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Περίληψη: 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και 
το θέμα της αφορά την μελέτη ενεργειακής αποδοτικότητας  ειδική 
φωτοτεχνική μελέτη του κτηρίου στο όποιο στεγάζεται το τμήμα των 
Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι προαναφερθέντες μελέτες 
πραγματοποιούνται με χρήση του λογισμικού DIALux (πρόγραμμα 
προσομοίωσης και υπολογισμού φωτισμού). Αρχικά γίνεται αναφορά 
στα ιστορικά , χαρακτηριστικά στοιχειά αλλά και τα ειδή –κατηγορίες 
στα όποια χωρίζονται οι λαμπτήρες με έμφαση στα ειδή λαμπτήρων 
φώσφορου και Led. Επίσης, γίνεται εμβάθυνση στους ηλεκτρικούς 
λαμπτήρες η όποιοι χωρίζονται σε κάποιες υπό κατηγορίες, αναλύονται 
τα βασικά χαρακτηριστικά τους αλλά και η αρχή λειτουργιάς τους. 
Συμπληρωματικά, αναφέρονται τα ειδή των φωτιστικών σωμάτων , 
παρατίθενται πληροφορίες για το πως μπορούμε να επιλέξουμε το 
κατάλληλο φωτιστικό σώμα αλλά και τεχνικές-συντήρησης των 
συστημάτων. Έπειτα, περιγράφεται η σύγκριση των διάφορων 
τεχνολογιών με βάση κάποιον χαρακτηριστικών. Ειδικότερα, 
παρατίθενται και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Led  μιας 
και στην σημερινή εποχή η τεχνολογία LED έχει γίνει ευρέως γνωστή και 
τείνει να καθιερωθεί σε όλους τους τομείς. Αυτό γίνεται διότι η χρήση 
αυτής της τεχνολογίας είναι αυτή την στιγμή ο καλύτερος τρόπος 
εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπρόσθετα , αναλύονται και οι βασικές 
έννοιες της φωτοτεχνίας. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος 
λειτουργίας του λογισμικού DIALux καθώς και τα βήματα εισαγωγής 
των δεδομένων στο πρόγραμμα. Τέλος πραγματοποιούνται οι 
προσομοιώσεις των τεσσάρων υπό μελέτη χώρων, παρουσιάζονται τα 
δεδομένα εισόδου - εξόδου και καταγράφονται τα αντίστοιχα 
συμπεράσματα. 
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ABSTRACT 

 

This thesis conducted at the Department of Mechanical Engineering of 
the University of Western Macedonia and the issue of the energy 
efficiency study FOTOTECHNIKI special study of the building that houses 
the department of Mechanical Engineering. The aforementioned studies 
performed using the DIALux software (simulation program and 
calculating lighting). Initially referring to historical, characteristic 
features and kinds -Category in any split lamps with focus on kinds of 
lamps and Led phosphorus. Also, it becomes deeper to light bulbs which 
are divided in some categories, analyzes the basic characteristics and 
principle of operation. Additionally, refers to the types of luminaires are 
given information on how we can choose the suitable luminaire and-
technical maintenance of the systems. Then describes the comparison of 
various technologies based on any characteristics. In particular, given 
the advantages and disadvantages of Led since nowadays the LED 
technology has become widely known and tends to introduce in all 
areas. This is because the use of this technology is currently the best way 
to save energy. Additionally, analyzed and the basic concepts of 
illumination design. Then describe how the DIALux software operation 
and the import steps of the data in the program. Finally made 
simulations of the four areas under study, presented the data input - 
output and recorded the corresponding conclusions. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Ιστορική αναδρομή των λαμπτήρων 
 
Η πρώτη λάμπα εφευρέθηκε περίπου το 70.000 π.Χ., χρησιμοποιώντας ένα κοίλο βράχο ή 
ένα κοχύλι γεμισμένο με ξερά χόρτα ή βρύα που τα εμπότιζαν με ζωικό ή φυτικό λίπος. 
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται ακόμα και στις μέρες μας σε λυχνάρια ή καντήλια συνήθως 
στις θρησκευτικές μας τελετές. Οι άνθρωποι άρχισαν να μιμούνται τα φυσικά σχήματα και 
να την μετατρέπουν σε έργο τέχνης αλλάζοντας τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, κεραμικά, 
μάρμαρο και μεταλλικές λάμπες. Αργότερα προστέθηκαν φιτίλια για τον έλεγχο του ρυθμού 
της καύσης. Γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ., οι Έλληνες άρχισαν να κάνουν λάμπες από πηλό για 
να αντικαταστήσουν της δάδες χειρός. Η λέξη λάμπα, που χρησιμοποιείται διεθνώς (lamp) 
έχει ελληνική ρίζα. Τον 18ο αιώνα, εφευρέθηκε ο καυστήρας, μια σημαντική βελτίωση στο 
σχεδιασμό του λαμπτήρα. Η πηγή καυσίμου ήταν τώρα κλεισμένη σε σφιχτά μεταλλικά 
δοχεία και ο έλεγχος της έντασης της καύσεως του καυσίμου και της έντασης του φωτός 
γίνεται πλέον με ένα ρυθμιζόμενο μεταλλικό σωλήνα. Επίσης, μικρές γυάλινες καμινάδες 
προστέθηκαν σε λαμπτήρες τόσο για την προστασία της φλόγας όσο και για τον έλεγχο της 
ροής του αέρα σε αυτή. Ο Φρανσουά Πιέρ Αμί Αργκάν ,ένας Ελβετός φυσικός και χημικός 
είναι υπεύθυνος για την εφεύρεση λάμπας λαδιού με κοίλο κυκλικό φιτίλι που 
περιβαλλόταν από γυάλινη καμινάδα το 1783.Το 1792, έγινε η πρώτη εμπορική χρήση του 
φυσικού αερίου για φωτισμό από τον Γουίλιαμ Μέρντοχ  χρησιμοποιώντας φωταέριο για 
τον φωτισμό στο σπίτι του. Ο Γερμανός εφευρέτης Φρίντριχ Γουίνστον ήταν το πρώτο 
πρόσωπο για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για φωτισμό αερίου άνθρακα το 1804 με χρήση 
φυσικού αερίου που αποστάζεται από ξύλο. Κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 
1799.Ο πρώτος ηλεκτρικός λαμπτήρας τόξου άνθρακα εφευρέθηκε το 1801 από τον Άγγλο 
χημικό Χάμφρεϊ Ντέιβι. Ο συγκεκριμένος λαμπτήρας ήταν η έμπνευση για όλους τους 
λαμπτήρες τόξου που χρησιμοποιούν την τρέχουσα λειτουργία μέσω διαφόρων ειδών 
πλάσματος αερίου, π.χ. λάμπες φθορίου. Την δεκαετία του 1860, ο Βρετανός φυσικός και 
χημικός Σερ Τζόζεφ Σουάν ξεκίνησε να πειραματίζεται στην κατασκευή λάμπας 
πυρακτώσεως με νήμα άνθρακα με επιτυχία αλλά το νήμα καταστρεφόταν. Την δεκαετία 
του 1970 δοκίμασε να το ξαναδοκιμάσει αφαιρώντας τον αέρα με τον οποίο ερχόταν σε 
επαφή το νήμα άνθρακα και αντικαθιστώντας αυτό με σκληρές ίνες γιαπωνέζικου 
μπαμπού. Δυστυχώς για αυτόν, ο Τόμας Έντισον είχε υποβάλει ήδη αίτηση ευρεσιτεχνίας 
για έναν όμοιο λαμπτήρα κενού. Ο Φρίντριχ Μέιερ ,ο Χάνς Σπέινερ και ο Έντμουντ Γκέρμερ 
κατοχύρωσαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έναν λαμπτήρα φθορισμού το 1927. 
Εφαρμόζοντας διαφορά δυναμικού μεταξύ ατμών υδραργύρου και με επικάλυψη 
βηρυλλίου στο εσωτερικό πέτυχαν την κατασκευή του λαμπτήρα φθορισμού. Η επικάλυψη 
βηρυλλίου αντικαταστάθηκε, λόγω της τοξικότητάς του, από άλλες χημικές ουσίες 
φθορισμού που ήταν ασφαλέστερες. Ο λαμπτήρας αλογόνου βολφραμίου, ένας 
βελτιωμένος τύπος του λαμπτήρα πυρακτώσεως, εφευρέθηκε από τους Έλμερ Φρίντριχ και 
Έμμετ Γουάιλυ .Το 1960, ένας καλύτερος λαμπτήρας αλογόνου εφευρέθηκε από τον 
Φρίντριχ Μόμπυ ,μηχανικό της General Electric. Όλοι οι παραπάνω τύποι λαμπτήρα αλλά 
και οι εφευρέτες τους ικανοποίησαν την ίδια ανθρώπινη ανάγκη ανά τους αιώνες, την 
ανάγκη να ενισχύεται μία από τις πέντε μας αισθήσεις, η όραση. Ο σχεδιασμός και η 
αρχιτεκτονική συνέβαλαν στην εξέλιξη του λαμπτήρα ως έργο τέχνης εξυπηρετώντας την 
εκάστοτε τεχνοτροπία διακόσμησης και αισθητικής του χώρου. 
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1.2 Δημιουργία του πρώτου λαμπτήρα 
 
Για τον λαμπτήρα πυρακτώσεως το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υποβλήθηκε από τους 
Henry Woodward και Matthew Evans, το 1874, σχεδόν πέντε χρόνια πριν την ανάπτυξη του 
γνωστού σε όλους μας, λαμπτήρα Edison. Ήταν πιθανότατα όμως, ο Γερμανός χημικός 
Herman Sprengel ο οποίος πρωτοστάτησε στην λαμπτήρα κενού το 1865.Αν και ο Edison 
δεν εφηύρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως, ωστόσο ήταν αυτός που έθεσε τη 
θεωρία σε εφαρμογή και ο πρώτος που εμπορευματοποίησε το λαμπτήρα. 
Η δομή του πρώτου επιτυχημένου λαμπτήρα Edison ήταν από ανθρακούχο νήμα 
βαμβακιού, εγκατεστημένο σε ένα γυάλινο κώδωνα κενού αέρος. Η διάρκεια ζωής του 
πρώτου λαμπτήρα Edison ήταν 45 ώρες. Αμέσως μετά ο Edison άρχισε να πειραματίζεται με 
τον άνθρακα, ως νήμα. Ο άνθρακας, ως νήμα ήταν πιο επιτυχημένος και σε μερικούς μήνες 
η παραγωγή των λαμπτήρων είχε αυξηθεί. Το 1879, ο Edison παρέθεσε την πρώτη δημόσια 
επίδειξη για τη νέα εφεύρεσή του στο Menlo Park του New Jersey. Ως και βαγόνια 
χρησιμοποιήθηκαν για να στεγάσουν το πλήθος των επισκεπτών που παρακολούθησαν 100 
λαμπτήρες να ανάβουν, για φωτισμό των οδών, του εργαστηρίου και του σταθμού του 
Menlo Park. Κάθε λαμπτήρας είχε περίπου 100 ώρες διάρκεια ζωής, υπολογίστηκε πως 
απέδιδε 16 candle και κατανάλωνε περίπου 100W. Ως το 1880 ο Edison πειραματίζεται και 
με άλλα υλικά για τα νήματα, όπως το ξύλο, τα χόρτα, το μαλλί και το μπαμπού. Στις 17 
Ιανουαρίου του 1880, ο αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 223898 δόθηκε στον Edison για 
τον ηλεκτρικό του λαμπτήρα. Το 1881, μόλις δύο χρόνια μετά τον πρώτο λαμπτήρα, το 
ατμόπλοιο «Columbia» φωτιζόταν με χιλιάδες από αυτούς. Εκτός των άλλων, ο Joseph 
Swan, θεωρείται επίσης εφευρέτης του λαμπτήρα πυρακτώσεως. Ο Swan δημοσιοποίησε 
την εφεύρεσή του σε περίπου 700 άτομα στο Newcastle-upon-Tyne στις 5 Φεβρουαρίου 
1879. 
 

1.3 Ιστορία λαμπτήρων φθορισμού 
 
Η ανάπτυξη των ευθύγραμμων λαµπτήρων φθορισµού έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 
1930 (το 1936), όπου η διάμετρος τους ήταν αρκετά ογκώδης, 51mm (Τ17). Τη δεκαετία του 
1950 έγιναν οι πρώτες σημαντικές βελτιώσεις µε τη δημιουργία των Τ12 και µε 38mm 
διάµετρο. Μέρος των βελτιώσεων ήταν και η εμφάνιση των συµβατικών ballast (CCG: 
Conventional Control Gear). Στα τέλη του '70 και αρχές του '80 (το 1978) µια νέα γενιά 
λαµπτήρων Τ8/Φ26mm άρχισε να αντικαθιστά τις Τ12. Νέοι, ανθεκτικότεροι τύποι 
φωσφόρου και µείωση 10% της ισχύος αποτέλεσαν µερικά από τα νέα χαρακτηριστικά. Σε 
συνδυασµό µε τη γέννηση των ηλεκτρονικών ballast (ECG: Electronic Control Gear), τα 
συστήµατα Τ8 προσέφεραν πλέον ποιοτικότερο και µεγαλύτερης διάρκειας ζωής φωτισµό. 
Το 1995 η επόµενη εποχή εξέλιξης παρουσίασε τα νέα συστήµατα Τ5/Φ16mm Υψηλής 
Απόδοσης (HE: High Efficiency) στην αγορά. Οι λαµπτήρες αυτοί είναι 50mm κοντύτεροι και 
40% λεπτότεροι από τους αντίστοιχους Τ8 και λειτουργούν µόνο µε ηλεκτρονικά ballast. Με 
αυτούς δώθηκε µεγάλη ώθηση στην κατασκευή µικρότερου µεγέθους, καθώς και 
αρχιτεκτονικών φωτιστικών σωµάτων. Η µέγιστη φωτεινότητα επιτυγχάνεται στους 35°C 
συγκριτικά µε τους 25°C των Τ8, προσφέροντας έτσι µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 
(τουλάχιστον 5%). Το 1996 η οικογένεια Τ5 λαµπτήρων ολοκληρώθηκε µε τις υψηλότερες 
αποδόσεις των Τ5/Φ16mm Υψηλής Φωτεινής Ροής (HO: High Output) σε ίδια µήκη µε τους 
''ΗE''. Το 1999 το τρίτο µέλος της οικογένειας λαµπτήρων Τ5/Φ16mm εισήχθη στην αγορά, 
µε κυκλικό σχήµα και µε 50% µεγαλύτερη φωτεινότητα από τις κυκλικές Τ8. 
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1.4 Η ιστορία των λαμπτήρων LED 
 
Το φως LED, πρώτοεφευρέθηκε στη Ρωσία τη δεκαετία του 1920 από τον Oleg 
Vladimirovich Losev. Ο Losev παρατήρησε ότι: οι δίοδοι που χρησιμοποιούσαν οι 
ραδιοφωνικοί δέκτες, παρήγαγαν φως όταν διερχόταν από αυτές ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, το 
1927 παρουσίασε σε μια έκθεση το πρώτο LED. Ωστόσο, πολλά από τα επιτεύγματά του 
έχουν αγνοηθεί και ατόνιστει (μέχρι και το όνομά του, εμφανίστηκε ως Lossew).  
Συγκεκριμένα, ο Losev κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το «Φως Relay" και 
προέβλεπε τη χρήση του στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Δυστυχώς, πριν να μπορέσει να 
αναπτυχθεί αυτή η συσκευή, ο Losev πέθανε το 1942 στο Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τις 
πολιορκίας του Λένινγκραντ (τώρα Αγία Πετρούπολη), σε ηλικία 38 ετών .Οι άνθρωποι 
κατανόησαν τη δομή μίας λάμπας που εκπέμπει φως led, πριν από 50 χρόνια. Η πρώτη 
εμπορική εφαρμογή δίοδος με τα βασικά υλικά ημιαγωγού, που μπορούν να παράγουν 
φως LED, παράγεται το 1960 . Είναι η αγγλική δίοδος εκπομπής φωτός, και η βασική δομή 
του που αποτελείτε από electroluminescent υλικών ημιαγωγών, τοποθετείται σε καλώδια 
και σφραγίζεται με εποξική ρητίνη για να προστατεύετε η εσωτερική κεντρική καλωδίωση, 
η οποία μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε φως. Μάλιστα, η τιμή ενός LED το 
1968 ξεπερνούσε τα 200 δολάρια κι έτσι είχε λίγες πρακτικές εφαρμογές.Το 1970 η 
εισαγωγή άλλων στοιχείων παράγει πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί φωτεινή απόδοση.  Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, η κόκκινη λυχνία LED βελτιώνει την απόδοση σε 10 
lumens/watt. Το 1987 ξεκίνησε η εγκατάσταση φώτων στα φρένα αυτοκινήτων. Τα LED 
έχουν γρήγορο χρόνο ανταπόκρισης (νανοδευτερόλεπτα), με συνέπια την μείωση 
συχνότητας οπίσθιας ατυχήματος. Αρχές του 1990 η επιτυχής ανάπτυξη του κόκκινου 
φωτός, κίτρινου, πράσινου και μπλε με δύο νέα υλικά, κάνει το LED φως να βελτιώσει 
σημαντικά την απόδοση.Μετά το 2000 τα χρώματα LED βελτιώνονται σημαντικά, πρώτα το 
κόκκινο και πορτοκαλή, και μετά, και το πράσινο χρώμα.Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες σε 
όλο τον κόσμο μελετάνε εντατικά την τεχνολογία LED σε έναν άγριο ανταγωνισμό. Το 2000 
οι ΗΠΑ επένδυσαν 500 εκατομμύρια δολάρια για την υλοποίηση του "National 
Semiconductor σχέδιο φωτισμού», και η ΕΕ επίσης τον Ιούλιο του 2000 ξεκίνησε παρόμοια 
προγράμματα. Η Κίνα τον Ιουνίου 2003 πρότεινε για πρώτη φορά την ανάπτυξη του 
σχεδίου φωτισμού ημιαγωγών. 
 
 

2. Είδη και χαρακτηριστικά ηλεκτρικού λαμπτήρα 
 

1. Λαμπτήρες πυρακτώσεως (Incandescent)  
2. Λαμπτήρες αλογόνου 
3. Λαμπτήρες τόξου 
4. Λαμπτήρες Led 

 

2.1 Λαμπτήρας πυρακτώσεως 
 
Ο πρώτος λαμπτήρας πυρακτώσεως κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1870 από τον 
Thomas Edison (Τόμας Έντισον). O λαμπτήρας πυρακτώσεως (κοινή λάμπα) αποτελείται 
από 1 λεπτό γυάλινο τοίχωμα γεμάτο από αδρανή αέρια όπως τα στοιχεία άζωτο και αργό. 
Στο κέντρο του περιέχει το φωτεινό στοιχείο που αποτελείται από ένα πολύ λεπτό σύρμα 
από βολφράμιο. Το βολφράμιο είναι ένα μεταλλικό χημικό στοιχείο που λιώνει σε πάρα 
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πολύ υψηλή θερμοκρασία (είναι δύστηκτο). Όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το 
σύρμα, αυτό ζεσταίνεται μέχρι που γίνεται κίτρινο ή άσπρο από την υψηλή θερμοκρασία, 
χωρίς όμως να λιώνει. Αυτό είναι το κιτρινόασπρο φως που μας φωτίζει και εκπέμπεται από 
το ίδιο το σύρμα. Η διάρκεια ζωής τους είναι 750-1500 ώρες και η κατανάλωση τους είναι 
20-120 watt. Η ενέργεια έτσι μετατρέπεται πρώτα από ηλεκτρική σε θερμική (θερμότητα) 

και  ύστερα από θερμική σε ηλεκτρομαγνητική (και συγκεκριμένα φως). Καταλήγοντας, 

90-95% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει μια λάμπα πυράκτωσης, αντί για φως, 
μετατρέπεται σε θερμότητα. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1: Ο λαμπτήρας πυρακτώσεως και τα τμήματα από τα οποία αποτελείται. 

 

2.2 Λαμπτήρες αλογόνου 
 
Οι λαμπτήρες αλογόνου είναι ιδιαίτερα συμπαγείς, εκπέμπουν ένα ομοιόμορφο λαμπερό 
φως που κάνει τα χρώματα των επιφανειών και των αντικειμένων να φαίνονται πιο ζωηρά. 
Σε εμφάνιση είναι σχεδόν ίδιες με τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως, με τη διαφορά ότι 
οι λάμπες αλογόνου καταναλώνουν 25% λιγότερη ενέργεια και η διάρκεια ζωής τους είναι 
τουλάχιστον διπλάσια (περίπου 2.000 ώρες) σε σχέση με τον τυπικό λαμπτήρα. Είναι 
σαφώς πιο οικονομικοί στην κατανάλωση ενέργειας από τους κλασσικούς λαμπτήρες 
πυράκτωσης, διότι έχουν υψηλότερη φωτεινή απόδοση με την ίδια τάση και τουλάχιστον 
διπλάσια διάρκεια ζωής. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν τη χρήση τους ιδανική σε μεγάλο 
αριθμό εφαρμογών όπως για παράδειγμα σε κατοικίες, καταστήματα και ξενοδοχεία. 
Φωτίζουν το χώρο σας άμεσα με το πάτημα του διακόπτη, χωρίς καθόλου αναμονή, και 
μπορούν να ρυθμιστούν για να προσφέρουν από το έντονο φως ενός λαμπτήρα αλογόνου 
μέχρι και τη ζεστή πορτοκαλί λάμψη που παρέχει ελάχιστο φως. Οι λαμπτήρες αλογόνου 
αποτελούν την ιδανική επιλογή σε μια σειρά εφαρμογών αρχιτεκτονικού και 
επαγγελματικού φωτισμού όπου προτεραιότητα είναι ο ποιοτικός φωτισμός με εξαιρετικά 
μικρά μεγέθη πηγών φωτισμού και φωτιστικών, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
μεγάλη διάρκεια ζωής, διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, λειτουργία λαμπτήρων σε 
τάση δικτύου ή χαμηλή τάση (12V) και δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής έντασης. 
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2.3 Λαμπτήρες τόξου 
 
Οι λεγόμενοι  λαμπτήρες τόξου είναι ειδικοί λαμπτήρες που περιέχουν 
κυρίως ατμούς μετάλλων και ίσως βοηθητικά κάποιο ευγενές αέριο. Στις λάμπες τόξου οι 
αιχμηρές άκρες των ράβδων άνθρακα αρχικά ακουμπούν μεταξύ τους και καθώς περνά το 
ηλεκτρικό ρεύμα οι εφαπτόμενες περιοχές πυρακτώνονται. Όταν οι ράβδοι 
απομακρύνονται λίγα εκατοστόμετρα δημιουργείται μεταξύ τους συνεχής ηλεκτρικός 
σπινθήρας με ταυτόχρονη εκπομπή φωτός. Τα ηλεκτρόδιά τους εργάζονται "εν θερμό". Η 
θέρμανση αρχικά πραγματοποιείται με ιδιαίτερο κύκλωμα που διακόπτεται αυτόματα 
μόλις ξεκινήσει η ακτινοβολία του λαμπτήρα, οπότε και η θέρμανση διατηρείται από το 
ρεύμα του τόξου ή θερμαίνονται αυτοί από το ίδιο το τόξο που ξεκινάει υπό 
μορφή αίγλης και η οποία σχηματίζεται εξαιτίας του αερίου που περιέχει ο σωλήνας. 
Η θέρμανση αυτών των λαμπτήρων, αν και είναι χαμηλότερη εκείνης των λαμπτήρων 
πυράκτωσης, καθίσταται απαραίτητη τόσο για την εξάτμιση του μετάλλου που περιέχουν, 
και που συνήθως είναι υδράργυρος, ή νάτριο, όσο και για την περιορισμένη επιφάνεια των 
ηλεκτροδίων προκειμένου να εκπέμπουν εύκολα ηλεκτρόνια. Ο έντονος φωτισμός δεν 
οφείλεται τόσο στο τόξο όσο στην λευκοπύρωση των ακρών των δυο ράβδων από την 
υψηλή θερμοκρασία δηλαδή στους 4000. Καθώς ο άνθρακας εξαχνώνεται , οι ράβδοι 
φθείρονται. Το πρόβλημα τότε ήταν οι συνεχής ρύθμιση της μεταξύ τους απόσταση ώστε 
αυτή να παραμένει σταθερή. Έξυπνη αυτόματοι μηχανισμοί εφευρέθηκαν για τον σκοπό 
αυτό 1850 και μετά. Η ανάπτυξη της πρώτης λάμπας τόξου έγινε από τον άγγλο William 
Staite 1947 τέτοιες λάμπες χρησιμοποιήθηκαν από το 1876 μετά από τις τροποποιήσεις που 
έγιναν από τον Ρωσο μηχανικό Paul Jablochkoff, την ανακάλυψη εύχρηστων 
ηλεκτρογεννητριών και την κυκλοφορία φθηνών μπαταριών. 

 
Οι λαμπτήρες τόξου διακρίνονται στους επιμέρους τρεις τύπους λαμπτήρων πίεσης: 

1. Λυχνίες ατμών υδραργύρου ή λυχνίες υψηλής πίεσης υδραργύρου, 
2. Λυχνίες ατμών νατρίου  
3. Λαμπτήρες φθορισμού 
4. Λαμπτήρες επαγωγής 
5. Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης 

Και οι τρεις παραπάνω τύποι λαμπτήρων τόξου ανήκουν στη κατηγορία των 
ψυχρών φωτεινών πηγών. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2: Λάμπα ηλεκτρικού τόξου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
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2.3.1 Λαμπτήρες φθορισμο 
 
Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι οι γνωστοί κοινοί σωληνωτοί λαμπτήρες που 
χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό γραφείων, καταστημάτων, σπιτιών κ.λπ. 
Κατασκευάζονται συνήθως σε σχήμα ευθύγραμμο ή κυκλικό. Η συνηθέστερη εφαρμογή 
αυτής της τεχνολογίας είναι οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού, με μια σειρά από 
διαφορετικές επικαλύψεις φωσφόρου για διαφορετικά αποτελέσματα φάσματος. Ο 
λαμπτήρας φθορισμού αποτελείται από τρία στοιχεία: 

 Τα ηλεκτρόδια, που είναι συσκευές εκπομπής ηλεκτρονίων. 
 Τα αέρια, που περιέχουν μικρή ποσότητα σταγονιδίων υδραργύρου και μικρή 

ποσότητα υψηλής καθαρότητας σπάνιου αερίου (αργό, μείγμα αργού-νέον, 
κρυπτό). 

 Τον φωσφόρο, που είναι η χημική επίστρωση στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα. 
Το ορατό φως από ένα λαμπτήρα φθορισμού παράγεται από τη δράση της 
υπεριώδους ενέργειας στην επίστρωση του φωσφόρου στην εσωτερική επιφάνεια 
του σωλήνα. Το μίγμα φωσφόρου μπορεί να αλλάξει το χρώμα του λαμπτήρα ή τη 
φασματική κατανομή ισχύος του. Οι λαμπτήρες φθορισμού καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια από τις συνηθισμένες λάμπες. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3: Αρχή λειτουργιάς του λαμπτήρα φθορισμού. 

 

2.3.2 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 
 
Οι λαμπτήρες ατμών υδραργύρου (HQL) χρησιμοποιούνται συχνά ως πηγές φωτός για το 
φωτισμό δρόμων και εργοστασίων, εξαιτίας του χαμηλού κόστους επένδυσης. Απαιτείται 
διάταξη ballast αλλά όχι εκκινητής. Εξαιτίας της χαμηλής απόδοσής τους, οι λαμπτήρες 
ατμών υδραργύρου καταναλώνουν πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τους 
λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων ή τους λαμπτήρες ατμών υδραργύρου για την επίτευξη 
ορισμένης ποσότητας φωτός. Η αρχή λειτουργία τους βασίζεται στην εκκένωση τόξου μέσα 
σε ατμούς υδραργύρου. Η διάρκεια ζωής τους είναι περίπου 8000 ώρες. Έχουν φτωχή 
ποιότητα φωτός αλλά είναι φθηνοί και χρησιμοποιούνται στον οδικό φωτισμό και φωτισμό 
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βιομηχανικών χώρων και αποθηκών. Η βελτίωση της απόδοσης γίνεται 
με  επικάλυψη  φθορίζουσας ουσίας εσωτερικά στον κώδωνα. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 4: Δομή  του λαμπτήρα ατμού υδραργύρου. 

 

2.3.3 Ατμών νατρίου 

Γενικά: 
 

Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην εκκένωση ηλεκτρικού τόξου μέσα σε ατμούς 
νατρίου σε σωληνωτή ή απιοειδή μορφή.  Έχουν υψηλότατη απόδοση και εκπέμπουν 
μονοχρωματικό κίτρινο φως κατάλληλο για τον φωτισμό των δρόμων το οποίο και περιέχει 
μεγάλη ευχέρεια όρασης.  Διακρίνονται σε λαμπτήρες χαμηλής πιέσεως και υψηλής 
πιέσεως 

Λαμπτήρες ατμών νάτριου υψηλής πιέσεως 
 

Η παραγόμενη φωτεινή ακτινοβολία βασίζεται στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 
ατμών νατρίου. Αυτοί οι λαμπτήρες αποτελούνται από 2 σωλήνες που είναι ο ένας 
ενσωματομένος μέσα στον άλλον. Το υλικό του πρώτου σωλήνα είναι πολυκρυσατλλική 
αλουμίνα, η οποία έχει υψηλο σημείο τήξης, έτσι ώστε να αντεει τις υψηλές θερμοκρασίες 
λειτουργίας του λαμπτήρα. Ο ρόλος του κώδωνα είναι να προστατέψει το εσωτερικο του 
λαμπτήρα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, δηλαδή  να κρατήσει τη πίεση και τη 
θερμοκρασία του λαμπτήρα σταθερή και για αυτό το λόγο κατασκευάζεται από σκληρό 
γυαλί. Στο σωλήνα εκκένωσης εκτός από το νάτριο περιέχεται και μια ποσότητα ξένου μαζι 
με ένα αμάγαλμα υδραργύρου, με σκοπό τη βοήθεια της εκκίνησης του λαμπτήρα αλλά και 
την αύξηση της πίεσης λειτουργίας με τη χρήση του υδραργύρου. 
 
Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης παρέχουν την υψηλότερη δυνατή φωτεινή απόδοση 
από όλους τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής πίεσης – με απόδοση που φτάνει τα 150 
lumen ανά Watt! Αποτελούν τις πλέον οικονομικές πηγές φωτός γενικού φωτισμού.  
Ένας λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης είναι ένας λαμπτήρας υψηλής εκκένωσης, του 
οποίου το φως παράγεται από την ηλεκτρική εκκένωση μέσα σε ατμούς νατρίου σε υψηλή 
πίεση (13.300 Pa). Υπάρχουν διαθέσιμοι διαφανείς λαμπτήρες και λαμπτήρες με διάχυτη 
επικάλυψη. Βάση του Κανονισμού 245/2009 οι συνηθισμένοι λαμπτήρες νατρίου υψηλής 
πίεσης αποσύρονται. Γενικά, οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης παρουσιάζουν υψηλή 
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απόδοση σε περιοχές υψηλής ισχύος. Δεν προκαλούν θάμβωση,ενώ εχούν υψηλή διάρκεια 
ζωής. Αυτοί δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί οσο αφορα την χρωματική αποδοση, και 
παράγουν ένα χαρακτηριστικό χρυσόλευκο χρώμα και έχουν μικρότερη απόδοση  (περίπου 
διπλάσια των λαμπτήρων υδραργύρου). Χρησιμοποιούνται εκεί όπου μας ενοχλεί το 
μονοχρωματικό κίτρινο φως των λαμπτήρων χαμηλής πιέσεως ή αντικαθιστούν τους 
λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ,όταν θέλουμε υψηλότερες αποδόσεις. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5: Λαμπτήρα ΝΥΠ. 

 

2.3.3 Λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πίεσης 
 
Οι λαμπτήρες ατμού νάτριου χαμηλής πίεσης μοιάζουν μ’αυτούς του φθορισμού, καθώς 
και οι δυο λειτουργούν με χαμηλή πίεση. Η φωτεινή ακτινοβολία παράγεται μέσω του 
ιονισμού ατμών νάτριου και το χρώμα που αντιλαμβανόμαστε είναι κιτρινωπό. Εκτός από 
το νάτριο μέσα στο σωλήνα περιέχεται βοηθητικό αέριο έναυσης (νέο), το όποιο μπορεί ν 
αναμειχθει με κάποια αλλά αδρανή αέρια όπως ξένο η αργό για να έχει ο λαμπτήρας 
καλυτέρα χαρακτηριστικά. Τους συναντάμε σε δυο ειδή : 

1. Λαμπτήρας με επίμηκες σχήμα 
2. Λαμπτήρα με σχήμα U 

Οι λαμπτήρες με επίμηκες σχήμα μοιάζουν με τους λαμπτήρες φθορισμού, καθώς ο 
σωλήνας εκκένωσης τους έχει καλά σφραγισμένα 2 ηλεκτρόδια στα άκρα και αποτελείται 
από συγκεκριμένο είδος γυαλιού, το όποιο αντέχει στο νάτριο και στις υψηλές 
θερμοκρασίες. 
Οι λαμπτήρες με σχήμα U  έχουν αναδιπλωμένο το σωλήνα εκκένωσης, με τα δυο τους 
άκρα να βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Με την κατασκευή τους προσπαθούν να 
επιτύχουν την ομοιόμορφη κατανομή νάτριου στο σωλήνα εκκένωσης, καθώς αυτό τείνει 
προς τα ψυχρότερα σημεία του λαμπτήρα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται και να 
βοηθάει στον σχηματισμό τόξου των αέριων που περιέχει ο λαμπτήρας. 
 
Συνοψίζοντας, οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πιέσεως έχουν την μεγαλύτερη 
απόδοση απ’ όλα τα είδη λαμπτήρων εκκενώσεως (περίπου τριπλάσια απ’ ότι οι λαμπτήρες 
ατμών υδραργύρου). Εκπέμπουν μονοχρωματικό κίτρινο φως    , το γεγονός αυτό καθιστά 
την αντίληψη των χρωμάτων  πολύ δύσκολη, που σημαίνει ότι ο λαμπτήρας 
χρησιμοποιείται μόνο για φωτισμό αυτοκινητοδρόμων  , διασταυρώσεων  ,ή όπου δεν 
ενδιαφέρει η σωστή απόδοση των χρωμάτων. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6: Κατασκευαστικά χαρακτηριστικα λαμπτήρα νάτριου χαμηλής πίεσης. 

 

2.3.4 Λαμπτήρες επαγωγής 
 
Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των λαμπτήρων επαγωγής και των συμβατικών λαμπτήρων 
είναι ότι τα πρώτα λειτουργούν χωρίς ηλεκτρόδια.  Οι λαμπτήρες φθορισμού, με συχνότητα 
50Hz,  λειτουργούν κανονικά στο εναλλασσόμενο ρεύμα ή σε 40 έως 100 kHz ( high 
frequency ), όταν έχουμε χρήση ηλεκτρονικού στραγγαλιστικού πηνίου. Κατά συνέπεια,  
κάθε ηλεκτρόδιο λειτουργεί για τη μισή περίοδο ως κάθοδος και για την άλλη μισή, ως 
άνοδος. Η παραγωγή των ηλεκτρονίων από τα ηλεκτρόδια οφείλεται στην θερμιονική 
εκπομπή. Η παρουσία ηλεκτροδίων στους λαμπτήρες φθορισμού έχει επιβάλει πολλούς 
περιορισμούς στο σχέδιο και  την απόδοση των λαμπτήρων, με αποτέλεσμα να περιορίζει 
τη ζωή τους.  Η εικόνα παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό τύπο λαμπτήρα επαγωγής, που 
είναι εμπορικά διαθέσιμος. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7: Λαμπτήρας Φθορισμού Επαγωγής. 

 
Ο επαγωγικός φωτισμός βασίζεται στις γνωστές αρχές της επαγωγής και της παραγωγής 
φωτός, μέσω της εκκένωσης ενός αερίου. Ένα εναλλασσόμενο ρεύμα Ip  μέσω του 
πρωτεύον πηνίου, προκαλεί ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο στο πυρήνα  (από 
φερρίτη). Το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο στη συνέχεια, προκαλεί ένα εναλλασσόμενο 
ρεύμα στο δευτερεύον πηνίο ( Is ).  Ο ατμός υδραργύρου μέσα στο λαμπτήρα επαγωγής 
μπορεί να θεωρηθεί, σαν το δευτερεύον πηνίο του συστήματος. Το ρεύμα που προκύπτει, 
κυκλοφορεί μέσω του ατμού προκαλώντας την επιτάχυνση των ελεύθερων ηλεκτρονίων, τα 
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οποία συγκρούονται με άτομα  υδραργύρου και φέρνουν τα ηλεκτρόνια σε μια υψηλότερη 
στοιβάδα. Τα ηλεκτρόνια από τα άτομα που έχουν διεγερθεί-υποχωρούν από την 
υψηλότερη ενεργειακή στάθμη στη χαμηλότερη. Η μετάβαση αυτή προκαλεί τις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες. Οι UV ακτινοβολίες αλληλεπιδρούν με τη φθορίζουσα ουσία,  με την οποία 
είναι καλυμένος εσωτερικά ο λαμπτήρας και σαν αποτέλεσμα έχουμε το ορατό φως. 
 

2.3.5 Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης 
 

Η αρχή λειτουργίας των λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής πίεσης (λαμπτήρες HID) διαφέρει 
σημαντικά από αυτή των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Το φως παράγεται μετά την εκκίνηση, 
μέσω της εκκένωσης αερίου που πραγματοποιείται σε ένα σωλήνα τόξου μεταξύ δύο 
ηλεκτροδίων. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα εξασφαλίζεται από ιονισμένα στοιχεία πλήρωσης. 
Τα ηλεκτρόδια τροφοδοτούνται σε ένα πλήρως σφραγισμένο δοχείο εκκένωσης. Κατά τη 
διάρκεια της εκκένωσης, τα πρόσθετα (μεταλλικά αλογονίδια) και ο υδράργυρος 
διεγείρονται από τη ροή του ρεύματος και εκπέμπουν την ενέργεια διέγερσης με τη μορφή 
της χαρακτηριστικής τους ακτινοβολίας. Το μείγμα των διαφορετικών στοιχείων 
ακτινοβολίας παράγει την επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος και τις ιδιότητες της 
αναπαραγωγής χρωμάτων. Ο υδράργυρος εξατμίζεται πλήρως στην κατάσταση 
λειτουργίας. Οι λαμπτήρες HID χρησιμοποιούν ηλεκτρικό τόξο για να παράγουν έντονο 
φως. Όπως οι λαμπτήρες φθορισμού, απαιτούν στραγγαλιστικά πηνία. Παίρνουν επίσης και 
10 λεπτά για να παράγουν φως όταν ενεργοποιούνται για πρώτη φορά επειδή το έρμα 
χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει το ηλεκτρικό τόξο. Επειδή οι λαμπτήρες HID 
χρειάζονται λίγο χρόνο για να εγκατασταθούν, είναι οι πλέον κατάλληλοι για εφαρμογές 
στις οποίες μένουν για ώρες κάθε φορά. Λόγω του έντονου φωτός που παράγουν με υψηλή 
αποτελεσματικότητα, οι λαμπτήρες HID χρησιμοποιούνται συνήθως για εξωτερικό φωτισμό 
και σε μεγάλες εσωτερικές αίθουσες. Οι λαμπτήρες HID παρέχουν την υψηλότερη 
αποτελεσματικότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κάθε τύπου φωτισμού. Μπορεί να 
εξοικονομήσει 75% -90% της ενέργειας φωτισμού όταν αντικαθιστά τον λαμπτήρα 
πυρακτώσεως. 

EIKONA 8: Μεροι του λαμπτήρα HID. 
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2.4 Λαμπτήρες LED 

Γενικά: 

Μεγάλη επανάσταση στον χώρο του φωτισμού είναι τα  LED. Ίσως είναι λίγο 

υπερβολικό, ή αδόκιμο να ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο, όμως υπερβολική είναι και 

η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από την χρησιμοποίηση των  LEDS. Στην 

αρχή κυκλοφορούσαν μόλις σε λίγα  watts  (ισχύς), ό ως τώρα υπάρχουν σε πολλά 

σχέδια και χρωματισμούς αλλά και σε πολλούς τύπους .  Τα LED τα ξέρετε, σχεδόν 

κάθε ηλεκτρονική συσκευή έχει αρκέτα από αυτά για να παρέχουν από απλές 

ενδείξεις λειτουργίας μέχρι πολύπλοκα μηνύματα.  Στους δορυφορικούς δέκτες 

παρέχουν και τις ενδείξεις στη προστινή φάτσα. Τα LED υπάρχουν αρκετά χρόνια 

όμως σχετικά πρόσφατα κατασκευάστηκαν LED που παρέχουν λευκό φως σε 

μεγάλη ισχύ. Έτσι κυκλοφόρησαν και λαμπτήρες με τεχνολογία LED και λίγες 

βδομάδες πριν τηλεοράσεις και μόνιτορ υπολογιστών που αντί για backlight 

φθορισμού έχουν LED. Η κατανάλωση των  LED είναι κατά πολύ μικρότερη των 

συβατικών λυχνιών πυράκτωσης, δεν ζεσταίνονται, είναι πολύ ελαφριά, έχουν 

μικρό όγκο και είναι σχεδόν αθάνατα.  Η κατασκευή τους είναι πολύ εύκολη και το 

κόστος τους σχεδόν μηδαμινό.  Μειονέκτημα είναι ότι το φως που βγάζουν δεν 

διαχέεται όπως των κλασικών λαμπτήρων με αποτέλεσμα να μην μπορούν ακόμα 

να τις αντικαταστήσουν πλήρως σε όλες τις καθημερινές εφαρμογές. Όμως για 

εφαρμογές που απαιτούν κατευθυνόμενο φωτισμό, τα LED είναι πια μονόδρομος.  

Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα κάθε είδους  spot καθώς και τα φώτα 

αυτοκινήτου. Μάλιστα στην περίπτωση του αυτοκινήτου παρέχουν και ένα έξτρα 

βήμα ασφαλείας  - ανάβουν πιο γρήγορα από τις πυράκτωσης και έτσι στην 

περίπτωση των φρένων το πίσω όχημα έχει μερικά ακόμα milli second στη διάθεσή 

του να φρενάρει.  Με το ρυθμό που εξελίσσεται η τεχνολογία των  LED είναι θέμα 

χρόνου να αντικατασταθούν όλες οι λάμπες από νέες τεχνολογίας LED. 

Βασική αρχή του LED (δίοδος εκπομπής φωτός) 

Μια δίοδος εκπομπής φωτός αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις υλικού ημι-αγώγιμου 

υλικού. Όταν η δίοδος χρησιμοποιείται με συνεχές ρεύμα, παράγεται φως στην ενεργή 

στρώση. Το φως που παράγεται αποδεσμεύεται άμεσα ή μέσω αντανακλάσεων. Σε 

αντίθεση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ανακλαστήρα, οι οποίοι εκπέμπουν συνεχές 

φάσμα, ένα LED εκπέμπει φως σε συγκεκριμένο χρώμα. Το χρώμα του φωτός εξαρτάται 

από το υλικό του ημιαγωγού που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιούνται κυρίως δύο υλικά, 

για την παραγωγή LED με υψηλό βαθμό φωτεινότητας σε όλα τα χρώματα από το μπλε έως 

το κόκκινο και, μέσω μετατροπής της φωταύγειας, επίσης σε λευκό. Για τη λειτουργία της 

διόδου σε ορθή πόλωση απαιτούνται διαφορετικές τάσεις. 

Τα LED είναι κρύσταλλοι ημιαγωγών. Ανάλογα με τη σύνθεση των συστατικών του 

κρυστάλλου, κατά τη διέλευση του ρεύματος εκπέμπουν το φως σε κόκκινο, πράσινο, 

κίτρινο ή μπλε χρώμα. Με τη βοήθεια μιας πρόσθετης φθορίζουσας στρώσης με κιτρινωπό 
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χρώμα, τα μπλε LED παράγουν επίσης λευκό φως (μετατροπή φωταύγειας). Μια άλλη 

μέθοδος παραγωγής λευκού φωτός είναι η μείξη κόκκινων, πράσινων και μπλε διόδων 

εκπομπής φωτός (RGB). Αυτή χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η 

προτεραιότητα δεν είναι γενικά ο λευκός φωτισμός, αλλά τα διακοσμητικά εφέ με διάφορα 

πλούσια χρώματα. 

Τα τρία χρώματα RGB επιτρέπουν την μίξη οποιουδήποτε αριθμού χρωματικών τόνων, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές αναλογίες των επιμέρους χρωμάτων. Με τον τρόπο αυτό, ο 

φωτισμός LED μπορεί να δημιουργήσει συναρπαστικούς κόσμους εμπειρίας. Οι λαμπτήρες 

LED έχουν εντυπωσιακό χρόνο ζωής (άνω των 20 ετών) και είναι πολύ οικονομικοί στη 

λειτουργία τους. 

2.5 Φωτιστικά σώματα 

Ένα φωτιστικό σώμα είναι µία ολοκληρωμένη μονάδα φωτισμού, αποτελούμενη από έναν 

ή περισσότερους λαμπτήρες (φωτεινές πηγές) σε συνδυασμό µε οπτικά και μηχανικά 

εξαρτήματα. Σχεδιάζεται για να λειτουργεί µε λαμπτήρες δηλαδή οι λαμπτήρες 

τοποθετούνται σε αυτό, προστατεύονται και συνδέονται µε την παροχή ρεύματος.  

Η κύρια λειτουργία του φωτιστικού είναι η υλοποίηση ενός συστήματος φωτισμού, το 

οποίο να ικανοποιεί το οπτικό έργο. Η επίτευξη απλώς των ελάχιστων συνιστώμενων 

(σύμφωνα µε τα πρότυπα) τιμών έντασης φωτισμού δεν αρκεί. Για να επιτρέψουν στο φως 

να μεταφέρει οπτικές πληροφορίες, τα 27 φωτιστικά σώματα πρέπει να δημιουργήσουν µια 

ισορροπημένη κατανομή της λαμπρότητας ή και της φωτεινότητας σε σχέση µε τη σωστή 

επιλογή των τελειωμάτων (φινιρισμάτων) του χώρου-καθορισμός επιφανειών. Για τη χρήση 

φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται συγκεκριμένες φωτομετρικές και τεχνικές προδιαγραφές 

βάσει προτύπων, τις οποίες ο κατασκευαστής του φωτιστικού είναι υποχρεωμένος να 

διαθέτει. 

Τα φωτιστικά σώματα απαιτούν ηλεκτρική σύνδεση σε μια πηγή ενέργειας, 

συνήθως τροφοδοσία AC , αλλά ορισμένα λειτουργούν με ισχύ μπαταρίας για κάμπινγκ ή 

φώτα έκτακτης ανάγκης. Τα μόνιμα φωτιστικά είναι ενσύρματα. Οι κινητοί λαμπτήρες 

διαθέτουν βύσμα και καλώδιο που συνδέεται σε μια πρίζα τοίχου. 

Τα φωτιστικά μπορεί επίσης να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, όπως ανακλαστήρες για την 

κατεύθυνση του φωτός, ένα άνοιγμα (με ή χωρίς φακό ), ένα εξωτερικό κέλυφος ή 

περίβλημα για την ευθυγράμμιση και την προστασία των λαμπτήρων, ένα ηλεκτρικό 

έρμα ή τροφοδοτικό και μια σκιά για τη διάχυση ανάβετε ή κατευθύνετε το προς ένα χώρο 

εργασίας (π.χ. μια λυχνία γραφείου). Μια μεγάλη ποικιλία ειδικών φωτιστικών 

δημιουργούνται για χρήση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας , της αεροδιαστημικής , 

της ναυτιλίας και της ιατρικής . 

2.5.1Είδη Φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με το χώρο χρήσης-σκοπό 

Τα φωτιστικά σώματα ανάλογα µε το χώρο που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

διακρίνονται σε:  

 Eσωτερικού γενικού φωτισμού οικιακής και βιομηχανικής χρήσης, τα οποία μπορεί 
να τοποθετούνται σε οροφή, τοίχο και δάπεδο . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_connection
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_mains
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_connectors
https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror
https://en.wikipedia.org/wiki/Aperture
https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_ballast
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_ballast
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_lighting
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_lighting
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerospace
https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
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 Eξωτερικού φωτισμού τα οποία προορίζονται για φωτισμό κήπων, οδών κλπ. 
 Eσωτερικών διακοσμήσεων και τοπικού φωτισμού (εσωτερικού ή εξωτερικού), τα 

οποία μπορεί να είναι φορητά ή σταθερής τοποθέτησης. 

2.5.2 Επιλογή φωτιστικών σωμάτων 

Τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα είναι κρίσιμης σημασίας για τον σωστό φωτισμό. Συχνό 

φαινόμενο, σχεδόν ο κανόνας θα λέγαμε, είναι δυστυχώς τα φωτιστικά σώματα που είτε 

έχουν απώλειες φωτός προς τον ουρανό, είτε ακόμα και στοχεύουν κατά κύριο λόγο προς 

τον ουρανό. Ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιλογής φωτιστικών είναι ο συντελεστής 

απόδοσής τους. Για να είναι ενεργειακά αποδεκτό, ένα φωτιστικό θα πρέπει να ξεπερνά το 

όριο των 55lm/W που προσδιορίζεται από τον ΚΕΝΑΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ). Ο συντελεστής μειώνεται όσο αυξάνεται η ονομαστική ισχύς των 

χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων ενώ η φωτεινή ροή τους μειώνεται. 

2.5.3 Κατηγορίες φωτιστικών σωμάτων 

Υπάρχουν πολλά είδη φωτιστικών, καθένα από τα οποία ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 

απαιτήσεις φωτισμού: 

 Προβολείς (projectors - spots): που χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν μία 
συγκεκριμένη και ορισμένη περιοχή, με συμμετρική κυκλικά  κατανομή της έντασής 
τους. Χρησιμοποιούνται για φωτισμό ανάδειξης. 
Με ειδικά φίλτρα μπορώ να αλλάξω το χρώμα τους, να αποκόψω την υπεριώδη 
ακτινοβολία και να αλλάξω το σχήμα της δέσμης σε ελλειπτική, τετράγωνη κλπ. 

ΕΙΚΟΝΑ 9 : projectors-spots. 

 

 Floodlights: που έχουν ευρεία δέσμη με ασύμμετρη ή μη κατανομή και 
χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν ομοιόμορφα μεγάλες επιφάνειες. 
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EIKONA 10: Floodlights. 

 

 Downlights: εκπέμπουν φως σε κατακόρυφη διεύθυνση, γι’ αυτό τοποθετούνται 
στο ταβάνι. Μπορούν να έχουν στενή ή ευρεία δέσμη και  συμμετρική ή ασύμμετρη 
κατανομή, να είναι χωνευτά ή μη. Με την κατάλληλη τοποθέτηση, μπορούν να 
φωτίζουν παράλληλα τον τοίχο  και τμήμα του δαπέδου. Χρησιμοποιούνται για να 
αναδείξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του χώρου με άμεσο φως. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11: Downlights. 

 Orientation (προσανατολισμού ή κατεύθυνσης): Το βασικό τους χαρακτηριστικό 
είναι ότι χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την κατεύθυνση σε ένα χώρο, όπως 
την έξοδο. Σημαντικό είναι να αποτελούν διακριτά στοιχεία από το γύρω 
περιβάλλον, ώστε να μπορούν  να προσανατολίζουν και να κατευθύνουν με 
ευκολία το χρήστη.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 12: Orientation (προσανατολισμού ή κατεύθυνσης). 
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 Suspended: Aναρτώμενα συνήθως σε ράγα ή κρεμαστά  
Μπορεί να είναι άμεσου, έμμεσου ή άμεσου-έμμεσου φωτισμού. 
Τα τελευταία χρησιμοποιούνται σε ψηλούς χώρους, απαλύνονταν τις σκιές. Στο 
κάτω κομμάτι που φωτίζει άμεσα έχουν συνήθως περσίδες για αποφυγή 
θάμβωσης, ενώ  στο πάνω διαχύτη. 

EIKONA 13: Suspended. 

 Open area: Που έχουν ευρεία δέσμη και συνήθως ασύμμετρη κατανομή και 

χρησιμοποιούνται για το φωτισμό ανοικτών χώρων, όπως πλατείες και διάδρομοι 

κίνησης, όπου λειτουργούν ως αρχιτεκτονικά - διακοσμητικά στοιχεία. 

 

EIKONA 14: Open area . 

 Wallwashers: Που έχουν ευρεία δέσμη και ασύμμετρη κατανομή και όπως 
υποδηλώνει το όνομά τους χρησιμοποιούνται για τον ομοιόμορφο  φωτισμό 
μεγάλων επιφανειών, όπως τοίχοι και όψεις κτιρίων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ομαλή κατανομή φωτισμού στο κατακόρυφο  επίπεδο, πρέπει τα φωτιστικά να 
τοποθετούνται σε απόσταση από τον τοίχο ίση με το 1/3 του ύψους του δωματίου 
ή αλλιώς σε γωνία που  σχηματίζει 20ο με την κατακόρυφο.Για να επιτευχθεί 
οριζόντια ομοιομορφία κατά μήκος του τοίχου που φωτίζεται, πρέπει η 
απόσταση  μεταξύ των φωτιστικών μεταξύ τους να είναι ίση με την απόστασή τους 
από τον τοίχο.Μεγαλύτερη μεταξύ τους απόσταση δημιουργεί σκοτεινές 
ζώνες  στον τοίχο, προκαλώντας  ανομοιομορφία. 
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EIKONA 15: Wallwashers. 

 Ceiling- or wall mounted: Φωτιστικά οροφής ή επιτοίχια.  
Χαρακτηρίζονται από την τοποθέτησή τους και όχι από τα φωτομετρικά  τους 
χαρακτηριστικά, αφού μπορεί να έχουν στενή ή ευρεία δέσμη και συμμετρική ή 
ασύμμετρη κατανομή. Χρησιμοποιούνται για να  αναδείξουν τα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά του χώρου, γι’ αυτό η τοποθέτησή τους πρέπει να βασίζεται σε 
αυτά. 

 

EIKONA 16: Ceiling- or wall mounted. 
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Επισης, κατά το πρότυπο CIE, τα φωτιστικά σώματα ανάλογα µε τη διανομή της 

φωτεινής ροής του λαμπτήρα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

ΕIKONA 17:  Διάκριση φωτιστικών σωμάτων ανάλογα µε τη διανομή της φωτεινής ροής του 

λαμπτήρα. 

2.6 Τεχνικές απαιτήσεις 
 
Στην περίπτωση που γίνεται χρήση φωτεινών συμβατικών φωτεινών πηγών, τα φωτιστικά 
σώματα θα πρέπει να έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 στο χώρο της φωτεινής πηγής και 
τουλάχιστον IP43 στο χώρο των οργάνων ελέγχου εάν αυτά βρίσκονται εκτός του 
φωτιστικού σώματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598.  
Για τις περιπτώσεις φωτιστικών σωμάτων επί υψηλών ιστών (προβολείς), προτείνεται η 
ενσωμάτωση του εξοπλισμού στον προβολέα. Εναλλακτικά ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να 
ενσωματώνεται σε κουτί κράματος αλουμινίου με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65. 
Στην περίπτωση που γίνεται χρήση φωτεινών πηγών διόδων φωτοεκπομπής (LED), τα 
φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 για όλα τα μέρη του φωτιστικού 
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Η ισχύς και το πλήθος των φωτιστικών σωμάτων προκύπτουν από την φωτοτεχνική μελέτη. 
Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση χρήσης LED, για λόγους βιωσιμότητας του φωτιστικού 
και οδικής ασφάλειας, προτείνεται – χωρίς να είναι δεσμευτικό - να υπάρχουν τουλάχιστον 
δέκα φωτεινές πηγές ανά φωτιστικό σώμα. Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις: 

 Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας.  
 Στην περίπτωση μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον 12.000 ώρες λειτουργίας.  
 Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 

τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας. 

Για τα φωτιστικά σώματα, τεχνολογίας LED, η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των 
προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας τους, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 20% της αρχικής 
ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει των προτύπων LM80 και ΤΜ21. Ο τύπος των φωτιστικών 
σωμάτων καθορίζεται από τη φωτοτεχνική μελέτη, όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία φωτεινών πηγών.  
Τα φωτιστικά σώματα οφείλουν να είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 και 
τα Παραρτήματα και Προσαρτήματά του που είναι σε ισχύ. Αποκλίσεις από το Πρότυπο 
μπορούν να επισημαίνονται σαφώς στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα πρέπει 
ωστόσο να είναι επαρκώς αιτιολογημένες.  
Οι μέθοδοι ελέγχου των φωτομετρικών μεγεθών καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΝ 13201- 
3:2003 και EN 13201-4:2003 . Το εύρος θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας θα πρέπει 
να κυμαίνεται τουλάχιστον μεταξύ -30 o C και +40 ο C. Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες έκθεσης στον ήλιο, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες και η 
επιπρόσθετη προστασία για εγκατάσταση του εξοπλισμού πλησίον παραθαλάσσιων 
περιοχών. Το διαφανές κάλυμμα του φωτιστικού θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές 
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές 
εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα πρέπει να είναι τύπου SECURIT. Εάν είναι 
από πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και 
σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται να έχει Δείκτη Μηχανικής Αντοχής ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 
62262. Εάν η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της 
τάσης εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του φωτιστικού κατά την διάρκεια των διακυμάνσεων 
τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας. Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση 
από την προαναφερόμενη, οι ανεκτές διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη. Ο 
ελάχιστος βαθμός φωτεινής απόδοσης του τοποθετημένου φωτιστικού σώματος για 
φωτιστικά LED πρέπει να είναι μεγαλύτερος η ίσος από 90 lm/w . Ο συντελεστής ισχύος του 
φωτιστικού σώματος πρέπει να είναι >=0,9. Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού 
πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και να εξασφαλίζει επαρκώς την 
ψύξη που είναι αναγκαία για την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.  
 

2.6.1 Συντήρηση συστήματος φωτισμού 
 

Με την πάροδο του χρόνου τα φωτιστικά και οι επιφάνειες των δωματίων ρυπαίνονται. 
Επιπλέον, η ποσότητα εξερχόμενου φωτός από τους λαμπτήρες μειώνεται καθώς 
πλησιάζουν προς το τέλος του χρόνου ζωής τους. Έλλειψη συντήρησης σημαίνει ότι μια 
εγκατάσταση φωτισμού δεν αποδίδει το μέγιστο της δυνατότητάς της και κατά συνέπεια 
γίνεται σπατάλη ενέργειας και χρημάτων. Ο απλός καθαρισμός των λαμπτήρων και των 
φωτιστικών σωμάτων μπορεί συχνά να βελτιώσει σημαντικά το φωτισμό του χώρου και τα 
οφέλη στην κατανάλωση ενέργειας γίνονται άμεσα αντιληπτά. Οι απαιτήσεις συντήρησης 
θα πρέπει να εξετάζονται κατά το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Τα φωτιστικά σώματα 
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που είναι εύκολα προσβάσιμα, είναι πιθανότερο να καθαρίζονται τακτικότερα και να 
γίνεται αντικατάσταση των λαμπτήρων τους. Μερικά φωτιστικά σχεδιάζονται ειδικά για να 
μειώνουν την ανάγκη συντήρησης, π.χ. το αυτο-αεριζόμενο φωτιστικό σώμα συσσωρεύει 
λιγότερους ρύπους στις επιφάνειές του. Κατάλληλα υλικά και τεχνικές καθαρισμού θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες που προκαλούνται από 
την χημική δράση ή το γδάρσιμο των επιφανειών όπου συσσωρεύεται σκόνη. 
Οι πλαστικοί ή οι πρισματικοί ανακλαστήρες αποχρωματίζονται με την πάροδο του χρόνου 
και μειώνουν την εξερχόμενη ποσότητα φωτός από ένα φωτιστικό. Η αντικατάσταση τους 
σε παλαιές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση. Θα πρέπει επίσης 
να χρησιμοποιούνται πλαστικά με σταθεροποιημένες ιδιότητες, καθώς αυτά έχουν 
μεγαλύτερο ωφέλιμο χρόνο ζωής. Το εξερχόμενο φως των λαμπτήρων φθορισμού 
μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, με συνέπεια, ένας λαμπτήρας να καταναλώνει την 
ίδια ενέργεια αλλά να αποδίδει ίσως μόνο την μισή - ή και λιγότερη - ποσότητα φωτός πριν 
φτάσει στο τέλος της ζωής του. Η προγραμματισμένη μαζική αντικατάσταση των 
λαμπτήρων στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους, θα πρέπει να εξετάζεται, 
αντικαθιστώντας σημειακά τους κατά τόπους καμένους πρόωρα λαμπτήρες. Ένας 
προγραμματισμένος καθαρισμός και αντικατάσταση λαμπτήρων, μπορεί να εξασφαλίσει 
την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την συνεχώς αποδοτική λειτουργία της 
εγκατάστασης φωτισμού. Η μείωση της ποσότητας του εξερχόμενου φωτός μιας 
εγκατάστασης φωτισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής της είναι συνήθως γνωστή κατά 
τον αρχικό σχεδιασμό, έτσι ώστε τα αρχικά επίπεδα φωτισμού να υπολογίζονται λίγο 
υψηλότερα από τα απαιτούμενα επίπεδα, εκτός εάν προβλέπονται συστήματα ελέγχου 
μεταβαλλόμενης ή σταθερής ροής. Ο σχεδιασμός με συστήματα ελέγχου παρατείνει τη ζωή 
λαμπτήρων και αντιμετωπίζει προβλήματα υπερδιαστασιολόγησης. Ο καθαρισμός των 
φωτιστικών μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστό ζήτημα, δεδομένου ότι η υποβάθμιση 
του φωτιστικού σώματος θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. Για 
παράδειγμα, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, με ανοιχτές βιτρίνες ή πόρτες σε 
πολυσύχναστους δρόμους κυκλοφορίας, θα απαιτήσουν συχνότερο καθαρισμό από ένα 
κλιματιζόμενο γραφείο με κλειστά παράθυρα. 
 

2.6.2 Συντελεστής συντήρησης 
 
Ο συντελεστής συντήρησης  εκφράζει την καθαρότητα του χώρου από τη μελλοντική του 
χρήση. Ο συντελεστής συντήρησης εξαρτάται από το πόσο συχνά συντηρείται ο χώρος 
καθώς και τα φωτιστικά σώματα παραδείγματος χάρη, καθαρισμός ανακλαστήρων και 
αλλαγή λαμπτήρων. 
 

2.7 Στάθμες φωτισμού 
 

 Επίπεδα φωτισμού καθορίζονται από το ΕΝ 12464-1  
 Δεν επιτρέπεται υπέρβαση (προς τα πάνω) του ορίου της μέσης ελάχιστης στάθμης 

γενικού φωτισμού (lx) περισσότερο από το 30% αυτής.  
 Για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων η μέση ελάχιστη 

στάθμη γενικού φωτισμού (lx) δεν πρέπει να ξεπερνά περισσότερο από το 20% 
αυτής. 

 Πρέπει να προσέχουμε τις εφαρμογές σε ειδικές εφαρμογές (Νοσοκομεία, <3300Κ). 
 Γραφεία <4200Κ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 18: Απαιτούμενες στάθμες φωτισμού σύμφωνα με το πρότυπο Πρότυπα 

φωτισμού EN12464:1 - EN12462:2. 
 

3. Τεχνολογία LED 
 

3.1 Ανάλυση λειτουργίας των λαμπτήρων LED 
 
Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει τη διέλευση ροής 
ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται από 
ημιαγώγιμα υλικά, όπως είναι το γερμάνιο και το πυρίτιο και διαθέτει δύο ακροδέκτες, την 
άνοδο και την κάθοδο. Εάν ενώσουμε έναν ημιαγωγό τύπου Ν και έναν ημιαγωγό τύπου P 
τότε προκύπτει μία δίοδος επαφής. Ο ένας ακροδέκτης της διόδου αποτελεί την άνοδο και 
ο άλλος ακροδέκτης είναι η κάθοδος. Η ροή του ρεύματος μέσα από την δίοδο, 
επιτυγχάνεται όταν πολώσουμε ορθά την δίοδο, δηλαδή όταν η άνοδος έχει θετικό 
δυναμικό και η κάθοδος αρνητικό. Στην πόλωσή της η δίοδος παρουσιάζει ορισμένα 
χαρακτηριστικά όπως είναι η χωρητικότητα και η αντίσταση επαφής της διόδου. Ως 
αντίσταση επαφής ονομάζουμε την ωμική αντίσταση που παρουσιάζει η δίοδος όταν είναι 
ορθά πολωμένη. 

https://www.techlumen.gr/el/odigoi-fotismoy/protypa-fotismoy-en12464-1-en12462-2
https://www.techlumen.gr/el/odigoi-fotismoy/protypa-fotismoy-en12464-1-en12462-2
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ΣXHMA 1: Δίοδος (Coolweb.gr, 2017). 

 
Κατά την ορθή πόλωση της διόδου η άνοδος που την αποτελεί ένας ημιαγωγός τύπου P, 
συνδέεται στο θετικό πόλο μιας πηγής συνεχούς τάσης, ενώ η κάθοδος που την αποτελεί ο 
ημιαγωγός τύπου Ν στον αρνητικό πόλο της πηγής. Στην περίπτωση αυτή, το θετικό φορτίο 
της πηγής απωθεί τους θετικά φορτισμένους φορείς του ημιαγωγού τύπου P προς την ζώνη  
αγωγιμότητας της επαφής και το αρνητικό φορτίο της πηγής απωθεί τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια του ημιαγωγού τύπου Ν επίσης προς την ζώνη αγωγιμότητας. Η ζώνη 
αγωγιμότητας είναι το σημείο επαφής των ημιαγωγών τύπου P και τύπου Ν. Τότε έχουμε 
ροή ρεύματος μέσα από την δίοδο. Αν συνδέσουμε ανάστροφα την πολικότητα της πηγής 
με την δίοδο, δηλαδή τον θετικό ακροδέκτη με τον ημιαγωγό τύπου Ν και τον αρνητικό 
ακροδέκτη με τον ημιαγωγό τύπου P, τότε τα ηλεκτρόνια θα έλκονται από το θετικό φορτίο 
της πηγής και οι οπές από το αρνητικό φορτίο της πηγής. Στην περίπτωση αυτή η ζώνη 
αγωγιμότητας στην επαφή P-N μεγαλώνει με αποτέλεσμα να μην έχουμε ροή ρεύματος. 
Όσο μικρότερη είναι η ζώνη αγωγιμότητας τόσο ευκολότερα οι ελεύθεροι φορείς των 
ημιαγωγών μετακινούνται από την μια περιοχή στην άλλη, για να έχουμε ροή ρεύματος.  

 

 

 

ΣXHMA 2: Γενική δομή. 
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3.2 Διάρκεια Ζωής και αστοχία 
 

Οι λαμπτήρες LED συνήθως δεν καίγονται, αλλά τείνουν να μειώνουν σταδιακά τo φως 
τους. Σαν χρόνος ζωής ορίζεται το διάστημα μέχρι να φτάσουν στο 70% της αρχικής τους 
φωτεινής ροής. Η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα LED κυμαίνεται από 30000- 50000 ώρες, 
που αντιστοιχούν σε πάνω από 10 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πάντως η διάρκεια ζωής των 
LED είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των λαμπτήρων πυρακτώσεως (περίπου 1000 ώρες) 
και τουλάχιστον διπλάσια από των λαμπτήρων φθορισμού (10000-20000 ώρες). Οι 
λαμπτήρες LED δεν σπάνε εύκολα, διότι δεν περιέχουν γυαλί. Έτσι γίνονται εξαιρετικά 
ανθεκτικοί σε κραδασμούς, δονήσεις και χτυπήματα. 

3.3 Χαρακτηριστικοί τρόποι λειτουργίας 
 

Κάθε λαμπτήρας LED χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:  
Χρώμα: Τα LED φωτοβολούν σε κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, 
υπέρυθρο και υπεριώδες. Κάθε κατασκευαστής δίνει το χρώμα και το μήκος 
κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.  
Hλεκτρικά χαρακτηριστικά: Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται η τάση πόλωσης και το 
ρεύμα της ένωσης Ρ-Ν. Η τάση κυμαίνεται από 1.5 μέχρι 3V και το ρεύμα γύρω στα 
20mA, μεγέθη όμως που εξαρτώνται από τον τύπο και το χρώμα του LED. Επίσης 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ανάστροφη τάση που αντέχει ο λαμπτήρας LED. Αν 
η τάση αυτή ξεπεραστεί, που συνήθως είναι γύρω στα 3 με 11V η δίοδος 
καταστρέφεται.  
Θερμοκρασία: Πιο συγκεκριμένα τα όρια λειτουργίας και η θερμοκρασία του 
λαμπτήρα LED.  
Iσχύς που καταναλώνει κάθε LED: Αυτή εξαρτάται από την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, όσο αυξάνει η θερμοκρασία τόσο μικραίνει η κατανάλωση.  
Επικάλυψη των LED: Αυτή γίνεται ή με διαφανή υλικά ή με υλικά στο χρώμα της 
ακτινοβολίας. Η επικάλυψη παίζει σπουδαίο ρόλο γιατί από αυτήν εξαρτάται κατά 
πόσο λιγότερο ή περισσότερο φωτεινή φαίνεται η LED.  
 

3.4 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα χρήσης LED 
 

3.4.1 Πλεονεκτήματα 
 

1. Αποδοτικότητα: Τα LEDs εκπέμπουν περισσότερα lumens ανά watt από τους 
λαμπτήρες πυρακτώσεως. Θεωρητικά μπορούν να μετατρέψουν σε φως 683 lm για 
κάθε watt ενέργειας που καταναλώνουν. Στην πραγματικότητα όμως η φωτεινή 
τους απόδοση βρίσκεται ανάμεσα στα 10 και 150 lm/w και αυτό έχει να κάνει με 
την τεχνολογία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Όσο ακριβά κι αν είναι 
δύσκολα θα βρείτε led που να μπορεί να μας δώσει περισσότερο από αυτή την 
τιμή.Η απόδοση των LED λαμπτήρων δεν επηρεάζεται από το σχήμα και το μέγεθος, 
σε αντίθεση με τους λαμπτήρες φθορισμού ή τους σωλήνες.Οι λάμπες led έχουν 
σταδιακή πτώση φωτεινότητας κατά 10% τα πρώτα 1 με 2 χρόνια λειτουργίας. Η 
πτώση βέβαια δεν γίνεται ιδιαίτερα αισθητή γιατί είναι μικρή. Εδώ να τονίσουμε 
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πως όλες οι λάμπες παρουσιάζουν πτώση απόδοσης σε μεγαλύτερο ποσοστό από 
τις LED. 

2. Διάρκεια ζωής: Τα LEDs ως επί το πλείστον διαρκούν πολύ περισσότερο από τους 
λαμπτήρες πυρακτώσεως. Διαρκούν 35.000 έως 50.000 ώρες ή και περισσότερο. Οι 
σωλήνες φθορισμού σωλήνες διαρκούν 10.000 έως 15.000 ώρες και οι λαμπτήρες 
πυρακτώσεως 1,000 έως 2.000 ώρες. Οι λαμπτήρες LED λειτουργούν με πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία από άλλους τύπους φωτισμού, όπως αλογόνου ή συμπαγών 
λαμπτήρων φθορισμού λόγω έλλειψη υπεριώδους (UV) και υπέρυθρης (IR) 
ακτινοβολίας. Ζεσταίνονται αλλά η θερμότητα απορροφάται από το μέταλλο που 
απομακρύνει τη θερμότητα .Κρατώντας χαμηλή θερμοκρασία μεγαλώνουν το χρόνο 
ζωής των λαμπτήρων LED. 

3. Χρώμα: Τα LEDs μπορούν να εκπέμψουν φως του επιδιωκόμενου χρώματος χωρίς 
την χρήση φίλτρων χρώματος με τις παραδοσιακές μεθόδους φωτισμού. Αυτό είναι 
πιο αποτελεσματικό και μπορεί να μειώσει το αρχικό κόστος. 

4. Μέγεθος: ΤΑ LEDs μπορεί να είναι πολύ μικρά (μικρότερα από 2 mm2 και εύκολα 
μπορούν να συνδεθούν με πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων. 

5.  Ανοιγοκλείσιμο: Τα LEDs ανάβουν και σβήνουν πολύ γρήγορα. Μια τυπική κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία LED θα επιτύχει πλήρη φωτεινότητα σε λιγότερο από ένα 
μικροδευτερόλεπτο. Tα LED που χρησιμοποιούνται σε συσκευές επικοινωνίας 
μπορούν να έχουν ακόμη και ταχύτερους χρόνους απόκρισης. 

6. Ποδηλασία: Τα LEDs είναι ιδανικά για χρήσεις που υπόκεινται σε συχνό άνοιγμα 
και κλείσιμο του φωτισμού, όπως στο ποδήλατο, σε αντίθεση με τους λαμπτήρες 
φθορισμού  που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την επανεκκίνηση. 

7. Ρύθμιση φωτεινότητας: Τα LEDs μπορεί πολύ εύκολα να ρυθμιστούν, ιδιαίτερα στα 
φώτα στα αυτοκίνητα, σε κάμερες ή στα δωμάτια. 

8. Ψυχρό φως: Σε αντίθεση με τις περισσότερες πηγές φωτός, τα LED εκπέμπουν πολύ 
λίγη θερμότητα υπό τη μορφή IR και δεν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε 
ευαίσθητα αντικείμενα ή υφάσματα.  

9. Υπάρχει δυνατότητα ο συνδυασμός 3 χρωματιστών led:   
(RGB=κόκκινο,πράσινο,μπλε) να μας δώσει χρωματιστό φώς και μάλιστα κατ' 
επιλογή κάτι που δεν έχει να κάνει με την οικονομία μιας και το χρωματιστό φως 
είναι κατά πολύ ασθενέστερο από το λευκό αλλά με τη διακόσμηση και την 
ατμόσφαιρα που μπορούμε να δημιουργήσουμε σε ένα χώρο. 

10. Ασφάλεια στο άλλαγμα: Τα LEDs, έχουν στερεάς κατάστασης συστατικά και είναι 
δύσκολο να βλάψουν εξωτερικά, κατά την αλλαγή, σε αντίθεση με τους λαμπτήρες 
φθορισμού και πυρακτώσεως, τα οποία είναι εύθραυστα. 

11. Εστίαση: Κάνουν καταπληκτική και γρήγορη εστίαση 
12. Μεγαλύτερη αντοχή στις αυξομειώσεις τάσης:  Η τάση λειτουργίας των 

λαμπτήρων LED είναι από 85Volt έως 265Volt. Τυχόν προβλήματα στο ηλεκτρικό 
δίκτυο παροχής δεν επηρεάζουν τη φωτεινότητα και δεν αχρηστεύουν τα LED. 

13. Αντίσταση σε κραδασμούς: Τα LED, όντας στοιχεία στερεάς κατάστασης, είναι 
δύσκολο να υποστούν ζημιά από κραδασμούς όπως συμβαίνει με τις λάμπες 
πυράκτωσης και φθορισμού. 

14. Αντιεκρηκτικοί: Οι λαμπτήρες LED είναι αντιεκρηκτικοί  γιατί ακόμα και να 
δημιουργηθεί σπινθήρας δε βγαίνει προς τα έξω αφού δεν υπάρχει αέριο για να 
διαδοθεί η φλόγα. 

15. Τα φώτα LED θεωρείται πράσινη τεχνολογία: Λαμπτήρες LED είναι η μόνη 
πραγματικά φιλική προς το περιβάλλον λύση φωτισμού. Αντίθετα από τις 
παραδοσιακές μορφές του φωτισμού, όπου η πλειοψηφία της ηλεκτρικής 
ενέργειας που εκπέμπεται με τη μορφή θερμότητας, οι λαμπτήρες LED λειτουργούν 
με περίπου 80% απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι μια λάμπα LED μετατρέπει το 80% της 
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ηλεκτρικής της ενέργειας σε φως και πολύ λίγη υπό μορφή θερμότητας, σε 
σύγκριση με μια λάμπα πυρακτώσεως που μετατρέπει μόνο το 20% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιεί σε φως και το υπόλοιπο σε θερμότητα . 

16. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων: Οι λάμπες LED παράγονται σε μοντέλα για να 
ταιριάζουν σε όλα τα είδη ντουί ( για Ε14, Ε27, GU10, G9, G5.3 MR11, G24 (PL), 
ράγας, κλπ), ενώ μπορούν να αντικαταστήσουν όλους  τους τύπους λαμπτήρων που 
υπάρχουν όπως πυρακτώσεως, εξοικονόμησης ενέργειας, φθορίου(Τ8, Τ5), 
σποτ(12V-220V), προβολέων ιωδίνης, high bay για υψηλές οροφές( βιομηχανικοί 
χώροι, αποθήκες, κλπ), με ανιχνευτή κίνησης και φωτός (ημέρας-νυκτός). 
Παράλληλα υπάρχουν λάμπες led με δυνατότητα σύνδεσης σε dimmer, για να 
μπορούμε να αυξομειώνουμε την ένταση φωτισμού. Επίσης οι προβολείς και τα 
πάνελ LED, τοποθετούνται σε κάθε επιφάνεια ( τοίχος, οροφή, γυψοσανίδα) γιατί 
μπορούν να εγκατασταθούν, επιτοίχια, χωνευτά αλλά και κρεμαστά. Υπάρχουν 
ειδικά προϊόντα όπως οι ταινίες LED και τα washers ή led bars με τα οποία 
μπορούμε να φωτίσουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και μεγάλες 
επιφάνειες( τοίχους, επιγραφές, κήπους, φυτά ) με πολύ όμορφα αποτελέσματα. 

17. Οι λάμπες LED  έχουν εγγύηση: Ισχύει και δεν ισχύει. Εξαρτάται από την μάρκα και 
φυσικά την ποιότητα. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν εγγύηση 1-2 χρόνων ενώ οι 
πιο φτηνές χαμηλότερης ποιότητας δεν έχουν εγγύηση. 

18. Δυνατότητα dimming: Σε αντίθεση με τις κανονικές λάμπες, λειτουργούν με 
dimmer, για να μπορούμε να αυξομειώσουμε την ένταση φωτός. 

 

3.4.2 Μειονεκτήματα 
 

1. Εξάρτηση από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος: Η LED απόδοση εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Σε υψηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του LED, που τελικά οδηγεί 
σε βλάβη της συσκευής. Οι λαμπτήρες LED δοκιμάζονται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 25 βαθμούς Κελσίου, η οποία είναι επαρκής για τους περισσότερους 
οικιακούς χώρους.Ωστόσο, σε πιο δύσκολες περιοχές, με ακραίες συνθήκες 
περιβάλλοντος, μπορεί να υπάρχει μια μείωση στα επίπεδα φωτός μαζί με μια 
δυσμενή επίδραση στη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν 
ειδικά σχεδιασμένα φώτα LED για χρήση σε επικίνδυνες και ακραίες συνθήκες 

2. Κόστος: Το κόστος αγοράς των λαμπτήρων LED είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό 
των συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού. 

3. Έχουν ευαισθησία στην αλλαγή τάσης: Τα LEDs επιβάλλουν ένα ρεύμα 
ρυθμιζόμενο με τροφοδοτικό. 

4. Ποιότητα φωτός: Πιο ψυχρό είναι το λευκό LED από του λαμπτήρα πυρακτώσεως. 
Το χρώμα των αντικειμένων μπορεί να γίνεται αντιληπτό με διαφορετικό τρόπο 
κάτω από ψυχρό λευκό LED φωτισμό από ότι στο φως του ήλιου ή με τους 
λαμπτήρες πυράκτωσης. 

5. Ηλεκτρική πολικότητα: Σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης, που φωτίζουν 
ανεξάρτητα από την ηλεκτρική πολικότητα, τα LED θα ανάψουν μόνο με τη σωστή 
ηλεκτρική πολικότητα.  

6. Το μπλε LED είναι επικίνδυνο: Υπάρχει μια ανησυχία ότι το μπλε LED και το λευκό 
LED υπερβαίνει τα ασφαλή όρια του λεγόμενου κινδύνου από το μπλε φως, όπως 
ορίζεται στις προδιαγραφές ασφάλειας των ματιών.  

7. Αποδοτικότητα: Η φωτεινή απόδοση των LED μειώνεται όσο αυξάνεται το 
ηλεκτρικό ρεύμα. Η θέρμανση αυξάνει, επίσης, με το υψηλότερο ρεύμα που θέτει 
σε κίνδυνο την διάρκεια ζωής των LED.  

8. Επιπτώσεις στα έντομα: Τα LED είναι πολύ πιο ελκυστικά για τα έντομα 
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3.5 Εφαρμογές 
 

Η χρησιμοποίηση των LED ενδείκνυται για εφαρμογές, όπως: 
 Ο γενικός και τοπικός φωτισμός εσωτερικών χώρων,  
 Οι φωτεινές επιγραφές, 
 Η ανάδειξη αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών λεπτομερειών, 
 Η σηματοδότηση κυκλοφορίας, 
 Ο φωτισμός προσανατολισμού στα κτίρια, 
 Η σήμανση οδών διαφυγής και 
 Η τα μοντέρνα συμπαγή φωτιστικά με δυνατότητα έλεγχου έντασης και χρώματος 

 

3.6 Επίδραση στην ανθρώπινη υγεία 
 

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη και την Αμερική 
άλλαξαν τον τρόπο που φωτίζουν τις πόλεις τους, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές 
λάμπες με τους λαμπτήρες LED, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, εκφράζονται 
ανησυχίες σχετικά με την επίδραση του μπλε φωτός από τους λαμπτήρες LED ή το 
κινητό στον ύπνο, την αυξημένη ευαισθησία που παρουσιάζουν οι έφηβοι, καθώς και 
πιθανές επιπλοκές στο «βιολογικό ρολόι» (δηλαδή στον κιρκαδικό ρυθμό που είναι ο 
φυσικός ημερήσιος κύκλος του οργανισμού που ρυθμίζει τα πρότυπα δράσης και 
ξεκούρασης). Έρευνες σχετικά με την επίδραση του μπλε φωτός σε υγιείς ενήλικες δείχνουν 
ότι αναστέλλει την έκκριση μελατονίνης, συνεπώς προκαλείται διαταραχή του ύπνου που 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής, τη σωματική και ψυχική υγεία και συνεπώς γίνονται 
επιρρεπείς σε ασθένειες. Προηγούμενες μελέτες σε παιδιά και εφήβους αναφορικά με τις 
διαταραχές του ύπνου δείχνουν μια σαφή και σταθερή σχέση μεταξύ διαταραχών του 
ύπνου και χρήση των ψηφιακών συσκευών. Ερευνητές και επιστήμονες υγείας σε 
συνεργασία με τη βιομηχανία των λαμπτήρων LED προσπαθούν να μειώσουν το μπλε φως 
και να δημιουργήσουν ευπροσάρμοστο φωτισμό που δεν θα είναι βλαβερός για όσους 
πάσχουν από ψυχικές ασθένειες. Στις αρχές του έτους, το World Journal of Biological 
Psychiatry δημοσίευσε μια μελέτη μιας ομάδας επιφανών ψυχιάτρων που προειδοποιούν 
για τις πιθανές επιπτώσεις των λαμπτήρων LED στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. «Οι 
ανησυχίες μου σχετικά με το μπλε φως των λαμπτήρων LED ήρθαν μετά από 
προηγούμενους έντονους προβληματισμούς αναφορικά με τη σχέση της έκθεσης στον 
συγκεκριμένο φωτισμό και την εμφάνιση μανιοκαταθλιπτικών και άλλων συμπτωμάτων 
διπολικής διαταραχής», είπε ο John Gottlieb, εισηγητής της μελέτης και κλινικός βοηθός 
καθηγητής στο τμήμα Ψυχολογίας και Επιστημών Συμπεριφοράς του Feinberg School of 
Medicine στο Σικάγο. Η έκθεση σ’ αυτό το μπλε φως δεν περιορίζεται μόνο στα φώτα της 
πόλης αλλά και στα κινητά μας τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεοράσεις και 
άλλες συσκευές του σπιτιού. Παράλληλα, το αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα για τον Ύπνο 
(National Sleep Foundation) προτείνει τη μη χρήση ψηφιακών συσκευών 30 λεπτά πριν τον 
ύπνο καθώς και την απομάκρυνσή τους από το δωμάτιο.  
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4. Χαρακτηριστικά λαμπτήρων και σύγκριση των διαφόρων τεχνολογιών 
 

4.1 Φωτεινή απόδοση 
 
Η φωτεινή απόδοση (lm/W) ενός λαμπτήρα δηλώνει την φωτεινή ροή που παράγει ένας 
λαμπτήρας ανά Watt καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος. Η μέγιστη θεωρητική φωτεινή 
απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί μετατρέποντας όλη την ενέργεια σε ορατό φως είναι 
683 lm/W. Στη πράξη πολύ μικρότερες τιμές επιτυγχάνονται συνήθως μεταξύ 10 και150 
lm/W. 

 

ΣΧΗΜΑ 3: Φωτεινή απόδοση λαμπτήρων. 

4.2 Ποιότητα φωτός 
 
Ο πίνακας βασικών χρωμάτων (δείτε την εικόνα) χρησιμοποιείται για την απεικόνιση 

του χρώματος του φωτός. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας του φωτός για πρακτικές 

εφαρμογές είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ιδιότητες της αναπαραγωγής χρωμάτων 

του λαμπτήρα, καθώς και το χρώμα και τη θερμοκρασία του φωτός. Οι ιδιότητες αυτές 

συγκεντρώνονται στο δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra). Η τιμή Ra υποδεικνύει τον 

τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα μη φωτεινά χρώματα, εάν φωτιστούν από 

μια καθορισμένη πηγή φωτός. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτό ένα 

χρώμα εξαρτάται πάντα από τη θερμοκρασία χρώματος και τις ιδιότητες 

αναπαραγωγής χρωμάτων του λαμπτήρα που χρησιμοποιείται. Παράδειγμα: Οι μπλε 

τόνοι που φωτίζονται από λαμπτήρες με χρώμα φωτός παρόμοιο με το φως ημέρας 

εμφανίζονται πάντα πολύ πιο φωτεινοί από ό,τι όταν φωτίζονται με θερμό λευκό φως – 

ακόμα και όταν και οι δύο λαμπτήρες διαθέτουν τιμή Ra 100 (υψηλότερη δυνατή τιμή). 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: Πινάκας Βασικών χρωμάτων. 

4.2.1 Θερμοκρασία χρώματος (CCT) 
 
Θερμοκρασία  χρώματος είναι μια μέτρηση της ‘’ζεστασιάς’’ ή  της ‘’ψυχρότητας’’ μιας 

πηγής φωτός. Μια μέτρηση της απόχρωσης του λευκού φωτός. 

Όταν ένα κομμάτι μέταλλο θερμαίνεται, το χρώμα του φωτός που εκπέμπει θα αλλάζει. 
Αυτό το χρώμα αρχίζει με κόκκινο χρώμα προχωράει σε πορτοκαλί, κίτρινο, λευκό και 
έπειτα μπλε-λευκό, μπλε και κατόπιν  πιο σκούρο μπλέ. Η θερμοκρασία αυτού του 
μετάλλου είναι ένα φυσικό μέτρο σε βαθμούς Kelvin ή απόλυτη θερμοκρασία. Οι 
λαμπτήρες καθώς και τα LED μπορεί να μην μπορούν να φωτίσουν χρώμα όμοιο με το 
κομμάτι  μέταλλου αλλά χρησιμοποιούμε την σχετική θερμοκρασία  χρώματος σε βαθμούς 
Kelvin για να περιγράψουμε το χρώμα του φωτός της πηγής μας και το πόσο μοιάζει στο 
φως που εκπέμπει το κομμάτι μετάλλου.Έτσι κατά σύμβαση τα κίτρινα- κόκκινα  χρώματα 
θεωρούνται θερμά (όπως οι φλόγες μιας φωτιάς). Ενώ τα μπλέ- μωβ-πράσινα θεωρούνται 
ψυχρά (όπως το φως από έναν νεφελώδη ουρανό). Οι υψηλότερες θερμοκρασίες Kelvin 
(5000°-6500° K) είναι αυτό που θεωρούμε ψυχρό και χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος 
(2700°-3000° K) θεωρούνται θερμό. 
 

http://www.leditnow.gr/
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ΣΧΗΜΑ 4: Απεικόνιση της θερμοκρασίας χρώματος. 

4.2.2 Δείκτης χρωματικής απόδοσης 
 

Ανάλογα με τον χώρο και τον σκοπό της εφαρμογής, ο τεχνητός φωτισμός θα πρέπει να 

επιτρέπει στους παρατηρητές να ξεχωρίζουν και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά 

χρώματα των υπό παρατήρηση αντικειμένων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του 

φυσικού φωτισμού. Είναι δυνατόν δύο λαμπτήρες που εμφανίζουν την ίδια χρωματική 

εμφάνιση (δηλαδή παρεμφερείς θερμοκρασίες χρώματος) να τονίζουν με διαφορετικό 

τρόπο τα χρώματα ενός έγχρωμου αντικειμένου λόγω της διαφορετικής φασματικής 

σύνθεσης του φωτός τους. Για τους παραπάνω λόγους εισάχθηκε η έννοια του δείκτη 

χρωματικής απόδοσης ο οποίος στηρίζεται σ’ ένα αριθμό από τεστ χρώματος κάτω από 

διαφορετικές φωτεινότητες χρησιμοποιώντας τον εξεταζόμενο λαμπτήρα αλλά και 

λαμπτήρα αναφοράς ίδιας θερμοκρασίας χρώματος. Η μέγιστη τιμή του εν λόγω δείκτη 

είναι το 100. Η σύγκριση λαμπτήρων με τη βοήθεια του Ra γίνεται για λαμπτήρες με το 

ίδιο CCT.  

Χρωματική 
απόδοση 

Δείκτης 
χρωματικής 
απόδοσης 

Είδος λαμπτήρα 

Άριστη 90 Λαμπτήρες αλογόνου ,Λαμπτήρες 
φθορισμού-LUMILUX DE , LUXE 
fluorescent lamps, HQI.../D 

Πολύ καλή 80-89 LUMILUX λαμπτήρες φθορισμού 
,HQI.../NDL or WDL 

καλή 70-79 Βασικοί λαμπτήρες φθορισμού (25) 

Ικανοποιητική 60-69 Βασικοί λαμπτήρες φθορισμού 

  (20,23,30) 

Μέτρια 40-59 HQL 

Χαμηλή 39 Υψηλής-πίεσης και χαμηλής-πίεσης 
λαμπτήρες εκφορτίσεως νατρίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παρουσιάζονται τυπικές τιμές του δείκτη χρωματικής απόδοσης για διάφορα 

είδη λαμπτήρων. 
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4.3 Φωτισμός ή Ισχύς Φωτισμού 
 
Φωτισμός ή Ισχύς Φωτισμού (Illuminance, E): Ορίζεται ως η πυκνότητα της φωτεινής ροής, 

δηλαδή η φωτεινή ροή ανά μονάδα επιφάνειας. Η μονάδα μέτρησης είναι το lux (lx), όπου 

1 lux = 1 lumen/m². Είναι το μέτρο της ακτινοβολίας που προσπίπτει στο οδόστρωμα. 

4.4 Διάρκεια ζωής 
 

Η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα είναι ο αριθμός των ωρών λειτουργίας του όταν το 50% 

μιας μεγάλης ομάδας λαμπτήρων της ίδιας κατηγορίας καταστρέφονται αλλά και όταν το 

φως του λαμπτήρα πέσει κάτω από ένα ποσοστό (συνήθως 70 %) οπότε στη διάρκεια ζωής 

δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα της μειωμένης φωτιστικής απόδοσης. Μέλαν Σώμα 

Η θερμική ακτινοβολία ενός σώματος το οποίο απορροφά όλη την προσπίπτουσα σ’ αυτό 

ακτινοβολία εξαρτάται αποκλειστικά από την θερμοκρασία του. Το σώμα αυτό καλείται 

μέλαν σώμα. Το σώμα αυτό χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο συντελεστή ακτινοβολίας 

απ’ όλους τους θερμικούς ακτινοβολητές ανεξαρτήτως θερμοκρασίας και μήκους κύματος. 

Η ιδέα του μέλανος σώματος είναι θεωρητική και στην πράξη έχει προσομοιωθεί ο τρόπος 

λειτουργίας του σε πολύ ειδικά εργαστήρια. Η ακτινοβολία ενός μέλανος σώματος 

υπακούει τον νόμο του Planck ο οποίος δίδει την ακτινοβολούμενη ενέργεια συναρτήσει 

του μήκους κύματος και της απόλυτης θερμοκρασίας του. 

 

ΣΧΗΜΑ 5: Φάσματα εκπομπής μελανού σώματος σε συνάρτηση με το μήκος κύματος για 

διαφορές θερμοκρασίες. 

 
Η πρώτη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι η ακτινοβολούμενη ενέργεια 
αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της απόλυτης θερμοκρασίας του σώματος ενώ η 
δεύτερη αφορά στο γεγονός ότι τα μέγιστα της ακτινοβολούμενης ενέργειας 
μετατοπίζονται σε μικρότερα μήκη κύματος (νόμος του Wien) κάτι που εξηγεί το ότι αύξηση 
της θερμοκρασίας οδηγεί σε σταδιακή μετατόπιση της ακτινοβολίας από την υπέρυθρη 
περιοχή στην ορατή περιοχή. 
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4.5 Θόρυβος RF και Flickering 
 
Τα switching τροφοδοτικά που χρησιμοποιούνται στους λαμπτήρες LED, τα ηλεκτρονικά 

μέρη που χρησιμοποιούνται στους λαμπτήρες φθορισμού και τα dimmer που 

χρησιμοποιούνται με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία υψηλής συχνότητας και φορτώνουν τις γραμμές του ηλεκτρικού ρεύματος με 

θόρυβο υψηλής συχνότητας. Ενώ αυτές οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων συνήθως δεν 

αποτελούν πρόβλημα, υπάρχουν περιπτώσεις που η παρουσία τους μπορεί να είναι 

προβληματική με αποτέλεσμα η αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων που τις 

προκαλούν να δημιουργεί ένα ζήτημα που θα χρίζει ιδιαίτερης προσοχής. Για το λόγο αυτό, 

πολλοί εθνικοί φορείς επικοινωνιών ασχολούνται με τις παρεμβολές των 

ακτινοβολούμενων εκπομπών στις ζώνες επικοινωνιών μεταξύ 3 MHz έως 1 GHz και 150 

kHz έως 30 MHz. Έτσι, οι κατασκευαστές λαμπτήρων οφείλουν να δοκιμάζουν τις 

ακτινοβολούμενες εκπομπές των προϊόντων τους για να εξασφαλίσουν ότι δεν παράγουν 

ακτινοβολία όπως ορίζεται από το διεθνές εναρμονισμένο πρότυπο EN55022. Ο δείκτης 

flickering είναι ένας λόγος που έχει καθιερωθεί για τη μέτρηση των μεταβολών της εξόδου 

μιας πηγής . Ορίζεται ως ο λόγος του εμβαδού της κυματομορφής εξόδου του φωτός που 

βρίσκεται πάνω από το μέσο επίπεδο φωτός και του συνολικό εμβαδού της κυματομορφής 

εξόδου του φωτός στη διάρκεια ενός κύκλου και παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Σε μετρήσεις 

που έχουν γίνει, η αντιληπτικότητα του flickering μπορεί να είναι υποκειμενική, ιδιαίτερα 

σε συχνότητες άνω των 75 Hz. Η μεγάλη πλειοψηφία των λαμπτήρων LED που έχουν 

δοκιμαστεί δεν παρουσιάζουν εμφανές flickering, πολλοί έχουν την ίδια ή μικρότερη 

εμφάνιση του φαινομένου από λαμπτήρες αλογόνου και λαμπτήρες πυρακτώσεως. Ακόμη 

και με τους δείκτη έως 0,5, το flickering δεν έγινε αμέσως αντιληπτό, όμως για εκείνους που 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο φαινόμενο, τα αποτελέσματα έδειξαν πιθανή εκδήλωση 

καταπόνησης των ματιών και πονοκεφάλους, αν χρησιμοποιείται λανθασμένο είδους 

λαμπτήρα για φωτισμό εργασίας ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Για την αποφυγή 

στροβοσκοπικών φαινομένων καλύτερη θα ήταν η χρήση λαμπτήρων LED με δείκτη 

μικρότερου του 0,1. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το φαινόμενο του flickering δεν είναι 

χαρακτηριστικό όλων των LED φωτισμού αλλά εμφανίζεται σε φθηνότερα και χαμηλότερης 

ποιότητας προϊόντα. 

4.6 Κόστος 
 

Το πιο σημαντικό στοιχειό μιας λάμπας μετά τη φωτεινότητα είναι η κατανάλωση. Η 

κατανάλωση μετριέται σε κιλοβατώρες. Μια κιλοβατώρα είναι 1000 watts για μια ώρα. 

Όποτε όσο πιο πολλά watt είναι μια λίμπα τόσο περισσότερη ενεργεία καταναλώνει. 

Βεβαία δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα watts ή μόνο τα Lumen  αλλά το συσχετισμό τους, 

δηλαδή ποσά Lumen/watt έχει η λάμπα. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε την 

αποδοτικότερη. Οι αποδοτικότερες αυτήν την στιγμή εμπορικά είναι οι αλογονιδίων 

μέταλλου ( έως και 115 λ.α.β.) και οι νάτριου υψηλής πίεσης που φτάνουν μέχρι και 140 

λ.α.β, αν και πειραματικά οι LED τις έχουν ξεπεράσει κατά πολύ (έχουν σπάσει το όριο των 

300 λ.α.β). Εμπορικά οι LED  αυτή την στιγμή κινούνται 85-110 λ.α.β. Οι φθορισμού 

κινούνται στο 40-110 λ.α.β (οι λάμπες σωλήνα επιτυχαίνουν καλύτερη απόδοση μέχρι 110 

λ.α.β. Οι συμπαγείς φτάνουν μέχρι 60-70) ενώ οι αλογόνου 12-22 λ.α.β. Πιο αναλυτικά θα 

το δείτε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα (το όποιο είναι όμως λίγο παλιό ως προς τα LED  και 

τις αλογονιδίων μέταλλου). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Σύγκριση Lumens ανά Watt στα τέλη του 2013. 

 

ΣΧΗΜΑ 6 : Σύγκριση μέσης τιμής  Lumens ανά Watt στα τέλη του 2014. 

4.7 Dimmer και χρήση σε dimmable λαμπτήρες 

 

Το Dimmer DM - 400L (Ρυθμιστής Φωτισμού) είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν ψηφιακής 
τεχνολογίας Leading Edge & Trailing Edge ειδικά κατασκευασμένο για να καλύψει απόλυτα 
τις ανάγκες ρύθμισης έντασης του φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, με χρήση 
λαμπτήρων (dimmable LED) , λαμπτήρων οικονομίας (dimmable CFL) καθώς και λαμπτήρων 
προηγούμενης τεχνολογίας (Ωμικούς - Αλογόνου). Είναι απόλυτα ασφαλές, αξιόπιστο, και 
αισθητικά καλλίγραμμο προϊόν κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 
τελευταίας τεχνολογίας και πλαστικά μέρη αντοχής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και 
χρήσης. 
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5. Βασικές έννοιες φωτοτεχνίας 

5.1 Εισαγωγή 
 

Η φωτομετρία είναι η μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που σταθμίζεται από 

την ανταπόκριση του ανθρώπινου οφθαλμού. Αυτή η απάντηση αλλάζει με το μήκος 

κύματος, και σε κάποιο βαθμό, από άτομο σε άτομο. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται 

διεθνώς συμφωνημένες συνήθεις λειτουργίες παρατηρητών προκειμένου να παρασχεθεί 

μια σταθερή βάση μέτρησης για τη φωτομετρία. οι δύο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 

είναι η λειτουργία V (λ), η οποία ισχύει για φωτοπική όραση (τυπικά επίπεδα φωτισμού 

ημέρας) και V (λ) για σκοτοπική όραση (χαμηλά επίπεδα φωτισμού). Σε ενδιάμεσα επίπεδα 

φωτός (μεσοπικά ή «επίπεδα λυκόφωτος, όπως αυτά που βρίσκονται σε φωτιζόμενους 

δρόμους τη νύχτα), το σύστημα CIE της μεσοπικής φωτομετρίας χρησιμοποιείται για την 

ομαλή μετάβαση μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών. Στη φωτομετρία, η λέξη «φωτεινή» 

χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι οι μετρήσεις έχουν γίνει χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα ανίχνευσης (που ονομάζεται φωτόμετρο) που έχει φασματική απόκριση παρόμοια 

με εκείνη ενός ανθρώπινου οφθαλμού. Οι δύο κύριες φωτομετρικές κλίμακες που 

διατηρούνται στο NPL είναι φωτεινή ένταση και φωτεινή ροή. Η τοποθέτηση των 

κατάλληλων γεωμετρικών στοιχείων επιτρέπει τη βαθμονόμηση άλλων ποσοτήτων, όπως η 

φωτεινότητα από τα πρότυπα φωτεινής έντασης. Το NPL διαθέτει εκτεταμένες 

εγκαταστάσεις για τη φωτομετρική μέτρηση τόσο των πηγών όσο και των ανιχνευτών, 

συμπεριλαμβανομένων των φωτομέτρων, των λυχνόμετρων, των φωτεινών μετρητών και 

των μετρητών θερμοκρασίας χρώματος. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη βαθμονόμηση της 

φωτεινής έντασης, της φωτεινότητας, της φωτεινότητας, της φωτεινής ροής και της 

συσχετισμένης θερμοκρασίας χρώματος. 

Η φωτεινή ένταση μετρά την φωτεινή έξοδο από μια πηγή σε μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση στη μονάδα στερεάς γωνίας. Το candela (ένα από τα SI μονάδες βάσης, 

συντομογραφία cd), είναι η μονάδα φωτεινής έντασης και είναι διατηρούνται σε NPL με τη 

χρήση πρότυπων φωτομέτρων και λαμπτήρων με αβεβαιότητα ± 0,2%. Τα πρότυπα 

αναφοράς εργασίας είναι βαθμονομημένα έναντι των τυπικών φωτομέτρων των οποίων η 

βαθμονόμηση προέρχεται με τη σειρά τους από την κλίμακα φασματικής απόκρισης NPL με 

βάση την κρυογονική ραδιομέτρου. Οι μετρήσεις της φωτεινής έντασης πραγματοποιούνται 

σε ένα φωτομετρικό πάγκο. Συγκρίνουν την ισχύ των λαμπτήρων δοκιμής με αυτή των 

προδιαγραφών λαμπτήρων εργασίας που χρησιμοποιούν ειδικά κατασκευασμένο 

διορθωμένη με φίλτρο φωτοδίοδο πυριτίου (φωτόμετρο). 

Η φωτεινότητα, (μετρούμενη σε lux), σε ένα σημείο επιφάνειας είναι το πηλίκο της 

φωτεινής ροής που προσπίπτει σε ένα στοιχείο της επιφάνειας, από την περιοχή του 

στοιχείου. Για μια πηγή σημείου και μια επιφάνεια κανονική προς την κατεύθυνση θέασης, 

η φωτεινότητα ισούται με την φωτεινή ένταση διαιρούμενη με την τετραγωνική απόσταση. 

Οι συσκευές για μετρήσεις φωτισμού είναι παρόμοιες με αυτές για φωτεινή ένταση, αλλά 

αντί για σύγκριση λαμπτήρων, οι αποστάσεις από τα κέντρα φωτός στο φωτομέτρηση 

μετρούνται προσεκτικά για κάθε φανό. Η φωτεινότητα που παράγεται στο φωτόμετρο από 

το πρότυπο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο τετραγωνικό νόμο. Η καλύτερη 

δυνατότητα μέτρησης είναι ± 0,5%. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

βαθμονόμηση των φωτομέτρων και των λυχνόμετρων. 

Η συνολική φωτεινή ροή (σε lumen, lm) είναι ένα μέτρο της ποσότητας φωτός που 

εκπέμπεται από μια πηγή σε όλες τις κατευθύνσεις (δηλ. Την πλήρη στερεή γωνία των 4π 
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steradians). Η κλίμακα ολικής φωτεινής ροής NPL λαμβάνεται στο επίπεδο ± 0,3% από την 

κλίμακα φωτεινής έντασης με τη χρήση ειδικού κατασκευαζόμενου γωνιόμετρου. Το 

γονοιοφωτόμετρο αναφοράς έχει έναν μέγιστο ανιχνευτή έως την απόσταση πηγής 18 m, 

πράγμα που επιτρέπει πολύ μεγάλη γωνιακή ανάλυση μεγάλων πηγών όπως φωτιστικά και 

προβολείς. 

 

5.2 Φωτομετρικά μεγέθη και μονάδες 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : SI Φωτομετρία (πηγή  Wikipedia ). 
 

1. Η φωτεινή ενέργεια είναι η αντιληπτή ενέργεια του φωτός . Αυτό ονομάζεται 
μερικές φορές η ποσότητα του φωτός . Η φωτεινή ενέργεια δεν είναι η ίδια με 
την ακτινοβολούμενη ενέργεια , την αντίστοιχη αντικειμενική φυσική 
ποσότητα . Αυτό συμβαίνει επειδή το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει μόνο το φως 
στο ορατό φάσμα και έχει διαφορετικές ευαισθησίες στο φως διαφορετικών μηκών 
κύματος εντός του φάσματος. Όταν προσαρμόζεται για φωτεινές συνθήκες 
( φωτοπική όραση ), το μάτι είναι πιο ευαίσθητο στο φως σε μήκος κύματος 
555  nm. Το φως με δεδομένη ποσότητα ακτινοβολούμενης ενέργειας θα έχει 
περισσότερη φωτεινή ενέργεια εάν το μήκος κύματος είναι 555 nm από ό, τι εάν το 
μήκος κύματος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Το φως του οποίου το μήκος 
κύματος είναι πολύ έξω από το ορατό φάσμα έχει φωτεινή ενέργεια μηδέν, 
ανεξάρτητα από την ποσότητα της ακτινοβολούμενης ενέργειας που υπάρχει. 
Η μονάδα SI της φωτεινής ενέργειας είναι ο δεύτερος αυλός , ο οποίος είναι 
ανεπίσημα γνωστός ως ο τάλμπος προς τιμήν του William Henry Fox Talbot . Σε 
άλλα συστήματα μονάδων , η φωτεινή ενέργεια μπορεί να εκφράζεται σε βασικές 
μονάδες ενέργειας. 

2. Φωτεινή Ισχύς ή Φωτεινή Ροή (Luminous flux) [lm] είναι το μέτρο της αντιληπτικής 
ισχύος του φωτός . Διαφέρει από τη ροή ακτινοβολίας , το μέτρο της συνολικής 
ισχύος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (συμπεριλαμβανομένης της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας , της υπεριώδους ακτινοβολίας και του ορατού φωτός), καθώς η 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiant_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_quantity
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_quantity
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_eye
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength
https://en.wikipedia.org/wiki/Photopic_vision
https://en.wikipedia.org/wiki/Metre
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/SI
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_second
https://en.wikipedia.org/wiki/Talbot_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Fox_Talbot
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_of_units
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiant_flux
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
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φωτεινή ροή ρυθμίζεται ώστε να αντικατοπτρίζει την μεταβαλλόμενη ευαισθησία 
του ανθρώπινου οφθαλμού σε διαφορετικά μήκη κύματος φωτός. 
Η μονάδα SI της φωτεινής ροής είναι η κοιλότητα (lm). Ένας αυλός ορίζεται ως η 
φωτεινή ροή του φωτός που παράγεται από μια πηγή φωτός που εκπέμπει 
ένα κηροπήγιο με φωτεινή ένταση πάνω από μια στερεή γωνία 
ενός στερεραδιάνου . Σε άλλα συστήματα μονάδων, η φωτεινή ροή μπορεί να έχει 
μονάδες ισχύος. 

3. Φωτεινή Ένταση I (Luminous intensity) [cd] είναι ένα μέτρο του μήκους 
κύματος σταθμισμένες ισχύος που εκπέμπεται από μια πηγή φωτός σε μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση ανά μονάδα στερεάς γωνίας , με βάση την λειτουργία 
φωτεινότητα , ένα τυποποιημένο μοντέλο της ευαισθησίας του ανθρώπινου 
οφθαλμού . Η μονάδα SI της φωτεινής έντασης είναι το candela  (cd), μια μονάδα 
βάσης SI .Η φωτομετρία ασχολείται με τη μέτρηση του ορατού φωτός όπως 
αντιλαμβάνονται τα ανθρώπινα μάτια. Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει μόνο το 
φως στο ορατό φάσμα και έχει διαφορετικές ευαισθησίες στο φως διαφορετικών 
μηκών κύματος εντός του φάσματος. Όταν προσαρμόζεται για φωτεινές συνθήκες 
( φωτοπική όραση ), το μάτι είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο-κίτρινο φως στα 555 
nm. Το φως με την ίδια ακτινοβολία σε άλλα μήκη κύματος έχει χαμηλότερη 
φωτεινή ένταση. Η καμπύλη που μετρά την απόκριση του ανθρώπινου ματιού στο 
φως είναι ένα καθορισμένο πρότυπο, γνωστό ως λειτουργία φωτεινότητας . Αυτή η 
καμπύλη, που δηλώνεται με V (λ) ή �̅�  , βασίζεται σε μέσο όρο πολύ διαφορετικών 
πειραματικών δεδομένων από επιστήμονες που χρησιμοποιούν διαφορετικές 
τεχνικές μέτρησης. Όπως και άλλες μονάδες βάσης SI, το candela έχει 
έναν επιχειρησιακό ορισμό -είναι που ορίζεται από την περιγραφή μιας φυσικής 
διαδικασίας που θα παράγει ένα candela φωτεινό έντασης. Εξ ορισμού, αν κάποιος 
κατασκευάζει μια πηγή φωτός που εκπέμπει μονοχρωματικό πράσινο φως με 
συχνότητα 540 THz, και ότι έχει ένταση ακτινοβολίας της 
1/683  βατ ανά στερακτίνιο σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ότι η πηγή φωτός θα 
εκπέμπει ένα Candela στην καθορισμένη κατεύθυνση .  Η συχνότητα του φωτός που 
χρησιμοποιείται στον ορισμό αντιστοιχεί σε μήκος κύματος σε κενό 555 nm, το 
οποίο είναι κοντά στην κορυφή της απόκρισης του ματιού στο φως. Εάν η πηγή που 
εκπέμπεται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις, η συνολική ροή 
ακτινοβολίας θα είναι περίπου 18,40 mW, αφού υπάρχουν 4p steradians σε μια 
σφαίρα. Ένα τυπικό κερί παράγει πολύ χονδρικά ένα κηροπήγιο με φωτεινή ένταση. 
Πριν από τον ορισμό του candela, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μονάδες φωτεινής 
έντασης σε διάφορες χώρες. Αυτά βασίζονταν τυπικά στη φωτεινότητα της φλόγας 
από ένα "πρότυπο κερί" καθορισμένης σύνθεσης ή τη φωτεινότητα ενός 
πυρακτώματος πυρακτώσεως ειδικού σχεδιασμού. Ένα από τα πιο γνωστά από 
αυτά τα πρότυπα ήταν το αγγλικό πρότυπο: candlepower . Ένα candlepower ήταν το 
φως που παράγεται από μια καθαρή σπερματσέτο κερί ζύγιση το ένα έκτο ενός 
λίβρα και κάψιμο σε ποσοστό 120  σπόρων ανά ώρα. Η Γερμανία, η Αυστρία και η 
Σκανδιναβία χρησιμοποίησαν το Hefnerkerze , μονάδα βασισμένη στην έξοδο 
μιας λάμπας Hefner . [2] Το 1881, ο Jules Violleπρότεινε το Violle ως μονάδα 
φωτεινής έντασης και ήταν αξιοσημείωτη ως η πρώτη μονάδα έντασης φωτός που 
δεν εξαρτιόταν από τις ιδιότητες μιας συγκεκριμένης λάμπας. Όλες αυτές οι 
μονάδες αντικαταστάθηκαν από τον ορισμό του candela. 

4. Η Λαμπρότητα (Luminance) [cd/m2 ] είναι ένα φωτομετρικό μέτρο της φωτεινής 
έντασης ανά μονάδα επιφάνειας φωτός που ταξιδεύει σε μια δεδομένη 
κατεύθυνση. Περιγράφει την ποσότητα φωτός που διέρχεται, εκπέμπεται ή 
ανακλάται από μια συγκεκριμένη περιοχή και εμπίπτει σε μια δεδομένη στερεά 
γωνία . Η μονάδα SI για φωτεινότητα είναι candela ανά τετραγωνικό μέτρο (cd / 
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m 2 ). Ένας όρος μη SI για την ίδια μονάδα είναι το νιτ . Η μονάδα 
φωτεινότητας CGS είναι η στύλος , η οποία είναι ίση με ένα κηροπήγιο ανά 
τετραγωνικό εκατοστό ή 10 kcd / m 2 . 

5. Στη φωτομετρία η ένταση Φωτισμού Επιφανείας E (Illuminance) [lux] , 
η φωτεινότητα είναι η συνολική φωτεινή ροή που προσπίπτει σε μια επιφάνεια, 
ανά μονάδα επιφάνειας . Είναι ένα μέτρο του πόσο το προσπίπτον φως φωτίζει την 
επιφάνεια, με το μήκος κύματος-σταθμισμένο από τη λειτουργία φωτεινότητας να 
συσχετίζεται με την ανθρώπινη αντίληψη φωτεινότητας. Ομοίως, η φωτεινή 
εκπομπή είναι η φωτεινή ροή ανά μονάδα επιφανείας που εκπέμπεται από μια 
επιφάνεια. Η φωτεινή εκπομπή είναι επίσης γνωστή ως φωτεινή 
έξοδος .  Σε μονάδες SI που προκύπτουν αυτές μετριούνται σε lux (lx) ή ισοδύναμα 
σε lumens ανά τετραγωνικό μέτρο ( cd · sr · m -2 ). Στο σύστημα CGS , η φωτεινή 
μονάδα είναι η φωτο , η οποία ισούται με 10 000  lux . Το πόδι-κερί είναι μια μη 
μετρική μονάδα φωτισμού που χρησιμοποιείται 
στη φωτογραφία . Η φωτεινότητα ήταν παλαιότερα συχνά 
ονομάζεται φωτεινότητα , αλλά αυτό οδηγεί σε σύγχυση με άλλες χρήσεις της 
λέξης, όπως για να σημαίνει φωτεινότητα . Η "Φωτεινότητα" δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιηθεί για ποσοτική περιγραφή, αλλά μόνο για μη ποσοτικές αναφορές σε 
φυσιολογικές αισθήσεις και αντιλήψεις φωτός. Το ανθρώπινο μάτι είναι ικανό να 
βλέπει λίγο περισσότερο από 2 τρισεκατομμύρια φορές: Η παρουσία λευκών 
αντικειμένων είναι κάπως διακριτή στο αστρικό φωτισμό, στα 5 × 10 -5  lux , ενώ στο 
φωτεινό τέλος είναι δυνατή η ανάγνωση μεγάλου κειμένου σε 10 8 lux, ή περίπου 
1000 φορές εκείνης των απευθείας ηλιακό φως , αν και αυτό μπορεί να είναι πολύ 
δυσάρεστη και να προκαλέσει μακροχρόνιες είδωλα στην οθόνη . 

6. Στη φωτογραφία , η έκθεση είναι η ποσότητα φωτός ανά μονάδα επιφάνειας (η 
φωτεινότητα του επιπέδου της εικόνας που διαρκεί ο χρόνος έκθεσης) φθάνοντας 
σε μια φωτογραφική ταινία ή σε έναν ηλεκτρονικό αισθητήρα εικόνας , όπως 
καθορίζεται από την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα του φακού και τη 
φωτεινότητα σκηνής . Η έκθεση μετριέται σε δευτερόλεπτα lux και μπορεί να 
υπολογιστεί από την τιμή έκθεσης (EV) και τη φωτεινότητα της σκηνής σε μια 
καθορισμένη περιοχή. 

7. Απόδοση ηλεκτρικής Φωτεινής Πηγής (Luminous efficiency) [lm/W] είναι ένα μέτρο 
για το πόσο καλά μια φωτεινή πηγή παράγει ορατό φως. Ανάλογα με το πλαίσιο, η 
δύναμη μπορεί να είναι είτε η ακτινοβολούμενη ροή της εξόδου της πηγής, είτε 
μπορεί να είναι η συνολική ισχύς (ηλεκτρική ενέργεια, χημική ενέργεια ή άλλα) που 
καταναλώνεται από την πηγή. Ποια έννοια του όρου προορίζεται πρέπει συνήθως 
να συναχθεί από το πλαίσιο και είναι μερικές φορές ασαφής. Η πρώην αίσθηση 
καλείται μερικές φορές φωτεινή αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας , και η 
τελευταία φωτεινή αποτελεσματικότητα μιας πηγής ή συνολική φωτεινή 
αποτελεσματικότητα . 

 

5.3 Φωτομετρικός νόμος αντιστρόφου τετραγώνου 

 

Ο νόμος του αντίστροφου τετραγώνου που διατυπώθηκε το 1751   απο τον 
Coulomb και μας λέει οτι αν βρισκόμαστε σε απόσταση π.χ. ενός μέτρου από έναν 
πομπό και απομακρυνθούμε στα δυο μέτρα η ισχύς της ακτινοβολίας που θα 
δεχθούμε θα είναι 4 φορές μικρότερη, αν απομακρυνθούμε κατα 3 μέτρα η ισχύς 
της ακτινοβολίας θα είναι 9 φορές μικρότερη αν απομακρυνθούμε κατα 4 μέτρα 
η ισχύς της ακτινοβολίας μειώνεται 16 φορές. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει οτι αν 
απομακρύνουμε κατα 10 εκατοστά το laptop απο το Wi-Fi modem η ισχύς 
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μειώνεται δραματικά. Επίσης σημαίνει οτι αν χρησιμοποιήσουμε Hands Free στο 
κινητό μας λόγω της απόστασης μειώνεται δραματικά η ακτινοβολία που θα δεχθεί 
ο εγκέφαλος μας! 

 
 

 

EIKONA 19: Η ακτινοβολία εκπέμπεται στο χώρο σφαιρικά, ο πομπός σημειώνεται 

με S με Ασημειώνεται η περιοχή που βρίσκεται ο δέκτης, I είναι η ισχύς που 
δέχεται  η επιφάνεια του δέκτη, αν η απόσταση διπλασιαστεί η επιφάνεια της 
σφαίρας τετραπλασιάζεται οπότε η περιοχή του δέκτη θα δέχεται τέσσερις φορές 
λιγότερη ακτινοβολία. 

5.4 Φωτομετρικός νόμος συνημίτονου 
 

Αν η επιφάνεια Α δεν είναι κάθετη προς την κατεύθυνση της φωτεινής ροής Φ 

ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: 

 

𝚬 =
𝚽

𝐀
<=> 𝚽 = 𝚬 ∗ 𝚨 𝚺𝚾𝚬𝚺𝚮 𝟏  

𝚬 =
𝚽𝟎

𝚨𝟎
=> 𝚽𝟎 = 𝚬 ∗ 𝚨𝟎    

𝛔𝛖𝛎𝛂 =
𝚨𝟎

𝚨
 =>  𝚨𝟎 = 𝚨 ∗ 𝛔𝛖𝛎𝛂 𝚺𝚾𝚬𝚺𝚮 𝟐  

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ: 
𝐄 ∗ 𝚨 = 𝚬𝟎 ∗ 𝚨 ∗ 𝛔𝛖𝛎𝛂 => 𝐄 = 𝚬𝟎 ∗ 𝛔𝛖𝛎𝛂  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΜΕ : 𝚬 =
𝚰

𝐝𝟐
 

𝐄𝟎 =
𝚰

𝐝𝟐
=>

𝐄

𝛔𝛖𝛎𝛂
=

𝚰

𝐝𝟐
=> 𝚬 =

𝚰

𝐝𝟐
∗ 𝛔𝛖𝛎𝛂  
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5.5 Φωτομετρικός νόμος Lamber 

 

Νόμος Lambert  : 
Θεώρει μια επιφάνεια που όταν δέχεται μια φωτεινή ροη , την διαχέει ομοιόμορφα προς 
όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή ένας παρατηρητής που θα κοιτάξει από διαφορές γωνίες θα 
αντιλαμβάνεται πάντα την ιδία λαμπρότητα. Κοιτάζοντας όμως από διαφορές γωνίες δεν 
βλέπει πάντα την ιδία επιφάνεια σε μέγεθος παρά μόνο την ιδία λαμπρότητα. 

𝑺𝟏 = 𝑺 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒘 
 S1 = η φαινόμενη επιφάνεια 
 S= η συνολική επιφάνεια  
 
� Η φωτεινή ένταση δεν είναι ομοιόμορφη αφού ανάλογα με τη γωνία αλλάζει κάθε φορά η 
επιφάνεια με δεδομένο ότι η λαμπρότητα παραμένει σταθερή. Η φωτεινή ένταση ισούται : 

𝑰 = 𝑳 ∗ 𝑺𝟏 = 𝑳 ∗ 𝑺𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒘 
Η σχέση αυτή δείχνει ότι όταν ο παρατηρητής βρίσκεται κάθετα στην επιφάνεια η φωτεινή 
ένταση αποκτά τη μεγίστη τιμή της, ενώ όταν η γωνία τείνει στις 90ο, η φωτεινή ένταση 
οδεύει προς το μηδέν. 

5.6 Το χρώμα 
 
Χρώμα ορίζεται το φαινόμενο της φυσικής μετατροπής του φωτός από τα αντικείμενα, 
όπως την παρατηρεί το ανθρώπινο μάτι και την επεξεργάζεται ο εγκέφαλος. Το χρώμα 
δημιουργείται από τις ιδιότητες των σωμάτων, οι οποίες τροποποιούν τις ιδιότητες του 
προσπίπτοντος φωτός και το αποτέλεσμα γίνεται ορατό χάρηστην ιδιότητα της χρωματικής 
ευαισθησίας του οφθαλμού. Η ικανότητα των αντικειμένων να τροποποιούν τις ιδιότητες 
του προσπίπτοντος φωτός επηρεάζεται από το σχήμα τους, το μέγεθός τους, την ομαλότητα 
της επιφάνειάς τους και την πυκνότητα της δομής τους και γι’αυτό ο άνθρωπος μπορεί να 
τα αναγνωρίσει και τα διαχωρίσει μεταξύ τους. Το σημαντικότερο στοιχείο στην 
αναγνώριση των αντικειμένων είναι το γεγονός ότι το φως που αυτά ανακλούν γίνεται 
διαφορετικά αντιληπτό από τους οφθαλμούς, ανάλογα με το μήκος κύματός του, 
προσδίδοντάς του έτσι τα χαρακτηριστικά του μήκους κύματος της ακτινοβολίας. Σε ένα 
καταπράσινο λιβάδι, για παράδειγμα, ένα κόκκινο λουλούδι γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό. 
Η αντίληψη του χρώματος των αντικειμένων επηρεάζεται από: α) την ποσότητα, (ένταση), 
και το μήκος κύματος, (χρώμα), της φωτεινής ακτινοβολίας που πέφτει πάνω στα 
αντικείμενα, β) την ικανότητα των αντικειμένων να ανακλούν, απορροφούν, διαχέουν ή και 
να σκεδάζουν τη φωτεινή ακτινοβολία που πέφτει πάνω τους και γ) την ικανότητα του 
ματιού να δέχεται και να μεταφέρει σωστά στον εγκέφαλο την ακτινοβολία που φθάνει στο 
αντικείμενο. Την ικανότητα αναγνώρισης των χρωμάτων των αντικειμένων δεν τη 
διαθέτουν όλα τα όντα του ζωικού βασιλείου. Στα ζώα, η αίσθηση της έγχρωμης όρασης 
μπορεί να είναι αρκετά ανεπτυγμένη, (να βλέπουν ακόμα και το υπέρυθρο – υπεριώδες), ή 
μειωμένη, (να βλέπουν ασπρόμαυρα ή λίγα χρώματα). Πολλά θηλαστικά, όπως ο ταύρος, η 
αγελάδα, ο σκύλος, η γάτα και το άλογο δεν αντιλαμβάνονται τα χρώματα και βλέπουν τα 
αντικείμενα ασπρόμαυρα. Αντίθετα, ο άνθρωπος, ο πίθηκος και τα πουλιά έχουν την 
ικανότητα αντίληψης των χρωμάτων. Το χρώμα, ή καλύτερα η αίσθηση του χρώματος, είναι 
έννοια εντελώς υποκειμενική, που ενώ υπάρχει συνεχώς στην καθημερινότητα, είναι πολύ 
δύσκολο να περιγραφεί επιστημονικά. 
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5.6.1 Ενεργειακή φασματική κατανομή 
 
Η ολική εκπεµπόµενη ενέργεια ανά µονάδα χρόνου και επιφάνειας Ι (Τ) (ένταση), για κάθε 
θερµοκρασία Τ, δίνεται ως το εµβαδόν κάτω από κάθε καµπύλη Ι (λ, Τ), άρα από το 
ολοκλήρωµα της Ι (λ, Τ) για όλα τα µήκη κύµατος: 

𝜤(𝑻) = ∫ 𝑰(𝝀, 𝜯)
∞

𝟎
𝒅𝝀  

Η συνάρτηση Ι (λ, Τ) ονοµάζεται φασµατική κατανοµή της ακτινοβολίας του µέλανος 
σώµατος ή φασµατική κατανοµή αφετικής ικανότητας. 

 

5.6.2 Χρωματική απόδοση φωτεινής πηγής 
 
Η φωτεινή ένταση είναι ένα διανυσματικό μέγεθος που εκφράζει τη φωτεινή ροή που 
διοχετεύεται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση του χώρου από την φωτεινή 
πηγή.  Συμβολίζεται με Ι και έχει ως μονάδα μέτρησης την Candela. Μία Candela ισούται με 
1 lumen / στεράδιο, επομένως η φωτεινή ένταση μπορεί να εκφραστεί ως η φωτεινή ροή σε 
συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκπεμπόμενη ανά μονάδα στερεάς γωνίας. 
 
**1 Candela = 1 lumen / στεράδιο 
 

𝚰 =
𝜱(𝒍𝒎)

𝜴(𝒔𝒓)
 Η ένταση φωτός δεν είναι συναρτήση της απόστασης.Οι φωτομετρικές αποδόσεις 

ενός φωτιστικού προκύπτουν από τη μετρούμενη κατανομή φωτεινής έντασης του. Οι 
μετρήσεις φωτεινής έντασης πραγματοποιούνται σε ειδικά εργαστήρια, με χρήση 
γωνιομέτρου. 

5.6.3 Θερμοκρασία και Χρώμα 
 

 

ΣΧΗΜΑ 7 : Χρώμα - θερμοκρασία σε Kelvin. 
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Η έννοια της θερμοκρασίας χρώματος είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που περιγράφεται ως 
ζεστό ή ψυχρό σώμα. Το ερυθρωπό φως που παράγεται από ένα λαμπτήρα πυράκτωσης, 
για παράδειγμα, έχει χαμηλή θερμοκρασία χρώματος σε αντίθεση με το φως της ημέρας το 
οποίο έχει πάρα πολύ υψηλή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός του ότι όταν ένα σώμα 
θερμαίνεται, το φως του μεταβάλλεται από κόκκινο σε πορτοκαλί, κίτρινο, άσπρο και 
τελικά μπλε καθώς βαίνει ολοένα προς το θερμότερο. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία 
χρώματος τόσο ψυχρότερη είναι η απόχρωση της φωτεινής πηγής. Θερμοκρασίες χρώματος 
των 5300οΚ και άνω αντιστοιχούν σε λευκή  και ψυχρή απόχρωση. Θερμοκρασίες χρώματος 
μικρότερες των 3300οΚ αντιστοιχούν σε θερμές αποχρώσεις. Έτσι ένας λαμπτήρας 
πυράκτωσης δημιουργεί συνήθως μια θερμή εντύπωση στο χώρο που φωτίζει, ενώ ένας 
λαμπτήρας υδραργύρου  δημιουργεί ψυχρή εντύπωση λόγω του μεγάλου ποσοστού 
κυανής και κίτρινης ακτινοβολίας που εκπέμπει. Οι λαμπτήρες με θερμό φως 
προτιμούνται κυρίως σε σπίτια και εστιατόρια, καθώς προσφέρουν μια ζεστή ατμόσφαιρα 
και την αίσθηση της άνεσης. Αντιθέτως τα ψυχρά χρώματα σε λαμπτήρες προτιμούνται για 
χώρους εργασίας, σχολεία, καθώς προκαλούν εγρήγορση και επαγρύπνηση. Επίσης 
βελτιώνουν την οπτική διαύγεια και την αντίληψη ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα 
φωτισμού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που επιλέγονται για το φωτισμό των Σούπερ 
Μάρκετ, καθώς έτσι εξοικονομούν ενέργεια. Όσο υψηλότερος είναι ο φωτισμός τόσο πιο 
άνετα νιώθουμε με τις ψυχρές θερμοκρασίες χρώματος , ενώ όσο χαμηλότερος είναι ο 
φωτισμός οι θερμές θερμοκρασίες δίνουν μια φιλική και χαλαρωτική αίσθηση  ενώ οι 
ψυχρές θερμοκρασίες μας κάνουν να νιώθουμε άβολα και παράξενα.   
 

 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 20 : Θερμοκρασία και χρώμα. 
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5.6.4 Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra φωτεινής πηγής 
 
 

Οι τεχνητές φωτεινές πηγές δεν έχουν την ίδια επίδραση πάνω στην χρωματική όψη ενός 
αντικειμένου (επειδή δεν έχουν το ίδιο φάσμα).  Ανάλογα με το πόσο καλά αποδίδουν 
τα χρώματα διακρίνονται σε κατηγορίες  CR1A (Ra=90-100%), 1B (Ra=80-90%), 2A (Ra=70-
80%), 2B (Ra=60-70%), 3 (Ra=40-60%), 4 (Ra=20-40%). 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 που 
ακολουθεί παρουσιάζεται η ταξινόμηση των δεικτών CRI σε σχέση με την κλίμακα 100 
(Color RenderingIndex, κατά CIΕ).Στις δραστηριότητες που απαιτείται υψηλή διακριτικότητα 
σε συνδιασμούς χρωμάτων όπως π.χ στις επιχειρήσεις εκτύπωσης, θα πρέπει να 
επιλέγονται λαμπτήρες με πολύ υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (1Α). Σε χώρους 
εργασίας με συνήθεις δραστηριότητες αρκεί η χρησιμοποίηση λαμπτήρων κατηγορίας 1Β ή 
και 2 όπως π,χ οι απλοί λαμπτήρες φθορισμού. Ο λόγος της χρήσης λαμπτήρων με χαμηλή 
ποιότητα χρώματος είναι η υψηλή τους απόδοση. Οι λαμπτήρες αυτοί παράγουν 
περισσότερη ποσότητα φωτός ανά Watt καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος από τους 
λαμπτήρες με υψηλή ποιότητα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Κατηγορίες χρωματικής απόδοσης λαμπτήρων. 
 

6. Το πακέτο λογισμικού Dialux 

6.1 Εισαγωγή 
 
Τι είναι το Dialux.exe; 
 
Το Dialux.exe είναι ένας τύπος αρχείου EXE που σχετίζεται με το DIALux 4.8 της DIAL GmbH, 
Germany για το λειτουργικό σύστημα των Windows. Η τελευταία γνωστή έκδοση του 
Dialux.exe είναι 4.8.0.1, η οποία δημιουργήθηκε για το λειτουργικό σύστημα Windows XP. 
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Αυτό το αρχείο EXE κατέχει βαθμολογία δημοτικότητας 1 αστεριών και αξιολόγηση 
ασφαλείας "Άγνωστο". 

 
Τι είναι τα αρχεία EXE; 
 
Τα αρχεία EXE ("εκτελέσιμα"), όπως το dialux.exe, είναι αρχεία που περιέχουν αναλυτικές 
οδηγίες τις οποίες ακολουθεί ο υπολογιστής για να πραγματοποιήσει μια λειτουργία. Όταν 
κάνετε "διπλό κλικ" σε ένα αρχείο EXE, ο υπολογιστής εκτελεί αυτόματα αυτές τις οδηγίες 
που έχουν δημιουργηθεί από μια εταιρεία κατασκευής λογισμικού (π.χ. DIAL GmbH, 
Germany) για την εκτέλεση ενός προγράμματος (π.χ. DIALux 4.8) στον υπολογιστή σας. 
Κάθε εφαρμογή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιεί ένα εκτελέσιμο αρχείο – το πρόγραμμα 
περιήγησής σας, το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων, το πρόγραμμα επεξεργασίας 
υπολογιστικών φύλλων κ.ο.κ. – συνεπώς πρόκειται για το πιο χρήσιμο είδος αρχείων στο 
λειτουργικό σύστημα των Windows. Χωρίς εκτελέσιμα αρχεία όπως το dialux.exe, δεν θα 
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κανένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας. 

 
Γιατί αντιμετωπίζω σφάλματα EXE; 
 
Λόγω της χρησιμότητας και της ευρείας χρήσης τους, τα αρχεία EXE χρησιμοποιούνται 
συχνά ως μέθοδος μετάδοσης ιών ή κακόβουλου κώδικα. Συχνά, οι ιοί μεταμφιέζονται σε 
αθώα αρχεία EXE(όπως το dialux.exe), διανέμονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
SPAM ή μέσω κακόβουλων ιστοσελίδων, και μπορούν στη συνέχεια να μολύνουν τον 
υπολογιστή σας εάν τα εκτελέσετε (π.χ. όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο EXE). 
Επιπλέον, οι ιοί μπορούν να μολύνουν, να αντικαταστήσουν ή να καταστρέψουν υπάρχοντα 
αρχεία EXE, γεγονός που στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε μηνύματα σφάλματος, κατά 
την εκτέλεση του DIALux 4.8 ή άλλων σχετικών προγραμμάτων. Συνεπώς, όλα τα εκτελέσιμα 
αρχεία που κατεβάζετε στον υπολογιστή σας πρέπει να σαρώνονται για ιούς προτού τα 
ανοίξετε – ακόμη κι αν πιστεύετε ότι προέρχονται από αξιόπιστη πηγή. 
 

Πότε παρουσιάζονται σφάλματα EXE ; 
 
Τα σφάλματα EXE, όπως εκείνα που σχετίζονται με το dialux.exe, συμβαίνουν πολύ συχνά 
κατά την εκκίνηση του συστήματος, την εκκίνηση προγραμμάτων ή κατά την προσπάθεια 
χρήσης μια ειδικής λειτουργίας στο πρόγραμμά σας (π.χ. εκτύπωση). 
 

6.2 Εγκατάσταση του προγράμματος 
 
Η εγκατάσταση του προγράμματος είναι δωρεάν και μπορεί κάνεις να το κατεβάσει από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση    

https://www.dial.de/en/dialux-desktop/download/ 

 

https://www.dial.de/en/dialux-desktop/download/
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ΕΙΚΟΝΑ 21:  Ιστοσελίδα του προγράμματος DIALux. 

6.3 Εκκίνηση του προγράμματος 
 Η εκκινηση του προγραμματος γινεται με διπλο κλικ στο εικονιδιο του dialux . 

 

6.4 Η αρχική οθόνη του προγράμματος 
 

Στην αρχική οθόνη του προγράμματος βρίσκονται οι επιλογές για την έναρξη νέας μελέτης 
φυτοτεχνίας. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 22: Αρχική οθόνη του προγράμματος. 
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6.5 Το παράθυρο εργασίας του προγράμματος 
 
Στο παράθυρο εργασίας του προγράμματος υπάρχουν όλες οι επιλογές για την εκπόνηση 

τις φωτοτεχνικής μελέτης. 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 23: παράθυρο εργασίας του προγράμματος. 

6.5.1 Το μενού 
 
Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα του μενού αποτελείται από την κατασκευή, το 
φως, τα αντικείμενα υπολογισμού, την εξαγωγή, την τεκμηρίωση, τον κατασκευαστή, και τις 
ρυθμίσεις. 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 24: Το μενού  του προγράμματος. 

6.5.2 Παράθυρο σχεδίασης 
 
Στο παράθυρο σχεδίασης έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τον υπό μελέτη χώρο, 
από οποιαδήποτε οπτική γωνία επιθυμούμε ενώ υπάρχει και η επιλογή της κάτοψης υπό 
κλίμακα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 25: Παράθυρο σχεδίασης. 

6.5.3  Διαχειριστής Μελέτης 
 

Στο Διαχειριστή Μελέτης παρουσιάζονται με τη μορφή δέντρου όλες οι παράμετροι 
του χώρου, όπως είναι ο τύπος των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται, τα 
έπιπλα, οι τοίχοι με τα παράθυρα, το δάπεδο, η οροφή και εμφανίζονται οι 
καρτέλες εισαγωγής δεδομένων. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 26: Διαχειριστής Μελέτης. 

6.6  Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα 
 
Η εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα γίνεται από την επιλογή εισαγωγή που βρίσκεται 
στην αρχική οθόνη του προγράμματος . 
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ΕΙΚΟΝΑ 27: Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα. 

6.7 Δεδομένα εξόδου 
 
Τα δεδομένα εξόδου της μελέτης εμφανίζονται πατώντας στην επιλογή τεκμηρίωση που 
βρίσκεται στο μενού του προγράμματος. 

 

 

EIKONA 28: Δεδομένα εξόδου. 
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7. Μελέτη φωτισμού κτιρίου Μπακόλα & Σιαλβέρα Πολυτεχνικής Σχολής 

ΠΔΜ 
 

7.1 Πληροφορίες κτιρίου 
 
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζεται στην οδό Μπακόλα και Σιαλβέρα. Εκεί 
βρίσκεται η γραμματεία του Τμήματος, τα γραφεία καθηγητών και οι αίθουσες διδασκαλίας 
ομοίως και για το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

 

EIKONA 29:  Κτίριο της Πολυτεχνικής σχολής οδό Μπακόλα και Σιαλβέρα. 

7.2 Εφαρμογή του λογισμικού Dialux 
 
Για την εκπόνηση της φωτοτεχνικής μελέτης έγινε σχεδιασμός του κτιρίου σε πρόγραμμα 
autocad και στη συνεχεία τοποθετήθηκαν οι τέσσερεις κατόψεις του κτιρίου στο λογισμικό 
dialux.  Έπειτα για κάθε κάτοψη ξεχωριστά δημιουργήθηκαν οι εσωτερικοί χώροι του 
κτιριου .Για κάθε εσωτερικό χώρο επιλέχθηκε το φωτιστικό σώμα που πλήρη τις 
προϋποθέσεις για ένα κτίριο διδασκαλίας και γραφείων. Οι προϋποθέσεις είναι 500 lx στο 
1μ όπου βρίσκονται τα θρανία και τα γραφεία. Στη συνέχεια έγινε έναρξη της μελέτης ώστε 
να βγουν τα δεδομένα εξόδου για την φωτοτεχνική μελέτη. Τα δεδομένα εμφανίζονται από 
την επιλογή τεκμηρίωση και παρουσιάζονται σε πινάκες και γραφήματα .   

7.2.1 Χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά σώματα 
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ΕΙΚΟΝΑ 30:Χρησιμοποιήθηκαν 2 ειδών φωτιστικά τα όποια απεικονίζονται παρακάτω μαζί 

με τα χαρακτηριστικά τους. 
 

7.2.2 Μέθοδος σχεδίου συντήρησης 
 

Οι συνθήκες περιβάλλοντος που επιλέχτηκαν στη παρούσα μελέτη αφορούν πολύ 
καθαρούς χώρους με διάστημα συντήρησης τα δυο χρόνια. 
 

7.3 Δεδομένα εισόδου 
 

Τα δεδομένα εισόδου τα όποια χρησιμοποιήθηκαν συλλέχτηκαν από το πρόγραμμα 
Autocad  στο όποιο είχα σχεδίαση της κάτοψης του κτιρίου, η οποίες είναι η κάτοψη 
υπογείου , κάτοψη ισογείου, κάτοψη πρώτου ορόφου, και κάτοψη δευτέρου ορόφου. 

7.4 Υπόγειο  

 

EIKONA 31: Το υπόγειο της Πολυτεχνικής σχολής στο πρόγραμμα DIALux. 
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7.4,1 Εσωτερικός χώρος 1 
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7.4.2 Εσωτερικός χώρος 2 
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7.4.3 Εσωτερικός χώρος 3 
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7.4.4 Εσωτερικός χώρος 4 
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7.4.5 Εσωτερικός χώρος 5 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

61 

7.4.6 Εσωτερικός χώρος 6 
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7.4.7 Εσωτερικός χώρος 7 
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7.4.8 Εσωτερικός χώρος 8 
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7.4.9 Εσωτερικός χώρος 9 
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7.4.10 Εσωτερικός χώρος 10 
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7.4.11 Εσωτερικός χώρος 11 
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7.5 Ισόγειο 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32 : Ισόγειο πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, η 

απεικόνιση του στο πρόγραμμα DIALux. 
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ΕΙΚΟΝΑ 33:  Όροφος 1 του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας , η απεικόνιση του στο 

πρόγραμμα DIALux. 
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ΕΙΚΟΝΑ 34: Όροφος 2 του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας , η απεικόνιση του στο 

πρόγραμμα DIALux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

115 

7.7.1 Εσωτερικός χώρος 1 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

116 

7.7.2 Εσωτερικός χώρος 2 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

117 

7.7.3 Εσωτερικός χώρος 3 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

118 

7.7.4 Εσωτερικός χώρος 4 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

119 

7.7.5 Εσωτερικός χώρος 5 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

120 

7.7.6 Εσωτερικός χώρος 6 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

121 

7.7.7 Εσωτερικός χώρος 7 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

122 

7.7.8 Εσωτερικός χώρος 8 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

123 

7.7.9 Εσωτερικός χώρος 9 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

124 

7.7.10 Εσωτερικός χώρος 10 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

125 

7.7.11 Εσωτερικός χώρος 11 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

126 

7.7.12 Εσωτερικός χώρος 12 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

127 

7.7.13 Εσωτερικός χώρος 13 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

128 

7.7.14 Εσωτερικός χώρος 14 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

129 

7.7.15 Εσωτερικός χώρος 15 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

130 

7.7.16 Εσωτερικός χώρος 16 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

131 

7.7.17 Εσωτερικός χώρος 17 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

132 

7.7.18 Εσωτερικός χώρος 18 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

133 

7.7.19 Εσωτερικός χώρος 19 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

134 

7.7.20 Εσωτερικός χώρος 20 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

135 

7.7.21 Εσωτερικός χώρος 21 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

136 

7.7.22 Εσωτερικός χώρος 22 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

137 

7.7.23 Εσωτερικός χώρος 23 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

138 

7.7.24 Εσωτερικός χώρος 24 

 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

139 

7.7.25 Εσωτερικός χώρος 25 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

140 

7.7.26 Εσωτερικός χώρος 26 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

141 

7.7.27 Εσωτερικός χώρος 27 

 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

142 

7.7.28 Εσωτερικός χώρος 28 

 

 

 



 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

143 

8. Ενεργειακή Μελέτη 

 
Για την ενεργειακή μελέτη έγιναν τα επόμενα βήματα και υπολογισμοί ώστε να 
εξαχθεί η τελική ετήσια τιμή κατανάλωσης ολόκληρου του κτιρίου. 
 
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: 
 
1. Για κάθε εσωτερικό χώρο του κτιρίου έγινε καταγραφή του αριθμού των 
φωτιστικών. 
 
2. Καταγράφηκε ο τύπος (πχ. τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, κλπ.) των φωτιστικών, 
οι διαστάσεις του φωτιστικού και πόσες λάμπες έχει μέσα κάθε φωτιστικό 
(τέσσερεις, δύο, μία). 
 

 Τα τετράγωνα φωτιστικά έχουν 4 λάμπες x 18 W η μια = 72 W x 1,18 = 85 W 

 Τα παραλληλόγραμμα έχουν συνήθως 2 λάμπες x 36 W η μια = 72 W x 1,18 = 

85 W 

 
 Από αυτά υπολογίζουμε  την κατανάλωση του υφιστάμενου συστήματος ως 

εξής:  

 Ώρες λειτουργίας (11,9 h/day) x 200 ημέρες/έτος x Ισχύς φωτιστικού (W) 

/1000 W/kWh = kWh ανά έτος 

 
 Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,15 €/kWh + ΦΠΑ 13% (δαπάνη για το ΠΔΜ) 
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Για τον υπολογισμό της τιμής κατανάλωσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό excel 
και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

  h/day day/year 

Ισχύς 
φωτιστικών 
(W) W/kWh kWh/year 

Τιμή 
κατανάλωσης 
(€/year) 

Υπόγειο             

Εσωτερικός 
χώρος 1 11,9 200 108 1000 257,04 43,56828 

Εσωτερικός 
χώρος 2 11,9 200 108 1000 257,04 43,56828 

Εσωτερικός 
χώρος 3 11,9 200 72 1000 171,36 29,04552 

Εσωτερικός 
χώρος 4 11,9 200 36 1000 85,68 14,52276 

Εσωτερικός 
χώρος 5 11,9 200 72 1000 171,36 29,04552 

Εσωτερικός 
χώρος 6 11,9 200 216 1000 514,08 87,13656 

Εσωτερικός 
χώρος 7 11,9 200 324 1000 771,12 130,70484 

Εσωτερικός 
χώρος 8 11,9 200 324 1000 771,12 130,70484 

Εσωτερικός 
χώρος 9 11,9 200 216 1000 514,08 87,13656 

Εσωτερικός 
χώρος 10 11,9 200 1080 1000 2570,4 435,6828 

Εσωτερικός 
χώρος 11 11,9 200 72 1000 171,36 29,04552 

Ισόγειο             

Εσωτερικός 
χώρος 1 11,9 200 648 1000 1542,24 261,40968 

Εσωτερικός 
χώρος 2 11,9 200 576 1000 1370,88 232,36416 

Εσωτερικός 
χώρος 3 11,9 200 612 1000 1456,56 246,88692 

Εσωτερικός 
χώρος 4 11,9 200 720 1000 1713,6 290,4552 

Εσωτερικός 
χώρος 5 11,9 200 576 1000 1370,88 232,36416 

Εσωτερικός 
χώρος 6 11,9 200 324 1000 771,12 130,70484 

Εσωτερικός 
χώρος 7 11,9 200 720 1000 1713,6 290,4552 

Εσωτερικός 
χώρος 8 11,9 200 1080 1000 2570,4 435,6828 

Εσωτερικός 
χώρος 10 11,9 200 300 1000 714 121,023 
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Εσωτερικός 
χώρος 11 

11,9 200 2268 1000 5397,84 914,93388 

Εσωτερικός 
χώρος 12 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 13 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 14 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 15 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 16 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 17 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 18 11,9 200 250 1000 595 100,8525 

Εσωτερικός 
χώρος 19 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Όροφος 1             

Εσωτερικός 
χώρος 1 11,9 200 40 1000 95,2 16,1364 

Εσωτερικός 
χώρος 2 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 3 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 4 11,9 200 310 1000 737,8 125,0571 

Εσωτερικός 
χώρος 5 11,9 200 40 1000 95,2 16,1364 

Εσωτερικός 
χώρος 6 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 7 11,9 200 370 1000 880,6 149,2617 

Εσωτερικός 
χώρος 8 11,9 200 30 1000 71,4 12,1023 

Εσωτερικός 
χώρος 9 11,9 200 100 1000 238 40,341 

Εσωτερικός 
χώρος 10 11,9 200 230 1000 547,4 92,7843 

Εσωτερικός 
χώρος 11 11,9 200 300 1000 714 121,023 

Εσωτερικός 
χώρος 12 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 13 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 14 11,9 200 460 1000 1094,8 185,5686 

Εσωτερικός 
χώρος 15 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 
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Εσωτερικός 
χώρος 16 

11,9 200 60 1000 142,8 24,2046 

Εσωτερικός 
χώρος 17 11,9 200 320 1000 761,6 129,0912 

Εσωτερικός 
χώρος 18 11,9 200 60 1000 142,8 24,2046 

Εσωτερικός 
χώρος 19 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 20 11,9 200 210 1000 499,8 84,7161 

Εσωτερικός 
χώρος 21 11,9 200 900 1000 2142 363,069 

Εσωτερικός 
χώρος 22 11,9 200 530 1000 1261,4 213,8073 

Εσωτερικός 
χώρος 23 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 24 11,9 200 250 1000 595 100,8525 

Εσωτερικός 
χώρος 25 11,9 200 470 1000 1118,6 189,6027 

Εσωτερικός 
χώρος 26 11,9 200 40 1000 95,2 16,1364 

Εσωτερικός 
χώρος 27 11,9 200 1010 1000 2403,8 407,4441 

Όροφος 2             

Εσωτερικός 
χώρος 1 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 2 11,9 200 60 1000 142,8 24,2046 

Εσωτερικός 
χώρος 3 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 4 11,9 200 100 1000 238 40,341 

Εσωτερικός 
χώρος 5 11,9 200 310 1000 737,8 125,0571 

Εσωτερικός 
χώρος 6 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 7 11,9 200 240 1000 571,2 96,8184 

Εσωτερικός 
χώρος 8 11,9 200 300 1000 714 121,023 

Εσωτερικός 
χώρος 9 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 10 11,9 200 530 1000 1261,4 213,8073 

Εσωτερικός 
χώρος 11 11,9 200 210 1000 499,8 84,7161 

Εσωτερικός 
χώρος 12 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 
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Εσωτερικός 
χώρος 13 

11,9 200 40 1000 95,2 16,1364 

Εσωτερικός 
χώρος 14 11,9 200 40 1000 95,2 16,1364 

Εσωτερικός 
χώρος 15 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 16 11,9 200 120 1000 285,6 48,4092 

Εσωτερικός 
χώρος 17 11,9 200 100 1000 238 40,341 

Εσωτερικός 
χώρος 18 11,9 200 470 1000 1118,6 189,6027 

Εσωτερικός 
χώρος 19 11,9 200 60 1000 142,8 24,2046 

Εσωτερικός 
χώρος 20 11,9 200 160 1000 380,8 64,5456 

Εσωτερικός 
χώρος 21 11,9 200 900 1000 2142 363,069 

Εσωτερικός 
χώρος 22 11,9 200 40 1000 95,2 16,1364 

Εσωτερικός 
χώρος 23 11,9 200 230 1000 547,4 92,7843 

Εσωτερικός 
χώρος 24 11,9 200 60 1000 142,8 24,2046 

Εσωτερικός 
χώρος 25 11,9 200 200 1000 476 80,682 

Εσωτερικός 
χώρος 26 11,9 200 150 1000 357 60,5115 

Εσωτερικός 
χώρος 27 11,9 200 250 1000 595 100,8525 

Εσωτερικός 
χώρος 28 11,9 200 81 1000 192,78 32,67621 

     
TOTAL 9731,45943 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Υπολογισμός της ετησίας τιμής κατανάλωσης με χρήση excel. 

 
 Συνεπώς ,η ετήσια τιμή κατανάλωσης για το κτίριο, χρησιμοποιώντας 

λάμπες LED, ανέρχεται στις: 9731,45 €/year. 
 Κάτι που είναι οικονομικά συμφέρων για το κτίριο με βάση την τωρινή 

κατάσταση, δηλαδή τις λάμπες φθορισμού 
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