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Լույսը և գույնը
բնության մեջ

• w



Տեսանելի ճառագայթում
• Այն ամենը

ինչ տեսնում
ենք

• Գույները
• Լրացուցիչ

գույները
• Անտեսանելի

տիրույթը



Անտեսանելի ճառագայթում
• Ռենգենյան

ճառագայթում
– ՌՃ

• Ինֆրա-
կարմիր

– ԻԿ
• Ուլտրամանիշ

ակագույն
– ՈւՄ

• ԻԿ

• ՈւՄ

• ԻԿ

• ՈւՄ



ԻԿ



Տարբեր կենդանիների
տեսողությունը
•Մեղու – ՈՒՄ
•Երկկենցաղներ – ԻԿ



Էլեկտրամագնիսական
ճառագայթում

Էլեկտրամագնիսական ալիք․
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի
որոշակի f հաճախությամբ անընդմեջ
փոփոխվող փոխուղղահայաց
հարմոնիկ տատանում

Էլեկտրամագնի-
սական ալիք



Էլեկտրամագնիսական
ճառագայթում
Անհրաժեշտ է հիշել, որ ԷՄՃ-ն ցուցաբերում է երկակի
վարք․ հանդես գալով և իբրև մասնիկ, և որպես ալիք։

• Ռ․
Ֆեյնմանի
երկու
ճեղքով
փորձերը



Էլեկտրամագնիսական
ճառագայթման սպեկտրը



Տեսանելի տիրույթը զբաղեցնում
է էլեկտրամագնիսական
սպեկտրի փոքրիկ մասը

• ո



• ք
Արևի ճառագայթման սպեկտրը

Ալիքի երկարություն, նանոմետր
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Տեսանելի ԻԿՈԻՄ



Աչք, տեսողություն․
Ձողիկներ – լույսի ուժգն
Սրվակներ - գույն



Մարդու տեսողություն․
- Սկոտոպիկ
- Ֆոտոպիկ



Տեսողության
օրգանը
կենդանական
աշխարհում



Լուսանկարչական
խցիկ

• w





• Աքաղաղի, նաև
շատ թռչունների
գունային
տեսողությունը
զգալիորեն ավելի
լայն սպեկտր է
ընդգրկում։

• Մարդու
տեսողության
համեմատ այն
ընդարձակվում է
և ՈւՄ
տիրույթում, և ԻԿ
տիրույթում



Դալտոնիզմ․ 12
տղամարդկանցից 1-ը
դալտոնիկ է։ Բոլոր շներն ու
կատուները տեսնում են միայն
կանաչ և կապույտ գույները։
Տափաձուկը միակ հայտնի
կենդանին է որ սև-սպիտակ
տեսողություն ունի։



Գիշերային տեսողություն
• Մարդկանց գունային տեսողությունը, 

պայմանավորված սրվակների զգայնության
հետ, վատանում կամ կորչում է մթության մեջ։

• Գեկկոները կարողանում են տարբերել որոշ
գույներ ծայրահեղ մթության մեջ։



Արհեստական լուսավորություն



Արհեստական լուսավորություն



Լուսավորության
պարամետրերը
• Լույսի աղբյուրի պայծառությունը - կանդելա
• Լույսի հոսքի մեծությունը - լյումեն
• Լուսավորության ուժգնությունը - լյուքս
• Լույսի որակը․

- սպեկտրը, 
- գունային ջերմաստիճանը
- գունափոխանցման ճշտությունը
- կայունությունը



Լուսավորության պարամետրերը․
պայծառություն
• Լույսի աղբյուրի պայծառությունը

– կանդելա
• Կանդելան դա այն աղբյուրի

լուսարձակման
ինտենսիվությունն է, որը
ճառագայթում է մոնոքրոմատիկ
f = 540•1012 հերց հաճախությամբ, 
համարժեք 555 նանոմետր ալիքի
երկարությանը, և ճառագայթման
հզորությունը տվյալ ուղղությամբ
կազմում է 1⁄683 վատտ՝
մարմնային անկյան մեկ
ստեռադիանում։



Հիշեցում․
• 1 ջոուլը դա այն աշխատանքն է, որ անհրաժեշտ է

կատարել ազդելով 1 նյուտոն ուժով 1 մետր
տեղափոխություն կատարելու համար։

• 1 վատտ հզորությունը համապատասխանում է 1 
վարկյանում 1 ջոուլ էներգիայի ստեղծման, 
փոխանցման կամ կիրառման արագությանը․

•P = E/t, որտեղ
P= հզորություն, E = էներգիա, t= ժամանակ
ուրեմն և․ 1 վտ = 1 ջ / 1 վ

•E = P•t
• 1 կվտժ = 3.6 միլիոն ջոուլ = 1000 վտ • 3600 վրկ



Լուսավորության պարամետրերը․
լույսի հոսքի մեծությունը
• Լույսի հոսքի մեծությունը – լյումեն․ դա նույն 1 կանդելան է

որը հոսում է 1 ստեռադիան մարմնային անկյան մեջ։
Բնականաբար արդյունքը, հանձինս լուսավորության, 
հակադարձ համեմատական է հեռավորության քառակուսուն։



Լուսավորության պարամետրերը․
Լուսավորության ուժգնությունը
• Լուսավորության ուժգնությունը – լյուքս։
• 1 լյուքս = 1 լյումեն / 1 մ2

• Նաև կիրառվում է այլ միավոր․
վատտ/մ2։

• Օրինակ «արևային
հաստատունը», 
այսինքն այն
լուսաորությունը որ
ապահովում է արևը երկրի վրա
(մթնոլորտից բարձր), կազմում
է 1366վտ/մ2։ = 933 000 լյուքս։

• Բայց ․․․



Լուսավորման էֆֆեկտիվություն, 
լուսատվություն - Luminous efficacy․․․
• is a measure of how well a light source produces 

visible light. It is the ratio of luminous flux to power. 
Depending on context, the power can be either the 
radiant flux of the source's output, or it can be the 
total power (electric power, chemical energy, or 
others) consumed by the source․

• Which sense of the term is intended must usually be 
inferred from the context, and is sometimes unclear. 

• The former sense is sometimes called luminous 
efficacy of radiation, and the latter luminous efficacy 
of a source.



Լուսատվություն․
Արևի ճառագայթման սպեկտրը

Ալիքի երկարություն, նանոմետր
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Տեսանելի ԻԿՈԻՄ



Մեծություններ, միավորներ
Quantity Unit Dimension Notes
Name Symbol Name Symbol
Luminous energy Qv lumen second lm⋅s Units are sometimes called talbots.

Luminous flux / 
Luminous power Φv lumen (= cd⋅sr) lm Luminous energy per unit time.
Luminous intensity Iv candela (= lm/sr) cd Luminous power per unit solid angle.

Luminance Lv
candela per square 

metre cd/m2

Luminous power per unit solid angle per unit 
projected source area. Units are sometimes called 

nits.
Illuminance Ev lux (= lm/m2) lx Luminous power incident on a surface.

Luminous exitance / 
Luminous emittance Mv lux lx Luminous power emitted from a surface.
Luminous exposure Hv lux second lx⋅s
Luminous energy 
density ωv

lumen second per 
cubic metre lm⋅s⋅m−3

Luminous efficacy η lumen per watt lm/W
Ratio of luminous flux to radiant flux or power 

consumption, depending on context.

Luminous efficiency / 
Luminous coefficient V



Լյուքսմետր



Լյուքսմետր



Սև մարմնի ճառագայթում

«Սև մարմնի ճառագայթումը» դա իր
շրջապատի հետ ջերմային
հավասարակշռության մեջ գտնվող
մարմնի ճառագայթումն է, կամ, դա
սև մարմնի, այսինքն անթափանց, 
չանդրադարձնող մարմնի
ճառագայթումը հաստատուն, 
համասեռ ջերմաստիճանի
պայմաններում։

Սև մարմնի
ճառագայթման
սպեկտրը



Սև մարմնի ճառագայթում

• m



Գունային
ջերմաստիճան

Միարժեք հակադարձ
համեմատական կապ
կա սև մարմնի
ջերմաստիճանի և իր
ճառագայթման
սպեկտրի մաքսիմումի
ալիքի երկարության, և
ուղիղ համեմատական
կապ՝ այդ ալիքի
երկարությանը
համապատասխան
հաճախականության
հետ։



Լուսավորության նորմերը

• Մինչև 1985թ․
750-1000 լյուքս

• Այժմ․
300-500 լյուքս

• Գունային
ջերմաստիճանը
համապատաս-
խան Կրուիթոֆ
կորի





գունափոխանցման
ճշտությունը
• - գունափոխանցման ճշտությունը /ինդեքսը/, 

CRI – Color rendering index





Լույսի որակը․

•
- գունափոխանցման
ճշտությունը – CRI ներառում է -
սպեկտրը, - գունային
ջերմաստիճանը
- կայունությունը





Լույսի
աղբյուր-
ներ

• Մոմ
• Խարույկ
• Օլիմպոսի կրակը. 

Պրոմեթևս



Օլիմպիական կրակը



• What is the power consumption with illuminance of 50 lux, luminous efficacy of 15 lumens per watt and surface area of 200 square feet?

• P = 0.09290304 × 50 lx × 200 ft2 / 15 lm/W = 61.94 W

• Lux to watts calculation with area in square meters

• The luminous flux ΦV in lumens (lm) is equal to the illuminance Ev in lux (lx) times the surface area A in square meters (m2):

• ΦV(lm) = Ev(lx) × A(m2)

•

• The power P in watts (W) is equal to the luminous flux ΦV in lumens (lm), divided by the luminous efficacy η in lumens per watt (lm/W):

• P(W) = ΦV(lm) / η(lm/W)

•

• So the power P in watts (W) is equal to the illuminance Ev in lux (lx) times the surface area A in square meters (m2), divided by the luminous efficacy η in lumens 
per watt (lm/W):

• P(W) = Ev(lx) × A(m2) / η(lm/W)

• So

• watts = lux × (square meters) / (lumens per watt)

• or

• W = lx × m2 / (lm/W)

• Example

• What is the power consumption with illuminance of 50 lux, luminous efficacy of 15 lumens per watt and surface area of 18 square meters?

• P = 50 lx × 18 m2 / 15 lm/W = 60W

• Luminous efficacy table



Լույսի ժամանակակակից
աղբյուրներ - Շիկացման լամպ



Շիկացման
Հալոգեն
լամպ

շատ
մոտ է սև
մարմնի

Ճառագայթմանը

Max = 3683 kelvins



Թերությունները

• Ցածր օ․գ․գ․
• Կարճատև կյանք
• Բարձր ջերմաստիճան



Առավելությունները

• Համարյա կետային ճառագայթման աղբյուր
• Ճառագայթման լավագույն, հաճելի սպեկտր,
CRI = 100
• Էժան գին



Աղեղային պարպման լամպեր



Էլեկտրական
զոդում



Աղեղային
պարպման
լամպեր



Աղեղային
պարպման
քսենոնային
լամպեր

Arc xenon 
lightbulb



Կինո դահլիճի պրոյեկտոր



Ռազմական
լուսարձակներ և
փարոսներ



Թերությունները

• Համեմատաբար ցածր լուսատվություն, 
օ․գ․գ․

• Կարճատև կյանք, 
• Բարձր ջերմաստիճան



Առավելությունները

• Կետային ճառագայթման աղբյուր
• Ճառագայթման հաճելի սպեկտր, շատ մոտ

արևի ճառագայթմանը, CRI = 90
• Էժան գին





Թերությունները CRI = -44



Առավելությունները

• Երկար կյանք, 24000 ժամ
• Էժան գին



Լյումինեսցենտ լամպ
Ազնիվ /իներտ/ գազերում
էլեկտրական գազապարպման
շնորհիվ առաջացած
ուլտրամանիշակագույն /ՈւՄ/ 
ճառագայթումը ստիպում է
լյումինոֆորին, որով ներսից
պատված է գազապարպման
լամպը, լուսարձակել
տեսանելի տիրույթում։



Լյումինեսցենտ լամպ



Թերությունները

• Ճառագայթման ոչ հաճելի սպեկտր
• Համեմատաբար դեռևս ցածր օ․գ․գ․
• Համեմատաբար կարճատև կյանք
• Սնդիկի պարունակություն



Առավելությունները

• Բարձր օ․գ․գ․ - էներգախնայող է, հատկապես
համեմատած շիկացման լամպերի հետ

• Համեմատաբար Էժան գին
• Բավական ցածր աշխատանքային

ջերմաստիճան
• Ավելի երկարակյաց է, 15 000 ժամ



Լուսա-
դիոդներ
• Աշխատանքի

սկզբունքը
• Ամենաժամանակա

կից լույսի
աղբյուրները



Բորի ատոմի մոդելը
• Էլեկտրոնները «պտտվում

են» միջուկի շուրջ միայն
խիստ որոշակի, 
«թույլատրված» 
ուղեծրերով,  առանց
ճառագայթելու։

• Էլեկտրոնը կարող է փոխել
իր ուղեծիրը դեպի վար, 
ճառագայթելով լույսի
քվանտ, ֆոտոն։

• Ճառագայթվող
Ֆոտոնի
էներգիան ∆E=hf

պայմանավորված է ուղեծրերի
դիրքով, հ-ը Պլանկի
հաստատունն է, իսկ
f-ը ճառագայթվող լույսի ալիքի
հաճախականությունը։



• Էլեկտրոնը
կարող է փոխել
իր ուղեծիրը
դեպի վեր, 
կլանելով լույսի
քվանտ, ֆոտոն։



Կլանում Ճառագայթում





Մետաղ, մեկուսիչ, 
կիսահաղորդիչ

վերածածկում

Հաղորդակա-
նության գոտի

Վալենտակա-
նության գոտի

Արգելված
գոտի

Մետաղ․
հաղորդիչ կիսահաղորդիչ մեկուսիչ

Ֆերմի մակարդակ

Էլ
եկ

տ
րո

նի
էն

եր
գի

ա
ն



Summary of physical principles of 
Photovoltaic (PV) Conversion 

Eg

E=hν>Eg

Energy, eV

X

hole

Eg

E=hν>Eg

separation of 
photogenerated 
charge carriers 

69PV1



ԼԴ Բաղկացուցիչ մասերը

• ԼԴ կիսահաղորդչային չիպ
• սնուցման աղբյուրը․ բալլաստ
• ջերմացրիչը (radiator) 
• օպտիկան
• կոթառը



optics



Թերությունները

• Ճառագայթման ոչ հաճելի սպեկտր
/որոշ ԼԴ-ներ/

• Համեմատաբար բարձր գին
• Այսուհանդերձ ջերմահեռացման

անհրաժեշտություն



Առավելությունները

• Համեմատաբար ցածր ջերմաստիճան
• Երկարակյաց է, 50 000 ժամ
• Բարձր օ․գ․գ․ - էներգախնայող է
• Տարբեր գունային համադրումներ
• Ցանկացած գունային ջերմաստիճան



Համեմատություն

Ինֆրակարմիր 98%
Տեսանելի, 2%

Ինֆրակարմիր 88%

Տեսանելի, 12%



Տարբեր աղբյուրների լուսատվությունը։



Տարբեր աղբյուրների լուսային
էֆֆեկտիվությունը։



Category Type Overall luminous Overall luminous 
efficacy (lm/W) efficiency

Combustion candle 0.3 0.04%
gas mantle 1–2 0.15–0.3%

Incandescent 100–200 W tungsten incandescent (230 V) 13.8–15.2 2–2.2%
100–200–500 W tungsten glass halogen (230 V) 16.7–17.6–19.8 2.4–2.6–2.9%
5–40–100 W tungsten incandescent (120 V) 5–12.6–17.5 0.7–1.8–2.6%
2.6 W tungsten glass halogen (5.2 V) 19.2 2.80%
tungsten quartz halogen (12–24 V) 24 3.50%
photographic and projection lamps 35 5.10%

Light-emitting diode white LED (raw, without power supply) 4.5–150 0.66–22%
4.1 W LED screw base lamp (120 V) 58.5–82.9 8.6–12%
5.4 W LED screw base lamp (100 V 50/60 Hz) 101.9 14.90%
6.9 W LED screw base lamp (120 V) 55.1–81.9 8.1–12%
7 W LED PAR20 (120 V) 28.6 4.20%
7 W LED PAR30 (110-230 V) 60 8.80%
8.7 W LED screw base lamp (120 V) 69–93.1 10.1–13.6%
Theoretical limit for a white LED with phosphorescence color mixing 260–300 38.1–43.9%

Arc lamp carbon arc lamp 2-7 0.29-1.0%
xenon arc lamp 30–50 4.4–7.3%
mercury-xenon arc lamp 50–55 7.3–8%
UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor arc lamp: initial, free mounted 58–78 8.5–11.4%
UHP – ultra-high-pressure mercury-vapor arc lamp: rated, with reflector for 
projectors 30–50 4.4–7.3%

Fluorescent
very low pressure mercury-vapor gas-discharge lamp with fluorescence as T12 tube 
with magnetic ballast 60 9%
9–32 W compact fluorescent (with ballast) 46–75 8–11.45%
T8 tube with electronic ballast 80–100 12–15%
PL-S 11 W U-tube, excluding ballast loss 82 12%
T5 tube 70–104.2 10–15.63%
70-150W Inductively Coupled Electrodeless Lighting System 71-84 10-12%

Gas discharge 1400 W sulfur lamp 100 15%
metal halide lamp 65–115 9.5–17%
high pressure sodium lamp 85–150 12–22%
low pressure sodium lamp 100–200 15–29%
Plasma display panel 10-Feb 0.3–1.5%

Cathodoluminescence electron stimulated luminescence 30 5%
Ideal sources Truncated 5800 K blackbody[note 3] 251 37%

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



Բայց․․․
•Լուսատվությունը, 
կամ օ․գ․գ․-ն
միակ որոշիչ
պարամետրը չե․․․



Էներգաէֆֆեկտիվ
լուսավորության հաշվարկի
պարամետրերը․

• Լամպի գինը
• Ընդհանուր լուսային
էֆֆեկտիվությունը․ օ․գ․գ․-ն

• Կյանքի տևողությունը
• Տեսանելի լույսի որակը
• Միացման եղանակը։



Հաշվարկի քայլերը
• Բնակարանում էներգիայի ծախսի

գնահատականը
• Այն Լույսի աղբյուրների և սարքերի, 

հայտնաբերումը որոնք առավել էական ծախս
ունեն

• Բնակիչների առաջնային պահանջներն ու
նախապատվությունները լուսավորության
նկատմամբ

• Ձեր առկա լուսավորության ապահովման հետ
կապված իրական ծախսերի հաշվարկը

• Էներգախնայողության նպատակով փոխարինող
լուսատուների կողմից լուսավորության
ապահովման իրական ծախսերի հաշվարկը



Լուսավորություն P tց tգ Eց=Ptց Eգ=Ptգ գց գգ Ծց=գցEց Ծգ=գգEգ ԸԾ=Ծց+Ծգ %

Լուսավորության
սարքերը

Սարքի հզորու-
թյունը, կվտ

Ամսեկան
ցերեկային
աշխատանքային
ժամերը, ժ

Ամսեկան
գիշերային
աշխատանքային
ժամերը, ժ

Էներգիա
ցերեկով, կվտժ

Էներգիա
գիշերով, կվտժ

Ցերեկային
տարիֆ, 
ՀՀԴ/կվտժ

Գիշերային
տարիֆ, 
ՀՀԴ/կվտժ

Ցերեկային
ծախսը, ՀՀԴ

Գիշերային
ծախսը,  ՀՀԴ

Ընդհանուր
ծախսը, ՀՀԴ

Ընդհանուրից
հաշված տոկոսը, 

Ճաշասենյակի լույսերը․
հիմնական լուսամփոփ 1

Ճաշասենյակի լույսերը․
լուսամփոփ 2

Ճաշասենյակի լույսերը․
լուսամփոփ 3

Ճաշասենյակի լույսերը․
լուսամփոփ 4

Աշխատասենյակի լույս 1

Աշխատասենյակի լույս 2

Աշխատասենյակի լույս 3
Խոհանոցի լույս 1
Խոհանոցի լույս 2
Խոհանոցի լույս 3
Ննջարանի լույս 1
Ննջարանի լույս 2
Ննջարանի լույս 3
Սանհանգույցի լույս 1
Սանհանգույցի լույս 2
Սանհանգույցի լույս 3
Միջանցքի լույս
․․․

Սյունյակի ընդամենը -* - - - -
Իրական ծախսը
Սեպտեմբեր ամսվա
համար
Սյունյակի ընդամենը

Բնակարանի լուսավորության
ծախսերը․ հաշվարկը Excel-ով

Չմոռանաք սարքերի հզորության վատտերը վերածել
կիլովատտերի։ Օրինակ 35 վտ = 0,035 կվտ

Լրացնելուց հետո, վերջին սյունակից որոշեք
թե որ տեղամասը և որ լամպերն են ամենից
շատ ծախսում։ Դիտարկեք նրանց
փոխարինումը, սակայն հաշվի առեք
տնեցիների նախապատվությունները, օրինակ
լույսի որակի առումով։

* Մի լրացրեք «-» նշումով սյունյակում։



Բնակարանի էլեկտրականու-
թյան ծախսերը․ Excel-ով

Չմոռանաք սարքերի հզորության վատտերը վերածել
կիլովատտերի։ Օրինակ 250 վտ = 0,25 կվտ

Այլ սարքեր P tց tգ Eց=Ptց Eգ=Ptգ գց գգ Ծց=գցEց Ծգ=գգEգ ԸԾ=Ծց+Ծգ %

Այլ սարքեր
Սարքի հզորու-
թյունը, կՎտ

Ամսեկան
ցերեկային
աշխատանք-
ային ժամերը, ժ

Ամսեկան
գիշերային
աշխատանք-
ային ժամերը, ժ

Էներգիա
ցերեկով, կՎտժ

Էներգիա
գիշերով, կՎտժ

Ցերեկային
տարիֆ, 
ՀՀԴ/կՎտԺ

Գիշերային
տարիֆ, 
ՀՀԴ/կՎտԺ

Ցերեկային
ծախսը, ՀՀԴ

Գիշերային
ծախսը,  ՀՀԴ

Ընդհանուր
ծախսը, ՀՀԴ

Ընդհանուրից
հաշված
տոկոսը, 

Սառնարան
Համակարգիչ
Հեռուստացույց
Ջեռակ
Փոշեկուլ
Թեյնիկ
Արդուկ
Ֆեն

Հեռախոսների
լիցքավորման
սարքեր
Ննջարանի լույս 1

Լուսավորություն -
վերցնել նախորդ
աղյուսակի
ընդհանուրը

․․․

Սյունյակի
ընդամենը -* - - - -

Իրական ծախսը
Սեպտեմբեր
ամսվա համար

Ուշադրություն դարձրեք թե
ընդհանուր ծախսից քանի տոկոս է
կազմում լուսավորությունը։

* Մի լրացրեք «-» նշումով սյունյակում։



Բնակիչների
նախապատվությունները
լուսավորության նկատմամբ
• գունափոխանցման ճշտությունը – CRI –

Color rendering index, ներառում է -
սպեկտրը, - գունային ջերմաստիճանը

• կայունությունը․ թռթռոցի
բացակայությունը

• Լուսավորվող տարածքի լուսավորման
համասեռությունը․ենթադրում է
ուղղորդված կամ չուղղորդված
լուսավորություն, ընդ որում առաջինը
զգալիորեն ավելի էներգախնայող է։






	Էներգախնայող լուսավորություն
	Լույսը և գույնը բնության մեջ
	Տեսանելի ճառագայթում
	Անտեսանելի ճառագայթում
	ԻԿ
	Տարբեր կենդանիների տեսողությունը
	Էլեկտրամագնիսական ճառագայթում
	Էլեկտրամագնիսական ճառագայթում
	Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման սպեկտրը
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