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 Է ՆԵՐ ԳԱԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ԼՈՒ ՍԱ
ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Ար հես տա կան լու սա վո րու թյան հա մա կար գերն ար-
դի ա կա նաց նե լու հա մար հար կա վոր է հաշ վի առ նել 
հետ ևյալ խն դիր նե րը.
1. Է ներ գաար դյու նա վե տու թյուն, 
2. Ավ տո մատ հա մա կար գե րի  ներդ րում՝ հար մա րա-

վե տու թյան և է ներ գաար դյու նա վե տու թյան բարձ-
րաց ման նպա տա կով,

3.  Լու սա վո րու թյան կո րե լաց ված (փոխ կա պակց ված) 
գու նային ջեր մաս տի ճա նի բա րե լա վում՝ ցիր կա-
դային ռիթ մե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա-
մար:
 Միև նույն ժա մա նակ, ար դի ա կա նա ցու մը կա րող է 

նաև նե րա ռել.
4.  Լու սա վոր վա ծու թյան կամ պայ ծա ռու թյան մա կար-

դակ նե րի՝ նոր մե րին ու ստան դարտ նե րին հա մա-
պա տաս խա նու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը,

5.  Գե ղար վես տա կան կամ ճար տա րա պե տա կան նոր 
նա խագ ծի ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 
Է ներ գաար դյու նա վետ ար դի ա կա նա ցու մը հիմն ված 

է այն պի սի հա րա չա փե րի հա մե մա տու թյան վրա, ի նչ-
պի սիք ե ն՝ լամ պի գի նը, նրա աշ խա տան քային կյան քի 
տևո ղու թյու նը (եր կա րա կե ցու թյու նը)՝ ը ստ նրա սպաս-
վող շա հա գործ ման ժա մե րի, և է ներ գաար դյու նա վե-
տու թյան հա րա չա փե րից որ ևէ մե կը՝ լույ սի աղ բյուր նե-
րի լու սար գա սի քը կամ ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու-
թյու նը:

 Միշտ հնա րա վոր է լու սար գա սի քից ան ցնել լու-
սային ար դյու նա վե տու թյան, այ սինքն օգ տա կար գոր-
ծո ղու թյան գոր ծակ ցին և հա կա ռա կը:

 Հի շենք, որ լու սաար գա սի քը (K) սահ մա նում է լույ սի 
աղ բյուր նե րի լու սային ար դյու նա վե տու թյու նը: Սա աղ-
բյու րից ար ձակ վող լու սային հոս քի և ճա ռա գայ թային 
հոս քի միջև հա րա բե րու թյունն է. K = IL / PR, ար տա-
հայտ ված լմ/Վտ – ո վ։

 Լու սային ար դյու նա վե տու թյու նը (E) կամ լու սային 
օգ տա կար գոր ծո ղու թյան գոր ծա կի ցը (լու սային ՕԳԳ-ն) 
սահ մա նում է լույ սի աղ բյուր նե րի ար դյու նա վե տու թյու-
նը՝ սո վո րա կան տո կո սային հա րա բե րու թյամբ (Վտ/
Վտ): Սա աղ բյու րից ար ձակ վող տե սա նե լի (լու սային) 
ճա ռա գայ թային հոս քի և ը նդ հա նուր ճա ռա գայ թային 
հոս քի միջև հա րա բե րու թյունն է: Այլ կերպ ա սած, լու-
սային ար դյու նա վե տու թյու նը ցույց է տա լիս ճա ռա-
գայթ ման ը նդ հա նուր հզո րու թյան հա մե մա տու թյամբ 
տե սա նե լի լույ սի վե րած վող հզո րու թյան բաժինը.  
E = PL / PR: 

Ա ռա վել հա ճախ, հա մա պա տաս խա նա բար օգ տա-
գործ վում են լույ սի աղ բյու րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
(ՕԳԳ-ն), որ պես լու սային տի րույ թում ճա ռա գայթ ման 
PL հզո րու թյան (կամ հոս քի) և աղ բյու րի կող մից սպառ-
վող PC ը նդ հա նուր հզո րու թյան հա րա բե րու թյուն. EB 
= PL / PC , և, աղ բյու րի լու սար գա սի քը ցույց է տա լիս 
ա ռա ջա ցած լյու մեն նե րի քա նա կու թյու նը՝ ճա ռա գայթ-

TECHNICAL AND ECONOMIC 
PRINCIPLES OF ENERGY 
EFFICIENT LIGHTING

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

1. Energy efficiency

2. Introduce automation for more comfort, as well 
as for energy efficiency

3. Improve the lighting correlated color temperature, 
color rendering index to fit circadian rhythms.

At the same time, the upgrade may also involve:

4. Need to satisfy the illumination or luminance 
levels per norms and standards

5. Need to perform new artistic or architectural 
design

The energy efficient upgrade is based on the 
comparison of parameters, such as the price of the 
light bulb, its lifetime (or longevity) in operational 
hours and one of energy efficiency parameters: 
luminous efficacy or overall efficiency of the light 
sources.

It is always possible to switch between the 
luminous efficacy and luminous efficiency. 

Let’s recall, that luminous efficacy, K, defines 
the efficiency of light sources. This is the ratio of 
luminous flux to radiant flux emitted by a source, K 
= IL / PR, in lm/W. In other words, luminous efficacy 
shows the lumens generated versus the total 
radiation of power. 

Luminous efficiency, E, defines the physical 
efficiency of light sources in terms of usual 
percentage, W/W. This is the ratio of visible 
(luminous) radiant flux to total radiant flux emitted 
by a source. In other words, luminous efficiency 
shows the portion of power that became visible light 
versus the total power of radiation, E = PL / PR.

More frequently are used: the wall plug efficiency, 
the ratio of the power of the radiation in the visible 
range to power consumed by a source, EB = PL / 
PC; and the wall plug efficacy, the ratio of luminous 
flux to power consumed by a source, KB = IL / PC. In 
other words, luminous efficacy shows the lumens 
generated versus the total wattage consumed from 
the wall plug.

Manufacturers usually provide the KB value for a 
particular lighting product.  It takes into account also 
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ման աղ բյու րի սպա ռած ը նդ հա նուր հզո րու թյան (Վտ) 
հա մե մա տու թյամբ. KB = IL / PC:

 Լամպ ար տադ րող նե րը տվյալ ար տադ րան քի հա մար 
սո վո րա բար տրա մադ րում են KB ար ժե քը: Այն հաշ վի է 
առ նում նաև է ներ գի այի փո խա կերպ ման կա րուստ նե-
րը, օր.՝ ե թե ան հրա ժեշտ է փո փո խա կան հո սան քից 
հաս տա տուն հո սան քի կամ այլ փո խա կեր պում: Ե թե 
այն փո խա կեր պիչն ու նի η ար դյու նա վե տու թյուն, ա պա 
աղ բյու րի լու սար գա սի քը՝ KB, կլի նի լու սար գա սի քը (K) 
բազ մա պատ կած η-ով, և սա այն է, ի նչ կա րե լի է գտ նել 
ար տադ րո ղի մաս նագ րե րում: Լու սային ար դյու նա վե տու-
թյան ա ռու մով ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը կլի նի 
ηE: Այս հա րա չա փը հեշ տու թյամբ հնա րա վոր է օգ տա-
գոր ծել ար դյուն քում ստաց վող լու սային ար դյու նա վե տու-
թյան հաշ վարկ ման հա մար: 

Այս բո լոր հա րա չա փե րը ման րա մասն նկա րագր վել 
են Գլուխ 1-ու մ: 

Ինչ պես նշ վեց, տն տե սա կան հաշ վար կի տրա մա բա-
նու թյու նը հիմն ված է լամ պի գնի, ը ստ շա հա գործ ման 
ժա մե րի նրա կյան քի տևո ղու թյան (կամ եր կա րա կե ցու-
թյան) և լույ սի աղ բյուր նե րի լու սային ար դյու նա վե տու-
թյան վրա (Ն կար 1):

power conversion losses, e.g. if an AC to DC or 
other conversion is needed. If that converter has 
η efficiency, then the wall plug efficacy KB will be 
luminous efficacy, K, times η, and this is what 
one can find in the specs of a manufacturer. If 
talking in terms of Luminous efficiency, then total 
efficiency EB would be ηE.  This parameter is 
very easy to use for calculations of the resulting 
lighting efficiency.

All these parameters has been described in-
depth in Chapter 1.

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

 Հա ջորդ բաժ նում այս բո լոր հա րա չա փե րը հա-
մադր վել են ո րո շում կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
մեկ հա րա չա փում, ո րը կոչ վում է ճա ռա գայ թային տե-
սա նե լի ել քային հոս քի 1 կՎտժ-ի նոր մա վոր ված ար-
ժեք (LCOVIbulb):

Option 1. Incandescent lightbulb
Տարբերակ 1. Շիկացման լամպ

Lifetime, 1500 hours
Կյանքի տևողությունը՝ 1500 ժամ

Luminous efficiency, 1.5%
Լուսային արդյունավետությունը (ՕԳԳ)՝ 1.5%

Price, US$ 0.5
Գինը՝ 0.5 ԱՄՆ դոլար

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

Option 2. Fluorescent lightbulb 
Տարբերակ 2. Ֆլուորեսցենտային լամպ

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

Lifetime, 7500 hours
Կյանքի տևողությունը՝ 7500 ժամ

Price, US$ 3
Գինը՝ 3 ԱՄՆ դոլար

Power consumption rating, 0.012 kW
Հզորությունը՝ 0.012 կՎտ

Figure 1. Comparison parameters between incandescent and fluorescent lightbulbs.

Ն կար 1. Շի կաց ման և ֆլու ո րես ցեն տային լամ պե րի հա րա չա փե րի հա մե մա տու թյուն:

Next section allows combining all parameters 
into one decision parameter, called the levelized 
cost of the 1 kWh of outputted radiant visible flux 
(LCOVIbulb).
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Գ ԼՈՒԽ 6. Է ներ գաար դյու նա վետ լու սա վո րու թյան տեխ նի կա կան և տն տե սա կան սկզ բունք նե րը

1. Assessment of energy saving 
benefits of artificial illumination – 
description of the methodology 

A more formal and detailed calculation is 
described below.

In summary, the parameters that influence the 
performance of the light sources are the following:

1. Price, $, AMD, etc.

2. Efficacy, lm/W or efficiency, %

3. Longevity, hours

4. SPD, CRI or CQS – suitability for the application

5. The timing of the lighting – startup time, inertia 
towards AC frequency

Now let’s assume that parameters ## 4 and 5 are 
satisfied.  Than the calculation is straightforward.

Let’s denote:

Pbulb = the power consumption rating of the 
lightbulb, kW

Cbulb = the cost of the lightbulb of the same 
particular consumption power rating

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

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

Hbulb = longevity of the lightbulb, hours 

IRV = the radiant visible flux, IRV = Ebulb x Pbulb, kW

OVIbulb = the total outputted radiant visible flux 
of the lightbulb during its whole lifetime, OVIbulb =  
IRV x Hbulb, in kilowatt-hours (kWh)

PrkWh = price of one kWh

OCbulb = the operational cost of the lightbulb 
during its whole lifetime, OCbulb = PrkWh x Pbulb x Hbulb

TCbulb = the total cost of the lightbulb purchase 
and operation

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

Equation 1-1

TCbulb = Cbulb + OCbulb = Cbulb + PrkWh Pbulb Hbulb

 1. Ար հես տա կան լու սա վո րու թյան 
է ներ գախ նայո ղու թյան օ գուտ նե րի  
գնա հա տում. մե թո դա բա նու թյան  
նկա րագ րու թյուն
Ս տորև ներ կա յաց ված է ա վե լի ֆոր մալ և ման րա-

մասն հաշ վարկ: 
Այս պի սով, լույ սի աղ բյուր նե րի ար դյու նա վե տու-

թյան վրա ազ դող հա րա չա փե րը հետ ևյալն են.
1.  Գին, $, ՀՀԴ, այլ
2.  Լու սար գա սիք՝ լմ/Վտ, կամ ար դյու նա վե տու թյուն՝ % 
3. Եր կա րա կե ցու թյուն, ժամ 
4. Հզորության սպեկտ րալ բաշ խում (Հ ՍԲ), ԳՓՑ կամ 

ԳՈՍ (գույ նի ո րա կի սանդ ղակ)՝ կի րառ ման հա մար 
պի տա նի ու թյուն

5.  Լու սա վո րու թյան ժա մա նա կային կար գա վո րում՝ 
գոր ծարկ ման սկիզբ, ի ներ ցի ա փո փո խա կան հո-
սան քի հա ճա խու թյան նկատ մամբ 
Այժմ ե կեք են թադ րենք, թե 4-րդ և 5-րդ հա րա չա փե-

րը բա վա րար ված են: Այդ դեպ քում հաշ վար կը պարզ է: 

Ե կեք սահ մա նենք.
Pbulb = լամ պի հզո րու թյու նը, կՎտ

Cbulb = տվյալ հզո րու թյամբ լամ պի ար ժե քը

UC1kW bulb = 1 կՎտ հզո րու թյամբ լամ պի ար ժե քը, են-
թադ րե լով UC1kW bulb = Cbulb/Pbulb գծային կապ

Ebulb = ηE, ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյուն (ՕԳԳ), 
որ տեղ η-ն է լեկտ րա կան կեր պա փոխ ման ՕԳԳ-ն է, 
E-ն՝ լու սային ար դյու նա վե տու թյու նը

Hbulb = լամ պի աշ խա տան քային եր կա րա կե ցու թյու-
նը, ժամ 

IRV = ճա ռա գայ թային (ռա դի ո մետ րիկ) տե սա նե լի 
հոս քի հզո րու թյու նը, IRV = Ebulb x Pbulb, կՎտ

OVIbulb = իր ո ղջ կյան քի ըն թաց քում լամ պի ճա ռա-
գայ թային ը նդ հա նուր տե սա նե լի ել քային հոս քին հա-
մա պա տաս խա նող է ներ գի ան, OVIbulb = IRV x Hbulb, կի լո-
վատտ ժա մով (կՎտժ)

PrkWh = մեկ կՎտժ- է լեկտ րաէ ներ գի այի գի նը

OCbulb = իր ո ղջ կյան քի ըն թաց քում լամ պի շա հա-
գործ ման ծախ սը, OCbulb = PrkWh x Pbulb x Hbulb

TCbulb = լամ պի գն ման և շա հա գործ ման ը նդ հա նուր 
ծախ սը

 Հեշտ է նկա տել, որ լամ պի գն ման և շա հա գործ ման 
ը նդ հա նուր ծախ սը ար տա հայտ վում է հետ ևյալ հա վա-
սար ման մի ջո ցով.

 Հա վա սա րում 1-1

TCbulb = Cbulb + OCbulb = Cbulb + PrkWh Pbulb Hbulb
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Let’s define also: 

LCOVIbulb = the levelized cost of the 1 kWh of 
outputted radiant visible flux. Since OVIbulb = IRV x 
Hbulb, we can define the levelized cost of each 1 
kWh of the total outputted radiant visible flux as:

LCOVIbulb  = TCbulb / OVIbulb 

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

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

= Cbulb/(IRV Hbulb) + PrkWh/Ebulb

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

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

Thus, 

Equation 1-2

LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb + PrkWh]

Easy to notice that higher is the longevity, lesser 
is the contribution of the bulb cost; lower is the 
efficiency, higher is the levelized cost of the 1 kWh 
output radiant visible flux.

Using LCOVIbulb as the single main parameter, 
allows comparing entirely different types of light 
sources having different lightbulb costs, longevity 
and efficiency. This single parameter may serve as 
the only one to make lighting economic decisions, 
if other factors, such as aforementioned SPD, CRI 
or CQS – suitability for the application, the timing 
of the lighting – startup time, inertia towards AC 
frequency – are equal.

2. Assessment of economic 
benefits of artificial illumination: 
examples for LED, CFL and 
luminescent lights 

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

 Ե կեք նաև սահ մա նենք.
LCOVIbulb = ճա ռա գայ թային տե սա նե լի ել քային հոս-

քի 1 կՎտժ-ի նոր մա վոր ված ար ժե քը: Քա նի որ OVIbulb 
= IRV x Hbulb, ա պա կա րող ե նք ճա ռա գայ թային ը նդ հա-
նուր տե սա նե լի ել քային հոս քի յու րա քան չյուր 1 կՎտժ-ի 
նոր մա վոր ված ար ժե քը սահ մա նել՝

LCOVIbulb  = TCbulb / OVIbulb

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

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

= Cbulb/(IRV Hbulb) + PrkWh/Ebulb

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

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

Այս պի սով,

 Հա վա սա րում 1-2

LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb + PrkWh]

 Հեշտ է նկա տել, որ որ քան բարձր է եր կա րա կե ցու-
թյու նը, այն քան ցածր է լամ պի ար ժե քի ներդ րու մը, որ-
քան ցածր է ՕԳԳ-ն, այն քան բարձր է ճա ռա գայ թային 
տե սա նե լի ել քային հոս քի 1 կՎտժ-ի նոր մա վոր ված ար-
ժե քը:

LCOVIbulb-ը որ պես մեկ հիմն ա կան հա րա չափ օգ-
տա գոր ծե լը թույլ է տա լիս հա մե մա տել լույ սի աղ բյուր-
նե րի խիստ տար բեր տե սակ ներ, ո րոնք ու նեն լամ պե-
րի տար բեր ար ժեք ներ, եր կա րա կե ցու թյուն և ՕԳԳ: Այս 
հա րա չա փը կա րող է ծա ռայել որ պես լու սա վո րու թյան 
տն տե սա կան ո րո շումն եր կա յաց նե լու մի ակ հա րա չափ, 
ե թե մյուս գոր ծոն նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ վե րո հի շյալ 
ՀՍԲ, ԳՎՑ կամ ԳՈՍ՝ կի րառ ման հա մար պի տա նի ու-
թյու նը, լու սա վո րու թյան ժա մա նա կային կար գա վո րու-
մը՝ մի աց ման ժա մա նա կը, փո փո խա կան հո սան քի հա-
ճա խու թյան նկատ մամբ ի ներ ցի ան, հա վա սար են:

 2. Ար հես տա կան լու սա վո րու թյան  
տն տե սա կան օ գուտ նե րի գնա հա տում. 
լու սա դի ո դային, կոմ պակտ ֆլու ո րես ցեն
տային և լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի 
օ րի նակ ներ
 Այժմ հեշտ է կա տա րել լույ սի տար բեր աղ բյուր նե րի 

հա մե մա տու թյուն՝ մի այն LCOVIbulb-ի, այն է ճա ռա գայ-
թային տե սա նե լի ել քային հոս քի 1 կՎտժ-ի նոր մա վոր-
ված ար ժե քը հաշ վե լու մի ջո ցով: Ա ղյու սակ 1-ու մ ցույց 
է տր ված Ն կար 1-ի օ րի նա կում բեր ված շի կաց ման և 
ֆլու ո րես ցեն տային լամ պե րի հաշ վար կը, ի սկ վեր ջին 
սյու նա կում ա վե լաց վել է լու սա դի ո դային լամպ՝ հա-
րա կից հա րա չա փե րով: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, որ 
բո լոր լամ պե րի ար ժեք նե րի ներդրումը լույ սի տե սա-
նե լի ել քային կՎտժ-ի ա ռու մով գրե թե նույնն են, սա-
կայն ֆլու ո րես ցեն տային կամ լու սա դի ո դային լամ պե-
րի է ներ գաար դյու նա վե տու թյան հետ ևան քով նրանց 
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Գ ԼՈՒԽ 6. Է ներ գաար դյու նա վետ լու սա վո րու թյան տեխ նի կա կան և տն տե սա կան սկզ բունք նե րը

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

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

Ա ղյու սակ 1. Լու սային տե սա նե լի ել քային հոս քի 1 կՎտժ-ի նոր մա վոր ված ար ժե քի հաշ վար կը, LCOVIbulb

Indicator Incandescent
Շիկացման

Fluorescent
Ֆլուորես
ցենտային

LED
Լուսադի
ոդային

Ցուցիչ

Ebulb 1.50% 6.00% 10.00% Ebulb

Cbulb $ 0.50 $ 3.00 $ 8.00 Cbulb

Pbulb, kW 0.060 0.012 0.008 Pbulb, կՎտ

UC1kW bulb $ 8.33 $ 250 $ 1,000 UC1kW bulb

Hbulb, hours 1500 7500 25000 Hbulb, ժամ

PrkWh $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 PrkWh

= (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb], 
per kWh of luminous energy 
(lightbulb cost contribution)

$ 0.370 $ 0.556 $ 0.4
= (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb], լուսային 
էներգիայի 1 կՎտժ-ի համար 
(լամպի արժեքի ներդրում)

= (1/ Ebulb) [PrkWh], per kWh 
of luminous energy (power 
rating, i.e. consumption 
contribution)

$ 6.667 $ 1.667 $ 1.0

= (1/ Ebulb) [PrkWh], լուսային էներ- 
գիայի 1 կՎտժ-ի համար (հզորու- 
թյան, այսինքն՝ էլեկտրաէներգիայի 
սպառման ներդրումը)

LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW 

bulb/Hbulb + PrkWh], per kWh of 
luminous energy

$ 7.037 $ 2.222 $ 1.4
LCOVIbulb = (1/ Ebulb) [UC1kW bulb/Hbulb 
+ PrkWh], լուսային էներգիայի 1 
կՎտժ-ի համար

է ներ գա տա րու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը, այ սինքն՝ 
շա հա գործ ման ծախ սե րը, շատ ա վե լի քիչ են:

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

Table 2. Years of operation for the three options.

Daily usage hours 5 5 5 Օ րա կան շա հա գործ ման ժա մե րը
Days 300 1500 5000 Օր
Years 0.82 4.1 13.7 Տա րի

 Ա ղյու սակ 2. Շա հա գործ ման տա րի նե րը ե րեք տար բե րա կի հա մար:

 Հետևեք նաև Աղյուսակ 1-ի փոխակերպումներին 
տեսնելու համար, թե ինչպես են շա հա գործ ման ժա-
մե րը վե րած վում շա հա գործ ման տա րի նե րի:

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

Another, simpler approach is presented below.

Այս կերպ չա փա զանց հեշտ է հա մե մա տել տար բե-
րակ նե րը: Այս պես կա րե լի է նաև հա մե մա տու թյուն կա-
տա րել փո ղո ցային, ճար տա րա պե տա կան, ար դյու նա-
բե րա կան և այլ տի պի լու սա վո րու թյուն նե րի հա մար:

Ս տորև ներ կա յաց ված է մեկ այլ՝ ա վե լի պարզ մո-
տե ցում:
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Upgrade of electric  
lighting system

Here are the steps to upgrade the electric 
lighting system:

1. Identify, if there are plans to remodel the 
building, the space or home. If so, design the 
lighting as needed. Take into consideration that 
the interior design has a significant effect on the 
lighting – e.g. through colors and brightness of 
the walls, ceiling and the floor. If no plans for 
remodeling, proceed to the next step.

2. Perform an audit of the existing lighting system, 
take data for each luminaire for its consumption, 
operating hours, and purpose – defining special 
needs for level of illuminance spectrum (color 
temperature), etc., and create a summary table.

The principle is simple - one needs to start from 
finding out which lights consume the most of energy 
with goal to replace them with more efficient ones. 

One can start from a floor plan (Figure 2), where 
all lights are identified and labelled for a very small 
1 bedroom apartment.

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

Ն կար 2. Մեկ նն ջա րան ու նե ցող շատ փոքր բնա կա րա նի հա տա կա գիծ՝ լու սա տու նե րի նկա րագ րու թյամբ: 

Bedroom
Ննջարան

Bath
Լոգարան

Closet
Մառան

Pa
nt

ry

Living room
Հյ�րասենյակ

Kitchen
Խոհանոց

Patio/
Balcony

Վերանդա/
պատշգամբ

Bedroom wall 1: 
1x60 W incandescent
Ննջասենյակի պատ 1,
1x60 Վտ շիկացման լամպ

Living room wall 1: 2x60 W incandescent
Հյ�րասենյակի պատ 1, 
2x60 Վտ շիկացման լամպ

Living room wall 2: 
2x60 W incandescent
Հյ�րասենյակի պատ 2, 
2x60 Վտ շիկացման լամպ

Living room wall 4: 
2x60 W incandescent
Հյ�րասենյակի պատ 4, 
2x60 Վտ շիկացման լամպ

Kitchen bar: 
3x50 W incandescent

Հյ�րասենյակի պատ 3, 
2x60 Վտ ֆլ�որեսցենտային լամպ

Խոհանոցի բար,
3x50 Վտ շիկացման լամպ

Խոհանոցի գազօջախ,
1x40 Վտ շիկացման լամպ

Patio/balcony: 
2x15 W fluorescent.

Kitchen stove: 1x40 W incandescentKitchen table: 3x20 W fluorescentPantry wall: 1x60 W incandescent
Խոհանոցի սեղան,

3x20 Վտ ֆլ�որեսցենտային լամպ
Մառանի պատ,

1x60 Վտ շիկացման լամպ

Վերանդա/
պատշգամբ, 2x15Վտ 
ֆլ�որեսցենտային
լամպ

Living room ceiling: 
7x50 W incandescent
Հյ�րասենյակի
առաստաղ, 
7x50 Վտ շիկ. լամպ

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

Bath mirror: 1x40 W fluorescent
Լոգարանի հայելի, 1x40 Վտ ֆլ�որեսցենտային լամպ

Bath
ceiling:

1x100 W
incandescent
Լոգարանի

 հայելի,
 1x40 Վտ

 ֆլ�որեսց.
 լամպ

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

Bedroom ceiling 2: 
2x40 W incandescent
Ննջասենյակի 
առաստաղ 2, 
2x40 Վտ շիկ. լամպ

Closet wall:
2x40 W 
fluorescent
Մառանի պատ,
2x40 Վտ 
ֆլ�որեսցենտ.
լամպ

 Է լեկտ րա կան լու սա վո րության  
հա մա կար գի ար դի ա կա նա ցում 
է լեկտ րա կան լու սա վո րու թյան հա մա կար գի ար դի-

ա կա նաց ման քայ լերն են.
1.  Պար զել շեն քի, տա րած քի կամ տան վե րա փոխ-

ման պլան նե րի առ կա յու թյու նը: Ե թե նման պլան ներ 
կան, ա պա լու սա վո րու թյու նը նա խագ ծել ան հրա-
ժեշտ կեր պով: Նկա տի ու նե ցեք, որ ներ քին ձևա-
վո րու մը, մաս նա վո րա պես՝ պա տե րի, ա ռաս տա ղի 
և հա տա կի գույ նե րի ու պայ ծա ռու թյան գոր ծոն նե րը 
զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նեն լու սա վո րու թյան վրա: 
Ե թե վե րա փոխ ման պլան ներ չկան, ա պա ան ցնել 
հա ջորդ քայ լին:

2.  Կա տա րել լու սա վո րու թյան առ կա հա մա կար գի ու-
սումն ա սի րու թյուն, գրան ցել յու րա քան չյուր լու սա-
տու ի տվյալ նե րը՝ ը ստ սպառ ման, շա հա գործ ման 
ժա մե րի և նպա տա կի՝ սահ մա նե լով լու սա վոր վա-
ծու թյան սպեկտ րի (գու նային ջեր մաս տի ճա նի) մա-
կար դա կի ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րը, և այլն, 
կազ մել ամ փոփ ա ղյու սակ:
Սկզ բուն քը պարզ է. նախ և ա ռաջ ան հրա ժեշտ է 

պար զել, թե որ լու սա տու ներն են սպա ռում ա ռա վել 
շատ է լեկտ րաէ ներ գի ա՝ դրանք ա ռա վել ար դյու նա վետ 
լու սա տու նե րով փո խա րի նե լու նպա տա կով:

 Կա րե լի է սկ սել հա տա կագ ծից (Ն կար 2), որ-
տեղ բո լոր լու սա տու նե րը ը նտր ված և նշ ված են մեկ  
նն ջա րան ու նե ցող շատ փոքր բնա կա րա նի հա մար:
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Գ ԼՈՒԽ 6. Է ներ գաար դյու նա վետ լու սա վո րու թյան տեխ նի կա կան և տն տե սա կան սկզ բունք նե րը

Then comes collection of data on how many 
hours each luminaire is operating. Filling out a table 
similar to the one in Table 3, e.g. in MS Excel, will 
help substantially.

Այ նու հետև կա տար վում է տվյալ նե րի հա վա քագ-
րում, թե լու սա տու նե րից յու րա քան չյու րը քա նի ժամ 
է շա հա գործ վում: Օ րի նակ՝ մե ծա պես օգ տա կար կլի-
նի MS Excel-ով Ա ղյու սակ 3-ի հա ման ման ա ղյու սա կի 
կազ մու մը:

Table 3.  Example of an apartments lighting simple audit1.

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

n, # of 
bulbs

P.kw, 
power 

of each 
bulb

h, Hours 
of 

operation

Ed, daily
energy
needed 

for
luminaria
operation,

kWh
Ed=nPh

Coverage 
tariff at 
hours of 

operation

Cd, daily 
cost 

of the 
lumina ria 
operation, 
Cd=EdC 

% of 
total 

expense

Special 
notes about 
requirements 
of the luminaria 
usage

Living room ceiling: 7x50 W 
incandescent 7 0.05 5 1.75 $0.10 $0.18 41.5% Warm lighting

Living room wall: 8x60 W 
incandescent S 0.05 2 0.96 $0.10 $0.10 22.7% Warm lighting

Bedroom ceiling: 4x40 W 
incandescent 4 0.04 1 0.15 $0.10 $0.02 3.8% Warm lighting

Bedroom wall: 2x60 W 
incandescent 2 0.05 1 0.12 $0.10 $0.01 2.8% Warm lighting

Kitchen bar: 3x50 W 
incandescent 3 0.05 4 0.5 $0.10 $0.05 14.2% Warm white

Kitchen table 3x20 W 
fluorescent 3 0.02 3 0.1S $0.10 $0.02 4.3% Warm white

Kitchen stove: 1x40 W 
incandescent 1 0.04 3 0.12 $0.10 $0.01 2.8% Warm lighting, 

high CRl needed
B3th ceiling: 1x100 W 
incandescent 1 0.1 1 0.1 $0.10 $0.01 2.4% White light

B3th mirror: 1x00 
Wfluorescent 1 0.04 0.5 0.02 $0.10 $0.00 0.5% White light High 

CRl
P31 o/balcony: 2x15 W fl 
uores cent 2 0.015 5 0.18 $0.10 $0.02 4.3%

Pantry wall: 1x50 W 
incandescent 1 0.05 0.5 0.03 $0.10 $0.00 0.7% White light High 

CRl
TOTAL Daily 4.22 $0.42
TOTAL Monthly, days per 
month = 30.5 128.71 $12.87

1 Certainly the user has the latitude for selection of the CCT, e.g. in general, for kitchen and bathroom the neutral white (4000 K) is 
preferable for sanitary (hygienic) reasons, but users preference can be taken into consideration as well.

 Անշուշտ, օգտագործողն ունի ԿԳՋ-ի ընտրության լայն հնարավորություն, օրինակ՝ ընդհանրապես, խոհանոցի և լոգասենյակի 
համար, սանիտարահիգիենիկ նկատառումներից ելնելով, նախընտրելի է չեզոք սպիտակ գույնը (4000 Կ), սակայն կարելի է հաշվի 
առնել նաև օգտագործողների նախասիրությունները:

 Ա ղյու սակ 3. Բնա կա րա նի լու սա վո րու թյան պարզ ու սում ա սի րու թյան օ րի նակ1:

Լու սա տու ի տե սա կը, սե նյա
կը, պա տը կամ ա ռաս տա ղը

Լամ
պե
րի 

քա
նա
կը, n

Յուր. 
լամ պի 
հզո րու
թյու նը, 
կՎտ, P

Շա հա
գործ
ման 
ժա

մե րը, 
ժամ

Լու սա տու ի շա հա
գործ ման հա մար 
պա հանջ վող էլ. 

է ներ գի այի օ րա կան 
քա նա կը, կՎտժ

Ed=nPh

Շա հա
գործ ման 
ժա մե րի 
մի ջին 
սա կա
գի նը, C

Լու սա տու
նե րի շա հա

գործ ման 
օ րա կան 

ծախ սը, Cd
Cd=EdC

Ընդ
հա
նուր 
ծախ
սը, %

Լու սա տու նե րի օգ
տա գործ ման պա
հանջ նե րի մա սին 
հա տուկ նշում եր

Հյու րա սե նյա կի ա ռաս տաղ, 
7x50 Վտ շի կաց ման լամպ 7 0.05 5 1.75 $0.10 $0.18 41.5% Տաք լույս

Հյու րա սե նյա կի պատ, 8x60 
Վտ շի կաց ման լամպ 8 0.06 2 0.96 $0.10 $0.10 22.7% Տաք լույս

Նն ջա սե նյա կի ա ռաս տաղ, 
4x40 Վտ շի կաց ման լամպ 4 0.04 1 0.16 $0.10 $0.02 3.8% Տաք լույս

Նն ջա սե նյա կի պատ, 2x60 
Վտ շի կաց ման լամպ 2 0.06 1 0.12 $0.10 $0.01 2.8% Տաք լույս

Խո հա նո ցի բար, 3x50 Վտ 
շի կաց ման լամպ 3 0.05 4 0.6 $0.10 $0.06 14.2% Տաք սպի տակ
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CHAPTER 6. Technical and economic principles of energy efficient lighting

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

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

Այս տեղ դի տարկ ման հա մար օգ տա գործ վելլ է 
պարզ դեպք, ե րբ է լեկտ րաէ ներ գի այի սա կա գի նը 
նույնն է 24 ժամ վա հա մար: Ու շադ րու թյուն դարձ-
րեք, որ, օգ տա գոր ծե լով բարձր է ներ գա տա րու-
թյամբ շի կաց ման լամ պեր, հյու րա սե նյա կի ա ռաս-
տա ղը, պա տը և խո հա նո ցի բա րը մի ա սին սպա ռում 
են է լեկտ րաէ ներ գի այի ը նդ հա նուր ծախ սի 78.4%-ը, 
քա նի որ դրանց շա հա գործ ման ժա մերն ա վե լի եր-
կար են: Բնա կա նա բար, այս ե րեք տա րածք ներն 
ան հրա ժեշտ է ա ռա ջինն ար դի ա կա նաց նել, այ նու-
ա մե նայ նիվ, դրանց բա ժին է ը նկ նում բնա կա րա նի 
ը նդ հա նուր 33 լամ պե րից 18-ը: Այս պի սով, փո խե լով 
լամ պե րի գրե թե կե սը, կա րե լի է ա պա հո վել մինչև 
70% խնայո ղու թյուն, ե թե օգ տա գործ վեն ժա մա նա-
կա կից լու սա դի ո դային լամ պեր՝ 150 լմ/Վտ լու սար-
գա սի քով, ին չը 10 ան գամ ա վե լի տն տե սող է, քան 
շի կաց ման լամ պը, ո րն ու նի շուրջ 15 լմ/Վտ լու սար-
գա սիք: Ար դյուն քը ման րա մասն ներ կա յաց ված է 
Ա ղյու սակ 4-ու մ:

Լու սա տու ի տե սա կը, սե նյա
կը, պա տը կամ ա ռաս տա ղը

Լամ
պե
րի 

քա
նա
կը, n

Յուր. 
լամ պի 
հզո րու
թյու նը, 
կՎտ, P

Շա հա
գործ
ման 
ժա

մե րը, 
ժամ

Լու սա տու ի շա հա
գործ ման հա մար 
պա հանջ վող էլ. 

է ներ գի այի օ րա կան 
քա նա կը, կՎտժ

Ed=nPh

Շա հա
գործ ման 
ժա մե րի 
մի ջին 
սա կա
գի նը, C

Լու սա տու
նե րի շա հա

գործ ման 
օ րա կան 

ծախ սը, Cd
Cd=EdC

Ընդ
հա
նուր 
ծախ
սը, %

Լու սա տու նե րի օգ
տա գործ ման պա
հանջ նե րի մա սին 
հա տուկ նշում եր

Խո հա նո ցի սե ղան, 3x20 Վտ 
ֆլու ո րես ցեն տային լամպ 3 0.02 3 0.18 $0.10 $0.02 4.3% Տաք սպի տակ

Խո հա նո ցի գա զօ ջախ, 1x40 
Վտ շի կաց ման լամպ 1 0.04 3 0.12 $0.10 $0.01 2.8% Տաք լույս, ան հրա - 

ժեշտ է բարձր ԳՓՑ
Լո գա րա նի ա ռաս տաղ, 1x100 
Վտ շի կաց ման լամպ 1 0.1 1 0.1 $0.10 $0.01 2.4% Տաք սպի տակ

Լո գա րա նի հայե լի, 1x40 Վտ 
ֆլու ո րես ցեն տային լամպ 1 0.04 0.5 0.02 $0.10 $0.00 0.5%

Տաք սպի տակ, ան-
հրա ժեշտ է բարձր 
ԳՓՑ

Վե րան դա/ պատշ գամբ, 2x15 
Վտ ֆլու ո րես ցեն տային լամպ 2 0.015 6 0.18 $0.10 $0.02 4.3%

Մա ռա նի պատ, 1x60 Վտ շի-
կաց ման լամպ 1 0.06 0.5 0.03 $0.10 $0.00 0.07%

Տաք սպի տակ, ան-
հրա ժեշտ է բարձր 
ԳՓՑ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ օ րա կան 4.22 $0.42
ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ ամ սա կան, օր 
ամ սում 30.5 128.71 $12.87

 Ա ղյու սակ 3. շարունակություն

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

n, # of 
bulbs

P.kw, 
power 

of each 
bulb

h, Hours 
of 

operation

Ed, daily
energy

needed for
luminaria
operation,

kWh
Ed=nPh

Coverage 
tariff at 

hours of 
operation

Cd, daily 
cost 

of the 
lumina ria 
operation, 
Cd=EdC

% of 
total 

expense

Special 
notes about 

requirements 
of the 

luminaria 
usage

Living room ceiling: 7x5 W LED 7 0.005 5 0.175 $0.10 $0.02 14.1% Warm lighting
Living room wall: 8x6 W LED S 0.005 2 0.095 $0.10 $0.01 7.7% Warm lighting
Bedroom ceiling: 4x40W 
incandescent 4 0.04 1 0.15 $0.10 $0.02 12.9% Warm lighting

Bedroom wall: 2x60 W 
incandescent 2 0.05 1 0.12 $0.10 $0.01 9.7% Warm lighting

Kitchen bar: 3x5 W LED 3 0.005 4 0.05 $0.10 $0.01 4.8% warm white
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Name of the luminaria, the 
room, wall or the ceiling

n, # of 
bulbs

P.kw, 
power 

of each 
bulb

h, Hours 
of 

operation

Ed, daily
energy

needed for
luminaria
operation,

kWh
Ed=nPh

Coverage 
tariff at 

hours of 
operation

Cd, daily 
cost 

of the 
lumina ria 
operation, 
Cd=EdC

% of 
total 

expense

Special 
notes about 

requirements 
of the 

luminaria 
usage

Kitchen table: 3x20 W 
fluorescent 3 0.02 3 0.1S $0.10 $0.02 14.5% Warm white

Kitchen stove: 1x40 W 
incandescent 1 0.04 3 0.12 $0.10 $0.01 9.7%

Warm lighting, 
high CRl 
needed

B3lh ceiling: 1x100 W 
incandescent 1 0.1 1 0.1 $0.10 $0.01 8.1% White light

B3lh mirror: 1x00 W fluorescent 1 0.04 05 0.02 $0.10 $0.00 1.6% White light 
High CRl

Patio/balcony: 2x15 W 
fluorescent 2 0015 5 0.1S $0.10 $0.02 14.5%

Pantry wall: 1x60 W 
incandescent 1 0.05 05 0.03 $0.10 $0.00 2.4% White light 

High CRl
TOTAL Daily 33 1.24 $0.12
TOTAL Monthly, days per month 
= 30.5 37.85 $3.79

Ա ղյու սակ 4. Նույն բնա կա րա նի լու սա վո րու թյու նը՝ ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյուն նե րով:

Լու սա տու ի տե սա կը, սե նյա
կը, պա տը կամ ա ռաս տա ղը

Լամ
պե րի 
քա
նա
կը, n

Յուր. 
լամ պի 
հզո րու
թյու նը, 
կՎտ, P

Շա հա
գործ
ման 
ժա

մե րը, 
ժամ

Լու սա տու ի շա հա
գործ ման հա մար 
պա հանջ վող էլ. 

է ներ գի այի օ րա կան 
քա նա կը, կՎտժ

Ed=nPh

Շա հա
գործ ման 
ժա մե րի 
մի ջին 
սա կա
գի նը, C

Լու սա տու
նե րի շա հա

գործ ման 
օ րա կան 

ծախ սը, Cd
Cd=EdC

Ընդ
հա նուր 
ծախ
սը, %

Լու սա տու նե րի 
օգ տա գործ ման 
պա հանջ նե րի 

մա սին հա տուկ 
նշում եր

Հյու րա սե նյա կի ա ռաս տաղ, 
7x5 Վտ լու սա դի ո դային լամպ 7 0.005 5 1.175 $0.10 $0.02 14.1% Տաք լույս

Հյու րա սե նյա կի պատ, 8x6 
Վտ լու սա դի ո դային լամպ 8 0.006 2 0.096 $0.10 $0.01 7.7% Տաք լույս

Նն ջա սե նյա կի ա ռաս տաղ, 
4x40 Վտ շի կաց ման լամպ 4 0.04 1 0.16 $0.10 $0.02 12.9% Տաք լույս

Նն ջա սե նյա կի պատ, 2x60 
Վտ շի կաց ման լամպ 2 0.06 1 0.12 $0.10 $0.01 9.7% Տաք լույս

Խո հա նո ցի բար, 3x5 Վտ  
լու սա դի ո դային լամպ 3 0.005 4 0.06 $0.10 $0.01 4.8% Տաք սպի տակ

Խո հա նո ցի սե ղան, 3x20 Վտ 
ֆլու ո րես ցեն տային լամպ 3 0.02 3 0.18 $0.10 $0.02 14.5% Տաք սպի տակ

Խո հա նո ցի գա զօ ջախ, 1x40 
Վտ շի կաց ման լամպ 1 0.04 3 0.12 $0.10 $0.01 9.7%

Տաք լույս, ան-
հրա ժեշտ է 
բարձր ԳՓՑ

Լո գա րա նի ա ռաս տաղ, 1x100 
Վտ շի կաց ման լամպ 1 0.1 1 0.1 $0.10 $0.01 8.1% Տաք սպի տակ

Լո գա րա նի հայե լի, 1x40 Վտ 
ֆլու ո րես ցեն տային լամպ 1 0.04 0.5 0.02 $0.10 $0.00 1.6% Տաք սպի տակ, 

բարձր ԳՓՑ
Վե րան դա/ պատշ գամբ, 2x15 
Վտ ֆլու ո րես ցեն տային լամպ 2 0.015 6 0.18 $0.10 $0.02 14.5%

Մա ռա նի պատ, 1x60 Վտ  
շի կաց ման լամպ 1 0.06 0.5 0.03 $0.10 $0.00 2.4% Տաք սպի տակ, 

բարձր ԳՓՑ
ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ օ րա կան 33 1.24 $0.12
ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ ամ սա կան, օր 
ամ սում 30.5 37.85 $3.79

Table 4. continued
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It might be necessary to model your needs for 
each season separately, and take the decision as 
the average either for year or with a priority for a 
particular season. Note that with the new, more 
efficient lightbulbs, the consumption percentages 
are changed.

3. Compare data with the indoor lighting standards 
and norms, make correction for target illuminance 
level. Use a lux meter, if possible.

4. Implement the Pareto 20-80 rule to identify the 
vital sources that consume the most of energy. 
As it has been shown in Table 3 about 78% 
of consumption is related to 3 out of 11 total 
luminaria lines, i.e. 27% - well corresponds to 
the Pareto rule2. 

5. Create a proposal for change, compare 
consumption and comfort before and after.  In 
the proposal, one also needs to identify the costs 
of the changes, i.e. the costs of the 150 Lm/W 
lightbulbs.  Taking also into consideration the 
lifetime of the new lightbulbs vs. old lightbulbs 
one needs to estimate the payback period, 
performed in the next section.

3. Assessment of environmental 
benefits of artificial illumination, 
comparison of methods

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

2 The Pareto principle (also known as the 80/20 rule, the law of the vital few, or the principle of factor sparsity) states that, for many 
events, roughly 80% of the effects come from 20% of the causes (https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle). 
Պարետոյի սկզբունքը (հայտնի է նաև որպես 80/20-ի կանոն, կամ փոքրաթիվ գործնների գերիշխող դերը) սահմանում է, որ շատ 
դեպքերում հետևանքների մոտավորապես 80%-ը բխում է պատճառների 20%-ից (https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle):

 Հ նա րա վոր է կա րիք նե րը մո դե լա վո րել յու րա-
քան չյուր սե զո նի հա մար ա ռան ձին, կամ ո րո շու մը 
ըն դու նել տվյալ սե զո նի հա մար կամ տար վա մի ջի-
նաց ված կա րիք նե րի հա մար: Ու շադ րու թյուն դարձ-
րեք, որ նոր, ա վե լի ար դյու նա վետ լու սա տու նե րով 
սպառ ման տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյու նները 
փոխ վել են:
3.  Հա մե մա տել տվյալ նե րը ներ քին լու սա վո րու թյան 

ստան դարտ նե րի ու նոր մե րի հետ, կա տա րել  
ճշգր տումն եր տվյալ վայ րում լու սա վոր վա ծու-
թյան մա կար դա կի հա մար: Հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում օգ տա գոր ծել լյուք սա չափ:

4.  Կի րա ռել Պա րե տոյի 20/80-ի կա նո նը՝ պար զե-
լու ա մե նա շատ է ներ գի ա սպա ռող կար ևոր աղ-
բյուր նե րը: Ի նչ պես ցույց տր վեց Ա ղյու սակ 3-ու մ, 
սպառ ման շուրջ 78%-ը կապ ված է ը նդ հա նուր 
թվով 11 լու սա տու գծե րից 3-ի, այ սինքն՝ 27%-ի 
հետ, ո րը բավական լավ հա մա պա տաս խա նում 
է Պա րե տոյի սկզ բուն քին2:

5.  Կազ մել փո փո խու թյան ա ռա ջարկ, հա մե մա տել 
սպա ռու մը և հար մա րա վե տու թյու նը՝ ա ռաջ և 
հե տո: Ա ռա ջար կում ան հրա ժեշտ է նաև պար-
զել փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջաց րած ծախ սե րը, 
օ րի նակ՝ 150 լմ/Վտ լամ պե րի ար ժե քը: Հաշ վի 
առ նե լով նաև հին լամ պե րի հա մե մա տու թյամբ 
նո րե րի եր կա րա կե ցու թյու նը՝ հար կա վոր է նաև 
գնա հա տել փոխ հա տու ցե լի ու թյան ժամ կե տը, 
ո րը ներ կա յաց ված է հա ջորդ բաժ նում:

 

3. Ար հես տա կան լու սա վո րու թյան  
բնա պահ պա նա կան օ գուտ նե րի  
գնա հա տում, մե թոդ նե րի  
հա մե մա տու թյուն
 Վերց նենք ֆիքս ված ժա մա նա կա հատ ված, օ րի-

նակ՝ 10 տա րի: Լամ պե րի փո խա րին ման ծախ սե-
րը հաշ վե լու հա մար մենք դի տար կում ե նք մի այն 
Պա րե տոյի կա նո նից բխող լամ պե րը, այ սինքն՝ 
նկա րագր ված օ րի նա կում՝ հյու րա սե նյա կի ա ռաս-
տա ղի, պա տի և խո հա նո ցի բա րի լամ պե րը: Այս պի-
սով, մենք հա մե մա տե լու ե նք ներ կայիս շի կաց ման 
լամ պով տար բե րա կը լու սա դի ո դային լամ պե րով 
ա ռա ջարկ վող վե րո հի շյալ տար բե րա կի հետ: Բնա-
կա նա բար, 10 տա րին ու նի 3650 օր: Ա նհ րա ժեշտ 
լու սա տու նե րի թի վը հա վա սար է լի նե լու 10 տար-
վա ըն թաց քում տվյալ լու սա տու ի ա կն կալ վող օգ-
տա գործ ման ժա մե րի ը նդ հա նուր թվին (3650 օր x 
յու րա քան չյուր լու սա տու ի օգ տա գործ ման ժա մե րը)՝ 
բա ժա նած տվյալ լու սա տու ի տե սա կի կյան քի վի ճա-
կագ րա կան տևո ղու թյան վրա: Օ րի նակ՝ ե թե օ րա-
կան շա հա գործ ման տևո ղու թյու նը 5 ժամ է, 10 տա-
րում ա կն կա լում ե նք այդ լու սա տուն օգ տա գոր ծել 5 
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is around 1500 hours, we will need 18250/1500 
=12.17 lightbulbs.  Now it is easy to calculate the 
total cost of the lightbulbs during the fixed period.  
The calculation for the current case is summarized 
in Table 5.

Table 5.  Calculation of the number of lightbulbs and related costs for 10 years of exploitation according to the 
current condition with incandescent lightbulbs.

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

n, #of 
bulbs

P, kW, 
power of 
each bulb

H, 
Hours of 
operation

Total 
hours, 
hx3650 

days

Lightbulb 
service 

time

# of 
lightbulbs 

needed

Cost 
of one 

lightbulb

Total 
cost of 

lightbulbs

Living room ceiling: 7x50 W 
LED 7 0.05 5 18250 1500 12.17 $ 1.00 $ 85.17

Living room wall: 8x60 W 
LED 8 0.06 2 7300 1500 4.87 $ 1.50 $ 58.40

Kitchen bar: 3x50 W LED 3 0.05 4 14600 1500 9.73 $ 1.00 $ 29.20
TOTAL cost of the 
lightbulbs $ 172.77

Լու սա տու ի տե սա կը, սե նյա
կը, պա տը կամ ա ռաս տա ղը

Լամ պե
րի քա
նա կը, n

Յուր. լամ
պի հզո

րու թյու նը, 
կՎտ, P

Շա հա
գործ ման 
ժա մե րը, 

ժամ

Ժա մե րի 
ը նդ հա նուր 
թի վը, ժամ 
x 3650 օր

Լամ պի ծա
ռա յու թյան 
ժամ կե տը

Անհ րա
ժեշտ 

լամ պե
րի թի վը

Մեկ լամ պի 
ար ժե քը

Լամ պե րի 
ը նդ հա նուր 

ծախ սը

Հյու րա սե նյա կի ա ռաս տաղ, 
7x50 Վտ շի կաց ման լամպ 7 0.05 5 18250 1500 12.17 $1.00 $85.17

Հյու րա սե նյա կի պատ, 8x60 
Վտ շի կաց ման լամպ 8 0.06 2 7300 1500 4.87 $1.50 $58.40

Խո հա նո ցի բար, 3x50 Վտ շի-
կաց ման լամպ 3 0.05 4 14600 1500 9.73 $1.00 $29.20

Լամ պե րի Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 
ծախ սը $172.77

Ա ղյու սակ 5. Լամ պե րի թվի և հա րա կից ծախ սե րի հաշ վար կը շա հա գործ ման 10 տար վա հա մար՝ ը ստ շի-
կաց ման լամ պե րով ներ կա պայ ման նե րի:

ժամ x 3650 օր = 18250 ժամ: Քա նի որ շի կաց ման 
լամ պի կյան քի տևո ղու թյու նը շուրջ 1500 ժամ է, մեզ 
ան հրա ժեշտ կլի նի 18250/1500 =12.17 լամպ: Այժմ 
հեշտ է հաշ վել ֆիքս ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
լու սա տու նե րի ը նդ հա նուր ծախ սը: Տվյալ դեպ քի 
հաշ վար կը ամ փոփ ներ կա յաց ված է Ա ղյու սակ 5-ու մ:

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

Table 6.  Calculation of the number of lightbulbs and related costs for 10 years of exploitation according to 
the proposed replacement with LED lightbulbs.

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

n, #of 
bulbs

P, kW, 
power of 
each bulb

h. Hours 
of 

operation

Total 
hours, 
hx3650 

days

Lightbulb 
service 

time

# of 
lightbulbs 

needed

Cost 
of one 

lightbulb

Total 
cost of 

lightbulbs

Living room ceiling: 7x5 W 
LED 7 0.005 5 18250 35000 0.52 $ 7.00 $ 25.55

Living room wall: 8x6 W 
LED 8 0.006 2 7300 35000 0.21 $ 8.00 $ 13.35

Kitchen bar: 3x5 W LED 3 0.005 4 14600 35000 0.42 $ 7.00 $ 8.76

TOTAL cost of the lightbulbs $ 47.66

  Նույն կերպ, Ա ղյու սակ 6-ու մ նկա րագր ված է լու-
սա դի ո դային լամ պե րով ա ռա ջարկ վող տար բե րա կը: 
Մի՛ ան հանգս տա ցեք լու սա դի ո դային լամ պե րի կո-
տո րա կային թվի հա մար, սա վի ճա կագ րա կան թիվ 
է 10 տա րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Ի րա կա-
նում սա նշա նա կում է, որ լամ պե րը մո տա վո րա պես 
կրկ նա կի ժա մա նա կա հատ ված են ծա ռայե լու, այ-
սինքն՝ շուրջ 20 տա րի և ա վե լի:
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Thus, not only the monthly savings will be around 
70%, but also during 10 years one needs to spend 
only $173/$48 = 3.6 times less on the lightbulbs.

Here also the forecast of the price increase 
for 1 kWh of electric power can be taken into 
consideration, as well as the forecast of lightbulb 
degradation with the decrease of the efficiency.

For the environmental benefits, the saved kWh 
of electric power is the key for the climate change, 
i.e. CO2 release calculation.  Depending on each 
country, each kWh saved is equivalent to certain 
amount of not released CO2. Since in the described 
example we have 70% electric power savings, 
respectively, we will have monthly saving of more 
than 90 kWh-s. For Armenia equivalent to savings 
of 90 kWh x 0.25 kg of CO2 = 22.5 kg/month for the 
described replacement in one small apartment.

Այս պի սով, ոչ մի այն ամ սա կան խնայո ղու թյու նը 
կկազ մի շուրջ 70%, այլև 10 տար վա ըն թաց քում լամ-
պե րի վրա կա րե լի է ծախ սել $173/$48 = 3.6 ան գամ 
ա վե լի քիչ:

 Այս տեղ կա րե լի է հաշ վի առ նել նաև է լեկտ րաէ ներ-
գի այի 1 կՎտժ-ի գնի աճի, ի նչ պես նաև ար դյու նա վե-
տու թյան նվազ ման հետ մեկ տեղ լամ պի վատ թա րաց-
ման կան խա տե սու մը:

Բ նա պահ պա նա կան օ գուտ նե րի տե սան կյու նից 
է լեկտ րաէ ներ գի այի խնայ ված կՎտժ-ը կլի մայի փո փո-
խու թյան, այ սինքն՝ CO2-ի ար տա նետ ման հաշ վար կի 
բա նա լին է: Ը ստ տար բեր ե րկր նե րի՝ խնայ ված յու րա-
քան չյուր կՎտժ-ն հա մար ժեք է CO2-ի չար տա նետ ված 
ո րո շա կի չա փա քա նա կին: Քա նի որ նկա րագր ված 
օ րի նա կում ու նենք է լեկտ րաէ ներ գի այի 70% խնայո ղու-
թյուն, հա մա պա տաս խա նա բար, ամ սա կան խնայո-
ղու թյու նը կկազ մի ա վե լի քան 90 կՎտժ: Հա յաս տա նի 
պայ ման նե րում մի փոքր բնա կա րա նում նկա րագր ված 
փո փո խու թյուն նե րի պայ ման նե րում խնայո ղու թյու-
նը հա մար ժեք կլի նի 90 կՎտժ x 0.25 կգ CO2 = 22.5 
կգ/ամ սում, քանի որ Հայաստանում 1 կՎտժ է լեկտ-
րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյու նը ար տա նե տում է 250 
գրամ CO2:

Ա ղյու սակ 6. Լամ պե րի թվի և հա րա կից ծախ սե րի հաշ վար կը շա հա գործ ման 10 տար վա հա մար՝ ը ստ լու-
սա դի ո դային լամ պե րով փո խա րի նե լու ա ռա ջարկ վող տար բե րա կի:

Լու սա տու ի տե սա կը, սե նյա կը, 
պա տը կամ ա ռաս տա ղը

Լամ
պե րի 

քա նա
կը, n

Յուր. լամ
պի հզո

րու թյու նը, 
կՎտ, P

Շա հա
գործ ման 
ժա մե րը, 

ժամ

Ժա մե րի 
ը նդ հա նուր 
թի վը, ժամ 
x 3650 օր

Լամ պի 
ծա ռա յու

թյան ժամ
կե տը

Անհ րա
ժեշտ 

լամ պե
րի թի վը

Մեկ լամ պի 
ար ժե քը

Լամ պե րի 
ը նդ հա նուր 

ծախ սը

Հյու րա սե նյա կի ա ռաս տաղ,  
7x5 Վտ լու սա դի ո դային լամպ 7 0.005 5 18250 35000 0.52 $7.00 $25.55

Հյու րա սե նյա կի պատ,  
8x6 Վտ լու սա դի ո դային լամպ 8 0.006 2 7300 35000 0.21 $8.00 $13.35

Խո հա նո ցի բար,  
3x5 Վտ լու սա դի ո դային լամպ 3 0.005 4 14600 35000 0.42 $7.00 $8.76

Լամ պե րի Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ  
ծախ սը $47.66






