
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ    _    ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ     _    ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΣΑ 

                                                                      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μ. ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ _ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ _MSc in Built Environment:Light &Lighting 

  

ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ_ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Μ. ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ _ 2012-2013 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                           1 

ΦΩΣ                                                                                                            ΜΕΣΟ-ΑΙΣΘΗΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  > Φωτιζόµενο Αντικείµενο (οπτικός στόχος) 

  > Χώρος (χρήση, λειτουργία, κλπ)  

  > Λαµπτήρας (είδος, απόχρωση κλπ) 

  > Φωτιστικό (τύπος φωτισµού, τρόπος, οπτικό εφέ) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                                        1Α 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ_ Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η αρχιτεκτονική µορφολογία του 
χώρου για τον οποίο µελετάµε τον φωτισµό. 

ΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ _ Ανάλογα µε την χρήση ενός χώρου σχεδιάζεται και προτείνεται ο φωτισµός του. 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ_ Η δηµιουργία ενός οπτικά ευχάριστου χώρου. Ψυχολογικές παράµετροι φωτισµού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ+ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ_ Στοιχείο της µελέτης είναι ο τρόπος τοποθέτησης – συντήρησης του 
προτεινόµενου φωτιστικού µοντέλου. 

ΚΟΣΤΟΣ_ Στοιχείο της µελέτης είναι το αρχικό κόστος καθώς και το κόστος λειτουργίας της 
φωτιστικής εγκατάστασης. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ_ Η ενεργειακή απόδοση της φωτιστικής εγκατάστασης. 

ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                            1Β    

Ανάλογα µε τη χρήση, τη λειτουργία, τη µορφή, τα υλικά, τις φόρµες, βασιζόµενοι στις Βασικές Αρχές 
φωτισµού, ένα σηµαντικό βήµα είναι η επιλογή του είδους φωτισµού (=τύπου) και εργαλείο τα 
φωτιστικά σώµατα και λαµπτήρες (οπτικά εφέ-απόχρωση φωτός-µορφή κ.α.) . Η διαφορετικότητα του 
τρόπου εκποµπής του φωτός (οπτικό εφέ) από το εκάστοτε φωτιστικό σώµα δηµιουργεί και προτείνει 
διαφορετικούς τρόπους σύλληψης του χώρου και φιλοσοφίας φωτισµού. Η διαφορετικότητα αυτή θα 
µπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν τύπος φωτισµού και πιο συγκεκριµένα Ατµοσφαιρικός, Έµµεσος, 
Άµεσος, ∆ιαθλασµένος, Σήµανσης-Περιστασιακός.        

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ_ Συγκρίνεται µε τον συννεφιασµένο ουρανό. Χαρακτηριστικό του η έλλειψη 
έντονων σκιάσεων και αντιθέσεων. 
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ΕΜΜΕΣΟΣ_ Ο έµµεσος φωτισµός χαρακτηρίζεται από την ανάκλαση του φωτός σε µια επιφάνεια 
(ανακλαστήρας) προς µια επιθυµητή κατεύθυνση Σηµαντικό στοιχείο η ανακλαστικές ιδιότητες του 
ανακλαστήρα. 

ΑΜΕΣΟΣ_ Ο άµεσος φωτισµός διαχωρίζεται σε κατευθυνόµενο και συγκεντρωτικό ανάλογα µε το 
εύρος του φωτεινού κώνου. Χαρακτηριστικό του η ύπαρξη έντονων σκιάσεων και ‘δραµατικού’ 
αποτελέσµατος. 

∆ΙΑΘΛΑΣΜΕΝΟΣ_ Η χρήση διαθλαστικών επιφανειών (µε ποικίλες ιδιότητε) µεταξύ λαµπτήρων και 
οπτικού στόχου επηρεάζει το οπτικό αποτέλεσµα. 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ_ Αποτελεί τον τύπο φωτισµού ο οποίος σηµατοδοτεί είτε επισηµαίνει 
µορφολογικά στοιχεία – καταστάσεις – περιστάσεις. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                   1Γ 

ΧΡΩΜΑ & ΦΩΣ_ Το χρώµα είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της οπτικής ανάγνωσης και 
κατανόησης του περιβάλλοντός µας. Είναι απαραίτητο για το διαχωρισµό της λεπτοµέρειας και την 
οπτική απόδοση του παρατηρητή. Σχετίζεται µε τις επιφάνειες και τα αντικείµενα του χώρου αλλά και 
µε τις πηγές του φωτός. Εκτός από την ποσότητα και ποιότητα του φωτός που απασχολούν το 
Σχεδιαστή Φωτισµού , σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει την εκάτοστε φωτιστική φιλοσοφία και 
µελέτη είναι το χρώµα.   

 

Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα που επηρεάζει το ανθρώπινο µάτι.               

  

Χρωµατική απόδοση του φωτός ανάλογα µε το µήκος κύµατος ‘λ’. 
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Όλα τα χρώµατα φωτός σύµφωνα µε CIE (Committé  Internationale de l’ Éclairage,) αναλύονται σε 
τρεις διαφορετικές χρωµατικές συντεταγµένες (ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες) την Κόκκινη (R), 
Πράσινη(G) και Μπλε (B) (Χρωµατικό Σύστηµα RGB). 

και ισχύει 1,0 (C) = r(R) + g(G) + b(B) 

 

Όπου 1,0 C είναι το χρώµα που 
αναζητούµε 

 

             Χρωµατοµετρικό τρίγωνο κατά CIE. 

r(R) µια ποσότητα Κόκκινο 

g(G) µια ποσότητα Πράσινο  

b(B) µια ποσότητα Μπλε. 

 

Από τον τύπο προκύπτει ότι 1=r+g+b, 
εποµένως για να προσδιοριστεί ένα 
χρώµα αρκεί να γνωρίζουµε δύο από τις 
τρεις συντεταγµένες του, 1-(r+g)=b.  Για 
να µην υπάρχουν όµως αρνητικές τιµές η 
CIE δηµιούργησε το χρωµατοµετρικό 
τρίγωνο στο οποίο κάθε συντεταγµένη 
δίνεται κατά άξονα Χ και Ψ. 

Σε αυτό το χρωµατοµετρικό τρίγωνο 
αποδίδεται -σε βαθµούς Κelvin- η 
απόλυτη θερµοκρασία φωτεινής πηγής 
(λευκού χρώµατος) που αποτελεί το 
σηµείο αναφοράς και σύγκρισης όλων 
των φωτεινών πηγών (καµπύλη 
PLANCK). Οι θερµοκρασίες όλων των  
φωτεινών πηγών που εκπέµπουν λευκό 
ή σχεδόν  

λευκό χρώµα και ταυτίζονται µε την Planckian καµπύλη, αποτελούν την «Σχετική Θερµοκρασία 
Χρώµατος» (Correlated Color Temperature – CCT) που χαρακτηρίζει την κάθε φωτεινή πηγή (τον 
κάθε λαµπτήρα).   

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ _ Εποµένως η Σχετική Θερµοκρασία Χρώµατος ή Θερµοκρασία 
Χρώµατος, αποδίδει την χρωµατική εντύπωση που έχει µια φωτεινή πηγή. Όπως ήδη 
προαναφέρθηκε η Θερµοκρασία Χρώµατος µετριέται σε βαθµούς °K (Kelvin) και κυµαίνεται από 
2700°K έως 6000°K για τις περισσότερες φωτεινές πηγές. 

Ενδεικτικά ένας λαµπτήρας πυρακτώσεως µε θερµό λευκό χρώµα φωτός έχει Θερµοκρασία 
Χρώµατος περίπου 2700°K, το φως που εκπέµπει περιέχει αρκετά µεγάλο ποσοστό κόκκινης 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και δίνει την εντύπωση «θερµού» φωτός. Ένας λαµπτήρας 
φθορισµού µε φως λευκό (ηµέρας) µε Θερµοκρασία Χρώµατος 6000°K-6500°K εκπέµπει φως που 
περιέχει αρκετά µεγάλο ποσοστό µπλε ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και δίνει την εντύπωση 
«ψυχρού» φωτός.  
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Γενικότερα η Θερµοκρασία Χρώµατος των φωτεινών πηγών έχει κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε την 
εντύπωση που προκαλεί στον παρατηρητή σε Θερµή, Ενδιάµεση και Ψυχρή. 

Θερµοκρασία Χρώµατος (°K)  (CCT) Κατηγοριοποίηση Φωτός 

 (CCT Classification) 

Σχόλιο 

Μέχρι 3300°K Θερµό Μεγάλο ποσοστό Κόκκινης 
ακτινοβολίας  

3300°K - 5300°K Ενδιάµεσό Μπλε – Κόκκινη ακτινοβολία 

Πάνω από 5300°K  Ψυχρό Μεγάλο ποσοστό Μπλε ακτινοβολίας  

Κατηγοριοποίηση φωτεινών πηγών σύµφωνα µε την Θερµοκρασία Χρώµατος (κατά CIE). 

Σηµείωση: Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Αγγλία, όπου και παρατηρείται µεγάλο ποσοστό της βιβλιογραφίας για τον Φωτισµό, 
υπάρχει και µια ενδιάµεση κατηγορία διάκρισης των φωτεινών πηγών µεταξύ 4000°K και 5300°K των οποίων το φως 
χαρακτηρίζεται σαν «δροσερό» (=cool). 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ_ Το χρώµα ενός αντικειµένου εξαρτάται από το 
µήκος ή τα µήκη κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που αντανακλά η επιφάνειά του. Στην 
περίπτωση που το προσπίπτων φως σε µια επιφάνεια δεν περιέχει µήκη κύµατος που ανακλώνται 
από την εν λόγω επιφάνεια τότε το αντικείµενο φαίνεται µαύρο.  

Ένα εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό των φωτεινών πηγών είναι ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης. Ο 
δείκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) ενός λαµπτήρα δείχνει την ικανότητα του εκάστοτε λαµπτήρα να 
αποδίδει σωστά τα χρώµατα. Για να προσδιοριστεί ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης των φωτεινών 
πηγών δηµιουργήθηκε από την CIE ένας Γενικός Κώδικας (color rendering index, CRI) µε κλίµακα του 
100 που εκφράζει την ακρίβεια της χρωµατικής απόδοσης των λαµπτήρων. Όσο πιο υψηλή είναι η 
τιµή του βαθµού CRI και κοντά στο 100 τόσο καλύτερα αποδίδονται τα χρώµατα των φωτιζόµενων 
αντικειµένων. Όσο η τιµή του CRI αποµακρύνεται του 100 τόσο η απόδοση των χρωµάτων γίνεται πιο 
προβληµατική. Στον πίνακα ΙΙΙ παρουσιάζεται η ταξινόµηση των δεικτών CRI σε σχέση µε την κλίµακα 
100 (Color Rendering Index, κατά CIΕ). 

Όπως είναι φανερό και στον παρακάτω πίνακα, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra, είναι από τα 
σηµαντικά στοιχεία που λαµβάνει υπόψη ο Σχεδιαστής φωτισµού και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 
την χρήση του χώρου για τον οποίο γίνεται η µελέτη. Ένα παράδειγµα είναι οι µουσειακοί χώροι και 
ένας υπόγειος χώρος στάθµευσης. Στην πρώτη περίπτωση όπου η ακριβής απόδοση των χρωµάτων 
είναι απαραίτητη θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες 1Α ή 1Β. στην δεύτερη περίπτωση οι 
λαµπτήρες που θα χρησιµοποιηθούν µπορούν να είναι κατηγορίας 2, 3 ή 4. 

 

Κατηγοριοποίηση 
φωτεινών πηγών 

∆είκτης χρωµατικής απόδοσης 
Ra (κατά CIE) 

Εφαρµογή 

1A Ra>90 Απαραίτητη η ακριβής απόδοση των χρωµάτων 

1B 90>Ra>80 Καλή απόδοση των χρωµάτων  

2 80>Ra>60 Μέτρια απόδοση των χρωµάτων ανεκτή 

3 60>Ra>40 Ανακριβής απόδοση των χρωµάτων 

4 40>Ra>20 Απόδοση των χρωµάτων άνευ σηµασίας   

      Κατηγοριοποίηση δείκτη χρωµατικής απόδοσης των φωτεινών πηγών. 
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Φωτεινή Ροή ‘Φ’ (luminous flux)                                                                                            2.1 

Η φωτεινή ροή είναι η ποσότητα του φωτός που παράγει µια φωτεινή πηγή προς όλες τις διευθύνσεις. 
Συµβολίζεται µε το γράµµα ΄Φ΄ και µονάδα µέτρησης είναι το lumen (lm). Σαν ορισµός ισχύει ότι 1lm= 
1/683 Watt στο µήκος κύµατος λ=555nm (κιτρινωπό φως) όπου το ανθρώπινο µάτι έχει την 
µεγαλύτερη ευαισθησία.  

 

Φωτεινή ένταση πηγής ‘I’ (intensity)                                                                                   2.2 

Φωτεινή ένταση ορίζεται ως η φωτεινή ροή ‘Φ’ µε συγκεκριµένη διεύθυνση από µια φωτεινή πηγή 
µέσα σε µικρή στερεά γωνία ΄ω΄. Συµβολίζεται µε το γράµµα ‘Ι’ δηλαδή      Ι = Φ / ω 

Μονάδα µέτρησης της Φωτεινής έντασης ‘Ι’ είναι η ‘candela’ (cd) (=καντέλα). 

 Φωτεινή ένταση πηγής (Ι) 

 

Ένταση φωτός ‘E’ (illuminance)                                                                                                        2.3 

Ένταση φωτισµού ορίζεται ως το ποσό της φωτεινής ροής, Φ, που προσπίπτει σε µονάδα µέτρησης 
επιφάνειας Α. Συµβολίζεται µε το γράµµα ‘Ε’ δηλαδή   Ε= Φ / Α (lumen/m²) 

Μονάδα µέτρησης της Έντασης είναι το lumen/m² = lux (λουξ) 

Ενδεικτικά έχουµε :  - ένταση ηλιακού φωτός 100.000 lux 

      - ένταση συννεφιασµένου ουρανού 5.000 - 10.000 lux 

      - ένταση φωτός φεγγαριού 0,25 lux 

      - ένταση φωτός σε χώρους εργασίας  100 – 1000 lux 
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Ενδεικτικές προτεινόµενες τιµές εντάσεως φωτισµού για διάφορες χρήσεις  δίνονται στον Πίνακα I1. 

Σηµείωση 1: Ανάλογα µε τον χώρο στον οποίο θέλουµε να υπολογίσουµε τον φωτισµό και ανάλογα µε 
τις δραστηριότητες µέσα σε αυτόν τα επίπεδα φωτισµού διαφέρουν. Για παράδειγµα, σε έναν χώρο 
γραφείων χρειαζόµαστε διαφορετική ένταση φωτός στην επιφάνεια εργασίας από την ένταση φωτός 
που χρειαζόµαστε σε ένα κατάστηµα ρούχων ή µια κατοικία. Επίσης µέσα στον ίδιο χώρο, π.χ. ένα 
γραφείο τα επίπεδα της έντασης του φωτός δεν είναι παντού τα ίδια. Κάπου µπορεί να ενδείκνυται η 
ένταση φωτός να φτάνει τα 500 lux ενώ σε άλλα σηµεία ή επιφάνειες του ίδιου χώρου χρειάζονται 
λιγότερα lux. 

 Ένταση φωτός (Ε) 

Λαµπρότητα ‘L’ (luminance)                                                                                                              2.4 

Λαµπρότητα ορίζεται ως η φαινοµενική φωτεινότητα, µιας επιφάνειας, που φθάνει στο µάτι ενός 
παρατηρητή. ∆ίνεται από τον τύπο L= I / A  

όπου   Ι είναι η φωτεινή ένταση της πηγής και Α η επιφάνεια. 

Μονάδα µέτρησης της Λαµπρότητας ‘L’ είναι candela ανά µονάδα επιφάνειας (=cd/m²)   

Σε περίπτωση που θέλουµε να υπολογίσουµε την λαµπρότητα µιας επιφάνειας την οποία βλέπουµε 
υπό γωνία θ, τότε η λαµπρότητα δίνεται από τον τύπο: 

L = I / Α’ 

Όπου Ι είναι η ένταση της φωτεινής πηγής και Α’=Ασυνθ η ορατή περιοχή υπό γωνία θ (επιφάνεια 
παρατήρησης υπό γωνία θ). 

 Λαµπρότητα (L). 

                                                           
1 Στοιχεία για τα επίπεδα εντάσεων φωτισµού βασισµένα σε IES (Illuminating Engineering Society) και CIBSE 
Lighting Guide LG6.  



ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ    _    ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ     _    ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΣΑ 

                                                                      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μ. ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ _ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ _MSc in Built Environment:Light &Lighting 

  

Φωτεινή απόδοση ‘η’ (efficacy)                                                                                                         2.5 

Φωτεινή απόδοση ‘η’ ορίζεται ως το κλάσµα του συνολικής φωτεινής ροής Φ, που εκπέµπει ένα 
φωτιστικό σώµα – φωτεινή πηγή προς την συνολική ενέργεια W που καταναλώνεται για να 
εκπέµπεται η φωτεινή ροή Φ.  ∆ίνεται από τον τύπο   η = Φ / W 

Μονάδα µέτρησης είναι το lumen ανά µονάδα ενέργειας watt (= lm/watt). 

Σηµείωση: είναι προφανές ότι το ποσό της ενέργειας που δεν µετατρέπεται σε φωτεινή ροή 
µετατρέπεται σε θερµότητα. 

 

Φωτιστική απόδοση ‘nE’ )                                                                                                                 2.6 

Η φωτιστική απόδοση ‘n E’ αναφέρεται στο ποσοστό απόδοσης και λειτουργικότητας ενός φωτιστικού 
και ορίζεται ως ο λόγος της φωτεινής ροής Φ που εκπέµπει ένα φωτιστικό προς την φωτεινή ροή Φολ 
που εκπέµπει η γυµνή λάµπα που χρησιµοποιείται για το συγκεκριµένο φωτιστικό. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ και ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ                                                                                               3 

Οι λαµπτήρες και τα φωτιστικά σώµατα είναι τα εργαλεία σχεδίασης και παρέµβασης στον χώρο µε 
τον φωτισµό. Η γνώση των δυνατοτήτων και ιδιοτήτων των λαµπτήρων και των φωτιστικών σωµάτων 
είναι σηµαντική έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η κατάλληλη φωτιστική επέµβαση.  

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ                                                                                                                                    3Α 

Από τον Thomas Edison (δηµιουργία του πρώτου λαµπτήρα) µέχρι σήµερα η τεχνολογία των 
λαµπτήρων έχει εξελιχθεί και συνεχώς εξελίσσεται. Παράγοντες όπως η κατανάλωση σε σχέση µε την 
φωτεινή απόδοση, η ποιότητα του παραγόµενου φωτός, οι επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία 
κυριαρχούν στην έρευνα και την τεχνολογία των λαµπτήρων. Η πληθώρα των λαµπτήρων όσον 
αφορά στην ισχύ, στην απόδοση, στο είδος φωτισµού (απόχρωση, χρώµα, δείκτης χρωµατικής 
απόδοσης, τρόπος διάχυσης του φωτός, διάρκεια ζωής κλπ) αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για τη 
σωστή επιλογή του λαµπτήρα σε σχέση µε τις οπτικές ανάγκες, ανάλογα µε το έργο και το επιθυµητό 
αποτέλεσµα και τη φιλοσοφία της φωτιστικής µελέτης. 

Υπάρχουν τρείς βασικές κατηγορίες λαµπτήρων στις οποίες εντάσσονται αρκετές υποκατηγορίες 
ανάλογα µε τους τρόπους κατασκευής τους, τα βασικά τους χαρακτηριστικά και την ενδεικνυόµενη 
χρήση τους. 

Α_ Λαµπτήρες Πυράκτωσης 

Β_ Λαµπτήρες Εκκένωσης Αερίων 

Γ_ Λαµπτήρες Φθορισµού 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ                                                                                                     3Α.1  

ΑΠΛΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ _ χαρακτηριστικό του απλού λαµπτήρα πυράκτωσης είναι το 
γεγονός ότι η παραγωγή φωτός βασίζεται στην πυράκτωση ενός νήµατος (το µεγαλύτερο ποσοστό 
ενέργειας -περίπου 90%- µετατρέπεται σε θερµότητα). 

  

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά  

 _ µικρή διάρκεια ζωής (1000-2000 ώρες) 

_ µικρή φωτεινή απόδοση (12lm/watt) 

_ µικρό κόστος 

_ καλός δείκτης χρωµατικής απόδοσης 
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ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ_ χαρακτηριστικό του λαµπτήρα αλογόνου είναι το γεγονός ότι η 
παραγωγή φωτός βασίζεται στην πυράκτωση ενός νήµατος και µέσα στο γυάλινο περίβληµα 
βρίσκονται µόρια αλογόνου (κύκλος αλογόνου). 

<ΚΥΚΛΟΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ: Τα αλογόνα που βρίσκονται στο εσωτερικό του λαµπτήρα όπως προαναφέρθηκε εµποδίζουν το 
µαύρισµα του λαµπτήρα. Το Βολφράµιο που εξατµίζεται από το νήµα δεν επικάθεται στο εσωτερικό του γυάλινου κελύφους 
γιατί ενώνεται µε τα µόρια των αλογόνων. Όταν τα µόρια αλογόνου ενωµένα µε αυτά του βολφραµίου έρθουν σε επαφή µε το 
νήµα αποθέτουν τα µόρια βολφραµίου ξανά πάνω στο νήµα, τα µόρια αλογόνου απελευθερώνονται και συνεχίζουν την ίδια 
διαδικασία >. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά  

 _ πολύ καλή ποιότητα φωτός 

_ φωτεινή απόδοση (25-35lm/watt) 

_ µικρό κόστος 

_ πολύ καλός δείκτης χρωµατικής απόδοσης 

_ ποικιλία σχηµάτων και τύπων 

 

 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ                                                                                         3Α.2  

Οι λαµπτήρες εκκένωσης αερίων βασίζονται σε εντελώς διαφορετική τεχνολογία από τους λαµπτήρες 
πυράκτωσης. Στους λαµπτήρες εκκένωσης δεν υπάρχει νήµα που πυρακτώνεται και εκπέµπει φως. 
Το φως παράγεται από ηλεκτρικές εκκενώσεις που προκαλούνται από διάφορα αέρια στο εσωτερικό 
του λαµπτήρα. Η ποιότητα και το χρώµα του φωτός που παράγει ο κάθε λαµπτήρας επηρεάζεται από 
τις εκάστοτε χηµικές ουσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό του (φθόριο, βολφράµιο, νάτριο, 
υδράργυρος, αλογόνα, κλπ) και τις συνθήκες (πίεση και θερµοκρασία) που επικρατούν µέσα στο 
γυάλινο περίβληµα του λαµπτήρα. 

Όλοι οι λαµπτήρες εκκένωσης παράγουν το φως απευθείας από την ηλεκτρική εκκένωση αν και σε 
ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται επικαλύψεις φωσφόρου για την καλύτερη απόδοση και την 
υψηλότερη ποιότητα φωτός. 

Για την τροφοδοσία των λαµπτήρων εκκένωσης χρειάζονται συστήµατα εκκίνησης για να 
επιτυγχάνεται η ηλεκτρική εκκένωση καθώς και να σταθεροποιείται η τάση του δικτύου µέσα στον 
λαµπτήρα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση των λαµπτήρων επιτυγχάνεται µε την 
χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων εκκίνησης.  
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Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες λαµπτήρων εκκένωσης: 

1. Λαµπτήρες Νατρίου χαµηλής πίεσης 

Χαρακτηριστικά: µέχρι και 200lm/watt / 16000 ώρες / κακή χρωµατική απόδοση αφού εκπέµπουν 
µονοχρωµατική ακτινοβολία (590nm). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των λαµπτήρων Νατρίου 
χαµηλής πίεσης είναι ότι αγγίζουν την µέγιστη απόδοσή τους 10 λεπτά της ώρας µετά την εκκίνησή 
τους. 

2. Λαµπτήρες Νατρίου υψηλής πίεσης 

Χαρακτηριστικά: φωτεινή απόδοση (140lm/watt), η διάρκεια ζωής (από 10000 ώρες µέχρι 25000 
ώρες)  αλλά και αυτή η κατηγορία ως επί το πλείστον έχει χαµηλό δείκτη χρωµατικής απόδοσης 
(CRI=25) επειδή το φως που εκπέµπουν έχει περιορισµένο φάσµα 

3. Λαµπτήρες Μεταλλικών ατµών (Αλογόνου Μετάλλου) 

Χαρακτηριστικά: Η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων είναι µεταξύ 6000 και 20000 ωρών ενώ έχουν 
σχετικά υψηλή φωτεινή απόδοση. Ανάλογα µε τα µείγµατα των χηµικών ουσιών που τοποθετούνται 
στους σωλήνες εκκένωσης ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης διαφέρει από 70 µέχρι 90. Για τον ίδιο 
λόγο το φάσµα της θερµοκρασίας χρώµατος κυµαίνεται από 3000°Κ (θερµό λευκό φως) έως 
20000°Κ. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σηµαντικοί λόγοι που οδήγησαν τους λαµπτήρες µεταλλικών 
ατµών να χρησιµοποιούνται σε πάρα πολλές χρήσεις (εµπορικές, επαγγελµατικές, ψυχαγωγικές). 

4. Λαµπτήρες Υδραργύρου 

Χαρακτηριστικά: 15000 – 25000 ώρες και η φωτεινή απόδοση 50-60lm/watt περίπου. Ο δείκτης 
χρωµατικής απόδοσης (CRI 55-60) σχετικά καλός για τις χρήσεις που προορίζονται οι συγκεκριµένοι 
λαµπτήρες (δρόµοι, εργοστάσια) και η θερµοκρασία χρώµατος γύρω στους 3500°Κ. 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ                                                                                                       3Α.3  

ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ _ Οι λαµπτήρες φθορισµού θα µπορούσαν να 
συµπεριληφθούν στους λαµπτήρες εκκένωσης αερίων γιατί ο τρόπος παραγωγής του φωτός είναι 
παρεµφερής. Τα βασικά µέρη ενός λαµπτήρα φθορισµού (ή λαµπτήρα φθορίου) είναι (α) ο γυάλινος 
σωλήνας που περιέχει αδρανή αέρια (αργό) και υδράργυρο, (β) τα ηλεκτρόδια και (γ) χηµικές ουσίες 
που καλύπτουν τον σωλήνα εσωτερικά (βόριο, βολφράµιο, πυρίτιο). Οι χηµικές ουσίες που 
καλύπτουν τον σωλήνα εσωτερικά χρησιµοποιούνται για την µετατροπή της UV ακτινοβολίας (που 
παράγεται στο εσωτερικό από την εκκένωση) σε ορατό φως. 

Οι λαµπτήρες φθορισµού είναι συνδεδεµένοι µε την παραγωγή ποσότητας φωτός µε εξαιρετικά 
χαµηλή κατανάλωση. Στην πράξη οι λαµπτήρες φθορίου έχουν κατά µέσο όρο 70-90lm/watt φωτεινή 
απόδοση. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι η θερµοκρασία χρώµατος ποικίλει όπως και η 
χρωµατική τους απόδοση ανάλογα µε τις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την επικάλυψη του 
σωλήνα εσωτερικά. Η θερµοκρασία χρώµατος κυµαίνεται από 3000°Κ (θερµό λευκό χρώµα) έως 
6000°Κ (χρώµα λευκό ηµέρας). 

Η λειτουργία των λαµπτήρων φθορισµού γίνεται σήµερα µε χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων 
εκκίνησης και τροφοδοσίας για την καλύτερη λειτουργία τους και εποµένως µεγαλύτερη απόδοση και 
διάρκεια ζωής. Κατά µέσο όρο η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων φθορίου αγγίζουν πλέον τις 20000 
ώρες ζωής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά από αρκετά µακρόχρονη χρήση η απόδοση των 
λαµπτήρων φθορισµού αρχίζει να µειώνεται.  
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Υπάρχουν πολλοί τύποι λαµπτήρων φθορισµού και χαρακτηρίζονται Τ5, Τ8, Τ2, Τ58, Τ10 ανάλογα µε 
τις διαστάσεις τους και τις διατοµές των σωλήνων. Υπάρχουν είδη κατάλληλα για όλες σχεδόν τις 
χρήσεις και η επιλογή του σωστού τύπου εξαρτάται κυρίως από τις φωτιστικές και χρωµατικές 
ανάγκες του χώρου.   

 

 

Ενδεικτική κατασκευή λαµπτήρα φθορισµού. 

 

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ _ Μια άλλη µορφή λαµπτήρα φθορισµού είναι οι συµπαγείς 
λαµπτήρες φθορισµού (κοινώς γνωστοί και ως λαµπτήρες «οικονοµίας»). Η τεχνολογία τους, η 
µέθοδος παραγωγής φωτός καθώς και η ποιότητα του φωτός είναι ανάλογες µε αυτήν των 
γραµµικών-σωληνωτών λαµπτήρων φθορίου. Η µεγάλη διαφορά τους είναι ότι στον λαµπτήρα 
εµπεριέχονται το τροφοδοτικό σύστηµα και ο µηχανισµός εκκίνησης. Ένα σηµαντικό επίσης 
χαρακτηριστικό των συµπαγών λαµπτήρων φθορίου είναι οι µικρές διαστάσεις και οι συµβατικές 
βάσεις (ντουί, Ε14, Ε27, Β22d) γεγονός που τους καθιστά εύκολους στη χρήση και την αντικατάσταση 
των κλασικών λαµπτήρων πυράκτωσης. 

Οι συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού µπορούν να αποδώσουν ποιοτικά ισάξιο φως µε τις λάµπες 
πυράκτωσης καταναλώνοντας το 1/5 της ενέργειας και έχοντας διάρκεια ζωής µέχρι και 15000 ώρες. 

Οι συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού έχουν βρει µεγάλη ανταπόκριση στις φωτιστικές µελέτες 
επαγγελµατικών χώρων και εµπορικών χρήσεων (τα γνωστά PL) χρησιµοποιώντας τους σε 
ενσωµατωµένα φωτιστικά οροφής. 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΨΥΧΡΑΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ-ΝΕΟΝ                                                                                3Α.4  

Ένας πολύ εύχρηστος τύπος γραµµικού φωτισµού είναι και οι λαµπτήρες ψυχράς καθόδου (cold 
cathode) και οι λαµπτήρες νέον. Η πιο συνήθης χρήση των λαµπτήρων ψυχράς καθόδου είναι σε 
κρυφούς φωτισµούς (κατασκευές από γυψοσανίδες) ενώ η πιο συνήθης χρήση των λαµπτήρων νέον 
είναι οι φωτιζόµενες διαφηµιστικές πινακίδες και σύµβολα καθώς και η χρήση τους για δηµιουργία 
κρυφών φωτισµών και φωτισµού υπογράµµισης.  

Το βασικότερα στοιχεία των λαµπτήρων ψυχράς καθόδου και νέον είναι ο σχετικά εύπλαστος 
σωλήνας (µεγάλη αντοχή στις µεταβολές της θερµοκρασίες), τα ηλεκτρόδια, (στα άκρα του σωλήνα) 
και το αέριο που αποδίδει και το χρώµα του λαµπτήρα. Οι λαµπτήρες ψυχράς καθόδου 
κατασκευάζονται σε πληθώρα διαφορετικών ποιοτήτων λευκού φωτός (θερµό-ενδιάµεσο-ψυχρό) και 
πολλά χρώµατα. Για το νέον κόκκινο χρώµα φωτός εισάγεται νέον, για µπλε χρώµα αργό και 
υδράργυρος, για κίτρινο άζωτο. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  LED                                                                                                                      3Α.5 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των LED είναι το πάρα πολύ µικρό µέγεθος (µερικά mm) και η εξαιρετική 
διάρκεια ζωής µέχρι και 100.000 ώρες. Τα LED εκπέµπουν λευκό (πολλές και διαφορετικές 
θερµοκρασίες χρώµατος), κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, µπλε πράσινο φως έχοντας καλή φωτεινή 
απόδοση.  

Χρησιµοποιούνται κυρίως για φωτισµό υπογράµµισης, σήµανσης και σηµειακό φωτισµό δίνοντας 
εντυπωσιακά οπτικά αποτελέσµατα. Επίσης σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι το γεγονός ότι δεν 
εκπέµπουν θερµότητα και έτσι είναι κατάλληλοι για φωτισµό ευαίσθητων αντικειµένων (κυρίως σε 
προθήκες και ράφια) όπου η φωτεινή πηγή βρίσκεται κοντά στο φωτιζόµενο αντικείµενο. 

 Τελευταία στην τεχνολογία των LED γίνονται έρευνες για την δηµιουργία λαµπτήρων LED 
κατάλληλων για φωτισµό χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα λαµπτήρες led αντικαθιστούν τους 
λαµπτήρες αλογόνου σε φωτιστικά σποτ µε ενδιαφέρον αποτέλεσµα.  

Ένας σηµαντικός τοµέας στον αρχιτεκτονικό φωτισµό όπου χρησιµοποιούνται τα led είναι οι κρυφοί 
φωτισµοί (κατασκευές µε γυψοσανίδες σε οροφές και τοίχους) µε ταινίες led καθώς και ο φωτισµός 
όψεων κτιρίων και επιφανειών χώρου µε πολύ ισχυρά led (high power led).   
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Σηµ.1: ‘Όταν για τον ίδιο χώρο προτείνονται δύο ή και παραπάνω είδη λαµπτήρων το σύµβολο (=) όταν δίνεται αποδίδει την 
καταλληλότερη λύση για τον γενικό φωτισµό χωρίς να αποκλείονται οι άλλες προτεινόµενες λύσεις για υπογράµµιση στοιχείων 
του χώρου και για δηµιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος και φωτιστικών αντιθέσεων. Στις περιπτώσεις εµπορικών και 
πολιτιστικών χρήσεων οι λαµπτήρες αλογόνου που προτείνονται µπορεί να µην είναι κατάλληλοι για γενικό φωτισµό αλλά 
απαραίτητη για τον φωτισµό αντικειµένων κι έργων τέχνης.  

Σηµ.2: Οι κωδικές ονοµασίες των λαµτήρων είναι σύµφωνα µε την OSRAM.  

Σηµ.3: Οι προτεινόµενες λύσεις είναι ενδεικτικές και χαρακτηρίζουν την καταλληλότερη λύση. Υπάρχει το ενδεχόµενο να 
χρησιµοποιηθούν και άλλα είδη λαµπτήρων αρκεί να καλύπτουν τις φωτιστικές, αισθητικές και οικονοµικές ανάγκες. 

Σηµ.4: Στις περιπτώσεις εκθεσιακών χώρων όταν φωτίζονται ευαίσθητα αντικείµενα όταν χρησιµοποιούνται λαµπτήρες 
αλογόνου πρέπει να διασφαλίζεται η µη εκποµπή υπεριώδους ακτινοβολίας.  

Σηµ.5: Τα LEDs είναι κατάλληλα για υπογράµµιση στοιχείων και εφέ σε όλους  τους χώρους και πλέον η τεχνολογία τους έχει 
αναπτυχθεί αρκετά έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται σε περισσότερες εφαρµογές όπως και στον γενικό φωτισµό χώρων. 
Ενδείκνυται η χρήση των λαµπτήρων LED σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχουµε ευαίσθητα αντικείµενα (µουσεία-προθήκες 
κλπ). 
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ                                                                                                                        3Β 

Τα φωτιστικά σώµατα όπως προαναφέρθηκε αποτελούν εργαλεία στα χέρια του σχεδιαστή για τη 
δηµιουργία ενδιαφέροντος φωτιστικού συνόλου. Σηµαντικό στοιχείο σε µια µελέτη φωτισµού είναι ο 
προσδιορισµός των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των φωτιστικών σωµάτων.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωµάτων αφορούν στον τόπο τοποθέτησης, τον τρόπο 
τοποθέτησης, τα είδη των λαµπτήρων που δέχονται, τον τρόπο εκποµπής του φωτός (τύπος 
φωτισµού) και την καταλληλότητα χρήσης των φωτιστικών σωµάτων σε εσωτερικό ή εξωτερικό-
υπαίθριο χώρο. 

Συγκεκριµένα τα φωτιστικά σώµατα ανάλογα µε τον τόπο και τρόπο τοποθέτησης κατηγοριοποιούνται 
σε: 

_ΧΩΝΕΥΤΑ (recessed) τοίχου-δαπέδου-οροφής-ψευδοροφής 

_ΚΡΕΜΑΣΤΑ (pendant) τοίχου-οροφής 

_ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (free stand) επιτραπέζια-επιδαπέδια 

_ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (surface wall-ceiling-floor) τοίχου-οροφής-δαπέδου 

_ΡΑΓΑΣ (track) οροφής-τοίχου 

Οι κατασκευαστές των φωτιστικών σωµάτων δίνουν στοιχεία για τους λαµπτήρες που «φορούν» τα 
φωτιστικά τους σώµατα (led, µεταλλικών ατµών, φθορισµού, αλογόνου κλπ), για την ανάγκη ή όχι 
χρήσης µετασχηµατιστών καθώς και για τον τρόπο εκποµπής του φωτεινού κώνου από το φωτιστικό 
(διάχυτος φωτισµός, στενός φωτεινός κώνος, σηµειακός φωτισµός κλπ).  

Η µελέτη και κατανόηση των φωτιστικών αναγκών ενός χώρου καθώς και των προδιαγραφών των 
φωτιστικών σωµάτων οδηγούν σε ορθή επιλογή των εργαλείων (=φωτιστικά σώµατα) µιας φωτιστικής 
µελέτης.  
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ                                                                                                                 4 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ2                                                                                                            4.1 

Οι γραφειακοί χώροι αποτελούν ίσως ένα από τα δυσκολότερα και ενδιαφέροντα πεδία του φωτισµού 
σε εσωτερικό χώρο. Το φως αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα στοιχεία ενός γραφειακού χώρου 
για τη  δηµιουργία άνετου και ευχάριστου περιβάλλοντος. Η «καλή» µελέτη φωτισµού αποσκοπεί σε 
δύο σηµαντικές παραµέτρους της οργάνωσης ενός επαγγελµατικού χώρου. Από τη µία πλευρά είναι η 
οικονοµική κατανάλωση του φωτιστικού σχήµατος (τεχνική παράµετρος) και από την άλλη η ευηµερία, 
ευεξία και άνεση των εργαζοµένων (ψυχολογική παράµετρος).  

Όσον αφορά στην τεχνική παράµετρο, όπως είναι γνωστό υπάρχουν κανονισµοί και καθοδηγήσεις για 
τις απαιτούµενες ή ενδεικνυόµενες τιµές εντάσεως φωτός (lux)  στις επιφάνειες εργασίας καθώς 
επίσης και για τους τύπους φωτισµού και λαµπτήρων που θεωρούνται οι καταλληλότεροι για τον 
φωτισµό γραφειακών χώρων (ηµιάµεσο-διαθλασµένο φως και λαµπτήρες φθορισµού). Συχνά 
αναφέρεται σαν µέσος όρος φωτός τα 500lux (Πίνακας VIII), τα οποία σε γενικές γραµµές και ανάλογα 
µε την λεπτοµέρεια της εκάστοτε εργασίας µπορούν να αποτελέσουν ικανοποιητικό επίπεδο 
φωτισµού και το οπτικό έργο να πραγµατοποιείται µε άνεση και ευκολία.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Στους κανονισµούς και προτεινόµενες σχεδιαστικές αρχές φωτισµού των Γραφειακών χώρων συµπεριλαµβάνονται και οι 
απαραίτητες βασικές γνώσεις για χώρους Εκπαίδευσης και ∆ιδασκαλίας. Η φύση των απαιτήσεων για Εκπαιδευτικούς χώρους 
ενίοτε συσχετίζεται µε τις απαιτήσεις για Γραφειακούς χώρους αλλά η σωστή φωτιστική µελέτη απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για 
τον συνδυασµό φυσικού και τεχνητού φωτισµού και εποµένως απαιτεί την συµβολή εξειδικευµένου Επιστήµονα. 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΡΗΣΗ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ (lux) 

Υποδοχή  200-300 

Γραφεία Υποδοχής  300 

∆ιάδροµοι  120-150 

Κλιµακοστάσια  120-150 

Αίθουσες Αναµονής * 150-400 

Γραφεία (γράψιµο, διάβασµα, δακτυλογράφηση, Η/Υ) 500 

Γραφεία Συσκέψεων ** 500 

Σχεδιαστήρια 750-1000 

Αναπαραγωγή Φωτοαντιγράφων  300 

Αρχεία – Βιβλιοθήκες  200 

Βιβλιοθήκες - Αναγνωστήρια 300-500 

Σηµειώσεις. 

* Η ελευθερία του Σχεδιαστή Φωτισµού σε χώρους όπου δεν είναι απαραίτητη η λεπτοµερής οπτική διάκριση είναι 
µεγαλύτερη κι έτσι π.χ. τα επίπεδα φωτισµού στις αίθουσες αναµονής µπορούν να ποικίλουν ανάλογα την φιλοσοφία και 
τις ανάγκες της φωτιστικής µελέτης.  

** Στις περιπτώσεις των γραφείων Σύσκεψης επιβάλλεται η πρόβλεψη και για χαµηλότερο φωτισµό στις περιπτώσεις 
προβολών και οµιλιών. 
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Στον Πίνακα παραπάνωI παρατηρεί κανείς ότι από τις προτεινόµενες τιµές εντάσεως φωτισµού που 
δίνονται για κάθε χώρο προκύπτει µια ποικιλοµορφία στον φωτισµό που δηµιουργεί ενδιαφέρον στο 
οπτικό περιβάλλον. Ακόµα και αν αυτή η ποικιλοµορφία δεν προέκυπτε από τις ενδεικνυόµενες τιµές 
φωτισµού θα έπρεπε να αποτελεί βασικό στοιχείο µιας φωτιστικής µελέτης. Όσον αφορά στις 
ψυχολογικές παραµέτρους του φωτισµού, είναι σηµαντικό ο σχεδιασµός που προτείνεται να 
αποφεύγει τη δηµιουργία ενός οπτικά µονότονου χώρου που θα «κουράσει» και θα «ενοχλήσει» τον 
χρήστη.  

Άλλα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασµό του φωτιστικού 
µοντέλου σε έναν χώρο εργασίας και επηρεάζουν άµεσα τον χρήστη είναι η οπτική άνεση, η οπτική 
ικανοποίηση και η οπτική απόδοση. Και οι τρεις προαναφερθείσες παράµετροι επηρεάζουν την 
ψυχολογική κατάσταση και την απόδοση στην εργασία.  

Η οπτική άνεση έχει να κάνει (α) µε τη δηµιουργία ενός ευχάριστου φωτιστικά περιβάλλοντος, χωρίς 
φωτιστικές υπερβολές που µπορούν να κουράσουν το µάτι και να αποτελέσουν πηγές θάµβωσης, 
καθώς επίσης (β) µε την ασφαλή και άνετη κίνηση, µετακίνηση και δραστηριότητα µέσα στον 
φωτιζόµενο χώρο. Παρεµφερής έννοια µε την οπτική άνεση είναι και η οπτική ικανοποίηση. Η οπτική 
ικανοποίηση σχετίζεται άµεσα µε τον φυσικό φωτισµό και τον προσανατολισµό του χώρου, µε την 
εµφάνιση ανθρώπων και αντικειµένων στον χώρο (ζωντανά-µουντά χρώµατα και τονικότητες), µε την 
διεύθυνση από την οποία προέρχεται το φως που πέφτει σε µια επιφάνεια εργασίας (αριστερόχειρες-
δεξιόχειρες), µε την φωτεινότητα στους τοίχους, τα ταβάνια και τα δάπεδα σε σχέση µε την 
φωτεινότητα της επιφάνειας εργασίας και γενικότερα η οπτική ικανοποίηση αφορά σε οποιαδήποτε 
παράµετρο του φωτισµού και του χώρου γενικότερα που µπορεί να βελτιώσει το οπτικό περιβάλλον 
δηµιουργώντας ένα ικανοποιητικό και ενδιαφέρον σκηνικό. Τέλος η οπτική απόδοση αφορά στο πότε 
και πώς ο προτεινόµενος φωτισµός επαρκεί στους χρήστες ώστε να φέρουν εις πέρας το οπτικό έργο, 
δηλαδή αν οι χρήστες βλέπουν καλά και θεωρούν αρκετό το φως κατά την εργασία τους. Η οπτική 
απόδοση εποµένως σχετίζεται άµεσα µε τις τιµές που δίνονται στον πίνακα VIII. Αξίζει όµως να 
σηµειωθεί ότι πολύ συχνά απαιτείται προσθετικός σηµειακός φωτισµός και άλλοτε λιγότερος 
φωτισµός για κάθε χρήστη επειδή οι ανάγκες φωτισµού µπορούν να διαφέρουν (ανάλογα µε την 
ηλικία, την εκάστοτε δραστηριότητα, την υποκειµενική ποιότητα και απόδοση της όρασης).  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι κάθε χώρος έχει συγκεκριµένες ανάγκες σε φως. Οι ανάγκες αυτές 
εξαρτώνται πρώτα από όλα από την χωροθέτηση και τον προσανατολισµό του χώρου και φυσικά από 
τις πιθανές γραφειακές εργασίες που θα λάβουν χώρα. Για παράδειγµα, διαφορετικά θα αντιµετωπίσει 
ο σχεδιαστής φωτισµού έναν γραφειακό χώρο µε λιγοστό φυσικό φως όπου οι χρήστες σχεδιάζουν 
από έναν χώρο µε άπλετο φως όπου οι χρήστες δακτυλογραφούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ένας χώρος σωστά φωτισµένος όταν χρησιµοποιούνται 
«έτοιµες φωτιστικές συνταγές». Το µόνο που θα µπορούσε να ειπωθεί είναι ότι υπάρχουν τρεις 
γενικοί τρόποι προσέγγισης για τον φωτισµό γραφειακών χώρων που µπορούν να αποτελέσουν την 
απαρχή της φωτιστικής φιλοσοφίας.  

Η πιο κοινή προσέγγιση που χρησιµοποιείται και σήµερα, είναι ο ενιαίος φωτισµός σε όλο τον χώρο 
δηλαδή ίδια ποσά φωτεινών εντάσεων (π.χ. 500lux) σε όλα τα σηµεία του χώρου (γραφεία, χώροι 
κίνησης, αναµονής κλπ). Ένα δεύτερο µοντέλο προσέγγισης είναι και πάλι η χρήση υψηλών 
επιπέδων φωτισµού σε χώρους όπου θεωρείται απαραίτητο (επιφάνειες εργασίας) και χαµηλότερο 
φωτισµό σε χώρους πρόσβασης και µετακίνησης. Ένα τρίτο µοντέλο είναι η παροχή ενιαίου επιπέδου 
φωτός σε όλον τον χώρο, αρκετό για πρόσβαση και µετακίνηση, και η δηµιουργία συστηµάτων 
ελέγχου (αυτοµατοποιηµένων και χειροκίνητων) για διαφοροποίηση (αύξηση – ελάττωση)  της 
έντασης του φωτός στις επιφάνειες εργασίας  ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Και τα 
τρία µοντέλα µπορούν να βοηθήσουν ώστε ο σχεδιαστής φωτισµού να προσεγγίσει µια µελέτη. ∆εν 
µπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιο από αυτά υστερεί έναντι των άλλων γιατί όπως ήδη προαναφέρθηκε, 
ο τρόπος και η φιλοσοφία επηρεάζονται από την εκάστοτε κατάσταση του χώρου (για παράδειγµα 
µπορεί να φαίνεται πιο ενδιαφέρον φωτιστικό µοντέλο εκείνο που δηµιουργεί διαφοροποιήσεις και 
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εναλλαγές µέσα στον ίδιο χώρο, αλλά κατά πόσο τέτοιες εναλλαγές του φωτός είναι θεµιτές σε ένα 
µικρό γραφείο;).  

Το φυσικό φως είναι ακόµα µια παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την σύνθεση της 
φιλοσοφίας φωτισµού. Εφόσον είναι δυνατόν και ο προσανατολισµός του χώρου το επιτρέπει η 
είσοδος του φυσικού φωτός παίζει σηµαντικό ρόλο στην ευεξία και άνεση των εργαζοµένων. Ο 
συνδυασµός χειροκίνητων και αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων σκιασµού και διαφοροποίησης της 
έντασης του τεχνητού φωτός σε συνάρτηση µε το φυσικό φως δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να 
µεταβάλλει τα επίπεδα φωτισµού στα ικανοποιητικά για εκείνον επίπεδα. Από την άλλη όµως πλευρά 
είναι δυνατόν το φυσικό φως να δηµιουργήσει οπτικά προβλήµατα όπως θάµβωση και ακραίες 
αντιθέσεις λαµπροτήτων (contrast)  που µπορούν να ενοχλήσουν τον χρήστη (σχ.18). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις γραφειακών χώρων µε άπλετο 
φυσικό φως όπου χρησιµοποιούνται οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στοιχεία του χώρου µε 
έντονες φωτιστικές αντιθέσεις ή πολύ έντονη λαµπρότητα είναι πολύ πιθανόν να αντανακλώνται στις 
οθόνες υπολογιστών δηµιουργώντας προβλήµατα στο οπτικό έργο. Γενικότερα σηµεία και γωνίες του 
χώρου που δεν φωτίζονται από το φυσικό φως είναι θεµιτό να φωτίζονται µε τεχνητό διάχυτο ή 
σηµειακό φως ώστε να ελαττώνεται η φωτιστική αντίθεση καθώς επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 
χρήση φωτιστικών σωµάτων µε «γυµνούς λαµπτήρες» και φωτιστικών µε πολύ έντονη λαµπρότητα.    

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ                                                                                                            4.2 

Ο φωτισµός των εµπορικών καταστηµάτων είναι ίσως ένας από τους πιο διαδεδοµένους τοµείς 
επέµβασης µε φως. Ο βασικός σκοπός των εµπορικών καταστηµάτων, η διαφήµιση και πώληση των 
προϊόντων, βασίζεται στην καλή οργάνωση ενός καταστήµατος, στον σχεδιασµό του και φυσικά στον 
τρόπο µε τον οποίο η βιτρίνα, ο χώρος γενικότερα και τα προϊόντα  φωτίζονται ώστε να έλκουν το 
ενδιαφέρον του καταναλωτή. 

Η πρόταση φωτισµού πρέπει να επηρεάζεται και να βασίζεται στο είδος του καταστήµατος (π.χ. 
πολυκατάστηµα, υπεραγορές («σούπερµάρκετ»), κοσµηµατοπωλείο, κατάστηµα ρούχων) και των 
προϊόντων που εµπορεύεται, καθώς και στις ανάγκες φωτισµού των καταναλωτών. Ο καταναλωτής 
εισερχόµενος στο εκάστοτε κατάστηµα πρέπει να νιώθει άνετα για να κινηθεί µέσα σε αυτό, να 
«εξετάσει» και αν είναι δυνατό να δοκιµάσει τα προϊόντα πριν αποφασίσει την αγορά τους. Ο τρόπος 
που πρέπει να προσεγγίσει ο σχεδιαστής φωτισµού την µελέτη φωτισµού διαφέρει ανάλογα µε την 
φιλοσοφία και το marketing κάθε επιχείρησης. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα κατάστηµα εκτός της βασικής του λειτουργίας (πώληση αγαθών) 
παραµένει ένας εσωτερικός χώρος. Η ποιότητα σχεδιασµού φωτισµού δεν αφορά µόνο στην 
οργάνωση της βιτρίνας ή των ραφιών. Όλα τα στοιχεία του χώρου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για 
να δηµιουργείται µια γενική, µια συνολική ποιοτική εικόνα στον καταναλωτή.   

Ένα σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την πρόταση µιας µελέτης φωτισµού, 
όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι η χρήση του καταστήµατος. Είναι γεγονός, παραδείγµατος χάριν,  
ότι ο καταναλωτής όταν εισέρχεται σε ένα σούπερµάρκετ γνωρίζει τι θέλει να αγοράσει σε αντίθεση µε 
εκείνον που εισέρχεται σε ένα κατάστηµα ρούχων επειδή τον έλκει η βιτρίνα του ή θέλει να δει τι 
µπορεί να αγοράσει µέσα σε αυτό. Στην πρώτη περίπτωση ο φωτισµός χρειάζεται να αποδίδει 
ικανοποιητικά επίπεδα φωτός στα ράφια ώστε ο καταναλωτής να βρίσκει το προϊόν που ψάχνει ενώ 
στη δεύτερη περίπτωση ο φωτισµός είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιεί το κατάστηµα για να 
«πείσει» και να εντυπωσιάσει τον καταναλωτή για την ποιότητα των αγαθών του. Εποµένως ανάλογα 
µε την χρήση του συγκεκριµένου χώρου πρέπει να δοθεί και η ιδιαίτερη προσοχή στον φωτισµό. 
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Υπεραγορές _ Πολυκαταστήµατα                                                                                               4.2.1 

Στα µεγάλα καταστήµατα («σούπερµάρκετ») – πίνακας IX- συνήθως τα επίπεδα φωτισµού αγγίζουν 
και τα 1000lux3 (µε φωτιστικά φθορισµού και µεταλλικών ατµών, βλ.κεφ.6), δηµιουργώντας µια 
χαρούµενη και φωτισµένη ατµόσφαιρα. Το γεγονός ότι ο καταναλωτής συνήθως γνωρίζει τι θέλει να 
αγοράσει σηµαίνει ότι ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στον φωτισµό των ραφιών µε τα προϊόντα, 
ώστε εύκολα και γρήγορα να βρίσκει αυτό που ψάχνει. Αξίζει να τονιστεί ότι τα ράφια πρέπει να 
φωτίζονται οµοιόµορφα καθ΄ όλο το ύψος τους ώστε να είναι εξίσου ευκρινή τα αγαθά και στα ψηλά 
και στα χαµηλά ράφια. Ακόµη ένα σηµαντικό στοιχείο είναι και ο φωτισµός των διαδρόµων µεταξύ των 
ραφιών (για ασφαλή µετακίνηση) καθώς και ο φωτισµός των ενδείξεων, σηµάνσεων και πινακίδων 
που πληροφορούν για τα προϊόντα που βρίσκονται σε κάθε διάδροµο4. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, 
κυρίως στους µεγάλους χώρους ενδείκνυται να φωτίζονται (µε άµεσο ή έµµεσο φωτισµό) τα όρια του 
χώρου, δηλαδή οι οροφές και οι τοίχοι. Είναι σηµαντικό γεγονός για την ψυχολογία του καταναλωτή, 
να δίνεται η σωστή αντίληψη του µεγέθους και των αναλογιών ενός τέτοιου καταστήµατος, καθώς 
επίσης να είναι εύκολα ορατές οι έξοδος, η θέση των ταµείων (µε αρκετό σηµειακό φωτισµό) και οι 
έξοδοι κινδύνου (φωτιστικά κινδύνου). Τέλος, τα τµήµατα προσφορών, καθώς και τµήµατα 
«delicatessen» (µε ειδικά και σχετικά ακριβά είδη, είναι καλό να αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό 
τρόπο απ’ ότι το γενικό φωτιστικό µοντέλο του καταστήµατος ώστε να «υπογραµµίζονται» και να 
τραβούν το οπτικό ενδιαφέρον του καταναλωτή. 

Καταστήµατα Γενικού Εµπορίου                                                                                             4.2.2 

Τα καταστήµατα Γενικού Εµπορίου αποτελούν ίσως το µεγαλύτερο τµήµα της «αγοράς» Φωτισµού. 
Αν και συνήθως οι µελέτες φωτισµού προδιαγράφουν επίπεδα γενικού φωτισµού της τάξης των 
500lux, δεν είναι απαραίτητο ότι η συγκεκριµένη ένταση φωτός αποτελεί κανόνα στις φωτιστικές 
µελέτες. Όπως συµβαίνει και στα µεγάλα καταστήµατα, η φιλοσοφία φωτισµού πρέπει να συµβαδίζει 
µε τη γενικότερη φιλοσοφία (=marketing) του κάθε καταστήµατος και ενίοτε να της δίνει έµφαση. 
Σίγουρα, ο βασικός στόχος είναι η διαφήµιση και πώληση των προϊόντων του καταστήµατος και ο 
φωτισµός πρέπει να προβάλλει και να αναδεικνύει την ποιότητα, το σχεδιασµό και την µορφή του 
κάθε προϊόντος. 

Η µεγάλη διαφορά µε τα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα είναι ότι ο πελάτης έχει συνήθως  χρόνο να 
κινηθεί µέσα στο κατάστηµα, να δοκιµάσει και να «εξετάσει» τα αγαθά. Εποµένως ο φωτισµός εκτός 
από την πρακτική του εφαρµογή (άνετη και ασφαλής κίνηση µέσα στο κατάστηµα, ασφαλής χρήση 
κλιµακοστασίων, κλπ) πρέπει να δηµιουργεί µια ατµόσφαιρα ψυχολογικής άνεσης και χαλάρωσης 
που να ευχαριστεί, να εντυπωσιάζει και γιατί όχι, να «µαγεύει» τον πελάτη. Τονίζεται ακόµη µια φορά 
ότι τα αγαθά που εµπορεύεται το κάθε κατάστηµα σαφώς πρέπει να φωτίζονται σωστά ώστε να 
αναγνωρίζεται η ποιότητα, η υφή και ο σχεδιασµός (design) τους. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης µια 
«αµφιλεγόµενη», πα’ όλα αυτά συχνή στην πράξη ποιότητα και ιδιότητα του φωτισµού˙ συχνά 
χρησιµοποιείται δραµατικός – θεατρικός φωτισµός, µε έντονες σκιές, φωτιστικές αντιθέσεις και χρώµα 
έτσι ώστε ένα αντικείµενο µέτριας ποιότητας (π.χ. ένα ρούχο) να παρουσιάζεται µε εντυπωσιακό 
τρόπο που να έλκει την προσοχή. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τις δυνατότητες που προσφέρει ο 
φωτισµός στην ανάδειξη των καταναλωτικών αγαθών.      

Όσον αφορά στο τεχνικό κοµµάτι του φωτισµού των εµπορικών καταστηµάτων θα πρέπει να δοθεί η 
κατάλληλη προσοχή στα φωτιστικά σώµατα που επιλέγονται ώστε να φωτιστεί ο χώρος σύµφωνα µε 
την φιλοσοφία του σχεδιασµού. Η κατανάλωση και η διάρκεια ζωής, η εύκολη αντικατάσταση των 
λαµπτήρων, η απόδοση των επιθυµητών επιπέδων φωτισµού καθώς και η αποφυγή θάµβωσης του 

                                                           
3 Η ένταση φωτός σε τέτοιου είδους καταστήµατα κυµαίνεται από 500-1000lux αλλά συνήθως µεταξύ 750 & 1000 lux 
4 Σηµειώνεται ότι τα φωτιστικά σώµατα που χρησιµοποιούνται για τα ράφια µε τα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται σχετικά 
κοντά πάνω από τα ράφια για να µην δηµιουργούνται σκιάσεις στα προϊόντα από τους διερχόµενους πελάτες και σε θέση 
τέτοια ώστε να φωτίζουν τις πινακίδες και ενδείξεις για τους διαδρόµους.   
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χρήστη είναι κάποια από τα βασικά τεχνικές ιδιότητες που πρέπει να προσδιορίσει ο σχεδιαστής 
φωτισµού.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περίοδοι λειτουργίας των καταστηµάτων είναι µεγάλες και έτσι συχνά για την 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνάρτηση µε τη διάρκεια ζωής των 
λαµπτήρων χρησιµοποιούνται, κυρίως για γενικό φωτισµό (συνήθως 300-500lux), φωτιστικά σώµατα 
µε λαµπτήρες φθορισµού (γραµµικούς και συµπαγείς). Ο φωτισµός φθορισµού λόγω της διάχυσής 
του πολύ συχνά χρησιµοποιείται σαν κρυφός φωτισµός. Ένα επίσης θετικό στοιχείο των λαµπτήρων 
φθορισµού είναι το γεγονός ότι δεν εκπέµπουν µεγάλες θερµότητες όπως οι λαµπτήρες αλογόνου και 
πυράκτωσης. Μεγάλες εκπεµπόµενες θερµοκρασίες µπορούν να ενοχλήσουν τους χρήστες και να 
προκαλέσουν ζηµιές σε τυχόν ευπαθή προϊόντα, όπως π.χ. ευαίσθητα ρούχα.  

Η εύκολη αντικατάσταση των λαµπτήρων είναι επίσης ένα γεγονός που πρέπει να µελετηθεί σωστά. 
Το γεγονός ότι τα καταστήµατα παραµένουν ανοικτά για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και συνεχώς 
µπαίνουν πελάτες σηµαίνει ότι το φωτιστικό µοντέλο πρέπει να διατηρείται ως έχει σχεδιαστεί. 
Καµένοι ή εξασθενηµένοι λαµπτήρες µπορούν να δηµιουργήσουν άσχηµη εικόνα του καταστήµατος 
στους πελάτες που το επισκέπτονται καθώς επίσης δυσχεραίνουν το οπτικό έργο των χρηστών. Στην 
άνεση των πελατών αναφέρεται επίσης και η αποφυγή χρήσης φωτιστικών σωµάτων που µπορούν 
να προκαλέσουν οπτική ενόχληση (θάµβωση). 

Ο ειδικός φωτισµός (ή καλύτερα ο σηµειακός φωτισµός)5 συνήθως προκύπτει από φωτιστικά στενών 
δεσµών αλογόνου και σπανιότερα µε λαµπτήρες µεταλλικών ατµών. Τέτοια συγκεντρωτικά φωτιστικά 
(σποτ) χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν µια πιο δραµατική-θεατρική εικόνα αναδεικνύοντας 
συγχρόνως αντικείµενα και αγαθά. Λαµπτήρες των 35-50-75 watt είναι οι πιο διαδεδοµένοι για τα 
φωτιστικά σποτ και φυσικά η επιλογή του είδους και των ιδιοτήτων (γωνία δέσµης φωτός, 
θερµοκρασία χρώµατος) πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ιδιότητες των φωτιζόµενων 
αντικειµένων. 

Τέλος σηµειώνεται ότι φωτιστικά που εκπέµπουν χρωµατισµένο φως, φωτιστικά LED όπως και οι 
οπτικές ίνες αποτελούν φωτιστικά σώµατα, συχνά χρήσιµα για την ολοκλήρωση ενός εντυπωσιακού 
φωτιστικού µοντέλου που έλκει την προσοχή δηµιουργώντας άνετη και «µαγική» ατµόσφαιρα. 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο φωτισµός των εµπορικών καταστηµάτων ,και όχι 
µόνο, αποτελείται από δύο οµάδες φωτιστικών σωµάτων ανάλογα µε τα οπτικά τους αποτελέσµατα. 
Από τη µια πλευρά είναι ο λειτουργικός φωτισµός, κατηγορία συνυφασµένη µε την ποιότητα και την 
ένταση του φωτός έτσι ώστε να πραγµατοποιείται το οπτικό έργο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
από την άλλη πλευρά ο αρχιτεκτονικός (=διακοσµητικός) φωτισµός που συνδέεται άµεσα µε τη 
δηµιουργία ενός εντυπωσιακού οπτικού περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσµατα που προκαλεί το 
ενδιαφέρον του θεατή.   

Βιτρίνα                                                                                                                                  4.2.3 

Η βιτρίνα αποτελεί ένα πολύ ευρύ τοµέα µελέτης όσον αφορά την αισθητική πλευρά αλλά και την 
πλευρά του φωτισµού. Σίγουρα είναι θεµιτό η σχεδιαστική της φιλοσοφία να συνδέεται µε τον 
σχεδιασµό του εσωτερικού του καταστήµατος αλλά πολλές φορές εκεί δίνεται ιδιαίτερη και 
περισσότερη προσοχή σε όλους τους τοµείς του σχεδιασµού. Ο τρόπος παρουσίασης, φωτισµού και 
στησίµατος ενός σκηνικού που συνθέτει την εξωτερική όψη-εικόνα ενός καταστήµατος αποτελεί και το 
µεγάλο στοίχηµα για τον σχεδιαστή. Πολύ συχνά οι καταναλωτές µπαίνουν σε ένα κατάστηµα γιατί 
προσελκύονται από τα προϊόντα του και τον τρόπο που αυτά παρουσιάζονται (διαφηµίζονται) στην 
βιτρίνα. Και πάλι θα µπορούσε να ειπωθεί ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστοί «κανόνες» και αρχές 
σχεδιασµού για µια βιτρίνα. Το γεγονός ότι τα αγαθά πρέπει να παρουσιάζονται και να φωτίζονται µε 

                                                           
5 Ο σηµειακός φωτισµός χρησιµοποιείται συνήθως για φωτισµό ραφιών και προθηκών ώστε να φωτιστούν αντικείµενα ή 
χρησιµοποιείται για να υπογραµµιστούν µε φως αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες και µορφολογικά στοιχεία του χώρου (σκάλες, 
κολώνες, εσοχές κλπ). 
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τον καλύτερο τρόπο για να τραβήξουν την προσοχή του περαστικού παραµένει ο βασικός σκοπός του 
σχεδιασµού.  

Το φάσµα των φωτιστικών σωµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια βιτρίνα είναι πολύ 
µεγάλο και καλύπτει σχεδόν όλη την γκάµα των λαµπτήρων. Αναλόγως µε την εικόνα που επιζητεί ο 
σχεδιαστής χρησιµοποιεί σηµειακό και διάχυτο φωτισµό µε λαµπτήρες φθορισµού, αλογόνων και 
µεταλλικών ατµών ώστε να διαµορφώσει την εικόνα του καταστήµατος προς τα έξω. Η επιλογή των 
οπτικών κώνων και των εντάσεων επηρεάζεται φυσικά από τις αναλογίες της βιτρίνας ούτως ώστε να 
φωτιστούν επαρκώς και σύµφωνα µε την µελέτη τα εµπορεύµατα της. 

Σηµαντικό στοιχείο της οργάνωσης µιας βιτρίνας είναι η εύκολη πρόσβαση στα φωτιστικά για τυχόν 
αντικατάσταση κατεστραµµένων λαµπτήρων. Η δυνατότητα µεταβολής της θέσης των φωτιστικών 
σωµάτων (π.χ. ράγες µε σπότ ή περιστρεφόµενες κεφαλές των φωτιστικών) καθώς και η δυνατότητα 
χρήσης, στο βαθµό που είναι εφικτό, διαφόρων ειδών λαµπτήρων (ισχύ-θερµοκρασία χρώµατος-
γωνία φωτεινού κώνου) από το ίδιο φωτιστικό είναι εξίσου απαραίτητη. Οι προβλέψεις αυτές δίνουν 
τη δυνατότητα για πολλαπλά και διαφορετικά φωτιστικά εφέ και µοντέλα σε ένα χώρο όπως η βιτρίνα 
που διαρκώς εξελίσσεται και µεταβάλλεται ανάλογα µε την εποχή6 και τη διατήρηση µιας 
ολοκληρωµένης φωτιστικής εικόνας. 

Αξίζει να σηµειωθεί το συχνό φαινόµενο της θάµβωσης (οπτική ενόχληση) των περαστικών από τα 
φωτιστικά σώµατα µιας βιτρίνας. Πρέπει να προβλεφθεί  σωστά η ακριβής θέση των φωτιστικών ώστε 
να φωτίζει σύµφωνα µε την µελέτη το αντικείµενο χωρίς να τυφλώνει τον περαστικό. Αυτό 
επιτυγχάνεται τοποθετώντας τα φωτιστικά έξω από το οπτικό πεδίο του περαστικού (π.χ. ψηλά στην 
βιτρίνα, πολύ χαµηλά φωτίζοντας προς το εσωτερικό της, πίσω από δοκάρια και κατασκευές κλπ). 

Τέλος, µια ακόµη παράµετρος της φωτιστικής µελέτης είναι και η εικόνα της βιτρίνας και του 
καταστήµατος όταν δεν είναι ανοικτό. Το πώς φαίνεται η βιτρίνα και γενικότερα το πώς ορίζεται ο 
χώρος του καταστήµατος κατά τις ώρες που παραµένει κλειστό πρέπει να είναι απόφαση του 
σχεδιαστή – σχεδιαστή φωτισµού (ορισµός ηλεκτρολογικών δικτύων, πια φώτα παραµένουν 
αναµµένα, κλπ). Είναι σηµαντικό ένας περαστικός να αντιλαµβάνεται σωστά τον σχεδιασµό του 
χώρου του καταστήµατος και να «εξετάζει» την βιτρίνα του και κατά τις ώρες που αυτό είναι κλειστό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Η βιτρίνα είναι το περισσότερο µεταβαλλόµενο στοιχείο σε ένα κατάστηµα. Αν και η εσωτερική αρχιτεκτονική ενός 
καταστήµατος µπορεί να παραµένει σταθερή η βιτρίνα συµβαδίζει συνεχώς µε την εποχή (χειµώνας, άνοιξη κλπ) και την 
περίοδο (Χριστούγεννα, Πάσχα, περίοδος Εκπτώσεων) και συνεχώς µεταβάλλεται ώστε να προκαλεί διαρκώς το οπτικό 
ενδιαφέρον του περαστικού. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
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Γενικότερα ο Φωτισµός (Σχεδιασµός Φωτισµού-Αρχιτεκτονικός Φωτισµός-Τεχνικός Φωτισµός) 
αποτελεί ένα σχεδιαστικό και συνθετικό εργαλείο κατά τη δηµιουργία και σύνθεση του χώρου. Η 
γνώση του φωτισµού όσον αφορά στους λαµπτήρες, στα φωτιστικά, στις ιδιότητες των υλικών και 
φυσικά στον τρόπο λειτουργίας (φυσική) φωτισµού αποτελούν τα πρώτα βήµατα στην πορεία 
σύνθεσης µε το φως. Η φαντασία και η εµπειρία επίσης. 

Υπάρχουν αντικειµενικά δεδοµένα και υποκειµενικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν την οποιαδήποτε 
φωτιστική παρέµβαση και δηµιουργία ανάλογα µε τη χρήση, τους χρήστες και φυσικά την αισθητική-
αναλογία-µορφολογία του χώρου. Ο Συνθέτης-Σχεδιαστής-∆ηµιουργός του χώρου είναι ο κύριος 
υπεύθυνος για τη δηµιουργία ενός πλήρους αρχιτεκτονικού συνόλου που προκαλεί τα συναισθήµατα 
του χρήστη και προσελκύει το οπτικό ενδιαφέρον. Ο Φωτισµός είναι ένα από τα συνθετικά που 
µπορούν να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην ολοκληρωµένη επίλυση και δηµιουργία του περιβάλλοντος 
γύρω µας. 

 

ΑΜΚ. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ (lux) 

Υπεραγορές γενικός φωτισµός   750-1000 

Υπεραγορές ράφια  500-1000 

Υπεραγορές διάδροµοι 300-500 

Υπεραγορές τµήµατα προσφορών  750-1000 

Υπεραγορές ταµεία 500 

Καταστήµατα γενικού εµπορίου γενικός φωτισµός  300-500 

Καταστήµατα γεν. εµπορίου πάγκοι-ράφια 500-700 

Καταστήµατα γεν. εµπορίου  750-1000 

Καταστήµατα γεν. εµπορίου βιτρίνες   1000-5000 

Αποθήκες  150 

Σηµειώσεις. 

* Τα επίπεδα φωτισµού στους χώρους που αναφέρονται στον πίνακα µπορούν να διαφέρουν από τις 
προτεινόµενες τιµές ανάλογα µε την φιλοσοφία σχεδιασµού και τις οπτικές ανάγκες της εκάστοτε 
φωτιστικής µελέτης.  

** Στα καταστήµατα γενικού εµπορίου το φωτιστικό µοντέλο µπορεί να διαφέρει πολύ από τις 
προτεινόµενες τιµές αρκεί να τηρείται η ασφάλεια κίνησης στον χώρο και να εξασφαλίζεται η οπτική 
άνεση του χρήστη. 

*** Όταν ο χώρος όπου γίνεται η φωτιστική µελέτη βρίσκεται σε περιοχή µε χαµηλά φωτιστικά επίπεδα 
(εκτός εµπορικών δρόµων, εκτός κεντρικών λεωφόρων) οι επιθυµητές τιµές φωτισµού µπορούν και 
είναι θεµιτό να είναι χαµηλότερες από τις προτεινόµενες.  
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