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Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության նախագծման ձեռնարկը մշակվել է 

«Development Finance International, Inc.»-ի և հաստատվել՝ «Philips Lighting»-ի կողմից և 

հանդիսանում է հղման աղբյուր տրանսպորտի, քաղաքաշինության և էներգետիկայի 

ոլորտների մասնագետների համար:  

Տվյալ փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվությունը չի կազմում մեջբերման, կամ 

պայմանագրի որևէ մաս, համարվում է ճշգրիտ, հուսալի և կարող է փոփոխվել առանց 
ծանուցման: Տվյալ փաստաթղթը չի ենթադրում կոնկրետ մատակարար: Փաստաթուղթը ոչ 

առևտրային նպատակներով թույլատրված է վերաթողարկել, եթե նշվում է թողարկողի 

անունը և պատշաճ հղում կատարվում ձեռնարկին:   

Այս հրատարակության մեջ «ճանապարհային լուսավորություն» եզրույթն օգտագործվել է՝ 

ներառելով ճանապարհների, փողոցների, արահետների (ներառյալ՝ զբոսայգիներում) 

ցանկացած լուսավորություն: 

 

  

ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն 

Ձեռնարկը թարգմանվել և հրատարկվել է ՀՀ բնապահ-

պանության նախարարության համակարգման ներքո 

իրականացվող և ՄԱԶԾ-ի կողմից աջակցվող ու Գլոբալ 

էկոլոգիական  ֆոնդի կողմից ֆինանսավորված «Քաղաքային 

կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/ 00074869 ծրագրի 

կողմից: 

Ծրագրի նպատակն է աջակցել ջերմոցային գազերի արտանե-

տումների նվազեցմանը լուսավորության ոլորտից էներգա-

արդյունավետ նորմերի մշակման, մասնագետների վերա-

պատրաստման, լուսավորության համակարգերի էներգաար-

դյունավետության բարձրացման և էներգաարդյունավետ նոր 

տեխնոլոգիաների կիրառության խթանման միջոցով:  

 

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 

 

 

Գլոբալ Էկոլոգիական Ֆոնդ 

 

 

Թարգմանիչ՝ Ա.Գալամքարյան 
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Հապավումներ 

   
AC ՓՀ Փոփոխական հոսանք 

BRT ՃԱՓ Ճեպընթաց ավտոբուսային փոխադրում 
BSL ՓԼԳ Լոս Անջելեսի Փողոցային լուսավորության բյուրո 

CIE ԼՄՀ Լուսավորության միջազգային հանձնաժողով 
CCT ՓԳՋ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 

CRI ԳՓՑ Գունափոխանցման ցուցիչ 
DOD ՄԼՄ Մարտկոցի լիցքաթափման մակարդակ 

DC ՀՀ Հաստատուն հոսանք 
EMC ԷՄՀ Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն 
EMF ԷՄԴ Էլեկտրամագնիսական դաշտեր 
EE ԷԱ Էներգաարդյունավետ 

ESCO ԷԾՄԸ Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերություն 
GHG ՋԳ Ջերմոցային գազ 
HPSV ԲՃՆԼ Բարձր ճնշման նատրիումային լամպ 

ICNIRP ՈԻՃՊՄՀ Ոչ իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության 

միջազգային հանձնաժողով 

IEA ՄԷԳ Միջազգային էներգետիկ գործակալություն 
IEC ՄԷՀ Միջազգային էլեկտրատեխնիկական հանձնաժողով 
IES ԻԼՏՄ Ինժեներալուսատեխնիկական միավորում 
IP ՊՆ Պաշտպանություն ներթափանցումից 

ISO ՍՄԿ Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն 

LA ԼԱ Լոս Անջելես 

LED ԼԱԴ Լուսարձակող դիոդ (լուսադիոդ) 
M&E ՄԳ Մոնիտորինգ և գնահատում 

MOW ՄՏԱՆ Մալայզիայի տեխնիկական աշխատանքների 

նախարարություն 
OHSAS ՄԱԱԽԾ Մասնագիտական առողջության և անվտանգության 

խորհրդատվական ծառայություններ 
PPP ՊՄԳ Պետական-մասնավոր գործընկերություն 
PV ՖՎ Ֆոտովոլտաիկ 
RP ՏՑ (Օբյեկտների) Տեսանելիության ցուցանիշ 

SDCM ԳՀՍՇ Գույների համապատասխանության ստանդարտ 

շեղում 
SR ԼԵՀ Լուսավորվածության երկայնական 

հավասարաչափություն 
TCO ՍՀԱ Սեփականության համախառն արժեք 

TI ՇԱ Պայծառության շեմային տարբերությունների աճ 
UV ՈւՄ Ուլտրամանուշակագույն 
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Կշիռներ և չափման միավորներ 

 

Ah Աժ Ամպեր ժամ 

GT Գտ Գիգատոննա 

Kg կգ Կիլոգրամ 

Km կմ Կիլոմետր 

kV կՎ Կիլովոլտ 

kWh կՎտ ժ Կիլովատտ ժամ 

Lm լմ Լյումեն 

Lm/m2 լմ/ մ2 Լյումեն քառակուսի մետր 

Lm/W լմ/Վտ Լյումեն վատտ 

MT մտ Մետրական տոննա 

m/s մ/վրկ Մետր վայրկյան 

Pa Պա Պասկալ 

TWh ՏՎտժ Տերավատտ ժամ 

V Վ Վոլտ 

W Վտ Վատտ 

Wp Վտա Առավելագույն հզորություն 

W/m2 Վտ/մ2 Վատտ քառակուսի մետր 

cd/m² կդ/մ2 Կանդելա քառակուսի մետր 
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Սեղմագիր 

 

Սեղմագիր 

Ճանապարհների լուսավորությունը կառավարությունների կողմից տրամադրվող էական 

ծառայություն է՝ ապահովելու համար ինչպես վարորդների, այնպես էլ հետիոտների 

անվտանգությունն ու ապահովությունը գիշերային ժամերին: Ճանապարհային լուսավորության 

պահանջարկը թե՛ քաղաքային, և թե՛ գյուղական բնակավայրերում հետզհետե աճում է: 

Այդուհանդերձ, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումը, համայնքային և պետական 

սահմանափակ ֆինանսական միջոցները, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ էլեկտրաէներգիայի 

պահանջարկի կտրուկ աճը իշխանությունների համար պարտադիր են դարձնում լուսավորության 

ապահովման առավելագույն ծախսարդյունավետ ձև գտնելը: 

 

Լուսավորությունը կազմում է էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սպառման մոտ 19%-ը: Այդ սպառման 

զգալի մասը կենտրոնացած է քաղաքներում և քաղաքային բնակավայրերում, որտեղ 

ճանապարհային լուսավորության հետ կապված ծախսերը կազմում են քաղաքի 

էլեկտրաէներգիայի տարեկան վարձավճարի ընդհուպ մինչև 40%-ը: Ներկայում էլեկտրաէներգիայի 

գլոբալ սպառման երկու երրորդը բաժին է ընկնում քաղաքներին, մինչդեռ ակնկալվում է, որ մինչև 

2030 թվականը քաղաքներում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կաճի մոտ 60%-ով: 

 

Այլևս հնարավոր չէ անտեսել ճանապարհային լուսավորությունը առավել էներգաարդյունավետ 

(ԷԱ) տեխնոլոգիաներով փոխարինելու հրատապ կարիքը: Այս հանգամանքը, վերականգնվող 

էներգիայի աղբյուրների օգտագործման հետ զուգահեռ, չափազանց կարևոր է բավարարելու 

էլեկտրաէներգիայի աճող պահանջարկը համահունչ շրջակա միջավայրի պահպանության 

սկզբունքներին: 

 

Ապացուցված է, որ մեր օրերում ճանապարհային լուսավորության լավագույն տարբերակը 

լուսարձակող դիոդներն (ԼԱԴ-եր) են, որոնք համայնքային իշխանություններին կարող են օգնել՝ 

հասնելու էլեկտրաէներգիայի մինչև 50-70%-ի չափով տնտեսման՝ համեմատած ճանապարհային 

լուսավորության ավանդական տեխնոլոգիաների հետ, ինչպիսիք են սնդիկային լամպը, մետաղա-

հալոգենային, բարձր ճնշման և ցածր ճնշման նատրիումային լամպերը: Հետզհետե մեծանում է 

ԼԱԴ-երի օգտագործմամբ փորձնական և լայնածավալ կիրառման հաջողված օրինակների թիվը, 

որոնց դեպքում մոտ 50-70%-ով նվազում է ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետման մակարդակը, և 

տեղի է ունենում զգալի ֆինանսական խնայողություն, որը կարող է վերաբաշխվել հանրային այլ 

ծառայությունների օգտին, ինչպիսիք են, օրինակ, կրթությունը, առողջապահությունը կամ 

ենթակառուցվածքները: 

 

Այս ձեռնարկի նպատակն է ֆինանսավորող միջազգային կազմակերպություններին, պատվիրատու 

կառավարություններին և շահագրգիռ այլ կողմերին տրամադրել տրանսպորտի, 

էլեկտրաէներգիայի, քաղաքաշինության և գյուղական բնակավայրերի զարգացման 

համապատասխան ծրագրերում ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության լուծումների 

ներդրման օգտակար գործիք: Սույն ձեռնարկն առաջարկում է ծրագրերի նախագծման և 

իրականացման գործնական ուղեցույց, որն արտացոլում է տվյալ ոլորտի լավագույն օրինակները, 

միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտները և ծախսարդյունավետության նկատառումները: 

 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության նախագծման ձեռնարկը անդրադառնում է 

հետևյալ թեմաներին. 
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Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության համակարգի բնութագիրը 

 

Այս գլխում  սահմանվում է, թե ինչ են ԼԱԴ-երը, ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

համակարգերը և արևային էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորության համակարգերը, ինչպես նաև այդ համակարգերից յուրաքանչյուրի հիմնական 

բաղկացուցիչ մասերը: Այս գլուխը նաև թվարկում է տարբեր գործոններ, որոնք պետք է քննության 

առնվեն որակյալ և արդյունավետ ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության համակարգի 

տեղադրման ընթացքում, ինչպես նաև այն հիմնական չափորոշիչները, որոնք տարբերակում են 

լուսադիոդային լուսավորությունը ավանդական տեխնոլոգիաներից: 

 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության համակարգի առավելությունները 

 

 Սույն գլխում նկարագրվում են ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

տեխնոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական հիմնական առավելությունները: Քննարկվում են 

նաև արևային էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության հավելյալ 

առավելությունները՝ համեմատած էլեկտրական ցանցին միացած ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորության համակարգի հետ:  

 

Ճանապարհային լուսավորության ծրագրի իրականացումը 
 

Այս գլուխը հանդիսանում է ծրագրի ղեկավարների ուղեցույց այն մասին, թե ինչպես ընտրել 

լուսավորության ամենահարմար լուծումը որևէ ճանապարհի համար՝ լուսավորության ապագա 

ծրագրի տեսակի, ծրագրի նպատակների և ֆինանսական/բյուջետային պահանջների հիման վրա: 

Ի լրումն, այս գլխում թվարկված են առավել հաճախակի տրվող հարցերը, որոնց պատասխաններն 

անհրաժեշտ են ծրագրի մշակման ընթացքում, ներառյալ. անհրաժեշտ տեխնոլոգիա, պահանջվող 

լուսավորության մակարդակ, սյուների բարձրություն, դրանց միջև հեռավորություն և դիրք, 

«խելացի» կառավարում: 

 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության տեղադրման բարդություններ 

 

 Սույն գլխում  թվարկվում  են ներկայում ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

լայնածավալ կիրառությանը խոչընդոտող տարբեր խնդիրները: Վերջիններս պետք է լուծվեն, 

որպեսզի հնարավոր լինի ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությունը ներգծել 

տրանսպորտի, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի զարգացման և էներգետիկ ոլորտի 

ծրագրերում:   

 

Ծախսարդյունավետություն և ֆինանսավորում 

 

 Սույն գլուխը քննարկվում  են ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ծրագրերի 

ֆինանսական կենսունակության հետ կապված հարցերը:  Գլխում  դիտարկվում են  

ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության նախագծերի ծախսարդյունավետության 

խնդիրները, ինչպես նաև ֆինանսավորման առկա հնարավորությունները՝ ներկայացնելով 

ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ծրագրերի իրականացման տիպային 

մեկնարկային ծախսերը, գործողության ժամկետում տեղի ունեցող ողջ ցիկլի ընթացքում 

առաջացող ծախսերը, հաշվի առնելով Սեփականության համախառն արժեքը (ՍՀԱ), ինչպես նաև 

ֆինանսավորման մի քանի հաջողված մոդելներ, որոնք իրականացվել են ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորության ծրագրերում: 
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Հավելվածներ  

 

Հավելվածները տրամադրում են այս ձեռնարկում արծարծված տարբեր թեմաների վերաբերյալ 

առավել ամբողջական տեղեկություններ, մանրամասն նկարագրելով այն, թե ինչպես պետք է 

նախագծել, կոնկրետացնել ԼԱԴ-երով աշխատող և արևային էներգիայով սնուցվող ԼԱԴ-երով 

աշխատող ճանապարհային լուսավորության ծրագրեր և երաշխավորել դրանց որակը, ինչպես նաև 

տարբեր կոնկրետ դեպքերի ուսումնասիրություններ: 

 

- Հավելված 1-ը թվարկում և ժխտում է լուսադիոդային լուսավորության մասին տարածված թյուր 

պատկերացումները։  

 

- Հավելված 2-ը նկարագրում է լուսավորության այն հիմնական գործոնները, որոնք անհրաժեշտ 

է հաշվի առնել ճանապարհային լուսավորության ծրագրերի մշակման ընթացքում, ինչպես նաև 

անվտանգ երթևեկության պայմանների ապահովման նվազագույն ստանդարտները։ 

 

- Հավելված 3-ը ներկայացնում է լուսադիոդային լուսավորության հաջողված ծրագրերի 

կոնկրետ օրինակներ՝ տրամադրելով տեղեկություններ յուրաքանչյուր ուսումնասիրված 

դեպքի նախապատմության, դժվարությունների, լուծումների, կատարողականի և ստացված 

դրական արդյունքների, ինչպես նաև ֆինանսավորման կիրառված մոդելների վերաբերյալ։   

 

- Հավելված 4-ը տրամադրում է հավելյալ մանրամասներ հետևյալի մասին. (i) մրցույթի 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի առումով ոլորտում 

ընդունված ստանդարտները, (ii) մրցութային հայտերի հետ ներկայացման ենթակա 

առաջարկվող փաստաթղթերի ցանկ՝ որակի ապահովման նպատակով, և (iii) իրական 

մրցույթում օգտագործված տեխնիկական մասնագրեր՝ որպես նմուշ: 
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Ներածություն 

Հետագա տնտեսական զարգացումն ու էլեկտրաէներգիայի հասանելիությունը ապահովելու 

համար անհրաժեշտ է պլանավորել այնպես, որ էներգիայի խնայողությունը և վերականգնվող 

էներգիայի օգտագործումը կայուն ու շարունակական կերպով համադրվեն էներգիայի 

ավանդական աղբյուրների հետ: Էլեկտրաէներգիայի հասանելիությունը զգալի նշանակություն 

ունի տնտեսական զարգացման առումով, մասնավորապես քաղաքային բնակավայրերի համար: 

Քանի դեռ Ասիան, Աֆրիկան և Լատինական Ամերիկան շարունակում են տնտեսապես զարգանալ, 

էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կշարունակի երկրաչափական պրոգրեսիայով աճել՝ սպառելով 

առկա սահմանափակ ռեսուրսները և մեծացնելով էլեկտրաէներգիայի արժեքը: Ի լրումն, հանածո 

վառելիքի օգտագործումը մեծացնում է ջերմոցային գազերի արտանետումները, որոնք արդեն իսկ 

վտանգավոր մակարդակի են հասել: 

 

Համաշխարհային մակարդակով մենք կարող ենք զգալիորեն նվազեցնել ՋԳ արտանետումները 

տարեկան 670 միլիոն տոննայով, ինչպես նաև դրա հետ կապված էներգետիկ ծախսերը՝ 50‐70%-ով, 

եթե անցում կատարվի լուսադիոդային լուսավորության:1 Միջազգային էներգետիկ 

գործակալության (ՄԷԳ) գնահատականի համաձայն, լուսավորմանը բաժին է ընկնում 

էլեկտրաէներգիայի գլոբալ սպառման 19% և տարեկան մոտավորապես 1.9 միլիարդ տոննա 

կազմող CO2 գազի արտանետումը:2 Անցումը լուսադիոդային լուսավորության կարող է օգնել՝ 

հասնելու էլեկտրաէներգիայի հետ կապված ծախսերի միջին հաշվով 50%-ով կրճատման, ինչը 

համաշխարհային մակարդակով կհանգեցնի տարեկան 160 միլիարդ ԱՄՆ դոլարին համարժեք 

գումարի խնայողության, 555 միլիոն տոննա CO2 պակաս կարտազատվի, և 1.5 միլիարդ բարել նավթ 

պակաս կսպառվի: Սա համարժեք է միջին կարողության, 2 ՏՎտժ/տարի էլեկտրաէներգիայի 

արտադրությամբ 530 էլեկտրակայանների տարեկան արդյունքին: Ճանապարհների 

լուսավորությունը կազմում է համաշխարհային լուսավորության ընդհանուր ծախսերի 4%-ը,3 իսկ 

մեծ քաղաքների էլեկտրաէներգիայի տարեկան վարձավճարի՝ ընդհուպ մինչև 40%-ը:4 Այսպիսով, 

դա ընձեռում է արագ նվաճումների հնարավորություն, ինչպես նաև ստեղծում է նախադեպ, որ 

կարող է որոշիչ լինել այլոց, հատկապես մասնավոր ձեռնարկությունների, համար՝ 

ծախսարդյունավետ լուսավորության համակարգի անցնելու մասին որոշման գործում: 

Այսօր ԼԱԴ-ը ճանապարհային լուսավորության առավել էներգաարդյունավետ տարբերակն է և 

կարող է նպաստել համայնքային իշխանությունների կողմից մինչև 50‐70%-ի չափով էներգիայի 

խնայողության՝ համեմատած ճանապարհային լուսավորության ավանդական տեխնոլոգիաների 

հետ, որոնք են սնդիկային և բարձր ճնշման/ցածր ճնշման նատրիումային լամպերը: Ի լրումն, 

անցումը ճանապարհային  լուսավորության ԷԱ տեխնոլոգիաների՝ կօգներ նվազեցնել ջերմոցային 

գազերի արտանետումները և առաջ կբերեր զգալի ֆինանսական խնայողություններ, որոնք 

հնարավոր կլիներ վերստին ներդնել այլ հանրային ծառայություններում, ինչպիսիք են կրթությունը, 

առողջապահությունը կամ ենթակառուցվածքները: 

Ճանապարհային էներգաարդյունավետ լուսավորությունը հատկապես տեղին է տրանսպորտի, 

քաղաքաշինության և գյուղական բնակավայրերի զարգացման ոլորտների դեպքում.  

Տրանսպորտ. Տրանսպորտի ոլորտին բաժին է ընկնում էներգիայի, հիմնականում հանածո 

վառելիքի, համաշխարհային սպառման մոտ 26%-ը,5 ինչն այն դարձնում է  կայուն (շրջակա 

միջավայրի համար անվնաս) զարգացման տեսակետից գերակա ոլորտ: Ճանապարհային ԷԱ 

լուսավորությունը, անշարժիչ փոխադրամիջոցները, զանգվածային փոխադրման համակարգերը և 

վառելիքի մաքուր տեսակները բոլորն էլ արդյունավետ միջոցներ են՝ խթանելու կայուն 

տրանսպորտային ոլորտը: Այս ձեռնարկի ուշադրության կենտրոնում բացառապես 

ճանապարհային ԷԱ լուսավորության օգուտներն են և եղանակները քաղաքների ու գյուղերի 
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գոյություն ունեցող և նոր կառուցվող ճանապարհների ԷԱ լուսավորության  ներդրման և լայնորեն 

կիրառման։ Նոր ճանապարհների և ճեպընթաց ավտոբուսային փոխադրման (ՃԱՓ) համակարգերի 

համար վճռականորեն խորհուրդ է տրվում օգտագործել արևային կամ այլ էներգիայով աշխատող 

լուսադիոդային տեխնոլոգիան: Այն ամենածախսարդյունավետ տեխնոլոգիան է, եթե դիտարկում 

ենք ապրանքի ծառայության տևողությունն ու էներգիայի ծախսերը: Բացի էներգիայի 

խնայողությունից և կայունությունից (շրջակա միջավայրի առումով պակաս վնասակարությունից), 

ճանապարհային ԷԱ լուսավորությունը նաև նպաստում է անվտանգությանը և բերում այլ 

սոցիալական օգուտների: 

Քաղաքաշինություն. Մոտավոր հաշվարկով այսօր քաղաքներում բնակվում է աշխարհի 

բնակչության կեսը և սպառում էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային մատակարարման մոտ 67%-

ը, մինչդեռ ակնկալվում է, որ մինչև 2030 թվականը քաղաքներում էլեկտրաէներգիայի 

պահանջարկը կաճի մոտավորապես 60%-ով:6 Լուսավորության ոլորտն առաջարկում է արագ 

արդյունքների հասնել՝ անցնելով լուսադիոդային լուսավորության՝ սկսելով ճանապարհների 

լուսավորությունից: Ի հավելումն ֆինանսական և բնապահպանական օգուտների, բարձրորակ 

ճանապարհային լուսավորությունը նպաստում է ճանապարհային ցանցերի անվտանգությանը, 

գեղագիտական տեսքին և արդյունավետ օգտագործմանը, ինչպես նաև ճանապարհային 

պատահարների թվի նվազեցմանը: Այս օգուտները խրախուսում են զբոսաշրջությունը և 

երկարաձգում խանութներից առևտուր անելու ժամերը կամ գիշերային ժամերին զբոսաշրջության 

հետ կապված բացօթյա գործունեությունը, ինչը հանգեցնում է քաղաքային բնակչության եկամտի 

մեծացմանը: Սրանք նշանակալի օգուտներ են և անպայմանորեն պետք է հաշվի առնվեն՝ 

ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության հարցով որոշում կայացնելիս: 

Գյուղական բնակավայրերի զարգացում. Այն գյուղական համայնքներում, որտեղ էլեկտրա-

էներգիայի մատակարարումը սահմանափակ է կամ ընդհանրապես գոյություն չունի, 

լուսադիոդային կամ արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային լուսավորությունը կարող է 

ունենալ հսկայական ազդեցություն: Էլեկտրաէներգիայի ցանցի կամ մատակարարման 

ծառայությունների ընդլայնման համար հատկացված բյուջեի մի փոքր բաժինն օգտագործելով 

միայն՝ իշխանությունները կարող են տրամադրել բացօթյա տարածքների լուսադիոդային 

լուսավորություն՝ լույս բերելով նախկինում չլուսավորված համայնքներ: Համայնքային 

տարածքներում լուսավորված ժամերի երկարաձգումը և պատշաճ կերպով լուսավորված 

ճանապարհները նպաստում են գիշերային ժամերին գործարարությանը, առողջապահությանը, 

կրթությանը, համայնքային կյանքին և զբաղվածությանն առնչվող գործունեության ակտիվացմանը, 

համայնքի բնակիչների սոցիալական համախմբվածությանը և այդ տարածքները գիշերային 

ժամերին առավել ապահով դարձնում: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զարգացած և 

զարգացող երկրների տարաբնույթ տեղանքներում իրականացված մի շարք ծրագրեր ապացուցում 

են բացօթյա տարածքների լուսադիոդային լուսավորության երկարակեցությունը, տեխնիկական 

սպասարկման ցածր արժեքը և համայնքների քաղած օգուտները: 

 

Ինչպես ներկայացված է սույն ձեռնարկում, ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությունը 

արագորեն հասանելի բարիք է, որ կառավարություններին ու համայնքապետարաններին կարող է 

օգնել՝ նվազեցնելու էլեկտրաէներգիայի սպառման վարձավճարները, կրճատելու 

էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի և առաջարկի միջև գոյություն ունեցող անհամապատաս-

խանությունը, շրջակա միջավայրի վատթարացումը՝ միևնույն ժամանակ խթանելով տնտեսական, 

սոցիալական և կայուն զարգացում:  Այս ձեռնարկը տրամադրում է ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորության նախագծի մշակման և իրականացման գործնական ուղեցույց և 

նպատակ ունի իշխանությունների և հաստատությունների համար խթան հանդիսանալու՝ ԼԱԴ-ն 

իրենց ծրագրերում ներառելու ուղղությամբ: 
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Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

համակարգի բնութագիրը 

Սույն գլխում  ներկայացվում են ԼԱԴ-ի, ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության համա-

կարգերի և արևային էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

համակարգերի հիմունքները, ինչպես նաև այն գործոնները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն՝ 

ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության արդյունավետ և որակյալ համակարգ 

ստեղծելիս: 

Գոյություն ունեն ճանապարհային և այլ բացօթյա տարածքների, ինչպիսիք են զբոսայգիները, 

հասարակական վայրերը և ավտոկայանատեղերը, լուսավորության մի քանի տեխնոլոգիաներ:  

Լուսավորության ավանդական տեխնոլոգիաները ներառում են նատրիումային լամպեր 

(բարձր/ցածր ճնշման նատրիում), սնդիկային լամպեր, մետաղահալոգենային, լյումինեսցենտային 

գլանաձև, կոմպակտ լյումինեսցենտային և շիկացման լամպեր: Ճանապարհների լուսավորման 

ամենաարդիական համակարգերը հիմնված են ԼԱԴ տեխնոլոգիայի վրա: 

Ի՞նչ են լուսադիոդները և ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

համակարգերը 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության համակարգը նման է ճանապարհային 

լուսավորության ավանդական համակարգին այնքանով, որ օգտագործվում են միևնույն հիմնական 

մասերը. երկու համակարգերն էլ ունեն սյուներ, մալուխներ և լուսատու, որի մեջ և տեղադրվում է 

լույսի աղբյուրը: Այնուամենայնիվ, մինչդեռ լուսավորության ավանդական տեխնոլոգիաներն ունեն 

լույսի եզակի աղբյուր (լամպ), ճանապարհային լուսավորության լուսադիոդային միավորի 

լուսատուն պարունակում է մի քանի մաս, սկսած բազմաթիվ շերտերով դասավորված ԼԱԴ 

չիպերից, օպտիկայից ու ջերմակառավարման սարքից մինչև գործարկիչ, որոնք բոլորը 

տեղակայված են բարձր ճնշման պայմաններում ձուլած ալյումինե իրանի մեջ՝ պաշտպանիչ 

ապակու տակ: 

 

 
 

 

 ԼԱԴ-եր. Լուսադիոդային լույսերը լուսարձակող դիոդներ են, թվային են և հիմնված են 

նույն տեխնոլոգիայի վրա, ինչ համակարգչային չիպերը: ԼԱԴ-երն առաջին անգամ ի հայտ 

են եկել 1960 թվականին. դրանք արձակում էին ցածր խտության կարմիր լույս և 

օգտագործվում որպես ցուցիչային լույսեր: Տարիների ընթացքում ԼԱԴ-երը կտրուկ 

զարգացում են ապրել և այժմ առկա են տեսանելի, ուլտրամանուշակագույն և 

ինֆրակարմիր ալիքների ողջ սպեկտրի դեպքում, ունեն պայծառության և հզորության շատ 

բարձր աստիճան: Այդպիսով, հնարավոր է դարձել ԼԱԴ-երն օգտագործել լուսավորության 

տարբեր կիրառումներում, որոնց դեպքում լուսավորության հեռավորությունը կազմում է 

400 ֆուտ (150 մետր) և ավելի: 

 

Այսօր առկա ԼԱԴ-երը շատ դիմացկուն են, եթե գնված են որակյալ արտադրողներից, իսկ 

մեր օրերում դրանց թիվը շուկայում մեծ է: Բարձորակ ԼԱԴ-երն ունեն լայն գունային 

կայունություն (հագեցվածություն), լուսարձակման բարձր արդյունավետություն և կարող 

են պահպանել բարձր լուսային հոսք ԼԱԴ-ի ծառայության ողջ ժամկետի ընթացքում: 
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Որպես թվային տեխնոլոգիա, հնարավոր է փոփոխել լույսի գույնը և լույսի 

ինտենսիվությունը՝ ողջ սպեկտրով: 

 

 Օպտիկա. Օպտիկան կառավարում է լույսի բաշխումը: Հատուկ նախագծված 

ոսպնյակների համակարգերը պետք է ունենան եզակի ներքին և արտաքին պրոֆիլ, ինչն 

հնարավոր կդարձնի առավելագույնի հասցնել սյուների միջև հեռավորությունը և ծածկել 

ճանապարի առավելգույն լայնությունը: Օպտիկան պետք է կառուցված լինի բազմակի 

շերտերով ինչը ապահովելու է լույսի համարժեք պայծառություն և լուսավորության 

համաչափություն, քիչ հավանական, առանձին լուսադիոդի շարքից դուրս գալու դեպքում։ 

 

Անորակ օպտիկա. Բազմակետանի լուսավորություն ապահովող օպտիկա 

 
 

Որակյալ օպտիկա. Բազմաշերտ լուսավորություն ապահովող օպտիկաօպտիկա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ջերմային. Լուսադիոդային աղբյուրներից ջերմություն է անջատվում կիսահաղորդչի 

նեքին դիմադրության հետևանքով անկախ արտադրված լույսից: Ջերմության ցրումը 

(այսինքն, ջերմության հեռացումը ԼԱԴ աղբյուրից) չափազանց կարևոր է ժամանակի 

ընթացքում  լույսային հոսքի կայունության, լույսային ելքի, լույսի գույնի, լույսի որակի և 

շահագործման ժամկետի առումով, քանի որ ջերմությունը բացասական ազդեցություն ունի 

այս գործոնների վրա: 
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 Գործարկիչ. Գործարկիչն ապահովում է հոսանքի ճիշտ քանակի մատակարարումը ԼԱԴ-

ին և հանդիսանում է ողջ համակարգի հուսալիության կարևոր մաս: Բացի հոսանքի 

հաստատունության ապահովումը, գործարկիչը պատասխանատու է ողջ «ինտելեկտուալ» 

աշխատանքի համար, ինչպիսին են լույսի պայծառության կարգավորումը և սենսորներին 

արձագանքումը: 

 Լուսատու. Լուսատուն ներառնում է բոլոր բաղադրամասերը և պատասխանատու է 

փոշուց ու ջրից արդյունավետ պաշտպանության, ինչպես նաև ջերմակառավարման 

համար: 

 Լուսատուի իրանը. Կազմված է համալիր մեխանիկական բաղադրիչներից, որոնց միջոցով 

լուսատուն ամրացվում է հենասյանը իսկ ներքին մալուխները միացվում են ստորգետնյա 

սնուցող մալուխներին: 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության համակարգի 

առանձնահատկությունները 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության տեխնոլոգիան առաջընթաց է ապրել՝ 

ներառելով արևային էներգիան՝ որպես էներգիայի աղբյուր: Արևային էներգիայով աշխատող 

ճանապարհային լուսավորության լուսադիոդային համակարգերն ունեն հավելյալ բաղկացուցիչ 

մասեր, որոնք անհրաժեշտ չեն էլեկտրական ցանցին միացած ճանապարհային լուսավորության 

լուսադիոդային համակարգերի դեպքում: Ի լրումն սյանը, լուսատուին և մալուխներին, որոնք 

կազմում են ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ավանդական միավորը, արևային 

էներգիայով աշխատող լուսադիոդային միավորն իր կազմում ունի նաև մի համակարգ, որը 

հավաքում, կուտակում և բաշխում է արևային էներգիան: Արևային էներգիայով աշխատող 

լուսադիոդներով ճանապարհային լուսավորության լիարժեք համակարգը բաղկացած է հետևյալ 

հինգ հիմնական բաղադրիչներից. 

 Արևային ֆոտովոլտաիկ (ՖՎ) վահանակը 

էներգիա գեներացնող բաղադրիչն է, որը 

պատասխանատու է արևից էներգիա 

կլանելու և այն էլեկտրականության 

օգտագործելի ձևի փոխակերպելու համար: 

 Մարտկոցը համակարգի էներգիայի պահես-

տավորման և մատակարարման համար 

պատասխանատու բաղադրիչն է. այն պա-

հեստավորած քիմիական էներգիան փոխա-

կերպում է էլեկտրական էներգիայի: Արևային 

էներգիայով աշխատող լուսավորության 

համակարգում մարտկոցը սովորաբար վերա-

լիցքավորվող է և պատրաստված է այնպես, որ 

լուսավորության համակարգին էներգիա 

մատակարարի մինչև 3-5 հաջորդաբար 

անձրևոտ կամ անարև օրերի ընթացքում: 

Դրանք կոչվում են «ինքնավար աշխատանքի 

օրեր», որոնց ընթացքում մարտկոցը կարող է 

համակարգն էներգիայով ապահովել առանց 

վերալիցքավորման: 
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 Լիցքավորման հսկիչ սարքը համարվում է «համակարգի սիրտը»: Մարտկոցը լիցքավորելու 

համար այն ցերեկային ժամերին հոսանք է կլանում, իսկ գիշերային ժամերին 

ապալիցքավորում՝ սնուցելու լուսադիոդային մոդուլը հնարավորինս արդյունավետ 

կերպով: Այն նաև կարգավորում է դեպի մարտկոց և դրանից դուրս եկող էլեկտրական 

հոսանքի հոսքը, կանխարգելում է գերլիցքավորումը, գերածախսը կամ լարման չափազանց 

բարձրացումը, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է նվազեցնել մարտկոցի 

արտադրողականությունը (կատարողականը) կամ շահագործման ժամկետը, և 

անվտանգության առումով սպառնալիք դառնալ:  

 Այստեղ լուսատուն նույնն է, ինչ էլեկտրական ցանցին միացած լուսադիոդային 

լուսավորության համակարգում: Արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային 

լուսավորության համակարգում լուսատուն սահմանվում է որպես էներգիա սպառող 

բաղադրիչ, որը պատասխանատու է լույսի համարժեք քանակություն ապահովելու համար: 

 Մեխանիկական բաղադրիչները (սյուներ, ներքին մալուխներ) ապահովում են ամբողջ 

համակարգի փոխկապակցվածությունը՝ միմյանց միացնելով ՖՎ վահանակը, մարտկոցը, 

հսկիչ սարքը և լուսատուն: Արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային 

լուսավորության համակարգում այս բաղադրիչը խաղում է նույնիսկ ավելի կարևոր դեր՝ ողջ 

համակարգի ընդհանուր հուսալիության առումով: 

Որակյալ բաղադրիչների առկայությունը դեռևս բավարար չէ համակարգի հուսալիությունն 

ապահովելու համար: Իրականում, հենց այն պատճառով, որ առանձին բաղադրիչները պետք է 

միավորվեն և կապակցվեն մեկ ընդհանուր համակարգում, արևային էներգիայով աշխատող 

լուսադիոդային լուսավորությունը պահանջում է համակարգային մոտեցում, որը կդիտարկի, թե 

ինչպես է ողջ միավորն աշխատում իր առավելագույն օպտիմալ կարողությամբ, այլ ոչ միայն 

յուրաքանչյուր բաղադրիչի առանձին աշխատանքը: Արևային էներգիայով աշխատող 

լուսադիոդային լուսավորության համակարգն ավելին է, քան իր բաղադրիչ մասերի պարզ 

հանրագումարը. այն պահանջում է համակարգի նուրբ համակցում և կարգաբերում 

(կոնֆիգուրացիա)՝ ապահովելու պահանջվող ֆունկցիոնալությունն ու կատարողականը: 

 

Արևային էներգիայով աշխատող հուսալի և դիմացկուն լուսադիոդային լուսավորության 

համակարգի գաղտնիքը յուրաքանչյուր բաղադրիչի որակի և դրանց՝ միմյանց հետ ճշգրիտ 

համակցման և սարքաբերման ապահովման մեջ է:  
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ԼԱԴ-երի և ավանդական տեխնոլոգիաների արդյունավետության  

համեմատություն 

Երբ համեմատում ենք տարբեր տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև լուսադիոդային տարբեր 

լուծումների արդյունքում ստացված լույսի որակը, կարևոր է հասկանալ լուսավորության 

առանցքային պարամետրերը, ըստ որոնց սահմանվում է որակյալ ճանապարհային լուսավորու-

թյունը: Դրանք են. 

 Լուսային հոսք՝ լյումեն (լմ). Լույսի աղբյուրից արձակվող լույսի քանակությունը։ 

 Լամպի հզորությունը՝ (Վտ). Լամպի կողմից տվյալ չափի լուսային հոսք արձակելու համար 

պահանջվող էլեկտրաէներգիայի քանակը։ 

 Լուսարձակման արդյունավետություն (լմ/Վտ). Լյումենային կամ լուսարձակման 

արդյունավետությունը չափում է լույսի աղբյուրի (լուսադիոդային լուսավորության 

համակարգի դեպքում՝ մեկ լուսադիոդի, իսկ լուսավորության ավանդական 

տեխնոլոգիաների դեպքում՝ լամպերի) արդյունավետությունը: Այն չափում է, թե լույսի 

աղբյուրի կողմից որքան լույս է արձակվում էլեկտրաէներգիայի մեկ միավորի հաշվով և 

արտահայտվում է լյումենով՝ ըստ մեկ վատտ օգտագործված էլեկտրաէներգիայի: 

 Համակարգի հզորությունը՝ (Վտ). Համակարգի կողմից տվյալ չափի լուսային հոսք 

արձակելու համար պահանջվող էլեկտրաէներգիայի քանակը։ 

 Համակարգի արդյունավետություն (լմ/Վտ). Լուսատուների համակազմի մեջ են մտնում՝ 

բալաստներ, գործարկիչներ, ջերմության կառավարման համակարգեր, օպտիկա, որոնցից 

յուրաքանչյուրը կարող է բացասաբար ազդել լույսի աղբյուրի լուսարձակման սկզբնական 

արդյունավետության վրա: Քանի որ ճանապարհի մակերեսը լուսավորվում է ամբողջական 

լուսատուի կողմից, համեմատական վերլուծություններ իրականացնելիս համակարգի 

արդյունավետությունն ավելի տեղին չափման միավոր է, քան լուսարձակման 

արդյունավետությունը:  

 Վատտ քառակուսի մետր (Վտ/մ2). Հզորության այն քանակը, որը պահանջվում է 

յուրաքանչյուր սարքի դեպքում, որպեսզի այն լուսավորի ճանապարհի մակերևույթի տվյալ 

հատվածը՝ մինչև լուսավորության պահանջվող աստիճան։ Ճանապարհային 

լուսավորության համար սա ամենահարմար եղանակն է՝ չափելու լուսավորության 

աղբյուրի արդյունավետությունը (կարողությունը), չնայած լուսարձակման 

արդյունավետությունը կամ լուսային հոսքը հաճախ համարվում են չափման տեսանկյունից 

առավել դյուրին: 

 Ծառայության ժամկետ (ժամեր). Լուսադիոդի ծառայության ժամկետը չափվում է այլ կերպ, 

քան լուսավորության ավանդական տեխնոլոգիաների դեպքում, երբ վերջիններս աշխատում 

են մինչև այն պահը, երբ դադարում են ընդհանրապես լույս արձակել: Այնուամենայնիվ, 

լուսադիոդները սովորաբար լիակատար չեն դադարում լուսարձակել, այլ ժամանակի 

ընթացքում մաշվում կամ աղոտանում են այնքան, որ լուսային հոսքը չի բավականացնում 

պահանջվող լուսավորության մակարդակներն ապահովելու համար: Լուսադիոդների դեպ-

քում այս ոլորտում որպես ծառայության ժամկետ սահմանվում է այն պահը, երբ ԼԱԴ-ի 

լուսային հոսքը կրճատվում է մինչև սկզբնականի 70%-ը: 
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 Գունափոխանցման ցուցիչ (ԳՓՑ). Ցուցիչ է, որն օգտագործվում է՝ չափելու արհեստական 

լույսի աղբյուրի կողմից որևէ առարկայի գույները վերարտադրելու ունակությունը՝ լույսի 

բնական աղբյուրի համեմատությամբ, որի դեպքում ԳՓՑ-ն հավասար է 100-ի: Առավել 

բարձր ԳՓՑ-ն նշանակում է ավելի լավ տեսանելիություն: 

Ստորև բերված աղյուսակը համեմատում է ճանապարհային լուսավորության՝ ներկայում կիրա-

ռության մեջ գտնվող ամենատարածված տեխնոլոգիաները՝ ըստ առանցքային պարամետրերի: Այս 

աղյուսակի նպատակներից ելնելով՝ մենք ենթադրել ենք, որ անհրաժեշտ է լուսավորել M2 մայրու-

ղու մեկ կիլոմետրանոց հատված,7 որտեղ սյուները գտնվում են ճանապարհի միջնագծում: Հիմնվե-

լով ճանապարհի մեկ կիլոմետրանոց հատվածի լուսավորման համար անհրաժեշտ լուսավորութ-

յան մակարդակների հարցում լավագույն փորձի վրա՝ կարելի է ակնկալել հետևյալը.  

 

Աղյուսակ 1. Ճանապարհային լուսավորության տեխնոլոգիաների համեմատություն 

 

ԼԱԴ 

Բարձր ճնշման 

նատրիումային լամպ 

(ԲՃՆԼ) 

Բարձր ճնշման 

սնդիկային լամպ 

 Հարևան սյուների միջև 

հեռավորությունը 
30 մ 30 մ 30 մ 

Սյուների քանակը 33 33 33 

Ներդրում (ԱՄՆ դոլար) $$$ $$ $ 

Լամպի հզորությունը  70 Վտ 150 Վտ 250 Վտ 

Համակարգի հզորությունը՝ 

չափված վատտով 
70 Վտ 180 Վտ 300 Վտ 

Լուսարձակման 

արդյունավետություն 

90-130 լմ/Վտ (արա-

գորեն բարելավվում 

է) 

100 լմ/Վտ 60 լմ/Վտ 

Համակարգի 

արդյունավետություն 

90-130 լմ/Վտ (արա-

գորեն բարելավվում է)
80 լմ/Վտ 48 լմ/Վտ 

Վատտ/քառակուսի մետր 

(Վտ/մ2) 
0.33 0.86 1.42 

Ծառայության ժամկետը 50,000 ժամ 12,000 ժամ 5,000 ժամ 

Էներգիայի տարեկան 

սպառում (0.15 ԱՄՆ 

դոլար/կՎտժ) 
1,532 ԱՄՆ դոլար 3,938 ԱՄՆ դոլար 6,563 ԱՄՆ դոլար 

Վտանգավոր նյութեր Ոչ Այո Այո 

Գունափոխանցման ցուցիչ 

(ԳՓՑ) 
>70 25 <60 

ՃՆԼ) 
Վերը բերված աղյուսակում երեք տեխնոլոգիաների միջև նկատվող ամենակարևոր տարբերու-

թյունները հետևյալներն են. 
 

 Վտ/մ2 և էլեկտրաէներգիայի սպառման ծախսեր. Լուսադիոդներն արձակում են ուղղորդված 

լույս, ինչն այն դարձնում է շատ արդյունավետ՝ կոնկրետ տեսակի մակերեսների, ինչպիսիք 

են ճանապարհները, լուսավորման համար, դրանով իսկ նվազեցնելով Վտ/մ2 արժեքները: 

Համեմատության համար հարկ է նշել, որ ավանդական լամպերը լույսը ցրում են բոլոր 

ուղղություններով, ներառյալ այն ուղղությամբ, որտեղ դրա կարիքը չկա: Այսպիսով, ԼԱԴ-

երը ճանապարհի լուսավորության միևնույն մակարդակ ապահովելու համար օգտագործում 

են էապես պակաս էլեկտրաէներգիա: Այս հանգամանքն արտացոլվում է էլեկտրաէներգիայի 
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սպառման համար տարեկան ծախսերում, իսկ այդ առումով ԼԱԴ-երն ապահովում են 

ամենացածր ցուցանիշները: 
 

 Ծառայության ժամկետ. Լուսադիոդները նաև ծառայության ամենաերկար ժամկետն ունեն, 

և չնայած սկզբնական ներդրման առավել մեծ չափին, ԼԱԴ-երը երկարաժամկետ 

հատվածում, որպես կանոն, լուսավորության ամենածախսարդյունավետ տարբերակն են: 

Սա տեղի է ունենում ծառայության ողջ ժամկետի ընթացքում այլ ծախսերի, ներառյալ՝ 

շահագործման, վերանորոգման, փոխարինման և օգտահանման (ուտիլիզացման) հետ 

կապված ծախսերի առումով խնայողությունների շնորհիվ: 
 

 Վնասակար նյութեր. Լուսադիոդային համակարգերն  առավել ապահով են շրջակա 

միջավայրի պաշտպանության տեսանկյունից, համաձայն միջազգային նորմերի սահմա-

նումների, քանի որ չեն պարունակում վնասակար նյութեր (օրինակ, սնդիկ), ինչպես նաև 

երկարակյաց են, այսինքն ավելի հազվադեպ է պահանջվում դրանք փոխակերպել աղբի: 
 

Ոչ բոլոր լուսադիոդներն են հավասար որակի 
 

Ցածրորակ լուսավորություն արտադրողները հաճախ ապակողմնորոշող պնդումներ են անում, 

մասնավորապես՝ բարձր լուսատվության մակարդակները ցածր գների հետ զուգակցված 

ներկայացնելով: Ոլորտի պրակտիկ աշխատողներին ուղղորդելու նպատակով այս ձեռնարկի 

Հավելված 1-ում ներկայացված է «Առասպելներ և փաստեր» անվանված բաժին, որտեղ բերված են 

դրանցից ամենատարածվածները: Ի հավելումն, ստորև բերված են պրակտիկ աշխատողների 

համար անհրաժեշտ մի քանի առանցքային ուղեցույցներ. 
 

 Արտադրողներն իրենց արտադրանքի մասին հայտարարում են, որ այն ունի աշխատելու 

որոշակի արդյունավետություն: Հավաստիացեք, որ այդ արդյունավետությունը հաշվի է 

առնում ամբողջ համակարգի կիրառման կատարողականը (ներառյալ հումքի 

բաղադրիչները և իրանը), այլ ոչ թե միայն ԼԱԴ չիպերինը (օրինակ, 130 լմ/Վտ 

լուսարձակման արդյունավետություն ունեցող ԼԱԴ չիպերի պարագայում ողջ լուսատուն 

կարող է ունենալ ընդամենը 90 լմ/Վտ արդյունավետություն): 

 Վստահ եղեք, որ ընտրել եք լուսատուի այնպիսի կառուցվածք, որն  ունի որակական 

բարելավման (արդիականացման) հնարավորություն, ապագա զարգացման միտումների 

նկատմամբ դիմացկուն է, թույլ է տալիս հին լուսադիոդային մոդուլները փոխարինել նոր 

մոդուլներով՝ առանց լուսատուն սյունից ապամոնտաժելու և առանց փոփոխության 

ենթարկելու լուսատուի գործարկիչները կամ դրա այլ բաղադրիչները: 

 Արտադրողներն առաջարկում են բազմապիսի երաշխիքներ: Հավաստիացեք, որ 

առաջարկվող ցանկացած երաշխիք համապարփակ է և վերաբերում է լուսադիոդային 

լուսավորության սարքի (միավորի) ամբողջական կիրառմանը, այլ ոչ թե դրա առանձին 

բաղադրիչներին: Եթե չիպերի երաշխիքային ժամկետը տասը տարի է, սակայն օպտիկան 

կամ ջերմության կառավարումն անսարք են, ապա այդ արտադրանքը պատշաճ կերպով չի 

աշխատի: Բարձրորակ արտադրողների մեծ մասը տրամադրում են համապարփակ 

երաշխիք՝ մոտ երեք տարի ժամկետով: 

 Հուսալի արտադրանք թողարկող արտադրողը պատրաստում է փորձաքննությունների 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություններ, որոնք հիմք են ծառայում հուսալիության և 

բարձր կատարողականի մասին արվող պնդումների համար: Հավաստիացեք, որ նման 

փորձաքննություններ արվում են, և առկա են համապատասխան փաստաթղթեր: Հակառակ 

դեպքում թերահավատությամբ վերաբերվեք կատարողականի բարձր ցուցանիշների մասին 

պնդումներին: 
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Առավելությունները 

 

 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

առավելությունները 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության հիմնական 

առավելությունները 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության լուծումներն առաջարկում են զգալի 

առավելություններ և տարբերակներ, որոնք հնարավոր չեն լուսավորության ավանդական 

եղանակների դեպքում: Որոշ օգուտներ ապահովվում են լուսադիոդային լուսավորության բոլոր 

կիրառումների դեպքում, մինչդեռ օգուտների մեկ այլ խումբ հատուկ է միայն ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորությանը: 

Տեխնոլոգիական առավելություններ. ԼԱԴ-ը լուսավորման տեխնոլոգիայի էվոլյուցիայի հաջորդ 

փուլն է, որը լուսավորության անալոգային լուծումներից անցում է կատարում դեպի թվային 

տեխնոլոգիա: Այս միտումը նկատվում է բազմապիսի էլեկտրական սարքերի դեպքում. ռադիոյի, 

հեռախոսի, հեռուստացույցի և տեսագրող սարքերի դեպքում վերջին մի քանի տասնամյակում 

անցում է կատարվել թվային լուծումների: Լուսադիոդների ապահոված տեխնիկական 

առավելությունները ներառում են հետևյալը. 

• Լուսարձակման բարձր արդյունավետություն. Ներկայում բարձրորակ արտադրանք 

թողարկող մատակարարների կողմից շուկայում առաջարկվող լուսատուներն ունեն 90‐100 

լմ/Վտ արդյունավետության մակարդակներ: Այդուհանդերձ, քանի որ ԼԱԴ-երի 

արդյունավետությունը արագորեն աճում է, մշտապես առաջարկվում է խորհրդակցել 

հուսալի արտադրողների կամ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ՝ պարզելու 

արդյունավետության ամենաարդիական մակարդակները: 

• Ուղղորդելիություն և (արհեստական) լույսով աղտոտվածության նվազեցում. 

Լուսադիոդների արձակած լույսի ուղղորդելիությունը մեծապես նպաստում է դրանց 

էներգախնայողության ներուժին: ԼԱԴ-երն արձակում են ուղղորդելի լույս` նվազեցնելով 

լույսի կորստի չափը և ուղղորդելով լույսն այնտեղ, որտեղ այն ամենապահանջվածն է: Այս 

հանգամանքը կարող է նաև կանխարգելել լույսի անցանկալի ցրումը դեպի բնակավայրեր, 

մոտակա տարածքներ և գիշերային երկինք՝ դրանով իսկ նվազեցնելով (արհեստական) 

լույսով աղտոտվածության մակարդակը:8 

Լուսարձակման բարձր արդյունավետությունը, զուգակցված լույսի ուղղորդելիության հետ, 
լուսադիոդները դարձնում են հարմար՝ լուսավորության բազմաթիվ էներգախնայող 
կիրառումների համար: 
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Առավելությունները 

Լույսի կորստի տարբեր մակարդակները 

 
        Ամենաբարձր               Բարձր       Ընդունելի              Օպտիմալ 
 

 Ծառայության երկար տևողություն. Լաբորատոր ստուգումներն ու փորձը ցույց են տալիս, 

որ որակյալ արտադրված լուսադիոդային համակարգերն աշխատում են 50,000 ժամ կամ 

ավելի՝ կախված օգտագործման պայմաններից:9 Սա դրական արդյունք է՝ համեմատած 

ավանդական լամպերի մեծամասնության՝ 5,000-ից մինչև 15,000 ժամ տևողությամբ 

ծառայության ժամկետների հետ: 

 Լույսի գերազանց որակ. Լուսադիոդային լուսավորությունն ունի բարձր ԳՓՑ, որը, սպիտակ 

լույսի հետ մեկտեղ, ապահովում է առավել լավ տեսանելիություն գիշերային ժամերին՝ 

ճանապարհները դարձնելով ավելի լուսավոր և ապահով: Որոշ նախնական 

հետազոտությունների համաձայն, ճանապարհային ԼԱԴ լամպերն առավել լավ են 

ներթափանցում մառախուղի մեջ:10 

 

 
ԼԱԴ (ձախ կողմում) և ԲՃՆԼ (աջ կողմում) լուսավորության համեմատությունը անձրևի և մառախուղի 

պայմաններում. անձրևի և մառախուղի պայմաններում լուսադիոդի արձակած լույսը ավելի քիչ է շլացնում, 

քան ԲՃՆԼ-ի դեղին լույսը։ 
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 Վերահսկելիության առավել լայն հնարավորություն. Լուսադիոդային լուսավորությունը 

թվային տեխնոլոգիա է, ինչը աղոտացումը (լույսի մակարդակի նվազեցումը) և վերահսկման 

նմանատիպ ֆունկցիաները դարձնում է հնարավոր և դյուրին: ԼԱԴ օգտագործողները 

կարող են ճշգրտորեն կառավարել լույսի պայծառությունը, կենտրոնացված վայրից հետևել 

լուսատուի աշխատանքին և օպտիմալացնել էներգաարդյունավետությունը՝ ըստ 

անհրաժեշտության փոփոխելով լույսի ուժը: Ի հավելումն, մինչդեռ լուսավորության 

ավանդական տեխնոլոգիաներն աղոտացման դեպքում ունենում են օգտակար 

ծառայության ավելի կարճ տևողություն, ԼԱԴ-երի դեպքում դա հակառակ ազդեցությունն 

ունի. աղոտացման դեպքում լուսադիոդի շահագործման տևողությունը երկարում է:11 

 

 Դիմացկունություն. Լուսադիոդները չափազանց դիմակայուն են տատանումների և այլ 

մեխանիկական ցնցումների նկատմամբ, ինչը դրանք դարձնում է առավել հարմար 

ճանապարհային լուսավորության համար, հատկապես՝ կամուրջների վրա, վերգետնյա 

մայրուղիներում, ինչպես նաև վանդալիզմի ռիսկի ենթակա տեղանքներում:12 

 

 Գեղագիտական տեսքը. Լուսադիոդային լուսավորության կիրառումը կարող է ապահովել 

գույներ՝ ողջ սպեկտրով,13 դրանով իսկ նպաստելով բացօթյա տարածքների, կամուրջների, 

ճանապարհների և շենքերի գեղագիտական տեսքի բարելավմանը: Օրինակ կարող են 

ծառայել Նյու-Յորքի «Empire State Building»-ը (ԱՄՆ), Դանանգի «Dragon Bridge»-ը 

(Վիետնամ), և Կահիրեի «Baron Palace»-ը (Եգիպտոս): 
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Առավելությունները 

ԼԱԴ-ը բարելավում է հանրահայտ կառույցների գեղագիտական տեսքը. Նյու-Յորքի «Empire State Building»-ը, 

ԱՄՆ (վերևում, ձախից), Կահիրեի «Baron Palace»-ը, Եգիպտոս (վերևում, աջից), և Դանանգի «Dragon Bridge»-ը, 

Վիետնամ (ներքևում)։ 

 
Տնտեսական առավելություններ. Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությանն անցնելու 

ամենահզոր փաստարկը տնտեսականն է: Լուսդիոդյին լուսավորության ուղղակի և անուղղակի 

տնտեսական առավելությունները ներառում են հետևյալը. 

 Ծառայության ժամկետի ընթացքում ավելի ցածր ծախսատարություն. 50,000 ժամ 

տևողությամբ ծառայության իր ավելի երկար (համեմատած ավանդական տեխնոլոգիաների 

15,000 կամ պակաս ժամերի հետ) ժամկետի ընթացքում ճանապարհային լուսավորության 

լուսադիոդային համակարգի սեփականության համախառն արժեքը (ՍՀԱ) 50% կամ ավելի 

չափով ցածր է: Ճանապարհային լուսավորության համակարգի ՍՀԱ-ն ներառում է 

էներգիայի սպառման, լամպի փոխարինման, աշխատուժի և տեխնիկական սպասարկման 

ծախսերը: 
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 Եկամտաբերություն. Արդյունավետ ճանապարհային լուսավորությունը ավելացնում է 

լուսավոր ժամերը քաղաքներում, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերում: Դա խթանում 

է զբոսաշրջությունը. երկարացված աշխատանքային ժամերն այնպիսի բիզնեսների համար, 

ինչպիսիք են հասարակական սննդի կետերը, խանութները, ժամանցի վայրերը և երեկոյան 

ժամերի գործունեության այլ տեսակները հանգեցնում են նոր աշխատատեղերի և 

եկամուտների ստեղծման: 

 Խնայողություն էներգետիկ ոլորտի արժեշղթայի բոլոր օղակներում. Լինելով ավելի 

ծախսարդյունավետ, ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությունը կրճատում է 

էլցանցից պահանջվող էլեկտրաէներգիայի քանակը և ազատում որոշակի հզորություն պիկ-

ժամերին: Այս հանգամանքը իշխանություններին հնարավորություն է տալիս բավարարելու 

գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքների կողմից էներգիայի աճող պահանջարկը և 

խուսափելու էլեկտրակայանների, էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի 

ստեղծման համար ներդրումներ կատարումից կամ թույլ է տալիս հետաձգել դրանք: Նույն 

կերպ, էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող և գյուղական բնակավայրերում արևային 

էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսավորության ինքնավար լուսադիոդային 

սարքը կարող է օգնել իշխանություններին՝ բավարարել լուսավորության հետ կապված 

հրատապ կարիքները, քանի դեռ բաշխիչ ցանցի ընդլայնման ուղղությամբ ներդրումներն 

ընթացքի մեջ են: 
 

Սոցիալական առավելություններ. 

 

 Ճանապարհային անվտանգություն. Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությունն 

արձակում է առավել որակյալ լույս, ինչը բարձրացնում է տեսանելիության մակարդակը թե՛ 

վարորդների և թե՛ հետիոտների համար: Էլեկտրական ցանցի  բացակայության վայրերում 

արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային ճանապարհային լուսավորությունը կարող 

է լուսավորել վտանգավոր խաչմերուկները կամ բնակելի չլուսավորված հատվածները: 

Ճանապարհային լուսավորությունը (և մասնավորապես՝ ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորությունը) կարող է զգալիորեն բարելավել ճանապարհի անվտանգությունը, 

հատկապես՝ վատ լուսավորված տարածքներում և զարգացող պետությունների խիտ 

բնակեցված քաղաքներում: 

o Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կանխատեսում է, որ 

մինչև 2030 թվականը ճանապարհների հետ կապված պատահարները մահվան 

դեպքերի պատճառների շարքում կզբաղեցնեն հինգերորդ տեղը։14 

o Ըստ Բեյերի և Կերի [Beyer and Ker] (2009 թ.), ճանապարհային լուսավորությունը 

կարող է արդյունավետ միջոց լինել՝ նվազեցնելու ճանապարհատրանսպորտային 

վթարների, դրանցով պայմանավորված վնասվածքների և մահացության դեպքերի 

քանակը։15 

o Սթոք-օն-Թրենթում (Միացյալ Թագավորություն) բարելավված լուսավորությամբ 

տարածքներում հանցագործությունների թիվը նվազել է 43%-ով և 45%-ով՝ դրանց 

հարակից երկու տարածքներում. այս ցուցանիշները համեմատվում են 

ստուգողական երկու այլ վայրերի ցուցանիշների հետ, որոնք կազմել են միայն 2%:16 

o Ըստ Օյայի և այլոց, [Oya et al.] (2003 թ.), խաչմերուկներում լուսավորության 

տեղադրումը կարող է նվազեցնել գիշերային պատահարների թիվն ընդհուպ մինչև 

40%-ով:17 
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o Քլարկը [Clarke] (2002 թ.) պնդում է, որ լուսավորության բարելավումը կարող է 

հանցագործությունների կանխման արդյունավետ գործոն լինել, հատկապես՝ 

հանցագործությունների բարձր մակարդակ ունեցող թաղամասերում։18 

 Էներգախնայողություն, բնապահպանական առավելություններ. Ճանապարհային 

լուսավորությունը կազմում է լուսավորության նպատակով սպառվող էլեկտրաէներգիայի մի 

զգալի մասը: Բացի էներգախնայողությունից, անցումը լուսադիոդային տեխնոլոգիայի 

հանգեցնում է ջերմոցային գազերի արտանետման մակարդակի համարժեք նվազեցման. 

մոտ 0.6375 կգ՝ խնայված մեկ կՎտժ-ի հաշվով:19 Ի լրումն, ԼԱԴ-երն ունեն նաև այլ «կանաչ» 

առավելություններ. դրանք չեն արձակում ինֆրակարմիր ճառագայթում կամ վնասակար 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, ինչպես նաև չեն պարունակում սնդիկ, ինչը 

լուսավորության մի շարք ավանդական տեխնոլոգիաներում օգտագործվող թունավոր 

մետաղ է:  

 

 Քաղաքացու առավել  անվատանգություն, մարդաբնակ  քաղաքներ. ԼԱԴ-երն ավելացնում 

են քաղաքների գեղագիտական գրավչությունը, օգնում են բարելավել քաղաքների 

բրենդինգը և քաղաքացիների մոտ հպարտության զգացում են առաջացնում: 2012 թվականին 

«The Climate Group» կազմակերպության կողմից իրականացված մի հետազոտության 

ընթացքում հարցվածների 80%-ը նշել է, որ ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորությունը նրանց օգնել է զգալ ավելի ապահով առավել պայծառ լուսավորության և 

մարդկանց դեմքերը հեշտությամբ ճանաչելու շնորհիվ:20  

 

Աշխարհն այսօր հնարավորություն ունի որդեգրելու մեծամասշտաբ էներգաարդյունավետության 

ուղի, ինչով և կապահովի առավել հարակայուն ապագա: Այս միջոցառումներն անհրաժեշտ են, 

քանի որ. 

 

 Համաձայն ՄԷԳ-ի գնահատականների, էներգիայի պահանջարկը շարունակելու է աճել՝ 

2035 թվականին հասնելով ընդհուպ մինչև 67%-ի. այս պահանջարկն առաջին հերթին 

բավարարվելու է հանածո վառելիքի հաշվին: Էներգիայի արդյունաբերության ոլորտի 

կողմից իրականացվող ածխածնային արտանետումները կաճեն 2011 թվականին գրանցված 

13.0 Գտ-ից մինչև 15.2 Գտ՝ 2035 թվականին:21 Չնայած այս աճին, ՄԷԳ-ի կանխատեսումների 

համաձայն՝ մոտ մեկ միլիարդ մարդ 2035 թվականին դեռևս կշարունակի «ապրել մթության 

մեջ», քանի որ նրանց համար հասանելի չեն լինի արդի էներգետիկ ծառայությունները:22  

 Միավորված ազգերի կազմակերպությունն ընդգծում է կլիմայի փոփոխությունը կանխելուն 

ուղղված գործողությունների հրատապությունը, քանի որ որքան հասարակությունը 

հապաղի այդ գործողություններն իրականացնելու հարցում, այնքան ավելի ծախսատար և 

դժվար կլինի դրա հետևանքները վերացնելը կամ սահմանափակելը:23 

 

Ածխածնային արտանետումների մակարդակի կրճատման նպատակով աշխարհին անհրաժեշտ են 

ծախսարդյունավետ, իրականացման տեսանկյունից դյուրին և մեծ ներգործություն ունեցող 

լուծումներ: Էներգաարդյունավետ լուսավորությունը մի քայլ է առավել «կանաչ» և ապահով 

տրանսպորտ ունենալու, քաղաքներն ու քաղաքային տարածքները գեղեցկացնելու և ածխածնից 

մաքրելու, գյուղական բնակավայրերում կայուն և ներառական աճ խթանելու ուղղությամբ: 
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Անհրաժեշտությունը մեծ է և հրատապ: Սխալ հարցադրում է. արդյո՞ք անհրաժեշտ է անցնել ԼԱԴ-

ի, թե ոչ: Դրա փոխարեն անհրաժեշտ է հարցնել՝ որքա՞ն արագ կարող ենք այդ անցումը կատարել 

և ինչի՞ց պիտի սկսենք: 

Արևային էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսավորության 

լուսադիոդային համակարգի հիմնական առավելությունները  

Համատեքստից կախված՝ արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային ճանապարհային 

լուսավորությունն ապահովում է լրացուցիչ առավելություններ՝ էլեկտրական ցանցին միացած 

ճանապարհային լուսավորության լուսադիոդային համակարգերի համեմատությամբ.  

 

 Առավել բարձր էներգախնայողություն. Արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային 

ճանապարհային լուսավորությունն ապահովում է 100 տոկոսանոց էներգախնայողություն՝ 

համեմատած ճանապարհային ավանդական լուսավորության հետ, և հետևաբար՝ առավել 

մեծ խնայողություն էներգիայի վարձավճարի մասով: 

 

 Էլեկտրական ցանցին չմիացված տարածքներում սկզբնական ներդրումների ավելի ցածր 

մակարդակ. Երբ հաշվարկում ենք էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող որևէ տարածքն 

էլեկտրական ցանցին միացնելու արժեքը, որպեսզի այնտեղ անցկացվի ճանապարհային 

լուսավորություն, ապա պարզվում է, որ ճանապարհային լուսավորություն անցկացնելու 

սկզբնական ծախսերը շատ ավելի ցածր կլինեն  արևային էներգիայով աշխատող 

լուսադիոդային լուսավորության պարագայում:  

 

 Էներգիայի հասանելիությունն  էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող տարածքներում. 

Շատ գյուղական բնակավայրերում արևային էներգիայով աշխատող լուսավորությունը 

լույսի միակ աղբյուրն է: Էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող համայնքի կենտրոնում 

տեղադրման դեպքում արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային ճանապարհային 

լույսերը նպաստում են աշխատանքային օրվա երկարացմանը՝ աջակցելով տնտեսական 

գործունեության ակտիվացմանը, համայնքի ներսում մարդկանց շփումներին և կրթության 

հետ կապված գործունեությանը: Համայնքի լուսավորությունը նաև դառնում է 

էլեկտրաէներգիայի հասանելիության ուղղությամբ կատարված առաջին քայլը, քանի որ 

տնային տնտեսությունները սկսում են պահանջել և պատրաստ են վճարել իրենց տներում 

էլեկտրաէներգիայի հասանելիության համար: 

 

 Կլիմայի փոփոխության ազդեցության նվազեցում. Կոմունալ ծառայություններ մատուցող 

բազմաթիվ ընկերություններ և պետություններ, որպես կլիմայի փոփոխության 

ազդեցության նվազեցման իրենց ռազմավարությունների մի մաս, այժմ սահմանում են 

ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման և վերականգնվող աղբյուրներից 

էներգիայի ստացման նպատակներ: Արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային 

ճանապարհային լուսավորությունը կարող է լավ միջոց դառնալ երկրների/կոմունալ 

ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար՝ հասնելու նշված երկու 

նպատակներին: Արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային լույսերի տեղադրումը 

կարող է համարվել արևային էներգիայի արտադրություն, իսկ անցումը արևային 
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Առավելությունները 

էներգիայով աշխատող լուսադիոդային լուսավորությանը մեծապես նպաստում է 

ջերմոցային գազերի արտանետումների մակարդակի նվազեցմանը: 

 

Ո՞ր դեպքերում է արևային էներգիայով աշխատող ԼԱԴ-ը համարվում լավագույն ընտրությունը:  

 

Քանի որ արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային լուսավորությունը՝ համեմատած 

էլեկտրական ցանցին միացած լուսադիոդային լուսավորության հետ, պահանջում է ավելի մեծ 

սկզբնական ներդրում, մենք դիտարկում ենք այն դեպքերը, երբ արևային էներգիայով աշխատող 

լուսադիոդային լուսավորությունը համարվում է լավագույն տարբերակը:  

 

 Էներգիայի արտադրության սահմանափակ, անկայուն կարողություն կամ դրա 

բացակայություն. Զարգացող շուկաների մեծամասնությունում էներգիայի պահանջարկն 

ավելի մեծ է, քան առաջարկը, և ճանապարհային լուսավորության նպատակով աճող 

պահանջարկի բավարարման համար էներգիայի արտադրության հզորությունների 

մեծացումը կարող է դժվար իրագործելի լինել: Սա հատկապես ճշմարիտ է Հարավային 

Ասիայի և Աֆրիկայի բազմաթիվ տնտեսությունների դեպքում:  

 

 Էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող վայրեր. Ներկայում էլեկտրական ցանցից մեկ մղոն 

կամ ավելի հեռու գտնվող ցանկացած տեղանքի համար ավելի ծախսարդյունավետ է 

տեղադրել արևային էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսավորություն, քան 

ընդլայնել էլեկտրական ցանցը: Նոսր բնակեցված տեղանքներում հաճախ առավել արագ և 

տնտեսապես ավելի շահավետ է ապահովել արևային էներգիայով աշխատող 

ճանապարհային լուսավորություն և էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող նմանատիպ 

լուծումներ՝ էներգետիկ այլ կարիքների համար: 

 

 Այլընտրանքային ծախսեր. Հաճախ էլեկտրաէներգիայի սահմանափակ մատակարարումը և 

արդյունաբերության/կենսաապահովման ծառայությունների կողմից առաջադրվող 

մրցակից պահանջները ստեղծում են հսկայական բեռ էլեկտրական ցանցի համար: Նման 

դեպքերում, և հատկապես, եթե էլեկտրաէներգիայի արժեքը բարձր է, արևային էներգիայով 

աշխատող լուսադիոդային ճանապարհային լուսավորության միջոցով արևային էներգիայի 

մատակարարման հավելումը էներգիայի ընդհանուր արտադրությանը կարող է զգալի 

օժանդակություն դառնալ էլեկտրաէներգիայի պիկաին պահանջարկի ժամերին:  

 

 Նոր տեղադրումների հետ կապված ծախսեր. Որոշ դեպքերում, երբ էլեկտրաէներգիայի 

արժեքը բարձր է, և երբ ճանապարհը պետք է առաջին անգամ լուսավորվի, սարքի 

ծառայության ողջ ժամկետի դիտարկման դեպքում կարող է առավել ծախսարդյունավետ 

լինել արևային էներգիայով աշխատող տարբերակի ընտրությունը: Հնարավոր կլինի 

տնտեսել սյուների միջև մալուխներ չանցկացնելու հաշվին (քանի որ չկա դրա 

անհրաժեշտությունը) և նույնիսկ նվազեցնել մեկ կիլոմետրի հաշվարկով տեղադրվելիք 

սյուների թիվը՝ խելամիտ նախագծման միջոցով: 
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Իրականացում 

 

Ճանապարհային լուսավորության ծրագրի իրականացում 

 

Այս բաժինը տրամադրում է տարբեր իրավիճակներում ճանապարհային լուսավորության 

լավագույն լուծում գտնելու ուղեցույց և շոշափում է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են. ի՞նչ 

տեխնոլոգիա օգտագործել, լուսավորության ի՞նչ մակարդակ է անհրաժեշտ, համակարգի 

կառավարումը, սյուների տեղադրումը, դրանց բարձրությունը և դրանց միջև տարածությունը:  

 

Ծրագրի ղեկավարներն առաջին հերթին պետք է քննության առնեն իրականացվելիք 

լուսադիոդային լուսավորության ծրագրի տեսակը. Լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային 

լուսավորության արդիականացման ծրագիր («ԼԱԴ արդիականացում»), որի դեպքում գոյություն 

ունեցող, ոչ էներգաարդյունավետ ճանապարհային լուսավորությունը փոխարինվում է 

էներգաարդյունավետ լուսադիոդներով, կամ՝ լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային նոր 

լուսավորության ծրագիր («ԼԱԴ նոր ծրագիր»), որի դեպքում նոր կամ գոյություն ունեցող 

ճանապարհները լուսավորվում են առաջին անգամ: 

 

Լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության արդիականացման ծրագրի դեպքում 

ճանապարհային լուսավորության հիմնական նպատակը, այսինքն՝ ճանապարհի լուսավորումը, 

արդեն իսկ իրականացվում է: Լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության 

արդիականացման ծրագիրն իրականացվում է այլ նպատակների հասնելու համար, ինչպիսիք են 

էներգախնայողությունը, լուսավորության ավելի բարձր մակարդակները կամ ջերմոցային գազերի 

արտանետման նվազեցումը: Լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային նոր լուսավորության 

ծրագրերի դեպքում, չնայած ճանապարհները լուսավորելը գերակա նպատակն է, լուսադիոդների 

լրացուցիչ հատկանիշներն առաջարկում են ավելի շատ տարբերակներ: Ի հավելումն, որևէ 

համակարգի բացակայությունն  ավելի լայն հնարավորություն է տալիս ընտրելու առավել 

ծախսարդյունավետ և ապագայի միտումով նախագծված լուսավորության լուծումներ: 

 

1. Սահմանել ծրագրի նպատակը. 

 

Ինչպես նշվեց վերը, ճանապարհային լուսավորության հիմնական նպատակը վարորդների և 

հետիոտների անվտանգությունն ապահովելու համար լուսավորության պատշաճ 

մակարդակների ապահովումն է: Այնուամենայնիվ, ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորության պարագայում հնարավոր է միաժամանակ հասնել մի քանի լրացուցիչ 

նպատակների, ինչպիսիք են՝ պիկ ժամերին էներգիայի պահանջարկի կրճատում, 

էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումների նվազեցում, լուսավորության մակարդակի 

բարելավում/գեղագիտական տեսք, ջերմոցային գազերի արտանետման կրճատում, ինչպես նաև 

էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող տարածքներում ճանապարհների լուսավորություն: 

Ծրագրի ղեկավարները պետք է ընտրեն ծրագրի ամենակարևոր նպատակը և հավասարակշռեն 

ծրագրի այլ նպատակների հետ, քանի որ սահմանված նպատակը ուղղակիորեն ազդելու է 

լուսավորության լուծման ընտրության վրա: 
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Օրինակ, եթե լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության արդիականացման 

ծրագրի առանցքային նպատակն է էներգախնայողությունը, որին հաջորդում են 

էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կրճատումը պիկ ժամերին և ներդրած ռեսուրսների արագ 

հետգնումը (վերադարձը)՝ որպես մտահոգություններ, կարելի է խորհուրդ տալ՝ տեղադրել պարզ 

լուսադիոդային սարքեր, որոնք չունեն աղոտացման կամ կառավարման տարբերակներ: 

Այսուհանդերձ, երբ առանցքային նպատակը էներգախնայողությունն է, իսկ դրան հաջորդող երկու 

մտահոգություններն  էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումների կրճատումն ու ջերմոցային 

գազերի արտանետումների նվազեցումն են, խորհուրդ է տրվում տեղադրել կառավարման 

հնարավորություն ունեցող տարբերակ: 

 

2. Ապահովել ֆինանսական կենսունակություն և  դրամական միջոցների առկայություն. 

 

Թե՛ լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության արդիականացման ծրագրի և թե՛ 

լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության նոր ծրագրի դեպքում չափազանց 

կարևոր է դիտարկել ծրագրի ֆինանսական կենսունակության և միջոցների առկայության 

խնդիրները: Չնայած ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ծրագրերի ծախսերը 

գործողության ողջ ժամանակահատվածում որպես կանոն ավելի ցածր են, քան ավանդական 

լուսավորության լուծումների դեպքում, սկզբնական մեծ ներդրման անհրաժեշտությունը 

շարունակում է մնալ ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ծրագրերի 

իրականացման հիմնական խոչընդոտը: Գոյություն ունեն ֆինանսավորման տարբերակներ, 

ներառյալ այնպիսիք, որոնք թույլ են տալիս խուսափել սկզբնական մեծ ներդրումներ կատարելու   

անհրաժեշտությունից՝ որպես այս տարածված խնդրի լուծում: Ծրագրի գործողության ողջ 

ընթացքում ծախսային մոդելներն ու ֆինանսավորման տարբերակները քննարկվում են 

ֆինանսավորման հարցերին վերաբերող բաժնում:   

 

3. Մշակել ծրագրի նախագիծ. 

 

Լուսադիոդային լուսավորության ծրագրերի մշակման գործընթացը բաղկացած է երկու փուլից: 

Առաջին փուլը լուսավորության աուդիտն է, ինչը լուսավորության ընթացիկ վիճակի մանրամասն 

գնահատումն է, որը որոշում  է նախնական (բազային) իրավիճակը, հատկապես էներգիայի 

սպառման առումով, և բացահայտում կարևոր բացերը և բարելավման ենթակա ոլորտները:  

 

Լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային նոր լուսավորության [«ԼԱԴ նոր ծրագիր»], և 

լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության արդիականացման [«ԼԱԴ 

արդիականացում»] ծրագրերի լուսավորության աուդիտի վրա ազդող գործոնները սովորաբար 

էապես տարբերվում են: Հետևաբար, դրանցից յուրաքանչյուրի առաջին փուլն այստեղ 

դիտարկվում է առանձին:  

 

Փուլ I. Լուսավորության աուդիտ 

 

Լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության արդիականացման ծրագիր. 

Աուդիտի ընթացքում որոշ տիպային հարցերի թվում են հետևյալը. 
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Ա. Արդյո՞ք ներկայում գործող համակարգը համարժեք է լուսավորության կարիքները 

բավարարելու համար, ելնելով ճանապարհի չափերից, ավտոմեքենաների և 

հետիոտների ներկա և կանխատեսվող երթևեկությունից: Ո՞րն է լուսավորության ճիշտ 

մակարդակը: 

Բ.  Ո՞րն է այս ճանապարհին բնորոշ երթևեկության տիպը. այն երբեք ակտիվ չէ, ակտիվ է 

որոշակի ժամերի, կամ ակտիվ է թե ցերեկային, թե գիշերային ժամերին (օրինակ, դեպի 

օդանավակայան տանող ճանապարհը): 

Գ. Արդյո՞ք տեղադրված սյուներն ունեն ճիշտ բարձրություն, ամրություն և միջսյունային 

ճիշտ հեռավորություն՝ ամբողջ ճանապարհին պատշաճ լուսավորություն 

ապահովելու համար: 

Դ. Արդյո՞ք առկա ենթակառուցվածքները կարող են հիմք ծառայել առաջարկվող 

լուսադիոդային լուսատուի համար, ինչը հնարավոր կդարձնի անցումը 

լուսադիոդային լուսատուի, թե՞ անհրաժեշտ է վերատեղադրել/ձևափոխել սյուները: 

Ե.  Ի՞նչ վիճակում են գտնվում մալուխները և լարերը սյուների ներսում և դրանց միջև: 

Զ. Արդյո՞ք լուսավորության ամբողջ համակարգի մաշվածությունն այնքան է, որ 

անհրաժեշտ է այն ամբողջությամբ վերատեղադրել:  

Է. Ներկա ճանապարհային լուսավորության պարագայում որքա՞ն է կազմում 

էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ արտահայտված կՎտժ-ով և ԱՄՆ դոլարով: 

Ը.  Ինչպիսի՞ն է հանրության կարծիքը լուսավորության գործող համակարգի վերաբերյալ: 

Լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային նոր լուսավորության ծրագիր. Ճանապարհային 

լուսավորության լուսադիոդային լուծումներն առաջարկում են տարբեր լրացուցիչ 

առավելություններ, լուսավորության բարելավված մակարդակներ և գեղագիտական տեսք՝ 

համեմատած ավանդական լուսավորության հետ: Այս լրացուցիչ պարամետրերը պետք է հաշվի 

առնվեն «ԼԱԴ նոր ծրագիր» տիպի ծրագրի նախագծման ընթացքում: Լուսադիոդների միջոցով 

լուսավորության նոր ծրագրերի աուդիտի ընթացքում տրվող տիպային հարցերի թվում են 

հետևյալները.  

Ա. Ո՞րն է տվյալ ճանապարհի լուսավորության օպտիմալ մակարդակը՝ ելնելով դրա 

չափերից, հետիոտների պահանջներից, ավտոմեքենաների և հետիոտների ներկայիս և 

կանխատեսվող երթևեկությունից: 

Բ.  Ո՞րն է այս ճանապարհին բնորոշ երթևեկության մոդելը. այն երբեք ակտիվ չէ, ակտիվ 

է որոշակի ժամերի, կամ ակտիվ է գիշերային ժամերին (օրինակ, դեպի 

օդանավակայան տանող ճանապարհը): 

Գ.  Ի՞նչ է կատարվում ճանապարհի շուրջը: Արդյո՞ք շրջապատում կան պայծառ լույսեր, 

ծառեր, բաց տարածություն, հետիոտներ:  

Դ.  Արդյո՞ք ծրագրի պատվիրատուներն արտահայտել են սյուների միջև հեռավորության 

և տեղադրման հետ կապված նախապատվություն: 

Երկրորդ փուլը լուսավորության օպտիմալ լուծման նախագծումն է, որը պետք է բավարարի ծրագրի 

նպատակները և տեղավորվի բյուջեի սահմաններում՝ միևնույն ժամանակ ներմուծելով 
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լուսավորության աուդիտի արդյունքները և տեղում գործող իրավական կարգավորումները, 

լուսավորության/ֆիզիկական գործոնները և ճանապարհային լուսավորության միջազգային 

ուղեցույցները: 

 

Փուլ II. Լուծման նախագծում 

Ճանապարհային լուսավորության լավ համակարգը պետք է ապահովի մեծ 

հեռավորությունների վրա գտնվող օբյեկտների տեսողական ճանաչում: Ճանապարհային 

լուսավորության կարողությունը՝ լուսավորելու որևէ առարկա, որն արտահայտվում է 

որպես տեսանելիության ցուցանիշ (ՏՑ), ենթարկվում է ինչպես լուսավորության հետ 

կապված գործոնների ազդեցության, ինչպիսիք են լույսի որակը, փայլը, համաչափությունը, 

այնպես էլ ֆիզիկական գործոնների, ինչպիսիք են երթևեկության ինտենսիվությունը և 

ճանապարհի մակերևույթը: 

Ծրագիրն իրականացնող խումբը մշակում է լուսավորության օպտիմալ նախագիծ, որը 

հավասարակշռում է ծրագրի նպատակները և բյուջեն, հասցեագրում է լուսավորության 

աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված բացերը և հաշվի է առնում լավագույն միջազգային 

փորձը/ստանդարտներն ու օրենսդրական կարգավորումները՝ ապահովելու անվտանգ 

երթևեկության համար անհրաժեշտ պայմաններ: 

Լուսավորության արդյունավետ համակարգի նախագծման ընթացքում անհրաժեշտ 

լուսավորության և այլ ֆիզիկական տարբեր գործոնների, ինչպես նաև անվտանգ 

երթևեկության համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովող նվազագույն ստանդարտների 

մանրամասն քննարկումը զետեղված է Հավելված 2-ում: 

Ծրագրի կողմնակիցները խրախուսվում են՝ ստուգելու ծրագրի կենսունակությունը՝ 

համեմատելով հաջողված այլ ծրագրերի փորձի հետ, կամ՝ ընտրված լուծումը փոքր 

մասշտաբով փորձարկելով՝ նախքան այն լայնածավալ ծրագրի վերածելը: 

Համեմատության արդյունքներն ամրագրող նման մոտեցումն օգնում է նվազեցնել ծրագրի 

տապալման ռիսկը՝ տրամադրելով տվյալներ լուսավորության մակարդակների, 

գեղագիտական գրավչության, արտադրանքի կայունության/հարմարության և 

էներգախնայողության վերաբերյալ: 

4. Ծրագրի իրականացում. 

 

Ծրագրի կենսագործելիությունն ու ֆինանսական մեխանիզմը որոշելուց հետո հաջորդ քայլը 

ծրագրի իրականացումն է: Ծրագրի իրականացումը ներառում է լուսատուների գնումը, 

մատակարարումը և տեղադրումը, ինչպես նաև դրանց ինտեգրումը լուսավորության 

ենթակառուցվածքներին և, անհրաժեշտության դեպքում, կառավարման խելամիտ համակարգերի 

ծրագրավորումը: Իրականացումից հետո տրամադրվող ծառայությունները ներառում են 

գործարկումը, տեխնիկական սպասարկումը, ինչպես նաև մոնիտորինգն ու գնահատումը (ՄԳ), 

որոնք կենսական կարևորություն ունեն ճանապարհային լուսավորության ծրագրի հաջողության 

գործում: Այս ծառայությունները էական նշանակություն ունեն լուսավորության համակարգի 

շահագործման ողջ ընթացքում դրա որակի ապահովման համար: 
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Գնումներ 
 

Լուսադիոդային լուսավորության շուկան կարող է շահութաբեր լինել և արագորեն աճում է: Քանի 

որ շուկա մուտք գործելու արգելքները մեծ չեն, այս ոլորտը գրավել է շատ դերակատարների, որոնց 

կողմից առաջարկվող արտադրանքի որակն ու տեխնիկական բնութագրերը շատ տարբեր են: 

Արդյունաբերության այս ճյուղը դեռևս աշխատում է տեխնիկական մասնագրերի 

ներդաշնակեցման և մեկ միջազգային ստանդարտ ստեղծելու ուղղությամբ: Սա բարդացնում է շատ 

համայնքապետարանների/կառավարությունների համար գնումների կազմակերպման ընթացքը, 

քանի որ դժվար է գնել լուսադիոդներ՝ հիմնվելով միայն մասնագրերի վրա: Ստորև բերված են երկու 

առանցքային նկատառումներ, որոնք կօգնեն ձեռք բերել ճանապարհային լուսավորության որակյալ 

լուսադիոդային սարքավորումներ. 

 

Ա. Ճշգրիտ մասնագրերի ձևակերպում 

Միջազգային ստանդարտներին հետևելը և տեխնիկական ճիշտ մասնագրեր ձևակերպելն  

անհրաժեշտ քայլեր են՝ գնման ենթակա ճանապարհային լուսավորության լուսադիոդային 

սարքավորումների որակը և համապատասխանությունն ապահովելու համար: Տեխնիկական 

մասնագրերը պետք է համահունչ լինեն ծրագրի նպատակ(ներ)ին: Օրինակ, եթե նպատակը 

լուսավորության մակարդակի բարձրացնելն է, ապա անհրաժեշտ է հատկորոշել բարձր լյումենային 

փաթեթ ունեցող լուսատու, մինչդեռ, եթե հիմնական նպատակն  էներգախնայողությունն է, ապա 

լուսատուն պետք է ունենա բարձր արդյունավետություն: 

 

Կարևոր է նշել, որ ԼԱԴ-ն  արագորեն փոփոխվող տեխնոլոգիա է, և ավելի հին մոդելների 

արտադրությունը մշտապես դադարեցվում է: Միևնույն ժամանակ, տարբեր արտադրողներ 

տարբեր հաճախականությամբ են նորարարություն ներմուծում: Առավել ընդարձակ 

մրցակցություն ապահովելու և ամենաթարմ տեխնիկական նորարարությունները որդեգրելու 

նպատակով տեխնիկական մասնագրերը, լավագույն դեպքում, պետք է արտահայտեն ձգտումները, 

սակայն միևնույն ժամանակ պետք է որոշակի ճկունության հնարավորություն թողնեն: Ծրագիր 

մշակողներին օգնելու նպատակով և որպես մեկնակետ՝ այս ձեռնարկը Հավելված 4-ում թվարկում 

է այն տեխնիկական մասնագրերը, որոնք խորհուրդ են տալիս արդյունաբերության այս ճյուղի 

մասնագետները: 

 

Բ. Ճիշտ մատակարարի ընտրություն 

Հավասարապես կարևոր է ճիշտ մատակարարին ընտրելը։ ԼԱԴ տեխնոլոգիան պատճառ է 

հանդիսացել, որ լուսավորությունը ցածրարժեք, արագ մաշվող ապրանքատեսակից վերածվել է 

բարձրարժեք դիմացկուն լուծման: Նույն կերպ, գնման մասին որոշումը պետք է «ամենացածր 

սկզբնական գին» ունեցող ապրանքի գնումից անցում կատարի դեպի այնպիսի գնում, որը հաշվի է 

առնում կատարողականի մակարդակը և «ապրանքի սեփականության նվազագույն համախառն 

արժեքը»: Գնորդները պետք է ընտրեն տեխնոլոգիական տեսակետից վստահելի գործընկերոջ, որն 

ունի ճանապարհային լուսավորության ծրագրերի փորձ, նորարարություններ կատարելու 

պատմություն, ֆինանսական կայունություն և ընկերության երկարակեցության որևէ գրավական: 

Սրան հասնելու լավագույն եղանակ կարող է լինել որոշակի չափանիշների հիման վրա 
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մատակարարների նախաորակավորումը և դրանից հետո միայն գնային մրցույթի 

հայտարարությունը: Առաջարկվող մի քանի չափանիշներից են. 

 Տեխնիկական կարողություն. չափանիշներ, որոնք ցույց են տալիս մատակարարի 

կարողությունը՝ մատակարարել այնպիսի ապրանքներ, որոնք համապատասխանում են 

պահանջված մասնագրերին և ծրագրի նախագծին։ 

 Պայմանագրային փորձ. չափանիշներ, որոնք ցույց են տալիս մատակարարի՝ նմանատիպ 

ծրագրերի հաջող իրականացման նախկին փորձը: 

 Ֆինանսական կարողություն. չափանիշներ, որոնց միջոցով գնահատվում է մատակարարի 

կարողությունը՝ ողջ ընթացքում աջակցելու ծրագրի իրականացմանը (ներառյալ 

երաշխիքների տրամադրումը): 

 

Մոնիտորինգ և գնահատում 

 

Արդյունավետ ՄԳ մեխանիզմի առկայությունը ծրագրի իրականացման կարևոր կողմերից է, 

հատկապես՝ լուսադիոդների միջոցով ճանապարհային լուսավորության արդիականացման 

ծրագրերի դեպքում: ՄԳ-ն ծրագրի սեփականատերերին և շահագրգիռ կողմերին տրամադրում է 

ծրագրի և դրա արդյունավետության պատկերը՝ ծրագրի նպատակներին հասնելու առումով, և 

օգնում է գնահատել ծրագրի ներգործությունը: Սովորաբար կիրառվող չափումների թվում են 

հետևյալը. 

 Լուսավորության մակարդակների բարելավում. 

 Սպառված էներգիայի և դրա դիմաց վճարումների հարցում խնայողություն. 

 CO2 արտանետումների մակարդակի նվազեցում։ 

 

ՄԳ-ն ծրագրի սեփականատերերին թույլ է տալիս սահմանել ուղենիշային ցուցանիշներ, ամրագրել 

ծրագրի իրականացումից քաղված դասերը և տրամադրել առաջարկություններ՝ ապահովելու 

ճանապարհային լուսավորության ավելի մեծաքանակ հաջող ծրագրեր ապագայում: 
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Մարտահրավերները 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

որդեգրման առջև ծառացած մարտահրավերները 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությունը տեխնոլոգիապես ավելի բարձրորակ 

արտադրանք է և, ավանդական տեխնոլոգիաների համեմատ, շահագործման ժամկետի հետ 

կապված զգալիորեն ավելի քիչ ծախսեր է պահանջում: Այնուամենայնիվ, նախքան 

ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությունը տրանսպորտային, քաղաքաշինական, 

գյուղական համայնքների զարգացման ու էներգետիկ ոլորտի ծրագրերում ներառելը, անհրաժեշտ 

է անդրադառնալ մի շարք մարտահրավերների: Այդ մարտահրավերների թվում են. 

 

1. Սահմանափակ քաղաքական կամք, առաջամարտիկի բացակայություն. 

Էներգախնայողության ծրագրերի օգուտները տեսանելի չեն: Չկա ոչ մի շոշափելի բան, 

օրինակ` էլեկտրակայան, ճանապարհ կամ դպրոց, որը ցույց կտա, թե ինչ էական ներդրում է 

կատարվել: Տեսանելի է այն, որ հին լույսերը փոխարինվել են նորով, որոնք այժմ ավելի 

պայծառ են ու գեղագիտական առումով ավելի գրավիչ, մինչդեռ բնապահպանական 

օգուտները, էլեկտրաէներգիայի ու բյուջետային խնայողությունները մնում են գաղտնի: 

Այդպիսով, հիմնավորել այն, թե ինչու սակավ միջոցներից հատկացումներ պետք է կատարվեն 

մի ծառայության համար, որն արդեն մատուցվել է, դժվարանում է: Խնդիրն այս ծրագրի համար 

առաջամարտիկ ընտրելն է, որը գնահատում է օգուտները և կարող է արդյունավետ կերպով 

իրացնել դրանք կառավարության ու քաղաքացիների շրջանում: Սահմանափակ քաղաքական 

կամքը բխում է հետևյալից. 

 

ա. Իրազեկվածության պակաս. Առկա կամ նոր ճանապարհային լուսավորության 

սեփականատերերի մեծամասնությունը տեղյակ չէ ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորության նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ փաստերի, ավանդական 

լուսավորության հետ համեմատած` ծառայության ժամկետի հետ կապված քիչ 

ծախսերի, կամ այն մասին, թե ինչպես սկսել, նախագծել ու իրականացնել նման 

ծրագիր:  

 

բ.  Սպառողների մասնատված բազա. Սովորաբար ճանապարհային լուսավորությունը 

մատակարարվում և (կամ) կառավարվում է տարբեր ճանապարհային մարմինների, 

մարզային, քաղաքային ու համայնքային իշխանությունների կողմից: Հետևաբար, 

սպառողների բազան երկրում բաժանված է մի քանի փոքր միավորների` այդպիսով մեծ 

ծավալ ապահովելու և ծախսերը կրճատելու համար դժվարեցնելով իրացումը, 

իրազեկումն ու միավորումը: 

 

գ. Սեփականության իրավունքի անհամապատասխանություն, որը խոչընդոտում է 

ներդրումներին. Լուսավորության ակտիվների սեփականատերը և էներգետիկ ծախսեր 

կրողը հաճախ տարբեր սուբյեկտներ են: Սա սահմանափակում է տարեկան 

կտրվածքով տեխնիկական սպասարկման ու էներգետիկ ծախսերը կրճատելու 

նպատակով թանկարժեք ակտիվներում ներդրում կատարելու շահագրգռվածությունը: 
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Մարտահրավերները 

դ.  Գործող կոնցեսիոներներ. Ճանապարհային լուսավորության բազմաթիվ պայ-

մանագրեր կնքվել են մասնավոր ընկերությունների հետ` բազմամյա ժամկետով: Շատ 

դեպքերում կառավարությունը պետք է սպասի մինչև այդ կոնցեսիոներական ժամկետի 

ավարտը, նախքան կկարողանա փոխել լույսերը: 

 

ե. Նախկին փորձերի ձախողում. Նախկինում կատարված որոշ պիլոտային ծրագրերի 

ձախողումները, որոնց դեպքում օգտագործվել են ոչ ստանդարտ արտադրատեսակներ, 

և ծրագրային ու լուսավորության հետ կապված լուծումների վատ նախագծեր  հաճախ 

վախեցրել են ավելի վաղ իրենց տեսակետը փոխածներին: Շատ կառավարություններ 

այժմ սպասում են տեխնիկական հաջողության ավելի երկարաժամկետ ապացույցի և 

արտադրանքի ինքնարժեքի կտրուկ անկման:  

 

2. Անբավարար ֆինանսավորում. Նույնիսկ այն դեպքում, երբ էներգետիկ ծախսերը շատ բարձր 

են, սկզբնական ներդրումների հասանելիության պակասը խոչընդոտել է շատ ծրագրերի: 

 

3. Համընդհանուր ընդունված միջազգային ստանդարտների բացակայություն. Դեռևս 

համաձայնություն չկա նրա շուրջ, թե ինչ ստանդարտների հետևել ճանապարհային 

լուսավորության լուսադիոդային համակարգերի դեպքում: Այն բարդ, նոր արտադրանք է, 

քչերը գիտեն, թե ինչպես խուսափել ցածրորակ արտադրանք մատակարարողների 

խորամանկություններից և սահմանել մրցութային կարգ, որը կփակի անորակ արտադրանքի 

մուտքը:  

 

Մենք հուսով ենք, որ այս ձեռնարկի միջոցով կանդրադառնանք վերը նշված մի շարք մտահո-

գություններին, հատկապես ծրագրի ձախողման վտանգին: Ձեռնարկը կօգնի ողջ աշխարհում 

կառավարություններում/հաստատություններում որոշում կայացնողներին ու ծրագրերի ղեկա-

վարներին տեղեկացնել այն մասին, թե ինչպես նախագծել լուսադիոդային լուսավորության 

արդյունավետ ծրագրեր, ինչ վտանգներից խուսափել, և հատկապես ինչպես կազմակերպել 

մրցույթ, որը նրանց կուղղորդի դեպի որակյալ և ոչ թե դեպի ցածր նախնական արժեք ունեցող 

արտադրանք: 
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Ֆինանսավորում 

 

 

 

Ծախսարդյունավետություն և ֆինանսավորում 

Այս բաժինն անդրադառնում է ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության հետ կապված 

երկու հիմնական խնդրի, որոնց ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում: 

 

 Ծախսարդյունավետություն. Արդյո՞ք լուսադիոդներն իսկապես ավելի ծախսարդյունավետ 

են, քան ճանապարհային լուսավորության մյուս արտադրանքները: Ինչպե՞ս կարելի է 

գնահատել տարբեր տարբերակները: 

 

 Ֆինանսավորում. Ինչպե՞ս կարող են ծրագրի կողմնակիցները սկզբնական ֆինանսավորում 

գտնել ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության լուծումների համար` կա՛մ նոր 

համակարգերի տեղադրման կա՛մ առկա համակարգերի արդիականացման դեպքում: 

 

Այս բաժնում նկարագրվում են ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ծրագիր 

իրականացնելուն բնորոշ սկզբնական ծախսերը, ծառայության ժամկետի հետ կապված ծախսերը` 

հաշվի առնելով ՍՀԱ-ն, և ֆինանսավորման որոշ հաջողված մոդելներ, որոնք արդեն փորձարկվել 

են: 
 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ծախսարդյունավետու-

թյունը 

Սեփականության համախառն արժեքը  

 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորությունը, ավանդական ճանապարհային 

լուսավորության հետ համեմատած, ավելի բարձր սկզբնական ծախսեր ունի: Այնուամենայնիվ, երբ 

հաշվի ենք առնում ճանապարհային լուսավորության ծրագրի ՏՀԱ-ն, որը ներառում է 20 տարվա 

շահագործման ընթացքում արտադրանքի նախնական ներդրումը, էլեկտրաէներգիայի ծախսերը, 

լամպերի փոխման, վերանորոգման ու տեխնիկական սպասարկման ծախսերը, ապա 

լուսադիոդային լուծումը շատ ավելի էժան է: 

 

Արդիականացման ծրագրեր. Ներքոհիշյալ օրինակի համար մենք հաշվի ենք առել լուսադիոդային 

լուսավորության միջոցով համակարգը արդիականացնելուց հետո միայն առաջին 10 տարվա 

խնայողությունները: Ինչպես երևում է, քաղաքին անհրաժեշտ է 1.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար` 100 կմ 

երկարությամբ ճանապարհը ԼԱԴ-ով արդիականացնելու համար: Այս անցմանը հաջորդող 

առաջին 10 տարվա ընթացքում քաղաքը կկարողանա խնայել 7.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար 

էլեկտրաէներգիայի և 1.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար տեխնիկական սպասարկման ծախսերի ուղությամբ: 

Այսպիսով, քաղաքն  ավանդական տեխնոլոգիաների նկատմամբ հասնում է ընդհանուր 53% 

խնայողության: 
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Աղյուսակ 2. Արդիականացված ճանապարհային լուսավորության ՏՀԱ հաշվարկը 

100 ԿՄ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, 5,000 ԼՈՒՍԱՏՈԻ 

ԾԱԽՍԵՐՆ ՈՒ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 

ԱՌԱՋԻՆ 10 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Ավանդական ԼԱԴ Խնայողություններ Խնայողություններ

Հազար, ԱՄՆ դոլար % 

  Լուսատու + ԼԱԴ համակարգի տեղադրման 

համար  (նախահաշվ.) 
- $1,675 ‐$1,675  

Էլեկտրաէներգիայի ծախս $12,513 $4,784 $7,729 62% 

Տեխնիկական սպասարկում, մասերի փոխում, 

վերանորոգում, ապամոնտաժում և հեռացում  
$1,329 $ - $1,329  

Սեփականության համախառն արժեք $13,842 $6,459 $7,383 53% 

     

CO2 արտանետում (մետրական տոննա) 47,468 18,149 29,318 62% 

Համակարգի տեղակայված հզորությունը 

(կՎտ) 
1,700 650 1,050 62% 

Ենթադրություններ. 

 Ճանապարհը պատկանում է M3 տիպին` լուսատուների 50% սնդիկի գոլորշու պարունակությամբ լամպերով 

(փաստացի հզորությունը` 400 Վտ) և 50% ԲՃՆԼ-ով` 250 Վտ (փաստացի հզորությունը` 280 Վտ)։ 

 Բոլորը լուսատուները փոխարինվել են 130 Վտ լուսադիոդային լուսատուներով (փաստացի հզորությունը` 130 Վտ)` 

առանց կարգավորումների։ 

 Լուսատուների թիվը` 5,000 ենթադրվում է, որ սյուները գտնվում են միմյանցից 40 մետր հեռավորության վրա, 

տեղադրված են կենտրոնական միջնագծի վրա, ամեն սյան վրա կա երկու լուսատու։ 

 Լուսավորության ժամանակը` օրական 12 ժամ, շահագործման հաշվարկային տևողությունը` 10 տարի։ 

 Էլեկտրաէներգիայի գինը` $0.15/կՎտժ, արժեզրկումը հաշվարկվել է տարեկան 2.5% չափով։ 

 CO2 փոխարկման գործակից`0.6375 կգ/կՎտժ։ 

 Լուսատուների գները վերաբերում են միայն այդ արտադրանքին և բացառում են առաքման և տեղադրման հետ 

կապված ծախսերը: Այս ծախսերը ծրագրից ծրագիր տարբեր են` հաշվի առնելով ընտրված ծրագրի շուկայահանման 

կառուցվածքը: 

Ենթադրությունների մեջ կատարվող փոփոխությունը, ինչպես օրինակ` վերահսկման տարրերի 

ավելացումը, էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացումը/իջեցումը, փոխված լամպի տեսակը կամ 

ճանապարհի տեսակը, ազդեցություն կունենա փոխհատուցվելիության ժամանակահատվածի 

վրա: Այնուամենայնիվ, շատ դեպքերում իր շահագործման ընթացքում լուսադիոդային համակարգը 

40‐70% ավելի էժան է, քան ավանդական արտադրանքը շահագործման նույն 

ժամանակահատվածում: 

 

Նոր նախագծեր. Երբ խոսքը վերաբերում է նոր կառուցված ճանապարհների լուսավորությանը, 

ներկայումս դիտարկվում է երեք տարբերակ. 

 

1. Չտեղադրել ճանապարհային լուսավորություն. 
 

2. Տեղադրել ԲՃՆԼ ճանապարհային լուսավորություն (սովորական զարգացման սցենար). 
 

3. Տեղադրել ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորություն։ 

 

Երբ ծրագրի սեփականատերերը որոշում են լուսավորել մի ճանապարհ կամ ճանապարհի մի 

հատված, նրանք լուսադիոդների ծառայության ժամկետի ծախսերը համեմատում են ԲՃՆԼ նոր 

նախագծերի ծախսերի հետ: Մեր նմուշային ճանապարհի դեպքում սցենարը կարող է լինել 

այսպիսին. 



 
 

39 
 

Ֆինանսավորում 

Աղյուսակ 3. Էկոլոգիապես մաքուր ճանապարհային լուսավորության ՏՀԱ հաշվարկը 

100 ԿՄ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, 5,000 

ԼՈՒՍԱՏՈԻ 

ԾԱԽՍԵՐՆ ՈՒ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 

ԱՌԱՋԻՆ 10 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ԲՃՆԼ ԼԱԴ Խնայողություններ Խնայողություններ

Հազար, ԱՄՆ դոլար % 

Լուսատուներ + տեղադրման ծախսեր $1,050 $1,675 ‐$625  

Էլեկտրաէներգիայի ծախս $12,513 $4,784 $7,729 62% 

Տեխնիկական սպասարկում, մասերի 

փոխում, վերանորոգում 
$1,329 $‐ $1,329  

Սեփականության համախառն արժեք $14,892 $6,459 $8,433 57% 

     

CO2 արտանետում (մետրական տոննա) 47,468 18,149 29,318 62% 

Համակարգի տեղակայված հզորությունը 

(կՎտ) 
1,700 650 1,050 62% 

Ենթադրություններ. նույնն են, ինչ վերևում: 

Այսօր ԼԱԴ-երի մասին առկա տեխնիկական տվյալներից շատերը փորձարկվել են աշխարհի մի 

շարք երկրների պիլոտային ու լայնածավալ ծրագրերում, որոնցից մի քանիսը ներկայացված են 

սույն զեկույցում: Այդ ծրագրերի մի մասը ներկայացվել է որպես դեպքերի (փորձի) ուսումնա-

սիրություն «Կլիմայի խմբի» [The Climate Group] «Մաքուր հեղափոխության լուսավորումը» 

[“Lighting the Clean Revolution”] զեկույցում, որը հրատարակվել է 2012 թ. հունիսին: Այս դեպքերի 

ուսումնասիրությունները ներկայացնում են հաստատող փաստեր, ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորության առավելությունները և տարբեր պատճառներ առ այն,, թե ինչու են 

քաղաքներն ընտրել ԼԱԴ-ը: 

 

Տնտեսական հիմնավորում 

Նոր ծրագրերի պարագայում տնտեսական հիմնավորումը սահմանվում է տարբեր տարբերակների 

միջև շահագործման ժամանակահատվածի, սեփականության համախառն արժեքի 

համեմատության միջոցով` ինչպես ներկայացված է վերը բերված Աղյուսակ 3-ում: 

Արդիականացման ծրագրերի պարագայում տնտեսական հիմնավորումը ձևակերպելու համար 

Հետգնման մեթոդը ամենապարզ և հաճախ կիրառվող մեթոդն է: Հետգնման մեթոդն ընդամենը 

չափում է այն տարիների թիվը, որն անհրաժեշտ է սկզբնական ներդրումը վերադարձնելու համար, 

և կարևորում է այն շարունակական խնայողությունները, որոնք հաջորդում են վարկի 

վերադարձմանը: 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության ծրագրերի հետգնման (փոխհատուցվելիության) 

ժամկետը ճշգրտորեն հաշվելու համար հարկավոր է հաշվի առնել էլեկտրաէներգիայի (ոչ 

սուբսիդավորված սակագները) և ֆինանսական ծախսերը, քանի որ այս գործոնները մեծապես 

ազդում են ծրագրի տնտեսական հիմնավորման վրա: 

Ֆինանսավորման տարբերակների ցանկի համար խնդրում ենք օգտվել «Ֆինանսավորման 

տարբերակներ» մասից, որը զետեղված է սույն բաժնի վերջում: 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված արդիականացման ծրագրի օրինակի դեպքում հետգնումն ունի 

հետևյալ տեսքը. 
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Աղյուսակ 4.Հետգնման հաշվարկներ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
Պարզ հետգնում 2.1 տարի 

Հետգնում ֆինանսավորման հետ 2.4 տարի 

Ենթադրություններ. 

 Ֆինանսավորման տարեկան դրույքաչափ` 8% 

 Տևողությունը` 4 տարի, տարեկան 4 վճարում 

 Երաշխիքային ժամկետ` 3 տարի 

ԴԵՊՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տնտեսական հիմնավորում Լոս Անջելես քաղաքի համար 

Միացյալ Նահանգներում Նյու Յորք քաղաքից հետո ճանապարհային լուսավորության երկրորդ 

ամենամեծ համակարգը պատկանում է Լոս Անջելես (ԼԱ) քաղաքին: 4,500 մղոն երկարությամբ 

լուսավորված փողոցներում կա մոտավորապես 210,000 փողոցային լույս, որոնցից 140,000-ը` 

հիմնականում ԲՃՆ լամպերը, 2009-2013 թվականներին փոխարինվել են լուսադիոդներով: 

Ծրագիրը, որն իրականացվել է Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի, Լոս Անջելես Ջրի ու էլեկտրա-

էներգիայի դեպարտամենտի, Փողոցային լուսավորության բյուրոյի (ՓԼԲ), «Քլինտոն» կլիմայի 

նախաձեռնության ու քաղաքի հետ համագործակցությամբ, հանձնվել է ժամանակին և էլեկտրա-

էներգիայի` նախատեսվածից ավելի մեծ խնայողությամբ: 

Ծրագրի արժեքը, որը կազմել է 56.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ֆինանսավորվել է էներգաարդյունավե-

տության արդյունքում վերադարձված 13.2 միլիոն ԱՄՆ դոլարի (ծախսերի նվազեցում՝ $0.24/կՎտժ), 

Բյուրոյի փողոցային լուսավորության գնահատման ֆոնդի տրամադրած 3.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի և 

5.25% տոկոսադրույքով վերցված 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ վարկի միջոցներով: 

Ծրագրի փոխհատուցվելիությունը հաշվարկվել է յոթ տարվա կտրվածքով` հիմնվելով էլեկտրա-

էներգիայի ու տեխնիկական սպասարկման տարեկան ակնկալվող շուրջ 8.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար 

խնայողության վրա:24  Վարկերը մարելուց հետո քաղաքը ճանապարհային լույսերի գործարկման 

ու տեխնիկական սպասարկման վրա խնայելու է տարեկան 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար` ներկայիս 

ծախսերի հետ համեմատած: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրի վիճակագրական տվյալները` ըստ ՓԼԲ-ի վերջին զեկույցի 

(հունիս, 2014 թ.),25 որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է ծրագիրը գերազանցել էլեկտրաէներգիայի 

ակնկալվող 68 ԳՎտժ տարեկան խնայողությանը: 

 
Աղյուսակ 5. Լոս Անջելես քաղաքի փողոցային լուսավորության ծրագրի վիճակագրական 

տվյալներ 

Միավորների ընդհանուր թիվը 152,986 

Էլեկտրաէներգիայի խնայողություն, % 62.9% 

CO2 տարեկան կրճատում (մետրական տոննա) 53,724 մտ 

Էլեկտրաէներգիայի տարեկան խնայողություն (ԳՎտժ) 90.84 ԳՎտժ 

Էլեկտրաէներգիայի տարեկան խնայողություն (ԱՄՆ դոլար) 8,082,842 ԱՄՆ դոլար 

Ֆինանսավորման տարբերակներ 

Լուսադիոդային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ծրագրեր ֆինանսավորելու բազմաթիվ եղանակներ 

կան` կախված ֆինանսական միջոցների առկայությունից, քաղաքապետարանի ճանապարհների 

հարցերով զբաղվող մարմնի` ծրագիրը երկրի ներսում շուկա հանելու ու վաճառելու 
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կարողությունից, և ֆինանսավորման մոդելներից: Ձևավորվող տնտեսություններից շատերում 

պահանջարկից բխող էներգաարդյունավետության նախաձեռնությունները դարձել են 

հրամայական, քանի որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը զգալիորեն գերազանցում է առաջարկը: 

Վերոհիշյալ ՏՀԱ վերլուծությունը և ստորև ներկայացվող ֆինանսավորման տարբերակների ցանկը 

ծրագրի կողմնակիցներին կօգնեն նախագծել և շուկա հանել այս ծրագրերը: Ֆինանսավորման որոշ 

տարածված մեխանիզմներ թվարկված են ստորև: 

 

Ինքնաֆինանսավորում. Սա ճանապարհային լուսավորության ծրագրեր ֆինանսավորելու 

ավանդական ու պարզ ռազմավարությունն է: Այս կերպ ֆինանսավորում հատկացվում է 

անմիջապես տեղի կառավարության տարեկան կապիտալ բյուջեից կամ զարգացման այն երկկողմ 

կամ բազմակողմ գործակալությունների վարկերից/դրամաշնորհներից, որոնք զբաղվում են 

կլիմայի փոփոխության և էլեկտրաէներգիայի ու ծախսարդյունավետության նախաձեռնու-

թյուններով: Ինքնաֆինանսավորումը կարող է նվազեցնել ծրագրերի ընդհանուր ծախսերը, քանի որ 

առևտրային բանկերի կողմից կատարվող ֆինանսավորումը սովորաբար ավելի թանկ է: 

Այնուամենայնիվ, ֆինանսական միջոցների առկայությունը և հաստատման մասին ներքին 

որոշումները, որոնք անհրաժեշտ են ֆինանսավորում հատկացնելու, հաստատելու և ծախսելու 

համար, կարող են հետաձգել ծրագրի իրականացումը:  

 

Լիզինգ. Պատվիրատուն կարող է նախընտրել լուսավորության համակարգը վարձակալել, քան գնել 

մատակարարից/ծրագիրը մշակողներից: Գոյություն ունեն ֆինանսավորման բազմաթիվ 

կառուցվածքներ, այդ թվում` գործառնական վարձակալության, կապիտալ/ֆինանսական 

վարձակալության և ապառիկ գնման պայմանագրեր: Արտադրանքը (արդյունքը) հանձնվում է 

քաղաքին այն ժամանակ, երբ ամբողջությամբ փոխհատուցվում են ծրագրի վրա կատարված 

ծախսերը, որը սովորաբար լինում է նախապես սահմանված ժամկետ: 

 

Պետական-մասնավոր գործընկերություն (ՊՄԳ). Սա կառավարության ու մասնավոր հատվածի 

միջև կնքվող պայմանագիր է: ՊՄԳ-ում մասնավոր հատվածը բերում է կապիտալ ֆինանսավորում 

ու փորձագիտություն և ստանձնում է ծրագրի հետ կապված բոլոր ֆինանսական ու կատարողական 

ռիսկերը, իսկ կառավարությունն իրեն է վերապահում կառավարման հսկողությունը և 

առանցքային որոշումներ կայացնելու լիազորությունը: 

 

Էներգախնայողական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր. Էներգախնայողական 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ներառում են մի շարք համապարփակ ծառայու-

թյուններ` տեխնիկական գնահատումներ, սարքավորումների տեղադրում, էլեկտրաէներգիայի 

սպառման մոնիտորինգ և գնահատում, և սովորաբար իրականացվում են էներգետիկ 

ծառայություններ մատուցող ընկերությունների (ԷԾՄԸ-ներ) կողմից: Խնայողությունները կիսելու 

պայմանով էներգախնայողություն իրականացնելու մասին պայմանագրային մոդելի դեպքում 

կապիտալի հիմնական մասը տրամադրվում է ԷԾՄԸ-ի կողմից, և այն կազմված է այնպես, որ 

էներգախնայողությունները սահմանված ժամանակահատվածի ընթացքում կիսվում են ԷԾՄԸ-ի ու 

պատվիրատուի միջև: Երաշխավորված խնայողությունների պայմանով էներգախնայողության 

իրականացման մասին պայմանագրային մոդելի դեպքում պատվիրատուն բարձրացնում է ծրագրի 

կապիտալը` հիմնվելով ԷԾՄԸ-ի կողմից տրամադրված էներգախնայողություն իրականացնելու 

երաշխիքների վրա: Պայմանագրային երկու մոդելն էլ աշխատում են այն ենթադրությամբ, որ 
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լուսավորության համակարգը հանգեցնելու է այնքան էներգախնայողղության, որը բավարար է 

լինելու կապիտալի արտահոսքը փոխհատուցելու համար: Այնուամենայնիվ, էներգախնայող-

ղություն իրականացնելու մասին պայմանագրերը կարող են չգործել զարգացող երկրներում, որտեղ 

բացակայում է ճիշտ նպաստավոր միջավայրը և, հետևաբար, ԷԾՄԸ հատվածն այս շուկաներում 

գործնականում գոյություն չունի: 

 

Ածխածնային ֆինանսավորում. Էներգաարդյունավետ ճանապարհային լուսավորության 

ծրագրերը կարելի է գրանցել` Արտանետումների հավաստագրված միավորներ (կրեդիտներ) վաս-

տակելու համար, որոնք այնուհետև վաճառվում են ածխածնի շուկայում: Այս Արտանետումների 

հավաստագրված միավորների վաճառքից ստացված ածխածնային ֆինանսական միջոցներն 

այնուհետև օգտագործվում են ծրագիրը տնտեսապես ավելի կենսունակ դարձնելու նպատակով: 

Այդուհանդերձ, վերջին մի քանի տարվա ընթացքում այս մեխանիզմը չի գործել, քանի որ այդ 

միավորների շուկայական արժեքն իջել է մինչև շատ ցածր մակարդակ: Ածխածնային ֆինանսա-

վորման այլընտրանքային աղբյուրներ գոյություն ունեն բազմակողմ զարգացման բանկերի ու որոշ 

առևտրային բանկերի միջոցով: 

 

Որոշելու համար, թե այս ռազմավարություններից որն է ծրագրի համար ավելի հարմար, կարևոր է 

մանրամասն գնահատել պատվիրատուի ունեցած կապիտալ ռեսուրսները, ռիսկի դիմելու 

պատրաստակամությունը, արտաքին փորձագիտության անհրաժեշտությունը, ակտիվների 

վերահսկման ցանկությունը և ծրագրի ազդեցությունը պատվիրատուի հաշվեկշռի վրա: 
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Հավելված 1. Առասպելներ և փաստեր լուսադիոդային 

լուսավորության մասին 

Այս բաժնում ներկայացված կարծիքները ու փաստերը մեծապես հիմնված են «Philips Lighting» 

ընկերության կողմից կազմված գործիքի` «Ճանապարհ նախագծողի ուղեցույց»-ի (The Road 

Planner’s Guide) տեղեկությունների վրա:
26 

հ/հ Կարծիքներ Փաստ 

1 ԼԱԴ-երը հուսալի չեն 

 Լավ նախագծված լուսատուն 50,000 ժամ օգտագործման ընթացքում 

առաքում է առնվազն 70% նախնական  լուսային հոսք (L70): Սա հա-

վասար է մոտավորապես տասներկու տարվա հուսալի օգտագործման, 

որը հիմնված է օրական 12-ժամյա աշխատանքային ցիկլի վրա: 

 Շրջակա բարձր ջերմաստիճանն ու էլեկտրական ցանցի անկայունու-

թյունը կարող են ազդել լուսային հոսքի նվազման վրա: 

 Ոչ բոլոր ԼԱԴ չիպերն են նույն որակի: Որակ ապահովելու համար օգ-

տվեք անկախ փորձարկման ակտերից, օրինակ` LM 80-ից, որտեղ 

ճշգրիտ նշում կա այն լուսադիոդների ծառայության նախատեսված 

ժամկետի մասին, որոնք օգտագործվել են տարբեր աշխատանքային 

ջերմաստիճաններում: 

2 
Լուսադիոդային համակարգերը 

չափազանց թանկ են 

 ՏՀԱ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ծառայության ժամկետի 

ընթացքում լուսադիոդային համակարգերն ավելի քիչ ծախս են 

պահանջում, քան ավանդական համակարգերը, քանի որ. 

o Լուսադիոդային համակարգերը սովորաբար առաջարկում են 50‐70% 

էներգախնայողություն` ավանդական տեխնոլոգիաների համեմատ, 

o Լուսադիոդային համակարգերը չեն պահանջում լամպերի հաճախա-

կի փոխում` կրճատելով աշխատուժի հետ կապված թանկ ծախսերն 

ու լամպերի փոխարինումը: 

 Սկզբնական ներդրման ինքնածախսածածկման շեմը գտնվում է 2-3 

տարի տիրույթում ` ըստ էլեկտրաէներգիայի արժեքի: 

3 

Բարձր լյումեն/վատտ 

արդյունավետության ԼԱԴ-երն ավելի 

լավն են 

 Մատակարարների պնդումները, որոնք ցույց են տալիս 160 լյումեն/ 

վատտ կամ ավելի բարձր տպավորիչ  լուսային հոսք, չեն արտացոլում 

իրական օգտագործման պատկերը: Այս մատակարարներն օգտագոր-

ծում են, օրինակ` մեկուսի իմպուլսային փորձարկում (որ միացնում են 

ԼԱԴ-ին մեկ վայրկյանից կարճ ժամանակով), որը չի արտացոլում ԼԱԴ 

չիպի իրական օգտագործումը: Չնայած կա տոկոսային հարաբերակցու-

թյան տարբերություն, հաճախ կարելի է տեսնել լյումեն/վատտ հզորու-

թյան 30-40% կորուստ, երբ  չիպերը տեղադրվում են լուսատուի մեջ: 

 Ստուգեք, արդյոք փորձարկումները կատարվել են անկախ փորձարկ-

ման լաբորատորիաների կողմից և հիմնված չեն միայն արտադրողի 

սեփական պնդումների վրա: 

4 
ԼԱԴ չիպերը ջերմություն չեն 

արձակում 

 Լուսավորության ավանդական աղբյուրները էլեկտրաէներգիայի ընդա-

մենը մի մասն են վերածում տեսանելի լույսի, մնացածը կորչում է որպես

ջերմություն (ինֆրակարմիր ճառագայթում): Երբ այս ավելորդ ջերմու-

թյունն անցնում է լույսի ճառագայթի միջով, այն նվազեցնում է լույսի ար-

դյունավետությունը: Ջերմության (ինֆրակարմիր ճառագայթման) ազդե-

ցությանը երկարատև ենթարկվելը կարող է վտանգավոր լինել աչքերի, 

մաշկի ու հյուսվածքների  համար: 

 Մյուս կողմից` ԼԱԴ չիպերը ունակ են էլեկտրաէներգիայի մեծ մասը 

վերածել լույսի, և արձակվող լույսը ջերմություն չի պարունակում: 

Այնուամենայնիվ, որոշ քանակությամբ ջերմություն գոյանում է ԼԱԴ 
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Առասպելներ LED-ի մասին 

գործարկիչի (դրայվեր) և էլեկտրահաղորդման սալիկի (печатная плата) 

հատվածում: 

 Մանրակրկիտ կերպով նախագծված ջերմահեռացման սարքը (ջերմա-

փոխանակիչը) օգնում է արդյունավետորեն ցրել ջերմությունը: Ընտրեք 

ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության համակարգի այնպի-

սի մատակարար, որը նախագծում, մոդելավորում ու փորձարկում է իր 

արտադրանքը բարձր ջերմային արդյունավետության համար` օպտիմալ

արտադրողականություն ապահովելու և լուսադիոդների ծառայության 

ժամկետն առավելագույնի հասցնելու նպատակով: 

5 
ԼԱԴ տեխնոլոգիան դեռևս գտնվում է 

վաղ զարգացման փուլում 

 1963 թ. իր հայտնագործումից սկսած ԼԱԴ տեխնոլոգիան դարձել է լու-

սավորության խիստ զարգացած լուծում, որն առաջարկում է գերազանց  

արդյունավետություն, պիտանիություն ու հուսալիություն: Այսօր լուսա-

դիոդներն օգտագործվում են մեծ պահանջարկ ունեցող արտաքին լուսա-

վորության մեծաթիվ կիրառումներում և շարունակելու են օգտագործվել:

6 
ԼԱԴ լույսերը չեն դիմանում 

տատանումներին 

 Առանց շարժական մասերի, շիկաթելերի ու փխրուն ապակու` ԼԱԴ չի-

պերը կատարյալ են ճանապարհների ու կամուրջների լուսավորության 

կիրառումների համար, որտեղ բարձր է տատանումների ու վանդալիզմի

ռիսկը: 

7 
ԼԱԴ չիպերը չեն կարողանում արագ 

միանալ ու անջատվել 

 Լուսադիոդային լամպերը կարողանում են միացնելուց հետո գրեթե 

ակնթարթորեն հասնել իրենց ամբողջական հզորության և կարող են 

միացած մնալ երկար ժամանակ` առանց օգտակար ծառայության 

ժամկետի  կրճատման : 

8 

ԼԱԴ լույսերը չեն կարող աշխատել 

չափազանց ցուրտ ջերմաստիճանա-

յին պայմաններում 

 Լուսադիոդային լուսատուները, որոնք աշխատում են խիստ ցուրտ 

պայմաններում, ավելի արդյունավետ են և ավելի երկարակյաց են: 

9 

ԼԱԴ լույսերը հնարավոր չէ 

աղոտացնել (կարգավորել լույսի 

պայծառությունը) ու ղեկավարել 

 Լուսադիոդային լուսավորման համակարգերը խիստ հարմարեցվող են: 

Այդ համակարգերը կարելի է արդիականացնել լուսային, երթևեկության 

և տեսանելիության սենսորներով: 

 Ղեկավարման համակարգը կարող է հեշտությամբ փոփոխել լույսի պայ-

ծառություն` այն հարմարեցնելով առկա եղանակային կամ երթևեկու-

թյան պայմաններին: 

10 ԼԱԴ չիպերն ունեն կայուն գույն 

 Լուսավորության ոլորտի այն մատակարարները, որոնք չեն կարևորում 

իրենց որակի հսկողությունը և ԼԱԴ չիպերի ընտրության գործընթացը, 

կարող են հանգել լուսադիոդային լուսավորության` գունային անկայուն 

ջերմաստիճանով լուծումների: 

 Բարձրակարգ մատակարարներն իրենց ԼԱԴ չիպերը ենթարկում են 

100% փորձարկման և կիրառում են ըստ բիների դասակարգման ժամա-

նակակից տեխնոլոգիա` յուրաքանչյուր լուսատուի համար լույսի հա-

մանման բնութագրիչներ ապահովելու նպատակով: Այսօր այս ոլոր-

տում ԼԱԴ չիպերի առաջատար արտադրողներից են «Philips Lumis», 

«Cree», «Nichia» և «Osram» ընկերությունները: 

11 

ԼԱԴ լույսերի Փոխկապակցված 

գունային ջերմաստիճանը (ՓԳՋ) 

միշտ շատ սառն է, գրեթե 

կապտավուն 

 ԼԱԴ լույսեր կան շատ տարբեր գունային ջերմաստիճաններով: 3000-ից 

մինչև 6500 Կելվին գունային ջերմաստիճանով լուսադիոդները համար-

վում են սպիտակ և հարմար են ճանապարհներին օգտագործելու հա-

մար: 

 Շատ երկրներում քաղաքային ու հետիոտնային քայլուղիների համար 

օգտագործում են ավելի ջերմ տարբերակներ, իսկ ավելի սառը գունային 

ջերմաստիճաններն օգտագործում են ճանապարհների ու արագընթաց 

ճանապարհների համար` կախված տվյալ վայրի նախապատվությունից:

12 
ԼԱԴ լույսերի որակը ցածր է 

ճանապարհների համար 

 Լոնդոնի քաղաքապետարանի կողմից պատվիրված` ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորության արդյունքների մասին ուսումնասիրու-

թյան ժամանակ հարցման մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունն 

ասել է, որ միևնույն  լուսային հոսքով ճանապարհային լուսավորության 

լուսադիոդային լամպերի սպիտակ լույսը «իրենց թույլ է տվել ավելի լավ 

տեսնել»:
27
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 Սպիտակ ԼԱԴ լույսերի գունափոխանցման ցուցիչը (ԳՓՑ-ն) մոտ 70 է` 

ավանդական ԲՃՆԼ լույսի 25 ԳՓՑ-ի հետ համեմատած: Բարձր ԳՓՑ 

նշանակում է օբյեկտների ավելի լավ ճանաչում: 

13 

Ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորությունը պահանջում է 

էլեկտրական ցանցի հետ միացում 

 Հաշվի առնելով ԼԱԴ-երի` էլեկտրաէներգիայի ցածր սպառումը` դրանք 

կատարելապես հարմար են արևային էներգիայով աշխատող 

տեխնոլոգիաներով օգտագործելու համար այնպիսի վայրերում, որտեղ 

էլեկտրական էներգիան սահմանափակ է կամ չկա: 

14 

ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորության լուսատուները թանկ 

են, միևնույն ժամանակ ապահովում 

են նվազագույն 

էներգախնայողություն` ի 

տարբերություն ավանդականի 

 Հետևյալ աղյուսակում համեմատվում են լուսադիոդների ու ավանդա-

կան լուսային լուծումների էլեկտրաէներգայի սպառումը, երկուսն էլ 

առաջարկում են ճանապարհին լուսարձակման համեմատելի արտա-

դրողականություն: 

Աղյուսակ 6. Տիպիկ ԲՃՆԼ հզորության ԼԱԴ համարժեքները 

Ավանդականի հզորությունը՝ 

վատտերով (ԲՃՆԼ) 
ԼԱԴ լույսի հզորությունը*

 

70 Վտ 35 Վտ 

150 Վտ 70 Վտ 

250 Վտ 130 Վտ 

400 Վտ 280 Վտ 

*Փաստացի համեմատությունը բարենպաստ կարող է լինել այն դեպքում, երբ 

համեմատությունը կատարվում է վատ նախագծված կամ ցածրորակ ավանդական 

լուսատուի հետ: 

 Ավանդական լուսավորության հետ համեմատած` ԼԱԴ համակարգերն 

ապահովում են գերազանց ՏՀԱ ծրագրի գործողության ժամկետի ողջ 

ընթացքում: 

 Էլեկտրաէներգիայի ծախսից կախված` փոխհատուցվելիության ժամկե-

տը սովորաբար կազմում է 2-3 տարի: 

15 

ԼԱԴ լուսատուների պահանջվող  

լուսային հոսքը պետք է 

համապատասխանի ավանդական 

լուսատուի լուսային հոսքին 

 Ավանդական լուսավորության աղբյուրները լույսն արձակում են իրենց 

ողջ մակերեսով: Անդրադարձնող ու սփռող սարքերի մի բարդ համա-

կարգ է հարկավոր լույսը ճանապարհի վրա ուղղելու համար, ինչը հան-

գեցնում է մակերեսի վրա լույսի զգալի կորստի: 

 Լուսադիոդային լույսի աղբյուրներն իրենց լույսն արձակում են ըստ ուղ-

ղությունների` այդպիսով լույսը ճանապարհին ուղղելու համար պա-

հանջելով ավելի քիչ լյումեն կլանող անդրադարձնող ու սփռող սարքեր: 

 Դա է պատճառը, թե ինչու 3800 լյումեն ունեցող ավանդական լույսի 

աղբյուրը կարելի է փոխարինել մոտավորապես 2800 լյումեն ունեցող 

լուսադիոդային լուսատույով: 

16 
ԼԱԴ-երը պարունակում են 

վտանգավոր նյութեր 

 Ի տարբերություն ԲՃՆԼ-ի, լյումինիսցենտային կամ ինդուկցիայի վրա 

հիմնված տեխնոլոգիաների ԼԱԴ-երը չեն պարունակում սնդիկ, կապար 

կամ այլ թունավոր նյութեր: 
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Հավելված 2. Առանցքային գործոններ, որոնք պետք է հաշվի 

առնել ճանապարհային լուսավորության ծրագիր 

նախագծելիս 

Ճանապարհային լուսավորության հիմնական նպատակն է վարորդների համար ապահովել 

տեսանելիության պատշաճ մակարդակ` վարելիս անվտանգություն ապահովելու համար: 

Քաղաքներում ճանապարհային լուսավորությունն  ավելի գրավիչ ու անվտանգ միջավայր 

ստեղծելու լրացուցիչ դեր է կատարում: Ճանապարհային լուսավորության` որևէ օբյեկտ 

լուսավորելու կարողության վրա, որն արտահայտվում է տեսանելիության ցուցանիշով (ՏՑ), 

ազդեցություն են ունենում լույսի որակն ու այլ ֆիզիկական գործոններ, ինչպիսիք են` 

երթևեկության մակարդակն ու ճանապարհների մակերևույթը: Ճանապարհային լուսավորության 

լավ համակարգը կապահովի մեծ հեռավորության վրա օբյեկտի տեսողական հայտնաբերում: Այս 

բաժնում նկարագրվում են լուսավորության այն տարբեր գործոնները, որոնք տվյալ 

արդյունաբերական ոլորտը հաշվի է առնում արդյունավետ լուսավորության համակարգ 

նախագծելիս, և այն նվազագույն ստանդարտները, որոնք անհրաժեշտ է բավարարել` վարելու 

համար անվտանգ պայմաններ ապահովելու նպատակով: 

 

 

Համեմատություն ԲՃՆԼ-ի (ձախ) և ԼԱԴ-ի (աջ) միջև. մինչ ավանդական 

տեխնոլոգիաները կարողանում են բավարարել լուսավորության հիմնական 

գործոնները (պայծառություն, համաչափություն, փայլ, լուսավորվածության 

երկայնական հավասարաչափություն, գունափոխանցման ցուցիչ), ԼԱԴ-երը դրանք 

բավարարում են ավելի ցանկալի մակարդակում` այն աչքի համար դարձնելով ավելի 

հաճելի` ինչպես ակնհայտ երևում է վերևի նկարներում: 

1.  Ճանապարհի պայծառությունը ցուցանիշ է, որով չափվում է, թե որքանով է ճանապարհը 

տեսանելի վարորդի համար: Պայծառությունը կախված է լուսատուների լույսի բաշխումից, 

լամպերի լուսային հոսքից, ճանապարհային լուսավորության տեղադրման դիզայնից և 
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ճանապարհի մակերևույթի անդրադարձնող հատկություններից: Որքան բարձր է 

պայծառության մակարդակը, այնքան լավ է լուսավորությունը: Ըստ ոլորտի ստանդարտների` 

ճանապարհային պայմանների մեծ մասի դեպքում 75% ՏՑ-ն համարվում է բավարար: 

 

 
 

 
Պայծառությունը ճանապարհային տարբեր մակերևույթների վրա. (վերին ձախ) ճանապարհի հարթ և չոր 

մակերևույթ, (վերին  աջ) հարթ և թաց մակերևույթ, (ներքևի ձախ) անհարթ և չոր մակերևույթ, (ներքևի աջ) 

անհարթ և թաց մակերևույթ: 
 



 

50 
 

Առանցքային գործոններ 

2.  Համաչափությունը ցուցանիշ է, որով չափվում է, թե որքանով է լույսը հավասարաչափ 

բաշխված ճանապարհի վրա, որը կարող է արտահայտվել Ընդհանուր համաչափությամբ (UO) 

և Երկայնական համաչափությամբ (UL): Լավ ընդհանուր համաչափությունն ապահովում է, որ 

ճանապարհի վրա գտնվող բոլոր կետերն ու օբյեկտները բավարար չափով լուսավորված և 

տեսանելի լինեն վարորդի համար: Ոլորտի կողմից UO-ի ընդունված արժեքը 0.40 է: 

 

 
Ընդհանուր համաչափություն – Ձախակողմյան նկարը ցույց է տալիս լավ UO-ով ճանապարհ, իսկ աջակողմյան 

նկարում ճանապարհն ունի UO-ի ցածր մակարդակ: Բարձր UO ունենալը վարորդին թույլ է տալիս պարզ տեսնել 

ճանապարհը և կանխատեսել ճանապարհի հավանական վտանգները (օր.` բաց դիտահորեր, ճանապարհի 

փորվածքներ, ճանապարհին ընկած սուր օբյեկտներ, փողոցն անցնող մարդիկ): 

 

Մյուս կողմից երկայնական համաչափության լավ մակարդակն ապահովում է վարելու համար 

հարմարավետ պայմաններ` նվազեցնելով ճանապարհի վրա պայծառության բարձր ու ցածր 

մակարդակները (այսինքն` «զեբրի էֆեկտը»): Այն կիրառելի է երկար ձգվող ճանապարհների 

համար:  
 

 
Երկայնական համաչափություն. Աջակողմյան նկարում պատկերված է UL-ի ցածր մակարդակ ունեցող ճանապարհ, 

որտեղ երևում է «զեբրի էֆեկտը», իսկ ձախակողմյան նկարում ճանապարհն ունի UL-ի բարձր մակարդակ: «Զեբրի 

էֆեկտը» վարորդներին կարող է անհարմարություն պատճառել` վտանգելով ճանապարհային երթևեկության 

անվտանգությունը: Համաչափության լավ մակարդակ ապահովելու միջոցով կարելի է կրճատել պահանջվող 

պայծառության մակարդակը: 
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3.  Փայլը այն կուրացնող զգացողությունն է, երբ լույսի պայծառությունը գերազանցում է մարդու 

աչքի` լույսին հարմարվելու աստիճանը: Այն առաջացնում է անհարմարություն և նվազեցնում 

է ճանապարհի տեսանելիությունը: Փայլը չափվում է Պայծառության շեմային տարբերու-

թյունների աճով (ՇԱ), որը պահանջվող պայծառության տոկոսային հարաբերության 

ավելացումն է` փայլի ազդեցությունը համակշռելու համար (այսինքն` ճանապարհը դարձնում 

է հավասարապես տեսանելի այնպես, ինչպես փայլի բացակայության դեպքում): Ոլորտի 

կողմից փայլի ստանդարտը 10% ՇԱ է: 

 

 
Փայլ – Վերը պատկերված նկարները ցույց են տալիս փայլի ներ-

գործությունը: Փայլի բարձր աստիճանը կարող է ճանապարհը 

դարձնել մշուշոտ (պակաս տեսանելի), որը վտանգում է ինչպես 

վարորդների, այնպես էլ հետիոտների անվտանգությունը: 
 

4.  Լուսավորվածության երկայնական հավասարաչափություն (ԼԵՀ). Ճանապարհային 

լուսավորությունը պետք է լուսավորի ոչ միայն ճանապարհը, այլև շրջակա տարածքները, 

որպեսզի վարորդները տեսնեն ծայրամասերում գտնվող օբյեկտներն ու կանխատեսեն 

ճանապարհին առկա հավանական խոչընդոտները (օր.` հետիոտնը պատրաստվում է ոտքը 

դնել ճանապարհին): ԼԵՀ-ը ճանապարհի ծայրամասերի տեսանելիությունն է` հիմնական 

ճանապարհի  համեմատ: Համաձայն ոլորտի ստանդարտների` ԼԵՀ-ը պետք է լինի առնվազն 

0.50, քանի որ սա կատարյալ ու բավարար է աչքերի պատշաճ հարմարվողականություն 

ստեղծելու համար։  
 

 

 
Լուսավորվածության երկայնական հավասարաչափություն (ԼԵՀ). (Ձախից) Սխեմատիկ գծապատկեր այն մասին, 

թե ճանապարհային լուսավորությունն ինչպես պետք է լուսավորի թե՛ հիմնական ճանապարհը, թե՛ ծայրամասերը: 

(Աջից) Լավ ԼԵՀ ունեցող ճանապարհի իրական օրինակ: 
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5.  Գունափոխանցման ցուցիչը չափում է արհեստական լույսի` ճանապարհի գույները կամ 

ճանապարհին գտնվող առարկաները ցույց տալու կամ վերարտադրելու կարողությունը` 

բնական լույսի աղբյուրի համեմատությամբ: Բնական լույսի աղբյուրը (արևը) ունի 100 ԳՓՑ: 

Որքան բարձր լինի այս ցուցիչը, այնքան լավ կլինի տեսանելիությունը: Բոլոր տեսակի 

ճանապարհների համար խորհուրդ է տրվում ԳՓՑ ≥ 70: 

 

 
Գունափոխանցման ցուցիչ. Ճանապարհը բնական լույսով (ձախից), ԲՃՆԼ-ով (մեջտեղում), և ԼԱԴ-ով (աջից): 

 
Ոլորտի ստանդարտները ճանապարհային լուսավորության մակարդակների համար 

 

Այս գործոնների ճիշտ մակարդակները որոշվում են Լուսավորության հարցերով միջազգային 

հանձնաժողովի (ԼՄՀ) կողմից միջազգայնորեն ընդունված ստանդարտով:28 Այս ստանդարտը 

սահմանում է պահանջվող լուսավորությունն  ավտոմոբիլային ճանապարհի ամեն մի տեսակի 

համար, երբ ճանապարհները դասակարգվում են ըստ որոշիչ հատկանիշների, ինչպիսիք են 

երթևեկության ծավալն ու կազմը, գծերի (ուղիների) թիվը, շահագործումը, եղանակային 

պայմանները (մառախուղ, անձրև), ճանապարհի մակերևույթի տեսակը (հարթեցրած, չհարթեցրած, 

բետոնե, ասֆալտե) և այլն:29 

 

Ճանապարհները դասակարգվում են M1-ից մինչև M6, որտեղ M1-ը ամենամեծ ճանապարհն է 

(օրինակ` մայրուղիներ, արագընթաց ճանապարհներ): Ստորև ներկայացված Աղյուսակ 7-ը ցույց է 

տալիս լուսավորման արդյունավետությունը, որն ակնկալվում է այս գործոններից յուրաքանչյուրի 

դեպքում` ըստ ճանապարհի տեսակի: 

 
Աղյուսակ 7. Լուսավորության կարգերը ավտոմոբիլային երթևեկության համար30 

Ճանապարհի 

կատեգորիան 

Ճանապարհի 

պայծառություն 
Համաչափություն

 
Փայլ

 

Երկայնական 

հավասարաչափությու

ն 

Lմիջին (կդ/մ2) U ՇԱ (%) Rs

M1 ≥2.0 ≥0.4 ≤10 0.5

M2 ≥1.5 ≥0.4 ≤10 0.5

M3 ≥1.0 ≥0.4 ≤15 0.5

M4 ≥0.75 ≥0.4 ≤15 0.5

M5 ≥0.50 ≥0.35 ≤15 0.5

M6 ≥0.30 ≥0.35 ≤20 0.5
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Ավելին, ԼՄՀ-ի ստանդարտը լուսավորության աստիճաններ է առաջարկել հետիոտնային 

ճանապարհների կամ տարածքների համար: Այս ճանապարհները դասակարգվում են P1-ից մինչև 

P6` ըստ երթևեկության ծավալի ու կազմի, շրջակա լուսավորության և դեմքերը ճանաչելու 

պահանջի, և այլն:
31

 Լուսավորման մի կարևոր պարամետր, որն անհրաժեշտ է դիտարկել 

ճանապարհների այս տեսակի համար, լուսավորվածությունն է: 

 Ճանապարհի լուսավորվածությունը լույսի քանակությունն է (լյումեն), որ ընկնում է 

ճանապարհի մակերևույթի յուրաքանչյուր միավոր մակերեսի վրա, և արտահայտվում է 

լմ/մ2-ով (լյումեն/քառ. մետր) կամ լյուքսով: 

 

Աղյուսակ 8. Լուսավորության կարգերը հետիոտնային և ցածր արագությամբ երթևեկելի 

տարածքների համար32 

Ճանապարհի 

կատեգորիա 

Միջին 

հորիզոնական 

լուսավորվածություն 

Նվազագույն 

հորիզոնական 

լուսավորվածություն 

Հավելյալ պահանջ, եթե դեմք ճանաչելը 

անհրաժեշտ է 

Նվազագույն 

ուղղահայաց 

լուսավորվածություն 

Նվազագույն 

կիսագլանաձև 

լուսավորվածություն 

Eh,միջին(լք) Eh,min(լք) EV,min(լք) Esc,min(լք) 

P1 15 3.0 5.0 3.0 

P2 10 2.0 3.0 2.0 

P3 7.5 1.5 2.5 1.5 

P4 5.0 1.0 1.5 1.0 

P5 3.0 0.6 1.0 0.6 

P6 2.0 0.4 0.6 0.4 

 
Ֆիզիկական գործոններ 
 

Ֆիզիկական գործոնները կարող են կամ մեծացնել կամ շեղել ճանապարհային լույսի 

արդյունավետությունը, այնպես որ լուսավորության համակարգ ստեղծելիս այս գործոններին 

բավականաչափ ուշադրություն դարձնելը չափազանց կարևոր է: 

 

Սյուները պետք է բավական ամուր լինեն` լուսատուներին պահելու և հենարան լինելու համար, 

պետք է ունենան համապատասխան բարձրություն և պետք է այնպես դասավորված լինեն 

տարածության մեջ, որ ապահովեն օպտիմալ լուսավորություն: Խանգարող օբյեկտները, օրինակ` 

ծառերը, նույնպես պետք է հաշվի առնել ճանապարհային լուսավորության դասավորությունը 

պլանավորելու ժամանակ: 

 

Կառավարման խելամիտ («Սմարթ») համակարգերը ենթակառուցվածքների կապի համակարգեր 

են, որոնք լուսավորության համակարգի ակնթարթային կառավարման հնարավորություն են 

տալիս: Դրանք կարող են ավտոմատ կերպով հարմարեցնել լուսավորության աստիճանը` կախված 

շրջակայքի պայմաններից: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ԼԱԴ-ի հիման վրա 

կառուցված ճանապարհային լուսավորությունը` «Սմարթ» կառավարման համակարգի հետ 

միասին, կարող է մեծացնել լուսատուների ծառայության ժամկետը, կրճատել տեխնիկական 

սպասարկման ծախսերը և մինչև 80%-ով ավելացնել էներգախնայողությունը:
33
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Մալուխները լուսատուներին միացնում են էլեկտրականության աղբյուրին ու «Սմարթ» 

կառավարման համակարգին: Դրանք պետք է համապատասխանեն և արձագանքեն 

լուսավորության համակարգի էլեկտրաէներգիայի պահանջներին: 

 

Ճանապարհային լուսավորության նախագծի աուդիտի ժամանակ ստուգման ենթակա կարևոր 

գործոններն են.
34

 

 Արդյո՞ք փողոցային լուսավորության պայծառությունը համապատասխանում է 

ճանապարհից օգտվողների երթևեկության անվտանգության կարիքներին` հաշվի առնելով 

ֆիզիկական գործոնները, համաչափության ու փայլի ներգործությունը: 

 Արդյո՞ք ճանապարհի վրա լույսը համաչափ է: Արդյո՞ք ճանապարհի վրա լուսավորված 

հատվածների հետ միախառնված չլուսավորված կարճ տարածություններ կան:  

 Արդյո՞ք լուսավորված անցումներ կան այնտեղ, որտեղ ավարտվում է ճանապարհային 

լուսավորությունը: 

 Արդյո՞ք լուսավորության սյուներն ու մալուխները ճամփեզրի վտանգ են ներկայացնում 

կամ զգալիորեն փակում են վարորդների տեսադաշտը: 
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Հավելված 3. Հաջողակ պատմություններ 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորություն. Մալայզիա 

Պատվիրատուն` Մալայզիայի Տեխնիկական աշխատանքների նախարարություն (ՏԱՆ), 

Տեխնիկական սպասարկման բաժին 

Վայրը` Կուալա-Լումպուր, Մալայզիա 
 

 

Նախապատմություն 

Որպես կանաչ լուծումների նկատմամբ Մալայզիայի հանձնառության մաս Մալայզիայի 

վարչապետը կոչ է արել մինչև 2020 թ. CO2 արտանետումները կրճատել 40%-ով` հիմնվելով 2005 թ. 

մակարդակների վրա: Երկրում առկա լուսավորության բոլոր համակարգերը հիմնված էին ԲՃՆԼ 

տեխնոլոգիայի վրա, ինչն աստիճանաբար մեծացնում էր լուսավորության արդյունավետության, 

հուսալիության և էլեկտրաէներգիայի ու տեխնիկական սպասարկման ծախսերի շուրջ 

մտահոգությունները: Արտանետումների կրճատման նպատակին ու այս մտահոգություններին 

անդրադառնալու գործում երկրին օգնելու նպատակով Մալայզիայի կառավարությունը Կուալա-

Լումպուրի արագընթաց ճանապարհների համար մշակում է լուսավորության արդիականացման 

ծրագիր: Համաձայն պայմանագրի` 3,145 ԲՃՆԼ լամպերը (400 Վտ) փոխարինվում են 

ճանապարհային լուսավորության լուսադիոդային լուսատուներով (186 Վտ), 12 մ բարձրությամբ 

2,010 սյուները փոխարինվում են 10 մ բարձրությամբ սյուներով, անց են կացվում ավելի քան 10 կմ 

երկարությամբ նոր էլեկտրական մալուխներ, և առկա էլեկտրասարքավորումների խցիկները 

փոխարինվում են նոր խցիկներով ու հարակից պարագաներով: 

Ծրագիրն իրականացվել է քաղաքի` 63.1 կմ ընդհանուր երկարությամբ երեք խոշոր մայրուղիների 

վրա` Middle Ring Road (45.3 կմ), Դաշնային խճուղի (10.1 կմ) և «Սուբանգ» օդանավակայանի 

ճանապարհ (7.7 կմ): 

Մարտահրավերները 

Կուալա Լումպուրի արագընթաց ճանապարհների ճանապարհային լուսավորության 

անարդյունավետությունն ու անհուսալիությունը բյուջետային խնդիրներ էին ստեղծում 

Մալայզիայի ՏԱՆ-ի համար (հանրային ճանապարհների լուսավորության համար 

պատասխանատու մարմին): ԲՃՆԼ ճանապարհային լույսերը հանգեցնում էին թե՛ 

էլեկտրաէներգիայի, թե՛ տեխնիկական սպասարկման հետ կապված ավելացող ծախսումների: 

ՏԱՆ-ը գտավ մի լուծում, որը կարող էր բարելավել ծախսարդյունավետությունը, և այդպիսով 
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կրճատել ծախսերը, ինչպես նաև օգնել երկրին հասնելու CO2 արտանետումների հետ կապված իր 

նպատակներին` միևնույն ժամանակ վարորդների համար ստեղծելով գիշերային պարզ 

տեսանելիություն և անվտանգ միջավայր: 

Լուծումը 

Լուսավորության արդիականացված լուծումը հարմարեցվել է` ճանապարհային անվտանգության 

ներկայիս կանոնակարգերին ու լուսավորության տեղական ստանդարտներին համապատասխա-

նելու համար, իսկ կապալառուն կարողացել է առաջարկել համալիր լուծում, որը ներառել է նաև 

ծրագրի ֆինանսական աջակցության և երկարաժամկետ տեխնիկական սպասարկման 

ծառայությունները: 

Օգուտները 

 Հասել են միջինը 62% էներգախնայողության։ 

 Բարելավվել է լույսի բաշխվածությունը` երաշխավորելով լույսի գերազանց 

համաչափություն։ 

 Սպիտակից մինչև սառը լույսի գունային ջերմաստիճանների շարքն ապահովում է, որ 

վարորդները հարմարավետ ու անվտանգ զգան գիշերային ճամփորդության ժամանակ` 

առանց խանգարող փայլի։ 

  Ճանապարհին տալիս է գեղագիտական տեսանկյունից գրավիչ տեսք ու հաճելի 

փորձառություն` լույսի բարձր գունափոխանցման շնորհիվ։ 

 Ապահովվում   է երկարաժամկետ հուսալիություն, քանի որ այս լուծումն ունի ջերմային 

համակարգի լավ կառավարում և ունի ծառայության ավելի երկար ժամկետ, քան ԲՃՆԼ-ն։ 

 Լուծման մոդուլյար հայեցակարգն ապահովել է ճկունություն լուսադիոդային լուսատուների 

միջոցով համակարգի արդիականացման համար` լուսավորության համակարգը դարձնելով 

հեռանկարային։ 

 Մալայզիայում հաջողությամբ հարթել է ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 

ուղին` ցուցադրելով շոշափելի արդյունքներ և դուռ բացելով հետագայում ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորության հնարավոր ծրագրերի համար։ 

Ֆինանսավորումը 

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է երկու անկախ պայմանագրերի միջոցով. 

1.  Կապալառուն ներգրավել է առևտրային բանկ` կառավարության մոտ որպես միջնորդ 

հանդես գալու համար: Կառավարությունը տրամադրել է պետական երաշխիքներ 

(ամրագրված, ամսավճար բանկին` պայմանագրի ժամկետի 7 տարվա ընթացքում): Իր 

հերթին, բանկը կապալառուին վճարել է 9 տրանշով` հիմնվելով տեղադրված 

արտադրատեսակների ու մատուցված ծառայությունների շուրջ նախապես համաձայ-

նեցված ուղենիշների վրա: 

2. Գործում է կապալառուի և կառավարության միջև կնքված ծառայությունների 

մատուցման առանձին անկախ պայմանագիր: Կառավարությունը կապալառուին 

վճարելու է եռամսյակը մեկ` պայմանագրի գործողության 7 տարվա ընթացքում` 

լուսադիոդային համակարգի ընթացիկ տեխնիկական սպասարկման համար: 
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Արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային ճանապարհային 

լուսավորություն. Չինաստան 

Պատվիրատուն` Նանյանգի ճանապարհային բյուրո 

Վայրը` Նանյանգ, Հենանի շրջան, Չինաստան 

Նախապատմություն 

Նանյանգ քաղաքի ղեկավա-

րությունը քաղաքի շրջանա-

ձև մայրուղին կառուցել է 

առաջիկա Ազգային գյուղա-

ցիական խաղերի ժամանակ 

նյութատեխնիկական ապա-

հովման հարցերին օժանդա-

կելու նպատակով: Երկարա-

ժամկետ հեռանկարում մայ-

րուղին ծառայելու է որպես 

գյուղերը քաղաքի կենտրոնի 

հետ կապող հիմնական 

տրանսպորտային  ուղի: 

 

Սովորական (առանց փոփո-

խությունների) զարգացման 

սցենարի շրջանակում քա-

ղաքը ճանապարհի վրա տեղադրելու էր էլեկտրամատակարարման ցանցին միացած ԲՃՆԼ (400 

Վտ) լուսատուներ, որոնք հանգեցնելու էին էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախսերի ու լուսավորության 

ցածր որակի: Ինչևէ, քաղաքի կանաչ կերպարը բարելավելու մղման շնորհիվ Նանյանգ քաղաքի 

իշխանությունները որոշեցին ճանապարհի 14.4 կմ երկարությամբ հատվածում տեղադրել արևային 

ԼԱԴ-երով ճանապարհային լուսավորություն` նպաստելու քաղաքի CO2 արտանետումների 

կրճատմանը: Այս պայմանագիրը համապարփակ լուծում էր` տեխնիկական 

ուսումնասիրություններից ու լուսավորության նախագծումից մինչև առանց բաշխիչ ցանցի 

էլեկտրականության  աշխատող (ինքնավար) արևային 915 լուսադիոդային մոդուլների 

մատակարարում, տեղադրում և շահագործում: Իր ծավալով ծրագիրը Չինաստանում արևային 

էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսավորության ամենախոշոր ծրագրերից մեկն է: 

Մարտահրավերները 

Քաղաքի ղեկավարությունը ցանկանում էր «կանաչ» լինել, հետևաբար, դիտարկում էր նոր 

ճանապարհի երկայնքով արևային լուսավորության անցկացումը: Որպեսզի ավելի լավ 

հասկանային, թե ինչպես կարող էին կանաչ լինել և բավարարել լուսավորման արդյունավետության 

պահանջները, պլանավորման գործընթացի ընթացքում Նանյանգ քաղաքի ղեկավարությունը 

նախկինում արևային էներգիայով աշխատող լուսատուների տեղադրման առնչությամբ 
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խորհրդակցել է չինական այլ քաղաքների հետ: Այս խորհրդակցությունների արդյունքում նրանք 

պարզում են, որ արևային լուսավորության նախկին սարքերը (լուսատուները) ծառայության կարճ 

ժամկետ են ունեցել, որը հանգեցրել է տեխնիկական սպասարկման ծախսերի ու գիշերային 

լուսավորության ցածր արդյունավետության (այսինքն` ցածր տեսանելիության)` այդ ամենը 

համակարգի վատ սարքաբերման և կուտակիչ մարտկոցի ցածր արդյունավետության հետևանքով: 

Նանյանգ քաղաքի ղեկավարությունը չհամոզվեց նրանում, որ արևային լուսավորության 

տեխնոլոգիաներն ունեն այնքան հուսալիություն ու հզորություն, որ կարողանան ապահովել 

լուսավորության համար անհրաժեշտ արդյունավետություն, այդուհանդերձ, ցանկանում էին 

տեղադրել շրջակա միջավայրի համար անվնաս լուսավորության լուծում:  

Լուծումը 

Անդրադառնալով քաղաքի ղեկավարության վերապահումներին` կապալառուն ծրագրի 

նկատմամբ համապարփակ մոտեցում է առաջարկում: Ծրագրի իրականացումից բացի` 

պայմանագրի առանցքային մաս էին կազմում ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքները: 

Ծրագիրը կատարեց տեխնիկական ուսումնասիրություններ` համակարգի հիմնական 

պարամետրերը որոշելու համար (օր.` ինքնավար աշխատանքի օրեր), ստեղծեց օպտիմալ 

լուսավորության նախագիծ` հետևելով Չինաստանի ճանապարհների լուսավորության 

ստանդարտներին, և ապահովեց համակարգի պատշաճ սարքաբերում: 

Ծրագիրը նաև ներառում էր 40 արևային ԼԱԴ լուսատուների նախնական պիլոտային տեղադրում` 

տեխնոլոգիայի հուսալիությունը ղեկավարությանը ցուցադրելու համար, ինչպես նաև ստուգելու, 

որ լուսավորության փաստացի արդյունավետությունը բավարարում էր լուսավորության թե՛ 

ակնկալվող, թե՛ պահանջվող արդյունավետությունը: Մնացած որևէ կասկած փարատելու 

նպատակով կապալառուն նաև տրամադրում է համակարգի 2 տարվա երաշխիք` 

պատվիրատուին ցանկացած վաղաժամ խափանումից պաշտպանելու համար: 

Առաջարկված լուծումը փարատեց քաղաքի ղեկավարության վերապահումները և վստահություն 

հաղորդեց արևային էներգիայով աշխատող լուսավորության տեխնոլոգիայի` լուսավորության 

համար պահանջվող արդյունավետություն ապահովելու կարողության նկատմամբ: 

Կատարողական 

Դաշտային փորձարկման արդյունքները ցույց են տալիս, որ արևային էներգիայով աշխատող 

լուսադիոդային լուսավորության լուծումը բավարարում է լուսավորության պահանջվող 

մակարդակներն այնպես, ինչպես սահմանված է Չինաստանի ճանապարհային լուսավորության 

տեղական ստանդարտներով: Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացվում է լուսավորության 

արդյունավետության (նախատեսված ի տարբերություն փաստացի մակարդակների) ամփոփ 

պատկերը: 2014 թ. մայիսի դրությամբ, տեղադրումից գրեթե երկու տարի անց, ոչ մի խափանում չի 

գրանցվել, ինչը վկայում է տեխնոլոգիայի բարձր որակի, կայունություն ու հուսալիության մասին: 
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Աղյուսակ 9. Լուսավորության արդյունավետության փորձարկման արդյունքները Նանյանգի 

ճանապարհների արևային էներգիայով աշխատող լուսավորության ծրագրի համար 
 

Լուսավորության արդյունավետություն Նախատեսված Փաստացի 

Կենտրոնական լուսավորվածություն 18.9 լյուքս 22 լյուքս 

Միջին լուսավորվածություն 12.5 լյուքս 14 լյուքս 

Լուսավորվածության համաչափություն 0.6 0.67 

Միջին պայծառություն 0.86 կդ/մ2 [cd/m²] 0.86 կդ/մ² 

Պայծառության համաչափություն 0.59 0.66 

Համաչափ փայլ 7.5 7.5 

Լուսավորվածության երկայնական հավասարաչափություն 0.5 0.5 

Ինքնավար աշխատանքի օրեր 3 3 

Օգուտները 

 Հասել են հետևյալ տարեկան խնայողություններին ու կրճատումներին` ավանդական 

ԲՃՆԼ-ի հետ համեմատած. 

o խնայվել է 1.3 ԳՎտժ էլեկտրաէներգիա (208,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք). 

o նվազել է CO2 –ի 530 տոննա արտանետում։ 

 Բարելավվել է լույսի բաշխվածությունը` երաշխավորելով լույսի գերազանց 

համաչափություն։ 

 ճանապարհին տալիս է  գեղագիտական տեսանկյունից գրավիչ տեսք ու հաճելի 

փորձառություն` լույսի բարձր գունափոխանցման շնորհիվ։ 

 Ապահովել է երկարաժամկետ հուսալիություն` լիցքավորման կառավարիչ սարքը 

լուսավորության համակարգի մնացած մասի հետ պատշաճ սարքաբերության շնորհիվ։ 

 Լուծման մոդուլյար հայեցակարգն ապահովել է ճկունություն ԼԱԴ տեխնոլոգիայի միջոցով 

համակարգի արդիականացման համար` լուսավորության համակարգը դարձնելով 

հեռանկարային։ 

 Ապահովել է գերազանց լուսավորվածություն` առանց էլեկտրական էներգիայի սպառման, 

ինչի շնորհիվ հնարավոր է դառնում 100%-ով խնայել էլեկտրաէներգիայի ծախսերը։ 

 

ՏՀԱ հաշվետվություն 

Բավարարելով տեղի կլիմայական ու բնապահպանական կարիքները արևային լուսավորության 

լուծումը պատվիրատուին մատուցել է եռակի օգուտ` լուսավորության բարելավված 

արդյունավետություն, նվազագույն բնապահպանական ազդեցություն, արագ տնտեսական 

շահույթ` հաշվի առնելով ՏՀԱ-ն: 

Թեև նոր ճանապարհի համար էլեկտրական ցանցին միացում չունեցող, արևային էներգիայով 

աշխատող ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության լուծման համար պահանջվող 

սկզբնական ներդրումներն ավելի մեծ են, քան էլեկտրական ցանցին միացած ԲՃՆԼ 

լուսավորության համակարգի դեպքում, տարբերությունը հեշտությամբ կարելի է վերականգնել 

էլեկտրաէներգիայի ու տեխնիկական սպասարկման ծախսերի խնայողությունների հաշվին: 
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Փաստորեն, հաշվի առնելով այս ծրագրի շրջանակում էլեկտրաէներգիայի ու տեխնիկական 

սպասարկման տարեկան միջին ծախսերի խնայողությունները, առաջին տարվա 

խնայողություններն արդեն կազմել են սկզբնական ներդրման տարբերությունը: Արևային 

լուսադիոդային լուսավորության լուծման ծախսային առավելությունը ցուցադրելու համար ստորև 

բերված աղյուսակում ներկայացվում է ՏՀԱ հաշվարկը: 

 

Աղյուսակ 10. ՏՀԱ հաշվարկը Նանյանգի ճանապարհների արևային էներգիայով 

աշխատող լուսադիոդային լուսավորության ծրագրի համար, ԱՄՆ դոլար 

14.4 ԿՄ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ, ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ LED 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, 915 ԼՈՒՍԱՏՈՒ 

ԾԱԽՍԵՐԸ 3 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԲՃՆԼ 

Արևային 

էներգիայով 

աշխատող LED 

Խնայողություններ 

Լուսատուներ + տեղադրման ծախսեր 688,635 2,469,048 (1,780,413) 

Էներգետիկ ենթակառուցվածքի ծախսեր 

(մալուխներ, տրանսֆորմատորային 

ենթակայաններ) 

1,564,444 ‐ 1,564,444 

Ընդհանուր սկզբնական ներդրում 2,253,079 2,469,048 (215,969) 

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 624,046 ‐ 624,046 

Տեխնիկական սպասարկում, մասերի փոխում,

վերանորոգում 
35,619 ‐ 35,619 

Ընդհանուր գործառնական ծախսեր 3 տարվա 

ընթացքում 
659,665 ‐ 659,665 

Սեփականության համախառն արժեքը 3 

տարվա ընթացքում 
2,912,744 2,469,048 443,696 
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Հավելված 4. Տեխնիկական մասնագրեր 

Այս բաժնում ներկայացվում են (i) մրցույթի համար տեխնիկական մասնագրերին ներկայացվող 

ոլորտի ստանդարտները, (ii) մրցույթի հայտի հետ ներկայացնելու համար առաջարկվող 

փաստաթղթերի ցանկը, և (iii) իրական մրցույթից վերցված մասնագրերի օրինակներ: 
 

Համապատասխան տեխնիկական մասնագրերը (ՏՄ) ապահովում են որակյալ ապրանքների գնում 

և, այդպիսով, ճանապարհային լուսավորության ծրագրի աշխատանքային արդյունավետություն ու 

ծախսարդյունավետություն: Այս բաժնում թվարկվում են այն հիմնական տեխնիկական 

պարամետրերը, որոնք պետք է հաշվի առնել որակյալ ապրանքների գնումն ապահովելու համար, 

ոլորտի լավագույն գործելակերպերին համապատասխան, և բացատրվում է յուրաքանչյուր 

հիմնական պարամետրի կարևորությունը: 
 

Կարևոր է նշել, որ տեխնիկական պարամետրերը փոխվում են տեխնոլոգիական զարգացումների 

հետ միասին: Ավելին, պարամետրերը փոխկապակցված են, ինչը նշանակում է, որ մեկում 

կատարվող փոփոխությունը կարող է պահանջել կամ հանգեցնել մեկ այլ պարամետրի 

փոփոխության: Հետևաբար, տեխնիկական մասնագրերը միշտ պետք է դիտարկել որպես մի 

հավաքածու կամ ամբողջություն: Թեև այս ցանկը ծառայում է որպես ուղեցույց` ապահովելու, որ 

ծրագրի նախաձեռնողները տեղյակ լինեն հիմնական մասնագրերի ու նրանց հիմնավորվածության 

մասին, այնուամենայնիվ կարևոր է ոլորտի հետ շարունակաբար ներգրավվել երկխոսության մեջ 

(հատկապես քանի որ ԼԱԴ տեխնոլոգիան արագորեն զարգանում է): Այդ հանգամանքը թույլ կտա 

տեխնիկական փորձագետին նախագծել իրական մրցութային մասնագրեր  հիմնվելով ծրագրի 

նպատակների, գոյություն ունեցող նոր ապրանքների ու բյուջեի վրա, ինչպես ևաև հաշվի առնել 

ընտրության նախնական փուլն անցած ապրանքների փորձարկումը: 
 

Հաջորդ էջերում բերված են առաջարկվող փաստաթղթերի ցանկը, փորձարկումների ակտերն ու 

հավաստագրերն որոնք կօգնեն արտադրողներին ներկայացնելու մատակարարվող ապրանքի 

որակի վերաբերյալ ապացույցներ:  

Տեխնիկական մասնագրեր ու փաստաթղթեր ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորության լուծումների համար 

Այս բաժնում թվարկվում են էլեկտրականությամբ աշխատող ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորության լուծումների համար ներկայացվող տիպիկ տեխնիկական մասնագրերն ու 

առաջարկվող փաստաթղթային պահանջները: 
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Առաջարկվող տեխնիկական մասնագրեր 
 

 Պարամետրեր 
Ցանկալի մասնագ-

րեր 
Առաջարկության հիմք/հիմնավորում 

Տեխնիկական համապա-

տասխանության ապացույց

1 

Լույսի որակ և 

ընդհանուր համա-

չափության գոր-

ծակից 

Համաձայն ԼՄՀ-

ի` ճանապարհի 

տեսակի համար 

սահմանված 

ստանդարտի 

Այս պարամետրերը ճանապարհի վրա 

ապահովելու են լույսի բավարար աստիճան-

ներ` անվտանգության նպատակներով` հա-

մաձայն ճանապարհի վերջնական օգտագոր-

ծողի մասնագրի 

Լույսի մակարդակի 9 կե-

տանոց չափում` ըստ ներ-

կայացված մոդելի, չափվել 

է` օգտագործելով լյուքսի 

ճշգրիտ չափիչ 

2 
Համակարգի արդ-

յունավետություն  
≥ 90 լմ/Վտ 

Բոլոր որակյալ մատակարարներն այսօր 

առաջարկում են համակարգի ≥ 90 լմ/Վտ 

արդյունավետություն, որի դեպքում համա-

կարգի մակարդակում կարելի է ապահովել 

ավելի քան 50% էներգախնայողություն` նույ-

նիսկ 85 լմ/Վտ արդյունավետություն ունեցող 

առկա ԲՃՆԼ լուծումների հետ համեմատած: 

(Լուսադիոդներն ապահովում են ուղղորդ-

ված լուսավորություն` հանգեցնելով թիրախ 

մակերևույթի վրա նույն լուսային հոսքով լու-

սավորության ավելի բարձր մակարդակի:) 

Փոփոխական հոսանքով (ՓՀ) և հաստատուն 

հոսանքով (ՀՀ) լուսատուների միջև կա արդ-

յունավետություն արժեքների տարբերու-

թյուն, որտեղ առաջինն ունի ավելի ցածր ար-

դյունավետություն` ծախսն օպտիմալացնե-

լու համար: Միևնույն ժամանակ, ՀՀ աշխա-

տող լուսատուներն ունեն ավելի բարձր արդ-

յունավետություն ներգործունակություն` 

համակարգն օպտիմալացնելու համար (այ-

սինքն` ավելի արդյունավետ լուսատուներին 

անհրաժեշտ է ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա 

և, հետևաբար, ավելի փոքր արևային վահա-

նակ ու մարտկոց): 

Ուշադրությո՛ւն. լուսադիոդների արդյունա-

վետությունը  արագորեն մեծանում է: Խոր-

հուրդ է տրվում արդյունավետության վերջին 

մեծությունների վերաբերյալ միշտ խորհր-

դակցել հուսալի արտադրողի հետ: 

LM 79 փորձարկման ակտ 

3 

Ծառայության նո-

մինալ ժամկետ և 

լուսային հոսքի 

կայունություն 

L70` 50,000 ժամ 

կամ ավելի 

Լուսադիոդային լուսատուները սովորաբար 

չեն հասնում զրոյական հզորության ինչպես 

սովորական լույսերը: Նրանք պարզապես 

ժամանակի ընթացքում աղոտանում են այն-

քան, մինչև լույսի հզորությունը բավարար չի 

լինում պահանջվող գործառույթի համար: 

Լուսավորության ոլորտում որոշվել է, որ 

ԼԱԴ-ը դադարում է լույսի օգտակար աղբյուր 

լինել այն ժամանակ, երբ նրա լուսային հոս-

քը իր սկզբնական մակարդակից նվազում է 

մինչև 70%: Այսպիսով, ԼԱԴ-ի ծառայության 

ժամկետը սահմանվում է ժամանակի մեջ 

այն պահը (ժամերով), երբ նրա լուսային հոս-

քը իր սկզբնական մակարդակից նվազում է 

հասնելով 70%: 

Ոլորտը սահմանել է ստանդարտ ձև` իրենց 

ԼԱԴ-երի աշխատունակությունը փորձարկե-

լու համար՝ ԼԱԴ-ի կյանքի տևողության ըն-

թացքում, և այն ներկայացված է «LM 80» ԼԱԴ 

«LM 80»  լուսային հոսքի 

կայունության արձանագ-

րություն 



 
 

63 
 

Տեխնիկական մասնագրեր 

լուսային հոսքի կայունության արձանագ-

րությունում: 

Ներկայումս  ճանապարհային լուսադիոդա-

յին լույսերի ծառայության ժամկետի համար 

սահմանված ստանդարտը 50,000 ժամ է: 

4 
Աշխատանքային 

ջերմաստիճան 

‐30°C-ից մինչև 

45°C 

Այս մասնագրով պահանջվում է ջերմաստի-

ճանային այնպիսի միջակայք, որն անհրա-

ժեշտ է, որ ճանապարհային լուսավորության 

լուսատուն կարողանա աշխատել: Ճանա-

պարհային լույսերը գործարկվում են գիշեր-

վա ընթացքում (այսինքն` երեկոյան 6:00-ից 

մինչև առավոտյան 6:00-ը): Աշխատանքային 

ջերմաստիճանը երեկոյան սովորաբար չի 

գերազանցում 40 աստիճանը, հետևաբար, -

30 մինչև 45 աստիճան միջակայքը բավարար 

է: 

IEC 60598 փորձարկման ակտ

5 
ՓԳՋ և գունային 

կայունություն 

 

4000± 500 Կ (չեզոք 

սպիտակ) 

 
<7 ԳՀՍՇ 

Պարզ, չեզոք սպիտակ գույնը ստեղծում է 

ավելի գրավիչ միջավայր: 

«Կլայմտ Գրուպ»-ի կատարած հարցումների 

ժամանակ հանրությունը ցույց է տվել իր նա-

խապատվությունը լուսադիոդների արձա-

կած ճերմակ լույսին` ի տարբերություն 

ավանդական ճանապարհային լուսավորու-

յան, քանի որ այն նրանց թույլ էր տալիս 

ավելի անվտանգ զգալ:35
 

Ավելի լավ գունային կայունությունը կան-

խում է լույսի կետերի միջև գույների տեսո-

ղական տարբերությունը: 

LM 79 փորձարկման ակտ 

ԼԱԴ արտադրողի հայտա-

րարագիր 

 

6 
Գունափոխանց-

ման ցուցիչ 
≥70 

≥ 70 ԳՓՑ սահմանվել է` ԲՃՆԼ-ի (ԳՓՑ-ն` 25-

30) նկատմամբ բարձր կարողություն ապա-

հովելու նպատակով, որպեսզի ցույց տա օբ-

յեկտների ճիշտ գույները: 

LM 79 փորձարկման ակտ 

 

ԼԱԴ արտադրողի հայտա-

րարագիր 

7 

Լուսատուի իրանի 

ներթափանցումից 

պաշտպանության 

(ՊՆ) աստիճան 

≥ՊՆ66 առանց 

սոսնձի (>7000 

լյումեն հզորու-

թյամբ լյումենա-

յին փաթեթ ունե-

ցող լուսատունե-

րի համար) 

≥ՊՆ65 առանց 

սոսնձի (<7000 

լյումեն հզորու-

թյամբ լյումեն 

փաթեթ ունեցող 

լուսատուների 

համար) 

ՊՆ-ն ապահովում է ԼԱԴ-ի և լուսատուի ներ-

սի այլ էլեկտրոնային բաղադրիչների պաշտ-

պանությունը ծառայության ժամկետի ըն-

թացքում: Սոսնձի օգտագործումը հարմար չէ, 

քանի որ  դրա կպցնող հատկությունները ժա-

մանակի ընթացքում թուլանում են ջերմու-

թյան ու արտաքին եղանակային պայմաննե-

րի հետևանքով: 

ՊՆ66 աստիճանը խորհուրդ է տրվում բարձր 

լյումեն փաթեթ ունեցող լուսատուների հա-

մար, քանի որ  դրա կապարակնիքներն ավե-

լի ծանր ճնշման տակ են հետևյալ պատճառ-

ներով. 

Բարձր հզորությամբ ԼԱԴ լուսատուները սո-

վորաբար տեղադրում են մեծ բարձրության 

վրա և, հետևաբար, դրանք ավելի շատ են են-

թարկվում եղանակային ազդեցություններին, 

Քանի որ բարձր հզորության ԼԱԴ լուսատու-

ները ավելի բարձր են տեղադրված, սովորա-

բար նրանք քիչ են հասանելի: ՊՆ66-ը պա-

հանջում է պակաս հաճախականությամբ 

տեխնիկական սպասարկում: 

Որքան բարձր է հզորությունը , այնքան շատ 

ջերմություն է արտադրվում լուսատուի մեջ: 

IEC 60598‐2‐3 փորձարկման 

ակտ 
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8 IK դասակարգում ≥ IK08 

IK դասակարգումը սահմանում է վանդալիզ-

մի ու ջարդվելու դեմ պաշտպանությունը: 

Ճանապարհային լուսավորության լուսա-

տուների համար IK08-ը բավարար է: 

IK փորձարկման ակտ 

9 
Պաշտպանիչ 

ապակի 
Մխած ապակի 

Ապակին իր ծառայության ժամկետի ընթաց-

քում ավելի լավ լուսաթափանցում է ապահո-

վում: Մխած ապակին օգտագործման համար 

ավելի անվտանգ է. կոտրվելիս այն բաժան-

վում է փոքր կտորների: Այն նաև պաշտպա-

նում է փոշու, ջրի և արևի ուլտրամանուշա-

կագույն ճառագայթների ներթափանցումից: 

Լուսատու արտադրողի 

հայտարարագիր 

 

Նմուշի տեսողական զննում

10 Իրան 

Բարձր ճնշմամբ 

ձուլված ալյու-

մին` բաց մոխրա-

գույն գույնի ջեր-

մակառավարման 

համակարգով  

Ընտրված իրանը պետք է լինի դիմացկուն, 

ամուր և լավ ջերմակառավարմամբ: 

Լուսատու արտադրողի 

հայտարարագիր 

 

Նմուշի տեսողական զննում

11 Քաշ 

10,000 լյումեն<7 

կգ 

15,000 լյումեն<9 

կգ 

30,000 լյումեն<15 

կգ 

Լուսատուի իրանը չպետք է լինի շատ ծանր, 

որպեսզի հնարավոր լինի այն տեղադրել առ-

կա սյան վրա: 

Նմուշի տեսողական զննում

 

12 

 

Տեխնիկական 

սպասարկում 

Անգործիքային 

բացում: 

Փոխարինելի 

բաշխիչ վահան 

Տեխնիկական սպասարկման առումով ծախ-

սերի խնայողության համար նշել այնպիսի 

իրան, որը հեշտ է բացելու և բաղադրիչ մա-

սերը փոխելու համար: 

Նմուշի տեսողական զննում

13 Երաշխիք 

5 տարվա լրիվ ե-

րաշխիք ԼԱԴ հա-

մակարգի համար 

(չիպ/գործարկիչ և 

այլ հարակից 

պարագաներ) 

Խափանման դեպքում լրիվ երաշխիքն ապա-

հովում է հանգստություն և իրական երաշ-

խիք: Սա պատվիրատուին կպաշտպանի ծա-

ռայության նորմատիվային ժամկետի 50%-ից 

ցածր վաղաժամ խափանումներից: 

Լուսատու արտադրողի 

հայտարարագիր 

14 

Համակարգի 

էլեկտրական լա-

րումը 

220-240 Վ, 50-60 

Հց 

Լուսավորության համակարգի էլեկտրական 

լարումը պետք է համապատասխանի սնու-

ցող ցանցի լարմանը: 

3-րդ կողմի եզրակացու-

թյուն/ վկայական 

15 

Էլեկտրական լար-

ման տատանման 

թույլատրելի տի-

րույթ 

+/‐ 10% 
Սա էլեկտրական հոսանքի լարման տա-

տանման սովորական միջակայքն է: 
3-րդ կողմի եզրակացու-

թյուն/ վկայական 

16 
Հզորության գոր-

ծակից 
≥ 0.90 

Էներգահամակարգին միացած լուսադիոդա-

յին լուսատուները պետք է ունենան հզորու-

թյան բարձր գործակից` էներգահամակարգի 

հետ ավելի համատեղելի լինելու համար 

(պակաս ռեակտիվ հզորություն): 

3-րդ կողմի եզրակացու-

թյուն/ վկայական 

17 
Էլեկտրամեկուսա-

ցում 
Դաս I 

Դաս I-ը տեխսպասարկման անձնակազմի 

համար անվտանգ կդարձնի մասերի փոխու-

մը/ առօրյա տեխնիկական սպասարկումը: 

IEC 60598‐2‐3 փորձարկման 

ակտ 

18 

Պաշտպանություն 

էլեկտրաէներգիա-

յի ընդհատումնե-

րից 

Երկփուլ պաշտ-

պանություն հո-

սանքի լարման 

բարձրացումից  

թե՛ ԼԱԴ-երի, թե՛ 

10 կՎ գործարկի-

չի համար 

Սա ապահովելու է, որ համակարգը պաշտ-

պանված լինի հոսանքի մինչև 10 կՎ լարու-

մից: 

3-րդ կողմի եզրակացու-

թյուն/վկայական 

19 
Կարգաբերման 

տեսակ 

«Միացրու և աշ-

խատիր» [Plug & 

Play] սեղմաշար 

«Միացրու և աշխատիր» սեղմաշարերը հեշ-

տացնում են սպասարկումը: 

IEC 60598‐2‐3 փորձարկման 

ակտ 
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Մրցույթի հայտի հետ ներկայացնելու համար առաջարկվող փաստաթղթերը 

 
Հետևյալ «Հուսալիության ստուգաթերթիկ»-ում թվարկվում են այն փաստաթղթերը, որտեղ ցույց է 

տրվում ճանապարհային լուսավորության լուսադիոդային լուսատուների որակը, 

դիմացկունությունն ու անվտանգությունը և որոնք պահանջվելու են ճանապարհային 

լուսավորությանն առնչվող բոլոր մրցույթներում: Դրանից բացի այս փորձարկումների ակտերին 

պետք է կցել հավաստագրող փորձարկող լաբորատորիայի ISO 17025 հավատարմագրման 

վկայագիրը` արդյունքների վստահելիությունն ապացուցելու համար, այն է` լաբորատորիան 

բավական ճշգրիտ է և փորձարկումները կատարվել են միջազգային արձանագրություններին 

համապատասխան: 

 
Լուսավորության 

բաղադրիչ մաս 
Պահանջվող փաստաթուղթը Առաջարկության հիմք/հիմնավորում 

Լուսատու 

IEC 60598‐2‐3 փորձարկման 

ակտ 

Հատուկ պահանջներ՝ 

Լուսատուներ 

ճանապարհների ու 

ճանապարհային 

լուսավորության համար  

Ճանապարհային լուսավորության լուսատուներին ներկայացվող 

ընդհանուր պահանջներ, այդ թվում` դասակարգում, մակնշում և 

մեխանիկական ու էլեկտրական կառուցվածք: 

Լուսատու 

LM 79 փորձարկման ակտ  

Լուսատուների աշխատանքի 

փորձարկման ակտ 

Չափում է լուսատուի արտադրողականությունը, այդ թվում` 

լուսային հոսքը, լույսի բաշխվածությունը, լուսարձակման 

արդյունավետությունը, գունային հատկանիշները (ՓԳՋ, ԳՓՑ), և 

այլն: 

Լուսատու 

Էլեկտրամագնիսական (ԷՄ) 

համատեղելիության 

(ԷՄՀ) փորձարկման ակտեր 

Ցույց է տալիս. 

• (EN 55015 – Էմիսիա) արդյոք լուսատուի ԷՄ ճառագայթումները 

թույլատրելի սահմանների մեջ են և չեն վնասում ռադիո, 

հեռահաղորդակցման և այլ սարքավորումները, 

• (EN 61547 – Դիմադրողականություն) լուսատուի 

դիմադրողականությունը (խանգարումակայունությունը) 

միջամտությունների/էլեկտրոնային էմիսիայի նկատմամբ 

(այսինքն` արտադրողականության կորուստ չկա), 

• (IEC 6100‐3‐2 – Ներդաշնակ տատանումներ) արդյոք լուսատուն 

բավարարում է հոսանքի ներդաշնակ էմիսիայի և էլեկտրական 

լարման տատանման (թրթռալու) սահմանային նիշերը: 

Լուսատու 

IEC 62493 

էլեկտրամագնիսական 

դաշտերի (ԷՄԴ) 

փորձարկման ակտ 

Ստուգում է` արդյոք լուսատուն համապատասխանում է ԷՄԴ 

սահմանափակումներին, որոնք ներկայացված են ՈԻՃՊՄՀ-ի (Ոչ 

իոնացնող ճառագայթման պաշտպանության միջազգային 

հանձնաժողով) «Ժամանակի մեջ փոփոխվող էլեկտրական, 

մագնիսական ու էլեկտրամագնիսական դաշտերին 

ենթարկվածությունը սահմանափակելու ուղեցույցներ»  

հրատարակության մեջ: 

Լուսատու 

IEC 62471 

ֆոտոկենսաբանական 

անվտանգության 

փորձարկման ակտ 

Վերաբերում է մարդու մաշկին ու աչքերին լուսատուների 

օպտիկական ճառագայթման անվտանգությանը: Ցույց է տալիս թե 

արդյոք լուսատուն գտնվում է ճառագայթման սահմանված էմիսիայի

սահմաններում: 

Լուսատու 

Կոռոզիայի նկատմամբ 

դիմացկունության 

փորձարկում (ISO 9227) 

Ստուգում է կոռոզիայի նկատմամբ լուսատուի դիմադրությունը: 

Լուսատու 
IEC 60598 տատանման 

փորձարկման ակտ 

Ցույց է տալիս լուսատուի ամրությունը տատանման և այլ 

մեխանիկական լարվածության նկատմամբ (օր.` դիմացկունությունը 

ջարդման նկատմամբ): Փորձարկումը պետք է կատարվի IEC 60598-

ին համապատասխան և հաշվի առնի տատանումը բոլոր երեք 

առանցքներով: 
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ԼԱԴ չիպ 
LM 80 ԼԱԴ փորձարկման 

ակտ 

Ցույց է տալիս լուսատուի լուսային հոսքի պահպանումն ու 

ծառայության ժամկետը (հիմնվելով արտածված տվյալների վրա): 

Կարելի է ձեռք բերել ԼԱԴ չիպ արտադրողներից: 

Գործարկիչ 

IEC 61347‐1 և IEC 61347‐2‐13 

Անվտանգության 

փորձարկման ակտ ԼԱԴ 

գործարկիչի համար 

Չափում է գործարկիչի անվտանգության պարամետրերը: 

Գործարկիչ 

IEC 62384 

Արտադրողականության 

փորձարկման ակտ ԼԱԴ 

գործարկիչի համար 

Ցույց է տալիս գործարկիչի աշխատանքային արդյունավետությունը:

Բոլոր բաղադրիչ 

մասերը 

ISO 9001 կամ 

ISO 14001 կամ 

OHSAS 18001 

Ապահովում է որակի ստանդարտներն այն գործարանում, որտեղ 

արտադրվում են բաղադրիչ մասերը: Այս ստանդարտները աուդիտի 

են ենթարկվում կանոնավոր հիմունքներով: 

 

Տեխնիկական մասնագրեր ու փաստաթղթեր ճանապարհային արևային 

լուսադիոդային լուսավորության լուծումների համար  

Այս բաժնում թվարկվում են արևային էներգիայով աշխատող ճանապարհային լուսադիոդային 

լուսավորության լուծումների համար ներկայացվող տիպիկ տեխնիկական մասնագրերն ու 

առաջարկվող փաստաթղթային պահանջները: Տարբեր հիմնական մասերին ներկայացվող 

պահանջները թվարկված են առանձին: Արևային էներգիայով աշխատող լուծումների պարագայում 

հիմնական մտահոգությունները ներառում են յուրաքանչյուր մասի ամենաբարձր 

արդյունավետության ապահովումը և այն, թե ինչպես են այդ մասերը կապվում միմյանց հետ 

ամենածախսարդյունավետ եղանակով` այդպիսով կորցնելով էներգիայի նվազագույն 

քանակություն: 

Առաջարկվող տեխնիկական մասնագրեր 

I. Լուսատու և ԼԱԴ գործարկիչ (Լուսատուի փորձարկման ստանդարտներ` IEC/EN 60598‐1, IEC/EN 

60598‐2‐3, IEC/EN 62471, IEC 62471‐2, IEC 62778, EN 62493, EN 55015, EN 61547, EN 61000| ԼԱԴ 

գործարկիչի փորձարկման ստանդարտներ` IEC 61347‐1, EN 61347‐2‐13, EN 62384, EN 55015, EN 

61547, EN 61000) 

 

 Պարամետրեր 
Ցանկալի մաս-

նագրեր 
Հիմք/հիմնավորում առաջարկության համար 

Տեխնիկական հա-

մապատասխա-

նության ապացույց

1 

Լույսի որակ և 

ընդհանուր հա-

մաչափության 

գործակից 

Համաձայն ԼՄՀ-

ի` ճանապարհի 

տեսակի համար 

սահմանված 

ստանդարտի 

Այս պարամետրերը ճանապարհի վրա ապահովելու են 

լույսի բավարար մակարդակ` անվտանգության նպա-

տակներով` համաձայն ճանապարհի վերջնական օգտա-

գործողի մասնագրի 

– LM 79 փոր-

ձարկման ակտ 

– Բնութագիր 

– Լուսատուի մա-

տակարարի հայ-

տարարագիր 

2 

Համակարգի 

արդյունավե-

տություն  

≥100լմ/Վտ 

Այսօր բոլոր որակյալ մատակարարները ՀՀ-ով աշխա-

տող լուսատուների համար առաջարկում են ≥100լմ/Վտ 

արդյունավետություն, որի դեպքում ամբողջ համակարգի 

մակարդակում կարելի է ապահովել ավելի քան 50% 

էներգախնայողություն` նույնիսկ 85 լմ/Վտ արդյունավե-

տություն ունեցող առկա ԲՃՆԼ լուծումների հետ համե-

մատած:  (ԼԱԴ-երն ապահովում են ուղղորդված լուսա-

վորություն` հանգեցնելով թիրախ մակերևույթի վրա 

– LM 79 փոր-

ձարկման ակտ 
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նույն լուսային հոսքով լուսավորության ավելի բարձր 

մակարդակի:) 

ՓՀ և ՀՀ աշխատող լուսատուների միջև կա արդյունավե-

տության արժեքների տարբերություն, որտեղ առաջինն 

ունի ավելի ցածր արդյունավետություն` ծախսն օպտի-

մալացնելու համար: Միևնույն ժամանակ, ՀՀ-ով աշխա-

տող լուսատուներն ունեն ավելի բարձր արդյունավե-

տություն` համակարգն օպտիմալացնելու համար (այ-

սինքն` ավելի արդյունավետ լուսատուներին անհրա-

ժեշտ է ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա և, հետևաբար, ավե-

լի փոքր արևային վահանակ ու մարտկոց): 

Ուշադրությո՛ւն. ԼԱԴ-երի արդյունավետությունը արա-

գորեն բարձրանում է: Խորհուրդ է տրվում արդյունավե-

տության վերջին մակարդակների մասին միշտ խորհր-

դակցել հուսալի արտադրողի հետ: 

3 
ՓԳՋ և գունային 

կայունություն 

4000 ± 500 Կ 

(չեզոք սպի-

տակ) 

<7 ԳՀՍՇ 

Պարզ, չեզոք սպիտակ գույնը ստեղծում է ավելի գրավիչ 

միջավայր: 

«Կլիմատ Գրուպ»-ի կատարած հարցումների ժամանակ 

հանրությունը ցույց է տվել իր նախապատվությունը 

ԼԱԴ-երի հաղորդած սպիտակ լույսին` ի տարբերություն 

ավանդական ճանապարհային լուսավորության, քանի 

որ այն նրանց թույլ էր տալիս ավելի անվտանգ զգալ: 36
 

Ավելի լավ գունային կայունությունը կանխում է լույսի 

կետերի միջև գույների տեսողական տարբերությունը: 

– LM79 փորձարկ-

ման ակտ 

– ԼԱԴ արտադրո-

ղի հայտարարա-

գիր 

4 

Գունափո-

խանցման ցու-

ցիչ 

≥70 

ԼԱԴ-երի համար սահմանվել է ≥70 ԳՓՑ` ԲՃՆԼ-ի (ԳՓՑ-

ն` 25-30) համեմատ օբյեկտների ճիշտ գույների ցուցա-

դրման տեսանկոյւնից ավելի բարձր կարողություն ա-

պահովելու նպատակով: 

– LM79 փորձարկ-

ման ակտ 

– ԼԱԴ արտադրո-

ղի հայտարարա-

գիր 

5 Իրան 

Բարձր ճնշ-

մամբ ձուլված 

ալյումին` բաց 

մոխրագույն 

գույնի ջերմա-

կառա-վար-

ման համա-

կարգով  

Ընտրված իրանը պետք է լինի դիմացկուն, ամուր և լավ 

ջերմակառավարմամբ: 

 

– Լուսատու ար-

տադրողի հայտա-

րարագիր 

– Նմուշի տեսողա-

կան զննում 

6 
Պաշտպանիչ 

ապակի 

Մխած  ապա-

կի 

Ապակին իր ծառայության ժամկետի ընթացքում ավելի 

լավ լուսաթափանցում է ապահովում: Մխած ապակին 

օգտագործման համար ավելի անվտանգ է. կոտրվելիս 

այն բաժանվում է փոքր կտորների: Այն նաև պաշտպա-

նում է փոշու, ջրի և արևի ուլտրամանուշակագույն ճա-

ռագայթների ներթափանցումից: 

 

Լուսատու ար-

տադրողի հայտա-

րարագիր 

 

Նմուշի տեսողա-

կան զննում 

7 
Տեխնիկական 

սպասարկում 

Անգործիք բա-

ցում 

Փոխարինելի 

բաշխիչ վա-

հան 

Տեխնիկական սպասարկման առումով ծախսերի խնայո-

ղության համար պետք է ընտրել լուսատուի այնպիսի 

իրան, որը հեշտ է բացելու և բաղադրիչ մասերը փոխելու 

համար: 

 

Նմուշի տեսողա-

կան զննում 

8 Քաշ 

9,000 լյումեն  

<7 կգ 

12,000 լյումեն  

<9 կգ 

19,000 լյումեն  

<15 կգ 

Լուսատուի իրանը չպետք է լինի շատ ծանր, որպեսզի 

դրա տեղադրումն  առկա սյան վրա լինի հնարավորինս 

դյուրին: 

Նմուշի տեսողա-

կան զննում 

9 
Լուսատուի 

պաշտպանու-

 ≥ IP66 

առանց սո-

սնձի (>7000 

ՊՆ-ն ապահովում է ԼԱԴ-ի և լուսատուի ներսի այլ 

էլեկտրոնային բաղադրիչների պաշտպանությունը ծա-

ռայության ժամկետի ընթացքում: Սոսնձի օգտագործու-

մը հարմար չէ, քանի որ  դրա կպցնող հատկությունները 

 IEC 60598‐2‐3 

փորձարկման 

ակտ 
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թյուն ներթա-

փանցումից ՊՆ 

(IP) ցուցանիշ 

լյումե նլու-

սային հոսք 

ունեցող լու-

սատուների 

համար) 

 ≥ IP65 

առանց սո-

սնձի (<7000 

լյումեն լու-

սային հոսք 

ունեցող լու-

սատուների 

համար) 

ժամանակի ընթացքում թուլանում են ջերմության ու ար-

տաքին եղանակային պայմանների հետևանքով: 

 
IP66 աստիճանը խորհուրդ է տրվում բարձր հզորության 

լուսատուների համար, քանի որ դրանց կապարակնիք-

ներն ավելի ծանր աշխատանքային պայմաններում են 

գտնվում հետևյալ պատճառներով. 

Բարձր հզորության լուսատուները սովորաբար տեղադ-

րում են մեծ բարձրության վրա և, հետևաբար, դրանք 

ավելի շատ են ենթարկվում եղանակային ազդեցություն-

ներին, 

Բարձր հզորության լուսատուները քիչ հասանելի են, քա-

նի որ դրանք սովորաբար տեղադրվում են մեծ բարձ-

րության վրա: IP66 դասի պաշտպանություն ունեցող լու-

սատուն պահանջում է պակաս հաճախականությամբ 

տեխնիկական սպասարկում: 

Որքան բարձր է լուսատուի հզորությունը, այնքան շատ 

ջերմություն է արտադրվում լուսատուի մեջ: 

10 
IK դասակար-

գում 
≥IK08 

IK դասակարգումը սահմանում է վանդալիզմի ու ջարդ-

վելու դեմ պաշտպանությունը: Ճանապարհային լուսա-

վորության լուսատուների համար IK08-ը բավարար է: 

IK փորձարկման 

ակտ 

 

IEC 60598 տա-

տանման փոր-

ձարկման ակտ 

11 

Լուսատուի 

պաշտպանու-

թյուն էլեկտրա-

էներգիայի ընդ-

հատումներից 

 
Այս մասնագիրը լուսատուներին պաշտպանելու է կայ-

ծակի հարվածի հետևանքով մինչև 2 կՎ հոսանքի լար-

ման բարձրացումից: 

3-րդ կողմի լաբո-

րատոր եզրակա-

ցություն/բնութա-

գիր 

12 

Ծառայության 

նոմինալ ժամ-

կետ և լուսային 

հոսքի կայունու-

թյուն 

L70` 50,000 

ժամ կամ ավե-

լի 

Լուսադիոդային լուսատուները սովորաբար չեն հասնում 

զրոյական հզորության ինչպես սովորական լույսերը: 

Նրանք պարզապես ժամանակի ընթացքում աղոտանում 

են այնքան, մինչև լույսի հզորությունը բավարար չի լի-

նում պահանջվող գործառույթի համար: Լուսավորու-

թյան ոլորտում որոշվել է, որ ԼԱԴ-ը դադարում է լույսի 

օգտակար աղբյուր լինել այն ժամանակ, երբ նրա լուսա-

յին հոսքը կամ լուսային հոսքը իր սկզբնական մակար-

դակից նվազում է մինչև 70%: Այսպիսով, ԼԱԴ-ի ծառա-

յության ժամկետը սահմանվում է ժամանակի մեջ այն 

պահը (ժամերով), երբ նրա լուսային հոսքը իր սկզբնա-

կան մակարդակից նվազում է մինչև 70%: 

Ոլորտը սահմանել է ստանդարտ ձև` իրենց ԼԱԴ-երի 

աշխատունակությունը փորձարկելու համար՝ ԼԱԴ-ի 

կյանքի տևողության ընթացքում, և այն ներկայացված է 

«LM 80» ԼԱԴ լուսային հոսքի կայունության արձանագ-

րությունում: 

Ներկայումս ոլորտի` ճանապարհային լուսադիոդային 

լույսերի ծառայության ժամկետի համար սահմանված 

ստանդարտը 50,000 ժամ է: 

«LM 80»  լուսային 

հոսքի կայունու-

թյան արձանագ-

րություն 

13 

ԼԱԴ գործարկի-

չի մուտքի 

էլեկտրական 

լարում 

12 Վ (<6000 լմ) 

կամ 

24 Վ(≥6000 լմ) 

Որքան բարձր է լարումը, այնքան մեծ է բարձր հզորու-

թյան լուսատուի սպասարկելու կարողությունը:  ԼԱԴ 

գործարկիչի մուտքի էլեկտրական լարման համար մաս-

նագիր սահմանելը կնվազեցնի մալուխի կորուստը և 

էլեկտրաէներգիայի սպառումը: 

 

Բնութագիր 

 

Լուսատուի մա-

տակարարի հայ-

տարարագիր 
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14 

Աշխատանքա-

յին ջերմաստի-

ճան 

‐40°C-ից մինչև 

45°C 

Այս մասնագրով պահանջվում է ջերմաստիճանային 

այնպիսի միջակայք, որն անհրաժեշտ է, որ ճանապար-

հային լուսավորության լուսատուն կարողանա աշխա-

տել: Աշխատանքային ջերմաստիճանի լայն միջակայքն 

ապահովում է տարբեր վայրերում բացօթյա ագրեսիվ կի-

րառումների կայուն աշխատանքը: 

IEC 60598 փոր-

ձարկման ակտ 

 

15 
Էլեկտրամեկու-

սացում 

 

Դաս I 

Դաս I-ը տեխսպասարկման անձնակազմի համար անվ-

տանգ կդարձնի մասերի փոխումը/առօրյա տեխնիկա-

կան սպասարկումը: 

IEC 60598‐2‐3 

փորձարկման 

ակտ 

 

16 
Կարգաբերման 

տեսակ 

«Միացրու և 

աշխատիր» 

սեղմաշար 

«Միացրու և աշխատիր» սեղմաշարերը հեշտացնում են 

սպասարկումը: 

 

IEC 60598‐2‐3 

փորձարկման 

ակտ 

17 

ԼԱԴ գործարկի-

չի պաշտպանու-

թյուն էլեկտրա-

էներգիայի ընդ-

հատումներից 

Ելուստի կարճ 

միացում 

Ելուստի գեր-

բեռնվածու-

թյուն 

Մուտքի հա-

կադարձ 

պաշտպա-

նություն 

 

Սրա վերաբերյալ մասնագիր սահմանելը կպաշտպանի 

ԼԱԴ գործարկիչը և կարելի է խուսափել էլեկտրական 

անսարքությունների հետևանքով վաղաժամ խափա-

նումներից: 

 
IEC 61347‐2‐13 

փորձարկման 

ակտ 

 

 

II. Արևային ֆոտովոլտաիկ մոդուլ (Փորձարկման ստանդարտներ` IEC 61215, IEC 61730) 

 

 Պարամետրեր 
Ցանկալի 

մասնագրեր 
Հիմք/հիմնավորում առաջարկության համար 

Տեխնիկական 

համապատասխանու-

թյան ապացույց 

1 
Ընդհանուր 

պահանջներ 

Արևային ՖՎ մոդուլ-

ները պատրաստ-

ված են բազմաբյու-

րեղային կամ միա-

բյուրեղային սիլիկո-

նե արևային լուսա-

տարրերից, որոնք 

հագեցած են մթնո-

լորտային ազդեցու-

թյունների նկատ-

մամբ դիմակայուն 

կցորդիչներով: 

Բյուրեղային սիլիկոնն ունի լիցքավորման 

ավելի բարձր արդյունավետություն, քան 

ներկայիս մյուս արևային լուսատարրերի 

տեխնոլոգիաները` այդպիսով պահանջելով 

ավելի փոքր արևային վահանակներ: 

Մթնոլորտային ազդեցությունների նկատ-

մամբ դիմակայուն կցորդիչները մոդուլի և 

մյուս բաղադրիչ մասերի միջև ապահովում 

են անվտանգ ու երկարատև կապ: 

− Բնութագիր 

− Վահանակի մատա-

կարարի հայտարա-

րագիր 

− Փորձարկման հա-

վաստագիր, որը 

ցույց է տալիս, որ 

ապրանքը համա-

պատասխանում է 

ՄԷՀ-ի համապա-

տասխան ստան-

դարտներին 

2 

Նոմինալ 

էլեկտրական 

հզորություն 

250 Վտ պիկային ` ±5 

Վտ թույլատրելի 

թերաչափսով 

Կարևոր է ունենալ այնքան մեծ վահանակ, 

որ կարողանա արտադրել այնքան էներգիա, 

որ ապահովի լուսատուին գիշերն աշխա-

տելու համար անհրաժեշտ փաստացի 

էներգիայով: 

− Բնութագիր 

− ՖՎ վահանակի 

մատակարարի 

հայտարարագիր 

− IEC 61215 

փորձարկման ակտ 

3 

Էլեկտրական 

լարումը նոմինալ 

էլեկտրական 

հզորության պայ-

մաններում: 

17.5 Վ 

յուրաքանչյուր 

մոդուլի համար 

Լարումը նոմինալ էլեկտրական հզորության 

պայմաններում անհրաժեշտ տեխնիկական 

պարամետր է` վահանակի հնարավորու-

թյունը բացահայտելու համար: Այս մասնա-

գիրը կարևոր է մարտկոցի լիցքավորումն 

ապահովելու առումով: Արևային վահանակ-

ների համար բնորոշ լարումը նոմինալ 

էլեկտրական հզորության պայմաններում 

կազմում է 17.5 Վ: 

−Փորձարկման ակտ 

−Բնութագիր 
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4 
Պարապ 

ընթացքի լարում 

22.0 Վ 

յուրաքանչյուր 

մոդուլի համար 

Պարապ ընթացքի լարումն անհրաժեշտ 

տեխնիկական տվյալ է` վահանակի 

հնարավորությունը բացահայտելու համար: 

Եթե արևային վահանակի պարապ ընթացքի 

լարումը գերազանցում է լարման այն 

առավելագույն չափը, որ կարելի է կիրառել 

էլեկտրական սարքավորման (օր.` լուսա-

տուի) նկատմամբ, ապա սարքավորումը 

կվնասվի կամ կոչնչացվի: Պարապ ընթացքի 

լարմանը բնորոշ արժեքն է 22.0 Վ/մոդուլ: 

−Փորձարկման ակտ 

−Բնութագիր 

5 

Լուսատուի 

պաշտպանու-

թյուն  ներթա-

փանցումից  (ՊՆ) 

աստիճան 

IP 65` միացման 

տուփի համար 

IP 67` մալուխային 

միացման համար 

Մթնոլորտային ազդեցությունների ու փոշու 

նկատմամբ դիմակայունության մասին 

մասնագրերը վահանակն ու կցորդիչները 

դարձնում են ավելի հուսալի և ավելի  

երկարակյաց:  

 

− Փորձարկման ակտ 

 

III. Լիցքավորման կարգավորիչ սարք (Փորձարկման ստանդարտներ` EN 62109‐1, EN 55015, EN 

61547, EN 61000) 
 

Լիցքավորման կարգավորիչ սարքը համարվում է «համակարգի սիրտը», որը կարգավորում է 

հոսանքի հոսքը համակարգում և միացնում է լուսատուն այն ժամանակ, երբ խավարում է: Այն 

կարգավորում է մարտկոցը լիցքավորելու համար ՖՎ վահանակից ստացված էներգիան` 

մարտկոցի ծառայության ժամկետը և լիցքավորվածության բարձր մակարդակն անվտանգ ու 

հուսալի կերպով պահպանելու նպատակով: Մարտկոցի լիցքավորման բազմակի փուլերը 

մարտկոցը պաշտպանում են գերլիցքաթափումից` այդպիսով իսկ երկարացնելով մարտկոցի 

կյանքը: Լիցքավորման կարգավորիչ սարքը նաև կարգավորում է մարտկոցից ստացվող էներգիան` 

նպատակ ունենալով սահմանափակել մարտկոցի լիցքաթափման խորությունը` մարտկոցի կյանքը 

երկարացնելու համար: 

 

 Պարամետրեր Ցանկալի մասնագրեր Հիմք/հիմնավորում առաջարկության համար 

Տեխնիկական հա-

մապատասխանու-

թյան ապացույց 

1 
Ընդհանուր 

պահանջներ 

Նախագծված է առա-

ջարկվող արևային ՖՎ 

մոդուլին, մարտկոցին ու 

ԼԱԴ գործարկիչներին 

համապատասխանելու 

համար: 

 
Պետք է ունենա պարզ ու 

հուսալի ԼԱԴ կամ հե-

ղուկ բյուրեղյա ցուցադ-

րիչ, որը ցույց է տալիս 

աշխատանքային կար-

գավիճակը: 

Լիցքավորման կարգավորիչ սարքը, որը 

առանցքային ու թանկարժեք բաղադրիչ մաս 

է, ազդում է ինչպես համակարգի էներգաարդ-

յունավետության, այնպես էլ մարտկոցի ծա-

ռայության ժամկետի վրա: Կարևոր է ապահո-

վել, որ կարգավորիչ սարքը համատեղելի լինի 

համակարգի (վահանակ, մարտկոց, լուսա-

տու) հետ` օպտիմալ արտադրողականության 

հասնելու համար: Կարգավորիչ սարքերը սո-

վորաբար պատրաստի չեն գնում: 

Լիցքավորման ցածրորակ կարգավորիչ սար-

քերը, որոնք ինչպես հարկն է սարքաբերված 

չեն այլ բաղադրիչ մասերի հետ, կարող են 

հանգեցնել արևային լուսավորության սարքե-

րի վաղաժամ խափանման: 

Աշխատանքային կարգավիճակի ցուցադրու-

մը կարևոր ու հարմար է տեղադրման, մշտա-

դիտարկման ու կարգաբերման համար: 

− Փորձարկման 

ակտեր միջազ-

գային հավա-

տարմագիր ու-

նեցող փորձար-

կող ու հավաս-

տագրող կազմա-

կերպությունից, 

որտեղ ներկա-

յացվում են 

մարտկոցի լից-

քավորման բազ-

մակի փուլերը: 

2 

Լիցքավոր-

ման նոմինալ 

լարում 

12/24Վ ՀՀ ավտոմատ 

Լարման ավտոմատ որոշումը հաճախորդին 

առաջարկում է այն առանց նախնական սար-

քաբերման 12 կամ 24 վոլտանոց համակար-

գում դնելու ճկունություն: 

− Բնութագիր 
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3 

Աշխատան-

քային ջերմ-

աստիճան 

‐40°C-ից մինչև 60°C 

Աշխատանքային ջերմաստիճանի լայն միջա-

կայքն ապահովում է տարբեր վայրերում բա-

ցօթյա կիրառումների կայուն աշխատանքը: 

− Բնութագիր 

4 

Լուսատուի 

պաշտպա-

նություն ներ-

թափանցու-

մից աստի-

ճան 

ՊՆ66 

Պաշտպանության բարձր կարգն ապահովում 

է կիրառումների ագրեսիվ միջավայրում աշ-

խատունակությունը պահպանելու ունակու-

թյուն: 

− Բնութագիր 

5 

Պաշտպա-

նության 

կարգ 

Լարման անջատում/լար-

ման միացում 

Մարտկոցի պաշտպա-

նություն գերլարումից 

Կարճ միացում 

Հակադարձ բևեռայնու-

թյուն 

Գերլիցքավորում, Գեր-

լիցքաթափում, Գերբեռն-

վածություն, Կարճ միա-

ցում, Հակադարձ հո-

սանք, Բևեռայնության 

հակադարձ միացում, 

Կտրուկ տատանում 

Լրիվ էլեկտրական պաշտպանվածությունը 

պաշտպանում է մարտկոցն ու բեռնվածքի աշ-

խատանքը: Այն նաև կանխում է սխալ տեղա-

դրման (մարդկային սխալ) կամ արտաքին մի-

ջավայրի/էլեկտրական խանգարումների հետ-

ևանքով բաղադրիչ մասերի վնասումը: 

− Բնութագիր 

 

IV. Մարտկոցներ (Փորձարկման ստանդարտ` IEC 61427) 

 

 Պարամետրեր Ցանկալի մասնագրեր 
Հիմք/հիմնավորում առաջարկության  

համար 

Տեխնիկական հա-

մապատասխա-

նության ապա-

ցույց 

1 
Ընդհանուր պա-

հանջներ 

Պետք է լինի կապա-

րակնքված, տեխսպա-

սարկում չպահանջող 

կապար-թթվային կամ 

գելային տիպի մարտ-

կոց 

Ամբողջությամբ կա-

պարակնքված, տեխս-

պասարկում չպահան-

ջող գելային մարտկոց 

Կապար-թթվային և գելային մարտկոցները 

արևային ճանապարհային լուսավորության 

կիրառումների համար սովորաբար օգտա-

գործվող մարտկոցների տեսակներ են: Սա-

կայն գելային մարտկոցներն ունեն ծառայու-

թյան ավելի երկար ժամկետ, պահպանման 

ավելի երկար ժամկետ, խորը լիցքաթափումն 

ավելի լավ վերականգնելու ունակություն: 

Տեխսպասարկում չպահանջող մարտկոցները 

թույլ են տալիս տեխնիկական սպասարկման 

ծախսերի խնայողություն կատարել: Ապրան-

քանիշը, տիպը, նոմինալ լարումը և նոմինալ 

ունակությունը պետք է հասանելի լինեն 

մարտկոցի արտադրողից/ճանաչված փոր-

ձարկման լաբորատորիայից: 

− Փորձարկման 

ակտեր միջազ-

գային հավա-

տարմագիր ունե-

ցող փորձարկող 

ու հավաստագ-

րող կազմակեր-

պությունից 

− Բնութագիր 

2 
Նոմինալ ունա-

կություն 

Առավելագույն ունա-

կությունը` 

12 Վ/250 Ա-ժ կամ 24 

Վ/250 Ա-ժ  

Առավելագույն ունակության համար մասնագ-

րի սահմանումն ապահովում է այն, որ մարտ-

կոցը կարող է պահեստավորել բավականա-

չափ էներգիա` լուսավորության համակարգի 

աշխատանքին աջակցելու համար: 

Դրանից բացի` նույն ունակությունն (այսին-

քն` 250 Աժ) առաջարկող հայտերը գնահատե-

լիս հաշվի առեք լիցքաթափման արագությու-

նը (CX, որտեղ x-ը մարտկոցի` մինչև լիցքա-

թափվելը եղած ժամերի թիվն է): Սովորաբար 

լիցքաթափվելու արագությունը կազմում է C10 

կամ C20: Այսպիսով, 250 Աժ-անոց C10 մարտ-

կոցը 10 ժամվա ընթացքում լիցքաթափվում է 

ժամում 25Ա: 
 

− Բնութագիր 
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Օրինակ` ենթադրենք, թե ճանապարհային 

լուսավորության մրցութային հայտի բեռնված-

քի դինամիկական բնութագիրը 10 ժամվա հա-

մար կազմում է 10 Ա, իսկ մրցույթային հայ-

տում նշված է միայն նոմինալ ունակությունը 

(օր.` 100 Աժ): Արտադրող Ա-ն առաջարկել է 

105 Աժ C10 մարտկոց (10.5 Ա-ժ լիցքաթափման 

արագություն), իսկ Արտադրող Բ-ն առաջար-

կել է 109 Աժ-անոց C20 մարտկոց (5.45 Աժ լից-

քաթափման արագություն): Ակնհայտորեն, 

թեև երկուսն էլ բավարարում են պահանջվող 

նոմինալ ունակությունը, միայն Արտադրող 

Ան կարող է ապահովել մրցույթի համար պա-

հանջվող բեռնվածքի դինամիկական բնութա-

գիրը: 

3 

Ինքնալիցքա-

թափման միջին 

արագություն 

Ամսական ≤3%` 25°C 

աստիճանում 

Ինքնալիցքաթափման միջին արագությունը 

պետք է սահմանվի այնպես, որ նվազագույնի 

հասցնի ազդեցությունը մարտկոցի մնացորդ-

ային  ունակության վրա: 

−  Բնութագիր/ 

    փորձարկման 

ակտ 

4Ա 

Պաշտպանու-

թյան կարգ 

(ստորգետնյա 

կամ վերգետնյա) 

Մարտկոցները պետք 

է մատակարարվեն 

Պաշտպանության 

առնվազն ՊՆ68 կարգ 

ունեցող արկղում, որն 

ապահովում է, որ 

մարտկոցները չեն 

վնասվի, եթե 30 օր շա-

րունակ գտնվեն 1.3 մ 

ջրի շերտի տակ: 

Փոշու և ջրի ներթափանցումը կարող են ազդել 

մարտկոցի ունակության ու ծառայության 

ժամկետի վրա: Բավարար ԻՊ պաշտպանու-

թյունը կերկարացնի մարտկոցի ունակու-

թյունն ու ծառայության ժամկետը: 

− 3-րդ կողմի փոր-

ձարկման 

ակտ/հավաստա-

գիր 

4Բ 

Պաշտպանու-

թյան կարգ (սյան 

վրա) 

Մարտկոցները պետք 

է մատակարարվեն 

Պաշտպանության 

առնվազն ՊՆ21 կարգ 

ունեցող արկղում կամ 

որևէ հարմար տարա-

յում: 

Փոշու և ջրի ներթափանցումը կարող են ազդել 

մարտկոցի ունակության ու ծառայության 

ժամկետի վրա: Լուսատուի իրանի բավարար 

պաշտպանությունը կերկարացնի մարտկոցի 

ունակությունն ու ծառայության ժամկետը: 

− 3-րդ կողմի փոր-

ձարկման 

ակտ/հավաստա-

գիր 

5 
Աշխատանքային 

ջերմաստիճան 

Լիցքավորում (‐22°C-

ից մինչև 55°C)  

Լիցքաթափում (‐10°C-

ից մինչև 55°C)  

Պահեստավորում       

(‐22°C-ից մինչև 55°C) 

Բարձր ջերմաստիճանն ազդում է մարտկոցի 

ծառայության ժամկետի վրա, իսկ ցածր ջեր-

մաստիճանը` մարտկոցի փաստացի ունա-

կության վրա: Աշխատանքային ջերմաստի-

ճանների ավելի լայն միջակայքը կարող է եր-

կարացնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը 

և երաշխավորել մարտկոցի աշխատանքը: 

− Բնութագիր 

6 
Ցիկլային երկա-

րակեցություն 

 
Մարտկոցի ցիկլային 

երկարակեցությունը 

պետք է գերազանցի 

700 ցիկլը այն դեպ-

քում, երբ մարտկոցը 

լիցքաթափվում է 

մինչև 50% լիցքաթափ-

ման միջին մակարդ-

կից (ՄԼՄ) 

Երբ մարտկոցները լիցքավորվում ու լիցքա-

թափվում են,  դրանց քիչ վնաս է հասցվում: 

Վնասի չափը կախված է մարտկոցի տեսակից 

և նրանից, թե որքան խորն է լիցքաթափումը 

(լիցքաթափման մակարդակը): Մարտկոցները 

ենթարկվում են լաբորատոր փորձարկման` 

պարզելու, թե ծառայության քանի ցիկլ կարող 

է այն ապրել նախքան իր ծառայության մնա-

ցորդային ռեսուրսին հասնելը: Ցիկլի փոր-

ձարկման այս արդյունքները մարտկոցների 

համեմատության գերազանց միջոց են: 

 

− Գրաֆիկական 

տվյալներ լիցքա-

թափման խորու-

թյան նկատմամբ 

ցիկլային երկա-

րակեցության 

մասին (սահման-

ված ջերմաստի-

ճաններում) 

 
− Բնութագիր 
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V. Այլ մասնագրեր 
 

 Պարամետրեր Ցանկալի մասնագրեր 
Հիմք/հիմնավորում առաջար-

կության համար 

Տեխնիկական համա-

պատասխանության  

ապացույց 

1 

Լրացուցիչ (օ-

ժանդակ) սար-

քավորում 

Պետք է տրամադրվեն էլեկտրա-

կան հաղորդալարերի ու հաղոր-

դալարերի ծայրերի (սեղմակնե-

րի) ամբողջական փաթեթով` 

նվազագույնը պաշտպանության 

ՊՆ67 դասով, լուսավորության 

հենասյան բարձակներով ու պա-

հունակներով: 

Անջրանցիկ օժանդակ սարքավո-

րումները, հատկապես բացօթյա 

կիրառման համար, կապահովեն 

ծառայության ավելի երկար ժամ-

կետ և կբարելավեն համակարգի 

մեխանիկական ու էլեկտրական 

աշխատանքը: 

− 3-րդ կողմի փոր-

ձարկման ակտ/հա-

վաստագիր 

2 

Հողմաբեռնված-

քի առավելա-

գույն թույլատ-

րելի չափը 

Սյուների վրա գտնվող համա-

կարգի ցանկացած սարքավո-

րում/բաղադրիչ մաս պետք է դի-

մակայի առավելագույնը 2.0 Պա 

(57 մ/վրկ) հողմաբեռնվածքի: 

Համակարգը պետք է կարողանա 

դիմակայել արտաքին միջավայ-

րի վտանգավոր պայմաններին: 

 

–    3-րդ կողմի փոր-

ձարկման ակտ/հա-

վաստագիր 

3 
Երաշխիքային 

ժամկետ 

Առաքման օրից սկսած նվազա-

գույնը 2 տարի: Երաշխիքը պետք 

է լինի ողջ համակարգի համար 

(լուսատու, լիցքավորման կար-

գավորիչ սարք, ՖՎ վահանակ, 

մարտկոց և այլ պարագաներ): 

Երաշխիքը երաշխիքային ժամ-

կետի ընթացքում հաճախորդնե-

րին ապահովում է լավ սպա-

սարկմամբ: 

− Երաշխիքային 

փաստաթուղթ 

 

Մրցույթի հայտի հետ ներկայացնելու համար առաջարկվող փաստաթղթերը 
 

Հետևյալ «Հուսալիության ստուգաթերթիկ»-ում թվարկվում են այն փաստաթղթերը, որտեղ ցույց է 

տրվում ճանապարհային լուսավորության արևային էներգիայով աշխատող լուսադիոդային 

լուսատուի որակը, դիմացկունությունն ու անվտանգությունը, և որոնք պահանջվելու են 

ճանապարհային լուսավորությանն առնչվող բոլոր մրցույթներում: Դրանից բացի այս 

փորձարկումների ակտերին պետք է կցել հավաստագրող փորձարկող լաբորատորիայի ISO 17025 

հավատարմագրման վկայագիրը` արդյունքների վստահելիությունն ապացուցելու համար, այն է` 

լաբորատորիան բավական ճշգրիտ է և փորձարկումները կատարվել են միջազգային 

արձանագրություններին համապատասխան: 

 

Լուսավորության 

բաղադրիչ մաս 

Պահանջվող 

փաստաթուղթը 
Առաջարկության հիմք/հիմնավորում 

Լուսատու 

IEC 60598‐2‐3 փորձարկման 

ակտ 

Հատուկ պահանջներ‐	
Լուսատուներ 

ճանապարհների ու 

ճանապարհային 

լուսավորության համար 

Ճանապարհային լուսավորության լուսատուներին 

ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ, այդ թվում` 

դասակարգում, մակնշում և մեխանիկական ու էլեկտրական 

կառուցվածք: 

Լուսատու 

LM 79 փորձարկման ակտ  

Լուսատուների աշխատանքի 

փորձարկման ակտ 

Չափում է լուսատուի աշխատանքը, այդ թվում` լուսային 

հոսքը, լույսի բաշխվածությունը, լուսարձակման 

արդյունավետությունը, գունային հատկանիշները (ՓԳՋ, ԳՓՑ), 

և այլն: 
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Լուսատու և 

լիցքավորման 

կարգավորիչ սարք 

ԷՄՀ փորձարկման ակտեր 

Ցույց է տալիս. 

• (EN 55015 – Էմիսիա) արդյոք լուսատուի և լիցքավորման 

կարգավորիչ սարքի ԷՄ ճառագայթումները չափի մեջ են և չեն 

վնասում ռադիո, հեռահաղորդակցման և այլ 

սարքավորումները, 

• (EN 61547 – Դիմադրողականություն) լուսատուի և 

լիցքավորման կարգավորիչ սարքի դիմադրողականությունը 

(խանգարումակայունությունը) միջամտությունների/ 

էլեկտրոնային էմիսիայի նկատմամբ (այսինքն` 

արտադրողականության կորուստ չկա), 

• (IEC 6100‐3‐2 – Ներդաշնակ տատանումներ) արդյոք 

լուսատուն և լիցքավորման կարգավորիչ սարքը բավարարում 

են հոսանքի ներդաշնակ էմիսիայի և էլեկտրական լարման 

տատանման (թրթռալու) սահմանային նիշերը: 

Լուսատու 
IEC 62493 ԷՄԴ փորձարկման

ակտ 

Ստուգում է` արդյոք լուսատուն համապատասխանում է ԷՄԴ 

սահմանափակումներին, որոնք ներկայացված են ՈԻՃՊՄՀ-ի 

(Ոչ իոնացնող ճառագայթման պաշտպանության միջազգային 

հանձնաժողով) «Ժամանակի մեջ փոփոխվող էլեկտրական, 

մագնիսական ու էլեկտրամագնիսական դաշտերին 

ենթարկվածությունը սահմանափակելու ուղեցույցներ» 

հրատարակության մեջ: 

Լուսատու 

IEC 62471 

ֆոտոկենսաբանական 

անվտանգության 

փորձարկման ակտ 

Վերաբերում է մարդու մաշկին ու աչքերին լուսատուների 

օպտիկական ճառագայթման անվտանգությանը: Ցույց է տալիս` 

արդյոք լուսատուն գտնվում է ճառագայթման սահմանված 

էմիսիայի սահմաններում: 

Լուսատու 

Կոռոզիայի նկատմամբ դի-

մացկունության փորձարկում

(ISO 9227) 

Ստուգում է կոռոզիայի նկատմամբ լուսատուի դիմադրությունը:

Լուսատու 
IEC 60598 տատանման 

փորձարկման ակտ 

Ցույց է տալիս լուսատուի ամրությունը տատանման և այլ 

մեխանիկական ազդեցության նկատմամբ (օր.` 

դիմացկունությունը կոտրվելու նկատմամբ): Փորձարկումը 

պետք է կատարվի IEC 60598-ին համապատասխան և հաշվի 

առնի տատանումը բոլոր երեք առանցքներով մեկ: 

ԼԱԴ չիպ 
LM 80 ԼԱԴ փորձարկման 

ակտ 

Ցույց է տալիս լուսատուի լուսային հոսքի կայունությունն ու 

ծառայության ժամկետը (հիմնվելով արտածված տվյալների 

վրա): Կարելի է ձեռքբերել ԼԱԴ չիպ արտադրողներից: 

Գործարկիչ 

IEC 61347‐1 և IEC 61347‐2‐13 

Անվտանգության 

փորձարկման ակտ ԼԱԴ 
գործարկիչի համար 

Չափում է գործարկիչի անվտանգության պարամետրերը: 

Գործարկիչ 

IEC 62384 ԼԱԴ գործարկիչի 

աշխատանքի փորձարկման 

ակտ 

Ցույց է տալիս գործարկիչի աշխատանքը: 

Գործարկիչ CISPR 15 փորձարկման ակտ 

Ցույց է տալիս` արդյոք գործարկիչի ռադիոխանգարումների 

էմիսիան (ճառագայթած և կոնդուկտիվ) գտնվում է թույլատրելի 

սահմաններում: 

Արևային վահանակ IEC 61215 փորձարկման ակտ Ցույց է տալիս արևային վահանակի կատարողականը: 

Արևային վահանակ IEC 61730 փորձարկման ակտ

Չափում է արևային վահանակի անվտանգության 

պարամետրերը (էլեկտրական, ջերմային, մեխանիկական, 

հրդեհային վտանգները): 

Լիցքավորման 

կարգավորիչ սարք 
EN 62109 փորձարկման ակտ

Չափում է լիցքավորման կարգավորիչ սարքի անվտանգության 

պարամետրերը (էլեկտրական, ջերմային, մեխանիկական, 

հրդեհային վտանգները): 

Մարտկոց IEC 61427 
Չափում է մարտկոցների աշխատանքը ֆոտովոլտաիկ 

էներգահամակարգերում: 

Բոլոր բաղադրիչ 

մասերը 

ISO 9001 կամ 

ISO 14001կամ 

OHSAS 18001 

Ապահովում է որակի ստանդարտներն այն գործարանում, 

որտեղ արտադրվում են բաղադրիչ մասերը: Այս 

ստանդարտները աուդիտի են ենթարկվում կանոնավոր 

հիմունքներով: 
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Մասնագրերի օրինակներ 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են մասնագրեր, որոնք վերցվել են Պակիստանի ԱԱՏ 

համակարգի ծրագրի շրջանակում «Turnkey» (այսինքն, համակարգի ամբողջական կառուցում և 

վերջնական հանձնում պատվիրատուին) սկզբունքով կազմակերպված ճանապարհային 

լուսադիոդային լուսավորության հաջողված մրցույթից: Այս փորձի հաջողությունը վերագրվել է 

հետևյալ երկու գործոններին. 

 

 Պատշաճ սահմանված մասնագրեր ու ստանդարտներ, որոնք ոչ մի անորոշության տեղիք 

չեբ տվել և ապահովել են գնվելիք լուսավորության համակարգերի որակը: 

 Համապարփակ շրջանակն (այդ թվում` նախագծում, տեխնիկական սպասարկում և 

տեղական աջակցություն) օգնում է կանխել ցածրորակ ու ոչ փորձառու ընկերությունների 

մասնակցությունը մրցույթին: Դրանից բացի, երբ հաղթող հայտատուն է պատասխանատու 

ծրագրի ողջ կենսացիկլի համար (այսինքն` նախագծում, տեխնիկական սպասարկում և 

տեղական աջակցություն), դա ապահովում է համակարգի սահուն ինտեգրումը, 

ծախսարդյունավետ աշխատանքն ու պահանջվող արտադրողականությունը նրա 

ծառայության ակնկալվող ժամկետի ընթացքում: 
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«Turnkey» մրցույթի մասնագրերի օրինակներ

Պատվիրատու 
Պակիստանի Ճանապարհաշինության ու տրանսպորտի պլանավորման մարմին, 

Լահորեի զարգացման գործակալություն 

Ծրագիր 
Մետրո և ավտոբուսային տրանսպորտի համակարգ/ԱԱՏ համակարգ Լահորեի համար, 

Պակիստան 

 

Պայմանագրի  

անվանումը 

Ճանապարհային լուսադիոդային լուսատուների 

մատակարարում, տեղադրում/վերահսկողություն 

տեղադրման ընթացքում, փորձարկում և շահագոր-

ծում (Ազգային մրցակցային գնառաջարկ) 

Մրցույթի 

ամսաթիվը 
Հուլիս, 2012 թ. 

Պայմանագրի շրջանակը 

Միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող և ME1, ME2 և ME3 ճանապարհներին համապա-

տասխանող` Philips, Indal, Thorn ապրանքանիշերի ճանապարհային լուսադիոդային լուսատուների 

նախագծում, արտադրում, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում և շահագործում: 
 

Պայմանագրի հիմնական բաղադրիչները` 

1. Լուսավորության նախագծի հաշվարկներ` ըստ ծրագրին ներկայացված պահանջների 

2. Նախագծում և արտադրում 

3. Տիպային փորձարկումներ (կամ համանման լուսատուների փորձարկման ակտեր անկախ 

լաբորատորիաների կողմից) 

4. Գործարանային հանձնման-ընդունման փորձարկում 

5. Մատակարարում և փոխադրում տեղադրման վայր և տեղադրում վայրում 

6. Հանձնման-ընդունման փորձարկում և շահագործում պատվիրտուի մոտ 

7. Մեկ տարվա` թերությունները վերացնելու պարտավորությունից հետո և օժանդակ 

սարքավորումների կամ դրանց սարքամասերի տեխնիկական սպասարկում և տեղական աջակցություն 

3 տարվա երաշխիքային ժամկետի ընթացքում 

Տեխնիկական մասնագրեր 

Հզորությունների 

տիրույթներ 

 90‐95 Վտ 

 120‐135 Վտ 

 180‐200 Վտ 

 220‐240 Վտ 

 Ողողող լույսի 

լուսարձակներ` 90‐120 

Վտ 

Պաշտպանություն 

գերլարումից

Պաշտպանություն նվազագույնը  

2 կՎ գերլարումից  

Լուսատուի իրանի 

պաշտպանություն/ 

Դիմակայունության 

հարվածի 

նկատմամբ 

 ՊՆ66` հուսալի աշխատանքի և 

նվազագույն տեխսպասարկման 

համար 

 Հարվածի նկատմամբ IK08 կամ 

ավելի բարձր պաշտպանություն 

 Չի կարելի օգտագործել 

քիմիական սոսինձ 

Իրանը և 

պաշտպանիչ 

ապակին 

 Ամբողջությամբ բարձր ճնշմամբ ձուլված ալյումինե իրանը ապահովում է 

համապատասխան պնդություն, ամրություն ու ջերմատվություն 

 Իրանի տակ պետք է ներառված լինեն գործարկիչն ու ԼԱԴ լամպի բաղադրիչ մասերը` 

ավելի լավ ջերմատվության ու տեխնիկական սպասարկման հարմարավետության 

համար, և պետք է պարունակի խիստ լուսաանդրադարձիչ բաղադրիչ մասեր` 

լուսային հոսքը մեծացնելու համար: 

 ԼԱԴ հատվածը պետք է ունենա ճեփ-ճերմակ, մխած պաշտպանիչ ապակի և 

բարձրորակ սիլիկոնե միջադիր: 

Պաշտպանիչ ապակին պետք է ամուր ամրացված լինի իրանին: 

Օպտիկական 

սարք 

 Լուսային հոսքի գործակիցը` ≥85%, իսկ  արդյունավետությունը` ≥65 լյումեն/վատտ  

 Օպտիկական սարքի բազմաշերտ դիզայնն ապահովելու է համապատասխան 

պայծառություն ու լուսավորվածության համաչափություն առանձին ԼԱԴ լամպի 

խափանման անհավանական դեպքում: 

 Լուսատուն պետք է տա լույսի շողի նեղ, միջին ու լայն բաշխվածության 

հնարավորություն: 

 Օպտիկական տեսապակու համակարգը պետք է ապահովի ծառայության երկար 

ժամկետ` առանց գունազրկման (պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթներից), լույսի հնարավորինս առավելագույն փոխանցում և սպիտակ 
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ներկված մեկուսատախտակ` առավելագույն լուսային հոսքի բարձր 

անդրադարձելիության համար: 

ԼԱԴ գործարկիչ/ 

գործարկման-

կարգավորման 

սարք 

 Նախընտրելի 
արտադրողներ` Harvard, 

TCI, Philips, Lumotech, 

VOSSLOH Schwabe, Ligtech

 Պետք է գործարկվի  

230 Վ + 10%, ‐15%, 50 Հց, 

ՓՀ սնուցման միաֆազ 

աղբյուր 

Արդյունավետություն` 

≥85% 

ԼԱԴ-եր 

 Նախընտրելի արտադրողներ` 

Philips Lumiled, Cree, Nichia, 

Osram 

 Լուսային հոսքի կայունություն` 

L70` արտաքին միջավայրի 35°C 

ջերմաստիճանի պայմաններում

 Շահագործման տևողությունը` 

50,000 ժամ 

 Գունափոխանցման ցուցիչ` 

70±10 

 Գունային ջերմաստիճան` > 5000 

Կ (նախընտրելի է 6500 Կ) 

 Գույնի կայունություն` 7 ԳՀՄՇ 

 

Լուսաչափում 

 IES տիպ I և II 

բաշխվածության մոդել` 

երկայնական կարճ կամ 

միջին բաշխվածությամբ 

 Պահանջվում են LM 80 

ԼԱԴ և լուսաչափական 

փորձարկման ակտերը և 

IES փաստաթղթերը 

(ֆայլերը) երրորդ կողմի 

լաբորատորիայից 

Կիրառելի 

ստանդարտներ և 

կոդեր 

Լուսատուների 

համար 
 

 IEC 60598‐1 

 IEC 60598‐2‐2 

 IEC 60598‐2‐3 

 IEC 62471 

ԼԱԴ 

գործարկիչների 

համար 
 

 EN 61347‐1 և EN 

61347‐2‐13 

 EN 62384 

 EN 55015 

 EN 61547 

 EN 61000‐3‐2: 

2006 

 EN 61000‐3‐3: 

2008 

 
ՆՇՈՒՄ. Կարելի է տարբերություններ նկատել այս դեպքի ուսումնասիրության մեջ թվարկված և Հավելված 

3-ում առաջարկվող մասնագրերի միջև, մասնավորապես նրանց, որոնք վերաբերում են լուսատուի 

արդյունավետությանը և լուսադիոդների գունային կայունությանը: Սրանք լուսադիոդներում կատարվող 

շարունակական տեխնոլոգիական կատարելագործման հետևանք են: Այսինքն, միշտ կարևոր է որևէ ծրագրի 

կամ մրցույթի համար մասնագրեր սահմանելիս ամենավերջին ստանդարտների և մասնագրերի մակարդակի 

շուրջ խորհրդակցել լուսավորության ոլորտի հեղինակավոր ներկայացուցիչների հետ: 
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Բառացանկ 

Autonomy 

days 

Ինքնավար 

աշխատանքի 

տևողություն (օրեր) 

Այն օրերի քանակը, որոնց ընթացքում մարտկոցն ունակ է 

սնուցել ճանապարհային լուսավորության համակարգը (լույսի 

աղբյուրը)՝ առանց օրվա ընթացքում վերալիցքավորման՝ եղա-

նակային պայմանների պատճառով։ Օրինակ՝ ինքնավար աշ-

խատանքի եռօրյա տևողություն ունեցող և լիարժեք լիցքա-

վորված մարտկոցը կարող է ճանապարհային լուսավորության 

աղբյուրն էլեկտրականությամբ ապահովել երեք հաջորդական 

օրերի ընթացքում՝ առանց 2-րդ և 3-րդ օրերին լիցքավորվելու։ 

Average 

illuminance 

Լուսավորվածության 

միջին մակարդակ 

Որոշակի մակերեսի վրա ընկնող լույսի (լուսավորվածության) 

միջին քանակը։ Գործնականում, այս պարամետրը կարող է 

գնահատվել որևէ մակերեսի ներկայացուցչական թվով 

կետերում լուսավորության միջինացված մեծության միջոցով։ 

Average 

luminance 

Պայծառության միջին 

մակարդակ 

Որոշակի մակերեսի պայծառության միջին ինտենսիվությունը 

(պայծառություն)։ Գործնականում, այս պարամետրը կարող է 

գնահատվել որևէ մակերեսի ներկայացուցչական թվով 

կետերում պայծառության միջինացված մեծության միջոցով։ 

Central 

illuminance 

Կենտրոնական 

լուսավորվածություն 

Որոշակի մակերևույթի ամենապայծառ լուսավորված 

կետերում լույսի (լուսավորվածության) քանակը։ 

Cycle Life of 

Battery 

Մարտկոցի 

ծառայության ժամկետ 

Լիցքավորման և լիցքաթափման ցիկլերի քանակը՝ մինչև 

մարտկոցի մնացորդային կենսաուժի մակարդակն իջնում է 

նոմինալ Ամպեր-ժամ ունակության 80 տոկոսից պակաս։ Այն 

նաև ցույց է տալիս մարտկոցի օգտակար ծառայության 

ժամկետը և տարբերվում է՝ կախված տեխնոլոգիայից։ 

Depth of 

discharge 

Մարտկոցի 

լիցքաթափման 

մակարդակ (ՄԼՄ) 

Մարտկոցի լիցքաթափված ունակության  չափում, որն արտա-

հայտվում է որպես առավելագույն ունակության տոկոս (օրի-

նակ՝ 100% ՄԼՄ-ն նշանակում է, որ մարտկոցն ամբողջությամբ 

լիցքաթափված է, մինչդեռ 80% ՄԼՄ-ն նշանակում է, որ մարտ-

կոցը դեռևս ունի 20% լիցք)։ 

Glare Փայլ 

Տեսողության վիճակ, երբ գոյություն ունի անհարմարություն 

կամ ճանապարհը կամ որևէ առարկա հստակ տեսնելու հնա-

րավորության նվազում։ Սա տեղի է ունենում պայծառության 

անհարմար բաշխման հետևանքով, կամ երբ լույսի պայծառու-

թթյունը գերազանցում է մարդու աչքի հարմարվողականության 

աստիճանը։ 

Illuminance Լուսավորվածություն 

Լույսի քանակը, որն ընկնում է որևէ մակերեսի վրա. չափվում է 

լյումեն քառակուսի մետրով կամ լյուքսով։ Լուսավորվածությու-

նը կարող է արտահայտվել որպես հորիզոնական (լուսավորվա-

ծություն այնպիսի հորիզոնական հարթությունների վրա, 

ինչպիսիք են ճանապարհները) կամ ուղղահայաց (լուսա-

վորվածություն այնպիսի ուղղահայաց հարթությունների վրա, 

ինչպիսիք են պատերը)։ 

Illuminance 

uniformity 

Լուսավորվածության 

համաչափություն 

Պարամետր է, որով չափվում է, թե որքանով է լուսավորվա-

ծությունը հավասարաչափ բաշխված որևէ մակերեսի վրա։ Այն 

արտահայտվում է որպես տրված մակերեսի նվազագույն 

լուսավորվածության և միջին լուսավորվածության հարաբերու-

թյունը։ Որքան ավելի մոտ են երկու արժեքները (այսինքն՝ 

հարաբերությւոնը մոտ է կամ հավասար մեկի), այնքան ավելի 

համաչափ է այդ տարածքի լուսավորվածությունը։ 
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Light Emitting 

Diode 

Լուսադիոդ 

(Լուսարձակող դիոդ) 

Տրանզիստորային կիսահաղորդիչ սարք, որը էլեկտրա-

էներգիան ուղղակիորեն վերածում է լույսի։ Ամենատարրական 

մակարդակում՝ այն բաղկացած է երկու մասից. (i) «p» մաս, որը 

պարունակում է դրական էլեկտրական լիցքեր, և (ii) «n» մաս, 

որը պարունակում է բացասական էլեկտրական լիցքեր։ Երբ 

միացվում է էլեկտրական լարում էլեկտրական հոսանք է 

սկսվում «n» մասից դեպի «p» մաս։ Էլեկտրոնների անցումը p-n 

սահմանով առաջացնում է էներգիա, որն արտադրում է մարդու 

աչքի համար տեսանելի ալիքների երկարության ֆոտոններ 

(լույս)։ 

LED lifetime 
Լուսադիոդի 

շահագործման ժամկետ 

Լուսադիոդները որպես կանոն ամբողջությամբ չեն դադարում 

լույս արձակել, այլ ժամանակի ընթացքում միայն թուլացնում են 

լույսի արձակումը։ Համաձայն լուսադիոդային արդյունաբերու-

թյունում կիրառվող ձևակերպման, ԼԱԴ-ի շահագործման 

ժամկետը սահմանվում է որպես մինչև այն պահը, երբ 

լուսադիոդը հասնում է իր սկզբնական լուսարձակման 70%-ին։ 

Longitudinal 

Uniformity 

Երկայնական 

համաչափություն 

Երկայնական ուղղությամբ պայծառության նվազագույն և 

առավելագույն ցուցանիշների հարաբերությունը՝ երթևեկու-

թյան յուրաքանչյուր գոտու կենտրոնական գծի երկայնքով։ 

Lumen 

maintenance 

Լուսային հոսքի 

կայունություն 

Լուսային հոսքի կայունությունը ցույց է տալիս 

համեմատությունը լույսի որևէ աղբյուրից արտադրված լույսի 

քանակի սկզբնական և ապագայի որևէ որոշակի պահին 

(այսինքն, որոշակի ժամանակահատվածում որքան է լույսը 

թուլացել)։ 

Lumens/ 

Lumen output 

Լյումեններ/ Լուսային 

հոսք 
Լույսի քանակը, որն արձակվում է լույսի որևէ աղբյուրից։ 

Luminance Պայծառություն 
Որևէ մակերեսի միավորից՝ տվյալ ուղղությամբ 

լուսավորվածության ինտենսիվությունը կամ պայծառությունը։ 

Luminance 

uniformity 

(Overall 

Uniformity) 

Պայծառության 

համաչափություն 

(Ընդհանուր 

համաչափություն) 

Պարամետր է, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է լույսի 

պայծառությունը հավասարաչափ բաշխված մակերեսի վրա։ 

Այն արտահայտվում է որպես տրված մակերեսի նվազագույն 

պայծառության և միջին պայծառության հարաբերություն։ Լավ 

ընդհանուր համաչափությունն ապահովում է, որ ճանապարհի 

վրա գտնվող բոլոր կետերն ու օբյեկտները բավարար չափով 

տեսանելի են վարորդներին և հետիոտնենրին։ 

Luminous 

efficacy 

Լուսարձակման 

արդյունավետություն 

Չափում է լույսի աղբյուրի արդյունավետությունը, այսինքն, թե 

լույսի աղբյուրը որքան լույս է արձակում  էլեկտրաէներգիայի 

մեկ միավորի սպառման դեպքում: 

Lux Լյուքս 

Լուսավորվածության չափման միավորը Միավորների Միջազ-

գային Համակարգում կամ լուսային հոսք ընկնող տարածքի մեկ 

միավորի վրա։ 

Minimum 

Horizontal 

Illuminance 

Նվազագույն 

հորիզոնական 

լուսավորվածություն 

Նվազագույն լուսավորվածությունն ընկնող այնպիսի 

հորիզոնական մակերեսի վրա, ինչպես ճանապարհն է։ 

Minimum 

semi‐
cylindrical 

Illuminance 

Նվազագույն 

կիսագլանաձև 

լուսավորվածություն 

Նվազագույն լուսավորվածությունն ուղղահայաց 

կիսագլանային մակերեսի վրա։ Սա կարևոր ցուցանիշ է, 

հատկապես հետիոտների համար նախատեսված 

տարածքների, որտեղ անհրաժեշտ է մարդկանց դեմքերի 

ճանաչումը։ 

Minimum 

Vertical 

Illuminance 

Նվազագույն 

ուղղահայաց 

լուսավորվածություն 

Նվազագույն լուսավորվածությունն այնպիսի ուղղահայաց 

մակերեսի վրա, ինչպիսին պատն է։ Սա կարևոր ցուցանիշ է, 

հատկապես հետիոտների համար նախատեսված տարածքների, 

որտեղ անհրաժեշտ է մարդկանց դեմքերի ճանաչումը։ 
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Surround 

Ratio 

Լուսավորվածության 

երկայնական 

հավասարաչափություն 

(ԼԵՀ) 

Փողոցի երկու եզրերին կից դեպի դուրս 5 մետր լայնությամբ 

երկայնական գոտիների միջին լուսավորվածության և փողոցի 

եզրերին կից դեպի ներս գոտիների միջին լուսավորվածության 

հարաբերությունը։ 

System 

efficacy 

Համակարգի 

արդյունավետություն 

Լուսավորության որևէ համակարգի լամպերի կողմից 

արձակվող լյումենների ընդհանուր քանակի տոկոսը  
էլեկտրաէներգիայի մեկ միավորի սպառման դեպքում՝ հաշվի 

առնելով օպտիկական համակարգի ցանկացած կորուստները և 

թողարկիչի անարդյունավետտությունը: Համակարգի 

արդյունավետությունը միշտ ավելի ցածր է և տեխնոլոգիաների 

համեմատության տեսակետից ավելի տեղին է, քան ԼԱԴ չիպի 

արդյունավետությունը։ 

System 

wattage 

Համակարգի 

հզորությունը 

Լուսավորության համակարգի կողմից տվյալ լուսային հոսք 

արձակելու համար պահանջվող էլեկտրաէներգիայի քանակը։ 

Threshold 

Increment 
Սահմանի աճ 

Պայծառության շեմի տոկոսային աճ՝ փայլի էֆեկտը 

փոխհատուցելու համար (այսինքն՝ ճանապարհը 

հավասարապես տեսանելի դարձնելու համար, ինչպիսին 

կլիներ փայլի բացակայության դեպքում)։ 

Zebra effect «Զեբրի էֆեկտ» 

Պայծառության բարձր և ցածր մակարդակների պատկերը որևէ 

մակերեսի վրա, ինչպիսին փողոցն է, որի պատճառը լույսի թերի 

բաշխումն է։ 
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