ կեր պով կազ մա կեր պե լու մեկ այլ ժա մա-
նա կա կից մի ջոց են (Ն կար 7):

Translucent walls, floors

Transparent or translucent walls, floors 
and roofing is another modern means to 
optimize indoor lighting (Figure 7).

Figure 7. Effect of transparent or translucent walls, floors and roofing. 
Source/Աղբյուրը` https://www.reddit.com/r/pics/comments/3g09ev/room_with_mirrors_on_the_floor_ceiling_and_walls/,  
http://barnabygunning.com/_project.php?ID=3, brucine.blogspot.com, http://weburbanist.com/2013/10/07/houseofhempandblood16
futuristicbuildingmaterials/ .

Ն կար 7. Թա փան ցիկ կամ լու սա թա փանց պա տե րի, հա տա կի ու ա ռաս տա ղի կի րառ ման ար դյուն քը:
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2.  ՆԵՐ ՔԻՆ ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 
Է ՆԵՐ ԳԱԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՏԵԽ ՆՈ-
ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵՐ

 Ներ քին լու սա վո րու թյան է ներ գաար դյու նա վետ 
տեխ նո լո գի ա ներն ու լու ծում ե րը կա րե լի է բնո րո շել 
որ պես հետ ևյալ կե տե րի հա մադ րու թյուն.
 y   Ներ քին տա րածք նե րի ցե րե կային լու սա վո րու թյան 

ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ի նչ պես ար տա քին պա տու-
հան նե րի  այն պես էլ եր դիկ-լու սա տար նե րի օգ տա-
գործ մամբ: Ան կաս կած, ցե րե կային լու սա վո րու թյան 
ա ռա վել ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը հնա րա վոր է 
այն դեպ քում, ե րբ այն հաշ վի է ա ռն վել դեռևս շի նա-
րա րու թյան նա խագ ծային փու լում: Բնա կա նա բար, 
ան հրա ժեշտ է նաև հաշ վի առ նել աշ խար հագ րա-
կան, կլի մա յա կան, բնա պահ պա նա կան և տե ղան-
քին բնո րոշ այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 y   Շատ կար ևոր է ման րա մասն ու սում ա սի րել և հաշ-
վի առ նել շեն քի օգ տա տե րե րի պա հանջ նե րը՝ ել նե-
լով նրանց տա րի քային և մաս նա գի տա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րից: 

 y  Անհ րա ժեշտ է լայ նո րեն կի րա ռել լույ սի ժա մա նա կա-
կից աղ բյուր նե րը՝ տար բե րա կե լով դրանց մի շարք 
բնու թագ րե րը՝  է ներ գաար դյու նա վե տու թյան, հար-
մա րա վե տու թյան և աշ խա տու նա կու թյան բարձ-
րաց ման խն դիր ներն  ի րա գոր ծե լու նպա տա կով:  

 y  Հար կա վոր է հի շել, որ լու սա վո րու թյան հատ կա նիշ-
նե րը նե րա ռում են հետ ևյալ հա րա չա փե րը. 
 - լույ սի աղ բյու րի լու սար գա սի քը՝ ար տա հայտ ված 

լմ/Վտ-ով, ո րը ցույց է տա լիս լու սա տու ի 1 վատտ 
հզո րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող ճա ռա գայ-
թած լույ սի քա նա կու թյու նը, այ սինքն՝ է ներ-
գաար դյու նա վե տու թյու նը, 

 - աղ բյու րի գու յնի վե րար տադր ման ցու ցի չը, 
ա ռանց մի ա վո րի, ո րը ցույց է տա լիս տվյալ լույ սի 
աղ բյու րի ՝ գույ նե րը ճիշտ վե րար տադ րե լու կա-
րո ղու թյու նը  է տա լո նային (ս տու գան մուշ) լույ սի 
աղ բյու րի հա մե մատ,

 - աղ բյու րի կո րե լաց ված գու նային ջեր մաս տի ճա-
նը՝ ար տա հայտ ված կել վի նի աս տի ճան նե րով 
(Կ), ո րը նշա նա կա լի հո գե հու զա կան ազ դե ցու-
թյուն ու նի մարդ կանց վրա, այդ թվում՝ հաշ վի 
առ նե լով ցիր կա դյան ռիթ մի պա հանջ նե րը, այ-
սինքն՝ օր վա ժա մի և գու նային ջեր մաս տի ճա նի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը,

 - շեն քի տա րածք նե րում մա կեր ևույթ նե րի պայ ծա-
ռու թյու նը (մա կեր ևույթ նե րի լու սա վոր վա ծու թյան 
մա կար դա կը՝ ար տա հայտ ված լյուք սե րով), հաշ-
վի առ նե լով մա կեր ևույթ նե րի ան դրա դարձ ման 
գոր ծա կի ցը,

 - լու սա վո րու թյան ու ղղ վա ծու թյու նը կամ ցր վա ծու-
թյու նը, և հար մա րա վե տու թյու նը՝ շլաց նող փայ-
լից (կե տային աղ բյուր նե րից աչ քե րին ը նկ նող ու-
ղիղ լույ սից) խու սա փե լու ա ռու մով,

 - ան ցան կա լի կա պույտ լույ սի վտան գից և ու լտ րա-
մա նու շա կա գույն (Ո ւՄ) ճա ռա գայթ նե րի աղ բյուր-

2. ENERGY EFFICIENT 
INDOOR LIGHTING TECHNO- 
LOGIES AND SOLUTIONS

One can define the Energy efficient indoor 
lighting technologies and solutions as a combination 
of:

 y  Means to use the daylighting efficiently both 
from windows of external facades, and skylines 
for internal spaces. No doubt, that the most 
effective use of daylighting can be if it is planned 
starting from the design and architecture stage 
of any construction.  Naturally, the latter should 
involve the geographic, climatic, environmental 
and other local data.

 y  Importantly the requirements from the users 
of the buildings driven by their age and type 
of activities should be carefully examined and 
taken into account.  

 y  Modern light sources should be vastly 
implemented, variating a number of their 
characteristics to satisfy the energy efficiency 
goals and goals related to comfort and 
performance.  

 y  Necessary to remember that lighting 
characteristics involve the following parameters:

 - lighting source efficacy in Lm/W, showing 
amount of light that can be obtained from 1 
watt of power consumed – energy efficiency;

 - Color rendering index, unitless, showing the 
ability of the illumination to render the colors 
correctly;

 - Correlated color temperature in degrees of 
Kelvin that has substantial psycho-emotional 
effect on humans, including considerations 
of the circadian stimuli requirements, i.e. 
changing the color temperature during the 
time of the day;

 - The level of illumination of the surfaces 
in the building spaces in Lux, as well as 
luminance, with consideration of the albedo 
of the surfaces;

 - Directionality or diffusivity of the illumination, 
and comfort in terms of avoiding glare - the 
direct light from point sources reaching eyes 
of users;

 - Avoiding unwanted blue hazard and 
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նե րից խու սա փե լը, 
 - լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դակն ը ստ ան հրա-

ժեշ տու թյան կար գա վո րող՝ կա ռա վար ման ավ-
տո մատ հա մա կար գե րի օգ տա գոր ծու մը,

 - կա ռա վար ման հա մա կար գի ճկու նու թյու նը՝ լու-
սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կի, լույ սի ու ղղ վա-
ծու թյան/ցր ման, սպեկտ րի, ի նչ պես նաև լու սա-
տու նե րի խմ բա վոր ման ա ռու մով, ծա ռայեց նե լով 
այն հար մա րա վե տու թյա նը, աշ խա տան քին և 
գոր ծու նե ու թյան տե սա կին:

 y   Բո լոր դեպ քե րում, ան հրա ժեշտ է կա տա րել ցան-
կա ցած լուծ ման բնա պահ պա նա կան ազ դե ցու թյան 
քա նա կա կան գնա հա տում, օ րի նակ նոր է ներ-
գաար դյու նա վետ լամ պե րի տե ղադր ման ար դյուն-
քում գնա հա տել CO2 և այլ գա զե րի ար տա նե տում-
նե րի նվա զե ցու մը:

3.  ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ-
ԳԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
Է ՆԵՐ ԳԱԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ  
ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵ ՐՈՒՄ

 Կա ռա վար ման հա մա կար գը պետք է ու ղղ ված լի նի 
հետ ևյալ պա հանջ նե րը բա վա րա րե լուն.
1.  անհ րա ժեշտ լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը,
2.   լու սա վո րու թյան ավ տո մատ ան ջա տում, ե թե դրա 

կա րի քը չկա, օ րի նակ՝ ե րբ սե նյա կում ոչ ոք չկա, 
3.  ավ տո մատ ան ցում բնա կան լու սա վո րու թյան,
4.  բ նա կան լույ սի կա ռա վա րում՝ շեր տա վա րա գույր նե-

րի, շվա քա րան նե րի կամ է լեկտ րաք րո մային պա-
տու հան նե րի մի ջո ցով (տե՛ս Ն կար 8),

5. յու րա քան չյուր լու սա տու ի, նրա պայ ծա ռու թյան և 
սպեկտ րի (գու նային ջեր մաս տի ճան) ա ռան ձին կա-
ռա վար ման հնա րա վո րու թյուն, 

6. ուղղ վա ծու թյան/ցր վա ծու թյան գոր ծակ ցի կա ռա վա-
րում օպ տի կա կան մի ջոց նե րի, լու սա տու նե րի, օ րի-
նակ՝ կե տային լու սա տու նե րի, լույ սի ար հես տա կան 
աղ բյուր նե րի և դի ֆուզ աղ բյուր նե րի պայ ծա ռու թյան 
մա կար դակ նե րի հա վա սա րակշռ ման մի ջո ցով,

7. Ծ րագ րա վոր ված լու սա վո րում՝ ա ռան ձին կամ 
խմ բա վոր ված լու սա տու նե րի մի ջո ցով, ո րը թույլ 
կտա բա վա րա րել  հար մա րա վե տու թյա նը, աշ խա-
տան քի ար դյու նա վե տու թյա նը և գոր ծու նե ու թյան 
տե սա կին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: 
Ան կաս կած, այս պի սի կա ռա վա րու մը պետք է լի նի 

« խե լա ցի տուն» կամ « խե լա ցի տա րած քի» հաս կա ցու-
թյան մաս:

Ն ման մո տե ցում կա րե լի է կի րա ռել նաև ճար տա-
րա պե տա կան լու սա վո րու թյան հա մար:

ultraviolet (UV) sources

 - Using automated control systems addressing 
the level of illumination depending on the 
demand;

 - Flexibility of the control system in terms of 
level of illumination, directionality/diffusivity, 
spectrum and grouping to conform to the 
comfort, performance and type of the activity.

 y  In all cases, the environmental impact of any 
solution should be estimated in quantitative 
manner, e.g when replacing by more efficient 
light sources, estimate CO2 and other gas 
emission savings.

3. CONTROL SYSTEMS 
AND THEIR APPLICATION 
FOR ENERGY EFFICIENT 
SOLUTIONS

A control system should address the following 
requirements:

1.  the level of needed illuminance;
2.  automatic switch off lighting if there is no 

demand – e.g. the room is not occupied;
3.  automatic switch to daylighting;
4.  control of the daylighting via blinds, ownings, 

or electrochromic windows (see Figure 8);
5. Possibility of separate control of each luminary 

and its brightness and spectrum (color 
temperature);

6.  Control directionality/diffusivity ratio either 
via optical means or via balancing between 
the levels of brightness of luminaria of e.g. a 
spotlight, floodlight and diffuse sources;

7.  Perform programmed lighting via individual or 
grouped luminaria to conform to the comfort, 
performance and type of the activity.

No doubt that this kind of control should be a 
part of smart home or smart space concept.

Similar approach can be implemented for 
architectural lighting.
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4. APPROACHES FOR 
ENERGY EFFICIENT UPGRADE 
OF LIGHTING SYSTEMS

When the upgrade is due in an existing 
construction, in contrast to starting with the 
architectural design, the energy efficient lighting will 
have to conform to already existing walls, windows 
and other elements. 

Daylighting

In this case the daylighting can be performed 
through upgrade of existing windows with 
consideration of electrochromic ones, adding of 
certain type of reflection (Figure 9) and shading 
devices, or implementation of heliostats if possible 
(Figure 10, Figure 11).  

Figure 8. Examples of action of blinds, ownings, and electrochromic windows.
Source/Աղբյուրը` https://www.yellowpages.com.au/qld/lutwyche/queenslandblindsandawnings15442851listing.html,    
http://home.howstuffworks.com/homeimprovement/construction/green/smartwindow3.htm

Ն կար 8. Շեր տա վա րա գույր նե րի, շվա քա րան նե րի կամ Է լեկտ րաք րո մային պա տու հան նե րի գոր ծած ման 
օ րի նակ ներ: 

4.  ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ-
ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ Է ՆԵՐ ԳԱԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ-
ՎԵՏ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ 
ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐ 

Ե թե ար դի ա կա նա ցու մը պետք է կա տա րել պատ-
րաս տի կա ռույ ցի ներ սում, ա պա, ի տար բե րու թյուն 
ճար տա րա պե տա կան նախագծումի, սկ սե լուց, է ներ-
գաար դյու նա վետ լու սա վո րու թյու նը պետք է հա մա պա-
տաս խա նեց նել ար դեն գո յու թյուն ու նե ցող պա տե րին, 
պա տու հան նե րին և այլ տար րե րին: 

Բ նա կան լու սա վո րու թյուն 
Այս դեպ քում բնա կան լու սա վո րու թյու նը կա րե լի է 

ա պա հո վել առ կա լու սա մուտ նե րի ար դի ա կա նաց ման 
մի ջո ցով՝ հաշ վի առ նե լով է լեկտ րաք րո մային պա տու-
հան նե րը, ան դրա դարձ ման (Ն կար 9) և ստ վեր գցե լու 
սար քե րի ո րո շա կի տե սակ ներ ա վե լաց նե լը, կամ, հնա-
րա վո րու թյան դեպ քում, հե լի ոս տատ նե րի կի րա ռու մը 
(Ն կար 10, Ն կար 11):
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Heliostats are whether influence ready mirrors 
that have a mechanism to direct the solar rays at 
desired direction, e.g. entrance of a skyline or a 
window.

Figure 9. Window reflector for daylighting in an existing building.

Ն կար 9. Շեն քում լու սա մու տի՝ ցե րե կային լույ սի ան դրա դար ձի չի ա վե լա ցում:

Figure 10. Heliostat to illuminate a window. 
Source/Աղբյուրը`  http://wikoda.com/product/sunflower/ 

Ն կար 10. Հե լի ոս տատ, ո րը լու սա վո րում է լու սա մու տը:

 Հե լի ոս տատ նե րը ե ղա նա կի ազ դե ցու թյա նը / կար-
կուտ, քա մի/ դի մա կայե լու պատ րաստ հայե լի ներ են, 
ո րոնք ու նեն այն պի սի մե խա նիզմ, որ թույլ է տա լիս 
ար ևի ճա ռա գայթ ներն ու ղ ղել ցան կա լի ու ղ ղու թյամբ, 
օ րի նակ՝ դե պի եր դիկ-լու սա տա րի մուտ քը կամ ա ռան-
ձին լու սա մու տը:

In fact here heliostat helps the operation of 
a skyline or a lightpipe. A more straightforward 
approach is to use a heliostat just to illuminate a 
window, as shown in Figure 10.

Ըստ է ու թյան, այս տեղ հե լի ոս տատ ներն օգ նում 
են բնա կան լու սա վո րու թյան կամ եր դիկ-լու սա տար-
նե րի աշ խա տան քին: Ա վե լի ան մի ջա կան մո տե ցում 
է հե լի ոս տա տը պար զա պես մի լու սա մուտ լու սա վո-
րե լու հա մար օգ տա գոր ծե լը, ի նչ պես ցու ցադր ված է 
Ն կար 10-ու մ:
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The goals of upgrade of electric 
lighting system

The goals for the lighting system upgrade are:

 y  Replace older, power consuming light sources 
with newer, energy efficient ones

 y  Improve the illuminance level, bring them to a 
level prescribed by standards and norms

 y  Improve the color characteristics, i.e. the 
correlated color temperature and color rendering 
index

 y  Perform automation, to avoid losses in non-
occupied room, and for advanced systems to 
conform the light level and spectrum to circadian 
rhythms, to perform more comfort and safety.

For detailed steps and calculation of the 
upgrade, please see Chapter 6.

Figure 11. Illustration of heliostat action. 
Source/Աղբյուրը` Lumena.ch, http://www.tectonicaonline.com/topics/lighting/daylightingnorbertlechner/26/ 

Ն կար 11. Հե լի ոս տա տի աշ խա տան քը: 

Է լեկտ րա կան լու սա վո րու թյան հա մա-
կար գի ար դի ա կա նաց ման նպա տակ նե րը
 Լու սա վո րու թյան հա մա կար գի ար դի ա կա նաց ման 

նպա տակ ներն ե ն՝
 y   Լու սա վո րու թյան հին, է ներ գա տար աղ բյուր նե րը 

փո խա րի նել նոր, է ներ գաար դյու նա վետ աղ բյուր նե-
րով,

 y   Բա րե լա վել լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը, այն 
հասց նել ստան դարտ նե րով ու նոր մե րով սահ ման-
ված մա կար դա կի,

 y   Բա րե լա վել գու նային հատ կա նիշ նե րը, այ սինքն՝ կո-
րե լաց ված գու նային ջեր մաս տի ճա նը և գու նա փո-
խանց ման ցու ցի չը,

 y   Կա տա րել ավ տո մա տա ցում՝ դա տարկ սե նյակ նե-
րում կո րուստ նե րից խու սա փե լու հա մար, ի սկ ա ռա-
ջան ցիկ հա մա կար գե րի հա մար՝ լու սա վոր վա ծու-
թյան մա կար դակն ու սպեկտ րը ցիր կա դյան ռիթ-
մե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու, ա ռա վել հար-
մա րա վե տու թյուն և ան վտան գու թյուն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով: 
Ար դի ա կա նաց ման ման րա մասն քայ լե րի ու հաշ-

վար կի հա մար տե՛ս Գլուխ 6-ը:
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5. STANDARDS AND NORMS  
FOR INDOOR LIGHTING, 
MEASUREMENT 
METHODOLOGY

The standards are driven a lot by psychic-
emotional and psychic-biological effects.  A 
number of parameters are defining the quality 
illumination, as shown in Figure 12.

Figure 12. Best practices of lighting design: parameters of illumination.  
Source/Աղբյուրը` http://www.lightingdeluxe.com/workplacelightingergonomics.html 

Ն կար 12. Լու սա վո րու թյան նա խագծ ման ա ռա ջա տար փոր ձի օ րի նակ ներ. լու սա վո րու թյան հա րա չա փեր: 

5.  ՆԵՐ ՔԻՆ ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 
ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ՆԵՐՆ ՈՒ ՆՈՐ ՄԵ ՐԸ, 
ՉԱՓ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ - 
ԹՅՈՒ ՆԸ

Ս տան դարտ նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են 
հո գե հու զա կան և հո գե բա նա կան-կեն սա բա նա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րով: Մի շարք հա րա չա փե րով սահ-
ման վում է լու սա վո րու թյան ո րա կը, ի նչ պես պատ կեր-
ված է Ն կար 12-ու մ:

The following is a citation from an excellent 
article for architects https://www.archtoolbox.
com/materials-systems/electrical/recommended-
lighting-levels-in-buildings.html, https://www.
archtoolbox.com/, n.d.

Recommended Lighting Levels in 
Buildings 

Lighting in our living and workplaces is critically 
important for our ability to accomplish tasks 
efficiently and safely. In addition, proper light 
levels prevent eyestrain, which allows us to work 
comfortably for longer periods of time. This article 
covers proper lighting levels and will include various 
lighting concepts during the conversation. If you 

Ս տորև ներ կա յաց վում է մեջ բե րում ճար տա րա-
պետ նե րին ու ղ ված հրա շա լի հոդ վա ծից՝ https://
www.archtoolbox.com/materials-systems/electrical/
recommended-lighting-levels-in-buildings.html, https://
www.archtoolbox.com/, n.d.:

 Շեն քե րում ա ռա ջարկ վող  
լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դակ նե րը
Տ նե րում և աշ խա տան քային վայ րե րում լու սա վոր

վա ծու թյու նը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի մեր ար դյու
նա վետ ու ան վտանգ աշ խա տան քի հա մար: Ա վե լին, 
լու սա վոր վա ծու թյան պատ շաճ մա կար դա կը կան խում 
է աչ քի լար վա ծու թյու նը, ին չը մեզ թույլ է տա լիս եր
կա րատև և հար մա րա վետ աշ խա տել: Այս հոդ վա
ծում ան դրա դարձ է կա տար վում լու սա վոր վա ծու թյան 
պատ շաճ մա կար դակ նե րին.  ըն թաց քում կներ կա յաց
վեն նաև լու սա վո րու թյա նը վե րա բե րող ո րոշ հաս կա
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need to brush up on the basics of lighting, check 
out our Properties of Light article, https://www.
archtoolbox.com/representation/architectural-
concepts/lightingconcepts.html.

There are two main concepts that architects 
need to understand as they plan lighting in their 
buildings: Light Levels and Lighting Power Density.

Since we are concerned mainly with 
accomplishing tasks in our buildings, we need to 
understand the Illuminance, or the amount of light 
that is hitting a surface. In an office, we might want 
to understand the amount of light that is hitting our 
desk; however, in a gymnasium or corridor we may 
be more interested in the amount of light hitting the 
floor.

ցու թյուն ներ: Ե թե ցան կա նում եք թար մաց նել լու սա վո
րու թյան հի մունք նե րի մա սին ձեր գի տե լիք նե րը, ա պա 
ծա նո թա ցեք մեր «Լույ սի հատ կու թյուն նե րը» հոդ վա
ծի հետ, https://www.archtoolbox.com/representation/
architecturalconcepts/lightingconcepts.html: 

Ի րենց շեն քե րի լու սա վո րու թյու նը նա խագ ծե լիս, 
ճար տա րա պետ նե րը պետք է հաշ վի առ նեն եր կու հիմ-
նա կան հաս կա ցու թյուն՝ լու սա վոր վա ծու թյան մա կար-
դակ նե րը և լու սա վո րու թյան հզո րու թյան  խտու թյու նը:

 Քա նի որ մեզ հիմ ա կա նում հե տաքրք րում  են շեն-
քի ներ սում կա տար վող աշ խա տանք նե րը, մեզ պետք 
է հաս կա նալ աշ խա տան քային մա կե րե սի լու սա վոր վա-
ծու թյու նը կամ մա կե րե սին ը նկ նող լույ սի քա նա կու թյու-
նը: Գրա սե նյա կում կար ևոր է ի մա նալ մեր գրա սե ղա-
նին ը նկ նող լույ սի քա նա կու թյու նը, մինչ դեռ մար զաս-
րա հում կամ մի ջանց քում ա վե լի կար ևոր է հա տա կին 
ը նկ նող լույ սի քա նա կու թյու նը:

Illuminance is measured in foot candles (FC) or 
lux. 1 FC is the amount of light that hits a 1 square 
foot surface when 1 lumen is shined from 1 foot 
away – this equates to 1 lumen per square foot. 1 
lux is the amount of light that hits a 1 square meter 
surface when 1 lumen is shined from 1 meter away 
– this equates to 1 lumen per square meter. 10 lux 
is roughly 1 FC.

We need to provide enough light to allow people 
to accomplish see their tasks, but not so much light 
that it is hard to see the tasks – over lighting is just 
as bad as under lighting. Detailed tasks like drafting 
require more light, while general tasks like walking 

Figure 13. Illuminance: amount of light hitting a surface (FC – foot candle).

Նկար 13. Մակերեսի լուսավորվածությունը. մակերեսի միավորին ընկնող լույսի քանակությունը  
(ՈՄ՝ ոտնաչափմոմ):

 Լու սա վոր վա ծու թյու նը չա փում են ոտ նա չափ-կան-
դե լով (ՈԿ) կամ լյուք սով: 1 ՈԿ-ը լույ սի այն քա նա կու-
թյունն է, որ ը նկ նում է 1 քա ռա կու սի ոտ նա չափ մա կե-
րե սին, ե րբ 1 մո մի լու սատ վու թյա նը հա մար ժեք լույ սի 
աղ բյու րը լու սար ձա կում է 1 ոտ նա չափ հե ռա վո րու թյու-
նից. սա հա վա սար է 1 լյու մեն/1 քա ռա կու սի ոտ նա չա-
փին: 1 լյուք սը լույ սի այն քա նա կու թյունն է, որ ը նկ նում 
է 1 քա ռա կու սի մետր մա կե րե սին, ե րբ 1 մո մի լու սատ-
վու թյա նը հա մար ժեք լույ սի աղ բյու րը լու սար ձա կում է 
1 մետր հե ռա վո րու թյու նից. սա հա վա սար է 1 լյու մեն/1 
քա ռա կու սի մետ րին: 10 լյուք սը  մո տա վո րա պես 1 ՈԿ է:

 Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել այն քան լու սա վոր վա ծու-
թյուն, որ աշ խա տան քի ա ռար կան լի նի պարզ տե սա-
նե լի, սա կայն ոչ այն չափ, որ շլաց նի. գեր լու սա վոր-
վա ծու թյու նը նույն քան վատ է, որ քան թեր լու սա վոր-
վա ծու թյու նը: Ման րա մասն աշ խա տանք նե րի, ի նչ պես 
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can be accomplished with less light.

The most cited reference for lighting levels is the 
IESNA2 Lighting Handbook, which is published by 
the Illuminating Engineering Society. The lighting 
levels listed below come from the Handbook as well 
as various other lighting references.

Lighting Power Density (LPD)*

Lighting power density is the amount of power 
used by lighting per unit of building area. In the 
United States, LPD is measured in watts per 
square foot. Included in the watt measurement is all 
power consumed by light fixtures, ballasts, controls, 
transformers, etc. – essentially, if the component or 
device is involved in lighting, it must be included in 
the calculation.

Lighting power density is established by local 
and international codes. The values listed below for 
LPD come from the 2015 version of the International 
Energy Conservation Code (IECC 2015). Please 
keep in mind that certain cities or states may have 
codes that require LPDs to be a certain percentage 
BELOW the IECC. Always make sure to check your 
local codes before establishing LPD criteria for your 
project.

There are two ways to calculate the lighting power 
density. The first way is to use an LPD that applies 
to the full building based on the type of building 
(school, museum, office, etc.) -- this method is very 
basic and is called the Building Area Method. The 
second way is to calculate the LPD based on each 
specific room and is called the Space-by-Space 
method -- this method is much more accurate and 
may result in a lower LPD number, which is helpful 
when applying for utility incentives.

Many utility incentive programs require the 
design team to improve upon the lighting power 
density baseline required by local codes. For 
instance, a utility incentive program may require a 
15% (or more) improvement over the baseline LPD 
in order to receive a lower electricity rate.

2   Illuminating Engineering Society of North America, www.ies.org
*   To prevent excessive illumination, inclusion of this amendment into new building codes of the RA is currently under discussion  

Ներկայումս քննարկվում է այս հարաչափի ներառումը ՀՀ շին. նորմերում՝ գերլուսավորությունը կանխելու նպատակով:

օ րի նակ՝ նա խագծ ման հա մար, ան հրա ժեշտ է ա վե լի 
շատ լույս, ի սկ ը նդ հա նուր բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե-
րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ քայ լե լը, կա րե լի է կա տա րել ա վե լի 
քիչ լույ սի պայ ման նե րում:

 Լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դակ նե րի մա սին ա մե-
նա շատ մեջ բեր վող հղու մը «IESNA2 Lighting Handbook» 
գիրքն է (Հյու սի սային Ա մե րի կայի Լու սա վո րու թյան 
ճար տա րա գի տա կան մի ու թյան – ՀԱԼՃՄ, « Լու սա-
վո րու թյան ձեռ նարկ»), ո րը հրա տա րակ վել է « Լու սա-
վո րու թյան ճար տա րա գի տա կան մի ու թյան» կող մից: 
Ստորև թվարկ ված լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դակ-
նե րը բեր ված են այդ ձեռ նար կից և լու սա վո րու թյան 
մա սին այլ տար բեր աղ բյուր նե րից:

 Լու սա վո րու թյան հզո րու թյան խտու թյուն 
(ԼՀԽ)*
 Լու սա վո րու թյան հզո րու թյան խտու թյու նը՝  լու սա-

վո րու թյան օգ տա գոր ծած հզո րու թյան քա նա կու թյունն 
է շեն քի մեկ մի ա վոր մա կե րե սին: Մի ա ցյալ Նա հանգ-
նե րում ԼՀԽ-ն չա փում են վատտ  քա ռա կու սի ոտ նա-
չա փով  (Վտ/ քառ. ոտ նա չափ): Վատ տի չափ ման մեջ 
նե րառ ված է այն ո ղջ հզո րու թյու նը, ո րը սպառ վում 
է լու սա տու սար քե րի, բա լաստ նե րի, կա ռա վար ման 
սար քե րի, տրանս ֆոր մա տոր նե րի և այլ սար քե րի կող-
մից. ը ստ է ու թյան, ե թե որ ևէ բա ղադ րիչ կամ սարք 
ներգ րավ ված է լու սա վո րու թյան մեջ, ա պա այն պետք 
է նե րառ վի հաշ վար կում:

 Լու սա վո րու թյան հզո րու թյան խտու թյու նը սահ ման-
վում է տե ղա կան և մի ջազ գային օ րենք նե րով: ԼՀԽ-ի 
ստորև բեր ված ար ժեք նե րը վերց րել ե նք Է ներ գախ-
նայո ղու թյան մի ջազ գային կո դեք սի 2015 թ. տար բե-
րա կից (Է ԽՄԿ 2015/IECC 2015): Խնդ րում ե նք նկա տի 
ու նե նալ, որ ո րոշ քա ղաք ներ կամ նա հանգ ներ կա-
րող են չու նե նալ օ րենք ներ, ո րոնք պա հան ջում են, որ 
ԼՀԽ-ն կազ մի Է ԽՄԿ-ից ցածր ի նչ-որ տո կոս: Միշտ 
ստու գեք տե ղա կան օ րենք նե րը՝ նախ քան ձեր նա-
խագ ծի հա մար ԼՀԽ չա փա նիշ ներ սահ մա նե լը:

 Լու սա վո րու թյան հզո րու թյան խտու թյու նը չափ-
վում է եր կու ե ղա նա կով: Ա ռա ջին ե ղա նա կով ո րոշ-
վող ԼՀԽ-ն կի րառ վում է ամ բողջ շեն քի նկատ մամբ և 
կախ ված է շեն քի տե սա կից (դպ րոց, թան գա րան, գրա-
սե նյակ, այլ). այս մե թո դը բնույ թով շատ պար զու նակ է  
և կոչ վում է « շեն քի տա րած քի» մե թոդ: Ե րկ րորդ ե ղա-
նա կը յու րա քան չյուր ա ռան ձին սե նյա կի ԼՀԽ-ի հաշ-
վարկն է և կոչ վում է « տա րածք առ տա րածք» մե թոդ. 
այս մե թո դը շատ ա վե լի ճշգ րիտ է և կա րող է ստաց վել 
ա վե լի փոքր ԼՀԽ թիվ, ո րը կա րող է թույլ տալ օ գտ վել 
կո մու նալ խթան նե րի հա մա կար գե րից:

 Կո մու նալ խթան նե րի քա ղա քա կա նու թյան մի շարք 
ծրագ րեր, հեն վե լով տե ղի օ րենք նե րի վրա, պա հան-
ջում են նա խագ ծող թի մե րից բա րե լա վել լու սա վո րու-
թյան հզո րու թյան խտու թյան ե լա կե տային ցու ցա նի շը: 
Օ րի նակ՝ կո մու նալ խթան նե րի ծրագ րով կա րող է պա-
հանջ վել ԼՀԽ-ի ե լա կե տային ցու ցա նի շի նկատ մամբ 
15% (կամ ա վե լի) բա րե լա վում՝ է լեկտ րաէ ներ գի այի 
ա վե լի ցածր սա կագ նից օ գտ վե լու հա մար:
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Recommended Light Levels by 
Space

The table below provides recommended light 
levels from the IESNA Lighting Handbook and 
LPD levels from the IECC 2015. Check your local 
jurisdiction for other or more stringent requirements. 
The US General Services Administration provides 
lighting levels and LPDs for US Government 
buildings, which can be used as a guide for other 
types of buildings.

The required light levels are indicated in a range 
because different tasks, even in the same space, 
require different amounts of light. In general, low 
contrast3 and detailed tasks require more light 
while high contrast and less detailed tasks require 
less light.

Please keep in mind that this chart is not 
comprehensive. The IESNA Lighting Handbook 
has pages and pages of various categories. If you 
have a very specific need, we recommend further 
research.

The overall general requirements for the 
illuminance norms are shown in Figure 13, as a 
function of tasks performed.  The general logic 
here is related to the accuracy of the tasks to be 
performed – smaller are elements that are involved 
in the task, higher is the responsibility, lesser is the 
contrast, higher should be the illumination level.

A citation4 from the International Energy Agency  
Annex 45 (see the table on the next page).

3 The degree of sight differentiation among various task details.  
Առարկայի տարբեր մասերի միջև տեսողության կողմից տարբերակման աստիճան:

4 http://www.lightinglab.fi/IEAAnnex45/guidebook/4_lighting%20and%20energy%20standards%20and%20codes.pdf

 Լու սա վոր վա ծու թյան ա ռա ջարկ վող  
մա կար դակ ներն՝ ը ստ տա րած քի
Ս տորև բեր ված ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են 

ՀԱԼՃՄ-ի « Լու սա վո րու թյան մա սին ձեռ նարկով» 
ա ռա ջարկ վող լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դակ նե րը 
և Է ԽՄԿ 2015-ով ա ռա ջարկ վող ԼՀԽ մա կար դակ նե-
րը: Այլ կամ ա վե լի խիստ պա հանջ նե րի առ կա յու թյու-
նը կա րե լի է ստու գել ու սում ա սի րե լով տվյալ ե րկ րում 
ըն դուն ված ստան դարտ նե րը: Ա ՄՆ-ի «Ընդ հա նուր ծա-
ռա յու թյուն նե րի վար չու թյու նը» լու սա վոր վա ծու թյան 
մա կար դակ ներ և ԼՀԽ-ներ է սահ մա նում Ա ՄՆ կա ռա-
վա րա կան շեն քե րի հա մար, ին չը կա րե լի է օգ տա գոր-
ծել որ պես ու ղե ցույց՝ այլ տի պի շեն քե րի հա մար:

 Լու սա վոր վա ծու թյան պա հանջ վող մա կար դակ նե-
րը նշ ված են մի ջա կայ քով, ո րով հետև տար բեր գոր-
ծո ղու թյուն ներ, նույ նիսկ միև նույն տա րած քում, պա- 
 հան ջում են լույ սի տար բեր քա նա կու թյուն: Ընդհանուր 
առմամբ, ցարծ կոնտրաստով3 և բազմատարր առար- 
կաների պատկեր կազմելու համար մարդու տեսո- 
ղությունը պահանջում է ավելի շատ լույս, քան բարձր 
կոնտրաստով և սակավատարրի համար:

Խնդ րում ե նք նկա տի ու նե նալ, որ այս ա ղյու սա կը 
ամ բող ջա կան չէ: ՀԱԼՃՄ-ի « Լու սա վո րու թյան մա սին 
ձեռ նարկու մ» կան տար բեր կա տե գո րի ա ներ նկա րագ-
րող բազ մա թիվ է ջեր: Ե թե ձեզ շատ կոնկ րետ պա հանջ 
է ան հրա ժեշտ, խոր հուրդ ե նք տա լիս կա տա րել ա վե լի 
ման րա մասն հե տա զո տու թյուն:

 Լու սա վոր վա ծու թյան նոր մե րի ը նդ հա նուր պա-
հանջ նե րը ներ կա յաց ված են Ն կար 13-ու մ՝ կախ ված 
աշ խա տան քի կամ գոր ծո ղու թյան բնույ թից: Ը նդ հա-
նուր տրա մա բա նու թյունն այս տեղ կապ ված է կա տար-
վե լիք գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշգր տու թյան հետ՝ որ քան 
փոքր են գոր ծո ղու թյան մեջ նե րառ ված բա ղադ րիչ-
նե րը, կամ որ քան բարձր է պա տաս խա նատ վու թյու-
նը, կամ որ քան փոքր է կոնտ րաս տը, այն քան բարձր 
պետք է լի նի լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը:

 Մեջ բե րում4 Մի ջազ գային է ներ գե տիկ գոր ծա կա լու-
թյան Հա վել ված 45-ի ց (տես հաջորդ էջի աղյուսակը):
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Room type / Սենքի տեսակ

Light level / Լուսավորության 
մակարդակ

IECC* 2015, lighting 
power density (W/foot2) / 
ԷԽՄՆ* 2015, հզորության 

խտու-թյուն (Վտ/
ոտնաչափ)

foot candles / 
ոտնաչափ-մոմ lux / լյուքս

Bedroom – 
Dormitory

ննջասենյակ-
հանրակացարան 20-30 200-300 0.38

Cafeteria – Eating ճաշարան-սննդի 
ընդունման հատված 20-30 200-300 0.65

Classroom – 
General լսարան-ընդհանուր 30-50 300-500 1.24

Conference Room համաժողովների 
դահլիճ 30-50 300-500 1.23

Corridor միջանցք 5-10 50-100 0.66
Exhibit Space ցուցասրահ 30-50 300-500 1.45
Gymnasium 
– Exercise / 

Workout

մարզադահլիճ-
վարժություն / 

մարզանք
20-30 200-300 0.72

Gymnasium – 
Sports  / Games

մարզադահլիճ-սպորտ /
խաղեր 30-50 300-500 1.20

Kitchen / Food 
Prep

խոհանոց / սննդի 
պատրաստում 30-75 300-750 1.21

Laboratory
(Classroom)

լաբորատորիա 
(դասասենյակ) 50-75 500-750 1.43

Laboratory 
(Professional)

լաբորատորիա 
(մասնագիտական) 75-120 750-1200 1.81

Library - Stacks գրադարան-գրապահոց 20-50 200-500 1.71
Library – Reading 

/ Studying
գրադարան-ընթերցում 

/ ուսումառություն 30-50 300-500 1.06

Loading Dock բեռնման հարթակ 10-30 100-300 0.47
Lobby - Office /

General
նախասրահ-

գրասենյակ/ընդհանուր 20-30 200-300 0.90

Locker Room հանդերձարան 10-30 100-300 0.75
Lounge / 

Breakroom
հանգստի / ընդմիջման 

սենյակ 10-30 100-300 0.73

Mechanical / 
Electrical Room

մեխանիկական /
էլեկտրական 

սարքավորումերի 
սենյակ

20-50 200-500 0.95

Office – Open գրասենյակ-բաց 30-50 300-500 0.98

Office – Private / 
Closed

գրասենյակ-
առանձնասենյակ / 

փակ
30-50 300-500 1.11

Parking – Interior ավտոկայանատեղի-
ներքին 5-10 50-100 0.19

Restroom / Toilet զուգարան 10-30 100-300 0.96
Retail Sales մանրածախ առևտուր 20-50 200-500 1.59

Stairway աստիճանավանդակ 5-10 50-100 0.69
Storage Room - 

General պահեստ-ընդհանուր 5-20 50-200 0.63

Workshop արհեստանոց 30-75 300-750 1.59

* International Energy Conservation Code / Էներգախնայողության միջազգային նորմեր
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4.1.5  Recommended illuminance 
levels 

Details  of  the  recommended  illuminance  
values  for  office  lighting  found  in  different  national 
recommendations  worldwide  are  tabulated  
in  Appendix  A.  Basically,  the  differences  in 
recommended illuminances are not high since they 
tend to be related to the CIE recommendations. 
However, there are countries which recommend 
lower values of minimum illuminance.  

The ISO standard ISO 8995-1:2002 (CIE 
2001/ISO 2002) states that in the areas where 
continuous work is carried out the maintained work 
plane illuminance should not be less than 200 lx. In 
all the reviewed  recommendations,  the minimum  
work  plane  illuminances  in  offices  were  higher.  

Figure 13. Levels of illumination as a function of tasks performed. 
Source/Աղբյուրը` http://www.iloencyclopaedia.org/contents/partvi16255/lighting 

Ն կար 13. Լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դակ նե րը՝ կախ ված կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րից:

Խորհուրդ տրվող լուսավորվածություն (լյուքս)
Առավել հստակ տեսողություն պահանջող առաջադրանքներ (օրինակ՝ վիրահատություն) 
Առանձնապես հստակ տեսողություն պահանջող առաջադրանքներ (օրինակ՝ միկրոէլեկտրոնիկայի հավաքակցում)
Ճշգրտություն պահանջող երկարատև առաջադրանքներ (օրինակ՝ միկրոէլեկտրոնիկայի, ժամացույցների պատրաստում)
Տեսողության նկատմամբ հատուկ պահանջներով առաջադրանքներ (օրինակ՝ փորագրություն, գործվածքների զննում)
Տեսողության նկատմամբ միջին պահանջներով առաջադրանքներ (օրինակ՝ միջին ծանրության մեքենաների և սարքավորումների 
արտադրություն, գրասենյակային տարածք)
Տեսողության նկատմամբ սահմանափակ պահանջներով առաջադրանքներ (օրինակ՝ ծանր մեքենաշինություն, համաժողովների 
դահլիճներ)
Շարունակական աշխատանքի համար չնախատեսված տարածքներ (օրինակ՝ պահեստային տարածքներ, շենքերիշինությունների 
մուտքերսանդղքավանդակներ)
Միայն որպես կարճ ժամանակահատվածում այցելուներին ուղղորդելու միջոց 
Մութ միջավայրերում հասարակության համար բաց գոտիներ  
Գործունեության նկարագրված յուրաքանչյուր տեսակին վերաբերում են լյուքսի երեքական արժեքներ
A` ընդհանուր լուսավորություն չծանրաբեռնված երթևեկության գոտիներում կամ տեսողության նկատմամբ ցածր պահանջներով 
տարածքներում
B` ընդհանուր լուսավորություն շենքերիշինությունների ներսում աշխատելու համար
C` լրացուցիչ լուսավորում հստակ տեսողություն պահանջող առաջադրանքների համար

4.1.5 Լու սա վոր վա ծու թյան ա ռա ջարկ վող 
մա կար դակ նե րը
 Տար բեր ե րկր նե րում պե տա կան  հանձ նա րա րա-

կան նե րով գրա սե նյա կային տա րածք նե րի լու սա վո-
րու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի սահ ման ված 
ար ժեք նե րը ներ կա յաց ված են Հա վել ված Ա-ու մ: Ը ստ 
է ու թյան, ա ռա ջարկ վող լու սա վոր վա ծու թյան ար ժեք-
նե րում տար բե րու թյուն նե րը մեծ չեն, քա նի որ դրանք 
հիմ ված են Լու սա վո րու թյան մի ջազ գային հանձ նա-
ժո ղո վի (ԼՄՀ/CIE) ա ռա ջար կու թյուն նե րի վրա: Այ նու ա-
մե նայ նիվ, կան ե րկր ներ, ո րոնք ա ռա ջար կում են նվա-
զա գույն լու սա վոր վա ծու թյան ա վե լի փոքր ար ժեք ներ:

Ս տան դար տաց ման մի ջազ գային կազ մա կեր պու-
թյան ISO 8995-1:2002 (CIE 2001/ISO 2002) ստան-
դար տը սահ մա նում է, որ մշ տա պես ակ տիվ աշ խա-
տան քային տա րածք նե րում, լու սա վոր վա ծու թյու նը 
չպետք է լի նի 200 լյուք սից պա կաս: Ու սում ա սիր ված 
բո լոր հանձ նա րա րա կան նե րում գրա սե նյակ նե րի աշ-
խա տան քային տա րած քի նվա զա գույն լու սա վոր վա-
ծու թյու նը բարձր էր: ISO 8995-1:2002 ստան դար տը 
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ISO 8995-1:2002 standard does not give any 
recommendation for uniformity of illuminance on 
the work plane,  but  suggests  that  the  illuminance  
in  the  vicinity  of  the  task  should  not  be  too  
low  in comparison to the illuminance on task area. 
For example, the illuminance in the vicinity5 of task 
is 300 lx for a task with illuminance of 500 lx, 200 lx 
for a task with illuminance of 300 lx. However, the 
illuminance in the vicinity of task should be equal to 
the illuminance in the task area if the value for  task  
illuminance  is  below  200  lx.  In  most  countries  
which  were  reviewed,  the  minimum maintained  
illuminance  on  desks  for  regular  office  work  is  
500  lx,  but  lower  values  are recommended in 
India (300 lx), Denmark (300 lx), USA (depending 
on type of task) and Australia (320  lx). Minimum  
illuminance  values  for  lounges,  lobbies  and  
corridors  are  specified within  a range from 50 to 
100 lx depending on country.  

Basic measurement  
methodology

The measurement of the illumination is being 
performed mostly by the lux meters (Figure 14), 
that have a response spectrum very close to that 
of human eye photopic vision. 

5 The terms used in softwares for lighting calculations, to which Chapter 5 is dedicated - are: Task area, Surrounding area and Background 
area. For each case the uniformity and values for this areas are specified by CIE

 Համակարգչային ծրագրերում լուսավորվածության հաշվարկների համար օգտագործվող եզրույթները, որոնց նվիրված է Գլուխ 5-ը, 
աշխատանքային տարածք, մոտակա շրջակայք և hետին պլան եզրույթներն են: Յուրաքանչյուր դեպքի համար այս տարածքների 
լուսավորվածության համասեռությունն ու արժեքները սահմանված են ԼՄՀ-ի կողմից:

Figure 14. Lux meters.

Ն կար 14. Լյուք սա չա փեր:

աշ խա տան քային տա րած քում լու սա վոր վա ծու թյան 
հա մա սե ռու թյան մա սին որ ևէ հանձ նա րա րա կան չի 
տա լիս, սա կայն ա ռա ջար կում է ա պա հո վել, որ շատ 
մեծ տար բե րու թյուն չլի նի աշ խա տան քային տա րած քի 
և դրա ան մի ջա կան շր ջա կայ քի լու սա վոր վա ծու թյան 
միջև: Օ րի նակ՝ աշ խա տան քային տա րած քի շր ջա կայ-
քում լու սա վոր վա ծու թյու նը5 300 լյուքս է, ի սկ աշ խա-
տան քային տա րած քում՝ 500 լյուքս, կամ աշ խա տան-
քային տա րած քի շր ջա կայ քում լու սա վոր վա ծու թյու նը 
200 լյուքս է, ի սկ աշ խա տան քային տա րած քում՝ 300 
լյուքս: Այ նու ա մե նայ նիվ, աշ խա տան քային տա րած քի 
շր ջա կայ քի լու սա վոր վա ծու թյու նը պետք է հա վա սար 
լի նի աշ խա տան քային տա րած քի լու սա վոր վա ծու թյա-
նը, ե թե աշ խա տան քային տա րած քի լու սա վոր վա ծու-
թյան ար ժե քը ցածր է 200 լյուք սից: Ու սում ա սիր ված 
ե րկր նե րից շա տե րում սո վո րա կան գրա սե նյա կային 
աշ խա տան քի դեպ քում գրա սե ղան նե րի պա հանջ վող 
նվա զա գույն լու սա վոր վա ծու թյու նը 500 լյուքս է, մինչ-
դեռ ա վե լի փոքր ար ժեք ներ են սահ ման վում Հնդ կաս-
տա նում (300 լյուքս), Դա նի ա յում (300 լյուքս), Ա ՄՆ-ու մ 
(կախ ված աշ խա տան քի տե սա կից) և Ա վստ րա լի ա յում 
(320 լյուքս): Հանգս տի սե նյակ նե րի, նա խաս րահ նե րի 
և մի ջանցք նե րի հա մար լու սա վոր վա ծու թյան նվա զա-
գույն ար ժեք նե րը սահ ման ված են 50-100 լյուք սի մի-
ջա կայ քում՝ կախ ված ե րկ րից:

 Չափ ման հիմ ա կան  
մե թո դա բա նու թյու նը
 Լու սա վո րու թյան չա փու մը հիմ ա կա նում կա-

տար վում է լյուքս մետ րով (Ն կար 14), ո րի զգայ նու-
թյան սպեկտ րը շատ մոտ է մար դու աչ քի ցե րե կային 
(ֆո տո պիկ) տե սո ղու թյա նը:
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The measurement is performed on the 
particular surface of interest – table, floor, wall, 
etc Figure 15. Certain types of measurements 
require taking into consideration the reflections 
from the walls, etc., but the lux meter by its nature 
of measurement cannot take this into 
consideration.  However, the reflectance from the 
wall is yet another parameter that plays an 
important role in the lighting design Figure 16.

See Chapter 5 for lighting design and related 
measurement approaches.

Figure 15. Measuring the illuminance level.

Ն կար 15. Լու սա վոր վա ծու թյան մա կար դա կի չա փում:

 Չա փու մը կա տար վում է հե տաքրք րու թյուն ներ-
կա յաց նող մա կե րե սին՝ սե ղան, հա տակ, պատ, և 
այլն (Ն կար 15): Ճշգ րիտ չա փում ե րը պա հան ջում 
են հաշ վի առ նել նաև այլ մա կեր ևույթ նե րից (պա տե-
րից, ա ռաս տա ղից և այլն) ե կած ան դրա դար ձում-
նե րը, սա կայն չափ ման իր բնույ թով լյուք սա չա փը 
չի կա րող է դա հաշ վի առ նել, ե թե հա մալր ված չէ 
հա տուկ կի սաս ֆե րիկ (կի սագն դաձև) ըն դու նի չով: 
Այ դու հան դերձ, այլ մա կեր ևույթ նե րից ան դրա դար-
ձում ե րը ևս մեկ հա րա չափ է, որ կար ևոր դեր է խա-
ղում լու սա վո րու թյան նա խագծ ման գոր ծում (Ն կար 
16):

 Լու սա վո րու թյան նա խագծ ման և չափ ման մո տե-
ցում ե րի հա մար տե՛ս Գլուխ 5-ը:

Figure 16. Computer mapping and simulation via false color are important tools for the lighting design 
technology – 3D computer aided design (CAD) has been used. 
Source/Աղբյուրը` http://pages.uoregon.edu/hof/s00libr/methodology.html 
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Ն կար 16. Կեղծ գույ նե րի մի ջո ցով հա մա կարգ չային քար տե զագ րու մը և սի մու լյա ցի ան լու սա վո րու թյան նա
խագծ ման տեխ նո լո գի այի կար ևոր գոր ծիք ներ են. օգ տա գործ վել է ավ տո մատ նա խագծ ման ե ռա չափ հա
մա կարգ (CAD): 
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