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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη έλα ξεμηθέιεπζν
δεκηνχξγεκα επηδαπέδηνπ θσηηζκνχ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Δθ ηνπ νπνίνπ ζα παξνπζηαζηεί
ηφζν ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ φζν θαη ηα πνιπδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φζνλ
αθνξά ηελ πξαθηηθφηεηα ρξήζεο, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ νηθνλνκία αιιά θαη ην ζηπι. Θα
παξαηεζεί επίζεο ζπγθξηηηθή κειέηε, κεηαμχ ησλ πιένλ δεκνθηιψλ ζπζηεκάησλ
εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ζηελ αγνξά. Σν δείγκα ηεο κειέηεο ζα απνηειέζνπλ 100 θσηηζηηθά
εμσηεξηθνχ ρψξνπ, κε γλψκνλα ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπο, ηελ πξαθηηθφηεηα, ην πιηθφ
θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηελ ηδηαίηεξε εκθάληζε ηνπο.
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ABSTRACT
The purpose of this project is to introduce a groundbreaking type of floor lamp for outdoor
use. Also in this paper the possess of the manufacture are to be found and the design‟s
multidimensional characteristic; regarding its functionality; its practical use but also its
undeniable style. Furthermore a comparative study has been conducted for this project.
The field of the study will be 100 designs of outdoor use regarding their popularity; their
practicality the material of which they have been constructed from and special designing.

Key Words: Floor Lamps; Outdoor lighting, Comparative Study
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ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ
ΠΡΟΛΟΓΟ
Η ζεκαζία ηνπ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ θσηηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζην ζχγρξνλν
αζηηθφ πεξηβάιινλ, έρεη γίλεη ηδηαίηεξα εκθαλήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο,
σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ζηηο πφιεηο, αληαπνθξίλεηαη ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο
απαηηήζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δεκηνπξγία ελφο
πην αζθαινχο θαη επράξηζηνπ λπθηεξηλνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
νιφθιεξσλ πεξηνρψλ, ζηελ πξνβνιή εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ αηζζεηηθή
αλάδεημε ζεκαληηθψλ θηηξίσλ θαη δεκνζίσλ ρψξσλ. Παξφιε φκσο ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά
ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ λπθηεξηλνχ ηνπίνπ, ε θαθή
εθαξκνγή θαη ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ηνπ, έρεη νδεγήζεη ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θσηνξχπαλζεο.
Οη ζχγρξνλεο πφιεηο έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο φιν ην 24σξν. Η πφιε ηε λχθηα ελψ
δελ είλαη κηα άιιε πφιε, αλαπηχζζεη σζηφζν ηηο δηθέο ηεο ζρέζεηο, ηα δηθά ηεο θνηλσληθά
δξψκελα θαη ν ρξφλνο απνθηά κηα άιιε δηάξθεηα. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο έρεη πνιιαπιέο
δπλαηφηεηεο:
• Αλαδεηθλχεη ηελ αξρηηεθηνληθή επηιεγκέλσλ θηηξίσλ ή θαη πεξηνρψλ νιφθιεξσλ.
• Δληζρχεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ζηγνπξηάο ησλ θαηνίθσλ, θαιψληαο ηνπο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα ηελ αλαςπρή θαη ηε
δηαζθέδαζε ηνπο.
• Γίλεη ρξψκα, ηαπηφηεηα θαη ραξαθηήξα ζε έλα θηίξην, κηα πεξηνρή ή θαη ζε νιφθιεξε ηελ
πφιε.
• Μεηψλεη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ηηο λπθηεξηλέο ψξεο.
• Βνεζάεη ζηνλ εχθνιν πξνζαλαηνιηζκφ κέζα ζηελ πφιε.
• Δπηπιένλ θαη ζχκθσλα κε δηεζλείο κειέηεο ν θσηηζκφο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ
πγεηά, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα.

Όλη µας η ζωή διέπεηαι και ρσθµίζεηαι από ηην ηµέρα
και ηην νύκηα, από ηο θώς και ηο ζκοηάδι, από ηην
λαμπρόηηηα και ηις ζκιές, ζε µια ζσνετή αλληλοστία
ποσ πάνηοηε μοιάζει, µα ποηέ δεν είναι η ίδια….
Alessandro Silvestrini,
Director of Instituto Architetura Urbanistica di Venezia, Colors specialist.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Νηηληάθε Ισάλλε, γηα ηελ
πνιχηηκε βνήζεηα αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.
Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ παηέξα κνπ Βαθεηάδε Ισάλλε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαη ηεο εκπεηξίεο ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο κνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Η Έλλνηα ηνπ Φσηηζκνύ
Ο θσηηζκφο, θπζηθφο θαη ηερλεηφο, απνηειεί ην θχξην κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο
αληηιακβάλεηαη ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Σν θσο σο ην
θαηεμνρήλ „άπιν‟ πιηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο κε ηξφπν επηδέμην, ζσζηφ θαη
ζπρλά ζπλαξπαζηηθφ, νξίδεη ην ρψξν, αλαδεηθλχεη ηα ρξψκαηα, απνθαιχπηεη ηηο
πεξίπινθεο ιεπηνκέξεηεο ηεο πθήο θαη ηεο θφξκαο θαη έρεη ηε κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα
κεηαβάιιεη ηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ηεο επνρήο θαζψο θαη ηεο πξννπηηθήο. Απεπζχλεηαη
κε ηξφπν άκεζν θαη πνιπζχλζεην ζηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ,
θάζε ζρεδηαζκφο θσηηζκνχ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ επηηπρία ηνπ λα
δεκηνπξγήζεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε εθείλνπο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε έλα εμσηεξηθφ
ρψξν. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε χπαξμε έληνλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ θαη είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη νη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη
ρψξνη αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο πφιεηο, ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ή αθφκα θαη ζην
ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ν εμσηεξηθφο θσηηζκφο ζα
πξέπεη λα είλαη αξρηθά ιεηηνπξγηθφο, λα εμαζθαιίδεη δειαδή άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ
αζθαιή θαη άλεηε θίλεζε, παξακνλή θαη δξαζηεξηφηεηα ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, λα
κπνξεί δειαδή λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ησλ ρψξσλ φζν θαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη δηαζέζεηο εθείλσλ πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ
είλαη ν θσηηζκφο λα ιεηηνπξγεί αξκνληθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, λα αλαδεηθλχεη ηηο
ηδηαίηεξεο πνηφηεηεο ηεο θαζψο θαη λα δεκηνπξγεί κηα ζπλνιηθά ελδηαθέξνπζα πνπ λα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ην έλα εμσηεξηθφ ρψξν ζηνλ επφκελν.
Γπζηπρψο παξά ηνλ δηαξθή επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο ζχγρξνλεο θαηνηθίαο απφ
άπνςε αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, νη δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θσηηζκνχ ησλ
εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηείλνπλ λα παξαβιέπνληαη. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο αληηκεησπίδεηαη
απνθιεηζηηθά σο ππνθαηάζηαην ηνπ θπζηθνχ θσηφο ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, δειαδή κφλν σο
κηα βαζηθή ηερλνινγία πνπ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα νξαηφηεηαο θαη φρη σο έλαο
απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία. ηελ
πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ κηα επαγγεικαηηθή κειέηε θσηηζκνχ, αλεμάξηεηε απφ
πσιήζεηο θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ελφο έξγνπ.
Χο εθ ηνχηνπ, πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ επηινγή ηνπ
θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ φρη ζε κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Η ζεκεξηλή
πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. Οη λέεο ηερλνινγηθέο
δπλαηφηεηεο ηνπ θσηηζκνχ (LEDs, ζπζηήκαηα νπηηθψλ ηλψλ, απηνκαηνπνηεκέλνη
πξνβνιείο ελαιιαγήο ρξσκάησλ, λέα γεληά ειεθηξνληθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ, εμειηγκέλα
ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ), επηηξέπνπλ πιένλ ηελ πινπνίεζε ζρεδφλ θάζε ηδέαο θαη
πξφηαζεο γηα ην δεκηνπξγηθφ εμσηεξηθφ θσηηζκφ κηαο θαηνηθίαο.
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Σα κπζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνύ θσηηζκνύ αλάδεημεο εμσηεξηθώλ ρώξσλ
Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ είλαη ε επηινγή ησλ
πεξηνρψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρψξνπ (θήπνη, πέξγθνιεο, γιππηά, θαηαζθεπέο,
θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, δέληξα, ζάκλνη, ζπλζέζεηο κε ινπινχδηα, ηνίρνη θιπ) πνπ είλαη
επηζπκεηφ λα αλαδεηρηνχλ θαζψο θαη ηνπ είδνπο ηνπ θσηηζκνχ πνπ απαηηείηαη ζε θάζε
πεξηνρή (άκεζνο, έκκεζνο, πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνληζκνχ, πεξηγξάκκαηνο, θιπ). Με ηελ
επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ θσηηζκνχ, ν κειεηεηήο θαιείηαη λα πινπνηήζεη ην
ζρεδηαζκφ θσηηζκνχ θαη λα πξνζδψζεη κηα ζπλαξπαζηηθή δηάζηαζε ζηε λπθηεξηλή εηθφλα
ηνπ ρψξνπ. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ εκπεξηέρεη απνθάζεηο γηα ηνλ αξηζκφ, ην
είδνο, ηνλ ηξφπν ζηήξημεο, ην χςνο, ηελ εκθάληζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ θσηηζηηθψλ
ζην ρψξν θαζψο επίζεο θαη γηα ην είδνο ηεο θσηεηλήο δέζκεο, ηε θσηεηλή έληαζε, ηηο
ρξσκαηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ζνβαξά ππφςε άιινη πξαθηηθνί παξάγνληεο ζηελ επηινγή ησλ θσηηζηηθψλ φπσο ην
θφζηνο ηνπ, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ν βαζκφο πξνζηαζίαο, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ, ε
δηάξθεηα δσήο ηνπ ιακπηήξα θαζψο θαη ν ηξφπνο ζπληήξεζεο ηνπ. Η επηηπρία θάζε
ζρεδηαζκνχ θσηηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηαο θαηνηθίαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνπο
αθφινπζνπο παξάγνληεο:
Ιζνξξνπία κεηαμύ επηπέδσλ θσηηζκνύ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ
ε θάζε πεηπρεκέλν ζρεδηαζκφ θσηηζκνχ ζα πξέπεη πξσηίζησο λα ππάξρεη ηζνξξνπία
κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη εάλ ν εζσηεξηθφο
θσηηζκφο είλαη ππεξβνιηθά έληνλνο, νη γπάιηλεο επηθάλεηεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ θαζξέπηεο,
εκπνδίδνληαο ηε ζέα πξνο ηνλ θήπν.
Οξζνινγηθή ρσξνζέηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ
Η νξζνινγηθή ρσξνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο γίλεηαη
κε βάζε πξαθηηθά – ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα φπσο είλαη ε αλεκπφδηζηε θπθινθνξία ησλ
πεδψλ ή ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ, ε αλάπηπμε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ε θνπή ηνπ
ριννηάπεηα.
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Απόθξπςε ηεο πεγήο θσηόο
Γηαξθήο ζηφρνο θάζε κειέηεο θσηηζκνχ είλαη λα είλαη νξαηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ
θσηηζκνχ θαη φρη νη πεγέο ηνπ θσηφο. Γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ζάκβσζεο είλαη
απαξαίηεηε ε επηινγή ζεκείσλ πνπ θξχβνπλ ή πξνζηαηεχνπλ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα
θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ πεγψλ θσηφο κηθξφηεξεο ηζρχνο παξά
ιηγφηεξα

κεγάιεο.

Η

πξνζαξκνγή

θαθψλ

δηάρπζεο,

εηδηθψλ

αληηζακβσηηθψλ

θπςεινεηδψλ πεξζίδσλ ζην θσηηζηηθφ ζψκα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έκκεζνπ θσηηζκνχ,
θσηηζκνχ δειαδή πνπ πξνζπίπηεη χζηεξα απφ αλάθιαζε ζε αλνηρηφρξσκε επηθάλεηα.
Απνθπγή ππεξβαηηζκνύ
ε γεληθέο γξακκέο ν εμσηεξηθφο θσηηζκφο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη έληνλνο ή νκνηφκνξθνο
γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. Οη πην πεηπρεκέλνη ζρεδηαζκνί εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ
βαζίδνληαη ζηε δεκηνπξγία ζεκείσλ εζηηαζκνχ ηεο πξνζνρήο φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην
ρψξν, θαζψο θαη ζηε ζχλζεζε κηαο ελδηαθέξνπζαο λπθηεξηλήο εηθφλαο γηα ην ζχλνιν ηνπ
ρψξνπ.

Μηθξή

πνζφηεηα

θαηάιιεια

εζηηαζκέλνπ

θσηηζκνχ

είλαη

ζαθψο

πην

απνηειεζκαηηθή απφ κεγάιεο πνζφηεηεο νκνηφκνξθνπ θσηηζκνχ ηφζν απφ άπνςε
αηζζεηηθήο αλάδεημεο φζν θαη απφ άπνςε βέιηηζηεο ρξήζεο ηεο δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
Καηάιιειε επηινγή πεγήο θσηόο
Κάζε ηχπνο ιακπηήξα έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα,
ην ρξψκα, ηελ έληαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θσηφο πνπ εθπέκπεη. Οη πεγέο θσηηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζην εμσηεξηθφ θσηηζκφ αλάδεημεο είλαη νη ιακπηήξεο αινγφλνπ
ρακειήο ηάζεο θαη ηάζεο δηθηχνπ. Σν ιακπεξά έληνλν, θξπζηάιιηλν θσο ησλ ιακπηήξσλ
απηψλ είλαη ην πιένλ θαηάιιειν ηφζν γηα ην γεληθφ θσηηζκφ φζν θαη γηα ην θσηηζκφ
αλάδεημεο. Δπηπιένλ ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δέζκεο ηνπ θσηφο επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε
αλάδεημε δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο πρ. έλα γιππηφ ή κηα ζχλζεζε κε θπηά.
πλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ θσηηζκνύ
Ο θσηηζκφο γίλεηαη πην ειθπζηηθφο απφ άπνςε αηζζεηηθήο εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο
ηερληθέο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Γηα παξάδεηγκα ζην θσηηζκφ „παλζέιελνπ‟
ρξεζηκνπνηνχληαη θσηηζηηθά ηνπνζεηεκέλα ςειά ζε κεγάια δέληξα (κε ιακπηήξα πςειήο
ηάζεο αηκψλ πδξαξγχξνπ) ζαλ θχξηα πεγή θσηφο θαη ζπκπιεξσκαηηθφο θσηηζκφο
ηνληζκνχ απφ ρακειά θσηηζηηθά αλάδεημεο ησλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θήπν. Κάζε
ζηνηρείν ηνπ θήπνπ κπνξεί λα σθειεζεί απφ ην θσηηζκφ αλάδεημεο.
Σν θσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ηνληζκφ ησλ αληηζέζεσλ ζηελ πθή θαη γηα ηε
δεκηνπξγία καγεπηηθψλ ζθηψλ. Φπιισζηέο θσηηζκέλεο απφ πίζσ θαη θσηηζκέλα
δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα πξνζζέηνπλ κηα εληππσζηαθά ζεαηξηθή δηάζηαζε ζην ρψξν. Σα
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κεγέζε θαη νη αλαινγίεο κπνξνχλ επίζεο λα ηξνπνπνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα κηα ζεηξά
απφ θαλάξηα πνπ ράλνληαη ζην βάζνο ηνπ θήπνπ, ζα θάλνπλ ην ρψξν λα δείρλεη
κεγαιχηεξνο θαη πην κπζηεξηψδεο.
Αλάδεημε θπηηθνύ πιηθνύ
Σα θπηά ελφο θήπνπ απφ ηνπο κηθξνχο ζάκλνπο κέρξη ηα κεγάια δέληξα αλαδεηθλχνληαη
εάλ θσηηζηνχλ απφ ρακειά είηε κε κηθξά ζπνη ζηεξηγκέλα ζην έδαθνο είηε κε ρσλεπηά ζην
έδαθνο θσηηζηηθά. Σα θπηά πνπ είλαη πην ππθλά θαζψο θαη νη κεγάινη ζάκλνη ζπλήζσο
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα θσηηζηηθά γηα λα ηνληζζεί ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπο.
Έλα δέληξν θσηηζκέλν απφ πίζσ, έηζη ψζηε λα δηαγξάθεηαη κφλν ε ζηινπέηα ηνπ κπνξεί
λα είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ εηδηθά εάλ πξφθεηηαη γηα ηα γπκλά θιαδηά θπιινβνιψλ
δέληξσλ ην ρεηκψλα. Ο θσηηζκφο απφ εκπξφο ηνλίδεη ηα θχιια θαιχηεξα αιιά κπνξεί λα
αθήλεη ηελ θνξπθή ηνπ δέληξνπ ζην ζθνηάδη.
Σν ζρήκα ηνπ θήπνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην θσηηζκφ ηνπ γηα παξάδεηγκα
καθξφζηελνη θήπνη είλαη πξνηηκφηεξν λα θσηίδνληαη γξακκηθά δειαδή κε κηα ζεηξά απφ
θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπνζεηεκέλα ζηελ κεγάιε ηνπο δηάζηαζε. Έλαο ηξφπνο γηα ην
θσηηζκφ ησλ παξηεξηψλ είλαη λα θσηηζζνχλ απφ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα θσηηζηηθά
ρακεινχ χςνπο (ηχπνπ bollard) έηζη ψζηε λα ηνληζζεί ε πεξίκεηξνο ηνπο. Δλαιιαθηηθά ηα
θσηηζηηθά απηά κπνξνχλ λα βξίζθνληαη κε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο ζην εζσηεξηθφ ησλ
παξηεξηψλ δεκηνπξγψληαο ελδηαθέξνπζεο εζηίεο θσηφο.
Αμηνπνίεζε πεξηνρώλ κε παξνπζία ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ
Οη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, νη κηθξέο ιίκλεο θαζψο θαη ηα ζηληξηβάληα πξνζθέξνληαη γηα
εληππσζηαθά εθέ θσηηζκνχ. Η επηθάλεηα ηνπ λεξνχ σο αλαθιαζηηθή επηθάλεηα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο θαζξέπηεο κε ην θαηάιιειν θσηηζκφ ελψ ηνλίδνληαο ηελ πεξίκεηξν κηαο
πηζίλαο ή κηαο κηθξήο ιίκλεο γηα παξάδεηγκα κε έλα ζχζηεκα νπηηθψλ ηλψλ γξακκηθνχ
θσηηζκνχ (sidelight) ή κε κηα ζεηξά απφ ρσλεπηά ζην έδαθνο θσηηζηηθά πξνζαλαηνιηζκνχ,
εληζρχεηαη ην ζεαηξηθφ ζηνηρείν.
Δπέιηθην ζύζηεκα θσηηζκνύ
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ πξέπεη λα θάλεη πξφβιεςε γηα αξθεηά
θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε
ξννζηαηψλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ ζε δηάθνξα ζεκεία,
ρψξνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Η χπαξμε ελφο εμειηγκέλνπ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ εμαζθαιίδεη φρη κφλν επειημία ζηηο ρξήζεηο ησλ ρψξσλ
θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο „ζθελψλ‟ θσηηζκνχ αιιά θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο
δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαζψο θαη
ησλ εμφδσλ ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα ζηνηρεία απηά επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ
αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. ｛1｝
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1.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή
Ο ειεθηξηθφο ιακπηήξαο είλαη ην θιαζζηθφ πξντφλ σο απνηέιεζκα κηαο επηλνεηηθήο
επνρήο. Παξφιν πνπ ε ηδέα απαζρφιεζε έλα κεγάιν αξηζκφ εθεπξεηψλ θαη δηάθνξα
ζρέδηα είραλ παηεληαξίζεη, πξψηνο εθεπξέηεο πνπ θαηέζεζε ηα αθξηβή ζρέδηα θαη
δξνκνιφγεζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ κέρξη ζήκεξα γλσζηνχ „‟ιακπηήξα ππξαθηψζεσο‟‟, ήηαλ
ν Thomas Edison.
Σo 1879, o γιφκπνο ηνπ Edison κε ην δπλαηφ θσο θαη ηελ εχθνιε ρξήζε ηνπ,
πξφζθεξε ζηα λνηθνθπξηά έλα κεγάιν θίλεηξν γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Πάξα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ θσηφο, ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε
ππνδνκήο ελφο δηθηχνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα θαζπζηέξεζε ζηελ
πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο, κέρξη φκσο ηνλ 20ν αηψλα νπφηε θαη έγηλε ε δηάδνζε ηνπ
ζε φιε ηελ θνηλσλία.
ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ αλαθάιπςεο ηνπ ιακπηήξα θαη ηεο
“βηνκεραληθήο επνρήο” ην ειεθηξηθφ θσο πέξαζε απφ δπν κνξθέο. Πξψηε κνξθή, ε νπνία
δηήξθεζε θαη ιηγφηεξν, ήηαλ ε απιή έθζεζε ηνπ γπκλνχ ιακπηήξα ππξαθηψζεσο .ε απηά
ηα αξρηθά ζηάδηα εκθάληζεο ηνπ γιφκπνπ ηνπ Edison, πνπ ν ειεθηξηζκφο ήηαλ αθφκα κηα
πνιπηέιεηα θαη κηα θαηλνηνκία, νη ιακπηήξεο ήηαλ απιά θξεκαζκέλνη απφ θαιψδηα ζηα πην
πινχζηα ζπίηηα θαη ζηνπο πην θαιαίζζεηα δηαθνζκεκέλνπο ρψξνπο θαη απνηεινχζαλ ην
θακάξη ησλ ηδηνθηεηψλ θαη εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο. Γηα
παξάδεηγκα, δεθάδεο ιακπηήξεο θξέκνληαλ ζην γξαθείν ηνπ πνιπεθαηνκκπξηνχρνπ
ρξεκαηηζηή J.PIERPONT MORGAN (1883), ελψ ζην Cragside ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο,
δεκηνπξγείηαη ε πξψηε βίια κε ηελ δηθή ηεο ειεθηξνγελλήηξηα θαη αλήθεη ζηνλ
κεγαινεπηρεηξεκαηία Lord Armstrong.
Παξφιν πνπ ε ηζρχο ηνπ ξεχκαηνο εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ πνιχ πην αδχλακε απφ ηα
ζεκεξηλά δεδνκέλα, ν θφζκν πνπ ήηαλ ζπλεζηζκέλνο ζε έλα απαιφ θσο πνπ
δεκηνπξγνχζε αηκφζθαηξα κε ην ηξεκφπαηγκα ησλ θεξηψλ ν ειεθηξηθφο ιακπηήξαο ήηαλ
ηδηαίηεξα έληνλα θσηεηλφο. Έλα θνηλφ παξάπνλν ήηαλ φηη ην θσο ηνπ ειεθηξηθνχ
ιακπηήξα θαηέζηξεθε θάζε αίζζεζε νηθεηφηεηαο. Όπσο είπε θαη ν λνκπειίζηαο Edith
Warton, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο επαγγεικαηίεο εζσηεξηθνχο δηαθνζκεηέο, “ην θσο ελφο
γπκλνχ γιφκπνπ θιέβεη απφ ηνπο ρψξνπο θάζε είδνο ηδηνηεθφηεηαο θαη δηαθξηηηθφηεηαο”.
Φπζηθή εμέιημε απηήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε γχξν απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ
Edison, ήηαλ κεηά απφ είθνζη ρξφληα λα πθίζηαηαη κηα βηνκεραλία θσηηζηηθψλ πνπ
δηαξθψο αλαπηπζζφηαλ. Σα θσηηζηηθά απηά, ήηαλ ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ
ζθηέο γηα λα κεηψλνπλ ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηέο θφξκεο φπσο
ηνπ θεξνπεγίνπ ή ηεο γθαδφιακπαο, δίλνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηελ
αζθάιεηα ηεο παξάδνζεο. Μφιηο ην 1905, ε εηαηξία Tiffany απαζρνιεί 200 ηερλίηεο γηα ηελ
παξαγσγή γπάιηλσλ θσηηζηηθψλ ζην λέν θπξίαξρν ζηπι ηεο επνρήο „‟Art Nouveau‟‟.
ε απηή ηε δεχηεξε κνξθή ρξήζεο ηνπ γιφκπνπ ηνπ Edison, ην ειεθηξηθφ θσο
κεηακνξθψλεηαη απφ κηα απιή πεγή θσηφο ζε έλα αληηθείκελν δηαθφζκεζεο, ζε έλα
νηθείν θαη αηζζεηηθά εππξνζάξκνζην ιεηηνπξγηθφ ζηνηρεηφ.
ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα, έλα λέν θχκα θαηαθζάλεη κε θηιφδνμνπο
ζρεδηαζηέο θαη αξρηηέθηνλεο λα πξνηείλνπλ ηδέεο απνθνιιεκέλεο απφ ηελ παξάδνζε.
Οη κνληεξληζηέο ηεο επνρήο κε ηελ λννηξνπία “ε θφξκα αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηα”,
είλαη εκπλεπζκέλνη απφ ηα κεραλήκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ
κε ηα ήδε ππάξρνληα αιιά θαη λέα πιηθά. Έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηεο πεξηφδνπ είλαη
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ην WG24 ηνπ Willhelm Wagenfeld, κέινπο ηεο Dessow Bauhaus, ηεο πην minimal ζρνιήο
ηνπ 20νπ αηψλα. πλδπάδνληαο βηνκεραληθά ζηνηρεία ηεο λέαο αηζζεηηθήο κε ηε ρξήζε
γπαιηνχ θαη κεηαιιηθψλ θπιίλδξσλ. Σν 'tube light' ηεο Eilleen Gray ήηαλ αθφκα πην απιφ
θαη απνθάιππηε ηελ αγάπε ησλ κνληεξληζηψλ γηα ηηο θπιηλδξηθέο θφξκεο.
Ο ειεθηξηθφο ιακπηήξαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηε κνξθνινγηθή ηνπ εμέιημε,
δελ ήηαλ πιένλ έλα άζρεκν αληηθείκελν βαζηθήο ιεηηνπξγηάο αιιά κέξνο κηαο ιεηηνπξγηθήο
κεραλήο πνπ είρε ζθνπφ λα δηαθνζκεί ην ρψξν κε θσο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο
επεξεαζκέλεο απφ ηε κεραληθή ζρεδίαζε, είλαη ην επηηξαπέδην θσηηζηηθφ "Angelpoise"
ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ George Cawardine ην 1930.
Ο δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κελ επεξεάζεη ηνλ ηνκέα. Οη
Ιηαινί εθκεηαιιεχνληαη ηηο δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο θαη βνκβαξδίδνπλ ηνλ θιάδν κε λέεο
ηδέεο θαη ζρέδηα. ην κεηαπνιεκηθφ ζηάδην, θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο Ιηαιηθήο
νηθνλνκίαο, άλζηζε κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ θηιφδνμσλ ζρεδηαζηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ.
ρεδηαζηέο θαη αξρηηέθηνλεο εξγάζηεθαλ σο ζπκβνπιάηνξεο ζε επψλπκεο εηαηξίεο θαη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο έζηεζαλ ηηο δηθέο ηνπο βηνκεραλίεο “παίδνληαο” κε λέα πιηθά θαη
ηερλνινγίεο, κε εθζακβσηηθά απνηειέζκαηα. Σα θσηηζηηθά, ηα νπνία δελ απαηηνχζαλ
κεγάιν θφζηνο παξαγσγήο, αιιά κέζσ ηεο πνιπηεινχο αγνξάο θαη έγηλαλ έλα απφ ηα
θπξίαξρα είδε ηνπ Ιηαιηθνχ εκπνξίνπ. ε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, ε ζρέζε κεηαμχ
ζρεδηαζκνχ θσηηζηηθψλ θαη ηερλνινγηθήο ππεξνρήο έγηλε αθφκα ζηελφηεξε.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, αξθεηνί ζρεδηαζηέο πξντφλησλ εηδηθφηεξα ζηελ Ιηαιία,
έδεηρλαλ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ζηνηρεία θνχξαζεο γηα ην παξαδνζηαθφ design ζηνλ
βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ. ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαπνιεκήζνπλ απηφ πνπ έβιεπαλ λα
επαλαιακβάλεηαη θαη λα ππεξβαίλεη ηνλ κπαλαιηζκφ ζηα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,
απέθηεζαλ ξαγδαία κηα αληί ζρεδηαζηηθή πεπνίζεζε, ρξεζηκνπνηψληαο αζπλήζηζηεο
θφξκεο θαη έληνλα ρξψκαηα, δείρλνληαο ηελ ηάζε λα δηαβξψλνπλ ηελ απζηεξφηεηα ηνπ
ζηπι πνπ κέρξη ηψξα ππήξρε.
Η δνπιεηά ηνπ Achille Castiglioni θαη ησλ αδειθψλ ηνπ Livio θαη Pier Giacomo
απνθαιχπηεη ην ελδηαθέξνλ ζην πάληξεκα ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο κε έλα παηγληδηάξηθν
ζηπι, κε απνηέιεζκα αληηθείκελσλ ραξαθηεξηζκέλα σο “ζχλζεζε έηνηκσλ”. Σν 'Σoio', είλαη
απφ ην θνξπθαίν θσηηζηηθφ ηνπ είδνπο ηνπ. Δίλαη έλα κεραληθφ ζχκπιεγκα
κεηακνξθσκέλν ζε θσηηζηηθφ θαη κάιηζηα απφ ηα πξψηα πνπ ζπλαληάκε ζηε ρξήζε ηνπ
ιακπηήξα αινγφλνπ.
Αξθεηά ρξφληα πξηλ ε ηάζε „high tech‟ έγηλε ηεο κφδαο, πνιιά ζρέδηα ησλ Castiglioni
πξνέβιεπαλ ηελ επηξξνή πνπ ζα είραλ ιακπηήξεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ π.ρ. θαλάξηα
απηνθηλήησλ, θσηεηλέο επηγξαθέο, θιαο θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, ζηε ζρεδίαζε
θσηηζηηθψλ νηθηαθήο ρξήζεο θ.α. ην έξγν άιισλ ζρεδηαζηψλ παξαηεξνχκε φηη ηα
θσηηζηηθά γίλνληαη πην πνιπηειή, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πην minimal θαη γεληθφηεξα
δηαθνξνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη κεηαμχ ηνπο θαη απφ απηά πνπ κέρξη εθείλε
ηελ επνρή γλσξίδακε. πζηήκαηα θσηηζκνχ φπσο ην 'TIZIO', πνπ είλαη έλα απφ ηα
θσηηζηηθά γξαθείνπ κε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο παγθνζκίσο, ζρεδηαζκέλν ην 1932
απφ ηνλ Richard Sapper θαη θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηελ Artemide, θαη ην “Jill”
ζρεδηαζκέλν ην 1978 απφ ηνλ Santiago Miranda, απνδεηθλχνπλ ηελ ηάζε ησλ ηηαιψλ
ζρεδηαζηψλ λα δεκηνπξγνχλ θσηηζηηθά ηα νπνία έρνπλ άθξσο δηαθνζκεηηθφ ξνιφ αθφκα
θαη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Με ηελ εθεχξεζε ηνπ ιακπηήξα αινγφλνπ ρακειήο έληαζεο αιιά θαη κηθξφηεξσλ
δηαζηάζεσλ ε ηάζε γηα κηληαηνπξηζκφ επηηαρχλζεθε. Η θαζαξφηεηα θαη ην πξαγκαηηθφ
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ρξψκα πνπ εμέπεκπε ν ιακπηήξαο αινγφλνπ, ηνλ έθαλε αλεθηίκεην ζαλ πεγή θσηφο,
αληηθαζηζηψληαο ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο παιαηνχ ηχπνπ γιφκπνπ κε ηνπο
ρξπζνχο ηφλνπο, δίλνληαο ζηνπο ζρεδηαζηέο αθφκε έλα δπλαηφ εξγαιείν.
Η πξψηκε επηδξνκή ζην κεηακνληέξλν lighting design πνπ παξαηεξείηε,
αθνινπζήζεθε απφ ην ζηνχληην Memphis, ζην φπνην ρξεζηκνπνηνχζαλ θφξκεο θαη
πνιπζηξσκαηηθά πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία θσηηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ήηαλ ζπκβνιηθά
πινχζηα, παξφιν πνπ ζηεξνχζαλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. Η νηθνλνκηθή θξίζε θαχζηκσλ
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80' ππνζηήξημε αθφκε πην έληνλα απηήλ ηελ εθθξαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
design θσηηζηηθψλ, εηδηθφηεξα απηήλ ηελ πεξίνδν πνπ ην ιεηηνπξγηθφ design είρε γίλεη
ηφζν δηαθξηηηθφ πνπ άγγηδε ηα φξηα ηεο ανξαηφηεηαο. Με ηηο ηερληθέο απφςεηο θσηηζκνχ
πιένλ εμειηγκέλεο θαη πξνζεγκέλεο ζε πςειφ επίπεδν, νη ζρεδηαζηέο ήηαλ ειεχζεξνη λα
αλαθαιχςνπλ ηηο πην ζπκβνιηθέο έλλνηεο ηνπ “δηαθσηηζκνχ” θαη ηελ ηδέα ηνπ θσηηζκνχ σο
κεηαθνξά.
Σελ ηδία πεξίνδν, παξαηεξνχκε κηα λέα ζρεδηαζηηθή θαηεχζπλζε, πην εθθξαζηηθή,
επηθνηλσληαθή θαη κε ηελ ρξήζε απιήο ηερλνινγίαο ηεο δεθαεηία ηνπ 90, έθεξε
ππεξκεγέζε πξνφδνπο ζηελ ηερλνινγία ιακπηήξσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εηζαγσγή
ησλ CDM ιακπηήξσλ (ceramic discharge mercury). Σν θσο φρη κφλν εθπέκπνληαλ πην
δπλαηφ θαη εζηηαζκέλν ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ιακπηήξα αινγφλνπ, αιιά ήηαλ πην θαζαξφ θαη
ιεπθφ θαη παξείρε θαιχηεξε ρξσκαηηθή θσηνζθίαζε, παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο
ζηνλ κεηαπξαηηθφ ηνκέα. ηε ζέζε ηνπ ιακπηήξα αινγφλνπ εηζβάιινπλ νη εμειηγκέλνη
ζχλζεηνη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ γηα ρξήζε αθφκε θαη ζε ζεκεηαθνχο πξνβνιείο κε ζθνπφ
ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Οη ζεκεξηλνί “πξάζηλνη” (νηθνινγηθνί ρακειήο
θαηαλάισζεο) ιακπηήξεο θζνξηζκνχ είλαη θαηά 80% πην απνδνηηθνί απφ ηνπο
ζπκβαηηθνχο ιακπηήξεο κε λήκα βνιθξακίνπ θαη κε 800% κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο.
Αχηε ε αλάπηπμε ζπκβάδηζε κε ηελ αληίιεςε φηη ην θσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
δηάζεζε θαη ηα επίπεδα απφδνζεο. Σν θπζηθφ θσο ηεο εκέξαο αιιάδεη δηαξθψο, απφ
ειαθξχ ηφλνπ ξνδ ηεο αλαηνιήο ζε πνιχ αλνηρηφ θαη δσεξφ θίηξηλν ηνπ κεζεκεξηαλνχ
ήιηνπ θαη ζε δεζηφ πνξηνθαιί ηεο δχζεο, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ θσηηζηηθψλ πξνζθέξνπλ
έλα ζπλερψο ζηαζεξφ απαξάιιαθην θσο.
Απηφ κπνξεί λα επηθέξεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο βηνξπζκνχο καο,
επεξεάδνληαο ηα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη
απνδεδεηγκέλν γεγνλφο φηη ε έθζεζε ζην ειηαθφ θσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηάζιηςε ε
Δπνρηαθή πλαηζζεκαηηθή Γηαηαξαρή (ΔΓ ηαηξηθφο φξνο).
Μειεηψληαο απηά ηα θαηλφκελα, κφιηο ην 1993 νη παξαγσγνί θσηηζηηθψλ Erco θαη
Guzzini επηλφεζαλ έλα ζχζηεκα πνπ κηκνχληαλ ηε δηαθχκαλζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο απφ
ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δχζε ηνπ θαη κάιηζηα κε ηελ αληίζηνηρε ψξα θαη πεξηνρή.
Μεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90', εηαηξίεο φπσο ε Artemide μεθίλεζαλ λα
παξάγνπλ έλα λέν είδνο θαιαίζζεηνπ θσηηζκνχ πνπ πξνζέθεξε δηάθνξα επίπεδα
έληαζεο θαη απνρξψζεσλ ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ην θσο ζηηο αλάινγεο δηαζέζεηο
αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ design (human center design) ζθφπεπε ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ “εχ δήλ” κέζσ ηνπ θσηηζκνχ θαη πξνζέθεξε ζην ρξεζηή
κηα ηδηαίηεξα πξνζαξκφζηκε κνξθή ρξήζεο. Γηα παξάδεηγκα ην “Jack‟‟ ζρεδηαζκέλν ην
1996 απφ ηνλ Tom Dixon θαη παξαζθεπάζηξηα εηαηξία ηελ Eurolonge, είλαη έλα αληηθείκελν
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα θσηηζηηθφ είηε γηα ρακειφ θάζηζκα. Σν πνηεηηθφ 'Lucellino' ηνπ
Ingo Mayer
ζρεδηαζκέλν ην 1992 γηα ηελ Mayer Mt, είλαη έλα απινχζηαην
θσηηζηηθφ ,απφ έλα γιφκπν θαη κηθξά θηεξά , ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ησλ θσηηζηηθψλ.
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Ο ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο ηνπ θσηηζκνχ ιακβάλνληαλ ζνβαξά ππφςε απφ
ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηηο εμειίμεηο απνδεηθλχνπλ φηη ζην κέιινλ ε βαξχηεηα ηνπ
δεηήκαηνο ζα ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξε. ε ηέηνηα ζρέδηα, ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο πνπ
γίλεηαη ρξήζε ,δελ είλαη ην βαζηθφ ζέκα. Η νπζία ηνπ ζέκαηνο είλαη ην ίδην ην θσο θαη ε
κνλαδηθή ζθελνζεηηθή παξνπζίαζε ηνπο. ｛2｝

1.3 Γίνδνο εθπνκπήο θσηόο (LED)
Γίνδνο Δθπνκπήο Φσηόο, (LED, Light Emitting Diode), απνθαιείηαη έλαο εκηαγσγφο ν
νπνίνο εθπέκπεη θσηεηλή αθηηλνβνιία ζηελνχ θάζκαηνο φηαλ ηνπ παξέρεηαη κία ειεθηξηθή
ηάζε θαηά ηε θνξά νξζήο πφισζεο (forward-biased).
Η βαζηθή αξρή ησλ LED είλαη κηα επαθή p-n ε νπνία πνιψλεηαη νξζά γηα λα εγρέεη
ειεθηξφληα θαη νπέο κέζα ζηηο p- θαη n- πιεπξέο αληίζηνηρα. Σν εγρεφκελν θνξηίν
κεηνλφηεηαο επαλαζπλδέεηαη κε ην θνξηίν πιεηνλφηεηαο ζηελ πεξηνρή απνγχκλσζεο ή
ζηελ νπδέηεξε πεξηνρή. ε εκηαγσγνχο ακέζνπ δηάθελνπ ε επαλαζχλδεζε νδεγεί ζε
εθπνκπή θσηφο αθνχ ε αθηηλνβφια επαλαζχλδεζε θπξηαξρεί ζε πιηθά πςειήο πνηφηεηαο.
ε πιηθά έκκεζνπ ράζκαηνο, ε απφδνζε εθπνκπήο θσηφο είλαη αξθεηά θησρή θαη νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαδξνκέο επαλαζχλδεζεο είλαη κε αθηηλνβφιεο κε παξαγσγή
ζεξκφηεηαο κάιινλ παξά θσηφο.

Λεηηνπξγία θαη δνκή
Η δνκή ελφο LED πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα εθπεκπφκελα θσηφληα λα κπνξνχλ λα
απνκαθξχλνληαη απφ ηελ δηάηαμε ρσξίο λα επαλαπνξξνθψληαη απφ ην εκηαγψγηκν πιηθφ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε p-πεξηνρή πξέπεη λα είλαη επαξθψο ξερή, ή δηαθνξεηηθά πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαηάμεηο εηεξνδνκψλ.
Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιά εκηαγψγηκα πιηθά άκεζνπ ελεξγεηαθνχ δηαθέλνπ,
ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα λνζεπηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή
εκπνξηθψλ LED πνπ εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία ζηελ εξπζξή θαη ηελ ππέξπζξε πεξηνρή
κεθψλ θχκαηνο ηνπ θάζκαηνο. Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία εκπνξηθψλ εκηαγψγηκσλ πιηθψλ,
πνπ εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία ζηελ νξαηή πεξηνρή είλαη ηα ηξηαδηθά θξάκαηα III-V.
Η εμσηεξηθή απφδνζε εεμ ελφο LED είλαη έλα κέηξν ηεο απφδνζεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε εθπεκπφκελε εμσηεξηθά θσηεηλή ελέξγεηα. ην κέγεζνο απηφ
ζπλππνινγίδεηαη ε εζσηεξηθή απφδνζε ηεο αθηηλνβνινχζαο δηαδηθαζίαο επαλαζχλδεζεο
θαη ε επαθφινπζε απφδνζε ηεο εμφδνπ ησλ θσηνλίσλ απφ ηελ δηάηαμε. Η ειεθηξηθή
ελέξγεηα ζηελ είζνδν ελφο LED ηζνχηαη απιά κε ην γηλφκελν ηνπ ξεχκαηνο επί ηελ
ειεθηξηθή ηάζε ηεο δηφδνπ (I × V). Αλ ε θσηεηλή ηζρχο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ δηάηαμε
είλαη Pout,ηφηε
εεμ = Pεμ(νπηηθή)× 100% / I·V
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Καηεγνξίεο LED
I.

LED Δηεξνεπαθήο Τςειήο Δληάζεσο

Μηα έλσζε p-n αλάκεζα ζε δχν εκηαγσγνχο κε δηαθνξεηηθή λφζεπζε, νη νπνίνη φκσο
απνηεινχληαη απφ ην ίδην πιηθφ, έρνπλ δειαδή ην ίδην ελεξγεηαθφ δηάθελν g E , νλνκάδεηαη
νκνεπαθή. Μηα έλσζε αλάκεζα ζε δχν εκηαγσγνχο κε ην ίδην ελεξγεηαθφ δηάθελν
νλνκάδεηαη εηεξνεπαθή. Μηα εκηαγψγηκε δνκή δηάηαμεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ελψζεηο
αλάκεζα ζε πιηθά κε δηαθνξεηηθφ ελεξγεηαθφ δηάθελν νλνκάδεηαη δηάηαμε εηεξνδνκήο.
Αλ ε LED θαηαζθεπάδεηαη απφ έλα απιφ εκηαγσγφ, ππάξρεη έλαο αξηζκφο πξνβιεκάησλ
πνπ κεηψλεη ηελ απφδνζε ηεο ζπζθεπήο. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη φηη ζε κία LED
νκνηoδνκήο (κηα ζπζθεπή βαζηζκέλε ζε έλα απιφ εκηαγσγφ), ν φγθνο εθπνκπήο
θσηνλίσλ πξέπεη λα είλαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ψζηε ηα εθπεκπφκελα θσηφληα λα κελ
απνξξνθψληαη μαλά. Αθνχ θνληά ζηελ επηθάλεηα ε πνηφηεηα ηνπ εκηαγσγνχ δελ είλαη
ζπλήζσο πνιχ θαιή ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαηαζηάζεσλ αηειεηψλ, απηφ πξνθαιεί κεγάιν
αξηζκφ κε αθηηλνβφισλ επαλαζπλδέζεσλ κε ηελ βνήζεηα επηθαλεηαθψλ θαηαζηάζεσλ.
Έλα αθφκα πξφβιεκα είλαη ην φηη ηα ειεθηξφληα πνπ εγρένληαη απφ ηελ πιεπξά ζηελ
p-πεξηνρή κπνξνχλ λα δηαρπζνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο πξηλ επαλαζπλδεζνχλ κε νπέο.
Έηζη ν ελεξγφο φγθνο απφ ηνλ νπνίν εμέξρνληαη ηα θσηφληα είλαη πνιχ κεγάινο.
Η εηεξνδνκή LED ιχλεη απηά ηα πξνβιήκαηα εγρένληαο θνξηίν απφ έλα πιηθφ
κεγαιχηεξνπ ελεξγεηαθνχ δηάθελνπ ζε κηα πεξηνρή ζηελνχ δηάθελνπ.
Οη δηαηάμεηο LED πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ζηελ έμνδν θάλνπλ
ρξήζε ηεο δηπιήο εηεξνδνκήο.
Οη LEDs εηεξνδνκψλ θαηαζθεπάδνληαη κε επηηαμηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ε ελεξγφο πεξηνρή
θξαηείηαη ζηα 0.1-0.2 κm. Σα πιηθά πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη GaAs/AlGaAs ην
νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε GaAs θαη InGaAs/InGaAsP πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζηξψκαηα InP.

II.

LED Δθπνκπήο Άθξνπ

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νπηηθή επηθνηλσλία είλαη ε απφδνζε κε ηελ νπνία ην θσο
πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα LED ζπδεπγλχεηαη ζε κηα νπηηθή ίλα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα
ηθαλνπνηεηηθή ζχδεπμε ρξεηάδεηαη θαλείο κηα ηζρπξά επζπγξακκηζκέλε δέζκε. Η
ηερλνινγία εηεξνδνκψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε LED εθπνκπήο άθξνπ
(edge emitting LED) Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο LED εθπνκπήο άθξνπ είλαη ηα ζηξψκαηα
κεγάινπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο ηα νπνία πεξηνξίδνπλ φρη κφλν ηα ειεθηξφληα θαη ηηο νπέο
ζην ελεξγφ ζηξψκα, αιιά επίζεο αλαγθάδνπλ ηα εθπεκπφκελα θσηφληα λα θηλεζνχλ θαηά
κήθνο ηνπ άμνλα ηεο LED θαη λα εμέξρνληαη απφ ην άθξν ηεο ζπζθεπήο.

17

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ
III. LED Δθπνκπήο Δπηθάλεηαο
Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ LEDs είλαη ε LED εθπνκπήο επηθάλεηαο (surface emitting
LED) ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Burrus θαη Dawson ην 1970.
Μηα νπηηθή ίλα ζπδεπγλχεηαη ζην άθξν ηεο LED κε απφμεζε ηεο LED, πξνζαξκφδνληαο
ηελ ίλα κε επνμηθή ξεηίλε. Η ίδηα ε LED είλαη κηα LED εηεξνδνκήο κε κία ιεπηή ελεξγφ
πεξηνρή ρακεινχ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο ε νπνία πεξηβάιιεηαη απφ πεξηνρέο κεγάινπ
ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο.Σα θσηφληα πνπ εθπέκπνληαη ζπδεπγλχεηαη απ‟ επζείαο ζηελ
νπηηθή ίλα. ε δηάθνξεο δνκέο έλαο κηθξνθαθφο ηνπνζεηείηαη ζηε LED γηα λα βειηηψζεη
ηελ απφδνζε ζχδεπμεο.

Πιενλεθηήκαηα ησλ LEDs


Απφδνζε: Σα LED παξάγνπλ πεξηζζφηεξν θσο αλά watt ζπγθξηηηθά κε ηεο ιάκπεο
ππξάθησζεο.



Υξψκα: Σα LED εθπέκπνπλ θσο ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο ρσξίο ηελ ρξήζε θίιηξσλ
πνπ απαηηνχλ νη παξαδνζηαθνί κέζνδνη θσηηζκνχ. Δίλαη πην απνδνηηθά θαη
ρακειψλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο.



Μέγεζνο: Σα LED είλαη πνιχ κηθξά (κηθξφηεξα απφ 2mm) θαη κπνξνχλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε πηλάθεο απνηχπσζεο.



Υξφλνο ON/OFF: Σα LED έρνπλ γξήγνξε απφθξηζε. Μηα ηππηθή θφθθηλε LED κπνξεί
λα έξζεη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θσηεηλφηεηαο ζε ρξφλν microsecond. Σα LED πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο έρνπλ αθφκα κηθξφηεξνπο ρξφλνπο
απφθξηζεο.



Φπρξφ θσο: ε αληίζεζε κε ηηο θνηλέο πήγεο θσηφο, ηα LED εθπέκπνπλ πνιχ ιίγε
ζεξκφηεηα ζε κνξθή ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζε
επαίζζεηα αληηθείκελα ή θαηαζθεπέο. Η ελέξγεηα πνπ ράλεηαη δηαρέεηαη σο ζεξκφηεηα
κέζσ ηεο βάζεο ηνπ LED.



Υξφλνο δσήο: Σα LED έρνπλ κεγάινπο ρξφλνπο δσήο. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
θπκαίλνληαη απφ 35.000 έσο 50.000 ψξεο, αξηζκφο ηεξάζηηνο ζπγθξηηηθά κε απηφλ
ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο πνπ θπκαίλεηαη απφ 1.000 έσο 2.000 ψξεο θαη ησλ
ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ πνπ θπκαίλεηαη απφ 10.000 έσο 15.000 ψξεο.



Αληίζηαζε ζε θξαδαζκνχο: Σα LED, φληαο ζηνηρεία ζηεξεάο θαηάζηαζεο, είλαη
δχζθνιν λα ππνζηνχλ δεκηά απφ θξαδαζκνχο φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ιάκπεο
ππξάθησζεο θαη θζνξηζκνχ.



Δζηίαζε: Σα LED κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα εζηηάδνπλ ην θσο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ή πεξηνρή. Οη ιάκπεο ππξάθησζεο θαη θζνξηζκνχ απαηηνχλ έλα
εμσηεξηθφ αλαθιαζηήξα γηα λα ζπιιέγεη ην θσο θαη λα ην θαηεπζχλεη κε έλα ρξήζηκν
ηξφπν.



Σνμηθφηεηα: Σα LED δελ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν φπσο νη ιάκπεο θζνξηζκνχ.
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Μεηνλεθηήκαηα ησλ LEDs


Τςειφ αξρηθφ θφζηνο: Σα LED ζήκεξα είλαη αθξηβφηεξα ζηελ αγνξά ηνπο απ‟ φηη νη
θνηλέο ηερλνινγίεο θσηηζκνχ. Όκσο απηφ ην θφζηνο αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ ρακειή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ έρνπλ.



Δμάξηεζε απφ ηε ζεξκνθξαζία: Η ιεηηνπξγηά ησλ LED έρεη ηζρπξή εμάξηεζε απφ ηεο
ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ρψξν πνπ ηα πεξηβάιεη. ε
πεξηβάιινλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ηα LED κπνξνχλ λα ππεξζεξκαλζνχλ θαη λα
ππνζηνχλ δεκηά. Απηφο ν παξάγνληαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο αλ ζθεθηνχκε φηη
απηνθηλεηηζηηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη ηαηξηθέο εθαξκνγέο απαηηνχλ ε ζπζθεπή λα
ιεηηνπξγεί ζε έλα επαξθψο κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ θαη λα είλαη αλζεθηηθή ζηηο
βιάβεο.



Δπαηζζεζία ζηελ Σάζε: Σα LED είλαη αξθεηά επαίζζεηα ζηε ηάζε θαη θαη‟ επέθηαζε
ζην ξεχκα πνπ ηα ηξνθνδνηεί. Έηζη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζεηξέο
αληηζηάζεσλ ή πεγέο ειέγρνπ ηνπ ξεχκαηνο.



Πνηφηεηα θσηφο: Σα πεξηζζφηεξα ςπρξνχ ιεπθνχ LED έρνπλ θάζκα πνπ δηαθέξεη
ζεκαληηθά απφ απηφ ελφο αθηηλνβνιέα κειαλνχ ζψκαηνο φπσο ν ήιηνο ή ν
ιακπηήξαο ππξάθησζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ρξψκα θάπνησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί
λα θαίλεηαη δηαθνξεηηθφ θάησ απφ κηα LED ςπρξνχ ιεπθνχ απ‟ φηη ζα θαίλνληαλ θάησ
απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ ή θάησ απφ κηα ιάκπα ππξάθησζεο.



Μφιπλζε απφ ην κπιε: Δπεηδή ηα κπιε LED θαη απηά ηνπ ςπρξνχ ιεπθνχ είλαη πιένλ
ηθαλά λα εθπέκπνπλ πεξηζζφηεξν κπιε θσο απ‟ φηη νη θνηλέο πεγέο θσηφο φπσο νη
ιάκπεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο, ε ηζρπξή εμάξηεζε απφ ην κήθνο θχκαηνο ηεο
ζθέδαζεο Rayleigh ζεκαίλεη φηη ηα LED κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πεξηζζφηεξε
θσηνξχπαλζε απ‟ φηη νη άιιεο πεγέο θσηφο.

Δθαξκνγέο
Οη εθαξκνγέο ησλ LED κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
I.

Οξαηή απεηθφληζε, φπνπ ην θσο θαηεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζην
αλζξψπηλν κάηη γηα λα κεηαθέξεη έλα κήλπκα ή κηα έλλνηα.

Πίλαθεο απνηύπσζεο θαη ζεκαηνδόηεο
Η ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ην ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ
ζεκεξηλψλ LED έρεη νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε κηα πιεζψξα εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ γηα ηελ νξαηή απεηθφληζε. Σνπνζεηνχληαη ζε κεγάιεο επηθάλεηεο γηα ηελ
απνηχπσζε δεδνκέλσλ θαη κελπκάησλ ζηα ζηάδηα, ζηνπο ζηαζκνχο ησλ ηξέλσλ θαη ησλ
ιεσθνξείσλ, ζηα αεξνδξφκηα, ζηα ιηκάληα, ζηνπο δξφκνπο σο πηλαθίδεο ή σο
ζεκαηνδφηεο, ζηηο ζπλαπιίεο. Δμ‟ αηηίαο ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο θαη ησλ κηθξψλ
ρξφλσλ απφθηεζεο, ηα LED ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία σο
ζεκαηνδφηεο θξέλσλ θαη ζηξνθήο (θιαο). Έηζη απμάλεηαη θαη ν παξάγνληαο αζθάιεηαο
πνπ κπνξεί λα παξέρεη έλα φρεκα αθνχ ν νδεγφο έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ πεξηζζφηεξν
ρξφλν αληίδξαζεο.
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II.

Φσηαγψγεζε, φπνπ ην θσο απφ ηα LED αλαθιάηαη απφ αληηθείκελα γηα λα κπνξνχλ
απηά λα είλαη νξαηά.

Φσηηζκόο
Με ηελ εμέιημε ησλ LED πςειήο απφδνζεο θαη ηζρχνο έγηλε δπλαηή ε ρξήζε ηνπο γηα
θσηηζκφ θαη θσηαγψγεζε. Σα LED ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θψηα ησλ δξφκσλ ή ζε
αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο πνπ απαηηείηαη θσηηζκφο κε ελαιιαγή ρξσκάησλ. Δπίζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο θχξηα θψηα ζηα απηνθίλεηα, ζηηο κνηνζπθιέηεο θαη ζηα
πνδήιαηα.
Δπίζεο ηα LED ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ θσηηζκφ ελπδξείσλ.
Μπνξνχλ λα παξέρνπλ ην απαηηνχκελν θσο κε κηθξφηεξε εθπνκπή ζεξκφηεηαο θαη έηζη
βνεζνχλ ζηελ ζπληήξεζε ηεο βέιηηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ελπδξείνπ. Δπεηδή κπνξνχλ λα
παξάγνπλ θσο κε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο είλαη ηδαληθά γηα λα παξέρνπλ έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξψκα-θάζκα γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ θνξαιιηψλ, ησλ ςαξηψλ, ησλ
αλεκψλσλ θ.α.
Σα LED είλαη αθφκα ηδαληθά γηα ρξήζε ζηεο ηειενξάζεηο, ζηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη
ζηνπο πξνβνιείο (projectors) DLP.
III. Παξάγσγε θσηφο γηα κέηξεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε δηαδηθαζίεο πνπ δελ γίλνληαη
αληηιεπηέο απφ ην αλζξψπηλν κάηη.

Με νξαηέο εθαξκνγέο
Σν θσο έρεη θαη άιιεο ρξήζεηο έθηνο απφ ηελ φξαζε. Σα LED ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεξηθέο
απφ απηέο ηεο εθαξκνγέο. Απηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: i) επηθνηλσλία ii)
αηζζεηήξεο iii) αιιειεπίδξαζε θσηφο κε ηελ χιε.
Σν θσο ησλ LED κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί πνιχ γξήγνξα θαη έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
νπηηθέο ίλεο θαη ζηηο νπηηθέο επηθνηλσλίεο ειεχζεξνπ ρψξνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα
ηειερεηξηζηήξηα ησλ ηειενξάζεσλ θαη ησλ βίληεν, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα LED
ππεξχζξνπ. Οη νπηνκνλσηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλα LED θαη κηα θσηνδίνδν ή έλα
θσηνηξαλδίζηνξ γηα λα παξέρνπλ έλα «κνλνπάηη» ζήκαηνο κε ειεθηξηθή κφλσζε κεηαμχ
δπν δηαδξνκψλ. Απηνί είλαη αξθεηά ρξήζηκνη ζηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, φπνπ ηα ζήκαηα απφ
ηνλ αηζζεηήξα ρακειήο ηάζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ
πξέπεη λα είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλα.
Πνιιά ζπζηήκαηα αηζζεηήξσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην θσο σο πεγή ζήκαηνο. Σα LED είλαη
ηδαληθή πεγή γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη
ζηνπο αηζζεηήξεο θίλεζεο ή ζηηο νζφλεο αθήο εληνπίδνληαο ην θσο πνπ αλαθιάηαη απφ ην
δάρηπιν ή ηελ αθίδα.
Μηα άιιε ρξήζε ησλ LED είλαη ζηηο θαιιηέξγεηεο θπηψλ θπξίσο γηαηί είλαη ελεξγεηαθά
απνδνηηθά, παξάγνπλ ζεξκφηεηα πνπ δελ είλαη ηθαλή λα ηα θαηαζηξέςεη γηαηί είλαη κηθξή,
θαη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ βέιηηζηε νπηηθή ζπρλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.
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1.4 Σα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα

Με ηνλ γεληθφ φξν Φσηνβνιηατθά νλνκάδεηαη ε βηνκεραληθή δηάηαμε πνιιψλ
θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ ζε κία ζεηξά. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηερλεηνχο εκηαγσγνχο
(ζπλήζσο απφ Ππξίηην) νη νπνίνη ελψλνληαη κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ειεθηξηθφ
θχθισκα ζε ζεηξά. Οη εκηαγσγνί απηνί απνξξνθνχλ θσηφληα απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία
θαη παξάγνπλ κηα Ηιεθηξηθή ηάζε. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη "Φσηνβνιηατθφ
θαηλφκελν".

Σα θσηνβνιηατθά αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ).
ηελ θαηεγνξία ησλ αλαλεψζηκσλ ειηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηα ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα
είλαη πην απνδνηηθά απφ ηα θσηνβνιηατθά

Βαζηθέο θαηεγνξίεο Φσηνβνιηατθώλ
Σα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο
1. Κξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ


Μνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, κε νλνκαζηηθέο απνδφζεηο πιαηζίσλ 14,5% έσο 21%,



Πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, κε νλνκαζηηθέο απνδφζεηο πιαηζίσλ 13% έσο 14,5%.

2. Λεπηψλ Μεκβξαλψλ


Άκνξθνπ Ππξηηίνπ, νλνκαζηηθήο απφδνζεο ~7%.



Υαιθνππξηηψλ CIS / CIGS, νλνκαζηηθήο απφδνζεο απφ 7% έσο 11%.

Σν ππξίηην (Si) είλαη ε βάζε γηα ην 90% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο Φ/Β. Η
θπξηαξρία απηή νθείιεηαη αξρηθά ζηελ ηεξάζηηα παγθφζκηα επηζηεκνληθή θαη ηερληθή
ππνδνκή γηα ην πιηθφ απηφ απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60. Μεγάιεο θπβεξλεηηθέο θαη
βηνκεραληθέο επελδχζεηο έγηλαλ ζε πξνγξάκκαηα γηα ηηο ρεκηθέο θαη ειεθηξνληθέο
ηδηφηεηεο ηνπ Si, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη ζηα βήκαηα ηεο
επεμεξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο θαζαξφηεηαο θαη ηεο θξπζηαιιηθήο
δνκήο ηνπ πιηθνχ.
Η γλψζε πνπ πξνέθπςε έηζη γηα ην ππξίηην, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ε αθζνλία ηνπ ζηε
γε, ην θαηέζηεζαλ ηθαλφ θαη ζπκθέξνλ κέζν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο.
Δληνχηνηο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη εχζξαπζην, ην ππξίηην απαηηεί ηνλ ζρεκαηηζκφ ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κεγάινπ πάρνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεξηθά απφ ηα ειεθηξφληα πνπ
απειεπζεξψλνληαη κεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ
κεγάιεο απνζηάζεηο γηα λα εληαρζνχλ ζηελ ξνή ηνπ ξεχκαηνο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζην
ειεθηξηθφ θχθισκα.
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πλεπψο, ην πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πςειή θαζαξφηεηα θαη δνκηθή ηειεηφηεηα, ψζηε λα
απνηξέςεη ηελ επηζηξνθή ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο θπζηθέο ηνπο ζέζεηο. Οη αηέιεηεο πξέπεη
λα απνθεπρζνχλ ψζηε ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ λα κελ κεηαηξαπεί ζε ζεξκφηεηα. Η
παξαγσγή ζεξκφηεηαο, ε νπνία είλαη επηζπκεηή ζηα ειηαθά ζεξκηθά πιαίζηα, φπνπ απηή ε
ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη ζε έλα ξεπζηφ, είλαη αλεπηζχκεηε ζηα Φ/Β πιαίζηα, φπνπ ε ειηαθή
ελέξγεηα ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθή.
Σν ππξίηην, αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ, δίλεη κνλνθξπζηαιιηθά, πνιπθξπζηαιιηθά ή
άκνξθα πιηθά, απφ ηα νπνία παξάγνληαη ηα Φ/Β ζηνηρεία. Σα ιεπηά πιηθά είλαη έλαο
ηξφπνο λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη λα απμεζεί ε απφδνζή ηνπο. Δθηφο
απφ ηε ρξήζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο πιηθνχ, έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη νιφθιεξα
πιαίζηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία απφζεζεο. Απηφ είλαη
ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά, αιιά επίζεο πνιχ απαηηεηηθφ ηερληθά, επεηδή ε επεμεξγαζία ρσξίο
αηέιεηεο αθνξά κεγαιχηεξε επηθάλεηα.
ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ιεπηψλ πιαηζίσλ ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη
λα αληηπαξαηεζεί ε ρακειφηεξε σο ηψξα απφδνζή ηνπο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζην 5-10%,
αλάινγα κε ην πιηθφ. Πάλησο ε ηερλνινγία ιεπηνχ ζηξψκαηνο (thin film) είλαη ζε θάζε
αλάπηπμεο, αθνχ κε δηάθνξεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ
αλακέλεηαη αχμεζε ηεο απφδνζεο, ζηαζεξνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη αχμεζε
ηεο δηείζδπζεο ζηελ αγνξά. ήκεξα πάλησο απνηεινχλ ηελ πην θζελή επηινγή Φ/Β
πιαηζίσλ.

Υξήζεηο
Σα θσηνβνιηατθά είλαη δηαηάμεηο πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία. Σν ειεθηξηθφ απηφ ξεχκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη ελέξγεηα ζε κηα
ζπζθεπή ή γηα ηε θφξηηζε κπαηαξίαο. Η ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε
κηθξνυπνινγηζηέο ηζέπεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο κπαηαξία, απιψο κε ηελ έθζεζή ηνπο
ζην θσο.
Σα θσηνβνιηατθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε ζπζηνηρίεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζε
κεγάιε θιίκαθα. ε ηέηνηα κνξθή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δίλνπλ ελέξγεηα ζε
δνξπθφξνπο, δηαζηεκφπινηα, αιιά θαη ζε απινχζηεξεο εθαξκνγέο, φπσο γηα ηελ
ελεξγεηνδφηεζε απνκαθξπζκέλσλ ηειεθψλσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζε εζληθέο νδνχο, ζε
ζπίηηα θιπ.
ε πνιιέο ρψξεο έρνπλ μεθηλήζεη πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε
θσηνβνιηατθά, ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ κεηαπσιείηαη θαη εηζάγεηαη ζηα
δεκφζηα δίθηπα κεηαθνξάο. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε ζηαδηαθή απεμάξηεζή ηεο απφ ην πεηξέιαην.
Η ζεξκνθξαζία είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ιεηηνπξγίαο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο.
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Όπσο έρνπκε δεη ν ζπληειεζηήο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο είλαη
θαηά πξνζέγγηζε ίζνο κε -2.3 mV/◦C γηα θαζέλα ειηαθφ ζηνηρείν. Ο ζπληειεζηήο ηάζεο
κηαο βαζηθήο κνλάδαο είλαη επνκέλσο αξλεηηθφο θαη πνιχ κεγάινο απφ ηε ζηηγκή πνπ
ζπλδένληαη ζε ζεηξά 33 έσο 36 ειηαθά ζηνηρεία. Ο ζπληειεζηήο ξεχκαηνο, απφ ηελ άιιε
πιεπξά, είλαη ζεηηθφο θαη κηθξφο , πεξίπνπ +6 κΑ/◦C αλά ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφ ηεο
βαζηθήο κνλάδαο. πλεπψο, κφλν ε κεηαβνιή ηάζεο ζε ζρέζε κ‟ απηή ηεο ζεξκνθξαζίαο
ιακβάλεηαη ππφςε γηα πξαθηηθνχο θπξίσο ππνινγηζκνχο, ελψ γηα θάζε βαζηθή κνλάδα
απνηεινχκελε απφ nc ειηαθά ζηνηρεία ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζεηε φηη ε ηάζε θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
ησλ ειηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία δηαθέξεη απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
Όπσο θαη γηα θαζέλα ειηαθφ ζηνηρείν, ην ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο Isc κηαο βαζηθήο
κνλάδαο είλαη αλάινγν πξνο ηελ αθηηλνβνιία θαη επνκέλσο ζα πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Δθφζνλ ε ηάζε είλαη ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε ηνπ
ξεχκαηνο, ζα εμαξηάηαη επίζεο ινγαξηζκηθά θαη απφ ηελ αθηηλνβνιία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο , επνκέλσο ε ηάζε ζα κεηαβάιιεηαη ιηγφηεξν απφ φηη ην ξεχκα. ην ζρεδηαζκφ ηεο
Φ/Β γελλήηξηαο είλαη ζπλεζηζκέλν λα παξακειείηαη ε κεηαβνιή ηεο ηάζεο θαη λα
ιακβάλεηαη ην ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο αλάινγν πξνο ηελ αθηηλνβνιία.
Η ιεηηνπξγία κηαο βαζηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην
ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηεο βαζηθήο
κνλάδαο, ην φηη ε ηάζε ηνπ ζεκείνπ κεγίζηεο ηζρχνο Vm είλαη ζρεδφλ αλεμάξηεηε απφ ηελ
αθηηλνβνιία. Η κέζε ηηκή απηήο ηεο ηάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κπνξεί λα εθηηκεζεί
ζην 80% ηεο ηάζεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αθηηλνβνιίαο.
Απηή ε ηδηφηεηα είλαη ρξήζηκε γηα ηε ζρεδίαζε ηεο κνλάδαο ειέγρνπ ηεο ηζρχνο ηεο
ζπζθεπήο.
Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο βαζηθήο Φ/Β κνλάδαο ζπκπιεξψλεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ελφο θαλνληθά ιεηηνπξγηθνχ ειηαθνχ ζηνηρείνπ (NOCT) (Normal Operating
Cell Σemperature), νξηδφκελεο σο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ ε βαζηθή
κνλάδα ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο ζε αλνηθηφ θχθισκα:


Αθηηλνβνιία 0,8



Φαζκαηηθή θαηαλνκή ΑΜ 1,5



Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20 °C



Σαρχηεηα αλέκνπ 1 m/s

Η NOCT (ζπλήζσο κεηαμχ 42 °C θαη 46 °C) ρξεζηκνπνηείηαη ηφηε γηα λα θαζνξίζεη ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ειηαθνχ ειεθηξηθνχ ζηνηρείνπ Tc θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
βαζηθήο κνλάδαο. πλήζσο ππνζέηνπκε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ Σc θαη ζεξκνθξαζίαο
πεξηβάιινληνο Tc εμαξηάηαη γξακκηθά απφ ηελ αθηηλνβνιία Gr.
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πιινγή ηνπ ειηαθνύ θσηόο
Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζρεδηαζηήο κηαο δηάηαμεο είλαη ην πνπ ζα
ζηεξεσζνχλ νη βαζηθέο κνλάδεο, αλ ζα ζηεξεσζνχλ ζε ζηαζεξέο ζέζεηο ή νη
πξνζαλαηνιηζκνί ηνπο ζα αθνινπζνχλ (ηρλειαηνχλ) ηελ θίλεζε ηνπ ειίνπ.
ηηο πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο νη βαζηθέο κνλάδεο ζηεξεψλνληαη ζ‟ έλα ζηαζεξφ θεθιηκέλν
επίπεδν κε ηελ πξφζνςε πξνο ηνλ ηζεκεξηλφ. Απηφ έρεη ηελ αξεηή ηεο απιφηεηαο, δειαδή
θαλέλα θηλνχκελν ηκήκα θαη ρακειφ θφζηνο. H άξηζηε γσλία θιίζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ
ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ηελ αλαινγία ηεο δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο ζηελ ηνπνζεζία θαη ην
είδνο ηνπ θνξηίνπ.
ηεξεψλνληαο ηε δηάηαμε πάλσ ζε ζχζηεκα κε δχν άμνλεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Ηιίνπ,
κπνξεί λα ζπιιερζεί κέρξη 25% πεξηζζφηεξε ειηαθή ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο,
ζε ζχγθξηζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζεξήο θιίζεο. Κάηη ηέηνην φκσο απμάλεη ηελ
πνιππινθφηεηα θαη έρεη σο απνηέιεζκα κηα ρακειφηεξεο αμηνπηζηίαο θαη πςειφηεξνπ
θφζηνπο ζπληήξεζε. Η κνλνχ άμνλα παξαθνινχζεζε (ηρλειάηεζε) είλαη ιηγφηεξν ζχλζεηε
αιιά παξνπζηάδεη κηθξφηεξν θέξδνο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη
ρεηξνθίλεηα, εθεί πνπ ε πξνζθνξά εξγαζίαο είλαη δηαζέζηκε, απμάλνληαο έηζη ηηο φπνηεο
απνιαβέο. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ζε θιίκαηα κε ειηνθάλεηα κηα δηάηαμε επίπεδεο
θηλνχκελεο πιάθαο πνπ έρεη θαηάιιειε ξχζκηζε ψζηε λα ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ήιην δπν
θνξέο ηελ εκέξα θαη λα παίξλεη ηελ θαηάιιειε θξίζε ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν, κπνξεί λα
ζπιιακβάλεη ην 95% ηεο ελέξγεηαο, πνπ ζπιιέγεηε κε έλα ζχζηεκα δπν αμφλσλ
παξαθνινχζεζεο πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν.
Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηα ζπζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ
θάησ απφ ζπγθεληξσκέλν ειηαθφ θσο. Η δνκή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ εθηείλεηαη απφ
έλαλ απιφ ζρεδηαζκφ βαζηζκέλν πάλσ ζε πιεπξηθνχο εληζρπηηθνχο θαζξέπηεο κέρξη ηα
ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ππεξζχγρξνλεο νπηηθέο ηερληθέο, γηα
λα απμήζνπλ ηελ είζνδν ηνπ θσηφο πξνο ηα ειηαθά ζηνηρεία θαηά κεξηθέο ηάμεηο ηνπ
κεγέζνπο. Απηά ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα πξνλννχλ έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, φηη δειαδή
ζπγθεληξψλνληαο ην ειηαθφ θσο ειαηηψλνπλ ην γσληαθφ άλνηγκα ησλ αθηηλψλ, πνπ ην
ζχζηεκα κπνξεί λα δερζεί. Η παξαθνινχζεζε γίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ν
ιφγνο ζπγθέληξσζεο ππεξβαίλεη ην 10 πεξίπνπ θαη ην ζχζηεκα κπνξεί λα κεηαηξέςεη
κφλν ηελ άκεζε ζπληζηψζα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ｛3｝
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Έξεπλα Αγνξάο
ην πξνθείκελν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κία έξεπλα αγνξάο θαζψο θαη ζπγθξηηηθή
κειέηε αλάκεζα ζε εθαηφ επηδαπέδηα θσηηζηηθά εμσηεξηθήο ρξήζεο, κε βαζηθφ γλψκνλα
ην πξσηνπνξηαθφ ζηπι θαηαζθεπήο ηνπο, ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπο ζην δηεζλέο θαηαλαισηηθφ
θνηλφ θαη ηελ πξαθηηθφηεηα ρξήζεο ηνπο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ην δεηγκαηνιφγην
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ.
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε βνιηδνζθφπεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, νη
δηεζλήο ηάζεηο ζηελ θαηαζθεπή ησλ θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, ε
άληιεζε πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο, αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε
ηεο αγνξάο.
Η έξεπλα αγνξάο αθνξά επηδαπέδηα θσηηζηηθά δηεζλψλ ζρεδηαζηψλ, απφ δηάθνξνπο
νίθνπο παγθνζκίσο, πνπ απεπζχλνληαη θαη ζηνπο έιιελεο θαηαλαισηέο θαη ρσξίδεηαη ζε
δχν θαηεγνξίεο. Η κία αθνξά ζηα ζρέδηα κε βαζηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο ην μχιν θαη ηα
παξάγσγα ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά, θαη ε δεχηεξε φζα ζηελ θαηαζθεπή ηνπο δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην μχιν. ην δείγκα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθψλ:









Όλνκα Καηαζθεπήο
ρεδηαζηήο
Έηνο Παξαγσγήο
Καηαζθεπαζηήο
Τιηθά
Λακπηήξαο
Δίδνο
Σηκή

Σν πιήξεο δεηγκαηνιφγην ησλ εθαηφ θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα.
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Καηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ
ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ ζπλαληψληαη θαη επηκέξνπο ζηνηρεία άιισλ πιηθψλ
φπσο ζθειεηνί, βίδεο θιπ, θπξίσο κεηαιιηθά, πιαζηηθά θαη μχιηλα. Σα ζηνηρεί φκσο απηά
δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο δηφηη ελ πξνθεηκέλσ εξεπλψληαη ηα
βαζηθά πιηθά θαηαζθεπήο.

Γηάγξακκα 2.1.1
Όπσο παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα, νη δηάθνξεο κνξθέο κεηάιισλ είλαη ε θχξηα πεγή
πιηθψλ θαηαζθεπήο γηα ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη
πεγέο απηέο απνηεινχλ εμαηξεηηθφ αγσγφ ηνπ ξεχκαηνο, ηνπ θσηφο θαζψο θαη ηεο
αληαλαθιαζηηθφηεηαο. Παξφια απηά ην μχιν ζπλαληάηαη θαη ζε απηά ηα θσηηζηηθά σο
βνεζεηηθφ πιηθφ, ή ζηελ θαηαζθεπή επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ πξντφληνο.

Γηάγξακκα 2.1.2
Παξαηεξνχκε πσο ε ρξήζε ηνπ μχινπ σο βαζηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο ζηα θσηηζηηθά έρεη
απμεζεί ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Η βαζηθή αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ
είλαη νη ιακπηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, δηφηη νη
ζχγρξνλνη ιακπηήξεο δελ αλαπηχζζνπλ κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. Έηζη αξρίδεη λα
μεπεξλάηε ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ μχινπ, έλαληη ζηα ππφινηπα βαζηθά πιηθά
θαηαζθεπήο, πνπ ήηαλ ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζηελ αλάπηπμε κεγάισλ ζεξκνθξαζηψλ.
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Γηάγξακκα 2.1.3
Η ρξήζε ησλ ιακπηήξσλ είλαη απηή πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή, θαη
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη εθηθηή ε αιιαγή ηνπο απφ ηνλ ρξήζηε. Σε ζέζε ηνπο
κπνξνχλ λα πάξνπλ ιακπηήξεο πην ζχγρξνλνη ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ην ρξήζηε απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηνπο θαη ηνλ θηιηθφ ηνπο
ραξαθηήξα πξνο ην πεξηβάιινλ.

Γηάγξακκα 2.1.4
Οη ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ρξφλνπ ζηνλ νπoίν ζπγγξάθεθε ε έξεπλα θαη κπνξεί λα
δηακνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο ησλ θσηηζηηθψλ.
Οηθνλνκηθφηεξν θσηηζηηθφ αλαδείρηεθε ην Solar Stone ηεο Creative Motion κε 16,19, ελψ
ην αθξηβφηεξν ήηαλ ην Toloreo XXL ηεο Artemide κε 14.680,00. Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ
ζην δεηγκαηνιφγην είλαη 1.555,86
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2.2 Σύπνη Φσηηζκνύ
Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ εθπέκπεη θσηεηλή ελέξγεηα είλαη κία πεγή θσηφο, πνπ κε
ηελ βνήζεηα ηεο δεκηνπξγνχληαη ηα εθέ θσηηζκνχ γηα ηα άιια αληηθείκελα ζε κία ζθελή.
Μία πεγή θσηφο κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Η επηινγή ηνπ ηχπνπ
θσηφο είλαη ππνθεηκεληθή θαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη ηεο πξνηηκήζεηο ηνπ.
Οη βαζηθνί ηχπνη θσηηζκνχ είλαη ίδηνη ζε φια ηα παθέηα ινγηζκηθνχ. Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη κεξηθνί απφ ηνπο πην βαζηθνχο ηχπνπο θσηηζκνχ:
εκεηαθόο Φσηηζκόο
Σν απινχζηεξν κνληέιν κίαο πεγήο θσηηζκνχ είλαη ε ζεκεηαθή πεγή θσηφο, ελφο κφλν
ρξψκαηνο πνπ νξίδεηαη κε ηα ηξία ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ RGB. Η πην γλσζηή πεγή θσηφο
είλαη ν ήιηνο. Χζηφζν πνηέ δελ πξνζνκνηψλεηαη σο έλα θσηεηλφ ζεκείν. Απηφ ζπκβαίλεη
γηαηί, ην κνληέιν ηνπ ζεκεηαθνχ θσηηζκνχ απνηειεί κηα θαιή πξνζέγγηζε φηαλ ε πεγή
είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηα αληηθείκελα ηεο ζθελήο. Ο ζεκεηαθφο ηχπνο θσηηζκνχ δελ
ελδείθλπηαη γηα ηνλ θσηηζκφ κίαο ζθελήο θαζψο ε δηαδηθαζίεο ζθίαζεο απαηηνχλ κεγάιε
κλήκε θαη ππνινγηζηηθή ηζρχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζεκεηαθψλ
πξνβνιέσλ.
εκεηαθνί Πξνβνιείο
ηνπο ζεκεηαθνχο πξνβνιείο, νη αθηίλεο εμαπιψλνληαη κε θσληθφ ηξφπν, ην νπνίν θαζηζηά
ηνπο ζεκεηαθνχο πξνβνιείο θαηάιιεινπο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ δηάρπηνπ θσηφο. Σν
βαζηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ θσηηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο πεγέο ζεκεηαθνχ
θσηηζκνχ, είλαη ε δπλαηφηεηα θσηηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε κία ζθελή.
Άκεζνο ή Παξάιιεινο Φσηηζκόο
Μηα κεγάιε πεγή θσηφο, φπσο ν ήιηνο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πνιχ κεγάιε απφζηαζε απφ
ηελ ζθελή κπνξεί λα πξνζνκνησζεί σο κία ζεκεηαθή πεγή θσηφο. Η δηαθνξά ζε ζρέζε κε
κία πεγή ε νπνία βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ ζθελή είλαη φηη ηα δηαλχζκαηα δηεχζπλζεο
εθπνκπήο είλαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο
ζθελήο λα έρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
Βαζηθά Μνληέια θσηηζκνύ
Σα κνληέια θσηηζκνχ δεκηνπξγνχλ ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηελ
πξνζπίπηνπζα εθπεκπφκελε ελέξγεηα θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ ελφο αληηθεηκέλνπ. Γηα
ηελ απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ θσηηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη
πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη. Δκπεηξηθά κνληέια παξάγνπλε αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα ρσξίο
ηδηαίηεξα κεγάιεο ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο. Απφ ηελ άιιε, κέζνδνη πνπ πξνζνκνηψλνπλ
κνληέια θπζηθήο νπηηθήο παξάγνπλ πνιχ θπζηθφηεξα απνηειέζκαηα αιιά κε θφζηνο πνιχ
κεγάιε πνιππινθφηεηα. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κνληέια θσηηζκνχ παξνπζηάδνληαη
παξαθάησ:
Φσο Πεξηβάιινληνο
ε απηφ ην κνληέιν θσηηζκνχ κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνλ θσηηζκφ ηνπ θφληνπ,
έηζη νξίδεηαη έλαο νκνηφκνξθνο θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ίδηνο γηα φια ηα αληηθείκελα.
Τπνζέηνληαο φηη ην θσο ηνπ θφληνπ είλαη κνλνρξσκαηηθφ νξίδεηαη κία παξάκεηξνο
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έληαζεο Ια, ε νπνία είλαη ε έληαζε ηνπ δηάρπηνπ θσηηζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρψξν. Οη
αληαλαθιάζεηο

ησλ

αληηθεηκέλσλ

είλαη

κία

κνξθή

δηάρπηεο

αλάθιαζεο.

Σν

πξνζιακβαλφκελν δηάρπην θσο δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηθάλεηαο
ησλ αληηθεηκέλσλ νχηε απφ ηελ δηεχζπλζε ζέαζεο. Χζηφζν θάζε αληηθείκελν
ραξαθηεξίδεηαη απφ κία παξάκεηξν Κα πνπ αλαθέξεηαη ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η
πνζφηεηα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο πνπ αλαθιάηαη εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επηθάλεηαο, δειαδή απφ ηελ παξάκεηξν Κα.
Γηάρπηε Αληαλάθιαζε (Lambertian reflection)
ε απηφ ην κνληέιν θσηηζκνχ νη αληαλαθιάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επηθάλεηα ελφο
αληηθεηκέλνπ κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ ππνζέηνληαο φηη ε ελέξγεηα πξφζπησζεο
δηαρέεηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο κε ηελ ίδηα έληαζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ γσλία
ζέαζεο. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηνπο αλαθιαζηήξεο Lambert φπνπ ε ελέξγεηα πνπ
αληαλαθιάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ λφκν ζπλεκίηνλνπ ηνπ Lambert.
Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν κία ζηνηρεηψδεο πεξηνρή dA, αλαθιά πξνο κία
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θσο έληαζεο:
Οξίδεηαη κηα παξάκεηξνο Kd ε νπνία θαζνξίδεη ην πνζφ ηνπ θσηφο πνπ δηαζθνξπίδεηαη σο
δηάρπηε

αληαλάθιαζε.

Η

παξάκεηξνο

απηή

νλνκάδεηαη

ζπληειεζηήο

δηάρπηεο

αληαλάθιαζεο (diffuse – reflection coefficient). Η παξάκεηξνο Κd παίξλεη ηηκέο αλάκεζα
ζην κεδέλ θαη ην έλα. Μία ηδηαίηεξα θαηνπηξηθή επηθάλεηα έρεη ηηκή θνληά ζην έλα, ελψ κία
επηθάλεηα πνπ απνξξνθά ην πεξηζζφηεξν απφ ην πξνζπίπηνλ θσο έρεη ηηκή θνληά ζην
κεδέλ.
Μνληέιν Αλάθιαζεο ηνπ Phong
Η θαηνπηξηθή αληαλάθιαζε πάλσ ζε κία γπαιηζηεξή επηθάλεηα είλαη απνηέιεζκα
ζπλνιηθήο, ή ζρεδφλ ζπλνιηθήο αληαλάθιαζε ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο. Η γσλία
θαηνπηξηθήο αληαλάθιαζεο ηζνχηαη κε ηελ γσλία ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο ζε ζρέζε κε
ην θάζεην δηάλπζκα Ν ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. ην παξαθάησ ζρήκα ην
δηάλπζκα L έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηελ πεγή θσηφο θαη ην δηάλπζκα R ηελ δηεχζπλζε ηεο
ηέιεηαο θαηνπηξηθήο αληαλάθιαζεο. Σν δηάλπζκα V έρεη δηεχζπλζε πξνο ηνλ παξαηεξεηή
θαη ε γσλία θ πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζην R θαη ζην V νλνκάδεηαη γσλία ζέαζεο.
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ηελ πεξίπησζε ελφο ηέιεηνπ αλαθιαζηήξα ην αλαθιψκελν θσο ζα ήηαλ νξαηφ κφλν αλ ε
θ ηζνχηαλ κε ην κεδέλ θαζψο ζα ππήξρε αληαλάθιαζε θσηφο κφλν πξνο ηελ δηεχζπλζε
ηεο θαηνπηξηθήο αληαλάθιαζεο. πλήζσο φκσο ηα αληηθείκελα πνπ έρνπκε λα θάλνπκε
παξνπζηάδνπλ θαηνπηξηθέο αληαλάθιαζεο νξαηέο γηα δηάθνξεο ηηκέο θ. Όζν πην ζακπή
είλαη κία επηθάλεηα ηφζν κεγαιχηεξε κπνξεί λα γίλεη ε γσλία θ. χκθσλα κε ην κνληέιν
θαηνπηξηθήο αληαλάθιαζεο Phong, ε έληαζε ηεο αληαλάθιαζεο είλαη αλάινγε ηνπ
. Η γσλία θ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0ν έσο 90ν. Ο φξνο ns νλνκάδεηαη
εθζέηεο θαηνπηξηθήο αληαλάθιαζεο θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επηθάλεηαο. Μία
γπαιηζηεξή επηθάλεηα παίξλεη κεγάιεο ηηκέο (πρ 100) ελψ γηα κία επηθάλεηα αξθεηά ζακπή
ε ηηκή ηνπ ns πιεζηάδεη ην 1. Η έληαζε ηεο θαηνπηξηθήο αληαλάθιαζεο εμαξηάηαη απφ
δηάθνξνπο παξάγνληεο, έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ην ρξψκα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο.
Η κνλνρξσκαηηθή θαηνπηξηθή έληαζε κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα
ζπληειεζηή θαηνπηξηθήο αληαλάθιαζεο W(ζ). To W(ζ) απμάλεη θαζψο απμάλεηαη ε γσλία
πξφζπησζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην λφκνπο αληαλάθιαζεο ηνπ Fresnel θαη ηελ ζπλάξηεζε
θαζκαηηθήο αληαλάθιαζεο W(ζ) ηνπ κνληέιν ηνπ Phong γξάθεηαη σο εμήο:

｛4｝
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2.3 Απνηειέζκαηα έξεπλαο αγνξάο
Απφ ηελ έξεπλα αγνξάο ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα θσηηζηηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ην
ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ αλάδεημε ελφο ρψξνπ, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σα
πεξηζζφηεξα απφ ηα θσηηζηηθά ηνπ δεηγκαηνινγίνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε κηα πνιχ
δπλαηή αξρηθή ηδέα πνχ είηε εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθνχο είηε αηζζεηηθνχο ζθνπνχο.
Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ, απηφ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη πσο ε ρξήζε ηνπ
ηδήξνπ, ηνπ Αινπκηλίνπ θαη ηνπ Ξχινπ, έξρνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο πξνηίκεζεο απφ
θαηαζθεπαζηέο θαη ζρεδηαζηέο κε κεγάιε δηαθνξά ζπρλφηεηαο ρξήζεο απφ ηα ππφινηπα
πιηθά. πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε ε ρξήζε ηνπ ζηδήξνπ ζε 44%, ε ρξήζε ηνπ
αινπκηλίνπ ζε 34% Καη ε ρξήζε ηνπ μχινπ ζε 21%. Ο ιφγνο πνπ πθίζηαηαη απηφ ην
θαηλφκελν είλαη ην φηη ην μχιν έρεη θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη ηελ ηξίηε ζέζε πξνηίκεζεο
ησλ θαηαζθεπαζηψλ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο λέσλ ηχπσλ ιακπηήξσλ, νη νπνίνη
αλαηξνχλ ην κεηνλέθηεκα ηνπ σο πξνο ηελ κε αλζεθηηθφηεηα ηνπ θαη ζηηο πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο γίλεηαη ζπρλή ρξήζε ιεπηψλ μπιφθπιισλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ
ζην θσο λα ηα δηαπεξάζεη, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ εληππσζηαθψλ εθέ.
Παξφια απηά ε ρξήζε ηνπ μχινπ εκθαλίδεηαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ
ζίδεξν θαη ην αινπκίλην, θαη απηφ γηαηί ην μχιν είλαη πγξνζθνπηθφ πιηθφ θαη απνξξνθάεη
θαη απνιχεη πγξαζία κε ζπλέπεηα ηελ απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξντφληνο.
Θεσξείηαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο έξεπλαο λα ηνληζηεί πσο ηα θσηηζηηθά πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δείγκα ηεο έξεπλαο αγνξάο, ζπγθεληξψζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν
ψζηε λα είλαη νξζφηεξε ε δεηγκαηνιεςία. Πεγή ζπγθέληξσζεο ηνπ δείγκαηνο απνηέιεζαλ
θαηαζηήκαηα θσηηζηηθψλ απφ ηελ εγρψξηα θαη ηελ εμσηεξηθή αγνξά, πνπ απεπζχλνληαη
φκσο πξνο ην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
Δπηπιένλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ησλ ιακπηήξσλ ζηα θσηηζηηθά, ηελ πξψηε ζέζε
θαηέρνπλ νη ιάκπεο LED θαη αθνινπζνχλ νη θζνξηζκνχ θαη ππξαθηψζεσο. Αλ θαη
ζεκεηψλνληαη κεγάιεο δηαθνξέο ηφζν ζηελ πνηφηεηα ηνπ θσηφο φζν θαη ζην ρξψκα ή ηελ
θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, ηνλ ρξφλν δσήο θιπ, νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο επηιέγνπλ
αθφκε, ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ή ππξαθηψζεσο. Η ρξήζε ησλ
ιακπηήξσλ αινγφλνπ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη λένπ ηχπνπ
ιακπηήξεο είλαη κέρξη θαη είθνζη θνξέο αθξηβφηεξνη απφ ηνπο θνηλνχο, γεγνλφο πνπ ζα
αχμαλε ηα θφζηε ζηηο εηαηξίεο θαηά ππέξνγθα πνζά. Δμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ παιαηφηεξσλ ηχπσλ ιακπηήξσλ ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ
ζχγρξνλσλ, ε Δ.Δ. Απνθάζηζε λα ηνπο απνζχξεη ζηαδηαθά απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ
2009. Σειηθή εκεξνκελία απφζπξζεο φισλ ησλ απνζεκάησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο
νξίζηεθε ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015.
Σέινο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ
ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ, ηα νπνία πνιιέο θνξέο είλαη παξεκθεξή. Μία ηέηνηα δηαθνξά
κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο, είηε ζην φλνκα ηνπ ζρεδηαζηή,
είηε ζην packaging είηε αθφκε θαη ζε ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ην πξντφλ, φπσο κηθξέο
παξαιιαγέο ζηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ή ηελ δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο. ην
εκπφξην θπζηθά θπθινθνξνχλ πάληα θαη απνκηκήζεηο ησλ απζεληηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ
κε κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο ηηκέο πψιεζεο.
πγθεληξσηηθά απφ ηελ έξεπλα αγνξάο παξαηεξήζεθε φηη:
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Τπάξρνπλ θσηηζηηθά δηαθφξσλ εηδψλ, κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαηαζθεπήο, κε
δηαθνξεηηθά είδε θσηηζκνχ, κε δηαθνξέο ζηα είδε ρξήζεο θαζηζηψληαο απηφλ ηνλ
ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζπλδπαζκψλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ.



Σα θσηηζηηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληα ζε κία δπλαηή ηδέα πνπ θαιχπηεη ιεηηνπξγηθνχο
ή/θαη αηζζεηηθνχο ζθνπνχο.



Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε αχμνπζα ζεηξά είλαη



ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ιακπηήξσλ, ε πιεηνςεθία ησλ θσηηζηηθψλ είλαη
ζρεδηαζκέλε λα θέξεη ιακπηήξεο led, ππάξρεη φκσο ζρεδφλ πάληα δπλαηφηεηα
αληηθαηάζηαζεο ηνπο κε ιακπηήξεο άιινπ ηχπνπ πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή.



Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθχκαλζε γηα πνιινχο
θαη επλφεηνπο ιφγνπο.

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηελ έξεπλα αγνξάο θαη θάλνληαο ζπγθξηηηθή κειέηε σο πξνο
ηα θσηηζηηθά ζπζηήκαηα κε θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο ην μχιν, αιιά θαη κέζσ ηεο αλάιπζεο
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ μχινπ απηφ θάζε απηφ, κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε κηα αθφκε
πην ζθαηξηθή εηθφλα γχξσ απφ ην πιηθφ αιιά θαη ηελ εηθφλα γηα ηελ επηθξαηνχζα
θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν.
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2.4 Brainstorming
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2.5 Κιαδηθή Μειέηε Δγρώξηαο Αγνξάο
εκαληηθφ ζηάδην ζηελ έξεπλα αγνξάο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζρεκαηίζνπκε κηα
θαιχηεξε θαη ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηελ αγνξά, είλαη ε παξνπζίαζε κηαο θιαδηθήο κειέηεο
φπσο αχηε παξαηίζεηαη παξαθάησ.
ηελ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζεκεία ηνπ θιάδνπ «Ηιεθηξνινγηθφ πιηθφ
εγθαηαζηάζεσλ», έηζη φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ βάζεη ηεο ζρεηηθήο θιαδηθήο κειέηεο ηεο
ICAP Group AE. Η παξνχζα θιαδηθή αλάιπζε απνηειεί κέξνο ηεο πέκπηεο ελφηεηαο ηεο
Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ην έηνο 2011 κε ζέκα «Η Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ
Διιάδα», ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηελ απνηχπσζε θαη αλάιπζε ηεο θιαδηθήο θαη δηθηπαθήο
δηάζηαζεο ησλ ΜΜΔ ζε δέθα θιάδνπο ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο.
ηελ έθζεζε απηή παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ
«Ηιεθηξνινγηθφ πιηθφ εγθαηαζηάζεσλ» αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη δηάξζξσζή ηνπ
(πιεζπζκφο, κέγεζνο, ζπλνπηηθφ πξνθίι επηρεηξήζεσλ θιπ.), ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη
θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηα βαζηθά κεγέζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εγρψξηαο
θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα ελ ιφγσ κεγέζε ηνπ
θιάδνπ εθηηκνχληαη θάζε θνξά βάζεη ζηνηρείσλ πξσηνγελνχο έξεπλαο πνπ έρεη εθπνλεζεί
κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο
αγνξάο ή/θαη άιισλ δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.). Η
αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο αληίζηνηρεο
θιαδηθήο κειέηεο, έηζη φπσο απηή εθπνλήζεθε απφ ηελ ICAP Group ΑΔ ηελ αληίζηνηρε
ρξνληθή πεξίνδν.
Η ζπγθεθξηκέλε θιαδηθή κειέηε πινπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε
δηεξεχλεζε ηνπ θιάδνπ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ εγθαηαζηάζεσλ ή ζεηξάο. Σν
ειεθηξνινγηθφ πιηθφ εγθαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ θαη ζε
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (θηίξηα γξαθείσλ). εκεηψλεηαη φηη, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ
εμεηάδεη πξντφληα γηα βηνκεραληθή ρξήζε. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη νη δηαθφπηεο θαη νη
πξίδεο, νη πίλαθεο δηαλνκήο (θάησ ησλ 1.000 V), νη ρξνλνδηαθφπηεο, νη απηφκαηεο
αζθάιεηεο, νη ρξνλνδηαθφπηεο (δηαθφπηεο πιήθηξνπ), νη δηαθφπηεο δηαξξνήο (αληί
ειεθηξνπιεμίαο ξειέ) θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο.
Έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηνπ
θιάδνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εμεηδηθεχεηαη ζηελ
θαηαζθεπή νξηζκέλσλ κφλν θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ
εγθαηαζηάζεσλ θαη φρη κε φια ηα εμεηαδφκελα πξντφληα. Αληίζεηα, ζηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα
δξαζηεξηνπνηείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ
ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζρνινχληαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ
ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ην εκπφξην
θσηηζηηθψλ θαη ινηπνχ (νηθηαθνχ θπξίσο) εμνπιηζκνχ.
Η δήηεζε γηα ειεθηξνινγηθφ πιηθφ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο θαη ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010
απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζεκείσζε κείσζε 10,6% ζηνλ αξηζκφ ησλ
αδεηψλ ζε ζρέζε κε ην 2009, κείσζε 19,4% βάζεη επηθαλείαο θαη κείσζε 23,3% βάζεη
φγθνπ.

34

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ
πλνιηθά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηέγξαςε πηψζε 54,5%
κε βάζε ηελ επηθάλεηα θαη πηψζε 56,1% κε βάζε ηνλ φγθν, ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2006.
Ο αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ εκθάληζε ηελ ίδηα πεξίνδν κείσζε κε κέζν εηήζην
ξπζκφ 7,6%. Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ γηα
θαηνηθίεο, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο δηακνξθψζεθε ζε 18,5% ηελ πεξίνδν
2006-2010.
Η εμέιημε ησλ πσιήζεσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδεηαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πσιήζεηο ηεο
πεξηφδνπ 2006-2010 βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ, ελψ θαηά δήισζε είλαη νη
πσιήζεηο ηνπ 2011. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη αλαγξαθφκελεο πσιήζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη ηηο πσιήζεηο απφ ηα εμεηαδφκελα κφλν
πξντφληα. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ησλ
παξαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ αλήιζε ζε €51 εθαη. πεξίπνπ ην 2010, απμαλφκελν
θαηά 16% έλαληη ηνπ 2009.

Γηάγξακκα 2.5.1
ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε εγρψξηα αγνξά ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ εγθαηαζηάζεσλ,
φπσο δηακνξθψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ πνξεία ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ πνξεία ηεο
ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ κάιηζηα ζπλππνινγηζζεί θαη ην γεγνλφο φηη ε
δήηεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πξνέξρεηαη θαηά 70% πεξίπνπ απφ ηηο λέεο νηθνδνκέο
θαη κφλνλ ην 30% απφ αληηθαηαζηάζεηο - αλαθαηλίζεηο. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ
θιάδνπ, ε ζπλερήο πηψζε πνπ παξαηεξείηαη ζε φια ηα κεγέζε ηεο νηθνδνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (βάζεη εθδηδνκέλσλ αδεηψλ, φγθνπ θαη επηθαλείαο) απφ ην 2006 θαη κεηά,
έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ειεθηξνινγηθφ πιηθφ εγθαηαζηάζεσλ απφ
ην 2008 θαη κεηά, γεγνλφο πνπ επηηείλεη θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε.

Γηάγξακκα 2.5.2
Πεγή: Μειέηε ηεο ICAP Group ΑΔ
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2.6 πκπεξάζκαηα θιαδηθήο κειέηεο-Πξννπηηθέο θιάδνπ
Ο θιάδνο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ, θαζψο
πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ πξντφλησλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο
ηνπ θιάδνπ (παξαγσγηθέο θαη εηζαγσγηθέο) εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αζθάιεηα
ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν επηδηψθνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο
θαη ηελ έγθξηζή ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο, αθνινπζψληαο
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.
Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, ζε φηη αθνξά ηα εμεηαδφκελα
πξντφληα, ραξαθηεξίδεηαη απφ θζίλνπζα ηάζε. Οη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο
αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ απφ ηα εηζαγφκελα πξντφληα, ε πιεηνςεθία ησλ
νπνίσλ πιένλ δηαζέηεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ νξίδεη ε ΔΔ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ηφζν νη παξαγσγνί φζν θαη νη παξαδνζηαθνί εηζαγσγείο αληηκεησπίδνπλ
αληαγσληζκφ θαη απφ θζελά «αλψλπκα» πξντφληα πνπ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, ηα νπνία εηζάγνληαη απφ ηξίηεο
ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο.
Η εμεηαδφκελε αγνξά ζπλδέεηαη κε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα, θαζψο ε δήηεζε γηα
ειεθηξνινγηθφ πιηθφ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πνξεία ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ανάλυση SWOT
Γπλαηά ζεκεία:
• Αλππαξμία ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ
• ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαιά νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο κε ηζρπξά θαη
θαηαμησκέλα εκπνξηθά ζήκαηα.
• ηελ αγνξά δηαηίζεηαη κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ ζε εχξνο ηηκήο θαη πνηφηεηαο.
Αδύλαηα ζεκεία:
• Η άκεζε εμάξηεζε ηνπ θιάδνπ απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε νηθνδνκηθή θαη
θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε αγνξά αθηλήησλ θαζψο θαη νη εμειίμεηο ζηε ρνξήγεζε
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ.
Δπθαηξίεο:
• Η αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ («έμππλεο» ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ιακπηήξεο
νηθνλνκίαο, θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα).
• Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce).
Απεηιέο:
• Η ζπλερήο κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
• Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε «ζπκπίεζε» ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ
θαηαλαισηψλ.
• Η ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηφζν ζε επηρεηξεκαηηθά φζν θαη ζε
ζηεγαζηηθά δάλεηα.
• Η αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά.
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Πξννπηηθέο
Η πθηζηάκελε νηθνλνκηθή χθεζε δεκηνπξγεί θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη πιήηηεη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ηνλ θιάδν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ εγθαηαζηάζεσλ. Η «ζπκπίεζε» ηνπ
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ, ε πηψζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαζψο θαη ην «πάγσκα» ζηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απφ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ,
επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ θιάδν ζηε ρψξα καο.
Χο εθ ηνχηνπ, νη βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο θαη γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν δελ είλαη
ελζαξξπληηθέο. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη
ηάζεηο ηεο αγνξάο, ε εγρψξηα δήηεζε γηα ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, πξνβιέπεηαη φηη ζα θηλεζεί
πησηηθά θαη ηε δηεηία 2012-2013. Η αμία ηεο αγνξάο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζεη κείσζε,
κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 15%.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3

Απνηειέζκαηα
3.1 Απνηύπσζε Αξρηθώλ Ιδεώλ-θίηζα

Δηθφλα 3.1.1
ΙΓΔΑ: Γεκηνπξγία ελφο θσηηζηηθνχ δαπέδνπ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αίζζεζε ηνπ μχινπ θαη
ηνπ κεηάιινπ.
Η ηδέα απηή είλαη εκπλεπζκέλε απφ κηα ιάκπα ρήκαηνο
. Δίλαη κηα θαηαζθεπή
πξσηφηππεο κεζνδηθφηεηαο. Σν θσηηζηηθφ απηφ αληηπξνζσπεχεη εζσηεξηθνχο ρψξνπο,
πξνζθέξνληαο ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο. Ο ζθειεηφο ηνπ απνηειείηε απφ 4 κεηαιιηθά
ζηνηρεία, 10 μπιφθηινπο θαπιακάδεο 2 (mm) θαη κηα εζσηεξηθή θζνξίνπ ιάκπα.
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Δηθφλα 3.1.2
ΙΓΔΑ: Καηαζθεπή ελφο θσηηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε θχξην πιηθφ ην μχιν. Απνηειείηαη
απφ κέηαιιν, led spots θαη Φσηνβνιηατθά. Η ηδέα απηή είλαη εκπλεπζκέλε απφ έλαλ θάδν

απνξξηκκάησλ ρήκαηνο

. Σν θσηηζηηθφ απηφ απεπζχλεηαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο

θαη ε θχξηα ρξήζε πνπ ηα αλαδεηθλχεη είλαη ν θσηηζκφο δηαδξφκσλ απιήο/θήπνπ δίλνληαο
ηελ αίζζεζε ηεο ραιάξσζεο, θαη ηεο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνλ ρακειφ θαη απαιφ
θσηηζκφ πνπ εθπέκπνπλ.

Δηθφλα 3.1.3
ΙΓΔΑ: Καηαζθεπή ελφο θσηηζηηθνχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε θχξην πιηθφ ην μχιν.

Η ηδέα ηνπ ζρήκαηνο είλαη εκπλεπζκέλε απφ ππξακίδα ζρήκαηνο

. Δίλαη κηα

θαηαζθεπή πξσηφηππεο ζρεδίαζεο. Γίλεη ηελ αίζζεζε ελφο εληππσζηαθνχ ππξγσηνχ
ζρεκαηηζκνχ αθνχ πξσηίζησο απνηειείηαη απφ 4 επαλαιακβαλφκελεο ππξακίδεο ίδηνπ
ζρήκαηνο θαη κεγέζνπο. ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ πχξγνπ γηα ηνλ θσηηζκφ έρεη
ηνπνζεηεζεί ζπνηάθη led ρξψκαηνο κπιε. Πξφθεηηαη γηα έλα θσηηζηηθφ πνπ εθθξάδεη ην
λενηεξηζκφ παίδνληαο κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο.
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Δηθφλα 3.1.4
ΙΓΔΑ: Καηαζθεπή ελφο θσηηζηηθνχ επηηξαπέδηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ
αίζζεζε ηνπ μχινπ.
Δίλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν. Σν έλα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ ρξεζηκεχεη σο
δηαθφπηεο θαη ν αληίζηνηρνο θνξκφο πνπ ζηεξίδεη ην θσηηζκφ πεξηζηξέθεηαη θαηά κήθνπο
ηεο δηακέηξνπ ηνπ θπθιηθνχ άμνλα γηα θαιχηεξε απφδνζε ζην θσηηζκφ.

Δηθφλα 3.1.5
ΙΓΔΑ: Καηαζθεπή ελφο επηηξαπέδηνπ θσηηζηηθνχ εμσηεξηθήο ρξήζεο, ηνπ νπνίνπ βαζηθφ
ζηνηρεηφ απνηειεί ην μχιν. Σα πιηθά πνπ ζπλππάξρνπλ ζε απηφ ην θσηηζηηθφ είλαη ην γπαιί ,
ηα led spots πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο θάησ απφ ην γπαιί θαη ην Φσηνβνιηατθφ.
Πξφθεηηαη γηα κία λεσηεξηζηηθή έθδνζε θσηνβνιαηαηθνχ θσηηζηηθνχ, πνπ ζπλδπάδεη ηελ
αηζζεηηθή κε ηελ νηθνινγία.

40

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ
3.1.1 Αμηνιόγεζε Ιδεώλ
ηόρνο: ηφρνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζρεδίαζε θαη ε θαηαζθεπή ελφο
επηδαπέδηνπ, θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν ή ηα
παξάγσγα ηνπ.
θνπόο: θνπφ απνηέιεζε ε κειέηε ησλ ηάζεσλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, αιιά θαη φισλ
ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζρεδίαζε, ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε
αλάπηπμε ηδεψλ πάλσ ζε απηά.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ησλ ζθίηζσλ επηιέρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα
πξέπεη λα πιεξεί ην λέν project, θαη απηά είλαη:













Πξσηνηππία θαη απιφηεηα ζρεδαζκνχ
Τςειή πνηφηεηα θαηαζθεπήο
Υακειφ έσο κέηξην θφζηνο παξαγσγήο
Μηθξφο έσο κέηξηνο ρξφλνο παξαγσγήο
Δχθνιε κεηαθνξά – κηθξφ βάξνο ζπζθεπαζίαο
Μεδεληθή έσο ειάρηζηε αλάγθε ζπληήξεζεο
Δξγνλνκία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επειημία ζηε ρξήζε
Διάρηζηε ρξήζε ζπλδέζεσλ
Διάρηζηε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ θαηά ηελ παξαγσγή
Υξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ
Μέγηζηε θάιπςε αλαγθψλ θαηαλαισηψλ
Μέγηζηε θάιπςε θαηαλαισηηθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην πξντφλ

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεληξψλνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ιίζηα
πεξηνξηζκψλ, ψζηε λα γίλεη πην μεθάζαξε ε αλαδήηεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Σν ηειηθφ πξντφλ δελ είλαη απαξαίηεην λα πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, φκσο φζν πην πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πξνζεγγίδεη,
ηφζν πην ηδαληθφ ζα είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηδεψλ, νη ηδέεο αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε:
 Σνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε αξρηθά (Πεξηγξαθή Πξντφληνο - ηφρνη)
 Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο
 Σηο αηζζεηηθέο πνηφηεηεο θάζε ηδέαο - ζθίηζνπ
 Σα ρξεζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηδέαο - ζθίηζνπ
 Σηο νηθνλνκηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο θάζε ηδέαο.
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Η ΣΔΛΙΚΗ ΙΓΔΑ ΠΑΡΑΣΙΘΔΣΑΙ ΠΑΡΑΚΑΣΧ:


Δηθόλα ξεαιηζηηθνύ κεγέζνπο

Δηθφλα 3.1.1.1
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3.1.2 Αλάπηπμε Σειηθήο Ιδέαο

Δηθφλα 3.1.2.1
ΙΓΔΑ: ηα παξαπάλσ ζθίηζα παξαηεξνχκε ηνπο παξάγνληεο έκπλεπζεο γηα ηελ επηινγή
ηεο ηδέαο.
1. ην πξψην ζθίηζν ε ζρεδίαζε θαη ε ζθέςε ηεο ξφδαο εκπλεχζηεθε απφ κηα κεραλή
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ηεο νπνίαο ε ξφδα απνηειείηαη ζηελ δηάκεηξν ηεο απφ Led
θψηα.
2. ην δεχηεξν ζθίηζν παξαηεξνχκε έλα δίζθν ν φπνηνο θέξεη ζηελ δηάκεηξν ηνπ Led
Spots.
3. Ο ίδηνο ηξνρφο έγηλε έλαπζκα ηεο νλνκαζίαο ηνπ θσηηζηηθνχ κνπ ζπζηήκαηνο, ν
νπνίνο νλνκάδεηαη Light Cycle πνπ ζηα Διιεληθά κεηαθξάδεηαη σο Φσηηδφκελνο
Κχθινο ή θχθινο πνπ θσηίδεη. Μπνξεί επίζεο λα νξηζηεί θαη σο Light Wheel πνπ
ζεκαίλεη θσηηδφκελνο ηξνρφο ε ηξνρφο πνπ θσηίδεη.
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Δηθφλα 3.1.2.2
ε απηφ ην ζθίηζν παξαηεξνχκε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ξεαιηζηηθή απεηθφληζε.
Η ξφδα θαη ην δηζθφθξελν είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ καζίθ μχιν καφλη. Σν δηζθφθξελν
απνηειείηαη απφ 6 led spots
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Πξόηαζε πεξεηαίξσ εμέιημεο ηεο ηδέαο

Δηθφλα 3.1.2.3
ΙΓΔΑ: ε απηφ ην ζθίηζν παξνπζηάδσ ηελ πξνηεηλφκελε εμέιημε θαη ηδέα γηα ην Light Cycle
κε ηε ρξήζε Φσηνβνιηατθνχ. Η ηδέα είλαη φηη ζε απηφ ην ζρέδην πξνζζέζακε έλα
Φσηνβνιηατθφ κνξθήο Flexible Solid Panel ( Κακππισκέλν Φσηνβνιηατθφ) πνπ κε απηφλ
ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε απνθπγή θαισδίσζεο θαη ε βέιηηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο.

45

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ
3.2 Αλαιπηηθή ρεδίαζε Σειηθήο Ιδέαο ζε CAD


Υώξνη πξνζαξκνγήο γηα ην Light Cycle

Δηθφλα 3.2.1
ε απηήλ ηελ εηθφλα παξαηεξνχκε φηη ε θαηαζθεπή κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε
νπνηαδήπνηε είδνπο θνιφλαο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Η θνιφλεο απηέο κπνξεί
λα είλαη ( μχιηλεο, ηζηκεληέληεο θ.α.).

Δηθφλα 3.2.2
ε απηήλ ηελ εηθφλα παξαηεξνχκε φηη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη ζε πφξηεο εηζφδνπ κε
ηζηκεληνθνιφλεο (φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ). Η πφξηεο απηέο κπνξεί λα είλαη ζε
ρψξνπο φπσο θήπσλ, ζπηηηψλ, μελνδνρείσλ θ.α.
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3.3 Φσηνξεαιηζηηθά ρέδηα

Δηθφλα 3.3.1

Δηθφλα 3.3.2
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Δηθφλα 3.3.3

Δηθφλα 3.3.4
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Δηθφλα 3.3.5

Δηθφλα 3.3.6

49

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ

Δηθφλα 3.3.7
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3.4 Σερληθά – Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα
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3.5 Καηαζθεπή Μαθέηαο
Σν πξψην βήκα ζηελ θαηαζθεπή ήηαλ ε δεκηνπξγία νδεγψλ, βάζεη ησλ νπίσλ, ζα
ηξνπνπνηνχληαλ νη ξφδεο. Σα θαινχπηα ήηαλ θηηαγκέλα απφ θφληξα πιαθέ πάρνπο:
9mm. ηελ επηθάλεηα επάλσ ζηα θφληξα πιαθέ ζρεδηάζηεθαλ ηέζζεξηο θχθινη κε
αθηίλεο 250-210mm θαη αληίζηνηρα 210-180mm. ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ην
ζηάκπν ζε θάζε επηκέξνπο θνκκάηη ηεο ζηεθάλεο κε γσλία 22,50. Έπεηηα,
ρξεζηκνπνηήζεθε καδέξη απφ καζίθ μχιν καφλη. Ρπζκίδνληαο πάληα ηα κέηξα αζθάιεηαο
ζε φια ηα κεραλήκαηα πιαλίζηεθε ε κηα πιεπξά ηνπ καδεξηνχ, ψζηε λα επηηεπρηεί
θαιχηεξε απφδνζε θνπήο ζηελ θνξδέια θαη ζηελ ζπλέρεηα πιαλίζηεθαλ θαη νη ππφινηπεο
ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ. Έπεηηα, θφπεθαλ ζηνλ ζνθνξνθνθηε ηα θνκκάηηα κε βάζε νδεγνχ
ζηηο 22,5ν . ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ ηα θνκκάηηα πνπ θνπήθαλ ζηα θαινχπηα απφ
θφληξα πιαθέ θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη ζηεθάλεο απφ ηεο ξφδεο ζε ζρήκα νθηαγψλνπ. Οη
θάζε ξφδα γηα λα θαηαζθεπαζηεί απνηεινχληαλ απφ ηξία φκνηα ζηεθάληα νθηαγψλνπ, ησλ
νπίσλ ηα ελδηάκεζα κέξε ηεο θάζε ζηεθάλεο ηνπο απνηεινχληαλ απφ θφληξα πιαθέ γηα
κεγαιχηεξε αληνρή. Δλ ζπλερεία αθνχ θνιιήζεθαλ ηα θνκκάηηα κε κηα εηδηθή θφιια γηα
καζίθ μχια , πήγαλ ζην κεράλεκα ηεο πξέζαο θαη αθέζεθαλ λα θνιιεζνχλ κηα κέξα.
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Σελ επφκελε εκέξα βγήθαλ νη δπν ξφδεο απφ ηελ πξέζα θαη ην επφκελν βήκα ήηαλ λα
θαηαζθεπαζηνχλ θαινχπηα γηα λα γίλεη ην μεγχξηζκα ζηηο ξφδεο. χκθσλα, κε ην θέληξν
ηεο θάζε ξφδαο μερσξηζηά ζεκαδεχηεθε ε αθηίλα πάλσ ζην θαινχπη πνπ είρε
πξνζαξκνζηεί ζηελ θνξδέια. Η δηαδηθαζία ηνπ μεγπξίζκαηνο ηεο κεγάιεο ξφδαο μεθίλεζε
κε αθηίλα 250mm. Φηάλνληαο ζην ηειηθφ ζηάδην μεγπξίζηεθε ε ξφδα απφ ηελ εμσηεξηθή
ηεο κεξηά κε κεγάιε πξνζνρή. Σν επφκελν βήκα, ήηαλ λα αξρίζεη ην μεγχξηζκα θαη απφ
ηελ εζσηεξηθή κεξηά ηεο ξφδαο. ε απηφ ην ζηάδην θηηάρηεθε δηαθνξεηηθφ θαινχπη πνπ ε
εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο ξφδαο πνπ είρε αθηίλα 250mm, πξνζαξκφζηεθε πάλσ ην
επηκέξνπο θνκκάηη
πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί σο νδεγφο
γηα ην μεγχξηζκα ηεο
εζσηεξηθήο κεξηάο κε αθηίλα 210mm. Φηάλνληαο ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ μεγπξίζκαηνο ηεο
κεγάιεο ξφδαο κε αθηίλα 250-210mm , πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ κηθξφηεξε ξφδα κε αθηίλα 210-180mm.
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Σειεηψλνληαο απφ ην μεγχξηζκα θαη γηα ηεο δπν ξφδεο , νη επηθάλεηεο έπξεπε λα ηξηθηνχλ.
Σν ηξίςηκν έγηλε ζην κεράλεκα ηεο ζβνχξαο κε γπαιφραξην Δ60. Με κεγάιε πξνζνρή
ηξίθηεθαλ νη ξφδεο ζε φιε ηνπο ηελ πεξίκεηξν. Δπίζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ
κηθξφηεξε ξφδα γηαηί έπξεπε λα ηξηθηεί νκνηφκνξθα γηα λα πξνζαξκνζηεί κέζα ζηελ
κεγάιε ξφδα ρσξίο ελδηάκεζα θελά. ηελ ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθε ε βάζε γηα λα
πξνζαξκνζηεί ε ξφδα. Σν ζρέδην ηεο βάζεο ήηαλ θπθιηθήο δηαηνκήο.
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Δηθφλα 3.5.16
Σν επφκελν βήκα ήηαλ νη εγθνπέο γηα ηα θαιψδηα πνπ ζα πεξλνχζαλ κέζα απφ ηηο ξνδέο.
Η εγθαηάζηαζε γηα ησλ θσηηζκφ έπξεπε λα γίλεη κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή θαη κε κεγάιε
ιεπηνκέξεηα. ε απηφ ην ζηάδην ζα έπξεπε λα γίλεη κία εγθνπή ζηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν
ηεο κηθξήο ξφδαο. Απηή ε δηαδηθαζία έγηλε ζην κεράλεκα ηεο ζβνχξαο. Έπεηηα,
πεξάζηεθαλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά νη ζηεθάλεο κε Ρνπηεξ γηα πην φκνξθν απνηέιεζκα.
Σέινο, ζηελ κηθξή ξφδα αλνηρηήθαλ εγθνπέο απφ ηελ αξηζηεξή αιιά θαη απφ ηελ δεμηά
κεξηά γηα λα ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ην δηζθφθξελν.
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Η θαηαζθεπή ηνπ δηζθνθξέλνπ
πκθψλα κε ηελ δηάκεηξν ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηεο ξφδαο θαηαζθεπάζηεθε θαη ε
αληίζηνηρε δηάκεηξνο ηνπ δηζθνθξέλνπ. Η αθηίλα ηνπ δηζθνθξέλνπ είλαη 180-140mm θαη
πάρνπο 30mm. Η αθηίλα θηηάρηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ε ξφδεο. Σα καδέξηα
πιαλίζηεθαλ, θνπήθαλ ζηηο αλάινγεο δηαζηάζεηο ζηελ θνξδέια, μερσλδξηζηηθαλ θαη
θνπήθαλ ηα θάιηζα ζην δηζθνπξίνλν. Έπεηηα, εκαδεχηεθαλ νη αληίζηνηρεο αθηίλεο γηα ηελ
δηαδηθαζία νθηάγσλνπ πάλσ ζην θαινχπη απφ θφληξα πιαθέ 9mm θαη κπήθαλ ζηελ
πξέζα γηα κηα κέξα. Σελ επφκελε κέξα , έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ηνπ
μεγπξίζκαηνο ζηελ θνξδέια θαη νη επηθάλεηεο ηξηθηήθαλ ζην κεράλεκα ηεο ζβνχξαο. Σν
ηειηθφ ζηάδην ήηαλ νη εγθαηάζηαζε γηα ηα 6 Led spot θαη νη εγθνπέο πνπ ζα
δεκηνπξγνχληαλ ζην δηζθφθξελν. Σν πξψην ζηάδην ήηαλ ην ζεκάδεκα γηα λα αλνηρηνχλ νη
νπέο γηα ηα Led spot. ην θάζεην ηξππάλη αλνίρηεθαλ νη νπέο κε δπν δηαθνξεηηθά
ηξππάληα θηεξνχ αθηίλαο 18mm θαη αληίζηνηρα 22mm. Σα θαιψδηα απφ ηα 6 Led spot
πεξλνχζαλ πεξηκεηξηθά κέζα απφ ην δηζθφθξελν κε εζσηεξηθή εγθνπή.
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Δηθφλα 3.5.33

Ηιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο
Η ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε έγηλε εζσηεξηθά ηεο δηακέηξνπ ηνπ δηζθνθξέλνπ κε
εζσηεξηθέο εγθνπέο ζηελ κηθξή ξφδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίζηεθε ε απφθξπςε
ηεο θαισδίσζεο. Η θφιιεζε ησλ θαισδίσλ έγηλε κε θαιάη , θαη γηα λα κελ παξακείλνπλ ηα
θαιψδηα γπκλά γηα ιφγνπο αζθάιεηαο κνλψζεθαλ κε κνλσηηθή ηαηλία. Η έληαζε ηνπ
ξεχκαηνο πνπ πεξλά αλάκεζα απφ ηα θαιψδηα είλαη ζηα 220 Volt.
Σν θάζε Led Spot αληηζηνηρίδεηαη ζηα 220 Volt κε 2,5 Watt.
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Φηλίξηζκα
Σειεηψλνληαο φια ηα ζηνηρεηά πνπ απαξηίδνπλ ην θσηηζηηθφ έκεηλε κφλν ην θηλίξηζκα ηνπ,
φπνηε γηα ην καζίθ μχιν καφλη επηιέρζεθε βεξλίθη ζαιάζζεο εμσηεξηθήο ρξήζεο ηεο
εηαηξεία ULTRAxyl Ocean mat, πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιία UV θαη
πιεξψληαο ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο VOC. Μεηέπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην
δηζθφθξελν ζπξέη γηα κεηαιιηθφ βεξληθφρξσκα ηεο εηαηξεία Morris. Οη επηθάλεηεο πξέπεη
λα ζηεγλψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 2-3 ψξεο γηα θαιπηέξα απνηειέζκαηα. Μεηά απφ 24 ψξεο νη
επηθάλεηεο ζα ηξηθηνχλ ειαθξά κε γπαιφραξην λνχκεξν 300, θαη ζα θηληξηζηνχλ γηα ην
ηειηθφ απνηέιεζκα. Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα.
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3.6 Κνζηνιόγεζε
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3.7 πζθεπαζία

Δηθφλα 3.7.1

75

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4

Σειηθά πκπεξάζκαηα
Σν Light Cycle είλαη έλα επηδαπέδηνπ θσηηζηηθφ ζχζηεκα εμσηεξηθνχ ρψξνπ, κε βαζηθφ
πιηθφ θαηαζθεπήο ην μχιν. Κάλεη ρξήζε εμ νινθιήξνπ ιακπηήξσλ led ζηελ πεξίκεηξν ηνπ
ελψ ζηελ κεηεμέιημε ηνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρξεζηκνπνηψληαο θαη Φσηνβνιηατθφ
ζχζηεκα. Παξέρεη αηκνζθαηξηθφ αιιά θαη επηθεληξσκέλν θσηηζκφ πιεξψληαο ηηο αλάγθεο
ηνπ ρξήζηε γηα αηζζεηηθή θαη αζθάιεηα ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα
απφιπηα νηθνινγηθφ πξντφλ πιήξσλ βηνδηαζπψκελν θαη θαηαλαιψλεη ειάρηζηε ελέξγεηα
ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ ηνπ, ιακπηήξσλ. Απφ άπνςε κνξθνινγίαο ην Light Cycle
απνηειείηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ θχθιν ζε ζρήκα νθηαγψλνπ, ζηνπ νπνίνπ ην εζσηεξηθφ
έρεη ηνπνζεηεζεί έλα δηζθφθξελν.
Πξφθεηηαη γηα έλα θαηαζθεχαζκα πςειήο αηζζεηηθήο κε ηε κνξθή ηνπ κειεηεκέλε
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εξγνλνκίαο. Αθφκε αλαδεηθλχεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζε
εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αθνχ θαη ζηνπο δχν νκφθεληξνπο θχθινπο, νη νπνίνη ην
απνηεινχλ, κνλαδηθφ πιηθφ είλαη ην μχιν. Παξάιιεια έρεη ηεζεί ππφ κειέηε θαη ε
θσηναγσγηκφηεηα θαη ε αληαλαθιαζηηθφηεηα, αθνχ έρεη ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ηεο
πεξηκέηξνπ, ηνπ εζσηεξηθνχ νθηαγψλνπ, πιηθφ γηα ηελ βέιηηζηε αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ επεηεχρζε ε ςεπδαίζζεζε πσο ην ίδην ην Light Cycle κεηαβάιιεηαη
ζπλερψο.
πκπεξαζκαηηθά ζε απηφ ην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ν ηειηθφο έιεγρνο γηα ην εάλ
θαιχπηνληαη νη παξάκεηξνη νη νπνίνη ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
 Πξσηνηππία Καηαζθεπήο
Όπσο ζε φινπο ηνπο ηνκείο έηζη θαη ζηνλ βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ είλαη πιένλ πνιχ ζπάλην
λα ζπλαληήζνπκε παξζελνγέλεζε. Πνιχ ζπρλά κάιηζηα, ζπλαληάκε παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ
επηηπρεκέλνπ πξντφληνο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ θσηηζηηθψλ
παξαηεξνχληαη λέα ζρέδηα ή ηδέεο βαζηζκέλα φκσο ζε παιαηφηεξεο δεκηνπξγίεο. Σν
πξνθείκελν φκσο ζρέδην δελ παξαπέκπεη ζε θάηη παξφκνην ελψ ε ρξήζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ πξψηε θφξα παξνπζηάδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε έλα θσηηζηηθφ.
χκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα αγνξάο ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δελ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά.
 Τςειή Πνηόηεηα Καηαζθεπήο
Η παξάκεηξνο απηή θαηαζηεί εθηθηή εμ αηηίαο ηεο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο μχινπ ε νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθε, ηεο ρξήζεο ηειεπηαίαο ιέμεο ηεο ηερλνινγίαο κεραλεκάησλ θαηά ηελ
παξαγσγή, ησλ επψλπκσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ αιιά θαη ηνπο ιακπηήξεο πςειήο
πνηφηεηαο
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 Δξγνλνκία θαη Λεηηνπξγηθόηεηα
Αθφηνπ κειεηήζεθε ε ζρέζε ηνπ πξντφληνο κε ην ρξήζηε θαηαγξάθεθαλ νη βαζηθνί
θαλφλεο εξγνλνκίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο σο
πξσηαξρηθφο ηξφπνο ζθέςεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε “ζέζε” ηνπ ρξήζηε σο πξνο ην πξντφλ
θαη αληίζηξνθα. Καηαγξάθεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε φπσο ε ζέζε
θαη ην χςνο ηεο νκάδαο LED, ν ηξφπνο αιιαγήο ηνπ ιακπηήξα θαη ε ζέζε ησλ θαισδίσλ,
ε επθνιία ηνπνζέηεζεο θαη κεηαθίλεζεο ηνπ θ.α. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην Light Cycle είλαη
πνιχ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε
 Μεδεληθή έσο ειάρηζηε αλάγθε ζπληήξεζεο
Σν Light Cycle είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα ρξεηάδεηαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή
ζπληήξεζε απφ ην ρξήζηε φπσο π.ρ. αιιαγή ιακπηήξσλ θαη επάιεηςε βεξληθηνχ
ζαιαζζήο εμσηεξηθήο ρξήζεο.
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πδήηεζε
Σν θνηλφ ζεκείν αλάκεζα ζε ρξήζηε θαη πξντφλ είλαη ην θσο. Σν θσο είλαη απηφ πνπ
παξάγεηαη απφ έλα θσηηζηηθφ θαη απηφ πνπ δέρεηαη ν ρξήζηεο σο «ππεξεζία» απφ ην
πξντφλ. Ο ρξήζηεο αγνξάδεη ην πξντφλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε κηαο βαζηθήο αλάγθεο,
απηήο ηεο δπλακηθφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ζθνηεηλφ ρψξν αιιά θαη
κε γλψκνλα ηελ αηζζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θσηηζηηθνχ ζην ρψξν. Τπάξρνπλ φκσο θαη
πξντφληα πνπ δελ θαιχπηνπλ θάπνηα βαζηθή αλάγθε αιιά δεκηνπξγνχλ κηα ηδηαίηεξε
αηκφζθαηξα κε ηε ρξήζε νπηηθψλ εθέ ε απιά κε κηα ξχζκηζε ηνπ θσηφο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ην YingFlu ηεο Carlotta de bevilacqu.
Καηά ηελ ζρεδίαζε ελφο θσηηζηηθνχ, ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε
ζέζε ηνπ αγνξαζηή-ρξήζηε θα λα απαληάεη ζε εξσηήκαηα πνπ ηνπ γελληνχληαη θαηά ηε
ρξήζε. Γηαηί ν ιακπηήξαο λα βξίζθεηαη ζε απηφ ην ζεκείν; Γηαηί ν δηαθφπηεο λα θάλεη
απηήλ ηε ιεηηνπξγία; Θα πξέπεη επίζεο θαηά ηε ζρεδίαζε λα πξνζδηνξίδεηαη έθηνο απφ ηε
θφξκα θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξντφληνο. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε καο, είλαη
απαξαίηεην λα ζθεθηνχκε ην ηη δεηάκε απφ ην πξνο ζρεδίαζε θσηηζηηθφ θαη πσο ζα καο ην
δίλεη ην πξντφλ. Μηα ζρέζε δξάζεο αληίδξαζεο νπζηαζηηθά ρξήζηε κε θσηηζηηθφ. εκείν
επαθήο αλάκεζα ζε ρξήζηε θαη πξντφλ είλαη ν ηξφπνο πνπ ξπζκίδεηαη ην θσο. Δίηε απηφ
ζεκαίλεη θάπνηνλ δηαθφπηε ηνλ φπνην ν ρξήζηεο αθνπκπά θαη ξπζκίδεη ην θσο, είηε
αιιάδνληαο ζέζε θάπνην επηκέξνπο θνκκάηη ηνπ θσηηζηηθνχ αιιάδνληαο ηαπηφρξνλα θαη
ηνλ ηξφπν ηνπ θσηηζκνχ. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια κε έλα
θσηηζηηθφ ζχζηεκα νξνθήο, αιιά ζηελ πεξίπησζε καο πνπ ην ζέκα καο εληάζζεηαη ζηελ
θαηεγνξία δαπέδνπ, ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζεκείν επαθήο
πξντφληνο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ην πξντφλ δηφηη θαιχπηεη αθφκε
κηα απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο.
Μηα απφ ηηο πην πεηπρεκέλεο δεκηνπξγίεο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ βαζηζκέλε ζε
κηα πνιχ δπλαηή ηδέα είλαη ν δηαθφπηεο ρεηξφο, ζρεδηαζκέλν απφ ηελ Achille Castiglioni ην
1968. Ο δηαθφπηεο θαιχπηεη κε κηα κηθξή θίλεζε ηνπ αληίρεηξα ηξεηο απφ ηηο πέληε
αηζζήζεηο. Αξρηθά ε αθή πηάλνληαο ηνλ δηαθφπηε θαη θνπλψληαο ην δάθηπιν καο. Έπεηηα
ην «θιηθ» φπνπ νθείιεηαη ζηελ θξνχζε δπν πιαζηηθψλ ηκεκάησλ ελψ ηαπηφρξνλα έρνπκε
ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ιακπηήξα. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκφκαζηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
ζρεδίαζεο φηη είλαη ν απξηαλφο πειάηεο θαη φηη ζα πξέπεη λα κέλεη πιήξσο
ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ρξήζε, ζπγθεθξηκέλα λα θαιχπηνληαη φιεο νη πηζαλέο αλάγθεο ηνπ
είηε είλαη ιεηηνπξγηθέο είηε αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα.
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6.1 Βηβιηνγξαθία
Γεψξγηνο Θ. Σζνπκήο. Σφκνο Β‟ Βηνκεραληθή αμηνπνίεζε Δπηζηήκε θαη ηερλνινγία ηνπ
μχινπ
(Θεζζαινλίθε 2007)


Ισάλλεο Καθαξάο «Σερλνινγία Ξχινπ 2» (Καξδίηζα 2004) εκεηψζεηο καζήκαηνο
σηήξηνο Καξαζηεξγίνπ. εκεηψζεηο καζήκαηνο «Μεραληθή Καηεξγαζία Ξχινπ 2»
(Καξδίηζα 2001)


 Γεψξγηνο Μαληάλεο. εκεηψζεηο καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηε Γνκή Ξχινπ»
(Καξδίηζα 2004)
 Γεψξγηνο Μαληάλεο. εκεηψζεηο καζήκαηνο «Δηζαγσγή ηηο Ιδηφηεηεο Ξχινπ»
(Καξδίηζα 2004)
6.2 Πεγέο
｛1｝http://www.viokef.com/www/el/the-news/94--led
｛2｝http://akismotogmailcom.blogspot.gr/2011/11/blog-post.html
｛3｝http://www.ylighting.com/
｛4｝www.wikipedia.org
http://www.selasenergy.gr/
www.epiplaspitiou.eu
www.bestprice.gr
www.elledecoration.com
www.boredpanda.com
www.plaisio.gr
www.designplaza.gr
www.1stdids.com
www.epipleon.gr
www.mueblesmodelk6.es
www.wfdt.teilar.gr
www.devetibalda.com
www.dornob.com
www.jaybean.com
www.homedit.com
www.juicydecorationideas.com
www.restorationhardware.com
www.digsdigs.com
www.manners.com
www.unicoitalia.it
www.thebellacottage.com
www.freshome.com
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6.3 Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ


Γηάγξακκα 2.1.1 Σα βαζηθά πιηθά ζε αξηζκνχο



Γηάγξακκα 2.1.2 χγθξηζε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ



Γηάγξακκα 2.1.3 Σα είδε ησλ ιακπηήξσλ



Γηάγξακκα 2.1.4 Σν εχξνο ησλ ηηκψλ



Γηάγξακκα 2.3.1 Πσιήζεηο παξαγσγηθψλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ειεθηξνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ (2006-2011)



Γηάγξακκα 2.3.2 Δγρψξηα αγνξά ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ αλά θαηεγνξία πξντφληνο
(2007-2011)
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6.4 Καηαγξαθή Πνζνζηώλ Έξεπλαο Αγνξάο
ην δείγκα ησλ εθαηφ (100) θσηηζηηθψλ πνπ παξαηέζεθαλ ηα πνζνζηά ησλ πιηθψλ
θαηαζθεπήο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:

























ίδεξνο ζε πνζνζηφ 44%
Αινπκίλην ζε πνζνζηφ 39%
Ξχιν ζε πνζνζηφ 21%
Ύαινο ζε πνζνζηφ19%
Πνιπαηζπιέλην ζε πνζνζηφ13%
Αθξπιηθφ ζε πνζνζηφ 12%
Πνιπκεξέο ζε πνζνζηφ 9%
Αηζάιη ζε πνζνζηφ 8%
Πιαζηηθφ ζε πνζνζηφ 5%
Ύθαζκα ζε πνζνζηφ 5%
Γέξκα ζε πνζνζηφ 5%
Πεξγακήλε ζε πνζνζηφ 5%
Μεζαθξπιηθφ ζε πνζνζηφ 4%
Fiberglass ζε πνζνζηφ 4%
Πνιπαλζξαθηθφ ζε πνζνζηφ 3%
Πνιππξνππιέλην ζε πνζνζηφ 2%
Μπξνχηδνο ζε πνζνζηφ 2%
Υαξηί ζε πνζνζηφ 1%
Πνιπαηζάλην ζε πνζνζηφ 1%
Νηθέιην ζε πνζνζηφ 1%
Πνιπνπξεζάλε ζε πνζνζηφ 1%
Οξείραιθνο ζε πνζνζηφ 1%
Πνιπεζηέξαο ζε πνζνζηφ 1%
Γξαλίηεο ζε πνζνζηφ 1%
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ην δείγκα ησλ εθαηφ (100) θσηηζηηθψλ πνπ παξαηέζεθαλ ηα πνζνζηά ησλ εηδψλ ησλ
ιακπηήξσλ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:






LED ζε πνζνζηφ 42%
Φζνξηζκνχ ζε πνζνζηφ 35%
Ππξαθηψζεσο ζε πνζνζην16%
Αινγφλνπ ζε πνζνζηφ 6%
Άιια ζε πνζνζηφ 1%

6.5 Πιήξεο Γείγκα Έξεπλαο Αγνξάο
ην δείγκα ησλ εθαηφ (100) θσηηζηηθψλ πνπ παξαηέζεθαλ ην εχξνο ησλ ηηκψλ
δηακνξθψζεθε σο εμήο:





ηηο ηηκέο θάησ ησλ 500 επξψ ην πνζνζηφ είλαη 32%
ηηο ηηκέο απφ 501 έσο 1000 επξψ ην πνζνζηφ είλαη 13%
ηηο ηηκέο απφ 1001 έσο 7000 επξψ ην πνζνζηφ είλαη 53%
ηηο ηηκέο άλσ ησλ 7000 επξψ ην πνζνζηφ είλαη 2%
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