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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ο πνοζυξ ηακυκαξ ηδξ εζςηενζηήξ δζαηυζιδζδξ θέεζ : o ηαθυξ θςηζζιυξ είκαζ μ πζμ 

ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ δζαηυζιδζδ εκυξ ζπζηζμφ. Υςνίξ αοηυκ, ηα οπυθμζπα ζημζπεία, 

υπςξ ημ πνχια, ημ ζπήια ηαζ ιμνθή, εα ήηακ απθά αυναηα. Ο ζςζηυξ θςηζζιυξ ιπμνεί κα 

ηάκεζ ιζα ζοκήεδ αίεμοζα κα δείπκεζ  ζδζαίηενδ. Μπμνεί κα επζαάθεζ ιζα δναιαηζηή αθθαβή ζημ 

πενζαάθθμκ αθθάγμκηαξ έκα ιυκμ θαιπηήνα, αξ ζηεθημφιε θμζπυκ ηζ εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ έκα 

εκηεθχξ κέμ ζφζηδια θςηζζιμφ.   

 Γζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ παναιέηνςκ εκυξ θςηζζηζημφ πνμζπαεήζηε κα απακηήζεηε 

ιενζηά εειεθζχδδ ενςηήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ θςηζζιυ. Ρςηήζηε ημκ εαοηυ ζαξ ηζ είδμοξ 

θςηζζιυ εέθεηε – έκημκμ ή απαθυ; Πμφ εέθεηε ημ θςξ - ζε βςκίεξ, ζημ πχνμ ενβαζίαξ ζαξ, ζημ 

επίπεδμ ηςκ ιαηζχκ, ζημκ μονακυ ή ζημ φρμξ ημο χιμο; Θα πνέπεζ έκα θςηζζηζηυ ζφζηδια κα 

είκαζ ηζκδηυ ή κα ιπμνεί κα ιεηααάθθεηαζ δ εέζδ ημο; Σζ είδμοξ ζοκαίζεδια ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζεζ έκα θςηζζηζηυ; - παθάνςζδ, ακαγςμβυκδζδ δ εοεοιία;   

 Απακηχκηαξ ζε αοηά ηα απθά ενςηήιαηα ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα δεδμιέκα ηδξ 

ζδιενζκήξ αβμνάξ ζημκ ηθάδμ, ηδκ ζζημνζηή ακαδνμιή  αθθά ηαζ υθμοξ ημοξ ζπεδζαζηζημφξ, 

ηεπκζημφξ ηαζ ηεπκμθμβζημφξ πανάβμκηεξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ εκυξ θςηζζηζημφ, εα ηαηαθήλμοιε 

ζε ιία πνυηαζδ εκυξ θςηζζηζημφ ζχιαημξ ιε ηφνζμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημ λφθμ, ζε πναβιαηζηυ 

επζπεζνδζζαηυ πχνμ ηαζ πνυκμ. 

 

 

 

 

 

 

„„Υςνίξ ημ θςξ δεκ οπάνπεζ πνχια ,δεκ οπάνπεζ ακηίθδρδ ηςκ υζςκ αθέπμοιε 

ηαζ ηεθζηχξ δεκ οπάνπμοιε μφηε ηαζ ειείξ‟‟. 

Alessandro Silvestrini, 

Director of Instituto Architetura Urbanistica di Venezia, Colors specialist. 
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Γζαηί λφθμ ςξ οθζηυ ηαηαζηεοήξ εκυξ θςηζζηζημφ;  

Λέβμκηαξ θςηζζηζηυ ζηδκ ημζκή θμβζηή ηαζ ακηίθδρδ ένπεηαζ δ εζηυκα εκυξ πθαζηζημφ ή 

ιεηαθθζημφ ή ηεναιζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ηαπέθμ πμο θένεζ έκακ θαιπηήνα ηαζ πανάβεζ θςξ . Ζ 

επζηναημφζα ακηίθδρδ δεκ ειπενζέπεζ ημ λφθμ ςξ οθζηυ ηαηαζηεοήξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ αθθά ηαζ 

δ  θφζδ ημο εέιαημξ ηδξ ενβαζίαξ μδδβεί άιεζα ζε ιζα ακαγήηδζδ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 

ημο οθζημφ βζα άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ βζα ημ ηαηά πυζμ ημ λφθμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

ιζα ηέημζα πενίπηςζδ. 

 Έκα απυ ηα πνχηα οθζηά, πμο πνδζζιμπμίδζε μ άκενςπμξ πνζκ απυ πζθζάδεξ πνυκζα είκαζ 

ημ λφθμ. Ζ αζζεδηζηή ημο, δ εοημθία ηαηενβαζίαξ ηαζ μζ πμθθαπθέξ ημο εθανιμβέξ είκαζ ιενζηά 

απυ ηα πθεμκεηηήιαηα ημο οθζημφ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα οθζηά, ιε απμηέθεζια υθμζ ιαξ έπμοιε 

εεηζηέξ βκχιεξ ηαζ ακηζθήρεζξ. Απεκακηίαξ, βζα ηζξ ιδπακζηέξ ημο ακημπέξ, ηζξ εενιμιμκςηζηέξ 

ηαζ δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ ακημπή ημο ζημ πνυκμ ηαζ ηδκ  ηαηαπυκδζδ, έπεζ 

δζαπζζηςεεί υηζ δ ημζκή βκχιδ είκαζ απμπνμζακαημθζζιέκδ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ μ 

ηαηακαθςηήξ είκαζ εθθζπχξ πθδνμθμνδιέκμξ βζα ηζξ ζδζυηδηέξ ημο.  

 Ζ ηεπκμθμβία ηαζ δ επζζηήιδ ιαξ επζηνέπμοκ κα ηαηαζηεοάγμοιε ηαζ κα πνδζζιμπμζμφιε 

οθζηά ιε ιδπακζηέξ, ιμκςηζηέξ ηθπ. ζδζυηδηεξ αζφβηνζηεξ ιε αοηέξ ημο λφθμο. Αθφβζζηα 

αηζάθζα, άεναοζηα ιέηαθθα, ιδ δζαπεναηά ζημκ ήπμ οθζηά οπάνπμοκ ζε πμθθά ενβαζηήνζα 

υπςξ ηαζ δζαηίεεκηαζ απυ εζδζηεοιέκεξ αζμιδπακίεξ. Ζ ηνίζζιδ ενχηδζδ υιςξ είκαζ δ ζπέζδ 

ηυζημοξ ηαζ ζδζμηήηςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ. αθχξ ηα κήιαηα άκεναηα οπενηενμφκ πμθθαπθχξ ζηζξ 

ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο, αθθά  ζηεθηείηε ημ ηυζημξ ηαζ ηδκ ηζιή πχθδζδξ ιζαξ ηανέηθαξ 

απυ λφθμ ηαζ ιία απυ κήιαηα άκεναηα. Αθήκμκηαξ υιςξ ζηδκ άηνδ ηδκ παναπάκς οπεναμθή, δ 

μπμία ιυκμ εέθεζ κα ημκίζεζ ηδκ ζπέζδ "απμηεθέζιαημξ - ηυζημοξ" δ θάεμξ επζθμβή οθζηχκ, 

πένα απυ ηδκ αζζεδηζηή ημοξ άπμρδ, ζοκεπάβεηαζ ιε ζπαηάθδ πνδιάηςκ ηαζ εκένβεζαξ ιε 

εθάπζζημ ή ηαζ ηακέκα πναηηζηυ υθεθμξ.  
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1. Ακημπή ζημκ πνυκμ ηαζ ηδκ οβναζία: 

Γεκ είκαζ οπεναμθή υηζ ημ λφθμ ακείζηαηαζ ζημκ πνυκμ έςξ ηαζ ανηεημφξ αζχκεξ πςνίξ 

ιάθζζηα κα νοπαίκεζ ημ πενζαάθθμκ. Απυδεζλδ είκαζ ηα άεζηηα λφθζκα ηανάαζα ζημκ αοευ ηδξ 

εάθαζζαξ δθζηίαξ 2000 ηαζ 3000 πνυκςκ ηα μπμία οθίζηακηαζ ηδκ πζμ απθή πνμζηαζία έκακηζ 

ηςκ εκηυιςκ ηαζ ιοηήηςκ: Γζαημπή μλοβυκμο 

2. Ακημπή ζηδκ ηαηαπυκδζδ, εθίρδ, ηάιρδ, εθεθηοζιυ ηαζ ηνμφζεζξ 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ ζπέζδ ακημπή ημο λφθμο - ηυζημξ επζηναημφκ 

μνζζιέκεξ πανελδβήζεζξ. Παναδείβιαημξ πάνδ, είκαζ ημζκή ακηίθδρδ υηζ ημ λφθμ ζπάεζ. αθχξ 

ηαζ ζπάεζ, αθθά πυηε, πμζμ λφθμ ηαζ πμζμ ημ ηυζημξ ημο ζε ζπέζδ ιε άθθα ακεεηηζηυηενα οθζηά; 

Σμ βεβμκυξ υηζ μζ θααέξ πμθθχκ ενβαθείςκ υπςξ ζηα ζθονζά, ζηεπάνκζα, αλίκεξ ηθπ 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ λφθμ, αηυια ηαζ ζε πχνεξ ιε πνμδβιέκεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ αζμιδπακίεξ δεκ 

είκαζ ηαευθμο ηοπαίμ.  

 

3. Πονμπνμζηαζία 

 Ο εκδεπυιεκμξ ηίκδοκμξ πονηαβζάξ μ μπμίμξ ζοκήεςξ πθακάηαζ ζηδκ αβμνά λφθζκςκ 

ηαηαζηεοχκ είκαζ οπεναμθζηυξ ηαζ ιάθζζηα ζε ζδιείμ οπένιεηνδξ παναπθάκδζδξ. Ζ ηονζυηενδ 

ηαζ ζδιακηζηυηενδ ζδζυηδηα ημο λφθμο ζημ εέια ηδξ ποναζθάθεζαξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ υηακ 

ηαίβεηαζ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ δζαημιήξ, ημ εζςηενζηυ ηδξ δζαηδνεί αηέναζα ηδκ ακημπή ημο. 

4. Θενιμιυκςζδ / δπμιυκςζδ.  

Σμ λφθμ είκαζ πνμζηζζιέκμ ι' έκακ απυ ημοξ ιζηνυηενμοξ ζοκηεθεζηέξ εενιμιυκςζδξ. 

Πυζεξ θμνέξ υθμζ ιαξ έπμοιε αββίλεζ ηαζ ιεηαθένεζ ιε βοικά πένζα λφθα θθεβυιεκα ζηδκ άθθδ 

άηνδ ημοξ; ηζξ λοθμηαηαζηεοέξ θμζπυκ, ηα παναπάκς ιεηαθνάγμκηαζ ζε γέζηδ ημ πεζιχκα ηαζ 

δνμζζά ημ ηαθμηαίνζ πςνίξ ημ επζπθέμκ ηυζημξ ηδξ εένιακζδξ ή ημο ηθζιαηζζηζημφ. Δπίζδξ, 

ζοβηνίκμκηαξ ημ λφθμ ζημκ ημιέα ηδξ δπμιυκςζδξ, ζδζυηδηα ζπεηζηά πανάθθδθδ ηδξ 

εενιμιυκςζδξ, εηεί πμο ημ λφθμ δζαθένεζ είκαζ ημ ηυζημξ ημ μπμίμ είκαζ πμθθέξ θμνέξ 

ιζηνυηενμ. 
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5. Αζζεδηζηή.  

 Έκα απυ ηα πζμ παναηηδνζζηζηά πθεμκεηηήιαηα ημο λφθμο ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα οθζηά 

είκαζ δ αζζεδηζηή ημο. Σίπμηα δεκ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ηδκ αζζεδηζηή ημο ηαζ ηδκ αίζεδζδ 

πμο πνμζδίδεζ ζε έκα πχνμ. Έπεζ ιμκαδζηή ειθάκζζδ αθθά ηαζ εοπάνζζηδ οθή. Γζαπνμκζηυ, ημ 

λφθμ δεκ θεφβεζ πμηέ απυ ηδ ιυδα ηαζ ηαοηυπνμκα δεκ είκαζ αζζεδηζηά δεζιεοηζηυ. Δίκαζ πμθφ 

ακεεηηζηυ ηαζ ζοκδοάγεηαζ επζηοπχξ ιε ημ ηθαζζηυ πενζαάθθμκ, ιε ηδκ ίδζα εοημθία πμο 

ακαδεζηκφεζ ημ ιμκηένκμ. 

6. Σέθμξ, πνμηζιχκηαξ ημ λφθμ ζοκδβμνμφιε ζηδκ πνμζηαζία ηαζ ακάπηολδ ηςκ δαζχκ! 

 Ίζςξ δ παναπάκς αθήεεζα λαθκζάγεζ βζαηί ζηδκ ημζκή ακηίθδρδ δ οθμημιία είκαζ 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ δαζχκ. Ζ πναβιαηζηυηδηα υιςξ είκαζ δζαθμνεηζηή. 

Καηανπάξ πνέπεζ κα λεπςνίζμοιε ηδκ πανάκμιδ ηαζ θδζηνζηή οθμημιία απυ ηδκ κυιζιδ ηαζ 

εθεβπυιεκδ μιυθςκα ιε ηδκ επζζηήιδ ηδξ δμζμθμβίαξ / δαζμπμκίαξ. φιθςκα ιε ηδκ εφθμβδ 

ιμνθή δαζζηήξ εηιεηάθθεοζδξ πνέπεζ κα θοηεφμκηαζ πενζζζυηενα δέκδνα απυ αοηυ πμο 

οθμημιήεδηακ. Γζαθμνεηζηά, μ δαζμηηήιμκαξ εα οπμαάειζγε - έπακε ηδκ α) ηδκ ζδζμηηδζία ημο 

ηαζ α) ηδκ παναβςβζηή ζηακυηδηα ηδξ πενζμοζίαξ ημο. Γζα κα δζαηζκδεεί θμζπυκ έκα θμνηίμ 

λοθείαξ πνέπεζ ημ θμνηίμ κα είκαζ κυιζιμ, πυζμ ιάθθμκ κα βίκμοκ εζζαβςβέξ / ελαβςβέξ ζε άθθμ 

ηνάημξ, ηαζ ζηζξ κυιζιεξ οθμημιίεξ, μζ ημνιμί οθίζηακηαζ ηαηαιέηνδζδ εθέβπμκηαζ ηαζ 

ζθναβίγμκηαζ. Φακηαζεείηε επίζδξ ηδ πενίπηςζδ υπμο μ ηάεε έιπμναξ δαζζηχκ πνμσυκηςκ είπε 

ημ δζηυ ημο δάζμξ υπςξ μ βεςνβυξ ημ πενζαυθζ ημο. Θα ήηακ πνμζεβιέκμ ηαζ πνμζηαηεουιεκμ. 

Ζ δζαθμνά ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ υηζ δ ειπμνζηή αθοζίδα έπεζ πενζζζυηενμοξ ηνίημοξ ηαζ 

δφζημθα θαίκεηαζ ή ένπεηαζ ζηδκ ζηέρδ ιαξ δ ζπέζδ ηςκ πςθήζεςκ λφθμο ιε ηδκ πνμζηαζία 

ηαζ ακάπηολδ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ.  

  

 Ωξ ζοιπέναζια ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ, ημ λφθμ εκδείηκοηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ 

θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ. Πανμοζζάγεζ ζδζαίηενα πθεμκεηηήιαηα ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα οθζηά ηαζ 

ιε ζδζαίηενα παιδθυξ ηυζημξ αβμνάξ ςξ πνχηδ φθδ αθθά ηαζ επελενβαζίαξ. Απμηεθεί έκα οθζηυ 

απυ ημ μπμίμ δζαηίεεκηαζ πμθθά εκδζαθένμκηα πανάβςβα-ζφκεεηα οθζηά ηαζ ιεηά απυ 

ηαηάθθδθδ ηαηενβαζία πανμοζζάγεζ ζδζυηδηεξ πμο ημ ηαεζζημφκ ηαηάθθδθμ αθθά ηαζ ζδζαίηενα 

εκδζαθένμκ βζα ηέημζα πνήζδ. 
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Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ηεζιέκςκ παναηίεεκηαζ ζημ πανάνηδια 1 ζεθ. 100 μνζζιμί 

ααζζηχκ εκκμζχκ υπςξ ημο θςηυξ, ημο θςηζζιμφ η.α. 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ. 

Σηόσορ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ ζπεδίαζδ εκυξ θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ ηαηαζηεοαζιέκμ 

απυ λφθμ ή πανάβςβά ημο. 

Σκοπόρ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ ανπζηά δ ιεθέηδ υθςκ ηςκ παναιέηνςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ζπεδίαζδ, 

δ ηαηαβναθή απμηεθεζιάηςκ ηαζ δ ακάπηολδ ζδεχκ επάκς ζε αοηά.   

Απχηενμξ ζημπυξ ιαξ είκαζ κα ακαπηοπεεί ιία ζδέα πμο κα ααζίγεηαζ ζε ζπεδζαζηζημφξ ηακυκεξ 

ηαζ κα πθδνεί ηζξ πνμοπμεέζεζξ πμο ηέεδηακ απυ ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία. Δκ ηέθεζ δ ζδέα εα 

πνέπεζ κα μδδβεί ζε ιία ζςζηή, ηαθαίζεδηδ, θεζημονβζηή αθθά ηαζ ηαηαζηεοάζζιδ πνυηαζδ.   

 

Γζα ηδκ μνεή εηπυκδζδ ηδξ ζπεδζαζηζηήξ δζαδζηαζίαξ πνμδβμφκηαζ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα ζηάδζα 

ακάθοζδξ ηαζ ιεθέηδξ απυ ηα μπμία πνμηφπημοκ ηα απαναίηδηα ζοιπενάζιαηα. Βαζζγυιεκμζ ζε 

αοηά βίκεηαζ εθζηηυξ μ ηαεμνζζιυξ πνμαθδιάηςκ πνμξ επίθοζδ ηαζ δ μνζμεέηδζδ ημο πεδίμο ζημ 

μπμίμ εα δναζηδνζμπμζδεμφιε. 

Σα ζηάδζα αοηά είκαζ: 

 1)Ηζημνζηή ακαδνμιή.  

 Ανπζηά ιέζς ιζαξ πενζθδπηζηήξ ζζημνζηήξ ακαδνμιήξ εα πνμζπαεήζμοιε κα 

ηαηακμήζμοιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ θςηζζηζηχκ. οβηεηνζιέκα εα παναηδνήζμοιε ηδκ πνήζδ ηςκ 

οθζηχκ ηαηά ημ πέναξ ημο πνυκμο ,ηζξ πνςιαηζηέξ ηαζ ιμνθμθμβζηέξ ηάζεζξ ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία ηςκ θαιπηήνςκ ηαζ ημ πχξ αοηή αλζμπμζήεδηε. 

2) Ένεοκα αβμνάξ.  

 Ακαθφμκηαξ έκα δείβια θςηζζηζηχκ εα ηαηαβναθμφκ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά, δδθαδή 

ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ, μ ηνυπμξ θςηζζιμφ αθθά ηαζ ημ είδμξ ζημ μπμίμ ακήημοκ ηαεχξ ηαζ δ 

πνμκμθμβία ηδκ μπμία ζπεδζάζηδηακ ηαζ ηαηαζηεοάζηδηακ. Θα βίκεζ επζπθέμκ ζδζαίηενδ 

ακάθοζδ ηαζ ένεοκα βζα λφθζκα θςηζζηζηά ιζαξ ηαζ ανιυγεζ ζημ εέια ηδξ ενβαζίαξ. 
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3) Φςηζζιυξ – Λαιπηήνεξ – Υνήζηδξ.  

 Ακαβηαίμ ζηάδζμ είκαζ δ ένεοκα βζα ημκ ηνυπμ θςηζζιμφ ζημ μπμίμ εα ηαηαβναθμφκ ηα 

είδδ ημο θςηζζιμφ, ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο ηάεε είδμοξ. Θα βίκεζ ιία 

ένεοκα βζα ηα είδδ ηςκ θαιπηήνςκ ηαζ ηδκ πνήζδ ημοξ ζηδκ ακάθμβδ πενίζηαζδ ηαζ εα βίκεζ ιζα 

εηηεκήξ ακαθμνά ζηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ υπςξ δ δζάνηεζα γςήξ ηαζ δ απμδμηζηυηδηα 

ημοξ.  

  

Θεςνχκηαξ ημ θχξ ςξ ημ ημζκυ ζδιείμ πνμσυκημξ – πνήζηδ, ημ ζδιείμ δδθαδή πμο μ πνήζηδξ 

θαιαάκεζ αοηυ πμο γδηάεζ απυ ημ πνμσυκ, εα πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ είκαζ ααζζηυ 

παναηηδνζζηζηυ εκυξ θςηζζηζημφ ηαζ επδνεάγεζ άιεζα ημκ πνήζηδ. 

4) Γζαιυνθςζδ ηαζ ακάθοζδ ημο Brief.  

 ε αοηυ ημ ζηάδζμ εα πναβιαημπμζδεεί ανπζηά ζφιθςκα ιε ηα ηαηαβεβναιιέκα 

απμηεθέζιαηα ημο πνμδβμφιεκμο αήιαημξ, δ ζφκηαλδ ημο brief. ηδ ζοκέπεζα ιέζα απυ ιζα 

θεπημιενή ηαζ εηηεκή ακάθοζδ ηαζ ακάπηολδ ημο brief εα πνμζδζμνίζμοιε ημ ηζ εηηαθμφιεεα 

κα ζπεδζάζμοιε, ημ ηζ επζθμβέξ έπμοιε ζε ηάεε πανάιεηνμ ηαζ ηα υνζα ιέζα ζηα μπμία 

ιπμνμφιε κα δναζηδνζμπμζδεμφιε. 

5) Brainstorming.  

 Άιεζα απυ ηδκ ακάθοζδ ημο Briefing, εα πενάζμοιε ζημ Brainstorming. ημ ζδιείμ 

αοηυ εα ακαπηφλμοιε αηυιδ πενζζζυηενμ ηζξ παναιέηνμοξ πμο ιαξ δυεδηακ απυ ηδκ ανπζηή 

ακάθοζδ ημο Brief. Μέζα απυ έκα ηαηαζβζζιυ ζδεχκ, εα πνμζπαεήζμοιε κα πνμζδχζμοιε ζηδκ 

ηάεε πανάιεηνμ κέα ζημζπεία πνμξ ελέηαζδ, ηα μπμία υιςξ ιπμνεί κα ιαξ επδνεάζμοκ, κα ιαξ 

δχζμοκ ιζα ηαζκμφνζα ζδέα ή ηαζ αηυιδ κα ιαξ ειπκεφζμοκ. Με απθά θυβζα εα απμηοπχζμοιε 

ζημ πανηί ζηέρεζξ ηαζ ζδέεξ πςνίξ ζδζαίηενμ θζθηνάνζζια. Μεηά απυ δζηή ιαξ επζθμβή ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηα υνζα πμο έπμοκ ήδδ ηεεεί απυ ημ ζηάδζμ ακάθοζδξ ημο Brief εα ηαηαθήλμοιε ζε 

αηνζαχξ αοηυ πμο εέθμοιε κα ζπεδζάζμοιε. 

6)ηζηζάνζζια ζδεχκ.  

 Έπμκηαξ ηαηαθήλεζ ζημ ηζ πνέπεζ ηαζ ηζ εέθμοιε κα ζπεδζάζμοιε, εα πενάζμοιε ζημ 

ζηζηζάνζζια. Θα δχζμοιε ιμνθή ζε υθεξ αοηέξ ηζξ ζδέεξ ιε απθά ζηίηζα, δμηζιάγμκηαξ 

ζπήιαηα. Οοζζαζηζηά εα πνμζπαεήζμοιε κα θακηαζημφιε ημ πνμσυκ ιαξ ιε ηδκ αμήεεζα ιζαξ 
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εζηυκαξ – εκυξ πνυπεζνμο ζπεδίμο. Μέζα απυ ηα ανπζηά ζηίηζα εα βίκεζ δζαθμβή ηαζ επζθμβή 

ιενζηχκ βζα ηδκ πεναζηένς ελέθζλή ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πνμυδμο ηυζμ ηδξ ανπζηήξ 

ζδέαξ υζμ ηαζ ηδξ ιμνθμθμβζηήξ δοκαηυηδηαξ ελέθζλήξ ημοξ. Θα πνμζπαεήζμοιε δδθαδή κα 

ακαπηφλμοιε ηαθφηενα ζηίηζα πνμζανιυγμκηαξ πνχιαηα ηαζ οθέξ, αεθηζχκμκηαξ ηδκ ιμνθή 

ηαζ πανμοζζάγμκηαξ ηάπμζεξ ααζζηέξ θεπημιένεζεξ. Ζ επζθεβιέκεξ ζδέεξ εα επακελεηαζημφκ βζα 

ημ ακ ηαθφπημοκ ηζξ απαζηήζεζξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ απυ πνμδβμφιεκα ζηάδζα. Απυ ηζξ 

εκαπμιείκακηεξ ζδέεξ πμο ακαπηφπεδηακ εα βίκεζ επζθμβή ημο ηεθζημφ ζπεδίμο - ζδέαξ.  

7)Ακάπηολδ ζπεδζαζηζηήξ πνυηαζδξ.  

 ηδκ ηεθζηή ζδέα εα βίκεζ ακάπηολδ υθςκ ηςκ επζπέδςκ. Δλεθίζζμκηαξ ηα ζημζπεία ηδξ  

εα πενάζμοιε ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο ακηζηεζιέκμο. Μέζα απυ θςημνεαθζζηζηά ηαζ ηεπκζηά 

ζπέδζα εα πνμζδζμνίζμοιε υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ πμο ηαεζζημφκ ακηζθδπηή ηδκ ιμνθή ημο, ηζξ 

ηεπκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο, ηζξ θεπημιένεζεξ ηαηαζηεοήξ ηαζ μπμζαδήπμηε 

άθθδ ζοκοθαζιέκδ ζοκζζηχζα ημο θςηζζηζημφ.  

8) Γδιζμονβία μβημιεηνζημφ ιμκηέθμο.  

 Γζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ ζδζμηήηςκ, αθθά ηαζ ηδκ ακηίθδρδ ημο υβημο ημο 

ακηζηεζιέκμο εα δδιζμονβήζμοιε έκα ιδ θεζημονβζηυ μβημιεηνζηυ ιμκηέθμ απυ απθυ οθζηυ ζε 

αδζαθυνμο ζδιαζίαξ ηθίιαηα. 

9) Γδιζμονβία πνςηυηοπμο.  

ημ ηεθεοηαίμ αοηυ ζηάδζμ εα δδιζμονβήζμοιε έκα πνςηυηοπμ, δδθαδή έκα νεαθζζηζηυ 

θεζημονβζηυ ιμκηέθμ ζε ηθίιαηα 1:1 ιε ηα αηνζαή οθζηά. 
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Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ηδκ πμνεία απυ ημ έκα αήια ζημ άθθμ εα πνέπεζ μζ ζηυπμζ 

κα είκαζ λεηάεανμζ υπςξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα, δζαηοπςιέκα ιε ζαθήκεζα ηαζ εοηνίκεζα. ε 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ, οπάνπεζ δ πζεακυηδηα κα θηάζμοιε ζε αδζέλμδμ, θακεαζιέκμ ή ηαηήξ 

πμζυηδηαξ απμηέθεζια. Δκδέπεηαζ υιςξ ζηδκ πμνεία κα ειθακζζημφκ κέα δεδμιέκα ζε 

μπμζαδήπμηε πανάιεηνμ ηαζ κα πνεζαζηεί κα επακαθάαμοιε έκα ή ηαζ πενζζζυηενα ζηάδζα. 

  
Ιςτορική Αναδρομή 

Ζρευνα αγοράσ 
Ζρευνα λαμπτήρων, 

φωτιςμοφ, χρήςτη 

Απόδοςη αποτελεςμάτων 
Διαμόρφωςη 

Briefing 

Ανάλυςη 

Brief 

Brainstorming 

Σκιτςάριςμα 

Νζα δεδομζνα προσ επανεξζταςη 

Επιλογή ιδεών 

Επιλογή τελικήσ ιδζασ 

Ανάπτυξη τελικήσ ιδζασ 

Δημιουργία 

ογκομετρικοφ μοντζλου 
Δημιουργία λειτουργικοφ 

πρωτοτφπου 
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Κεθάλαιο 1. Η εξέλιξη ηυν θυηιζηικών. 

1.1 Ιζηοπική αναδπομή. 

Ο δθεηηνζηυξ θαιπηήναξ είκαζ ημ ηθαζζζηυ πνμσυκ ςξ απμηέθεζια 

ιζαξ επζκμδηζηήξ επμπήξ. Πανυθμ πμο δ ίδζα ζδέα απαζπυθδζε έκα ιεβάθμ 

ανζειυ εθεονεηχκ ηαζ δζάθμνα ζπέδζα είπακ παηεκηανζζηεί, πνχημξ 

εθεονέηδξ πμο ηαηέεεζε ηα αηνζαή ζπέδζα ηαζ δνμιμθυβδζε ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο ιέπνζ ζήιενα βκςζημφ “θαιπηήνα ποναηηχζεςξ” ,ήηακ μ 

Thomas Edison. 

 Σμ 1879,μ βθυιπμξ ημο Edison ιε ημ δοκαηυ θςξ 

ηαζ ηδκ εφημθδ πνήζδ ημο, πνυζθενε ζηα κμζημηονζά έκα 

ιεβάθμ ηίκδηνμ βζα ηδκ πνήζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ. 

Πανά ηα πθεμκεηηήιαηα ημο δθεηηνζημφ θςηυξ, οπήνλε 

ηαεοζηένδζδ ζηδκ ακάπηολδ οπμδμιήξ εκυξ δζηηφμο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαεοζηένδζδ ζηδκ 

πηχζδ ηδξ ηζιήξ ημο νεφιαημξ, ιέπνζ υιςξ ημκ 20
μ 

αζχκα 

μπυηε ηαζ έβζκε δ δζάδμζή ημο ζε υθδ ηδκ ημζκςκία. 

ημ ιεηαααηζηυ ζηάδζμ ιεηαλφ ηδξ πενζυδμο 

ακαηάθορδξ ημο θαιπηήνα ηαζ ηδξ „αζμιδπακζηήξ επμπήξ‟ ημ δθεηηνζηυ θςξ πέναζε απυ δφμ 

ιμνθέξ. 

Ζ πνχηδ ιμνθή, δ μπμία δζήνηδζε ηαζ θζβυηενμ, ήηακ δ απθή έηεεζδ ημο βοικμφ θαιπηήνα 

ποναηηχζεςξ. ε αοηά ηα ανπζηά ζηάδζα ειθάκζζδξ ημο βθυιπμο ημο Edison, πμο μ 

δθεηηνζζιυξ ήηακ αηυια ιζα πμθοηέθεζα ηαζ ιζα ηαζκμημιία, μζ θαιπηήνεξ ήηακ απθά 

ηνειαζιέκμζ απυ ηαθχδζα ζηα πζμ πθμφζζα ζπίηζα ηαζ ζημοξ πζμ ηαθαίζεδηα δζαημζιδιέκμοξ 

πχνμοξ ηαζ απμηεθμφζακ ημ ηαιάνζ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηαζ εηείκδ ηδκ επμπή ήηακ δ ηεθεοηαία θέλδ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Γζα πανάδεζβια ,δεηάδεξ θαιπηήνεξ 

ηνέιμκηακ ζημ βναθείμ ημο πμθοεηαημιιονζμφπμο 

πνδιαηζζηή J.Pierpont Morgan (1883), εκχ ζημ Cragside 

ηδξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ ,δδιζμονβείηαζ δ πνχηδ αίθα ιε 

ηδκ δζηή ηδξ δθεηηνμβεκκήηνζα ηαζ ακήηεζ ζημκ 

ιεβαθμεπζπεζνδιαηία Lord Armstong. 

H βίλα ηος Lord Armstrong sto Cragside , 1883 

Ο Thomas Edison ζηο 
επγαζηήπιό ηος , 1878. 

Ο ππώηορ λαμπηήπαρ ηος Edison, 1879 
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Πανυθμ πμο δ ζζπφξ ημο νεφιαημξ εηείκδξ ηδξ επμπήξ ήηακ πμθφ πζμ αδφκαιδ απυ ηα 

ζδιενζκά δεδμιέκα, ζημκ ηυζιμ πμο ήηακ ζοκδεζζιέκμξ ζε έκα απαθυ θςξ πμο δδιζμονβμφζε 

αηιυζθαζνα ιε ημ ηνειυπαζβια ηςκ ηενζχκ, μ δθεηηνζηυξ θαιπηήναξ ήηακ ζδζαίηενα έκημκα 

θςηεζκυξ. Έκα ημζκυ πανάπμκμ ήηακ υηζ ημ θςξ ημο δθεηηνζημφ θαιπηήνα ηαηέζηνεθε ηάεε 

αίζεδζδ μζηεζυηδηαξ. Όπςξ είπε ηαζ μ κμιπεθίζηαξ Edith Warton, έκαξ απυ ημοξ πνχημοξ 

επαββεθιαηίεξ εζςηενζημφξ δζαημζιδηέξ, „ημ θςξ εκυξ βοικμφ βθυιπμο ηθέαεζ απυ ημοξ πχνμοξ 

ηάεε είδμξ ζδζμηδηυηδηαξ ηαζ δζαηνζηζηυηδηαξ.‟ 

Φοζζηή ελέθζλδ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο επζηναημφζε βφνς απυ ηδκ εθεφνεζδ ημο 

Edison, ήηακ ιεηά απυ είημζζ πνυκζα κα οθίζηαηαζ ιζα 

αζμιδπακία θςηζζηζηχκ πμο δζανηχξ ακαπηοζζυηακ. Σα 

θςηζζηζηά αοηά, ήηακ ζπεδζαζιέκα έηζζ χζηε κα δδιζμονβμφκ 

ζηζέξ βζα κα ιεζχκμοκ ηδκ έκηαζδ ημο θςηυξ ηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ βκςζηέξ θυνιεξ υπςξ ημο ηδνμπήβζμο ή ηδξ 

βηαγυθαιπαξ, δίκμκηαξ ζημοξ πνήζηεξ ηδξ κέαξ ηεπκμθμβίαξ ηδκ 

αζθάθεζα ηδξ πανάδμζδξ. Μυθζξ ημ 1905, δ εηαζνία Tiffany 

απαζπμθεί 200 ηεπκίηεξ βζα ηδκ παναβςβή βοάθζκςκ θςηζζηζηχκ 

ζημ κέμ ηονίανπμ ζηοθ ηδξ επμπήξ “Art Nouveau”. 

ε αοηή ηδ δεφηενδ ιμνθή πνήζδξ ημο βθυιπμο ημο 

Edison  ,ημ δθεηηνζηυ θςξ ιεηαιμνθχκεηαζ απυ ιζα απθή πδβή θςηυξ ζε έκα ακηζηείιεκμ 

δζαηυζιδζδξ, ζε έκα μζηείμ ηαζ αζζεδηζηά εοπνμζάνιμζημ θεζημονβζηυ ζημζπείμ. 

ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20
μο 

αζχκα, έκα κέμ ηφια ηαηαθεάκεζ ιε θζθυδμλμοξ 

ζπεδζαζηέξ ηαζ ανπζηέηημκεξ κα πνμηείκμοκ ζδέεξ απμημθθδιέκεξ απυ ηδκ πανάδμζδ. Οζ 

ιμκηενκζζηέξ ηδξ επμπήξ ιε ηδκ κμμηνμπία „δ θυνια αημθμοεεί ηδκ θεζημονβζηυηδηα‟, είκαζ 

ειπκεοζιέκμζ απυ ηα ιδπακήιαηα, ηζξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ηαζ ημκ πεζναιαηζζιυ ιε ηα ήδδ 

οπάνπμκηα αθθά ηαζ κέα οθζηά. Έκα απυ ηα πνχηα δείβιαηα ηδξ πενζυδμο είκαζ ημ WG24 ημο 

Willhelm Wagenfeld, ιέθμοξ ηδξ Dessow Bauhaus, ηδξ πζμ minimal ζπμθήξ ημο 20
μο

 αζχκα. 

οκδοάγμκηαξ αζμιδπακζηά ζημζπεία ηαζ εηθνάζεζξ ηδξ κέαξ αζζεδηζηήξ ιε ηδκ πνήζδ βοαθζμφ 

ηαζ ιεηαθθζηχκ ηοθίκδνςκ θςξ ήηακ πθέςκ αζοιαίααζηα θεζημονβζηυ. Σμ „TubeLight‟ ηδξ 

Eilleen Gray ήηακ αηυιδ πζμ απθυ ηαζ απμηάθοπηε ηδκ αβάπδ ηςκ ιμκηενκζζηχκ βζα ηζξ 

ηοθζκδνζηέξ θυνιεξ.     

     Φωηιζηικό για ηην εηαιπία Tiffany, 1905 



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[13] 

 

  Ο δθεηηνζηυξ θαιπηήναξ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο  ηαζ ηδκ ιμνθμθμβζηή ημο ελέθζλδ 

,δεκ ήηακ πθέμκ έκα άζπδιμ ακηζηείιεκμ ααζζηήξ θεζημονβίαξ αθθά ιένμξ ιζαξ θεζημονβζηήξ 

ιδπακήξ πμο είπε ζημπυ κα δζαημζιεί ημκ πχνμ ιε θςξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ 

επδνεαζιέκδξ απυ ηδκ ιδπακζηή ζπεδίαζδξ, είκαζ ημ επζηναπέγζμ θςηζζηζηυ „Angelpoise‟ 

ζπεδζαζιέκμ απυ ημκ George Cawardine  ημ 1930. 

              

 WG24 ηνπ Willhelm Wagenfeld          TubeLight’ ηεο Eilleen Gray       Angelpoise ηνπ George 

Cawardine 

Ο δεφηενμξ παβηυζιζμξ πυθειμξ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ιδκ επδνεάζεζ ημκ ημιέα. Οζ 

ζηαθμί εηιεηαθθεφμκηαζ  ηζξ δζαιμνθςεείζεξ ζοκεήηεξ ηαζ αμιαανδίγμοκ ημκ ηθάδμ ιε κέεξ 

ζδέεξ ηαζ ζπεδζαζηέξ. ημ ιεηαπμθειζηυ ζηάδζμ, ηαηά ηδκ ακαηαηαζηεοή ηδξ Ηηαθζηήξ 

μζημκμιίαξ, άκεζζε ιζα ζοκενβαζία ιεηαλφ θζθυδμλςκ ζπεδζαζηχκ ηαζ ηαηαζηεοαζηχκ. 

πεδζαζηέξ ηαζ ανπζηέηημκεξ ενβάζηδηακ ςξ ζοιαμοθάημνεξ ζε επχκοιεξ εηαζνίεξ ηαζ ζε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ έζηδζακ ηζξ δζηέξ ημοξ αζμιδπακίεξ „παίγμκηαξ‟ ιε κέα οθζηά ηαζ 

ηεπκμθμβίεξ, ιε εηεαιαςηζηά απμηεθέζιαηα. Σα θςηζζηζηά, ηα μπμία δεκ απαζημφζακ ιεβάθμ 

ηυζημξ παναβςβήξ, αθθά ιέζς ηδξ ορδθήξ αζζεδηζηήξ, ηαεζένςζακ ιζα ζδζαίηενδ αλία design, 

ηέκηνζζακ ημ εκδζαθένμκ ηδξ πμθοηεθμφξ αβμνάξ ηαζ έβζκακ έκα απυ ηα ηονίανπα είδδ ημο 

ζηαθζημφ ειπμνίμο. ε αοηήκ ηδκ δζαδζηαζία, δ ζπέζδ ιεηαλφ ζπεδζαζιμφ θςηζζηζηχκ ηαζ 

ηεπκμθμβζηήξ οπενμπήξ έβζκε αηυιδ ζηεκυηενδ. 

ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70, ανηεημί ζπεδζαζηέξ πνμσυκηςκ, εζδζηυηενα ζηδκ Ηηαθία, 

έδεζπκακ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ ηαζ ζημζπεία ημφναζδξ βζα ημ „παναδμζζαηυ‟ design ζημκ 

αζμιδπακζηυ ζπεδζαζιυ. ηδκ πνμζπάεεζα κα ηαηαπμθειήζμοκ αοηυ πμο έαθεπακ κα 
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επακαθαιαάκεηαζ κα οπενααίκεζ ημκ ιπακαθζζιυ ζηα ακηζηείιεκα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, 

απέηηδζακ ναβδαία ιζα anti-design πεπμίεδζδ ,ζπυνμοξ ηδξ μπμίαξ είπακ θοηέρεζ ζηα ηέθδ ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ δεηαεηίαξ. Σα πμθφ ζδζαίηενα πεζναιαηζηά θςηζζηζηά ημο Alessandro Mendini ηαζ 

ημο Michel de Lucchi βζα ημ ζημφκηζμ Alchimia ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 80, ιε ηα 

πνδζζιμπμζδιέκα ζφνιαηα, ηζξ αζοκήεζζηεξ θυνιεξ ηαζ ηα έκημκα πνχιαηα, δείπκμοκ ηδκ ηάζδ 

κα δζαανχζμοκ ηδκ αοζηδνυηδηα ημο ζηοθ πμο ιέπνζ ηχνα οπήνπε.  

  Ζ δμοθεζά ημο Achille Castiglioni ηαζ ηςκ αδενθχκ ημο Livio ηαζ Pier Giacomo 

απμηαθφπηεζ ημ εκδζαθένμκ ζημ πάκηνεια ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ελέθζλδξ ιε έκα παζπκζδζάνζημ ζηοθ, 

ιε απμηέθεζια ακηζηείιεκα παναηηδνζζιέκα ςξ „ζφκεεζδ έημζιςκ‟. Σμ “Toio” ,ημ ημνοθαίμ 

θςηζζηζηυ ημο είδμοξ, μ ζοκδοαζιυξ δδθαδή εκυξ ηαθαιζμφ ρανέιαημξ, εκυξ θακανζμφ 

αοημηζκήημο ηαζ ιζαξ πνζμκμημνδέθαξ είκαζ έκα ιδπακζηυ ζφιπθεβια ιεηαιμνθςιέκμ ζε 

θςηζζηζηυ ηαζ ιάθζζηα απυ ηα πνχηα πμο ζοκακηάιε ηδκ πνήζδ ημο θαιπηήνα αθμβυκμο.  

   

   Οη αδεξθνί Castiglioni κε ην θσηηζηηθό Taccia         Toio , Castiglioni , Flos 

Ανηεηά πνυκζα πνζκ δ ηάζδ „high tech‟ βίκεζ ηδξ ιυδαξ, πμθθά ζπέδζα ηςκ Castiglioni 

πνμέαθεπακ ηδκ επζννμή πμο εα είπακ θαιπηήνεξ εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ π.π. θακάνζα 

αοημηζκήηςκ, θςηεζκέξ επζβναθέξ, θθαξ θςημβναθζηχκ ιδπακχκ η.α. ζηδ ζπεδίαζδ θςηζζηζηχκ 

μζηζαηήξ πνήζδξ. ημ ένβμ άθθςκ ζπεδζαζηχκ παναηδνμφιε υηζ ηα θςηζζηζηά βίκμκηαζ πζμ 

πμθοηεθή, ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ πζμ minimal ηαζ βεκζηυηενα δζαθμνμπμζμφκηαζ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ ηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ απυ αοηά πμο ιέπνζ εηείκδ ηδκ επμπή βκςνίγαιε. οζηήιαηα 

θςηζζιμφ υπςξ ημ „Tizio‟ , έκα απυ ηα θςηζζηζηά βναθείμο ιε ηζξ πενζζζυηενεξ πςθήζεζξ 

παβημζιίςξ, ζπεδζαζιέκμ ημ 1932 απυ ημκ Richard Sapper ηαζ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία ηδκ 

Artemide , ηαζ ημ „Jill‟, ζπεδζαζιέκμ ημ 1978 απυ ημκ Santiago Miranda ηαζ ηαηαζηεοάζηνζα 
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εηαζνία ηδκ Flos, απμδεζηκφμοκ ηδκ ηάζδ ηςκ ζηαθχκ ζπεδζαζηχκ κα δδιζμονβμφκ θςηζζηζηά ηα 

μπμία έπμοκ άηνςξ δζαημζιδηζηυ νυθμ αηυια ηαζ υηακ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ.                

           

Tizio , Richard Sapper , Artemide   Jill , Santiago Miranda , Flos     Οη πξώηνη ιακπηήξεο αινγόλνπ 

  Με ηδκ εθεφνεζδ ημο θαιπηήνα αθμβυκμο παιδθήξ έκηαζδξ αθθά ηαζ ιζηνυηενςκ 

δζαζηάζεςκ, δ ηάζδ βζα ιζκζαημονζζιυ επζηαπφκεδηε. Ζ ηαεανυηδηα ηαζ ημ πναβιαηζηυ πνχια 

πμο έηπειπε μ θαιπηήναξ αθμβυκμο, ημκ έηακε ακεηηίιδημ ζακ πδβή θςηυξ, ακηζηαεζζηχκηαξ 

ζε εθάπζζημ πνμκζηυ δζάζηδια ημοξ παθαζμφ ηφπμο βθυιπμοξ ιε ημοξ πνοζμφξ ηυκμοξ, δίκμκηαξ 

ζημοξ ζπεδζαζηέξ αηυιδ έκα πμθφ δοκαηυ ενβαθείμ.  

  Ζ πνχζιδ επζδνμιή ζημ ιεηαιμκηένκμ lighting design πμο παναηδνείηαζ, αημθμοεήεδηε 

απυ ημ ζημφκηζμ Memphis, ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφζακ αζοκήεζζηεξ ημηειζηέξ θυνιεξ ηαζ 

πμθοζηνςιαηζηά οθζηά βζα ηδκ δδιζμονβία θςηζζηζηχκ πνμσυκηςκ πμο ήηακ ζοιαμθζηά 

πθμφζζα, πανυθμ πμο ζηενμφζακ θεζημονβζηυηδηαξ. Ζ μζημκμιζηή ηνίζδ ηαοζίιςκ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 80 οπμζηήνζλε αηυιδ πζμ έκημκα αοηήκ ηδκ εηθναζηζηή πνμζέββζζδ ημο design 

θςηζζηζηχκ, εζδζηυηενα αοηήκ ηδκ πενίμδμ πμο ημ θεζημονβζηυ design είπε βίκεζ ηυζμ δζαηνζηζηυ 

πμο άββζγε ηα υνζα ηδξ αμναηυηδηαξ. Με ηζξ ηεπκζηέξ απυρεζξ θςηζζιμφ πθέμκ ελεθζβιέκεξ ηαζ 

πνμζεβιέκεξ ζε ορδθυ επίπεδμ , μζ ζπεδζαζηέξ ήηακ εθεφεενμζ κα ακαηαθφρμοκ ηζξ πζμ 

ζοιαμθζηέξ έκκμζεξ  ημο „δζαθςηζζιμφ‟ ηαζ ηδκ ζδέα ημο θςηζζιμφ ςξ ιεηαθμνά.  

  Σδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ, παναηδνμφιε ιία κέα ζπεδζαζηζηή ηαηεφεοκζδ, πζμ 

εηθναζηζηή, επζημζκςκζαηή ηαζ εεηζηχξ ιε πνήζδ απθήξ ηεπκμθμβίαξ. Ζ δεηαεηία ημο 90, έθενε 

οπενιεβέεδ πνμυδμοξ ζηδκ ηεπκμθμβία θαιπηήνςκ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηδκ εζζαβςβή ηςκ 

CDM θαιπηήνςκ (ceramic discharge mercury). Σμ θςξ υπζ ιυκμ εηπειπυηακ πζμ δοκαηυ ηαζ 

εζηζαζιέκμ ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ θαιπηήνα αθμβυκμο, αθθά ήηακ πζμ ηαεανυ ηαζ θεοηυ ηαζ 

πανείπε ηαθφηενδ πνςιαηζηή θςημζηίαζδ, πανάβμκηαξ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ ζημκ ιεηαπναηζηυ 
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ημιέα. ηδκ εέζδ ημο θαιπηήνα αθμβυκμο εζζαάθθμοκ μζ ελεθζβιέκμζ ζφκ8εημζ θαιπηήνεξ 

θεμνζζιμφ βζα πνήζδ αηυιδ ηαζ ζε ζδιεζαημφξ πνμαμθείξ ιε ζημπυ ηδκ ιείςζδ ηδξ 

εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ. Οζ ζδιενζκμί „πνάζζκμζ‟ (μζημθμβζημί παιδθήξ ηαηακάθςζδξ) 

θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ είκαζ ηαηά 80% πζμ απμδμηζημί απυ ημοξ ζοιααηζημφξ θαιπηήνεξ ιε κήια 

αμθθναιίμο ηαζ ιε 800% ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ. 

                  

               CMD Λακπηήξεο             Λακπηήξεο Φζνξηζκνύ      Λακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο 

Αοηή δ ακάπηολδ ζοιαάδζζε ιε ηδκ ακηίθδρδ υηζ ημ θςξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ 

δζάεεζδ ηαζ ηα επίπεδα απυδμζδξ ενβαζίαξ. Σμ θοζζηυ θςξ διέναξ αθθάγεζ δζανηχξ, απυ 

εθαθνφ ηυκμο νμγ ηδξ ακαημθήξ ζε πμθφ ακμζπηυ ηαζ γςκηακυ ηίηνζκμ ημο ιεζδιενζακμφ ήθζμο 

ηαζ ζε γεζηυ πμνημηαθί ηδξ δφζδξ, εκχ δ πθεζμρδθία ηςκ θςηζζηζηχκ πνμζθένμοκ έκα ζοκεπχξ 

ζηαεενυ απανάθθαηημ θςξ. Αοηυ ιπμνεί κα επζθένεζ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ ζημοξ 

αζμνοειμφξ ιαξ, επδνεάγμκηαξ ηα επίπεδα ηδξ ζεναημκίκδξ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. Δίκαζ 

απμδεδεζβιέκμ βεβμκυξ υηζ δ έθθεζρδ έηεεζδξ ζημ δθζαηυ θςξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαηάεθζρδ 

ή Δπμπζαηή οκαζζεδιαηζηή Γζαηαναπή. (ΔΓ ζαηνζηυξ υνμξ). Μεθεηχκηαξ αοηά ηα θαζκυιεκα 

,ιυθζξ ημ 1993 μζ παναβςβμί θςηζζηζηχκ Erco ηαζ iGuzzini επζκυδζακ έκα ζφζηδια πμο 

ιζιμφηακ ηδκ δζαηφιακζδ ημο δθζαημφ θςηυξ απυ ηδκ ακαημθή ιέπνζ ηδκ δφζδ ημο ηαζ ιάθζζηα 

ιε ηδκ ακηίζημζπδ χνα ηαζ πενζμπή.  

  Μεηά ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 90, εηαζνίεξ υπςξ δ Artemide λεηίκδζακ κα πανάβμοκ 

έκα κέμ είδμξ ηαθαίζεδημο θςηζζιμφ πμο πνμζέθενε δζάθμνα επίπεδα έκηαζδξ ηαζ απμπνχζεςκ 

χζηε κα πνμζανιυγεηαζ ημ θςξ ζηζξ ακάθμβεξ δζαεέζεζξ. Ζ ακενςπμηεκηνζηή πνμζέββζζδ ημο 

design (human-center design) ζηυπεοζε ζηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ αίζεδζδξ ημο „εογήκ‟ ιέζς ημο 

θςηζζιμφ ηαζ πνυζθενε ζημκ πνήζηδ ιζα ζδζαίηενα πνμζανιυζζιδ ιμνθή πνήζδξ. Γζα 

πανάδεζβια ημ “Jack”, ζπεδζαζιέκμ ημ 1996 απυ ημκ Tom Dixon ηαζ παναζηεοάζηνζα εηαζνία 

ηδκ Eurolounge, είκαζ έκα ακηζηείιεκμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είηε βζα θςηζζηζηυ, είηε βζα παιδθυ 
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ηάεζζια. Σμ πμζδηζηυ „Lucellino‟ ημο  Ingo Mayer to ζπεδζαζιέκμ ημ 1992 βζα ηδκ Mayer Mt, 

είκαζ έκα απθμφζηαημ θςηζζηζηυ, απυ έκα βθυιπμ ηαζ ιζηνά θηενά, ζηαειυξ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ 

θςηζζηζηχκ. Σμ μκεζνζηυ „Rosy Angelis‟ ημο Philippe Starck ,ζπεδζαζιέκμ ημ 1994 βζα ηδκ Flos, 

ηνφαεζ ημκ θαιπηήνα ζημ ιοζηήνζμ. 

         

Jack , Tom Dixon , Euroluce       Lucellino, Ingo Maurer , 1992    Rosy Angelis ,  Starck , Flos 

  

  Ο ζοκαζζεδιαηζηυξ πανάβμκηαξ ημο θςηζζιμφ θαιαακυηακ ζμαανά οπυρδ απυ ημοξ 

ηαηαζηεοαζηέξ ηαζ μζ ελεθίλεζξ απμδεζηκφμοκ υηζ ζημ ιέθθμκ δ αανφηδηα ημο γδηήιαημξ εα 

ήηακ αηυιδ ιεβαθφηενδ. ε ηέημζα ζπέδζα, ημ επίπεδμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πμο βίκεηαζ πνήζδ, δεκ 

είκαζ ημ ααζζηυ εέια. Ζ μοζία ημο εέιαημξ είκαζ ημ ίδζμξ ημ θςξ ηαζ δ ιμκαδζηή ζηδκμεεηζηή 

πανμοζίαζή ημο. 

 

1.2 Ο θυηιζμόρ ζηο ζήμεπα και ηο αύπιο. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ ηαηαβναθεί πνςημθακή επίπεδα ηαζκμημιζχκ ζημ πχνμ ηδξ 

αζμιδπακίαξ ημο θςηζζιμφ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ Δονχπδ. Πναβιαηζηά, ηνίκμκηαξ απυ ηδκ 

Biennale „Euroluce‟ ημο Μζθάκμο ή απυ ημ ηαηάζηδια ζημ ιμοζείμ Design ημο Λμκδίκμο, ηδκ 

εηήζζα έηεεζδ industrial design ηδξ Βανηεθχκδξ ηαζ ηδξ Άζκηπμαεκ ή απυ έκα λεθφθθζζια εκυξ 

πενζμδζημφ ζοζπεηζγυιεκμο ιε εέιαηα design ηαζ δζαηυζιδζδξ, ηαηαθαααίκεζ ηακείξ υηζ δ 

πθεζμρδθία ηςκ πζμ εκδζαθένςκ ζδεχκ ηαζ πνμσυκηςκ, πνμένπμκηαζ απυ ημκ ημιέα ημο 

θςηζζιμφ. Νέα ελεθζβιέκα ζφκεεηα οθζηά ηαζ ηεπκμθμβίεξ ζοκεπίγμοκ κα αολάκμοκ ηζξ 

πζεακυηδηεξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ θςηζζηζηχκ, εκχ ηδκ ίδζα ζηζβιή ιζα 
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ιεηαθθαβή ζηδκ έιθαζδ ηδξ ημοθημφναξ απυ θεζημονβζηή ζε ζοκαζζεδιαηζηή, δζεονφκεζ ηδκ 

αζζεδηζηή ηςκ ζπεδζαζηχκ. Ζ ακδζοπία ηςκ ζφβπνμκςκ ζπεδζαζηχκ ιε ημκ αζζεδζζαζιυ ηαζ ημκ 

πμζδηζηυ δοκαιζζιυ ημο θςηζζιμφ, εκίζποζακ ημ ήδδ αολακυιεκμ εκδζαθένμκ ημο αβμναζηζημφ 

ημζκμφ. Πμθθά ζπέδζα ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ υπςξ ημ „Light  Shade Shade‟ ημο Jurgen 

Bey(1999) ηαζ ημ „Blossom‟ ημο Tord Boontje εοιίγμοκ πενζζζυηενμ ένβα βθοπηζηήξ ηέπκδξ 

πανά θεζημονβζηά ενβαθεία θςηζζιμφ. Ο δθεηηνζηυξ θςηζζιυξ ζήιενα έπεζ ηενδίζεζ αηυια έκα 

ζδιείμ ηεπκμθμβζηήξ ακυδμο ζηδκ ελέθζλή ημο. Ο θαιπηήναξ ποναηηχζεςξ πμο ηάθορε 

πενζζζυηενμ απυ έκακ αζχκα, ακηζηαεζζηάηαζ ζήιενα εοπάνζζηα απυ κέαξ ηεπκμθμβίαξ ιζηνμφξ 

θαιπηήνεξ ηα θεβυιεκα LED (Light Emitting Diode). Αοημί μζ ιζηνμζημπζημί ακεεηηζημί 

βθυιπμζ πμο ειθακίγμκηακ ανπζηά ζε μιάδεξ ηςκ ηνζχκ, (έκα ηυηηζκμ ,έκα πνάζζκμ ηαζ έκα ιπθε 

έηζζ χζηε ημ ηεθζηυ παναβυιεκμ πνχια κα είκαζ άζπνμ) έπμοκ δζάνηεζα γςήξ απυ 40 ιέπνζ 50 

πνυκζα ηαζ θυβς ηαηαζηεοήξ δεκ ακαπηφζζμοκ εενιυηδηα. Όζμ ακαθμνά ηδκ θςηεζκυηδηα ημοξ, 

πενίπμο 10 θεοηά ημζκά LEDs ζζμδοκαιμφκ ιε έκακ ημζκυ θαιπηήνα ,έηζζ είκαζ εοκυδημ υηζ 

ζηδκ επυιεκδ δεηαεηία εα είκαζ μζ ακηζηαηαζηάηεξ ηςκ οπανπυκηςκ πδβχκ θςηζζιμφ. Κάηζ 

ηέημζμ έπεζ ήδδ λεηζκήζεζ ιε ηα LED κα ειθακίγμκηαζ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία, ζε μζηζαηέξ 

ζοζηεοέξ ηαζ ηαεδιενζκά κα εζζαάθμοκ ζε υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ.  

                              

           Light Shade Shade , Jurgen Bey     Blossom , Tord Bontje         Light Emitting Diode LED 

 

Σμ 2002 μ Joseph C.Oberle, βεκζηυξ δζεοεοκηήξ ηδξ General Electrics Lighting, 

πνμέαθερε υηζ ηα 20 lumens ακά watt πμο πανήβαβε έκα LED, εα δζπθαζζάγμκηακ ζε 5 πνυκζα. 

Γομ πνυκζα ιεηά ηδκ ακαημίκςζδ ηδξ πνυαθερδξ, δ εηαζνία Silicon Valley Lumileds ακέπηολε 

έκα LED ζηακυ κα πανάβεζ 120 lumens ακά watt, λεπενκχκηαξ εεαιαηζηά ηδκ πνυαθερδ ημο 

C.Oberle. Σμ εφνμξ απμδμπήξ ηςκ LEDs ηαζ δ πνμαθεπυιεκδ πνήζδ ημοξ, δ αολδιέκδ γήηδζδ 
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ηαζ δ ακάβηδ βζα πενζζζυηενδ ζιίηνοκζδ ηςκ δζαζηάζεςκ ημοξ μδήβδζακ ζηδκ εθεφνεζδ 

θεοηχκ LED. Πανυθα αοηά οπήνπε έκα πνμζςνζκυ ιεζμκέηηδια: ηα θεοηά LEDs είπακ 

ιζηνυηενδ δζάνηεζα γςήξ, βζαηί δ ζοβηυθθδζδ ημο πθαζηζημφ θαιπηήνα ζηδκ πθαηέηα 

πνμηαθμφζε ηδ δδιζμονβία εκυξ έκημκα ζημφνμο θθμζμφ ηαηά ηδκ έηεεζή ημο ζηδκ αηηζκμαμθία 

UV. Σμ πνυαθδια ακηζιεηςπίζηδηε ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ. ήιενα ζηδκ παναβςβή οπάνπμοκ ήδδ δζάθμνα ιεβέεδ ηαζ 

πνχιαηα LED εκχ δ θςηεζκυηδηα ηςκ θεοηχκ θηάκεζ ηα 173 lumens ακά watt.  

                                 

                                     Super Bright White Leds                   OLEDs 

            Αηυιδ έκα είδμξ πδβήξ θςηυξ εεςνείηαζ απαναίηδημ κα επζζδιακεεί, ακ ηαζ ανίζηεηαζ 

ζηα πνχζια ζηάδζα πνήζδξ ημο ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ελέθζλδξ ημο, ζοβηαηαθέβεηαζ ήδδ ζηα 

πνμσυκηα „hi-tech‟. Σα OLED (Organic Light Emitted Devices) είκαζ δζαθακή εοέθζηηα θφθθα 

ηαζ δείπκμοκ υηζ εα θένμοκ επακάζηαζδ ζημκ πχνμ ηςκ θςηζζηζηχκ ηαζ υπζ ιυκμ. Δπίζδξ 

βκςζηά ηαζ ςξ Electro-Luminescence (EL film), ηα OLED εα εειεθζχζμοκ ιζα ηεθείςξ κέα ηαζ 

δζαθμνεηζηή αζζεδηζηή ζημκ πχνμ ηδξ ζπεδίαζδξ θςηζζηζηχκ ημο ιέθθμκημξ, θυβς ηςκ πμθφ 

ααζζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ημοξ, δδθαδή ηδκ εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, ηδκ ιδδεκζηή 

παναβςβή εενιυηδηαξ, ηδκ εθαζηζηυηδηα αθθά ηαζ ημ είδμξ ημο θςηζζιμφ πμο πανάβμοκ. 

Πνςημπμνζαημί ζπεδζαζηέξ υπςξ μ Sam Buxton πεζναιαηίγμκηαζ ιε ηδκ κέα αοηή ηεπκμθμβία ηαζ 

ηδκ εκηάζζμοκ ζε κέα ζπέδζα ηαζ πνμσυκηα ιε πνςηυηοπα απμηεθέζιαηα. Αοημφ ημο είδμοξ ηα 

θζθι ζηδκ μοζία είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ οπεναμθζηά θεπηέξ ζηνχζεζξ δζάθακμο εθαζηζημφ 

πθαζηζημφ ιε ζηνχζεζξ πμθοιενχκ πμο πενζέπμοκ θςζθμνμφπα ζοζηαηζηά ακάιεζα απυ 

δθεηηνυδζα. Σα OLEDs ανπζηά πνδζζιμπμζμφκηακ  ζε νμθυβζα πεζνυξ, ζε ηζκδηά ηδθέθςκα, ζε 

ιζηνά ζδιεία θςηζζιμφ ηαζ ζε θςηεζκέξ επζβναθέξ. Ζ πνήζδ ημοξ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία 

έβζκε πνχηδ θμνά ημ 2007 απυ ηδκ εηαζνία Maybach, παναβςβυ ηςκ πθέμκ πμθοηεθχκ 

αοημηζκήηςκ, ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζεζνάξ αοημηζκήηςκ ιε ζδζαίηενεξ εηαάζεζξ. Ζ 



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[20] 

 

εηαζνία Bree ιε ημ ενβαζηήνζμ ηδξ Bayer Materials ηοηθμθυνδζακ ιζα ηζάκηα πεζνυξ απυ fiber 

carbon, OLEDs ηαζ solar panel έηζζ χζηε κα είκαζ εκενβεζαηά αοηυκμιδ, εθαθνφηενδ απυ 1500 

βναιιάνζα ηαζ κα θςηίγεζ ημ εζςηενζηυ ηδξ ηαηά ημ άκμζβια ηδξ αμδεχκηαξ ημ πνήζηδ κα ανεζ 

ημ μηζδήπμηε δ κα δζααάζεζ η.α. ήιενα ηα OLED έπμοκ ελεθζπηεί ηυζμ χζηε κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ςξ ηδθεμνάζεζξ αθθά αηυια ζε δμηζιαζηζηυ ζηάδζμ. 

          

    Πξνβνιή Video ζε OLED          Sam Baxton , Clone Chaise , 2009 

  

  ηδκ ακαγήηδζδ βζα απμδμηζηυηενα ςξ πνμξ ηδκ εκένβεζα ζοζηήιαηα έπεζ δμεεί θνέζηζα 

χεδζδ θυβς ημο ημνεζιμφ ηςκ εκενβεζαηχκ πνχηςκ οθχκ, ηδκ δζάεεζδ βζα μζημκμιία αθθά ηαζ 

βζα ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ. Ζ δζανηήξ άκμδμξ ηδξ ηζιήξ ημο πεηνεθαίμο, ηδξ πνχηδξ φθδξ δδθαδή 

βζα ηα πθαζηζηά, βζα ηαφζζια ηαζ εένιακζδ αθθά ηαζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ ηδξ επμπήξ 

θακενχκμοκ υηζ μζ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ εκένβεζαξ υπςξ δ δθζαηή ιε ηα θςημαμθηασηά ηαζ δ 

αζμθζηή ιε ηζξ ακειμβεκκήηνζεξ εα απμηεθμφκ ιζα αζχζζιδ θφζδ βζα ημ εέια ημοθάπζζημκ ημο 

θςηζζιμφ. ηδκ ηεπκμθμβζηά ακεπηοβιέκδ Ηαπςκία ήδδ ζπεδζάγμκηαζ ηηήνζα ιε δζαθακή 

θςημαμθηασηά ηαζ OLED εκζςιαηςιέκα ζηα πανάεονα βζα ημκ θςηζζιυ πχνςκ. Πανάθθδθα ,δ 

αζμιδπακία θςηζζηζηχκ – θςηζζιμφ ζοκεπίγεζ κα ενεοκά, κα πεζναιαηίγεηαζ ηαζ κα ακαηαθφπηεζ 

αηυιδ πζμ απμδμηζηυηενεξ θφζεζξ ςξ πνμξ ηδκ έκηαζδ, ημ πνχια ,ηδκ ηαηακάθςζδ ηαζ ηδκ 

δζάνηεζα γςήξ. ημ ιέθθμκ υπςξ ηαζ ζημ πανεθευκ, μ νυθμξ ηςκ ζπεδζαζηχκ είκαζ κα ανίζημοκ 

ημκ ζδακζηυηενμ ηνυπμ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ελεθίλεςκ ηδξ ηεπκμθμβίαξ αθθά ηαζ ιέζα απυ 

ηδκ ηεπκμβκςζία ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ πμο οπενααίκμοκ ηδκ πναηηζηυηδηα ηαζ ζοβπνυκςξ 

απμεακαηίγμοκ ηδκ ιαβζηά πμζδηζηή μιμνθζά ημο θςηυξ.  
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1.3 Αποηελέζμαηα ιζηοπικήρ αναδπομήρ.  

 

Απυ ηδκ ζζημνζηή ακαδνμιή ηαζ ηδκ πνμκζηή ένεοκα αβμνάξ, ζοιπεναίκμοιε υηζ  

- Σμ λφθμ πανυθα ηα πθεμκεηηήιαηα πμο ημ δζέπμοκ ςξ πνμξ ηα θμζπά οθζηά (βοαθί, 

ιέηαθθμ, πθαζηζηυ, ζφκεεηα η.α.) δεκ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζδζαίηενα ζηδκ ηαηαζηεοή 

θςηζζηζηχκ.  

- Γίκεηαζ πνήζδ ημο ηονίςξ ζηδκ ηαηαζηεοή αάζεςκ, ιπνάηζςκ ηαζ υπζ ζημ θςηζγυιεκμ 

ιένμξ υπςξ μζ απθίηεξ, ηα αιπαγμφν ηαζ ηα ηαπέθα. Δίκαζ εθάπζζηα ηα θςηζζηζηά ζχιαηα 

ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ ημ λφθμ ςξ ηφνζμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ.  

- Τπάνπεζ ιζα πενίμδμξ ακάιεζα ζημ 1950 ιε 1959 υπμο παναηδνείηαζ ιζα πνμζπάεεζα 

ηαεζένςζδξ ημο οθζημφ ζημκ ηθάδμ ιε εκδζαθένμκηα δείβιαηα αθθά ηεθζηά απμδείπηδηε 

υηζ θυβμ ιεζμκεηηδιάηςκ υπςξ ημ βεβμκυξ υηζ ημ λφθμ ηαίβεηαζ ,ηαζ μζ θαιπηήνεξ ηυηε 

πανήβαβακ ιεβάθδ εενιμηναζία, αθθά ηαζ ημ υηζ είκαζ οβνμζημπζηυ οθζηυ, ημ λφθμ 

πνμηζιμφκηακ  θζβυηενμ απυ άθθα οθζηά . 

-  ηζξ ιένεξ ιαξ, υπμο ιε ημ ηδκ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηςκ θαιπηήνςκ ηαζ ηδκ ηάζδ 

ελάθεζρδξ ημο θαζκμιέκμο ακάπηολδξ εενιμηναζίαξ ηςκ θαιπηήνςκ, ηάηζ πμο 

ζοκεπάβεηαζ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ απυζηαζδξ οθζημφ – θαιπηήνα, δεκ ζοκακηάιε 

δείβιαηα εηιεηάθθεοζδξ ημο βεβμκυημξ ηαζ ημ λφθμ δεκ πνμηζιάηε βζα ηδκ αζμιδπακζηή 

παναβςβή θςηζζηζηχκ. 
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Κεθάλαιο 2. Έπεςνα Αγοπάρ.  

2.1 Γειγμαηολόγιο ππορ ανάλςζη, καηαγπαθή σαπακηηπιζηικών δειγμάηυν. 

ημ πανυκ ζηάδζμ πναβιαημπμζείηαζ ιζα ένεοκα αβμνάξ βζα ηα πζμ δδιμθζθή θςηζζηζηά, 

δδθαδή ηα ζοζηήιαηα θςηζζιμφ ιε ηζξ πενζζζυηενεξ πςθήζεζξ δζεεκχξ , ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 

ηαζ θςηζζηζηά ιε ζδζαζηενυηδηεξ πμο δ πανμοζία ημοξ ζημ δεζβιαημθυβζμ εεςνείηαζ 

εκδζαθένμοζα. ημπυξ ηδξ ένεοκαξ αβμνάξ είκαζ άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ πνμηζιήζεζξ ημο 

αβμναζηζημφ ημζκμφ, ηζξ ηάζεζξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ, ηζξ πζεακέξ εθθείρεζξ αθθά ηαζ ηα 

μζημκμιζηά ιεβέεδ ηδξ αβμνάξ. ακ δείβια πνδζζιμπμζμφιε εηαηυ (100) θςηζζηζηά απυ υθεξ ηζξ 

ηαηδβμνίεξ ,απυ ηνζάκηα ηέζζενζξ ηαηαζηεοάζηνζεξ εηαζνίεξ, ιε βκχιμκα ηδκ δδιμηζηυηδηά ημοξ 

ηαζ ηδκ ζοπκυηδηα πανμοζίαξ ημοξ ζε πχνμοξ ιε ζδζαίηενδ αζζεδηζηή, αθθά ηαζ ηδκ πνμαμθή 

ημοξ απυ εηεέζεζξ θςηζζηζηχκ είηε ζε πναβιαηζηυ είηε ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ. ηα δείβιαηα 

βίκεηαζ ηαηαβναθή ηςκ παναηάης παναηηδνζζηζηχκ: 

 Τθζηυ ηαηαζηεοήξ  

 Υνμκμθμβία Πνχηδξ Καηαζηεοήξ 

 πεδζαζηήξ 

 Δίδμξ θςηζζηζημφ 

 Δίδμξ πνδζζιμπμζμφιεκμο θαιπηήνα 

 Δκδεζηηζηή ηζιή 

 Καηαζηεοάζηνζα εηαζνία   

 

Όκμια: Acrillica 

πεδζαζηήξ: JoeColombo 

ΈημξΠαναβςβήξ: 1962 

Καηαζηεοαζηήξ: O-Luce 

Τθζηυ: Perspex,Πμθοιεεαηνοθζηυ  

Λαιπηήνεξ: 1xΑθμβυκμο6W  

Δίδμξ: Δπζηναπέγζμ 

Σζιή:                 1472€ 

Σμ πθήνεξ δεζβιαημθυβζμ ανίζηεηαζ ζημ πανάνηδια 2 ζεθ102.  



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[23] 

 

2.2 Καηαγπαθή αποηελεζμάηυν. 

ε εηαηυ (100) θςηζζηζηά ζχιαηα ηαηαβνάθδηε πνήζδ ηςκ παναηάης οθζηχκ ςξ ααζζηυ οθζηυ 

ηαηαζηεοήξ: 

 Μέηαθθμ ζε  είημζζ ηέζζενα (24), άνα ζε πμζμζηυ 24%. 

 Πθαζηζηυ ζε είημζζ δφμ (22), άνα ζε πμζμζηυ 22%. 

 Γοαθί ζε δεηαπέκηε (15), άνα ζε πμζμζηυ 15%. 

 Ξφθμ ζε πέκηε (5), άνα ζε πμζμζηυ 5%. 

 Υανηί ζε ηνία (3), άνα ζε πμζμζηυ 3%. 

 Φοζζηέξ ίκεξ ιεηαλζμφ ζε ιμνθή Spray ζε ηνία (3) , άνα ζε πμζμζηυ 3%. 

 FiberGlass ζε δφμ (2), άνα ζε πμζμζηυ 2%. 

 Φοζζηά θηενά ζε δφμ (2), άνα ζε πμζμζηυ 2%. 

 Ύθαζια ζε δφμ (2), άνα ζε πμζμζηυ 2%. 

 Μάνιανμ ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 Ακεναηυκδια ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 Γφρμ ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 Ρέζζκα ΑΒS ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 Πμνζεθάκδ ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 Φίθκηζζζ ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 ηυηα ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 Σζζιέκημ ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 Εςηζηυ υνβακμ ζε έκα (1), άνα ζε πμζμζηυ 1%. 

 οκδζαζιυ οθζηχκ ζε δεηαηνία (13) , άνα ζε πμζμζηυ 13%. 

 

Ανηεηέξ θμνέξ ζηα θςηζζηζηά ζοκακηάιε ηαζ επζιένμοξ ζημζπεία άθθςκ οθζηχκ υπςξ 

ζηεθεημφξ, ιπνάηζα, αίδεξ , ηονίςξ ιεηαθθζηά  λφθζκα ή πθαζηζηά , αθθά δεκ ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ιένμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ δζυηζ ενεοκμφιε ημ ααζζηυ οθζηυ ηαηαζηεοήξ. 
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Γξαθηθή παξάζηαζε ρξήζεο πιηθώλ ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό. 

 

Παναηδνμφιε υηζ ημ λφθμ ζακ ηφνζμ οθζηυ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ 5% ζε ζφβηνζζδ 

ιε άθθα βζα ηδκ ηαηαζηεοή θςηζζηζηχκ. Ζ αζηία είκαζ ημ λφθμ δεκ έπεζ ιεβάθμ ααειυ 

θςημαβςβζιυηδηαξ μφηε υιςξ ακηακαηθαζηζηυηδηαξ. Σμ λφθμ επίζδξ δεκ είκαζ 

ακεεηηζηυ ζηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πμο ακαπηφζζμοκ μζ θαιπηήνεξ.  

 Όπςξ ακαθέναιε ηαζ ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ οθζηχκ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ζεθίδα, ημ 

λφθμ πνδζζιμπμζείηαζ ανηεηέξ θμνέξ ηαζ ζακ αμδεδηζηυ οθζηυ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

επζιένμοξ ηιδιάηςκ. Αοηυξ υιςξ δεκ είκαζ θυβμξ κα ζοιπενζθάαμοιε έκα θςηζζηζηυ 

ζφζηδια ιε λφθζκμ ζηεθεηυ ηαζ ιεηαθθζηά επζιένμοξ ηιήιαηα ζηδκ ηαηδβμνία „λφθζκα‟.  

Μζταλλο 
24% 

Πλαςτικό 
22% 

Γυαλί 
15% 

Ξφλο 
5% 

Χαρτί 
3% 

Ινεσ Μεταξιοφ 
3% 

Fiberglass 
2% 

Φτερά 
2% 

Ύφαςμα 
2% 

Λοιπά υλικά 
9% 

υνδιαςμόσ 
Υλικών 

13% 

Χρήςη Υλικών. 
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ε εηαηυ (100) θςηζζηζηά ζχιαηα ηαηαβνάθδηε πνήζδ ηςκ εζδχκ θαιπηήνα: 

 Λαιπηήναξ ποναηηχζεςξ ζε ζανάκηα εκκέα (48), άνα ζε πμζμζηυ 48%. 

 Λαιπηήναξ αθμβυκμο ζε ηνζάκηα έλζ (36) , άνα ζε πμζμζηυ 36%. 

 Λαιπηήναξ θεμνζζιμφ ζε εκκέα (9) , άνα ζε πμζμζηυ 9%. 

 Λαιπηήναξ ναδίμο ζε ηνία (3) , άνα ζε πμζμζηυ 3%. 

 Λαιπηήνεξ LED ζε δφμ (2) , άνα ζε πμζμζηυ 2%. 

 οκδοαζιυξ θαιπηήνςκ ζε δφμ (2) , άνα ζε πμζμζηυ 2%. 

Ζ πνήζδ ηςκ θαιπηήνςκ είκαζ αοηή πμο εκδείηκοηαζ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηαζ οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα αθθαβήξ ημοξ ιε πζμ ζφβπνμκμοξ άνα ηαζ μζημκμιζηυηενμοξ ή  παιδθυηενδξ 

έκηαζδξ. Σμ δεζβιαημθυβζμ ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ θςηζζηζηά ηα μπμία ηάκμοκ πνήζδ ηάπμζαξ 

ηαηδβμνίαξ θαιπηήνςκ εκχ ηάπμζα άθθδ ηαηδβμνία δεκ οθίζηαηαζ υηακ αοηά πανάπεδηακ βζα 

πνχηδ θμνά. Γζα πανάδεζβια , ημ 1907 υηακ πανάπεδηε πνχηδ θμνά απυ ηδκ εηαζνία Palusco ημ 

Fortuny, δεκ είπε ακαηαθοθεεί αηυια μ θαιπηήναξ αθμβυκμο.    

 

Πυρακτώςεωσ 
48% 

Αλογόνου 36% 

Φκοριςμοφ 9% 

Ραδίου 3% 

Leds 2% 

υνδιαςμόσ 2% 

Χρήςη Λαμπτήρων. 

Γπαθική παπάζηαζη σπήζηρ ειδών λαμπηήπων ςε ποςοςτό επί ηοιρ εκαηό. 
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ε εηαηυ (100) θςηζζηζηά ζχιαηα ηαηαβνάθεδηακ ηα παναηάης είδδ υπμο ακήημοκ: 

 Κνειαζηυ , ακήημοκ ηα ηνζάκηα μηηχ (38) , άνα πμζμζηυ 38%. 

 Γαπέδμο, ακήημοκ ηα είημζζ επηά (27) , άνα πμζμζηυ 27%. 

 Δπζηναπέγζμ, ακήημοκ ηα είημζζ έλζ (26) , άνα  πμζμζηυ 26%. 

 οκδοαζιμφ πνήζεςκ, ακήημοκ ηα ηέζζενα (4) , άνα πμζμζηυ 4%. 

 Ονμθήξ , ακήημοκ ηα ηνία (3) , άνα πμζμζηυ 3%. 

 Δπζημίπζμ, ακήηεζ έκα (1) , άνα πμζμζηυ 1%. 

 Φμνδηυ , ακήηεζ ημ έκα (1), άνα πμζμζηυ 1%. 

 

  

κρεμαςτό 
38% 

επιτραπζηιο 
26% 

δαπζδου 
27% 

ςυνδυαςμοφ 4% 

οροφισ 3% 

επιτοίχια 1% 

φορητά 1% 

Κατηγοριζσ ανάλογα με την θζςη ςτον χώρο. 

Γραφική παράςταςη ειδών  ςφμφωνα με την θεςη ςτον χώρο ςε ποςοςτό  επί τοισ εκατό. 
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ε εηαηυ (100) θςηζζηζηά ζχιαηα ηαηαβνάθεδηακ μζ παναηάης ηζιέξ: 

 Κάης απυ ηα 500€ ακήημοκ ηνζάκηα (30) , άνα πμζμζηυ 30%. 

 Απυ 501€ ιέπνζ 1000€ ακήημοκ δέηα μηηχ (18) , άνα πμζμζηυ 18%. 

 Απυ 1001€ ιέπνζ 5000€ ακήημοκ ζανάκηα έλζ (46), άνα πμζμζηυ 46%. 

 Απυ 5001€ ιέπνζ 10000€ ακήημοκ ηνία (3) , άνα πμζμζηυ 3%. 

 Απυ 10001€ ιέπνζ 50000€ ακήημοκ δφμ (2) , άνα πμζμζηυ 2%. 

 Πάκς απυ 50000€ ακήηεζ έκα (1) , άνα πμζμζηυ 1%. 

 

     Γξαθηθή παξάζηαζε ηηκώλ  ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό.  

 

Οζ ηζιέξ είκαζ εκδεζηηζηέξ ηαζ ζοιθςκμφκ ιε ηζξ πνμηεζκυιεκεξ ηζιέξ απυ ηζξ 

ηαηαζηεοάζηνζεξ εηαζνίεξ. Οζημκμιζηυηενμ θςηζζηζηυ ημο δεζβιαημθμβίμο είκαζ ημ Mayday ημο 

Konstantin Grcic βζα ηδκ εηαζνία FLOS ιε ηζιή 114€ εκχ αηνζαυηενμ είκαζ ημ Vortex ηδξ Zaha 

Hadid βζα ηδκ εηαζνία Sawaya & Moroni ιε ηζιή 175.000€. Μέζμξ υνμξ ηζιχκ είκαζ ηα 3870€. 

<500€ 
30% 

501€ - 1000€ 
18% 

1001€ - 5000€ 
46% 

5001€ - 10000€   3% 

10001€ - 50000€   2% 

>50000€  1% 

Τιμζσ 
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Ακαθφμκηαξ ηα δεδμιέκα ημο δεζβιαημθμβίμο αθθά ηαζ ζοκεπίγμκηαξ ηδκ ένεοκα δοκαημηήηςκ 

ακά παναηηδνζζηζηυ, ηαηαθήβμοιε ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ζφιθςκα 

ιε : 

 ημκ ηφπμ θαιπηήνα πμο πνδζζιμπμζμφκ άνα ηαζ ημ είδμξ ημο θςηυξ: 

 

  -ιε ηδκ πνήζδ ηαοζίιςκ (παναβςβήξ θθυβαξ) 

ηφπμο Betty 

ηαφζδξ αμοηφνμο 

θοζζημφ αενίμο 

ηδνμγίκδξ 

θαδζμφ 

θςηζζηζηυ ηενί 

πονζυξ 

-θαιπηήνεξ ηυλμο  

                      Λοπκία αζθαθείαξ  

  Σφπμο Geordie  

  Συλμο Xenon  

-θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ  

                        θαιπηήναξ ηφπμο Α  

  θαιπηήναξ πανααμθζηήξ ακηακάηθαζδξ PAR  

  εενιακηζηυξ θαιπηήναξ  

  Blacklight 

  βθυιπμξ Nerst  

  αθμβυκμο (εζδζηή θεζημονβία) 
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-θαιπηήνεξ εηηέκςζδξ αενίμο  

                        αηιχκ οδνανβφνμο  

  αενίμο ηεναιζηχκ ζημζπείςκ   

  ορδθήξ πίεζδξ καηνίμο (HMI)  

  Neon 

  Plasma 

-θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ  

                        βναιιζημφ θαιπηήνα (CFL)  

  ροπνήξ ηαευδμο ζυκηςκ  

  μπηζηχκ ζκχκ  

  LED (light emitting diode)  

  OLED 

  θαιπηήνεξ εεζαθζμφ 

-αοημθςηζγυιεκμζ θαιπηήνεξ  

                        αημιζηυξ 

  ιε ζημζπείμο θχζθμνμο  

   πονδκζηυξ 

 ηδκ θεζημονβία ημοξ  

  -Φμνδηά 

         Φςηζζηζηά ηναπεγζμφ ηαζ βναθείμο.  

           Φςηζζηζηά ιε νοειζγυιεκμ αναπίμκα.  

            Φςηζζηζηά κοηηυξ , ζφκδεζδξ ιε ηδκ πνίγα ή εκενβεζαηά αοηυκμια. 

-ηαεενά  

                      Πμθοέθαζμζ 

                      Δκημζπζζιέκα θςηζζηζηά ηφπμο spotlight  

                      Φςηζζηζηά ηφπμο Troffer  

                      Φςηζζηζηά ηφπμο Cove  

                      Κνειαζηά θςηζζηζηά  

                      Υςκεοηά ζηδκ μνμθή  
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    Απθίηα-Κδνμπήβζμ ημίπμο   

   διείςκ εζηίαζδξ  

   Φςηζζηζηυ έηηαηηδξ ακάβηδξ-Έκδεζλδξ ελυδμο  

   Μαγζημφ θςηζζιμφ ορδθήξ ηάζδξ ηφπμο High-bay  

   Δδάθμοξ-ιμκμπαηζχκ 

   Φςηζζηζημί ζηφθμζ δνυιςκ 

-Φχηα εζδζηήξ πνήζδξ 

Φςηζζηζηυ έιθαζδξ 

Φςηζζηζηυ θυκημο ( πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηαζκίεξ) 

Blacklight 

Φςηζζηζηυ αζθαθείαξ 

Πνμαμθέαξ ακαγήηδζδξ 

ηνμαμζημπζηυ θςηζζηζηυ 

 

 ηδκ εέζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ζημ πχνμ.   

   μνμθήξ 

   δαπέδμο 

   επζημίπζμ 

   επζηναπέγζμ 

   εζδζηχκ ηαηαζηεοχκ 

 Σμ ζηοθ ζημ μπμίμ ακήημοκ. 

 Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημοξ.  

 

 

Γζα πανάδεζβια ημ Eclisse είκαζ έκα ιεηαθθζηυ θςηζζηζηυ, θμνδηυ 

κοηηυξ ιε απεοεείαξ ζφκδεζδ ζε πνίγα, επζηναπέγζμ, βεκζημφ 

θςηζζιμφ ιε θαιπηήνα ποναηηχζεςξ 25W ζε ιμκηένκμ ζηοθ απυ ηδκ 

εηαζνία Artemide, ζπεδζαζιέκμ απυ ημκ Vico Magistretti ημ 1967. 
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2.3 Κλαδική Μελέηη. 

διακηζηυ ζηάδζμ ζηδκ ένεοκα αβμνάξ έηζζ χζηε κα ιπμνέζμοιε κα ζπδιαηίζμοιε ιζα 

αηυια ηαθφηενδ ηαζ πζμ ζαθή εζηυκα βζα ηδκ αβμνά είκαζ δ πανμοζίαζδ ιζαξ ηθαδζηήξ ιεθέηδξ, 

υπςξ ηαζ παναηίεεηαζ παναηάης.  

 

Μελέηη για ηην εγσώπια αγοπά παπαγυγήρ και εμποπίαρ ηλεκηπολογικού ςλικού και 

θυηιζμού. 

Ανκδηζηή επίδναζδ απυ ηδκ ηάιρδ ηδξ μζημδμιήξ, αθθά ιε ζδιακηζηέξ πνμμπηζηέξ απυ 

ένβα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, επεκδφζεςκ ΑΠΔ ηαζ ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπμδμιχκ, 

δζαπζζηχκεηαζ ζηδκ εβπχνζα αβμνά παναβςβήξ ηαζ ειπμνίαξ δθεηηνμθμβζημφ οθζημφ ηαζ 

θςηζζιμφ, υπςξ αοηή ελεηάγεηαζ ζε πνυζθαηδ ιεθέηδ ηδξ Hellastat Α.Δ. Σμ 2008 

πναβιαημπμζήεδηακ εζζαβςβέξ αλίαξ 1,23 δζζ. εονχ (+13,2% απυ ημ 2007). Οζ ελαβςβέξ 

ακηζεέηςξ ιεζχεδηακ ηαηά 4,3% ζε 547,36 εηαη. εονχ, ιε ζοκέπεζα ηδκ πεναζηένς δζεφνοκζδ 

ημο ειπμνζημφ εθθείιιαημξ ζε 682,42 εηαη. εονχ. Οζ δθεηηνμθμβζηέξ ζοζηεοέξ απμηεθμφκ ημ 

ηονζυηενμ εζζαβυιεκμ είδμξ (53% ηςκ ζοκμθζηχκ εζζαβςβχκ), εκχ αημθμοεμφκ ηα θςηζζηζηά 

(18%), ηα ηαθχδζα (13,4%), μζ ζοζζςνεοηέξ (9,6%) ηαζ μζ θαιπηήνεξ (5,8%). Ο ημιέαξ ηςκ 

ηαθςδίςκ ζοιιεηέπεζ ηαηά 48,7% ζηζξ ζοκμθζηέξ ελαβςβέξ ημο ηθάδμο, υκηαξ μ ιμκαδζηυξ 

ημιέαξ ιε εεηζηυ ειπμνζηυ ζζμγφβζμ (€101,36 εη. ημ 2008). Αημθμφεςξ, μζ δθεηηνμθμβζηέξ 

ζοζηεοέξ απμηεθμφκ ημ 26,5% ηςκ ελαβςβχκ, μζ ζοζζςνεοηέξ ημ 13,3% ηαζ ηα θςηζζηζηά ημ 

10,7%.   

 Οζ ηζιέξ ημο δθεηηνμθμβζημφ οθζημφ αημθμοεμφκ ακμδζηή πμνεία, θυβς ηςκ ζπεηζηχκ 

ακαηζιήζεςκ ηςκ πνχηςκ οθχκ (ηονίςξ παθηυ ηαζ αθμοιίκζμ): μ ακηίζημζπμξ ιέζμξ εηήζζμξ 

δείηηδξ ηζιχκ ημ 2008 αολήεδηε ηαηά 3% ζε ζπέζδ ιε ημ 2007, ζδιεζχκμκηαξ επζανάδοκζδ 

έκακηζ ημο νοειμφ ακυδμο ηδξ πενζυδμο 07/06 (+5%). ε έκημκδ ηάιρδ ανίζηεηαζ ηδκ ηεθεοηαία 

3εηία, δ ακέβενζδ ή/ηαζ ακαηαίκζζδ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ, ιε ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ ένβςκ κα 

έπμοκ ακααθδεεί ή ιαηαζςεεί θυβς ηςκ ηαηχκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ αθθά ηαζ ηζξ δδιυζζεξ 

πνμιήεεζεξ, υπμο ακαθένεηαζ ιείςζδ ηςκ δζαβςκζζιχκ ηαζ αδοκαιία πνυζααζδξ ηςκ ιζηνχκ 

επζπεζνήζεςκ.   
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Όζμκ αθμνά ζηζξ πνμμπηζηέξ ημο ηθάδμο, ζηδ ιεθέηδ ηδξ Hellastat ακαθένεηαζ δ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ απυθαζδξ ηδξ Δ.Δ. κα απμζφνεζ ζηαδζαηά ημοξ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ απυ 

ηδκ αβμνά πνμηεζιέκμο κα πνμςεδεμφκ πνμσυκηα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Δπίζδξ, ζφιθςκα 

ιε πνυζθαηεξ εεζιζηέξ πανειαάζεζξ ζηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία, ηα ηηίνζα ημο δδιυζζμο ημιέα 

εα πνέπεζ κα ηαηαζημφκ θζβυηενμ εκενβμαυνα, ζηυπμξ πμο πνμτπμεέηεζ ηδκ ακααάειζζδ ηςκ 

δθεηηνμθμβζηχκ ημοξ εβηαηαζηάζεςκ. διακηζηέξ πνμμπηζηέξ εκημπίγμκηαζ ζημ πχνμ ημο 

αζμιδπακζημφ δθεηηνμθμβζημφ οθζημφ, ηαεχξ ακαιέκεηαζ υηζ ηα πνμζεπή πνυκζα δ δζείζδοζδ 

ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ (ΑΠΔ), αθθά ηαζ ηςκ εονογςκζηχκ δζηηφςκ, εα αολήζεζ ηδ 

γήηδζδ βζα ηαθχδζα ηαζ θμζπυ ελμπθζζιυ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ ζηαειμφξ παναβςβήξ 

εκένβεζαξ ηαζ βζα ιεηαθμνά δεδμιέκςκ ακηίζημζπα. Θεηζηή ηαζ βζα ηδ αζμιδπακία ηαθςδίςκ 

είκαζ δ ακάπηολδ εονογςκζηχκ οπμδμιχκ ζηζξ διζαζηζηέξ ηαζ αβνμηζηέξ πενζμπέξ, υπμο δ 

ηάθορδ ηοιαίκεηαζ ζε ιζηνυηενα επίπεδα ζοβηνζηζηά ιε ηζξ πυθεζξ (υπμο έπεζ θηάζεζ πθέμκ ημ 

100%.). 

          Από ηελ εθεκεξίδα, Η ΔΡΔΤΝΑ 10 Μαΐνπ 2009 

 

Σςμπεπάζμαηα κλαδικήρ μελέηηρ. 

- Ο ηθάδμξ ηδξ εβπχνζαξ αβμνάξ ειπμνίαξ ηαζ παναβςβήξ δθεηηνμθμβζημφ οθζημφ ηαζ 

θςηζζιμφ έπεζ οπμζηεί ηαζ αοηυξ ζοκέπεζεξ απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ ιε απμηέθεζια ηδκ 

δζανηή δζεφνοκζδ ημο ειπμνζημφ εθθέζιαημξ. 

- Με απυθαζδ ηδξ Δ.Δ ζηαδζαηά απμζφνμκηαζ μζ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ ηαζ πνμςεμφκηαζ 

μζ θαιπηήνεξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ. 

- Γεκζηυηενα οπάνπεζ ιζα ηάζδ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ απυ ηα δδιυζζα ηηήνζα ιέπνζ ηαζ 

ηζξ ζδζυηηδηεξ ηαημζηίεξ. 

- Παναηδνείηαζ εεηζηή ελέθζλδ ζημκ πχνμ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ αθθά ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ εονογςκζηχκ  οπμδςιχκ.   
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2.4 Σςμπεπάζμαηα έπεςναρ αγοπάρ 

Απυ ηδκ ένεοκα αβμνάξ ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα θςηζζηζηά ζχιαηα ζηζξ ιένεξ ιαξ 

απμηεθμφκ ημ ζδιακηζηυηενμ ζημζπείμ εκυξ πχνμο. Σα πενζζζυηενα απυ ηα θςηζζηζηά ημο 

δεζβιαημθμβίμο είκαζ πνμζανιμζιέκα ζε ιία πμθφ δοκαηή ανπζηή ζδέα πμο είηε ελοπδνεηεί 

θεζημονβζημφξ ζημπμφξ είηε αζζεδηζημφξ. Ζ ιμνθμθμβία είκαζ απθμπμζδιέκδ εκχ ημ ααζζηυηενμ 

ζημζπείμ είκαζ ημ θςξ.   

 πεηζηά ιε ηδκ πνήζδ ηςκ οθζηχκ παναηδνήζαιε υηζ ηα πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά 

είκαζ ημ ιέηαθθμ , ημ πθαζηζηυ , ημ βοαθί ηαζ ιε ιεβάθδ δζαθμνά ζοπκυηδηαξ πνήζδξ , ημ λφθμ. 

οβηεηνζιέκα, ζοκακηήζαιε ηδκ πνήζδ ημο λφθμο ιυκμ ζε πέκηε (5) απυ ηα εηαηυ (100) 

δείβιαηα. Ο θυβμξ πμο οθίζηαηαζ αοηυ ημ θαζκυιεκμ είκαζ υηζ ανπζηά ημ λφθμ δεκ ακηακαηθά ημ 

θςξ υπςξ ημ ιέηαθθμ αθθά δεκ ημ θςξ ιπμνεί κα ημ δζαπενάζεζ υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημ δζάθακμ 

πθαζηζηυ ηαζ ημ βοαθί. Ζ ιυκδ πενίπηςζδ πμο ζοιααίκεζ ηάηζ ακάθμβμ είκαζ ιε ηδκ πνήζδ 

θεπηχκ λοθυθοθθςκ ηα μπμία επζηνέπμοκ ζημ θςξ κα ηα δζαπενάζεζ ζε ηάπμζμ ααειυ ιε ηδκ 

δδιζμονβία εκυξ εκηοπςζζαημφ εθέ. Σμ λφθμ επίζδξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία 

θςηζζηζηχκ δζυηζ δεκ είκαζ ακεεηηζηυ ζηδκ εενιμηναζία πμο ακαπηφζζεηαζ ημκηά ζημοξ 

θαιπηήνεξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα ιε ηδκ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ζημκ ημιέα ηςκ θαιπηήνςκ ημ 

θαζκυιεκμ έπεζ ελαθεζθεεί ηαζ μζ θαιπηήνεξ πθέμκ δεκ ακαπηφζζμοκ εενιυηδηα αθθά δεκ 

απμθένμοκ ηαζ ημ ίδζμ απμηέθεζια θςηεζκυηδηαξ. Έκα απυ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο λφθμο πμο 

απμηνέπεζ ηδκ πνήζδ ημο ζηδκ ηαηαζηεοή θςηζζηζηχκ είκαζ υηζ ημ λφθμ είκαζ οβνμζημπζηυ 

οθζηυ ηαζ απμννμθάεζ ηαζ απμθφεζ οβναζία ιε ζοκέπεζα ηδκ αολμιείςζδ ηςκ δζαζηάζεςκ. 

Θεςνείηαζ απαναίηδημ ζημζπείμ ηδξ ένεοκαξ κα ημκίζμοιε υηζ ηα θςηζζηζηά πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ δείβια ζηδκ ένεοκα αβμνάξ, ζοβηεκηνχεδηακ ιε ηοπαίμ ηνυπμ βζα 

μνευηενδ δεζβιαημθδρία. Πδβέξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ δεζβιάηςκ ήηακ ηαηαζηήιαηα θςηζζηζηχκ 

ηαζ δζαημζιδηζηχκ εζδχκ, πναβιαηζηά αθθά ηαζ ρδθζαηά. Τπάνπεζ ηαζ έκα ιεβάθμ ημιιάηζ  ηδξ 

αβμνάξ ημ μπμίμ αθμνά θςηζζηζηά ζοζηήιαηα ηα μπμία θένμοκ λφθζκμ ημνιυ ηαζ ηαπέθμ απυ 

άθθμ οθζηυ. οκήεςξ αοημφ ημο ηφπμο ηα θςηζζηζηά ακήημοκ ζημ ηθαζζζηυ ζηοθ ηαζ είκαζ 

επζηναπέγζα. 

 Παναηδνήζαιε υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ δεζβιάηςκ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

ηνειαζηχκ ηαζ έπμκηαζ ηα επζηναπέγζα ηαζ ηα επζδαπέδζα. ηζξ ιένεξ ιαξ μ πχνμξ, δ μνβάκςζή 

ημο ηαζ δ πζεακή ελμζημκυιδζή ημο απμηεθμφκ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πνμηθήζεζξ ημο design. 
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Όθα ηα ακηζηείιεκα πθέμκ ηείκμοκ κα είκαζ πμθοπνδζηζηά ηαζ κα εθαπζζημπμζμφκ ηζξ δζαζηάζεζξ 

ημοξ. Έηζζ ηα ηνειαζηά θςηζζηζηά δεκ ειπμδίγμοκ ηδκ ενβμκμιία ημο πχνμο αθθά επίζδξ ημ 

θςξ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ απυ ηέκηνμ εκυξ πχνμο ηαζ ιάθζζηα απυ επάκς πνμξ ηα ηάης υπζ ιυκμ 

δεκ εκμπθμφκ ηδκ υναζδ αθθά πνμζδίδεζ μιμζμιμνθία θςηυξ ζε υθμ ημκ πχνμ. 

 Όζμ αθμνά ζηδκ πνήζδ ηςκ θαιπηήνςκ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ αβμνάξ ηςκ 

θςηζζηζηχκ έδεζλακ υηζ ηα πενζζζυηενα θςηζζηζηά ηάκμοκ πνήζδ  θαιπηήνςκ ποναηηχζεςξ 

εκχ έπμκηαζ αοηά πμο είκαζ εθμδζαζιέκα ιε θαιπηήνεξ αθμβυκμο. Λυβς ημο βεβμκυημξ υηζ δ 

ακαηάθορδ ημο θαιπηήνα αθμβυκμο είκαζ ιεηαβεκέζηενδ απυ αοηήκ ημο θαιπηήνα 

ποναηηχζεςξ είκαζ θμβζηή δ πανμοζία ημο δεφηενμο ζε πενζζζυηενα θςηζζηζηά. Ακ ηαζ 

οπάνπμοκ ανηεηέξ δζαθμνέξ ηυζμ ζηδκ πμζυηδηα ημο θςηυξ, υζμ ηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ αθθά ηαζ ζηδκ δζάνηεζα γςήξ ιε κευηενμο ηφπμο θαιπηήνεξ, μζ ηαηαζηεοάζηνζεξ 

εηαζνίεξ αηυια πμνδβμφκ ημοξ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα μζ κέμο ηφπμο 

θαιπηήνεξ είκαζ ιέπνζ ηαζ είημζζ θμνέξ αηνζαυηενμζ απυ ημοξ ημζκμφξ, ηάηζ πμο εα ηυζηζγε 

οπένμβηα πμζά ζε ιζα εηαζνία. Δλαζηίαξ ηδξ πνήζδξ πενζζζυηενδξ εκένβεζαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ 

θάιπεξ θεμνζζιμφ ηαζ ιε άθθεξ θάιπεξ, δ ΔΔ απμθάζζζε ηδ ζηαδζαηή απυζονζδ ηςκ 

θαιπηήνςκ πονάηηςζδξ απυ ηδκ 1δ επηειανίμο ημο 2009. Σεθζηή διενμιδκία απυζονζδξ 

υθςκ ηςκ απμεειάηςκ θαιπηήνςκ ποναηηχζεςξ είκαζ δ 31 Γεηειανίμο 2015. Πμθθέξ πχνεξ 

ηζκήεδηακ ζηα ίδζα αήιαηα κςνίηενα: δ Βναγζθία ηαζ δ Βεκεγμοέθα λεηίκδζακ κα ημοξ 

απμζφνμοκ ημ 2005, ηαζ άθθα ηνάηδ έηακακ ημ ίδζμ: δ Αοζηναθία, δ Δθαεηία ημ 2009, εκχ ζημ 

ιέθθμκ δ Ανβεκηζκή, δ Ρςζία ςξ ημ 2011 , μ Κακαδάξ ημ 2012
 
ηαζ μζ ΖΠΑ ηδκ πενίμδμ απυ ημ 

2012 ςξ ημ 2014. ηδκ Δθθάδα αηυιδ δεκ έπεζ ζζπφζεζ ηάηζ ακηίζημζπμ παν ‟υθεξ ηζξ 

πνμζπάεεζεξ απυ μνβακχζεζξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ.  

 πεηζηά ιε ηζξ ηζιέξ παναηδνήζαιε ιζα πμθφ ιεβάθδ δζαηφιακζδ ζε πακμιμζυηοπα 

πνμσυκηα. Μζα ηέημζα δζαθμνά ιπμνεί κα μθείθεηαζ είηε ζηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ , ζημ υκμια 

ημο ζπεδζαζηή, ζημ packaging είηε ηαζ αηυια ζε θεπημιένεζεξ υπςξ ιζηνέξ παναθθαβέξ ηςκ 

οθζηχκ, δ δζαθήιζζδ ημο πνμσυκημξ δ αηυια ηαζ δ πνμκζηή ζηζβιή πμο εα εζζήπεδ έκα 

θςηζζηζηυ ζηδκ αβμνά. ημ ειπυνζμ θοζζηά ηοηθμθμνμφκ ηαζ πμθθέξ απμιζιήζεζξ ιε ιεβάθδ 

δζαθμνά ηζιήξ ιε ηα πνςηυηοπα πνμσυκηα.       

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
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οβηεκηνςηζηά απυ ηδκ ένεοκα αβμνάξ παναηδνήζαιε υηζ : 

- Τπάνπμοκ θςηζζηζηά δζαθυνςκ εζδχκ ιε δζαθμνεηζηά οθζηά, ιε δζαθμνεηζηά είδδ 

θςηζζιμφ, βζα δζαθμνεηζηέξ πνήζεζξ ηαζ ηάκμκηαξ ζοκδοαζιυ ηςκ παναπάκς 

παναηηδνζζηζηχκ έπμοιε πμθθά εκδζαθένμκηα απμηεθέζιαηα. 

- Σα θςηζζηζηά ζοζηήιαηα ααζίγμκηαζ ζε ιζα δοκαηή ζδέα πμο ηαθφπηεζ θεζημονβζημφξ ή/ηαζ 

αζζεδηζημφξ ζημπμφξ. 

- Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε θείκμοζα ζεζνά είκαζ πθαζηζηυ, ζίδενμ, βοαθί ηαζ λφθμ. 

- Γζα θυβμοξ ελμζημκυιδζδξ πχνμο ηα πενζζζυηενα θςηζζηζηά είκαζ ηνειαζηά εκχ ζοπκά 

ζοκακηάιε ηαζ επζηναπέγζα ηαζ επζδαπέδζα. 

- πεηζηά ιε ηδκ πνήζδ θαιπηήνςκ, δ πθεζμρδθία ηςκ θςηζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ θένεζ 

θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ αθθά οπάνπεζ ηάζδ ακηζηαηάζηαζήξ ημοξ απυ θαιπηήνεξ 

θεμνζζιμφ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ. 

- Όζμ ακαθμνά ζηζξ ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ θςηζζιμφ οπάνπεζ ιεβάθδ δζαηφιακζδ βζα 

δζάθμνμοξ εοκυδημοξ θυβμοξ. 

 

 

Λυβς ηδξ ιδ ζοπκήξ ειθάκζζδξ λφθζκςκ θςηζζηζηχκ ζηδκ βεκζηή ένεοκα αβμνάξ αθθά 

ηαζ επεζδή δ θφζδ ημο πνμξ ζπεδίαζδ πνμσυκημξ ημ απαζηεί, εα πναβιαημπμζήζμοιε ανπζηά ιζα 

πνμζέββζζδ ημο λφθμο ςξ οθζηυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιζα πζμ ελεζδζηεοιέκδ ένεοκα αβμνάξ πμο 

αθμνά ιυκμ θςηζζηζηά ζοζηήιαηα ιε ααζζηυ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημ λφθμ. οβηεηνζιέκα, εα 

ιπμνέζμοιε κα ακηθήζμοιε ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βφνς απυ ηδκ ζοιπενζθμνά ημο οθζημφ ζε 

ακάθμβεξ πνήζεζξ. Ακαθφμκηαξ ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ αβμνάξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

λφθμο εα ιπμνέζμοιε κα ζπδιαηίζμοιε ιζα αηυια πζμ ζθαζνζηή εζηυκα βζα ηδκ επζηναημφζα 

ηαηάζηαζδ ημο ηθάδμο.   
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Το ξύλο υρ ςλικό, πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ζε ζύγκπιζη με  άλλα ςλικά. 

Σμ λφθμ είκαζ έκα μνβακζηά αολακυιεκμ, ακζζμηνμπζηυ ηαζ ακμιμζμβεκέξ οθζηυ. 

Τπάνπμοκ 3-4 πζθζάδεξ είδδ θοηχκ πμο πανάβμοκ λφθμ ηαηάθθδθμ βζα ηάεε πνήζδ.  

Σα ηφνζα πθεμκεηηήιαηα ημο λφθμο είκαζ:  

 Δίκαζ αζζεδηζηά αζοκαβχκζζημ οθζηυ ςξ πνμξ ηδκ υναζδ ηαζ ηδκ αθή. 

 Δίκαζ δζαεέζζιμ ζε ιεβάθδ πμζηζθία ακημπχκ ζε ζπέζδ ιε ημ αάνμξ αθθά ηαζ πνςιάηςκ, 

οθήξ ηαζ ζπεδίαζδξ. 

 Δίκαζ ιμκςηζηυ ζηδκ εενιυηδηα ηαζ ημκ δθεηηνζζιυ . 

 Έπεζ ηαθέξ αημοζηζηέξ ζδζυηδηεξ (πνδζζιμπμζείηαζ βζα ιμοζζηά υνβακα). 

 Γεκ μλεζδχκεηαζ (έπεζ ζδιακηζηή ακημπή ζε αναζά δζαθφιαηα μλέςκ).  

 Ζ ηαηενβαζία ημο είκαζ ζπεηζηά εφημθδ ιε παιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. 

 Ζ ζφκδεζδ ημο (ιε ιεηαθθζημφξ ζοκδεηήνεξ ή ζοβημθθδηζηέξ) είκαζ επίζδξ εφημθδ.  

 Βνίζηεηαζ ζε υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ είκαζ ακακεχζζιδ πνχηδ φθδ.  

 Γεκ νοπαίκεζ ημ πενζαάθθμκ, βζαηί απμζοκηίεεηαζ ηάης απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ . 

ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ:  

 Δίκαζ οβνμζημπζηυ οθζηυ (ζοβηναηεί οβναζία υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε κενυ ή 

οδναηιμφξ ηδξ αηιυζθαζναξ) . 

 Ζ πνυζθδρδ ή απχθεζα οβναζίαξ, ιέζα ζε υνζα, ιεηααάθθεζ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο . 

 Δίκαζ ακζζυηνμπμ οθζηυ, δδθαδή πανμοζζάγεζ δζαθμνεηζηή ιδπακζηή ακημπή ηαζ 

παναιμνθχζεζξ ζε δζαθμνεηζηέξ αολδηζηέξ δζεοεφκζεζξ, πανάθθδθα ηαζ ηάεεηα πνμξ ηζξ 

ίκεξ (ακάθμβα ιε ηδκ εέζδ ημο ιέζα ζημ δέκηνμ) . 

 Καίβεηαζ ηαζ ζαπίγεζ . 

 Έπεζ ιεηααθδηή δμιή ηαζ ζδζυηδηεξ, βζαηί είκαζ αζμθμβζηυ πνμσυκ πμο, υπςξ ακαθένεδηε, 

πανάβεηαζ απυ πμθθά είδδ δέκηνςκ . 

 Ζ παναβςβή ημο επδνεάγεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα . 
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2.4 Έπεςνα αγοπάρ ξύλινυν θυηιζηικών. 

 

ηδκ πανμφζα ένεοκα εα ακαθφζμοιε έκα δείβια λφθζκςκ θςηζζηζηχκ ιε ααζζηυ ζημπυ 

ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο οθζημφ ζε ηέημζεξ πνήζεζξ. Θα ηαηαβνάρμοιε ημκ 

ηνυπμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ημ οθζηυ ζε ηάεε πενίπηςζδ, ηαζ εα ακαθφζμοιε ηα παναηηδνζζηζηά 

ημο ηάεε πνμσυκημξ, πνμζπαεχκηαξ κα ζπδιαηίζμοιε ιζα αηυιδ πθδνέζηενδ εζηυκα βζα ηζξ 

ηάζεζξ ηαζ ηδκ βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ αβμνά.  

Όκμια:  Evolute Nova 68 

πεδζαζηήξ:  Matalli Crasset 

Καηαζηεοαζηήξ:  Danese Milano 

Έημξ:  2004 

Τθζηυ:  Ξοθυθοθθμ Γνουξ 

 

 Σμ ηνειαζηυ θςηζζηζηυ Evolute Nova 68 ηδξ Mattali Crasset βζα ηδκ Danese Milano 

ηάκεζ πνήζδ εκυξ θαιπηήνα ποναηηχζεςξ ηαζ πνμζθένεζ βεκζηυ έιιεζμ θςηζζιυ. Ζ ααζζηή 

ζδέα ημο πνμσυκημξ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ θςηζζηζημφ ιε εθάπζζημ αάνμξ ηαζ ηδκ πνήζδ εκυξ 

ηαζ ιυκμ θφθμο οθζημφ, δ ιεηαθμνά δδθαδή απυ έκα δζζδζάζηαημ ζπέδζμ ζε ιζα ηνζζδζάζηαηδ 

θυνια. Έηζζ δ δδιζμονβυξ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ηάκεζ πνήζδ δφμ ζοβημθθδιέκςκ 

λοθυθοθθςκ εζδζηά επελενβαζιέκςκ ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ ιδπακζηχκ ακημπχκ. Σμ 

απμηέθεζια είκαζ δ ηφνηςζδ ημο λοθυθοθθμο πςνίξ πζεακυηδηα εναφζδξ ιε ηδκ ζοκμθζηή 

ιμνθή κα πθδζζάγεζ αοηή ηδξ ζθαίναξ. Σα ιένδ πμο αθαζνμφκηαζ ηαηά ηδκ ημπή ηδξ ακάθμβδξ 

θυνιαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ζφκδεζδ ηςκ πθεονχκ ηαζ ηδκ ζηήνζλδ ημο θαιπηήνα, 

αλζμπμζείηαζ δδθαδή ημ ιέβζζημ πμζμζηυ ημο θφθθμο, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ μζημθμβζηή 

ζοκείδδζδ ηδξ ζπεδζάζηνζαξ. 

 

Σμ πθήνεξ δεζβιαημθυβζμ ανίζηεηαζ ζημ πανάνηδια 3 ζεθ123.      
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2.5 Αποηελέζμαηα έπεςναρ ξύλινυν θυηιζηικών. 

  

 Μέζα απυ ηδκ ελεζδζηεοιέκδ ένεοκα αβμνάξ ηαηαθήβμοιε ζε ζοιπενάζιαηα ηα μπμία εα 

επδνεάζμοκ άιεζα ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηαζ πνμθακχξ εα ζοιαάθμοκ ζδιακηζηά ζηδκ ζφθθδρδ ηδξ 

ααζζηήξ ζδέαξ αθθά ηαζ ηα επζιένμοξ ελεθζηηζηά ζηάδζα. οβηεηνζιέκα παναηδνήζαιε υηζ : 

 Σα θςηζζηζηά ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ απυ άθθα, είκαζ εηείκα ηα 

μπμία ηάκμοκ πνήζδ ημο λφθμο ακαδεζηκφμκηαξ έκα ή πενζζζυηενα απυ ηα πθεμκεηηήιαηα 

ημο οθζημφ.  

 οπκή είκαζ δ πνήζδ λοθυθοθθςκ ιε ηδκ μπμία ημ θςηζγυιεκμ λφθζκμ ζημζπείμ άβεζ έκα 

ιένμξ ημο θςηυξ ακαδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδκ αζζεδηζηή ημο οθζημφ. Ζ πνήζδ ηςκ 

λοθυθοθθςκ επζηνέπεζ ζημκ ζπεδζαζηή κα δχζεζ υβημ ιε ηδκ εθάπζζηδ πνήζδ οθζημφ, 

βεβμκυξ πμο εκηάζζεζ άιεζα ηδκ δδιζμονβία ζηδκ κμμηνμπία ηδξ μζημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ.  

 Σμ λφθμ ζακ οθζηυ έπεζ αιέηνδηεξ δοκαηυηδηεξ ζηδκ δδιζμονβίαξ θυβς ηςκ πμθθχκ ηφπςκ 

ηαηενβαζίαξ πμο ιπμνεί κα οπμζηεί. ε ηάεε πενίπηςζδ ημ οθζηυ οπυηεζηαζ ζε δζάθμνεξ 

θοζζηέξ ηεπκδηέξ αθθά ηαζ ιδπακζηέξ ηαηενβαζίεξ ακάθμβα ιε ημ πνμξ παναβςβή πνμσυκ.  

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εα πνέπεζ κα θάαμοιε ζδζαζηένςξ οπυρδ ιαξ ηδκ ηεπκμθμβία παναβςβήξ ημο 

ακηζηεζιέκμο πμο εα ζπεδζάζμοιε απυ ηδκ ανπζηή ιμνθή ημο οθζημφ ιέπνζ ημ ηεθζηυ ζηάδζμ 

ηαζ ηδκ πνήζδ ημο ζοιπενζθαιαάκμκηαξ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ ηδξ.  
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Κεθάλαιο 3. Σςμπληπυμαηικά ζηοισεία ηυν θυηιζηικών. 

 Δηηυξ απυ υθα ηα παναηηδνζζηζηά πμο έπμοιε ακαθφζεζ ιέπνζ ζηζβιήξ, οπάνπμοκ ηαζ 

ηάπμζα αηυια ηα μπμία είκαζ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ ηαζ εεςνείηαζ απαναίηδημ κα ακαθενεμφκ.  

3.1 Μέθοδοι θυηιζμού  

 Ο θσηηζκόο από πάλσ πξνο ηα θάησ είκαζ μ πζμ ζοπκυξ ηνυπμξ θςηζζιμφ ζε ζπίηζα ηαζ 

βναθεία , ιε θςηζζηζηά  ή ιε εζμπέξ ζημ ηααάκζ δζμπεηεφμκηαξ ημ θςξ πνμξ ηα ηάης.. Ακ ηαζ 

είκαζ εφημθμ κα ζπεδζαζηεί ηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί, έπεζ δναιαηζηά πνμαθήιαηα ιε θάιρδ ηαζ 

ηδκ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ θυβς ημο ιεβάθμο ανζειμφ ηςκ ελανηδιάηςκ. 

Ο θσηηζκόο από θάησ πξνο ηα πάλσ είκαζ πζμ ζπάκζμξ, ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

ακαπήδδζδ θςηυξ απυ ηδκ μνμθή ηαζ πίζς. Υνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ζε εθανιμβέξ πμο 

απαζημφκ εθάπζζηδ θάιρδ ηαζ μιμζυιμνθμ βεκζηυ  θςηζζιυ. Αοηυ ημ είδμξ ημο θςηζζιμφ 

πνδζζιμπμζεί ιζα δζάποηδ επζθάκεζα κα ακηακαηθά ημ θςξ ζε έκα πχνμ ηαζ κα εθαπζζημπμζεί ηδκ 

θάιρδ ζε μευκεξ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ άθθα ζημφνεξ βοαθζζηενέξ επζθάκεζεξ. Γίκεζ 

ιζα πζμ μιμζυιμνθδ πανμοζίαζδ ημο θςηυξ ιε δζεφεοκζδ . Ωζηυζμ μ έιιεζμξ θςηζζιυξ είκαζ 

πθήνςξ ελανηδιέκμξ απυ ημ πμζμζηυ ηδξ ακάηθαζδξ ηδξ επζθάκεζαξ απυ ηδκ μπμία 

ακηακαηθάηαζ ανπζηά. Καζ εκχ μ έιιεζμξ θςηζζιυξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκα δζάποημ θςξ 

ηαζ πςνίξ ζηζέξ,  εεςνείηαζ υιςξ ακηζμζημκμιζηή θφζδ ηφνζμο θςηζζιμφ.   

 Ο εκπξόζζηνο θσηηζκόο είκαζ επίζδξ ανηεηά ημζκυξ, αθθά ηείκεζ κα ηάκεζ ημ  θςηζγυιεκμ 

ακηζηείιεκμ κα θαίκεηαζ επίπεδμ ηαζ ζπεδυκ ιε ηαευθμο ζηζέξ.  

 Ο πιάγηνο θσηηζκόο θζβυηενμ ζοπκυξ, δζυηζ ηείκεζ κα πανάβεζ θάιρδ ημκηά ζημ επίπεδμ 

ηςκ ιαηζχκ.  

 Ο νπίζζηνο θσηηζκόο είκαζ απυ πίζς ή ιέζα απυ έκα ακηζηείιεκμ ηαζ είκαζ ηαηά ηφνζμ 

θυβμ βζα ηδκ πνμαμθή ημο ζημ πχνμ, βζα έιθαζδ. Σεθεοηαία πνδζζιμπμζείηαζ ιεηά απυ 

ένεοκεξ ζηζξ ηδθεμνάζεζξ βζα πζμ λεημφναζηδ παναημθμφεδζδ.  

 Φσηηζκόο νξνθήο ή επηηνίρηνο  ιπμνεί κα είκαζ βεκζηυξ ή έκαξ δζαημζιδηζηυξ 

„ηαηαννάηηδξ θςηυξ‟ πμο ιενζηέξ θμνέξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ακαδείλεζ ηδκ οθή εκυξ 

ημίπμο. Σμ απμηέθεζια ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ αηνζαέξ είδμξ ηδξ πδβήξ 

θςηζζιμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. οπκά ζοκακηάιε αοηυ ημ είδμξ ζημκ ηνοθυ θςηζζιυ.  
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 Φσηηζκόο ηύπνπ ‘ίρλνπο’ , πμο εθεονέεδηε απυ ημκ Lightolier, ήηακ δδιμθζθήξ 

παθαζυηενα, δζυηζ ήηακ πμθφ εοημθυηενμ ζηδκ εβηαηάζηαζδ απυ ηδκ δδιζμονβία εζμπήξ 

ημίπμο ιε εζςηενζηυ θςηζζιυ, ηα επζιένμοξ δζαημζιδηζηά ήηακ εοπνμζάνιμζηα ηαζ 

ιπμνμφζε εφημθα κα ζημπεφζεζ μπμοδήπμηε. Ακ ηαζ ζημ πανεθευκ πανμοζίαγε ηεπκζηά 

πνμαθήιαηα ζηα 12V ηαζ ζηα  24V, ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ιεηαηναπεί ζε έκα απυ ηα 

πθέμκ αζθαθή ηαζ θεζημονβζηά είδδ θςηζζιμφ . Μζα ηνμπμπμζδιέκδ έηδμζή ημο, είκαζ 

ημ ηνειαζηυ ηαθχδζμ θςηζζιμφ, υπμο ηα θχηα είκαζ ηνειαζιέκα απυ  ημιιέκα βοικά 

ιεηαθθζηά ηαθχδζα οπυ ηάζδ. 

 Ο θσηηζκόο ηύπνπ ‘sconce’ είκαζ έκα επζημίπζμ ζφζηδια θςηζζιμφ, ημ μπμίμ εηπέιπεζ 

θςξ απυ πάκς ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ηαζ απυ ηάης. 

 Φσηηζκόο torchiere είκαζ έκα θςξ πμο πνμένπεηαζ απυ πάκς ηαζ πνμμνίγεηαζ βζα 

αηιμζθαζνζηυ θςηζζιυ. Δίκαζ ζοκήεςξ έκα θςηζζηζηυ δαπέδμο, αθθά ιπμνεί κα 

ημπμεεηδεεί ζημκ ημίπμ ζακ απθίηα.    

 Σν θνξεηό ή επηηξαπέδην θσηηζηηθό είκαζ ίζςξ ημ πζμ ημζκυ ελάνηδια, πμο ζοκακηάιε 

ηαζ πνδζζιμπμζμφιε ηαεδιενζκά ζε πμθθά ζπίηζα ηαζ βναθεία. Έκα ημζκυ θςηζζηζηυ πμο 

ηάεεηαζ ζε έκα ηναπέγζ εεςνείηαζ  βεκζημφ θςηζζιμφ, εκχ ημ επζηναπέγζμ θςηζζηζηυ 

εεςνείηαζ θςηζζιυξ ενβαζίαξ. 
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3.2 Λαμπηήπερ 

 

Ο λαμπηήπαρ Πςπακηώζευρ. 

Ο θαιπηήναξ ποναηηχζεςξ είκαζ βκςζηή ζοζηεοή παναβςβήξ θςηυξ πμο εθεονέεδηε 

απυ ημκ Αιενζηακυ Συιαξ Έκηζζμκ. Πενζθαιαάκεζ έκα θεπηυ ιεηαθθζηυ κήια, απυ 

αανφ, δφζηδηημ ιέηαθθμ, ζοκήεςξ αμθθνάιζμ, ηοθζβιέκμ ζε ζπείνεξ. Αοηυ θένεηαζ απυ ηζξ 

άηνεξ ημο ζοβημθθδιέκμ ζε δφμ παπφηενα ζφνιαηα απυ υπμο εθανιυγεηαζ δ δθεηηνζηή ηάζδ δ 

μπμία εέηεζ ηα δθεηηνζηά θμνηία ζε ηίκδζδ δ μπμία ελακαβηάγεζ ημ κήια κα θςημαμθεί απυ ηδ 

εένιακζή ημο. Όηακ ημ ιήημξ ημο κήιαημξ είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ 2 cm ηυηε αοηυ ζοβηναηείηαζ 

ηαζ εκδζάιεζα απυ ιδ δθεηηνμθυνα ζφνιαηα ζε αηηζκζηή δζάηαλδ. Ζ ηαηαζηεοή αοηή 

πενζηθείεηαζ ζε βοάθζκδ ζθαζνζηή ή εθθεζπηζηή θφζζββα παιδθήξ πίεζδξ αενίμο.  

 Ζ θφζζββα αοηή ζε θαιπηήνεξ ιζηνήξ ζζπφμξ είκαζ αενυηεκδ, ή ζε θαιπηήνεξ ιεβάθδξ 

ζζπφμξ πενζέπεζ αδνακέξ αένζμ, ζοκήεςξ άγςημ . Ο θαιπηήναξ ιπμνεί κα δζαεέηεζ αζδςηή επαθή 

πμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ έκακ πυθμ ηαζ ιζα επαθή ζηδκ αάζδ πμο 

ζοκδέεηαζ ιε ημκ άθθμ πυθμ. Ζ υθδ δζάηαλδ πενζέπεηαζ ζε 

ζηήνζβια απυ πμνζεθάκδ ή βοαθί.  

 Έκαξ θαιπηήναξ πονάηηςζδξ έπεζ δζάνηεζα γςήξ πενίπμο 

750 - 1500 χνεξ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ. Όζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ 

ζζπφξ ημο ηυζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ γςή ημο. Ο θαιπηήναξ 

πονάηηςζδξ ακάαεζ ιυκμ υηακ ηαζ μζ δφμ επαθέξ ημο αημοιπμφκ 

ηαζ ζημοξ δφμ πυθμοξ ηδξ ιπαηανίαξ ή ηδξ πνίγαξ. ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο δ θάιπα δεκ ακάαεζ, έπεζ ημπεί (ηαεί απυ 

οπεναμθζηή αφλδζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ απυημια) ημ 

ζφνια.   

  

 

  

  

 

Λαμπηήπαρ Πςπακηώζεωρ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
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Ο λαμπηήπαρ αλογόνος. 

Ζ εενιμηναζία πμο ακαπηφζζεηαζ ζημοξ ζοκήεεζξ αοημφξ θαιπηήνεξ είκαζ ηδξ ηάλεςξ 

ηςκ 2.800° Κ, ιε θςηεζκή απυδμζδ πενίπμο 12 lm/W. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ θαιπηήνεξ 

πονάηηςζδξ ιε απυδμζδ 25 lm/W ηαζ εενιμηναζία κήιαημξ ζημοξ 3.100°Κ. Αοημί μζ 

θαιπηήνεξ πμο μκμιάγμκηαζ ηαζ "θαιπηήνεξ ζςδίμο - παθαγία" 

(βκςζημί ςξ θαιπηήνεξ αθμβυκμο) πενζέπμοκ αδνακέξ αένζμ 

ηαζ αηιμφξ ζςδίμο ή ανςιίμο. Έπμοκ ζπήια ζςθήκα ιζηνήξ 

δζαιέηνμο ιε αλμκζηή δζαιήηδ δζάηαλδ ημο κήιαημξ 

αμθθναιίμο. Σμ βοαθί είκαζ απυ παθαγία ηαζ υηακ θεζημονβεί μ 

θαιπηήναξ, δ εενιμηναζία ημο θεάκεζ ζημοξ 600° C. Οζ 

θαιπηήνεξ αθμβυκμο ακαπηφπεδηακ βζα κα θφζμοκ ημ 

πνυαθδια ηδξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ γςήξ ηςκ θαιπηήνςκ 

πονάηηςζδξ ηαεχξ έκαξ ηοπζηυξ θαιπηήναξ αθμβυκμο έπεζ 

δζάνηεζα γςήξ πενίπμο 2000 χνεξ, ζπεδυκ δζπθάζζα απυ έκακ 

ηοπζηυ θαιπηήνα πονάηηςζδξ. 

 

 

Ο Λαμπηήπαρ ηόξος. 

 Οζ θεβυιεκμζ θαιπηήνεξ ηυλμο είκαζ εζδζημί θαιπηήνεξ πμο πενζέπμοκ 

ηονίςξ αηιμφξ ιεηάθθςκ ηαζ ίζςξ αμδεδηζηά ηάπμζμ εοβεκέξ αένζμ. Σα δθεηηνυδζά ημοξ 

ενβάγμκηαζ "εκ εενιχ". Ζ εένιακζδ ανπζηά πναβιαημπμζείηαζ ιε εζδζηυ ηφηθςια πμο 

δζαηυπηεηαζ αοηυιαηα ιυθζξ λεηζκήζεζ δ αηηζκμαμθία ημο θαιπηήνα, μπυηε ηαζ δ εένιακζδ 

δζαηδνείηαζ απυ ημ νεφια ημο ηυλμο ή εενιαίκμκηαζ αοημί απυ ημ ίδζμ ημ ηυλμ πμο λεηζκάεζ οπυ 

ιμνθή αίβθδξ ηαζ δ μπμία ζπδιαηίγεηαζ ελαζηίαξ ημο αενίμο πμο πενζέπεζ μ ζςθήκαξ.  

 Ζ εένιακζδ αοηχκ ηςκ θαιπηήνςκ ακ ηαζ είκαζ παιδθυηενδ εηείκδξ ηςκ θαιπηήνςκ 

πονάηηςζδξ ηαείζηαηαζ απαναίηδηδ ηυζμ βζα ηδκ ελάηιζζδ ημο ιεηάθθμο πμο πενζέπμοκ, ηαζ 

πμο ζοκήεςξ είκαζ οδνάνβονμξ (Hg), ή κάηνζμ (Na), υζμ ηαζ βζα ηδκ πενζμνζζιέκδ επζθάκεζα 

ηςκ δθεηηνμδίςκ πνμηεζιέκμο κα εηπέιπμοκ εφημθα δθεηηνυκζα. 

     Λαμπηήπαρ Αλογόνος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%BD_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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Οζ θαιπηήνεξ ηυλμο δζαηνίκμκηαζ ζημοξ επζιένμοξ ηνεζξ 

ηφπμοξ θαιπηήνςκ πίεζδξ: 

 Λοπκίεξ αηιχκ οδνανβφνμο 

 Λοπκίεξ αηιχκ καηνίμο  

 Λαιπηήνεξ θεμνζζιμφ. 

 

 

Ο Λαμπηήπαρ Γιόδος Δκπομπήρ Φυηόρ LED. 

 

  Γίμδμξ Δηπμιπήξ Φςηυξ, (LED, Light Emitting Diode), απμηαθείηαζ έκαξ διζαβςβυξ μ 

μπμίμξ εηπέιπεζ θςηεζκή αηηζκμαμθία ζηεκμφ θάζιαημξ υηακ ημο πανέπεηαζ ιία 

δθεηηνζηή ηάζδ ηαηά ηδ θμνά μνεήξ πυθςζδξ (forward-biased). 

  Σμ πνχια ημο θςηυξ πμο εηπέιπεηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ πδιζηή ζφζηαζδ ημο 

διζαβχβζιμο οθζημφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, ηαζ ιπμνεί κα είκαζ οπενζχδεξ, μναηυ ή οπένοενμ. 

Σμ ιήημξ ηφιαημξ ημο θςηυξ πμο εηπέιπεηαζ, ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ημ πνχια ημο, ελανηάηαζ απυ 

ημ πάζια εκένβεζαξ ηςκ οθζηχκ, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία ημο πενάζιαημξ 

p-n, υπμο: 

p = Τθζηυ κμεεοιέκμ ιε απμδέηηεξ. 

n = Τθζηυ κμεεοιέκμ ιε δυηεξ. 

 

Γηαθνξεηηθά κεγέζε θαη ρξώκαηα ιακπηήξσλ ηύπνπ Led. 

 

Λαμπηήπαρ Τόξος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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3.3 Μέηπηζη και καηανάλυζη ενέπγειαρ.  

 

  Φςηεζκυηδηα είκαζ δ θςημιεηνζηή πμζυηδηα ηδξ ποηκυηδηαξ ηδξ θςηεζκήξ έκηαζδξ ζε 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ. Πενζβνάθεζ ηδκ πμζυηδηα θςηυξ πμο πενκάεζ ιέζα απυ ή 

εηπέιπεηαζ απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, ηαζ ειπίπηεζ ζε ιζα δεδμιέκδ ζηενεά βςκία. Ζ 

ιμκάδα SI βζα ηδ θςηεζκυηδηα είκαζ candela ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (cd/m
2
). Ζ ιμκάδα CGS ηδξ 

θςηεζκυηδηα είκαζ δ stilb, δ μπμία είκαζ ίζδ ιε ημ έκα candela ακά ηεηναβςκζηυ εηαημζηυ ή 10 

kcd/m
2
. Ζ πμζυηδηα ημο θςηυξ ιεηνάηαζ ζοπκά ζε ιμκάδεξ ημο Color Rendering Index (CRI). 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιέηνμ ζπεηζηά ιε ημ πυζμ ηαθά δ θςηεζκή πδβή ιζιείηαζ ημ θςξ εκυξ 

blackbody (ζχια πμο απμννμθά υθεξ ηζξ αηηζκμαμθίεξ) ζηδκ ίδζα ζοζπεηζγυιεκδ εενιμηναζία 

πνχιαημξ, υηακ ημ θςξ ακηακαηθάηαζ απυ ιζα ζεζνά ηοπμπμζδιέκςκ δεζβιάηςκ πνχιαημξ. Ο 

δείηηδξ ημο πεζνάιαημξ λεηζκάεζ μιαθμπμζδιέκμξ έηζζ έκαξ blackbody έπεζ ημ δείηηδ Ra = 100 

ηαζ απμηθίζεζξ απυ αοηυ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ημο δείηηδ. Έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ δ 

CRI έπεζ ιζηνή ζπέζδ ιε αοηυ πμο μζ άκενςπμζ εεςνμφκ "ηαθυ" θςηζζιυ, ηαζ δζάθμνα είδδ 

ιέηνδζδξ  πμζυηδηαξ θςηζζιμφ έπμοκ πνμηαεεί ςξ πνμξ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο.    

 Ο ηεπκδηυξ θςηζζιυξ ηαηακαθχκεζ έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ  ζοκμθζηήξ ηαηακάθςζδξ  

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ παβημζιίςξ. ε ζπίηζα ηαζ βναθεία, 20 ιε 50 ημζξ εηαηυ ηδξ ζοκμθζηήξ 

ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ μθείθεηαζ ζημ θςηζζιυ. Σμ ζδιακηζηυηενμ είκαζ υηζ, βζα μνζζιέκα 

ηηίνζα πάκς απυ ημ 90 ημζξ εηαηυ ηδξ εκένβεζα πμο  ηαηακαθχκεηαζ βζα θςηζζιυ είκαζ έκα 

πενζηηυ έλμδμ θυβς ημο οπενθςηζζιμφ ζοκήεςξ βζα ανπζηεηημκζημφξ ζημπμφξ . Μζα ιυκμ 

θάιπα 100 W πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ 6 χνεξ ηδκ διένα ιπμνεί κα ημζηίζεζ πάκς απυ 25 € 

ακά έημξ (.12/kWh). Έηζζ, μ θςηζζιυξ ακηζπνμζςπεφεζ έκα ηνίζζιμ ζοζηαηζηυ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

εκένβεζαξ ζήιενα, ζδζαίηενα ζε ιεβάθα ηηίνζα βναθείςκ, υπμο οπάνπμοκ πμθθέξ εκαθθαηηζηέξ 

θφζεζξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ εκένβεζαξ ζημ θςηζζιυ. Τπάνπμοκ πμθθέξ ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ 

εθαπζζημπμίδζδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ζε ηάεε ηηίνζμ:  

 Πνμδζαβναθή ηςκ απαζηήζεςκ θςηζζιμφ βζα ηάεε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή πνήζδξ.  

 Ακάθοζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο θςηζζιμφ βζα κα ελαζθαθζζηεί υηζ μζ ανκδηζηέξ ζοκζζηχζεξ ημο 

θςηζζιμφ  δεκ επδνεάγμοκ ηα επίπεδα απμδμηζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ. 

 Τπμθμβζζιυξ  ημο πνυκμο πνήζδξ έηζζ χζηε κα ιδκ ηαηααάθμοιε πενζηηή εκένβεζα.  

 Δπζθμβή ηςκ θςηζζηζηχκ ηαζ ηφπςκ θαιπηήνςκ πμο ηάκμοκ πνήζδ ηςκ αέθηζζηςκ δζαεέζζιςκ 

ηεπκμθμβζχκ βζα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. 
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3.4 Φπήζηηρ και πποφόν. 

 

Σμ ημζκυ ζδιείμ ακάιεζα ζε πνήζηδ ηαζ πνμσυκ είκαζ ημ θςξ. Σμ θςξ είκαζ αοηυ πμο 

πανάβεηαζ απυ έκα θςηζζηζηυ ηαζ αοηυ πμο δέπεηαζ μ πνήζηδξ ςξ „οπδνεζία‟ απυ ημ πνμσυκ. Ο 

πνήζηδξ αβμνάγεζ ημ πνμσυκ ιε ζημπυ ηδκ ηάθορδ ιζαξ ααζζηήξ ακάβηδξ, αοηήξ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ πναβιαημπμίδζδξ δναζηδνζμηήηςκ ζε ζημηεζκυ πχνμ αθθά ηαζ ιε βκχιμκα ηδκ 

αζζεδηζηή ζοιπενζθμνά ημο θςηζζηζημφ ζημ πχνμ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ πνμσυκηα πμο δεκ 

ηαθφπημοκ ηάπμζα ααζζηή ακάβηδ αθθά δδιζμονβμφκ ιία ζδζαίηενδ αηιυζθαζνα ιε ηδκ πνήζδ 

μπηζηχκ εθέ ή απθά ιε ιζα νφειζζδ ημο θςηυξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ YingFlu ηδξ Carlotta de 

bevilacqua. 

                Ying Flu ηεο Carlotta di Bevilaqua γηα ηελ Artemide 

Καηά ηδκ ζπεδίαζδ εκυξ θςηζζηζημφ , μ ζπεδζαζηήξ πνέπεζ κα αάγεζ ημκ εαοηυ ημο ζηδκ 

εέζδ ημο αβμναζηή – πνήζηδ ηαζ κα απακηάεζ ζε ενςηήιαηα πμο ημο βεκκζμφκηαζ ηαηά ηδκ 

πνήζδ. Γζαηί μ θαιπηήναξ κα ανίζηεηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ; Γζαηί μ δζαηυπηδξ κα ηάκεζ αοηήκ 

ηδκ θεζημονβία; Θα πνέπεζ επίζδξ ηαηά ηδκ ζπεδίαζδ κα πνμζδζμνίγεζ εηηυξ απυ ηδκ θυνια ηαζ 

ηζξ εκένβεζεξ ημο πνμσυκημξ. οβηεηνζιέκα ζηδκ πενίπηςζή ιαξ, είκαζ απαναίηδημ κα ζηεθημφιε 

ημ ηζ γδηάιε απυ ημ πνμξ ζπεδίαζδ θςηζζηζηυ ηαζ ημ πχξ εα ιαξ ημ δίκεζ ημ πνμσυκ. Μζα ζπέζδ 

δνάζδξ ακηίδναζδξ μοζζαζηζηά πνήζηδ ιε θςηζζηζηυ. διείμ επαθήξ ακάιεζα ζε πνήζηδ ηαζ 

πνμσυκ είκαζ μ ηνυπμξ πμο νοειίγεηαζ ημ θςξ. Δίηε αοηυ ζδιαίκεζ ηάπμζμκ δζαηυπηδ ημκ μπμίμ μ 

πνήζηδξ αημοιπάεζ ηαζ νοειίγεζ ημ θςξ , είηε αθθάγμκηαξ εέζδ ηάπμζμ επζιένμοξ ημιιάηζ ημο 

θςηζζηζημφ αθθάγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ημκ ηνυπμ ημο θςηζζιμφ. Κάηζ ηέημζμ δεκ ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζδεεί εφημθα ιε έκα θςηζζηζηυ ζφζηδια μνμθήξ , αθθά ζηδκ πενίπηςζή ιαξ πμο ημ 

εέια ιαξ εκηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία δαπέδμο, εα πνέπεζ κα δχζμοιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ 
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ζδιείμ επαθήξ πνμσυκημξ. Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηή δ επαθή ημο πνήζηδ ιε ημ πνμσυκ δζυηζ  

ηαθφπηεζ αηυιδ ιζα απυ ηζξ πέκηε αζζεήζεζξ.  

Μία απυ ηζξ πζμ πεηοπδιέκεξ δδιζμονβίεξ αζμιδπακζημφ ζπεδζαζιμφ ααζζζιέκδ ζε ιία 

πμθφ δοκαηή ζδέα είκαζ μ δζαηυπηδξ πεζνυξ , ζπεδζαζιέκμ απυ ηδκ Achille Castiglioni ημ 1968. Ο 

δζαηυπηδξ ηαθφπηεζ ιε ιία ιζηνή ηίκδζδ ημο ακηίπεζνα ηνεζξ απυ ηζξ πέκηε αζζεήζεζξ. Ανπζηά δ 

αθή πζάκμκηαξ ημκ δζαηυπηδ ηαζ ημοκχκηαξ ημ δάηηοθυ ιαξ. Έπεηαζ ημ „ηθζη‟ υπμο μθείθεηαζ 

ζηδκ ηνμφζδ ηςκ δφμ πθαζηζηχκ ηιδιάηςκ εκχ ηαοηυπνμκα έπμοιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο 

θαιπηήνα. 

                 θίηζα ηνπ Achille Castiglioni γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηαθόπηε, 1968.   

 

Ο πνήζηδξ πνέπεζ κα εοιυιαζηε ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ζπεδίαζδξ υηζ είκαζ μ αονζακυξ 

πεθάηδξ ηαζ υηζ εα πνέπεζ κα ιέκεζ πθήνςξ ζηακμπμζδιέκμξ απυ ηδκ πνήζδ, ζοβηεηνζιέκα κα 

ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ πζεακέξ ακάβηεξ ημο είηε θεζημονβζηέξ είηε αζζεδηζημφ παναηηήνα. 
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Κεθάλαιο 4. Briefing 

4.1 Γιαμόπθυζη ηος Brief  

 

1.ζημπυξ 

Εδηείηαζ κα ζπεδζαζηεί έκα θςηζζηζηυ ζφζηδια δαπέδμο εζςηενζημφ πχνμο ιε ηφνζμ οθζηυ 

ηαηαζηεοήξ ημ λφθμ. 

2.ζηάδζα 

Πενκχκηαξ ανπζηά απυ ημ ζηάδζμ ημο brainstorming ηαζ ακαθφμκηαξ ημ ζφκμθμ ημο brief, 

ιεηααείηε ζημ ζηάδζμ ηςκ ζηίηζςκ ηαζ ζηδκ επζθμβή ηςκ ηαθφηενςκ ζδεχκ ηαζ κα πανμοζζαζηεί 

δ επζθεβιέκδ ζδέα. Καηά ηδκ πανμοζίαζδ γδημφκηαζ θςημνεαθζζηζηά ηαζ ηεπκζηά ζπέδζα ηαεχξ 

ηαζ δ δζαδζηαζία παναβςβήξ. 

3.θαιπηήνεξ 

Αημθμοεχκηαξ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηςκ πδβχκ θςηζζιμφ ηαζ δζαθέβμκηαξ ημκ επζεοιδηυ 

ηφπμ θςηζζιμφ, κα δμεεί έιθαζδ ζηδκ επζθμβή ημο πνδζζιμπμζδεέκημξ θαιπηήνα ηυζμ βζα ηδκ 

παιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ υζμ ηαζ βζα ηα επίπεδα θςηζζιμφ. Ηδζαίηενα ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ εεςνείηαζ δ ζοιθςκία ηςκ επζπέδςκ θςηυξ θυβς ηδξ πνήζδξ ημο ακηίζημζπμο 

θαιπηήνα ιε ημκ ακάθμβμ ηφπμ πνήζδξ ημο θςηζζηζημφ. 

4.πθεμκεηηήιαηα οθζημφ 

Να θδθεμφκ ζμαανά οπυρδ ηα πνμηενήιαηα ημο λφθμο ςξ πνμξ ημ οπυθμζπα οθζηά ηαζ κα 

βίκεηαζ αζζεδηή δ ακάδεζλή ημοξ. 

5.marketing 

Να πνδζζιμπμζδεμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνμκζηήξ ζζημνζηήξ ακαδνμιήξ αθθά ηαζ ηδξ 

ηθαδζηήξ ιεθέηδξ ηδξ ένεοκαξ αβμνάξ ηαζ κα αλζμπμζδεμφκ ιεηαθνάγμκηάξ ηα ζε θεζημονβζηά 

ζημζπεία ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ημο πνμσυκημξ. Σμ πνμσυκ εα απεοεφκεηαζ ζε ιενίδζμ ημο 

εθθδκζημφ ανπζηά αβμναζηζημφ ημζκμφ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ζηδκ δζεεκή αβμνά. 
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6.πενζααθθμκημθμβζηή ζοκείδδζδ  

Σμ πνμσυκ ηδξ ενβαζίαξ πνέπεζ κα δείπκεζ ζεααζιυ ζηδ θφζδ, απυ ηδκ άπμρδ ηςκ οθζηχκ, ηδξ 

εκένβεζαξ, ημο ζοκμθζημφ ηφηθμο γςήξ ημο. 

7.αζθάθεζα 

Σμ πνμσυκ εα πνέπεζ κα πθδνεί ημοξ ηακυκεξ αζθαθμφξ πνήζδξ. 

 

4.2 Ανάλςζη ηος Brief. 

 

 Υνδζζιμπμζχκηαξ θέλεζξ ηθεζδζά απυ ημ ηάεε ηιήια ημο Brief εα ακαθφζμοιε μθυηθδνμ 

ημ Briefing ηαζ εα πνμζπαεήζμοιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηζξ πζεακέξ εηθάκζεζξ ηδξ ηάεε έκκμζαξ 

ιε θμβζημφξ ζοκεζνιμφξ. Βαζζγυιεκμζ ζε πνμδβμφιεκα αήιαηα ηδξ ενβαζίαξ εα ηαεμνίζμοιε 

αηυια πζμ ζοβηεηνζιέκα ηζξ παναιέηνμοξ απυ ηζξ μπμίεξ ελανηάηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ζπεδίαζδξ 

ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Ζ ακάθοζδ πμο εα πναβιαημπμζήζμοιε εα πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζε 

έβηονα ζημζπεία ηαζ κα απμθεοπεεί δ ακάπηολδ πνμζςπζηχκ ζδεχκ. Θα πνέπεζ δδθαδή δ 

ακάθοζδ ζε αοηυ ημ ζδιείμ κα είκαζ ακηζηεζιεκζηή ηαζ υπζ οπμηεζιεκζηή. 

 

 Φσηηζηηθό ζύζηεκα : ζφζηδια πμο πνμζθένεζ θςξ.  

Απμηεθείηαζ απυ: θαιπηήνα, επζιένμοξ ηιήιαηα πμο επζζηζάγμοκ ή ακηακαηθμφκ, 

δζαηυπηδ ηαζ δθεηηνζηή πδβή. 

 Γαπέδνπ: Σμ Πνμσυκ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ δάπεδμ, ζηδνίγεηαζ ζε αοηυ. 

 Δζσηεξηθνύ Υώξνπ: πανάβμκηεξ εζςηενζημφ πχνμο.  

 Θενιμηναζία, οβναζία, ανπζηεηημκζηή πχνμο.  

 Κύξην-Βαζηθό: ηυπμξ είκαζ δ ηαηαζηεοή εκυξ θςηζζηζημφ ιε υζμ δοκαηυκ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ πνήζδξ λφθμο. Όπμο ιπμνμφιε κα ηάκμοιε πνήζδ επζιένμοξ λφθζκςκ 

ζημζπείςκ ηαζ υπζ άθθμο οθζημφ, εα επζθέλμοιε ιε ηνζηήνζμ ηδκ μζημθμβία ηαζ ηδκ 

μζημκμιία.  
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 Τιηθό θαηαζθεπήο Ξύιν: Σμ ιαζίθ λφθμ είκαζ έκα οθζηυ απυ ημ μπμίμ ζήιενα ιπμνμφιε 

κα δχζμοιε ζπεδυκ μπμζαδήπμηε ιμνθή. Αοηυ ζοιααίκεζ θυβς ηςκ θοζζηχκ, ηεπκδηχκ, 

πδιζηχκ ηαζ ιδπακζηχκ ηαηενβαζζχκ πμο εθανιμζημφκ ζημ οθζηυ. 

Τπάνπμοκ ηαζ ηα ζφκεεηα οθζηά πμο πενζέπμοκ λφθμ ή πανάβςβά ημο, επδνεάγμκηαξ είηε ηδκ 

αζζεδηζηή είηε ηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ. Γζα πανάδεζβια ημ Plexwood ζπδιαηζζιέκμ απυ ιζα 

ηάεεηδ ημιή θεπηχκ ζηνχζεςκ λφθμο ηαζ ημ Pykrete πμο απμηεθείηαζ απυ δεηαέλζ ημζξ εηαηυ 

(16%) νζκίζιαηα λφθμο ηαζ μβδυκηα ηέζζενα ημζξ εηαηυ (84%) πάβμ . 

    

  

 

    

     

 

  Σερλνινγηθέο εμειίμεηο θσηηζκνύ: Led – Oled – Λαιπηήνεξ Ποναηηχζεςξ ιε ελςηενζηή 

ζηνχζδ εενιμιμκςηζηήξ ιειανάκδξ.   

  Σύπνο θσηηζκνύ: Μέεμδμξ θςηζζιμφ αθθά ηαζ μ θυβμξ – ζημπυξ πνήζδξ ημο θςηυξ. 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο: υπζ ιυκμ ζημκ θαιπηήνα αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα παναβςβήξ 

ημο πνμσυκημξ. 

 Αλάδεημε πιενλεθηεκάησλ ηνπ μύινπ ζπγθξηηηθά κε άιια πιηθά: Πμζά ιπμνμφιε κα 

αλζμπμζήζμοιε ηαζ πςξ. 

 Γπλαηή αξρηθή ηδέα:  διακηζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ δ ιεηαθμνά ιζαξ ζδέαξ ζε πνμσυκ ιε 

ημκ πζμ απθυ ηνυπμ. 

 Αληαλάθιαζε ηνπ θσηόο από ην μύιν: ε έκα θςηζζηζηυ ζφζηδια, δ ακηακάηθαζδ ημο 

θςηυξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ ααζζημφξ πανάβμκηαξ. Σμ λφθμ ςξ πνχηδ φθδ δεκ έπεζ 

αοηήκ ηδκ ζδζυηδηα αθθά ιε ιδπακζηέξ ηαηενβαζίεξ ή ιε ηδκ πνμζεήηδ επζζηνχζεςκ 

μοζζχκ ζημ ελςηενζηυ ημο. 

 Πλεύκα νηθνινγίαο: Υαιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ παναβςβή, παιδθή 

ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ πνήζδ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ απυδμζδ θςηυξ, πνήζδ 

Plexwood Pykrete 
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αζμδζαζπχιεκςκ ηαζ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ, πνήζδ υζμ δοκαηυκ εθάπζζηδξ πμζυηδηαξ 

οθζημφ, εθάπζζηεξ δζαζηάζεζξ παηέημο ζοζηεοαζίαξ. 

 Καλόλεο αζθαινύο ρξήζεο: Λυβς ηδξ ηαηδβμνίαξ πμο ακήηεζ ημ πνμσυκ , θςηζζηζηυ 

δαπέδμο, εα πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ εηηυξ απυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

δθεηηνμθμβζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηδκ απμθοβή αηοπδιάηςκ, αθθά ηαζ κα δχζμοιε έιθαζδ 

ζημκ πανάβμκηα αζθάθεζα ιε υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ, ζηεβακυηδηα, ζηαεενυηδηα 

ακεεηηζηυηδηα.  
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Κεθάλαιο 5. Brainstorming 

5.1 Γημιοςπγία πίνακα ιδεών. 
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5.2 Αποηελέζμαηα Brainstorming. 

Μεηά ημ  ζηάδζμ ημο Brainstorming αθθά ηαζ ιεηά ηδκ πενεηαίνς ακάθοζή ημο, 

ηαηαθήβμοιε ζε ζδιείμ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ πνυμδμ ηδξ ενβαζίαξ. ημ ζδιείμ αοηυ εα 

πνέπεζ κα δζαηοπχζμοιε ιε ιεβάθδ αηνίαεζα ημ ηζ αηνζαχξ πνέπεζ αθθά ηαζ εέθμοιε κα 

ζπεδζάζμοιε. ηδκ πενίπηςζή ιαξ μνίγμοιε πανάβμκηεξ πμο μνζμεεημφκ ημ εφνμξ ηςκ ζδεχκ ιαξ 

πςνίξ κα ιαξ δεζιεφμοκ αθθά ιαξ ηαεμδδβμφκ εκχ ηαοηυπνμκα ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ πδβή 

έιπκεοζδξ.  

Οζ πανάβμκηεξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Γοκαηυηδηα νφειζζδξ ημο θςηυξ 

Απυ ημκ μνζζιυ ημο θςηυξ (πανάνηδια 1 ζεθ. **) βκςνίγμοιε υηζ είκαζ πμθθμί μζ πανάιεηνμζ 

πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ έκκμζά ημο. Αοηυ πμο εέθμοιε απυ ημ πνμξ ζπεδίαζδ θςηζζηζηυ ζφζηδια 

δαπέδμο, είκαζ κα πανέπεζ ζημκ πνήζηδ ηδκ δοκαηυηδηα κα νοειίγεζ ημ απμηέθεζια ηδξ 

θςηεζκυηδηαξ. Αοηυ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ αθθάγμκηαξ ηδκ έκηαζδ ή αηυια ηαζ ελμθμηθήνμο ημκ 

ηνυπμ θςηζζιμφ.    

- Ακενςπμιεηνία - Δνβμκμιία 

Μεθεηχκηαξ ααζζηά ζημζπεία ηδξ επζζηήιδξ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ δζαζηαζζμθμβία  ηαζ 

ηζκδζζμθμβία ημο ακενχπμο βφνς απυ ακηζηείιεκα ηαζ ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκμ πχνμ, εα πνέπεζ 

κα δχζμοιε ζδζαίηενδ αανφηδηα βζα ηδκ εοπνδζηία ημο πνμσυκημξ. Γζα πανάδεζβια δ εέζδ ημο 

δζαηυπηδ ζημ ζφκμθμ ημο θςηζζηζημφ. 

- Ακάδεζλδ πθεμκεηηδιάηςκ οθζημφ 

Έκα απυ ηα πθέμκ ααζζηά πνμηενήιαηα ημο λφθμο είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ λφθμ είκαζ  „εφπθαζημ‟ 

οθζηυ ηαζ πανέπεζ ζημκ ζπεδζαζηή ηδκ δοκαηυηδηα κα μναιαηζζηεί ηαζ κα απμηοπχζεζ ζπεδυκ 

μπμζαδήπμηε ιμνθή, αθθά ηαζ ζημκ ηαηαζηεοαζηή ηδκ εοπένεζα επζθμβχκ ηαηά ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ημο ζπεδίμο. Δπίζδξ δ αζζεδηζηή ημο λφθμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ δοκαηυηδηα 

θςημαβςβζιυηδηαξ ηαζ μοζζαζηζηά ακάδεζλδξ υθςκ ηςκ θεπημιενεζχκ ημο „ιζηνυημζιμο‟ ημο 

λφθμο, είκαζ ιζα πανάιεηνμξ πμο εα πνέπεζ κα θάαμοιε ζμαανά οπυρδ ιαξ. Μέζα απυ ζημζπεία 
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πνμδβμφιεκςκ ζηαδίςκ ηαηαθήβμοιε υηζ ημ πνμξ ζπεδίαζδ ζφζηδια εα πνέπεζ κα είκαζ απυ υζμ 

δοκαηυκ ημ πενζζζυηενμ πμζμζηυ λφθμο. 

- διείμ επαθήξ ιε ημκ πνήζηδ 

Αοηυξ είκαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ δζυηζ μ πνήζηδξ είκαζ αοηυξ ζημκ μπμίμ 

απεοεοκυιαζηε ιέζα απυ ημ επίπεδμ αζζεδηζηήξ ημο ζπεδζαζιμφ, ηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ 

πμζυηδηαξ  αθθά ηαζ ημο πμζμζημφ ηάθορδξ ηδξ ακάβηδξ πμο μοζζαζηζηά ειείξ ημο έπμοιε 

δδιζμονβήζεζ. Δίκαζ ημ ζδιείμ αοηυ ζημ μπμίμ μ πνήζηδξ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ πνμσυκ 

ιε ιία ή πενζζζυηενεξ ηςκ αζζεήζεχκ ημο. Ο ζπεδζαζηήξ εα πνέπεζ βκςνίγμκηαξ ηα οθζηά ιε ηα 

μπμία ενβάγεηαζ ζε ηάεε project κα πνμαθέπεζ ηεπκζηά θάεδ ζε ζοκενβαζία πάκηα ιε ημκ 

οπεφεοκμ παναβςβήξ, αθθά κα πνμαθέπεζ ηαζ ηζξ πεναζηένς ακάβηεξ ή πνμαθήιαηα πμο εα 

ιπμνμφζακ κα ακαπηοπεμφκ ζηδκ πνήζηδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ, πνμζπαεεί δδθαδή κα 

ιπεζ ζημκ νυθμ ημο πνήζηδ πνζκ απυ αοηυκ ,βζ „αοηυκ.  

- Οζημθμβία  

Σμ πνμσυκ πμο εα ζπεδζάζμοιε εα πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ εφημθα ςξ μζημθμβζηυ. Ζ πνήζδ 

ημο λφθμο αοηή ηάεε αοημφ δεκ ιπμνεί κα ιαξ μδδβήζεζ ζε έκα ηέημζμ απμηέθεζια. Θα πνέπεζ 

κα έπμοιε πνμζεβιέκδ  πνήζδ οθζηχκ, ζςζηή δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαζ απμθοβή άζημπδξ 

ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ αθθά ηαζ ιέβζζηδ απυδμζδ θςηεζκυηδηαξ ζε ακαθμβία ιε ηδκ ζζπφ ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Θα πνέπεζ κα απμθφβμοιε ιδ αζμδζαζπχιεκα οθζηά ηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ κα είκαζ ακαηοηθχζζιμ ζε υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ. 

- Concept Φςηζζιμφ 

Αηυιδ έκαξ πμθφπθεονμξ πανάβμκηαξ πμο εεςνμφιε ζδζαγμφζδξ ζδιαζίαξ ηαζ αλίγεζ κα 

πνμζεββίζμοιε είκαζ δ επζδίςλδ ηδξ δοκαηυηδηαξ νοειίζεςκ ζημ απμηέθεζια ηδξ ηεθζηήξ 

απυδμζδξ ημο θςηυξ. οβηεηνζιέκα εα  πνμζπαεήζμοιε εα εζηζάζμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζημ 

επζεοιδηυ επίπεδμ θςηζζιμφ  ηαζ κα εέζμοιε ςξ πνςηανπζηυ ενχηδια ημ „ηζ θςξ εέθμοιε κα 

ιπμνεί ημ θςηζζηζηυ κα ιαξ δχζεζ‟. Ζ απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ έπεζ ήδδ ζπδιαηζζηεί απυ ηδκ 

ακάθοζδ ημο briefing ηαζ είκαζ παναηάης: Εδηάιε απυ ηδκ ζπεδζαζηζηή πνυηαζδ κα είκαζ ζε 

εέζδ ιε ιία εκένβεζα κα ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ κα αθθάγεζ ημκ θςηζζιυ βεκζηά επδνεάγμκηαξ ιία ή 

πενζζζυηενεξ παναιέηνμοξ. ε ιία εκένβεζα κα ακηζδνά ,κα είκαζ δδθαδή διαδραστικό.
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Κεθάλαιο 6. Σκιηζάπιζμα ιδεών.    

6.1 Απσικά ζσέδια.  

ΗΓΔΑ : δδιζμονβία εκυξ θςηζζηζημφ  εοπνμζάνιμζημ ζημκ μπμζμδήπμηε πχνμ ζφιθςκα ιε ηα 

ημζκά ζδιεία ανπζηεηημκζηήξ ηςκ πενζζζυηενςκ πχνςκ. 

+ εοημθία ηαηαζηεοήξ  +πνήζδ θαιπηήνςκ LED +νφειζζδ ηδξ έκηαζδξ 
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ΗΓΔΑ: ηαηαζηεοή εκυξ θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ δαπέδμο ιε ηδκ ιεηαηυπζζδ εκυξ ηιήιαημξ 

αθθάγεζ δ έκηαζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ηαζ ηαοηυπνμκα μ ηνυπμξ ημο θςηζζιμφ. δηχκμκηαξ 

δδθαδή ημ εζςηενζηυ ηιήια , ηα ηεκά αολάκμκηαζ άνα ηαζ δ πμζυηδηα θςηυξ πμο 

ελςηενζηεφεηαζ. Δλςηενζηεφεηαζ. Πανάθθδθα μ έιιεζμξ θςηζζιυξ ιεηαηνέπεηαζ ζηαδζαηά ζε 

άιιεζμ. 
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ΗΓΔΑ: ηαηαζηεοή εκυξ δζαδναζηζημφ θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ ιε υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ οθζηυ 

αθθά ηαζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηυζμ ζηδκ ηαηαζηεοή υζμ ηαζ ηδκ πνήζδ βεκζηυηενα. 

Γδιζμονβία ηαζ πνήζδ λφθζκςκ ιδπακζζιχκ.  
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ΗΓΔΑ: δδιζμονβία εκυξ θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ δαπέδμο πμο ακαδεζηκφεζ ηδκ αζζεδηζηή ημο 

λφθμο ηαζ ηάκεζ πνήζδ ιζαξ πνςηυηοπδξ ιεεμδμθμβίαξ ηαηαζηεοήξ. 

Σμ έκα απυ ηα ηιήιαηα ημο ακηζημθθδημφ θένεζ ιζα εζμπή έηζζ χζηε ιεηά ηδκ ζοβηυθθδζδ κα 

είκαζ δοκαηή δ εζζπχνδζδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ζηήνζλδξ ή ηίκδζδξ. Ζ αάζδ ζημ ηάης 

ιένμξ ηδξ έπεζ έκα ηεκυ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ εκυξ ιεηαθθζημφ ημιιαηζμφ βζα αφλδζδ ημο αάνμοξ 

άνα ηαζ ηδξ ζηαεενυηδηαξ. μ ιδπακζζιυξ ζημ ηιήια πμο θένεζ ηα LED είκαζ ηφπμο gorillaCam 

ηαζ επζηνέπεζ πενζζηνμθή  ζε 3 άλμκεξ. 
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ΗΓΔΑ : ημ θςηζζηζηυ νοειίγεηαζ ιε ιζα ηίκδζδ ημο ηζκδημφ ηιήιαημξ εκχ ημ ζημζπείμ πμο θένεζ 

ημκ θαιπηήνα παναιέκεζ αηίκδημ, ηαζ πανέπεζ απυ θςηζζιυ δαπέδμο – δζααάζιαημξ ζε 

θςηζζηζηυ πχνμο - αηιυζθαζναξ. 

+ δοκαηυηδηα πνήζδξ μπμζμοδήπμηε ηφπμο θαιπηήνα ιε ζηνμθέξ. 

+ μζ δφμ εζςηενζηέξ πθεονέξ είκαζ επελενβαζιέκεξ ή ααιιέκεξ ακάθμβα ιε ηδκ πνήζδ. 

+ εοημθία αθθαβήξ θαιπηήνα. 

+ επαθή ημο οθζημφ ιε ημκ πνήζηδ.  

+ ακάδεζλδ ημο οθζημφ η δοκαηυηδηα πνήζδ πμθθχκ  εζδχκ λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ ημο. 
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ΗΓΔΑ: Καηαζηεοή εκυξ θςηζζηζημφ δαπέδμο ιε ηφνζμ ηνζηήνζμ ηδκ αζζεδηζηή ημο ακηζηεζιέκμο, 

ηδκ δδιζμονβία εκυξ ζφβπνμκμο ένβμο ηέπκδξ αθθά ηαζ ηδκ εοημθία ηαζ ηδκ μζημκμιία 

ηαηαζηεοήξ. Ζ ιαηνφηενδ νάαδμξ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε έκα δθεηηνζηυ dimer ιε 

απμηέθεζια κα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα μ πνήζηδξ ιε εφημθδ πνυζααζδ κα ιπμνεί κα ιεηααάθεζ ηδκ 

έκηαζδ ημο θςηυξ.  
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ΗΓΔΑ: δδιζμονβία εκυξ θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ πμο δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα νφειζζδξ ηδξ έκηαζδξ 

ημο θςηυξ ηαζ αθθάγεζ ηδκ υρδ ημο ακηζηεζιέκμο ζηδκ ηάεε πενίζηαζδ. Κάκεζ πνήζδ εκυξ dimer 

πνμζανιμζιέκμ ζε έκα μδδβυ πμο εθάπηεηαζ ζημ ηεκηνζηυ ημιιάηζ ηαζ ιε ηδκ ακάθμβδ ηίκδζδ 

έπμοιε ηαζ ηδκ ακάθμβδ θςηεζκυηδηα. 
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ΗΓΔΑ: Καηαζηεοή εκυξ θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ δαπέδμο ιε ηφνζμ ηνζηήνζμ ζπεδίαζδξ ηδκ υζμ 

ημ δοκαηυκ  θζβυηενμ οθζηυ. Γίκεηαζ πνήζδ θαιπηήνα αθμβυκμο ηαζ εζδζημφ νμμζηάηδ 

πνμζανιμζιέκμ ζε λφθζκμ ηιήια. Ο πνήζηδξ ιε ιζα ηίκδζδ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα νοειίγεζ ηδκ 

έκηαζδ ημο θςηυξ. 



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[62] 

 

  

ΗΓΔΑ: ζπεδίαζδ εκυξ λφθζκμο θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ δαπέδμο ιε δοκαηυηδηα εκαθθαβήξ απυ 

αηιμζθαζνζηυ ηαζ έιιεζμ θςηζζιυ ζε άιεζμ ηαζ επζηεκηνςιέκμ. Γίκεηαζ πνήζδ εκυξ θαιπηήνα 

θεμνζζιμφ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ιζαξ δςδεηαιεθμφξ μιάδμξ. Μπμνεί κα βίκεζ ιε 

δζαθμνεηζηά οπμπνμσυκηα ημο λφθμο θυβς ηδξ απθυηδηαξ ηδξ θυνιαξ.  
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6.2 Δπιλογή ιδέαρ ππορ ανάπηςξη. 

Μεηά ημ ζηάδζμ ηςκ ζηίηζςκ ηαζ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ οπεφεοκμ ηαεδβδηή ηέεδηακ 

πανάβμκηεξ βζα ηδκ επζθμβή ιίαξ ζδέαξ ηαζ ακάπηολδ αοηήξ. Οζ πανάβμκηεξ είκαζ μζ ελήξ: 

- Καζκμημιία ζδέαξ.  

- πεδζαζηζηή αζζεδηζηή. 

- Υνήζδ ηςκ οθζηχκ. 

- Καηαζηεοαζηζηή δοκαηυηδηα. 

- Δνβμκμιία. 

- Λεζημονβζηυηδηα. 

- Οζημθμβζηή ζοκείδδζδ. 

- Οζημκμιία ηαηαζηεοήξ ηαζ πνήζδξ. 

Καηυπζκ ακάθοζδξ ηςκ ζδεχκ ηαζ έπεζηα απυ έθεβπμ ηαζ ελέηαζδ ιειμκςιέκα υθςκ ηςκ ζδεχκ 

ιε έκα πνμξ έκα πανάβμκηα ηαηαθήλαιε ζηδκ επζθμβή ηδξ πνμξ ακάπηολδ ζδέα. 

Ζ ζδέα πμο επζθέπηδηε είκαζ δ παναηάης.  
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6.3 Ανάπηςξη ζκίηζυν επιλασούζαρ ιδέαρ. 

Δπελενβαζία – ελέθζλδ θυνιαξ ιέζς πνμθίθ. 
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   ηίηζμ πανμοζίαζδξ ηεθζηήξ θυνιαξ.  
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6.4 Έπεςνα ςλικών για σπήζη ζηην ηελική ιδέα. 

Έπμκηαξ ηαηαθήλεζ ζηδκ ηεθζηή ζδέα ηαζ δζαιμνθχζεζ ηδκ ηεθζηή ιμνθή 

πναβιαημπμζείηαζ ιζα ένεοκα αβμνάξ οθζηχκ ζε πανάβςβα ημο λφθμο ηαζ ζφκεεηα οθζηά πμο 

πενζέπμοκ λφθμ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ.  

Ακαθμνζηά ηα πνμσυκηα πμο ελεηάζηδηακ πνμξ πζεακή πνήζδ είκαζ ηα ελήξ: 

- Δπζημθθδηυ 

- Ξοθυθοθθα 

- Ακηζημθθδηυ 

- Μμνζμζακίδεξ 

- Ηκμζακίδεξ 

- O.S.B. 

- Πμθοιεεαηνοθζηυ ιε νζκίζιαηα λφθμο ζε rotational molding. 

- Plexwood 

- Γμηζιή ιε πνζμκίδζα ηαζ ηυθθα. 

ημπυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ ημ ηαηά πυζμ ιπμνεί ηάπμζμ οθζηυ κα πνμζανιμζηεί ζηα 

απμηεθέζιαηα ημο briefing ηαζ ημο brainstorming ηαζ ηαηά πυζμ ιπμνεί έκα οθζηυ κα ακεαάζεζ 

ηάπμζμκ απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηέεδηακ ζηα πνμδβμφιεκα ζηάδζα π.π. αζζεδηζηή, 

ακεεηηζηυηδηα ηηθ. 

Απυ ηα παναπάκς οθζηά πανμοζζάγμκηαζ αοηά ζηα μπμία ηάπμζα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηνίεδηακ 

ζςζηά ηαζ ηαηάθθδθα βζα πνήζδ ζηδκ ζπεδζαζηζηή ιαξ πνυηαζδ. 

- Ανηικολληηό. 

 οβημθθδιέκμ πνμσυκ λφθμο απυ λοθυθοθθα ζημ μπμίμ μζ ίκεξ ηςκ δζαδμπζηχκ λοθυθοθθςκ 

ζπδιαηίγμοκ βςκία 90 ιμζνχκ. Έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηαιπφθςζδξ – ηφνηςζδξ.  
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- Μεεαηνοθζηυ ιε νζκίζιαηα λφθμο ζε rotational molding. 

ηδκ δζαδζηαζία ημο rotational molding ηυηημζ ιεεαηνοθζημφ ημπμεεημφκηαζ ζε ηαθμφπζ 

ηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδκ πενζζηνμθή ημο ηαθμοπζμφ ζε 2 άλμκεξ 

επζηοβπάκεηαζ δ ζηενεμπμίδζδ ημο εζςηενζημφ ημο ηαθμοπζμφ. Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

ζημοξ ηυηημοξ κα πνμζηεεεί έκα δεφηενμ ζοζηαηζηυ. Αοηυ ιπμνεί κα είκαζ ανςιαηζημί 

ηυηημζ, πνςιαηζζημί ,θςζθμνμφπμζ ή αηυιδ ηαζ άθθμ οθζηυ υπςξ ζηυκδ λφθμο. 

 

  

Γζαδζηαζία Roto-molding. 

Γζανηεί πενίπμο μηηχ (8) χνεξ,  

ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ημο ηαθμοπζμφ. 

 

 

 

 

Σμιή ακηζηεζιέκμο πμο πανάπεδηε  

ιε ηδκ δζαδζηαζία ημο Rotational 

Molding ηαζ ηάκεζ πνήζδ 

λοθμηειαπζδίςκ. 

 

 

 

 

Απμηέθεζια Rotomolding ιε πνήζδ 

λοθυζημκδξ. Σμ ηεθζηυ πνμσυκ έπεζ 

ιεβαθφηενδ ακεεηηζηυηδηα.   
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- Plexwood. 

Σμ plexwood είκαζ έκα ηαζκμηυιμ πνμσυκ λοθείαξ ιε ιμκαδζηή ειθάκζζδ. Ζ ααζζζιέκδ 

ζε ηαπθαιά βναιιζηή δμιή ημο ημ ηάκεζ αζζεδηζηά ςναίμ πςνίξ κα παθάεζ ηδκ βεκζηυηενδ 

ειθάκζζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Ακήηεζ ζε ιία ζεζνά οθζηχκ ορδθήξ πμζυηδηαξ βζα βεκζηή 

πνήζδ ζε πενζπηχζεζξ υπμο μ αζζεδηζηυξ πανάβμκηαξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ. Ζ λεπςνζζηή 

ακημπή ημο μθείθεηαζ ζηδ ιμκαδζηή βναιιζηή δμιή ημο, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ απυ ηδκ 

ζοβηυθθδζδ ηαπθαιάδςκ ζε ζηαονςηή δζάηαλδ. Ζ ηαηαζηεοή αοημφ ημο ζφκεεημο οθζημφ, 

ημ μπμίμ εκζςιαηχκεζ ηαζ ημιιάηζα λφθμο απυ εβηάνζζα ημιή, ηάκεζ ημ plexwood 

δοκαηυηενμ απυ ηδκ πνζζηή λοθεία εκχ πανάθθδθα είκαζ δοκαηυ κα πνδζζιμπμζδεεί 

ιαθαηυηενμ λφθμ βζα εζδζηέξ πνήζεζξ. Σέθμξ ημ plexwood ,ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

υθμοξ ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ εκχ δζαηίεεηαζ ζε 9 δζαθμνεηζηά είδδ λφθμο ηαζ 10 

ηαηδβμνίεξ ηαζ δίκεζ άπεζνεξ δοκαηυηδηεξ ζοκδοαζιμφ ζπεδίαζδξ. Οζ ιέβζζηεξ δζαζηάζεζξ 

ιζαξ πθάηαξ Plexwood είκαζ 2400 x 110 x 5 mm.  

  Ζ παναβςβή ημο plexwood ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηαθθζενβδιέκςκ δέκηνςκ απυ δάζδ 

πζζημπμζδιέκα βζα ηδκ αεζθυνα δζαπείνζζή ημοξ ααζζζιέκδ είηε ζε ηάπμζεξ ανπέξ (ππ 

ηναηζημί κυιμζ πμο νοειίγμοκ ηζξ πναηηζηέξ αεζθυναξ δζαπείνζζδξ), είηε ζηδκ εββφδζδ 

πμζυηδηαξ (ππ μ μνβακζζιυξ δζαπεζνίγεηαζ ηζξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ) ηαζ ακ απαζημφκηαζ 

ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά (υπςξ βζα πανάδεζβια δ πμζυηδηα) πνμζθένεηαζ δ 

δοκαηυηδηα αβμνάξ ηαζ πχθδζδξ ηςκ επζεοιδηχκ πνμσυκηςκ πμο ηαθφπημοκ ηζξ πεθαηεζαηέξ 

ακάβηεξ. 

 Σα πζμ ημζκά πνδζζιμπμζμφιεκα είδδ λφθμο ζηδκ παναβςβή ημο Plexwood ζηδκ Δονχπδ 

είκαζ απυ ζοβηεηνζιέκα είδδ δέκηνςκ βκςζηά βζα ηδκ παναβςβή ζπεηζηά ηαθμφ ηαζ ιαθαημφ 

λφθμο ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, πμο ακ είκαζ δοκαηυκ ηαθθζενβμφκηαζ ιυκμ βζα 

παναβςβή. Σα δέκηνα παναβςβήξ ηυαμκηαζ ηάεε 20-120 πνυκζα, ηαηά ιέζμ υνμ, απυ δάζδ 

ηα μπμία δζαπεζνζγυιαζηε ιε αεζθυνεξ δζαδζηαζίεξ επακαθφηεοζδξ ζηδκ ίδζα Γή ηαζ είκαζ 

αζοκαβχκζζηα υζμ ακαθμνά ηδκ παναβςβή δμιζηχκ οθζηχκ ιε ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή δαπάκδ 

εκένβεζαξ, αθμφ ηα δάζδ αοηά είκαζ ιία ζοκεπήξ παναβςβή πμο δεκ απεθεοεενχκεζ αθααενά 

οπμθείιιαηα ζημ πενζαάθθμκ. Καζ επεζδή ημ plexwood απμηεθείηαζ απυ ημιιάηζα λφθμο, 

ημιιέκα εβηάνζζα ή αλμκζηά, ζοβημθθδιέκα ηάεεηα, ημ απμηέθεζια είκαζ ιία λεπςνζζηή 

βναιιζηή δμιή ιε ζπεδζαζιυ, ηαζ απυ ηδ ζηζβιή πμο ηα εβηάνζζα ημιιέκα λφθα 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ ακημπή ημο plexwood απυ ηδκ πνζζηή λοθεία, δίκεηαζ δ 
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δοκαηυηδηα κα βίκεηαζ πνήζδ ιαθαηυηενςκ ηφπμοξ λφθμο βζα ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ 

ζπεδζαζιέκα βζα εζδζηέξ πνήζεζξ.  

 Σμ Plexwood πανάβεηαζ ζηδκ Οθθακδία ηάης απυ ημοξ πζμ αοζηδνμφξ ηακυκεξ ηαζ 

κμιμεεζίεξ ζπεηζηά ιε ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Πάκς απυ ημ 98% ηςκ 

οπμθεζιιάηςκ ηδξ επελενβαζίαξ ακαηοηθχκμκηαζ εκχ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυθθεξ ιε αάζδ 

ηδ θμνιαθδεΰδδ ζηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ. Δπίζδξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ Πηδηζηέξ 

Ονβακζηέξ Δκχζεζξ (VOC‟s) βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο λφθμο, ακηίεεηα, 

εηιεηαθθεουιαζηε ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο εβηάνζζα ημιιέκμο λφθμο.  

  Έκα πνμσυκ εεςνείηαζ αεζθυνμ ακ, ηαηά ηδ δζάνηεζα μθυηθδνμο ημο ηφηθμο παναβςβήξ, 

βίκεηαζ πνμζεηηζηά ιεθεηδιέκδ ζηέρδ ζπεηζηά ιε ηδ βναιιή παναβςβήξ, ηα ααζζηά οθζηά 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ αθθά ηαζ ηα ζηάκηαν πμο εα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ 

επζθέβμκηαζ ιε ζημπυ κα ζοιαάθμοκ αεζθυνα ζημκ ηφηθμ γςήξ – απυ ηδκ πδβή ζημ πνμσυκ 

ηαζ πίζς ζηδκ πδβή. Σμ Plexwood είκαζ έκα ηέημζμ πνμσυκ. Με ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζςζηά, ημ λφθμ είκαζ έκα αεζθυνμ οθζηυ ιε ιεβάθμ ηφηθμ γςήξ, ηαζ εζδζηά 

ημ plexwood είκαζ ζδζαίηενα ζδακζηυ βζα επακάπνδζδ. Γζαεέηεζ ελαζνεηζηέξ ιμκςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηαζ ηέθμξ ιπμνεί κα ακαηοηθςεεί ζημ ηέθμξ ημο ηφηθμο γςήξ ημο ζε αζμιάγα. 

Γείβια οθζημφ.                                                 Γμηζιή θςημαβςβζιυηδηαξ. 
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- πειπαμαηιζμοί με ςλικά. 

ηδκ δζαδζηαζία ακαγήηδζδξ οθζηχκ έβζκε ιζα πνμζπάεεζα βζα ηδκ δδιζμονβία ζφκεεηςκ 

οθζηχκ ιε ααζζηυ βκχιμκα ηδκ απεθεοεένςζδ πενζζζυηενμο θςηυξ ιέζα απυ ημ οθζηυ. 

οβηεηνζιέκα πνδζζιμπμζήεδηακ πνζμκίδζα δζαθυνςκ ιεβεεχκ ηαζ απυ δζαθμνεηζηά 

ιδπακήιαηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηυθθεξ.  

             πξηνλίδη πιάλεο κε μπιόθνιια                                     πξηνλίδη Radial κε μπιόθνιια 

             πξηνλίδη ζβνύξαο κε πνιπεζηέξα                           πξηνλίδη ζβνύξαο κε δηάθαλε ζηιηθόλε\ 

Σα δείβιαηα δδιζμονβήεδηακ ιε απθή ζφκεεζδ οθζηχκ πςνίξ ηδκ πνήζδ ιδπακδιάηςκ. 
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οιπεναζιαηζηά, απυ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο λφθμο έπμοιε ηα ελήξ απμηεθέζιαηα 

ζπεηζηά ιε ηα οθζηά ηα μπμία εα πνδζζιμπμζδεμφκ:  

- Ακηζημθθδηυ, δζυηζ ιαξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ηαιπφθςκ ηιδιάηςκ ηαζ 

πνμζθένεζ ζηαεενυηδηα ζηδκ ηαηαζηεοή ιαξ. 

- Plexwood, δζυηζ ηα παναηάης ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηαζνζάγμοκ απυθοηα ζηδκ 

πενίπηςζή ιαξ. 

 Έπεζ ιμκαδζηή ειθάκζζδ θυβς ηδξ βναιιζηήξ δμιήξ ααζζζιέκδ ζε ηαπθαιά. 

 Δίκαζ οθζηυ ορδθήξ πμζυηδηαξ βζα βεκζηή πνήζδ ζε πενζπηχζεζξ υπμο μ αζζεδηζηυξ 

πανάβμκηαξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ.  

 Ζ λεπςνζζηή ακημπή ημο μθείθεηαζ ζηδ ιμκαδζηή βναιιζηή δμιή ημο, δ μπμία 

επζηοβπάκεηαζ απυ ηδκ ζοβηυθθδζδ ηαπθαιάδςκ ζε ζηαονςηή δζάηαλδ.  

 Μπμνεί ακαηοηθςεεί ζημ ηέθμξ ημο ηφηθμο γςήξ ημο ζε αζμιάγα. 

Οζ πεζναιαηζζιμί ιε ηα οθζηά δεκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ αλζμπμζήζζιμζ δζυηζ ανπζηά ηαθφπημοκ 

ιυκμ αζζεδηζημφξ πανάβμκηεξ αθθά ηαζ βζαηί ηα οθζηά ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ δεκ είκαζ 

ακαηοηθχζζια ιεηά ηδκ ακάιεζλδ ημοξ ιε ηα λοθμηειαπίδζα.  
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Κεθάλαιο 7. Ανάπηςξη ζσεδιαζηικήρ ππόηαζηρ. 

7.1 Οπθομεηπικέρ ότειρ.     

 

 

Ηζμιεηνζηή υρδ 45-45 



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[76] 

 

 

 

Πθάβζα υρδ.  
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Διπνυζεζα υρδ. 
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      Πίζς υρδ. 
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             Κάημρδ. 
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7.2 Τπόπορ λειηοςπγίαρ. 

Σμ θςηζζηζηυ ζφζηδια θεζημονβεί ιε δθεηηνζηυ νεφια ηαζ θένεζ δφμ πδβέξ θςηζζιμφ. 

Έκα θαιπηήνα θεμνζζιμφ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ 85W ιε απυδμζδ 6390 lumen πμο ανίζηεηαζ 

ζημ εζςηενζηυ ηάης ιένμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ιζα μιάδα απυ είημζζ (20) LED πέκηε πζθζμζηχκ 

(5mm) ιε ηαηακάθςζδ 32W ηαζ απυδμζδ 20.000 lumen πμο ανίζημκηαζ ζημ άηνμ. Σμ ζφζηδια 

ααζίγεηαζ ζηδκ δζαδναζηζηυηδηα ηαζ πνμζθένεζ δφμ είδδ θςηζζιμφ. Αηιμζθαζνζηυ ηαζ 

εζηίαζδξ. Με ιία απθή ιεηαηυπζζδ ημο θςηζζηζημφ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα εκυξ ζοζηήιαημξ 

ιδπακζζιχκ, μ πνήζηδξ ιπμνεί ηαζ πενκάεζ απυ ημ έκα είδμξ ζημ άθθμ. 

Σύπνη θσηηζκνύ.      Αξηζηεξά : Αηκνζθαηξηθόο  

              Κέληξν : Απελεξγνπνηεκέλν  

                Γεμηά : Δζηίαζεο  
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Oη ηξεηο ζέζεηο ηνπ θσηηζηηθνύ νξίδνπλ θαη ηνπο ηξεηο ηξόπνπο θσηηζκνύ. 

Tν θσηηζηηθό βξίζθεηαη ζε όξζηα ζηάζε θαη είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 
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Tν θσηηζηηθό ζύζηεκα θιίλεη πξνο ηα εκπξόο θαη ελεξγνπνηείηαη ε νκάδα ησλ LED. 

Σν θσηηζηηθό θιίλεη πξνο ηα πίζσ θαη ελεξγνπνηείηαη ν ιακπηήξαο θζνξηζκνύ. 
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7.3 Concept Μοπθολογίαρ 

Πδβή έιπκεοζδξ ηδξ θυνιαξ εηηυξ ηδξ ιεθέηδξ ενβμκμιίαξ ζηάεδηε ηαζ δ θφζδ, υπςξ 

ηαζ βζα ηδκ μκμιαζία ημο θςηζζηζημφ. Ζ ιμνθή παναπέιπεζ ζε πηδκυ ιε ημ άηνμ ημο 

θςηζζηζημφ κα πανμιμζάγεηαζ ιε ημκ θαζιυ ηαζ ηδκ μιάδα LED ιε ιένμξ ημο ηεθαθζμφ. 

 

Σμ υκμια ημο πηδκμφ είκαζ ενςδζυξ ηαζ απυ εηεί πνμένπεηαζ ηαζ δ μκμιαζία ημο θςηζζηζημφ.  
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7.4 Γιαζηαζιολογική ζύγκπιζη. 

 Γζα ηδκ μνευηενδ ηαηακυδζδ ημο ιεβέεμοξ ηδξ ζπεδζαζηζηήξ πνυηαζδξ είκαζ απαναίηδηδ 

δ ζφβηνζζή ημο ιε έκα βκςζηυ ιέβεεμξ.   

Σν θσηηζηηθό ζύζηεκα ζε όξζηα ζέζε έρεη ύςνο 2350 ρηιηνζηά. 

Σν θσηηζηηθό ζύζηεκα ζε πιάγηα ζέζε έρεη ύςνο 1350 ρηιηνζηά.  



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[85] 

 

7.5 Βήμαηα ζςναπμολόγηζηρ. 

 

Αθμφ έπμοκ ημπεί ζηζξ ζςζηέξ δζαζηάζεζξ ηα υθα ηα ηιήιαηα, εημζιάγμκηαζ ηα λοθυθοθθα βζα 

ηδκ ηαιπφθςζή ημοξ. Ο ηνυπμξ πμο επζηοβπάκεηαζ είκαζ δ πνήζδ ηαθμοπζχκ. 
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Μεηά ηδκ ηαιπφθςζδ ηςκ ηιδιάηςκ επυιεκμ αήια είκαζ δ ζοκανιμθυβδζδ ημο ζηεθεημφ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ αίδεξ, ηααφθζεξ ηαζ λοθυημθθα βζα ηδκ ζηαεενμπμίδζή ημο. 

 

Σα ηαιποθςιέκα ηιήιαηα αάθμκηαζ ιυκμ απυ ηδκ ελςηενζηή πθεονά ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζημκ 

ζηεθεηυ. Γίκεηαζ πνήζδ ηυθθαξ βζα ηδκ ζηενέςζή ημοξ.  
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Έπμκηαξ ημπμεεηήζεζ ηα ηαιποθςιέκα ηιήιαηα ζημκ ζηεθεηυ ηαζ αθυημο έπμοκ ζοβημθθδεεί 

εημζιάγμκηαζ μζ ιδπακζζιμί βζα ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ. 

  

Απυ ανζζηενά πνμξ δελζά: Οιάδα LED ιε πθαηέηα, Βάζδ ιε θαιπηήνα, Βάνδ βζα ζζμννμπία 

θςηζζηζημφ, ηαθχδζμ ηνμθμδμζίαξ. 
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Ανπζηά ημπμεεημφκηαζ ηα LED ηαζ δ αάζδ ιε ημκ θαιπηήνα θςηζζιμφ ηαζ ηα αάνδ ζζμννμπίαξ. 

  

ηδ ζοκέπεζα ημπμεεηείηαζ μ ιδπακζζιυξ ιεηάδμζδξ νεφιαημξ ζε ηάεε πθεονά, ζοκμθζηά δφμ.  



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[89] 

 

Έπμκηαξ ημπμεεηήζεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ζοκδέμκηαζ ηα δθεηηζηά ιένδ ημο θςηζζηζημφ ηαζ 

βίκεηαζ έθεβπμξ ηςκ θεζημονβεζχκ. 

  

   ηδ ζοκέπεζα ημπμεεημφκηαζ ηαζ ζοβημθθμφκηαζ ηα πθαïκά ζε ηάεε πθεονά, ζοκμθζηά δφμ. 
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Μεηά ηδκ ζοβηυθθδζδ ηςκ πθαζκχκ, ημπμεεηείηαζ ηαζ ζοβημθθείηαζ ημ ηαπάηζ ηδξ ημνοθήξ. 

Έπμκηαξ ημπμεεηήζεζ ηα πθαïκά ηαζ αθμφ έπμοκ ζοβημθθδεεί, ημπμεεηήηαζ ηαζ αζδχκεηαζ δ ηάης 

αάζδ. Ζ ηάης αάζδ αζδχκεηαζ δζυηζ απυ εηεί βίκεηαζ ηαζ δ αθθαβή θαιπηήνα. 

Σμ θςηζζηζηυ ζφζηδια είκαζ έημζιμ βζα πνήζδ.  
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7.6 Υλικά. 

Γζα ηδκ παναβςβή ημο θςηζζηζημφ βίκεηαζ πνήζδ ηςκ παναηάης οθζηχκ: 

- 48% ακηζημθθδηυ. 

- 41% Plexwood. 

- 9% Μαζίθ λοθεία. 

- 2% θμζπά ζημζπεία ιδπακζζιχκ. 

οβηεηνζιέκα βζα ηδκ ηαηαζηεοή: 

- 592.020 mm
2
  ηδξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ είκαζ Plexwood  

ηαζ μ υβημξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ 3.552.120 mm
3
. 

- 231.032 mm
2
 ηδξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ είκαζ ακηζημθθδηυ 

ηαζ μ υβημξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ 4.158.580 mm
3
. 

- Ο υβημξ πνζζηήξ λοθείαξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημκ ζηεθεηυ είκαζ 779.733 mm
3
. 

 

Δκδεζηηζηή ηζιή ηαηαζηεοήξ : 380 € 

ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ μζ πνχηεξ φθεξ, ηα έλμδα ηφνηςζδξ ηςκ ηειαπίςκ ηαζ μζ   

ιδπακζζιμί.  

Plexwood 41% 

Αντικολλθτό 48% 

Πριςτι ξυλεία 9% Λοιπά υλικά 2% 
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Οζ εηδμπέξ ημο πνμσυκημξ είκαζ δφμ. Άζπνμ ακηζημθθδηυ ιε ζημφνμ Plexwood ηαζ ιαφνμ 

ακηζημθθδηυ ιε ακμζπηυπνςιμ Plexwood.  

 

Με ηζξ έκημκεξ ακηζεέζεζξ ακάιεζα ζηα πνχιαηα δίκμοιε έιθαζδ ζημ Plexwood θυβς ηςκ 

νζβχκ πμο θένεζ εκχ είκαζ επίπεδμ. Δκχ ημ ακηζημθθδηυ πμο είκαζ ηαιπφθμ αάθεηαζ ιμκυπνςιμ 

έηζζ χζηε κα βίκεηαζ ηαηακμδηή δ ιμνθή ημο ιυκμ απυ ηζξ ακηακαηθάζεζξ ημο θςηυξ. 
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7.7 Πποζαπμογή θυηιζηικό ζε ππαγμαηικό σώπο.  

 

ε αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ ενβαζίαξ πνμζανιυγμοιε ημ θςηζζηζηυ πμο έπμοιε ζπεδζάζεζ έηζζ χζηε 

κα παναηδνήζμοιε ηδκ δοκαηυηδηα εκανιυκζζήξ  ημο ιε ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ. 

  



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                             Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ ςυςτήματοσ  δαπζδου 

                                      
[94] 
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7.8 Σςζκεςαζία. 

Έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ πμο μθμηθδνχκεζ ηδκ έκκμζα ημο πνμσυκημξ είκαζ δ ζοζηεοαζία. 

Τπάνπεζ μθυηθδνμξ ηθάδμξ ζημκ αζμιδπακζηυ ζπεδζαζιυ πμο αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ηδκ 

ζοζηεοαζία. Απμηεθεί ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ζημζπείμ δζυηζ ηαεμνίγεζ ηδκ ειθάκζζδ, ημκ ηνυπμ 

απμζημθήξ ημο πνμσυκημξ πμο αοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ιεβάθεξ πνδιαηζηέξ απχθεζεξ ή ηένδδ 

βζα ιζα επζπείνδζδ. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημ αθέιια ημο ηαηακαθςηή αθθά ηαζ κα πνμζηαηέρεζ 

ημ ίδζμ πνμσυκ. Δίκαζ επίζδξ δ εζηυκα ηδξ πνχηδξ επαθήξ ημο ηαηακαθςηή ιε ημ πνμσυκ.  

οζηεοαζία ημο πνμσυκημξ. 
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Κεθάλαιο 8. Τεσνικά ζσέδια.  

 

        

       Σμ ζφκμθμ ηςκ ηεπκζηχκ ζπεδίςκ ηαζ θεπημιενεζχκ ανίζηεηαζ ζημ πανάνηδια Νμ4 (ζεθ**). 
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Κεθάλαιο 9. Γημιοςπγία  μονηέλος. 

Ανπζηά δ θυνια επελενβάζηδηε ιέζα απυ έκα ιμκηέθμ πθαζηεθίκδξ ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ηδξ 

ιμνθμπμίδζδ. ηδ ζοκέπεζα ιέζς βεςιεηνζηχκ οπμθμβζζιχκ, έβζκακ ιζηνμιεηααμθέξ ζηδκ 

ιμνθή θυβς ιεηάεεζδξ ημο ηέκηνμο αάνμοξ. 

 

   Ανπζηή – δμηζιαζηζηή ιαηέηα απυ πθαζηεθίκδ. 

ηδκ ζοκέπεζα ιεηά απυ ηδκ θάζδ ημο 3d modeling ηαζ έπμκηαξ ιεηνζημφξ μδδβμφξ ηδξ θυνιαξ 

έβζκε ιζα ιαηέηα απυ πανηυκζ.  
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Κυπδηακ μζ μδδβμί επάκς ζε sandwich πανημκζμφ ιε αθνυ πμθομονεεάκδξ ζημ εζςηενζηυ ηαζ 

ημπμεεηήεδηακ αανίδζα βζα ηδκ ζζμννμπία ημο ακηζηεζιέκμο.   
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Δπυιεκμ αήια είκαζ δ ηάθορδ ηδξ θυνιαξ ιε ζηυημ ηαζ αθυημο ζηεβκχζεζ δ απαθμζθή ηςκ 

πενζηηχκ ζημζπεία ιε βοαθμπανηάνζζια. Έπμκηαξ ηεθεζχζεζ ιε ηζξ θεπημιένεζεξ ηςκ 

ιμνθμθμβζηχκ ακςιαθζχκ δ ιαηέηα αάθεηαζ ιε θεοηυ Spray έηζζ χζηε κα πνμζηεεεί έκα θίθι 

πνχιαημξ, ακηακάηθαζδξ ημο θςηυξ αθθά ηαζ πνμζηαζίαξ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα. ηδκ ζοκέπεζα 

δζαιμνθχκεηαζ ζε ηθίιαηα ιζα ζεθίδα ιε ημ ιμηίαμ ημο Plexwood ηαζ εηηοπχκεηαζ ζε  

aquarella. Κυαεηαζ ημ πνμθίθ επάκς ζηδκ εηηφπςζδ ηαζ ζοβημθθείηαζ επάκς ζηδκ ιαηέηα. 

Μμνθμπμζμφκηαζ μζ ηοπυκ πνμελμπέξ ηςκ πνμθίθ ηαζ αάθμκηαζ ηα ζδιεία ημο πανημκζμφ πμο 

πανμοζζάγμοκ θεοηά ζδιεία απυ ηδκ ημπή. Καηυπζκ ηυαμοιε ημ ζδιείμ ηδξ ημνοθήξ ηαζ 

ζοβημθθείηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ επάκς ιένμξ ημο άηνμο. Σέθμξ πενκάιε έκα δζαηνζηζηυ 

θμφζηνμ ζε υθδ ηδκ ιαηέηα ηαζ θοέκμοιε ιε πμθφ ρδθυ βοαθυπανημ 800 ααειχκ. 

       Έηνηκν κνξθνινγηθό κνληέιν. 
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Κεθάλαιο 10. Τελικά ζςμπεπάζμαηα. 

Σμ Ero2 είκαζ έκα λφθζκμ θςηζζηζηυ δαπέδμο. Κάκεζ πνήζδ εκυξ θαιπηήνα αθμβυκμο 

παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ιία μιάδα θαιπηήνςκ Led. Πανέπεζ αηιμζθαζνζηυ ηαζ 

επζηεκηνςιέκμ θςηζζιυ ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο πνήζηδ, μ μπμίμξ  βζα 

ηδκ εκαθθαβή απυ ημκ έκα ηφπμ θςηζζιμφ ζημκ άθθμ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ πνμσυκ ηαζ 

κζχεεζ ηδκ οθή ηςκ οθζηχκ αθθά ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ. Δίκαζ έκα μζημθμβζηυ 

πνμσυκ, πθήνςξ αζμδζαζπχιεκμ ιε εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηυζμ ζημ ζηάδζμ παναβςβήξ 

υζμ ηαζ ζηδκ ιεηέπεζηα πνήζδ. Μμνθμθμβζηά ημ Ero2 πνμένπεηαζ απυ ηδκ δζπθή δζαβχκζα ημιή 

εκυξ ελςεδιέκμο πενζβνάιιαημξ. Σα οθζηά πμο έπμοκ πνμζανιμζηεί ζηδκ θυνια ηαζ ζηζξ 

θεζημονβίεξ δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ είκαζ ιζα „θέηα‟ εκυξ ζοκυθμο, ιε ημ εζςηενζηυ ηαζ ημ 

ελςηενζηυ κα έπμοκ δζαθμνεηζηυ πνχια ηαζ οθή. Δίκαζ έκα ακηζηείιεκμ ορδθήξ αζζεδηζηήξ , ιε 

ηδκ ιμνθή ημο ιεθεηδιέκδ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ακενςπμιεηνίαξ ηαζ ηδξ  ενβμκμιίαξ. 

Ακαδεζηκφεζ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ζε ανηεηά ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ, ιε δφμ ηνυπμοξ. Πνχημκ  

ιε ηα ηαιπφθα ηιήιαηα, οπμδδθχκμκηαξ υηζ ιπμνμφιε κα έπμοιε ζπεδυκ μπμζαδήπμηε ιμνθή 

εέθμοιε, ηαζ δεφηενμκ ιέζς ηδξ θςημαβςβζιυηδηαξ ημο οθζημφ. οβηεηνζιέκα ιε ηδκ πνήζδ 

ημο Plexwood θυβς ηςκ εβηάνζζςκ ημιχκ πμο θένεζ ςξ θςνίδεξ, επζηοβπάκεηαζ ιε ημ θςξ δ 

ακάδεζλδ ηςκ θεπημιενεζχκ ημο ιζηνυημζιμφ ημο υπςξ μζ πυνμζ, μζ αηηίκεξ ηηθ. 

ημ ηεθζηυ αοηυ ζηάδζμ πναβιαημπμζείηαζ έκαξ έθεβπμξ βζα ημ ακ ηαθφπημκηαζ ηα υνζα ηαζ μζ 

πανάβμκηεξ πμο ηέεδηακ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ ενβαζίαξ. 

- Καζκμημιία ζδέαξ. v 

Δίκαζ πμθφ δφζημθμ πθέμκ ζημκ αζμιδπακζηυ ζπεδζαζιυ κα έπμοιε πανεεκμβέκεζδ. Πμθφ 

ζοπκά ζοκακηάιε παναθθαβέξ επζηοπδιέκςκ πνμσυκηςκ. ημ ηθάδμ ηςκ θςηζζηζηχκ 

ζοπκυηενα παναηδνμφιε κέα ζπέδζα ηαζ ζδέεξ ηα μπμία υιςξ είκαζ ααζζζιέκα ζε 

πνμδβμφιεκα ιμκηέθα. Σμ ζπήια ηδξ ζπεδζαζηζηήξ πνυηαζδξ δεκ παναπέιπεζ ζε ηάηζ 

πανυιμζμ εκχ ηα οθζηά είκαζ πνχηδ θμνά πμο πανμοζζάγμκηαζ ζε έκα θςηζζηζηυ. Ζ ζδέα ηαζ 

δ ζπεδζαζηζηή πνυηαζδ ιε αάζδ ηδκ βεκζηή ηαζ ηδκ εζδζηή ένεοκα αβμνάξ δεκ ηοηθμθμνεί 

ζηδκ αβμνά. 
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- πεδζαζηζηή αζζεδηζηή.  v  

Ο πανάβμκηαξ αζζεδηζηή είκαζ οπμηεζιεκζηυξ αθθά ιε ηδκ δζηή ιμο ηνίζδ ηαζ ακηίθδρδ ημ 

πνμσυκ πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ πνμζανιυγεηαζ εφημθα ζε μπμζμκδήπμηε πχνμ. Με ηζξ 

ιεβάθεξ εοεείεξ ηαζ ηαιπφθεξ , ηζξ θοηέξ βναιιέξ ηαζ ηδκ ζπεδζαζηζηή απθυηδηα ηδξ θυνιαξ 

είκαζ έκα ακηζηείιεκμ ιε ορδθυ επίπεδμ ηδξ ηαθαζζεδζίαξ. Αηυιδ ιε ηζξ ιεβάθεξ ακηζεέζεζξ 

ηςκ πνςιάηςκ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ιμκαδζηυηδηα ηςκ οθζηχκ. Δπίζδξ υηακ δεκ 

πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ έκα ζφβπνμκμ ένβμ ηέπκδξ ιε έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ πθαζηζηυηδηαξ.  

 

- Υνήζδ ηςκ οθζηχκ. v  

ημ Ero2 βίκεηαζ πνήζδ Plexwood, ακηζημθθδημφ, πνζζηήξ λοθείαξ ηαζ ηάπμζςκ ιεηηαθζηχκ 

αμδεδηζηχκ ζημζπείςκ υπςξ αίδεξ, ηαθχδζα η.α. Σμ ηάεε οθζηυ ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηάθθδθδ 

εέζδ ηαζ ιάθζζηα ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πνμζδίδεζ ημ παναηηδνζζηζηυ εηείκμ πμο είκαζ 

απαναίηδημ ζηδκ ηάεε πενίπηςζδ. οβηεηνζιέκα απυ ακηζημθθδηυ είκαζ ηα ηαιπφθα 

ηιήιαηα ηα μπμία δέπμκηαζ πίεζδξ ηαηά ηδκ ιεηαηίκδζδ ημο ζοζηήιαημξ αθθά δεκ 

ακηζιεηςπίγμοκ πνυαθδια θυβς ορδθχκ ιδπακζηχκ ακημπχκ. Απεκακηίαξ ημ Plexwood 

ηαθφπηεζ ηα πθασκά ηιήιαηα ηα μπμία επζηνέπμοκ ημ θςξ κα άβεηαζ. Σέθμξ μζ πνςιαηζημί 

ζοκδοαζιμί είκαζ έηζζ επζθεβιέκμζ χζηε ζηα ηαιπφθα ιμκυπνςια ηιήιαηα κα βίκεηαζ 

ακηζθδπηή δ ιμνθή ημοξ απυ ηζξ ακηακαηθάζεζξ ηαζ ηζξ ζηζάζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηδκ 

βοαθζζηενή επζθάκεζά ημο, εκχ ακηίεεηα ημ Plexwood πμο θένεζ ηδκ βναιιζηή δμιή είκαζ 

επίπεδμ δζυηζ βίκεηαζ ακηζθδπηή δ ιμνθή ημο απυ ηζξ θςνίδεξ δζαθμνεηζημφ ηφπμο. 

οιπεναζιαηζηά δ πνήζδ ηςκ οθζηχκ είκαζ ζςζηή ηαζ ιέζς ηςκ θεζημονβζχκ ημο 

θςηζζηζημφ ακαδεζηκφμκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ημοξ. 

 

- Καηαζηεοαζηζηή δοκαηυηδηα.  v  

φιθςκα ιε ημ ζηάδζμ ζοκανιμθυβδζδξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ζπεδίςκ δ παναβςβή ημο 

πνμσυκημξ είκαζ εθζηηή ηαζ ιάθζζηα μ ααειυξ δοζημθίαξ είκαζ παιδθυξ.  
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- Δνβμκμιία ηαζ θεζημονβζηυηδηα.  V  

Μέζα απυ ημ ζηάδζμ ηδξ ιεθέηδξ ζπέζδξ πνμσυκημξ πνήζηδ ιεθεηήεδηακ μζ ααζζημί ηακυκεξ 

ηδξ ενβμκμιίαξ ηαζ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ. Καηά ηδκ ζπεδζαζηζηή θάζδ έβζκε ιζα πνμζπάεεζα 

κα ιπμφιε ζηδκ εέζδ ημο πνήζηδ. Έηζζ έβζκε ηαηακμδηή δ ζοιπενζθμνά ημο πνήζηδ ςξ πνμξ 

ημ πνμσυκ αθθά ηαζ ημο πνμσυκημξ ςξ πνμξ ημ πνήζηδ. Γζαπζζηχεδηακ ζημζπεία πμο έπνεπε 

κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ υπςξ ημ φρμξ ηδξ μιάδαξ LED, δ εοημθία ιεηαηίκδζδξ, μ ηνυπμξ 

αθθαβήξ θαιπηήνα ηαζ δ εέζδ ημο ηαθςδίμο αθθά ηαζ ζημζπεία πμο έπνεπε κα απμθεοπεμφκ 

υπςξ δ πανμοζίαζδ έκημκςκ βςκζχκ. Ζ ακάπηολδ ηδξ θυνιαξ ηαζ βεκζηυηενα ημο ζοκυθμο 

ημο θςηζζηζημφ ζοζηήιαημξ ααζίγεηαζ ζε ηακυκεξ ακενςπμιεηνίαξ ηαζ ενβμκμιίαξ.  

 

- Οζημθμβζηή ζοκείδδζδ.   v  

Ανπζηά βίκεηαζ πνήζδ ημο ακηζημθθδημφ ηαζ ημο Plexwood πμο είκαζ πθήνςξ αζμδζαζπχιεκα 

ηαζ άνα μζημθμβζηά πνμσυκηα. Σα ανπζηά ηιήιαηα ηαζ ημο ακηζημθθδημφ ηαζ ημο Plexwood 

πμο ηυαμκηαζ είκαζ ζπεδζαζιέκα ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πςνάκε ζε ιία πθάηα ιε πμθφ 

ιζηνυ πμζμζηυ θφναξ. ηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ εοημθία ηαηενβαζίαξ ηςκ οθζηχκ αθθά ηαζ ηδκ 

εοημθία δζαδζηαζίαξ ζοκανιμθυβδζδξ πςνίξ ηδκ απαίηδζδ ιδπακδιάηςκ ελμζημκμιείηαζ 

εκένβεζα. Δπίζδξ ημ βεβμκυξ υηζ βίκεηαζ πνήζδ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ ηαζ LED ,δδθαδή 

παιδθήξ ηαηακάθςζδξ πνμζδίδμοκ έκα αηυιδ παναηηδνζζηζηυ ζημ θςηζζηζηυ χζηε κα 

απμηαθείηαζ μζημθμβζηυ. 
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Παξάξηεκα 1. 

Βαζηθέο Έλλνηεο. 

 

 Φως νλνκάδεηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ αληρλεύεηαη από ην αλζξώπηλν κάηη 

(νθζαικό) θαη πνπ εθιακβάλεηαη σο αίζζεζε (αληίιεςε) απηήο. Σπλεπώο είλαη ην αίηην 

ηεο όξαζεο.  

 Όκσο ε αληίιεςε απηή ηνπ "νξαηνύ" θσηόο απνηειεί ηκήκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο. Καιύπηεη έλα εύξνο κεθώλ θύκαηνο πνπ «κεηαθξάδνληαη», από ην κάηη, 

ζηα ρξώκαηα ηνπ θσηεηλνύ θάζκαηνο  (δειαδή ζηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ). Αλάινγα κε 

ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ην θσο εθδειώλεη ηδηόηεηεο είηε θσηεηλνύ θύκαηνο, (θσηεηλή αθηίλα), 

είηε δέζκεο ζσκαηηδίσλ, (θσηεηλή δέζκε ή δέζκεο). 

Φωτισμός είλαη ε εζθεκκέλε εθαξκνγή ηνπ θσηόο γηα λα επηηεπρζεί θάπνην αηζζεηηθό ή 

πξαθηηθό απνηέιεζκα. Η έλλνηα ηνπ θσηηζκνύ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηερλεηέο πεγέο θσηόο, όπσο 

ιακπηήξεο θαη θπζηθό θσηηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ από ην θσο ηεο εκέξαο. Ο θπζηθόο 

θσηηζκόο (κέζα από ηα παξάζπξα, θεγγίηεο, θιπ.) ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ε θύξηα πεγή ηνπ 

θσηόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε θηίξηα ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο, ελώ ν ηερλεηόο 

θσηηζκόο απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηώζα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, πνπ αληηπξνζσπεύεη 

έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη παγθνζκίσο. Ο ηερλεηόο 

θσηηζκόο παξέρεηαη ζπλεζέζηεξα ζήκεξα από ηα ειεθηξηθά θώηα, αιιά ζην παξειζόλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσηηζηηθά αεξίνπ, θεξηά, ιάκπεο πεηξειαίνπ  θαη εμαθνινπζνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. Ο ζσζηόο θσηηζκόο κπνξεί λα βειηηώζεη ηηο 

επηδόζεηο εξγαζίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο, ελώ έλαο θαθνζρεδηαζκέλνο θσηηζκόο κπνξεί λα είλαη 

αηηία ζπαηάιεο ελέξγεηαο θαη λα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία. 

Φωτιστικό είναι κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θσηόο. Έλα 

θσηηζηηθό πιήξεο απαξηίδεηαη από ηελ πεγή, ηνλ αλαθιαζηήξα γηα ηε δηεύζπλζε ηνπ θσηόο, έλα 

άλνηγκα , ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα γηα ηελ επζπγξάκκηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ιακπηήξα, έλα 

ειεθηξηθό έξκα, εθόζνλ απαηηείηαη, θαη ε ζύλδεζε κε κηα πεγή ελέξγεηαο .   

Τα θσηηζηηθά έξρνληαη ζε κηα πνηθηιία  κνξθώλ γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Οη πην ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο είλαη ην ζηήξηγκα ηεο θσηεηλήο πεγήο, ε παξνρή θσηόο θαη ε απνθπγή νπηηθνύ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%86%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1
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ζακπώκαηνο.   Μεξηθά είλαη πνιύ απιά θαη ιεηηνπξγηθά, ελώ κεξηθά είλαη θνκκάηηα ηέρλεο από 

κόλα ηνπο. Σρεδόλ θάζε πιηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, εθόζνλ κπνξεί λα αλερζεί ηελ 

πιενλάδνπζα ζεξκόηεηα θαη είλαη ζύκθσλε κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. Μηα ζεκαληηθή 

ηδηόηεηα ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ είλαη ε θσηεηλή ιεηηνπξγηθόηεηα, δειαδή ην πνζό ηεο 

ρξεζηηθόηεηαο θσηόο πνπ πξνέξρεηαη από ην θσηηζηηθό αλά πεγή ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο κεηξνύκελε ζε inlumen αλά Watt. Έλα θσηηζηηθό κε 

αληηθαηαζηάζηκεο θσηεηλέο πεγέο κπνξνύλ επίζεο λα έρεη απόδνζε ην πνζνζηό ηνπ θσηόο πνπ 

πέξαζαλ από ην ιακπηήξα  ζην πεξηβάιινλ. Όζν πην δηαθαλήο είλαη ην θσηηζηηθό, ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ. Σθηάδνληαο ην θσο κεηώλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ αιιά απμάλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηεύζπλζεο θαη ε πηζαλόηεηα νπηηθήο 

άλεζεο.  
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Παξάξηεκα 2. 

Δείγκα εθαηό (100) θσηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πξνο αλάιπζε. 
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Όλνκα:  ClusterLamp 

ρεδηαζηήο:   Joel Degermark 

Έηνο Παξαγσγήο: 2004 

Καηαζθεπαζηήο: Mooi 

Τιηθό: πνιπβνπηπιέλην 

Λακπηήξεο:  5 x επηινγή ρξήζηε 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  254€ 

 

Όλνκα:  Tahiti 

ρεδηαζηήο:  Ettore Sottsass 

Έηνο Παξαγσγήο: 1981 

Καηαζθεπαζηήο: Memphis Milano 

Τιηθό:  Μέηαιιν ,Πιαζηηθό 

Λακπηήξεο:  1 x αινγόλνπ 50W 

Είδνο:  Επηηξαπέδην 

Σηκή:   1511€ 

 

Όλνκα:  Ará 

ρεδηαζηήο:  Philippe Starck 

Έηνο Παξαγσγήο: 1988 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Επηρξσκησκέλν κέηαιιν 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 35W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 964€  

 

Όλνκα:  Milk Bottle 

ρεδηαζηήο:  Tejo Remy 

Έηνο Παξαγσγήο: 1991 

Καηαζθεπαζηήο: Droog Design 

Τιηθό: Γπαιί , Μέηαιιν ,Θεξκνπιαζηηθό 

Λακπηήξεο: 12 x ιακπηήξεο αινγόλνπ15W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 1855€  

 

Όλνκα:  Dear Ingo 

ρεδηαζηήο:  Ron Gilad 

Έηνο Παξαγσγήο: 2003 

Καηαζθεπαζηήο: Mooi 

Τιηθό: Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 16 x ππξαθηώζεσο 25 W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 2446€  
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Όλνκα:  Atollo 

ρεδηαζηήο:  Vico Magistretti 

Έηνο Παξαγσγήο: 1977 

Καηαζθεπαζηήο: O-Luce  

Τιηθό: Μέηαιιν 

Λακπηήξεο:  3 x  ππξαθηώζεσο 25W 

Είδνο: Επηηξαπέδην - Δαπέδνπ 

Σηκή:  1719€ 

 

Όλνκα:  Monjuik 

ρεδηαζηήο:  Santiago Calatrava 

Έηνο Παξαγσγήο: 1990 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Θεξκνπιαζηηθό  

Λακπηήξεο:  1 x Αινγόλνπ 300W 

Είδνο:  Δαπέδνπ 

Σηκή:   2340€ 

 

Όλνκα:  Molock 

ρεδηαζηήο:  Gaetano Pesce 

Έηνο Παξαγσγήο: 1971 

Καηαζθεπαζηήο: BraccioDiFerro 

Τιηθό: Μέηαιιν , Γπαιί 

Λακπηήξεο: 3 x ππξαθηώζεσο 25W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 1719€  

 

Όλνκα:  Pipe 

ρεδηαζηήο:  Herzog & De Meuron 

Έηνο Παξαγσγήο: 2007 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Μέηαιιν , ηιηθόλε , Πνιπαλζξαθηθό  

Λακπηήξεο: 3 x θζνξηζκνύ 32W 

Είδνο: Οξνθήο 

Σηκή: 768€  

 

Όλνκα:  Eclipse 

ρεδηαζηήο:  Mario Bellini 

Έηνο Παξαγσγήο: 1986 

Καηαζθεπαζηήο: Erco 

Τιηθό: Αινπκίλην , Γπαιί ηερληθά επεμεξγαζκέλν 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 120W 

Είδνο: Οξνθήο 

Σηκή: 1420€  
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Όλνκα:  Campari Lamp 

ρεδηαζηήο:  Raffaelle Celentano 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Ingo Maurer  

Τιηθό: Γπαιί , Μέηαιιν , Πιαζηηθό , Campari 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 100W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  243€ 

 

Όλνκα:  Random 

ρεδηαζηήο:  Monkey Boys 

Έηνο Παξαγσγήο: 2002 

Καηαζθεπαζηήο: Mooi 

Τιηθό: Επνμεηδηθή θόιια , Ίλεο Γπαιηνύ  

Λακπηήξεο:  1 x Ππξαθηώζεσο 100W 

Είδνο:  Κξεκαζηό 

Σηκή:   1460€ 

 

Όλνκα:  Blo 

ρεδηαζηήο:  Marcel Wanders 

Έηνο Παξαγσγήο: 2001 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Πνιπαλζξαθηθό , Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 40W 

Είδνο: Φνξεηό 

Σηκή: 184€  

 

Όλνκα:  Block 

ρεδηαζηήο:  Harry Koskinen 

Έηνο Παξαγσγήο: 1997 

Καηαζθεπαζηήο: Stockholm House 

Τιηθό: Γπαιί  

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 15W 

Είδνο: Δαπέδνπ - Επηηξαπέδην 

Σηκή: 129€  

 

Όλνκα:  Solar Bud 

ρεδηαζηήο:  Ross Lovegroove 

Έηνο Παξαγσγήο: 1998 

Καηαζθεπαζηήο: Luceplan 

Τιηθό: Πιαζηηθό , Αινπκίλην , Φσηνβνιηατθά 

Λακπηήξεο: 3 x SuperBright Leds 

Είδνο: Εμσηεξηθνύ Υώξνπ 

Σηκή: 148€  
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Όλνκα:  Lucellino 

ρεδηαζηήο:   Ingo Maurer 

Έηνο Παξαγσγήο: 1992 

Καηαζθεπαζηήο: Ingo Maurer 

Τιηθό: ύξκα , Μέηαιιν , Φηεξά Υήλαο 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 40W  

Είδνο: Δαπέδνπ - Επηηξαπέδην 

Σηκή:  324€ 

 

Όλνκα:  Bourgie 

ρεδηαζηήο:  Ferrucio Laviani 

Έηνο Παξαγσγήο: 2004 

Καηαζθεπαζηήο: Kartell 

Τιηθό:  Πνιπαλζξαθηθό 

Λακπηήξεο:  3 x ππξαθηώζεσο 40W 

Είδνο:  Δαπέδνπ - Επηηξαπέδην 

Σηκή:   362€ 

 

Όλνκα:  Light Shade Shade 

ρεδηαζηήο:  Jurgen Bey 

Έηνο Παξαγσγήο: 1999 

Καηαζθεπαζηήο: Mooi 

Τιηθό: Μέηαιιν , Ηκηδηάθαλν Film Καζξέθηε 

Λακπηήξεο: 5 x ππξαθηώζεσο 15W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 1820€  

 

Όλνκα:  Lumiere 

ρεδηαζηήο:  Rodolfo Dordoni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1990 

Καηαζθεπαζηήο: Foscarini 

Τιηθό: Γπαιί , Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 428€  

 

Όλνκα:  Mister F 

ρεδηαζηήο:  Herve Langlais 

Έηνο Παξαγσγήο: 2009 

Καηαζθεπαζηήο: Le Labo 

Τιηθό: Επηρξσκησκέλν Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 3 x ππξαθηώζεσο 60 W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 274€  
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Όλνκα:  X-Club 

ρεδηαζηήο:  Burkhard Dammer 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: LZF  

Τιηθό: Ξπιόθπιιν Ομηάο , PVC 

Λακπηήξεο:  2 x θζνξηζκνύ 21W 

Είδνο: Επηηνίρην - Δαπέδνπ 

Σηκή:  1374€ 

 

Όλνκα:  Blob 

ρεδηαζηήο:  Karim Rashid 

Έηνο Παξαγσγήο: 2002 

Καηαζθεπαζηήο: Foscarini 

Τιηθό: Πνιππξνππιέλην  

Λακπηήξεο:  2 x Φζνξηζκνύ 36W 

Είδνο:  Δαπέδνπ 

Σηκή:   1343€ 

 

Όλνκα:  Porca Miseria 

ρεδηαζηήο:  Ingo Maurer 

Έηνο Παξαγσγήο: 1994 

Καηαζθεπαζηήο: Ingo Maurer 

Τιηθό: Πνξζειάλε , Αηζάιη 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 100W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 45,000€  

 

Όλνκα:  Tresor 

ρεδηαζηήο:  Jean Crochet 

Έηνο Παξαγσγήο: 2007 

Καηαζθεπαζηήο: Terzani 

Τιηθό: 3600 κεηαιιηθά λνκίζκαηα  

Λακπηήξεο: 9 x αινγόλνπ 40W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 9,596€  

 

Όλνκα:  ChandelieR 

ρεδηαζηήο:  David Chipperfield 

Έηνο Παξαγσγήο: 2004 

Καηαζθεπαζηήο: Fontana Arte 

Τιηθό: Αινπκίλην , Γπαιί 

Λακπηήξεο: 17 x αινγόλνπ 15W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 4031€  
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Όλνκα:  Shuriken 

ρεδηαζηήο:  Toshiyuki Tani 

Έηνο Παξαγσγήο: 2000 

Καηαζθεπαζηήο: Wappa  

Τιηθό: Ξπιόθπιια Akita 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 40W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  348€ 

 

Όλνκα:  Helios 

ρεδηαζηήο:  Manel Ybarguengoitia 

Έηνο Παξαγσγήο: 1998 

Καηαζθεπαζηήο: Global Lighting 

Τιηθό: Ξύιν Ομηάο  

Λακπηήξεο:  7 x Ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο:  Κξεκαζηό 

Σηκή:   2260€ 

 

Όλνκα:  Wilson 

ρεδηαζηήο:  Kevin Mc.Carthy 

Έηνο Παξαγσγήο: 1998 

Καηαζθεπαζηήο: Kevin Patrick 

Τιηθό: θόηα , Μεηαιιηθό πιαίζην 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 253€  

 

Όλνκα:  YangTouch 

ρεδηαζηήο:  Carlotta de Bevilaqua 

Έηνο Παξαγσγήο: 2003 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Μεζαθξπιηθό , Πνιπαθξπιηθό , Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 3 x QT18 28W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 1091€  

 

Όλνκα:  Ruminant Bloom 

ρεδηαζηήο:  Julia Lohman 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: Lohman 

Τιηθό: ηνκάρη πξόβαηνπ , Μεηαιιηθό πιαίζην 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60 W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: θαηόπηλ παξαγγειίαο 
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Όλνκα:  Atlantis 

ρεδηαζηήο:  Barlas Baylar 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: Terzani  

Τιηθό: 4km ληθεινκέλεο αιπζίδαο 

Λακπηήξεο:  7 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηόο Πνιπέιαηνο 

Σηκή:  4860€ 

 

Όλνκα:  K-Tribe 

ρεδηαζηήο:  Philippe Starck 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Αινπκίλην , Πνιπθαξβηδηθό , Πνιπκεζαθξπιηθό  

Λακπηήξεο:  7 x Αινγόλνπ 150W 

Είδνο:  Επηηξαπέδην 

Σηκή:   968€ 

 

Όλνκα:  Young Tree T 

ρεδηαζηήο:  Damien Langbis 

Έηνο Παξαγσγήο: 2007 

Καηαζθεπαζηήο: SeLight 

Τιηθό: Λαθαξηζκέλν Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 2,325€  

 

Όλνκα:  Taccia 

ρεδηαζηήο:  Achille Castiglioni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1962 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Γπαιί , Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 100W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 1491€  

 

Όλνκα:  AJ 

ρεδηαζηήο:  Arne Jabobsen 

Έηνο Παξαγσγήο: 1957 

Καηαζθεπαζηήο: Louis Poulsen 

Τιηθό: Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60 W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 812€ 
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Όλνκα:  Amax 

ρεδηαζηήο:  Charles Williams 

Έηνο Παξαγσγήο: 2003 

Καηαζθεπαζηήο: Fontana Arte  

Τιηθό: Πνιπαλζξαθηθό 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 150W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  486€ 

 

Όλνκα:  Maserati 

ρεδηαζηήο:  Marco Morosini 

Έηνο Παξαγσγήο: 2009 

Καηαζθεπαζηήο: Lumina 

Τιηθό: Επηρξσκησκέλν Μέηαιιν , Οπαι Γπαιί  

Λακπηήξεο:  2 x Αινγόλνπ 60W 

Είδνο:  Επηηξαπέδην 

Σηκή:   1650€ 

 

Όλνκα:  Aqua Cil 

ρεδηαζηήο:  Ross Lovegroove 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Λαθαξηζκέλν Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 150W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 715€  

 

Όλνκα:  Tizio 

ρεδηαζηήο:  Richard Sapper 

Έηνο Παξαγσγήο: 1972 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Γπαιί , Μέηαιιν , Θεξκνπιαζηηθό 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 50W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 261€  

 

Όλνκα:  Glow 

ρεδηαζηήο:  Enrico Franzolini 

Έηνο Παξαγσγήο: 2005 

Καηαζθεπαζηήο: Palluco 

Τιηθό: Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 150W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 578€ 
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Όλνκα:  Tolomeo 

ρεδηαζηήο:  Michelle De Lucchi 

Έηνο Παξαγσγήο: 1986 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide  

Τιηθό: Αινπκίλην 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή:  252€ 

 

Όλνκα:  Gatto 

ρεδηαζηήο:  Achille Castiglioni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1962 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Μεηαιιηθό Πιαίζην Φεθαζκέλν κε Ίλεο Μεηαμηνύ  

Λακπηήξεο:  1 x Ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο:  Δαπέδνπ 

Σηκή:   312€ 

 

Όλνκα:  Norm 69 

ρεδηαζηήο:  Simon Karcov 

Έηνο Παξαγσγήο: 1969 

Καηαζθεπαζηήο: Norman Copenhagen 

Τιηθό: Φύιια κε Εύθιεθηνπ Πιαζηηθνύ 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 1,150€  

 

Όλνκα:  Model No 4 Fun 

ρεδηαζηήο:  Verner Panton 

Έηνο Παξαγσγήο: 1964 

Καηαζθεπαζηήο: VerPan 

Τιηθό: Φίιληηζη , Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 75W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 1460€  

 

Όλνκα:  Lounge Gun 

ρεδηαζηήο:  Philippe Starck 

Έηνο Παξαγσγήο: 2005 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Μέηαιιν, Υξπζόο 24Κ , Πιαζηηθνπνηεκέλν Υαξηί 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 240 W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 2812€ 
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Όλνκα:  Jib 

ρεδηαζηήο:  Jean Prouve 

Έηνο Παξαγσγήο: 1942 

Καηαζθεπαζηήο: Gerrit Rietveld  

Τιηθό: Μέηαιιν , Μεηαιιηθνί σιήλεο 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Επηηνίρην 

Σηκή:  786€ 

 

Όλνκα:  Rispal 

ρεδηαζηήο:  Hauser Arp 

Έηνο Παξαγσγήο: 1955 

Καηαζθεπαζηήο: Rispal Co. 

Τιηθό: Ξύιν , Ληλό , Μεηαιιηθό πιαίζην  

Λακπηήξεο:  1 x Ππξαθηώζεσο 60W, 1 x Ππξαθηώζεσο 40W  

Είδνο:  Δαπέδνπ 

Σηκή:   2890€ 

 

Όλνκα:  Modern Art 

ρεδηαζηήο:  Yki Nummi 

Έηνο Παξαγσγήο: 1955 

Καηαζθεπαζηήο: NummiConita 

Τιηθό: Αθξπιηθό 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 320€  

 

Όλνκα:  Arco 

ρεδηαζηήο:  Achille Castiglioni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1962 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Μάξκαξν , Αινπκίλην , Αλνμείδσηνο Υάιπβαο 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 75W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 1695€  

 

Όλνκα:  Fortuny 

ρεδηαζηήο:  Mariano Fortuny 

Έηνο Παξαγσγήο: 1907 

Καηαζθεπαζηήο: Palusco 

Τιηθό: Πιαίζην Σηηαλίνπ κε Ύθαζκα 

Λακπηήξεο: 1 x Ππξαθηώζεσο 100 W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 4954€ 
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Όλνκα:  Splugen Brau 

ρεδηαζηήο:  Achille Castiglioni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1961 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Αινπκίλην , ZaponVarnished 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  508€ 

 

Όλνκα:  Acrillica 

ρεδηαζηήο:  Joe Colombo 

Έηνο Παξαγσγήο: 1962 

Καηαζθεπαζηήο: O Luce slr. 

Τιηθό: Perspex , Πνιπκεζαθξπιηθό  

Λακπηήξεο:  1 x Αινγόλνπ 6W  

Είδνο:  Επηηξαπέδην 

Σηκή:   1472€ 

 

Όλνκα:  PH Artichoke 

ρεδηαζηήο:  Poul Henningsen 

Έηνο Παξαγσγήο: 1957 

Καηαζθεπαζηήο: Louis Poulsen 

Τιηθό: Μεηαιιηθό πιαίζην , επηρξσκησκέλα θύιια κέηαιινπ 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 480€  

 

Όλνκα:  Mercury 

ρεδηαζηήο:  Ross Lovegroove 

Έηνο Παξαγσγήο: 2007 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Επηρξσκησκέλν Πιαζηηθό , Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 300W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 3040€  

 

Όλνκα:  Flame 

ρεδηαζηήο:  Bathsheba Grossman 

Έηνο Παξαγσγήο: 2004 

Καηαζθεπαζηήο: MGX Materialize 

Τιηθό: Polyamide Nilon / Rapid Prototyping 

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 24W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 661€ 
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Όλνκα:  Zettel’Z6 

ρεδηαζηήο:  Ingo Maurer 

Έηνο Παξαγσγήο: 1998 

Καηαζθεπαζηήο: Ingo Maurer 

Τιηθό: ύξκα Αινπκηλίνπ , 80 x θόιιεο ραξηηνύ Α6  

Λακπηήξεο:  1 x θζνξηζκνύ 100W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  1076€ 

 

Όλνκα:  Topan 

ρεδηαζηήο:  Verner Panton 

Έηνο Παξαγσγήο: 1959 

Καηαζθεπαζηήο: Unique Copenhagen 

Τιηθό: Μέηαιιν  

Λακπηήξεο:  1 x Ππξαθηώζεσο 60W  

Είδνο:  Κξεκαζηό 

Σηκή:   149€ 

 

Όλνκα:  XXL Dome 

ρεδηαζηήο:  Ingo Maurer 

Έηνο Παξαγσγήο: 1999 

Καηαζθεπαζηήο: Ingo Maurer 

Τιηθό: Fiberglass , Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ  300W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 24,080€  

 

Όλνκα:  85Bulbs 

ρεδηαζηήο:  Rody Graumans 

Έηνο Παξαγσγήο: 1993 

Καηαζθεπαζηήο: Droog 

Τιηθό: Καιώδηα , Ππθλσηέο 

Λακπηήξεο: 85 x ππξαθηώζεσο 7W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 1,995€  

 

Όλνκα:  Vortex Candelier 

ρεδηαζηήο:  Zaha Hadid 

Έηνο Παξαγσγήο: 2007 

Καηαζθεπαζηήο: Sawaya &Moroni 

Τιηθό: Αθξπιηθό , FiberGlass , Πνιπεζηέξαο 

Λακπηήξεο: 190 x PowerLeds , πλνιηθά 450W 

Είδνο: Οξνθήο 

Σηκή: 175.000€ 
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Όλνκα:  Kubus H 

ρεδηαζηήο:  Heike Buchfelder 

Έηνο Παξαγσγήο: 1995 

Καηαζθεπαζηήο: Pluma Cubic  

Τιηθό: Πιαίζην Αινπκηλίνπ , Φηεξά Κόθνξα 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 100W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή:  3800€ 

 

Όλνκα:  Hanging Chrysalis 

ρεδηαζηήο:  Angus Hutcheson 

Έηνο Παξαγσγήο: 2003 

Καηαζθεπαζηήο: Angoworld 

Τιηθό:  Μεηαιιηθό πιαίζην , Κνπθνύιηα Μεηαμνζθώιεθα  

Λακπηήξεο:  1 x Ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο:  Κξεκαζηό 

Σηκή:   680€ 

 

Όλνκα:  Miss Jane 

ρεδηαζηήο:  Marc Sadler 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Serralunga 

Τιηθό: Μεζαθξπιηθό /Rotational Design , Φηλίξηζκα Λάθαο 

Λακπηήξεο: 1 x θζνξηζκνύ100W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 2280€  

 

Όλνκα:  Mirror Ball Composition 

ρεδηαζηήο:  Tom Dixon 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: Tom Dixon 

Τιηθό: Πνιπαλζξαθηθό , Inox 

Λακπηήξεο: 1 x Ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 426€  

 

Όλνκα:  Tarraxacum 88S1 

ρεδηαζηήο:   Achille Castiglioni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1988 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: 20 x ηξίγσλα ξαθηλαξηζκέλνπ αινπκηλίνπ 

Λακπηήξεο: 60 x Ππξαθηώζεσο 25 W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 2984€ 
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Όλνκα:  Atomium 

ρεδηαζηήο:  Benjamin Hopf 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Kundalini  

Τιηθό: Πνιπαηζπιέλην 

Λακπηήξεο:  6 x ππξαθηώζεσο 40W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  1395€ 

 

Όλνκα:  Kristall 

ρεδηαζηήο:  Jean Wanfors 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: LYX 

Τιηθό:  Αθξπιηθνί Ράβδνη , Αινπκίλην  

Λακπηήξεο:  1 x αινγόλνπ 70W 

Είδνο:  Πνιπέιαηνο Οξνθήο 

Σηκή:   1380€ 

 

Όλνκα:  Palm 

ρεδηαζηήο:  Janne Kyttanen 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Freedom Of Creation 

Τιηθό: Polyamide Nilon 

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 40W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 689€  

 

Όλνκα:  Sun Ra 

ρεδηαζηήο:  Roberto Lazzeroni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1994 

Καηαζθεπαζηήο: Luminara 

Τιηθό: Ξύιν , Μέηαιιν , Γπαιί 

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 75W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 2714€  

 

Όλνκα:  Caboche 

ρεδηαζηήο:   Eliana Gerotto 

Έηνο Παξαγσγήο: 2005 

Καηαζθεπαζηήο: Foscarini 

Τιηθό: Φπζεηό Γπαιί , Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 230W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 2196€ 
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Όλνκα:  Skygarden 

ρεδηαζηήο:  Marcel Wonders 

Έηνο Παξαγσγήο: 2007 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS  

Τιηθό: Αινπκίλην , Γύςνο 

Λακπηήξεο:  1 x ξαδίνπ 150W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  1574€ 

 

Όλνκα:  Deadalus 

ρεδηαζηήο:  Tord Boontjee 

Έηνο Παξαγσγήο: 2005 

Καηαζθεπαζηήο: Artecnica 

Τιηθό: Πνιπεζηέξαο , Επηρξσκησκέλν κέηαιιν  

Λακπηήξεο:  1 x Αινγόλνπ 80W  

Είδνο:  Επηηξαπέδην 

Σηκή:   194€ 

 

Όλνκα:  CicatricesDeLuxe 

ρεδηαζηήο:  Philippe Starck 

Έηνο Παξαγσγήο: 1998 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Αηζάιη , Γπαιί πςειήο αλζεθηηθόηεηαο , Nickel 

Λακπηήξεο: 5 x bi-pin Αινγόλνπ 17W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 2781€  

 

Όλνκα:  May Day 

ρεδηαζηήο:  Konstantin Grcic 

Έηνο Παξαγσγήο: 2000 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: Πνιππξνππιέλην , Πνιπαλζξαθηθό 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Πνιπρξεζηηθό 

Σηκή: 114€  

 

Όλνκα:  AirCone 

ρεδηαζηήο:  Timmermans 

Έηνο Παξαγσγήο: 2007 

Καηαζθεπαζηήο: Luceplan 

Τιηθό: Μεζαθξπιηθό , Υάιπβαο 

Λακπηήξεο: 3 x Αινγόλνπ 24 W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 473€ 
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Όλνκα:  Astra 

ρεδηαζηήο:  Denis Santachiara 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: La Murrina  

Τιηθό: Φπζεηό Γπαιί Murrano 

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 40W 

Είδνο: Επηηξαπέδην - Δαπέδνπ 

Σηκή:  510€ 

 

Όλνκα:  Tangerine 

ρεδηαζηήο:  Karim Rashid 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: George Kovacs 

Τιηθό: Φπζεηό Γπαιί 

Λακπηήξεο:  1 x Ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο:  Επηηξαπέδην 

Σηκή:   1010€ 

 

Όλνκα:  Nesso 

ρεδηαζηήο:  Giancarlo Mattiolo 

Έηνο Παξαγσγήο: 1962 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Μέηαιιν , Ρέδηλα ABS 

Λακπηήξεο: 4 x ππξαθηώζεσο 25W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 228€  

 

Όλνκα:  Triffluo 

ρεδηαζηήο:  Franco Raggi 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Σερλεηό Γπαιί , Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 9 x θζνξηζκνύ 14W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 2166€  

 

Όλνκα:  Kugel Lamp T1 

ρεδηαζηήο:  Verner Panton 

Έηνο Παξαγσγήο: 1969 

Καηαζθεπαζηήο: Vitra 

Τιηθό: Μέηαιιν , Πιαζηηθό - Nylon 

Λακπηήξεο: 1 x Ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 1820€ 
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Όλνκα:  Cadmo 

ρεδηαζηήο:  Karim Rashid 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide  

Τιηθό: Μέηαιιν , Αινπκίλην 

Λακπηήξεο:  1 x αινγόλνπ 300W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή:  1428€ 

 

Όλνκα:  Eclisse 

ρεδηαζηήο:  Vico Magistreti 

Έηνο Παξαγσγήο: 1967 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Μέηαιιν , Υξώκα 

Λακπηήξεο:  1 x Ππξαθηώζεσο 25W  

Είδνο:  Επηηξαπέδην 

Σηκή:   190€ 

 

Όλνκα:  Melampo 

ρεδηαζηήο:  Gardiece Aldien 

Έηνο Παξαγσγήο: 2002 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Aινπκίλην ,Μεηάμη 

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 42W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 244€  

 

Όλνκα:  Heavy Light 

ρεδηαζηήο:  Benjamin Hubbert 

Έηνο Παξαγσγήο: 2009 

Καηαζθεπαζηήο: Decode 

Τιηθό: Σζηκέλην 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 349€  

 

Όλνκα:  Mite 

ρεδηαζηήο:  Marc Sandler 

Έηνο Παξαγσγήο: 2001 

Καηαζθεπαζηήο: Foscarini 

Τιηθό: Fiberglass , Fibercarbon , Υξώκην 

Λακπηήξεο: 1 xΡαδίνπ 100 W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 813€ 
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Όλνκα:  Bulb Lamp 

ρεδηαζηήο:   Ingo Maurer 

Έηνο Παξαγσγήο: 1966 

Καηαζθεπαζηήο: Ingo Maurer 

Τιηθό: Επηρξσκησκέλν Μέηαιιν 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 100W  

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή:  747€ 

 

Όλνκα:  Zeppelin 

ρεδηαζηήο:  Marcel Wanders 

Έηνο Παξαγσγήο: 2004 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό:  Μέηαιιν , Coccon Spray  

Λακπηήξεο:  1 x αινγόλνπ 150W 

Είδνο:  Κξεκαζηό 

Σηκή:   3513€ 

 

Όλνκα:  Snow 

ρεδηαζηήο:  Louise Campell 

Έηνο Παξαγσγήο: 2008 

Καηαζθεπαζηήο: Louis Poulsen 

Τιηθό: Αθξπιηθό 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 60W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 5335€  

 

Όλνκα:  Twiggy 

ρεδηαζηήο:  Marc Sadler 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Foscarini 

Τιηθό: Fiberglass , Μέηαιιν  

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 1135€  

 

Όλνκα:  Alta Costura 

ρεδηαζηήο:  Jose Aregall 

Έηνο Παξαγσγήο: 1998 

Καηαζθεπαζηήο: Metal Art 

Τιηθό: Μέηαιιν , Φύιια PVC 

Λακπηήξεο: 2 x Αινγόλνπ 150 W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 886€  
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Όλνκα:  Bruck Silva Down 

ρεδηαζηήο:  Bruck Werks 

Έηνο Παξαγσγήο: 2002 

Καηαζθεπαζηήο: Bruck Co. 

Τιηθό: Αινπκίλην, Υξώκην , Γπαιί  

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 35W  

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή:  179€ 

 

Όλνκα:  Durmiente 

ρεδηαζηήο:  Gabriel Ordeig 

Έηνο Παξαγσγήο: 1987 

Καηαζθεπαζηήο: Santa & Cole 

Τιηθό:  Μέηαιιν , Φύιια PVC  

Λακπηήξεο:  1 x θζνξηζκνύ 100W 

Είδνο:  Δαπέδνπ 

Σηκή:   1002€ 

 

Όλνκα:  Munjay 

ρεδηαζηήο:  Edwart Van Villet 

Έηνο Παξαγσγήο: 2005 

Καηαζθεπαζηήο: Quasar 

Τιηθό: Γπαιί Murrano , Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 75W 

Είδνο: Επηηξαπέδην 

Σηκή: 1829€  

 

Όλνκα:  Wo bist du Edison…? 

ρεδηαζηήο:  Ingo Maurer 

Έηνο Παξαγσγήο: 1997 

Καηαζθεπαζηήο: Ingo Maurer 

Τιηθό: Εηδηθά επεμεξγαζκέλν γπαιί , Πνιπαλζξαθηθό 

Λακπηήξεο: 1 x αινγόλνπ 50W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 4311€  

 

Όλνκα:  Chimera 

ρεδηαζηήο:  Vico Magistreti 

Έηνο Παξαγσγήο: 1970 

Καηαζθεπαζηήο: Artemide 

Τιηθό: Μέηαιιν , Μεζαθξπιηθό 

Λακπηήξεο: 1 x Ραδίνπ 120 W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 1201€  
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Όλνκα:  Svarva 

ρεδηαζηήο:  Charlotte Katjan 

Έηνο Παξαγσγήο: 2009 

Καηαζθεπαζηήο: IKEA 

Τιηθό: Ξύιν , Πνιπαλζξαθηθό 

Λακπηήξεο: 1 x Αινγόλνπ 75W  

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή:  159€ 

 

Όλνκα:  Rabbit Lamp 

ρεδηαζηήο:  Front Design Team 

Έηνο Παξαγσγήο: 2006 

Καηαζθεπαζηήο: Mooi Lighting 

Τιηθό:  Πνιπεζηεξηθό , Μέηαιιν  

Λακπηήξεο:  1 x ππξαθηώζεσο 40W 

Είδνο:  Δαπέδνπ 

Σηκή:   287€ 

 

Όλνκα:  Parentesi 

ρεδηαζηήο:  Achille Castiglioni 

Έηνο Παξαγσγήο: 1979 

Καηαζθεπαζηήο: FLOS 

Τιηθό: ύξκα , Μέηαιιν , Πιαζηηθό 

Λακπηήξεο: 1 x ππξαθηώζεσο 60W 

Είδνο: Κξεκαζηό , Δαπέδνπ 

Σηκή: 189€  

 

Όλνκα:  Magdalena 

ρεδηαζηήο:  Rainaldi 

Έηνο Παξαγσγήο: 2005 

Καηαζθεπαζηήο: Terzani 

Τιηθό: Αινπκίλην 

Λακπηήξεο: 1 x Φζνξηζκνύ 300W 

Είδνο: Δαπέδνπ 

Σηκή: 1446€  

 

Όλνκα:  Paper XXL 

ρεδηαζηήο:  Studio Job 

Έηνο Παξαγσγήο: 2005 

Καηαζθεπαζηήο: Mooi 

Τιηθό: Μεηαιιηθό Πιαίζην , Πεπηεζκέλν Υαξηί  

Λακπηήξεο: 6 x Αινγόλνπ 27W 

Είδνο: Κξεκαζηό 

Σηκή: 6441€  
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Παξάξηεκα 3. 

Γείγκα μύιηλωλ θωηηζηηθώλ πξνο αλάιπζε. 
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Όλνκα:  Evolute Nova 68 

Σρεδηαζηήο:  Matalli Crasset 

Καηαζθεπαζηήο:  Danese Milano 

Έηνο:  2004 

Υιηθό:  Ξπιόθπιιν Γξπόο 

 

Τν θξεκαζηό θωηηζηηθό Evolute Nova 68 ηεο Mattali Crasset γηα ηελ Danese 

Milano θάλεη ρξήζε ελόο ιακπηήξα ππξαθηώζεωο θαη πξνζθέξεη γεληθό έκκεζν 

θωηηζκό. Η βαζηθή ηδέα ηνπ πξνϊόληνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θωηηζηηθνύ κε ειάρηζην 

βάξνο θαη ηελ ρξήζε ελόο θαη κόλν θύινπ πιηθνύ, ε κεηαθνξά δειαδή από έλα 

δηζδηάζηαην ζρέδην ζε κηα ηξηζδηάζηαηε θόξκα. Έηζη ε δεκηνπξγόο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπηωζε θάλεη ρξήζε ελόο μπιόθπιινπ εηδηθά επεμεξγαζκέλν κε απνηέιεζκα ηελ 

αύμεζε ηωλ κεραληθώλ αληνρώλ. Τν απνηέιεζκα είλαη ε θύξηωζε ηνπ μπιόθπιινπ 

ρωξίο πηζαλόηεηα ζξαύζεο κε ηελ ζπλνιηθή κνξθή λα πιεζηάδεη απηή ηεο ζθαίξαο. Τα 

κέξε πνπ αθαηξνύληαη θαηά ηελ θνπή ηεο αλάινγεο θόξκαο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

ζύλδεζε ηωλ πιεπξώλ θαη ηελ ζηήξημε ηνπ ιακπηήξα, αμηνπνηείηαη δειαδή ην κέγηζην 

πνζνζηό ηνπ θύιινπ, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηεο 

ζρεδηάζηξηαο. 
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Όλνκα:  45° 

Σρεδηαζηήο: Tim Derhaag 

Καηαζθεπαζηήο:  FLOS 

Έηνο:  2004 

Υιηθό:  Ξύιν Μαζίθ Δκπνηηζκέλν  

 

 

Τν μύιηλν θωηηζηηθό δαπέδνπ 45° ηνπ Tim Derhaag γηα ηελ FLOS θάλεη ρξήζε 

ελόο ιακπηήξα αινγόλνπ θαη εθηόο από μύιν θέξεη θάπνηα κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά 

ζηνηρεία. Βαζηθή ηδέα ηνπ πξνϊόληνο ηνπ πξνϊόληνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θωηηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο εμωηεξηθνύ ρώξνπ, εππξνζάξκνζην ζην πεξηβάιινλ κε δπλαηόηεηα έκκεζνπ 

θαη άκεζνπ θωηηζκνύ. Σπγθεθξηκέλα ην ‘45°’ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θωηίδεη ηελ είζνδν 

ελόο θηεξίνπ ή ην κνλνπάηη ελόο θήπνπ θαη κάιηζηα ε ξύζκηζε αλάκεζα ζηηο δύν 

επηινγέο γίλεηαη κε κηα πεξηζηξνθή ηνπ άλω κέξνο ηνπ θωηηζηηθνύ θαηά ελελήληα 

κνίξεο. Η πεξηζηξνθή απηή γίλεηαη από ηνλ ρξήζηε, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη έξρεηαη ζε 

άκεζε επαθή κε ην πξνϊόλ, παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο ζηελ ηδενινγία ηνπ 

industrial design. Ωο πιηθό ρξεζηκνπνηείηαη καζίθ μύιν δηαιπηά άιαηα πνπ ην θαζηζηνύλ 

αλζεθηηθό ζηελ πγξαζία άξα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε εμωηεξηθνύο ρώξνπο.   
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Όλνκα:  Lady Jane 

Σρεδηαζηήο: Kevin Webby 

Καηαζθεπαζηήο:  Debastima 

Έηνο:  2006 

Υιηθό:  Ξπιόθπιια Διάηεο 

Τηκή:  460€  

 

 

Τν Lady Jane ηνπ Kevin Webby είλαη έλα μύιηλν επηηξαπέδην θωηηζηηθό άκεζνπ 

θωηηζκνύ, θάλεη ρξήζε ελόο ιακπηήξα αινγόλνπ. Βαζηθή ηδέα ηνπ πξνϊόληνο είλαη ε 

πξνβνιή ηεο εηθόλαο ελόο θιαζηθνύ θωηηζηηθνύ κε κηα δηαθνξεηηθή θόξκα. 

Σπγθεθξηκέλα ην θωηηζηηθό κε ηελ ρξήζε δεθαηεζζάξωλ θνκκαηηώλ μπιόθπιιωλ ειάηεο 

θνκκέλα κε Laser ζην ζρήκα ηνπ πξνθίι ελόο θιαζηθνύ  ακπαδνύξ θαη δηαηεηαγκέλα ζε 

θπθιηθό άμνλα, απεηθνλίδεη θαη καο κεηαδίδεη ηελ εηθόλα ηνπ θωηηζηηθνύ. Τν αληηθείκελν 

είλαη ηδηαίηεξν επηθνηλωληαθό γηαηί ‘κηιάεη’ άκεζα ζηνλ ρξήζηε παξόιν πνπ είλαη ν 

ζθειεηόο ελόο ήδε ππάξρνληνο πξνϊόληνο. Έλα από ηα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

είλαη όηη ν ρξήζηεο ην ζπλαξκνινγεί κόλνο κεηά ηελ αγνξά, άξα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή 

καδί θαη κάιηζηα έρεη ηελ αίζζεζε – ηθαλνπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο. 
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Όλνκα:  Coral Pendant 

Σρεδηαζηήο: David Trubrigde 

Καηαζθεπαζηήο:  Westelm 

Έηνο:  2008 

Υιηθό:  Ξπιόθπιια Διάηεο 

 

 

 

 Τν Coral Pedant ηνπ David Trubrigde είλαη έλα μύιηλν θξεκαζηό θωηηζηηθό 

άκεζνπ θωηηζκνύ πνπ θάλεη ρξήζε ελόο ιακπηήξα ππξαθηώζεωο. Βαζηθή ηδέα ηνπ 

πξνϊόληνο είλαη ε επαλαιακβαλόκελε ρξήζε ελόο κε ηζνκεηξηθνύ κνηίβνπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ή θαη πεξηζζόηεξωλ θνξκώλ. Σπγθεθξηκέλα ην γεωκεηξηθό κνηίβνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη παξαπέκπεη ζε θνξάιιη θαη ζπλδέεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε πιεπξά ηνπ 

κε ην επόκελν. Δθηόο από ηελ αηζζεηηθή πνπ πξνζθέξεη ην θωηηζηηθό , δεκηνπξγεί θαη 

έλα ηδηαίηεξν εθέ ζθηώλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ρώξνπ πνπ ζπλαληάηαη. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δηάθνξα ηειηθά ζρήκαηα θαη δηαζηάζεηο. Ωο πιηθό 

ρξεζηκνπνηνύληαη μπιόθπιια ειάηεο θαη πιαζηηθνί ζύλδεζκνη γηα ηελ ζύλδεζε ηωλ 

επηκέξνπο ηκεκάηωλ. 

  



Πτυχιακή εργαςία Γεωργίου Μπόςνα                                                     Σχεδίαςη ξφλινου φωτιςτικοφ δαπζδου 

 

     [128] 
 

 Όλνκα:  Tunto LED Lamp 

Σρεδηαζηήο: Mikko Karkkainen 

Καηαζθεπαζηήο:  Tunto 

Έηνο:  2009 

Υιηθό:  Κόληξα Πιαθέ Γξπόο 

Τηκή:  590€  

 

 

 Βξαβεπκέλν κε ηνλ ζεκαληηθόηεξν ηίηιν βηνκεραληθνύ ζρεδηαζκνύ Red Dot 

Design, ην Τunto Led Lamp είλαη έλα μύιηλν επηηξαπέδην κνληέξλν θωηηζηηθό πνπ 

πξνζθέξεη άκεζν θωηηζκό. Κάλεη ρξήζε κηαο νκάδαο ελλέα ιακπηήξωλ Led 

ηνπνζεηεκέλα κέζα ζην θόληξα πιαθέ θαη έρεη αηζζεηήξα αθήο γηα ηελ ελεξγνπνίεζή 

ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη είλαη απαιιαγκέλν από δηαθόπηεο θαη ηαπηόρξνλα ν ρξήζηεο 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην πξνϊόλ. Η βαζηθή ηδέα ηνπ είλαη ε ρξήζε ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε μύιν θαη ην απνηέιεζκα είλαη θάηη παξαπάλω από ηθαλνπνηεηηθό. Ωο 

πιηθό ρξεζηκνπνηείηαη θόληξα πιαθέ δξπόο ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηα ελδηάκεζα 

ζηξώκαηα ε νκάδα ηωλ Led θαη ηα θαιώδηα κε ηνλ αηζζεηήξα αθήο.  
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Όλνκα:  Aura - Wooden Bulb 

Σρεδηαζηήο: Barrend Hemmes 

Καηαζθεπαζηήο:  Suck UK 

Έηνο:  2007 

Υιηθό:  Αληηθνιιεηό  

 

 

 Τν Wooden Bulb είλαη έλα μύιηλν θωηηζηηθό πνπ κπνξεί λα θξεκαζηεί, λα ζηαζεί 

όξζην είηε λα αθεζεί πιαγίωο θαη πξνζθέξεη άκεζν θωηηζκό. Ο θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη 

ιακπηήξα πεξαθηώζεωο γηα δεκηνπξγία θαζαξώηεξωλ ζθηώλ ζηα ηνηρώκαηα ηνπ ρώξνπ 

ζηνλ νπνίν ηνπνζεηήηαη, αιιά ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγεη νπνηνπδήπνηε 

ηύπνπ βηδωηό ιακπηήξα επηζπκεί. Η βαζηθή ηδέα ηνπ πξνϊόληνο είλαη ε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ θνηλνύ ιακηήξα ππξαθηώζεωο κε κηα δηαθνξεηηθή κνξθή. Τα ηξηάληα θάζεληα 

θνκκάηηα αληηθνιιεηνύ θνκκέλα κε Laser γηα ξαθηλαξηζκέλα ζόθνξα, ελώλνληαη εύθνια 

κε ηα ππόινηπα δεθαηέζζεξα νξηδόληηα κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα ηθαλνπνηεί ηελ 

αίζζεζε ηεο δεκηνπξγίαο. Τν όλνκα Aura δώζεθε ζην θωηηζηηθό ιόγω ηνπ θωηεηλνύ 

ζνιώκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη πεξηκεηξηθά ηνπ. 
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Όλνκα:  Cactus 

Σρεδηαζηήο: Miguel Herranz 

Καηαζθεπαζηήο:  LZF 

Έηνο:  2007 

Υιηθό:  Ξπιόθπιια 

Τηκή:  386€  

 

 

 Τν ‘Cactus’ ηνπ Miguel Herranz είλαη έλα μύιηλν επηηξαπέδην θωηηζηηθό 

θαηαζθεπαζκέλν από ηέζζεξηο ιωξίδεο μπιόθπιιωλ θαη κηα βάζε αινπκηλίνπ. 

Φξεζηκνπνηεί έλα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 5W θαη πξνζθέξεη έκκεζν θωηηζκό ρακειήο 

έληαζεο. Όηαλ είλαη απελεξγνπνηεκέλν έρεη κηα επράξηζηε δηαθνζκηηηθή παξνπζία ζηνλ 

ρώξν ελώ όηαλ ελεξγνπνηείηαη θωηίδνληαη εληνλόηεξα ηα λεξά ηνπ μύινπ ιόγω 

δηαθνξεηηθήο ππθλόηεηαο κε απνηέιεζκα έλα ηδηαίηεξν νπηηθό απνηέιεζκα. Τν πξνϊόλ 

ππάξρεη ζε δηάθνξεο εθδόζεηο κε ρξήζε μπιόθπιιωλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ. 
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Όλνκα:  Nautilus 

Σρεδηαζηήο: Rebecca Asquith 

Καηαζθεπαζηήο:  Art B Stuff 

Έηνο:  2008 

Υιηθό:  Ξπιόθπιια  

Τηκή:  730€  

 

 

 Τν ‘Nautilus’ ηεο ζρεδηάζηξηαο Rebecca Asquith γηα ηελ εηαηξία Art B Stuff είλαη 

έλα μύιηλν θξεκαζηό θωηηζηηθό θαηαζθεπαζκέλν από δεθαελληά ιωξίδεο μπιόθπιινπ, 

ζηε κνξθή ελόο λαπηίινπ θαη πξνζθέξεη έκκεζν θωηηζκό κε ηελ ρξήζε ελόο ιακπηήξα 

eco-bulb 100W. Τν πξνϊόλ εληάζεηηαη πιήξωο ζηελ ηδενινγία ηεο νηθνινγίαο αξρηθά κε 

ηελ ρξήζε μπιόθπιιωλ, ηεο ειάρηζηεο πνζόηεηαο θπζηθνύ βηνδηαζπόκελνπ πιηθνύ. Τν 

θόζηνο παξαγωγήο, άξα ε θαηαλάιωζε ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θνπή ηωλ 

μπιόθπιιωλ, είλαη ειάρηζην. Δπίζεο ε κνξθνινγηθή ηδηνκνξθία ηνπ πξνϊόληνο επηηξέπεη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηωλ δηαζηάζεωλ ζπζθεπαζίαο, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ κείωζε 

ηνπ θόζηνπο εκπνξηθήο απνζηνιήο θαη κεηαθνξάο. Δπηπξνζζέηωο ε ρξήζε ιακπηήξα 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζπκπιεξώλεη ηνλ παξάγνληα ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο.   

 Ο ηξόπνο θωηηζκνύ ηνπ είλαη αμηνζεκείωηνο. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηιέγεη ηελ πνζόηεηα θωηόο πνπ εμέξρεηαη άκεζα από από ην θωηηζηηθό θαη δεκηνπξγεί 

ζθηάζεηο ζηνπο ηνίρνπο, κε κηα απιή ξύζκηζε ηωλ απνζηάζεωλ ηωλ μύιηλωλ ιωξίδωλ. 

Δθηόο από ηνλ άκεζν θωηηζκό ην Nautilus πξνζθέξεη θαη έκκεζν θωηηζκό 

αλαδεηθλύνληαο ην πιηθό. 
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Όλνκα:  FireFly 

Σρεδηαζηήο:  Billy Hall 

Καηαζθεπαζηήο:  Billy Hall 

Έηνο:  2002 

Υιηθό:  Μαζίθ 

 

 

Τν ‘firefly’ ηνπ Billy Hall είλαη έλα μύιηλν επηηξαπέδην θωηηζηηθό από εηδηθά 

επεμεξγαζκέλν καζίθ μύιν. Φξεζηκνπνηεί έλα ιακπηήξα αινγόλνπ 24W θαη πξνζθέξεη 

έκκεζν θωηηζκό ρακειήο έληαζεο. Ο Billy Hall κεηά από πεηξακαηηζκνύο δέθα ρξόλωλ 

θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κηα ηερλνινγία παξαγωγήο πνιύ ιεπηώλ ηνξλεπηώλ 

πξνϊόληωλ θαη ηελ πξνζάξκνζε ζηα θωηηζηηθά. Αξρηθά δίλεη κνξθή κε ηνλ ηόξλν 

εμωηεξηθά ζην ηεκάρην θαη πεξλάεη δύν ζηξώκαηα επνμεηδηθήο θόιιαο. Αθνύ ζηεγλώζεη 

ε θόιια θαη ζθιεξύλεη ώζηε λα αληέρεη ζε ηπρόλ ζξαύζεηο ηνπ εμωηεξηθνύ ζηξώκαηνο, 

επαλαηνπνζεηεί ην ηεκάρην ζηνλ ηόξλν. Σηελ θεθαιή ηνπ ηόξλνπ πξνζαξκόδεηαη έλαο 

ιακπηήξαο θαη ζε ζθνηεηλό δωκάηην πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ζην εζωηεξηθό ηνπ 

ηεκαρηδίνπ, αθαηξώληαο πιηθό όζν δπλαηόλ πην θνληά ζηα ζηξώκαηα ηεο επνμεηδηθήο 

θόιιαο.  

 Η βαζηθή ηδέα ηνπ θωηηζηηθνύ είλαη ε αλάδεημε ηνπ πιηθνύ, θαη εθόζνλ ην μύιν 

είλαη αληζόηξνπν πιηθό, θάζε ζεκείν ηνπ ζε κηα ζηξώζε έρεη δηαθνξεηηθή ππθλόηεηα. 

Απηό ζπλεπάγεηαη όηη θάζε ζεκείν άγεη δηαθνξεηηθή πνζόηεηα θωηόο, κε εθζακβωηηθά 

απνηειέζκαηα. 
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Όλνκα:  Jasmine 

Σρεδηαζηήο:  Nina Tolstrup 

Καηαζθεπαζηήο:  Habitat 

Έηνο:  2009 

Υιηθό:  Μαζίθ Πεύθνπ 

Τηκή: 65€ 

 

 Τν ‘Jasmine’ είλαη έλα μύιηλν επηηξαπέδην θωηηζηηθό ζρεδηαζκέλν από ηελ Nina 

Tolstrup γηα ηελ εηαηξία Habitat, θαηαζθεπαζκέλν από καζίθ μπιεία πεύθεο θαη 

πξνζθέξεη άκεζν θωηηζκό θάλνληαο ρξήζε ελόο ιακπηήξα θζνξηζκνύ. Με κνξθή απιήο 

γεωκεηξίαο θαη απιή ηερλνινγία παξαγωγήο είλαη έλα πάληξεκα απινύ πιηθνύ θαη 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Φέξεη δηαθόπηε παιαηνύ ηύπνπ θαη ζην ζεκείν επαθήο κε ηνλ 

ρξήζηε κηα κηθξή πιαζηηθή θόθθηλε ζθαίξα, θάλνληαο ηελ ζρέζε ρξήζηε-πξνϊόληνο 

ηδηαίηεξε. Η απιόηεηα θαη ε ρξεζηηθόηεηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ αηζζεηηθή ηνπ πξνϊόληνο, ελώ ε επθνιία παξαγωγήο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλε ε 

εζθεκκέλε απνθπγή ιείαλζεο ηωλ επηθαλεηώλ δειώλνπλ ρακειή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο 

γηα ηελ παξαγωγή, άξα θαη έληαμε ζηελ ηδενινγία ηεο νηθνινγίαο.  
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Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαθνξηθά θάπνηα μύιηλα θωηηζηηθά ζπζηήκαηα . 

Standwurth του Dominik Wilkinson    Marco Polo από PoloEnlightments         Wooden Tree από Mooi 

    Ashton Oak από Furniture123            Karjala από O’Techinque                  Bent του Jordan Diatlo 

  

Stew Lamp της Johan Lindsten No 244 του Con Chabay  Ubl του Porky Hefer 
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Consumer’s Rest από Stilletto          Octagon του Henning Kogenhaus              Wastberg από Studio ilse 

 

Wooden Veneer Lamp από Testier VeneerA3 από Activecture  Skitch των αδερφών Cambana 

Juno από Habitat Egset Diva του Peter Natedal 
  
Rispal του Hauser Arp 
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Παξάξηεκα 4. 

Τερληθά Σρέδηα. 
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