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• 19,2km • 8,9km 



Αχρείαστος φωτισμός… 



Τι σημαίνει; 

• 19,2km 

• Απόσταση διαδοχικών ιστών 36m – 40m 

•  505 ιστοί 

• 2 X 480W (λαμπτήρας 400W και ballast) 

• 485kW 

• 2.124MWh 

• 0.14 €/kWh  
(ΔΕΗ Γ21 0,1752€/kWh, Γ22 0,1562€/kWh, Γ23 0,1242€/kWh ΦΟΠ 0.15540315€/kWh) 

• 297.000 € (χωρίς κόστος συντήρησης)  

 



Φωτισμός και μεταφορές 

• Εξασφάλιση οπτικής απόδοσης 

• Διασφάλιση υγείας 

• Ασφάλεια στην εργασία 

• Οπτική οξύτητα 3%-30%  

• Αυξημένος κίνδυνος θάμβωσης 

• Προσανατολισμός και οπτικό πεδίο μειώνεται 

• Κούραση (απόδοση <10%) 

Κατά τη διάρκεια της  νύκτας 

Αύξηση ατυχημάτων 



• Οδοί (CΕΝ 13201.1 - 5) 

• Σήραγγες (CR 14380, CIE 88) 

• Σταθμοί ανεφοδιασμού, διοδίων κλπ (ΕΝ 12464.2) 

• Αεροδρόμια (ΕΝ 12464.2) 

• Λιμάνια (ΕΝ 12464.2) 

• Τρένα (ΕΝ 12464.2) 

 

Οι εφαρμογές για μελέτη έχουν αυξηθεί 



• Αυτοματισμοί, αισθητήρες, dimmers 

• Απομακρυσμένη διαχείριση 

• Ευφυή δίκτυα (smart grids)  

• Καλύτερη ποιότητα φωτισμού, καλύτερο νυχτερινό περιβάλλον και λιγότερη φωτορρύπανση 

• Εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένο κόστος λειτουργίας του φωτισμού  

Το τοπίο στον φωτισμό αλλάζει ραγδαία,                                                           
ειδικά στον οδοφωτισμό 



Οι απαιτήσεις φωτισμού δίνονται από τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-1 2005 “Φωτισμός οδών – Μέρος 1: Επιλογή κατηγοριών φωτισμού” και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2 “Φωτισμός οδών – Μέρος 2: Απαιτήσεις επιδόσεων” 



Κατηγοριοποίηση φωτισμού σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητοδρόμου 



CEN/TR 13201-1:2014 Road lighting Part 1: Guidelines on selection of lighting classes 

Νέο πρότυπο και προσαρμοστικός φωτισμός 



Φωτορύπανση 

International Dark-Sky Association (IDA): απελευθερώνονται 12 εκ. τόνοι 

CO2  στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο 



Mηδενικής αποκοπής  
(Non-cutoff) 

Ημι-αποκοπής  
(Semi-Cutoff) 

Πλήρους αποκοπής  
(Full-Cutoff) 

Αποκοπής   
(Cutoff) 

Επιλογή κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων 

• 3000K 

• Full cut off 

• Κατάλληλη δέσμη 



Τεχνολογίες φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού 

• Με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (High Pressure Sodium, HPS) 

• Με λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης (High Pressure Mercury, HPM) 

• Με φωτο-εκπέμπουσες διόδους (Light Emitting Diode, LED) 

• Με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide, MH) 

• Με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (Compact Fluorescent Lamps, CFL) 

• Με λαμπτήρες φθορισμού επαγωγής  



Πίνακας σύγκρισης φωτεινής απόδοσης lm/W 

Τύπος λαμπτήρα 
Φωτεινή απόδοση 
λαμπτήρα (lm/W) 

LOR 
Φωτεινή απόδοση 
φωτιστικού (lm/W) 

ΗPS 140 70% 98 

HPM 60 70% 42 

LED 160 70% 112 

MH 120 70% 84 

CFL 60 60% 36 

Φθορισμού επαγωγής 80 60% 48 



*licht.wissen 20, Sustainable Lighting, licht.de  

Κατανάλωση ενέργειας που θα παραμείνει 

Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας με αποδοτικά LED 

 

Επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας με συστήματα ελέγχου 

 

Αποδοτικότερος εξοπλισμός 

 

57% 

 

23% 

 

20% 

 

5 % 

 

Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση των LED 



Τα LED δεν έχουν ειδική μεταχείριση 

• Πληροί τα αισθητικά κριτήρια; 

• Πόσο είναι το κόστος αγοράς, λειτουργίας κλπ; 

• Πόσο εύκολη είναι η αλλαγή λαμπτήρα; 

• Είναι κατάλληλο για καινούργια εγκατάσταση ή για ανακαίνιση; 

• Υπάρχουν φωτομετρικά δεδομένα; 

 

Παλαιότερα η βιομηχανία επικεντρωνόταν στη διάρκεια ζωής και την 
εξοικονόμηση ενέργειας για την επιλογή του λαμπτήρα.  

Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι: 

 



vs 

 LED 118W (καινούργιο*) 

 1,38* cd/m2 

       *1,1 cd/m2 

 

 

 Νατρίου υψηλής πίεσης 275W (σε 
καλή κατάσταση) 

 1,55 cd/m2 

 

 

Με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 

Κλάση φωτισμού οδού: ΜΕ3a 

Όριο προτύπου ΕΝ13201: 1,00 cd/m2 

 

Ένα παράδειγμα: Αντικατάσταση HPS από LED 

*Αντικαθίστανται παλαιά φωτιστικά με νέα επί τη βάσει συγκριτικών μετρήσεων πεδίου. Το παλιό και ασυντήρητο 
φωτιστικό μπορεί να έχει χάσει μέχρι και το 70% της απόδοσής του. 



 124W LED 

 5,41 cd/m2 

 446W Νατρίου 

 5,52 cd/m2 

 

 

Δυνατότητες βελτίωσης πάντα υπάρχουν 



Ένα παράδειγμα: Σύγκριση HPS με LED 

250W, ME2 215W, ME2 

HPS LED 



Ένα παράδειγμα: Σύγκριση ΜΗ με LED 

Φωτιστικά σώματα 
Επιλογή Α  

(ΜΗ) 
Επιλογή Β  

(LED) 

Εγκατεστημένη ισχύς (W) 100 71 

Φωτεινή ροή (lm) 10700 7398 

Απόδοση φωτιστικού LOR (%) 76.7 86.5 

Φωτεινή απόδοση (lm/W) 82.07 90.14 

Θερμοκρασία χρώματος (Κ) 3000 3000 

Πολική κατανομή φωτεινής 
έντασης 

  
Επιλογή Α  

(MH) 
Επιλογή Β  

(LED) 

Ελάχιστη 
απαίτηση κατά 

ΕΝ 13201 

Μέση λαμπρότητα Lv cd/m2 1.17  1.20 
1.0 

Ολική ομοιομορφία Uo  0.77 0.58 0.4 



Αλλαγή λαμπτήρων HPS μεμονωμένα από 400W σε 250W ή 150W; 

Σε φωτιστικό HPS 250W 
Λαμπτήρας 250W Λαμπτήρας 150W 

288,9W 265,5W 
100% Στο 92% 

Σε φωτιστικό HPS 400W 
Λαμπτήρας 400W Λαμπτήρας 250W 

429,0W 428,1W 
100% Στο 99,8% 

Αντικατάσταση; 

Διάρκεια ζωής; 

Φωτομετρικά 
αποτελέσματα; 

? 



Οι μη αποδοτικοί λαμπτήρες καταργούνται 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε 

• Σύμφωνα με τον Κανονισμό “COMMISSION REGULATION (EC) No 245/2009 of 18 March 
2009*” από τον Απρίλιο του 2015 καταργούνται όλοι οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής 
έντασης με χαμηλή φωτεινή απόδοση (lm/W) 

Τι πρέπει να προσέχουμε 

• Οι λαμπτήρες ΗPM καταργούνται 

 

54,4 – 60lm/W 

 

 

Λαμπτήρες HPM 

 

 

*οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (EC Regulations) έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 



• Σύνολο ιστών: 11374   

• Λαμπτήρες ΗPM σε υφιστάμενους ιστούς: 4316   

• 38% 

Πόσοι είναι αυτοί; 

• Σύνολο ιστών ΕΕ: 90 εκ.  (COM (2011) Πράσινη Βίβλος για το φωτισμό ) 

• Σύνολο ιστών Ελλάδα: 1,1 εκ. (εκτίμηση ΔΕΗ)   



Λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε: 

• Σχετικά χαμηλή φωτεινή απόδοση (60-80lm/W) 

• Ογκώδης σχεδιασμός (σε σχέση με άλλους λαμπτήρες εκκένωσης) 

Τι πρέπει να προσέχουμε: 

• Τα ballast είναι παλιάς τεχνολογίας (αντιγραφή από OSRAM και Philips) με 
αυξημένο ποσοστό αστοχιών 

• Περιορισμός στη χρήση τους λόγω Radio Frequency Interferences (RFI) 
(Ειδικές προδιαγραφές για χαμηλής συχνότητας ballast) 



vs 

 Υδραργύρου υψηλής πίεσης 
400W  

 1,38 cd/m2, Uo :0,42 

 Φθορισμού επαγωγής 120W 
(καινούργιο*)  

 0,90* cd/m2, Uo :0,37 

*0,72 cd/m2 

 

Με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 

Κλάση φωτισμού οδού: ΜΕ4a 

Όρια προτύπου ΕΝ13201: 0,75 cd/m2, Uo :0,40 

Ένα παράδειγμα: Αντικατάσταση ΗPM από επαγωγής 

*Αντικαθίστανται παλαιά φωτιστικά με νέα επί τη βάσει συγκριτικών μετρήσεων πεδίου. Το παλιό και ασυντήρητο 
φωτιστικό μπορεί να έχει χάσει μέχρι και το 70% της απόδοσής του. 



• Τηλεδιαχείριση ενσύρματη ή ασύρματη (πρωτόκολλο ZigBee) 

• Προγραμματιζόμενος ελεγκτής εντός του φωτιστικού για αυτόματο έλεγχο 

• Έλεγχος φωτιστικού με αισθητήρες εξωτερικών συνθηκών και κυκλοφορίας 

• Προγραμματιζόμενη αυτόνομη λειτουργία 

• Απεριόριστη και συνεχής ρύθμιση φωτεινότητας (dimming) ακόμα και σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα 

• Έξυπνα συστήματα οδοφωτισμού (e-street lighting) σε ευφυείς πόλεις (smart 
cities) 

Πλεονεκτήματα φωτιστικών LED στον οδοφωτισμό 

Τι πρέπει να προσέχουμε: 

• Εγκαθίστανται φωτιστικά οδοφωτισμού LED με ψυχρή απόχρωση (>4000Κ). 

 Η ψυχρή απόχρωση τις νυχτερινές ώρες δημιουργεί δυσάρεστο νυχτερινό τοπίο 
αλλά και, αποδεδειγμένα ιατρικώς, επηρεάζει βλαπτικά την ανθρώπινη υγεία 



Σύνδεση με σύστημα διαχείρισης 

• Τοπικός έλεγχος φωτιστικών σωμάτων 

 Απλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (on/off) χρήση κατάλληλου σήματος στο κύκλωμα παροχής ισχύος, 
αστρονομικό διακόπτη ή φωτοκύτταρο (συμβατικά φωτιστικά και φωτιστικά LED) 

 Προγραμματισμένη μείωση της φωτεινής ροής κατά τη διάρκεια της νύχτας (step dimming) μέσω κατάλληλου ελεγκτή 
φωτιστικού (συμβατικά φωτιστικά και φωτιστικά LED) 

 Προγραμματισμένη δυναμική ρύθμιση της φωτεινής ροής του φωτιστικού σώματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του (continuous dimming) (φωτιστικά LED τα οποία διαθέτουν ειδικό driver με προφίλ λειτουργίας) 

• Απομακρυσμένος έλεγχος φωτιστικών σωμάτων 

• Αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο διαχείρισης η οποία προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα τόσο στο χειρισμό όσο και στην παρακολούθηση της όλης εγκατάστασης. Τα 
περισσότερα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου προσφέρουν τις ακόλουθες τρεις βασικές 
δυνατότητες: 

 Άμεσο έλεγχο οποιουδήποτε φωτιστικού σώματος ή ομάδας φωτιστικών σωμάτων (on/off και ρύθμιση φωτεινής ροής)  

 Διαγνωστικό έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των φωτιστικών. 

 Απομακρυσμένο προγραμματισμό των τοπικών ελεγκτών του κάθε φωτιστικού σώματος. 

• Ενσύρματα και ασύρματα. 

• Ο απομακρυσμένος έλεγχος απαιτεί την αποστολή και λήψη σημάτων από την πηγή ελέγχου 
προς το υπό έλεγχο φωτιστικό σώμα. 



Φωτισμός σηράγγων  

Ρύθμιση του φωτισμού ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες 



Τα όρια ταχύτητας είναι σημαντικά 

• 4640 cd/m2  

• 80km/h, k=0,06, Lth = 278 cd/m2 

• 120km/h, k=0,10, Lth = 464 cd/m2 

• 67% περισσότερος φωτισμός 



• Περισσότερες από 160 σήραγγες 

• Εκατοντάδες φωτιστικά σώματα στα πρώτα 300m της κάθε σήραγγας 

• 1-2 GWh η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (περίπου 150.000€/έτος) η κάθε σήραγγα. 

Υψηλή κατανάλωση ενέργειας το τίμημα της ασφάλειας 



Εργαστήριο φωτοτεχνίας ΕΜΠ 

Μετρήσεις φωτισμού 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων – μελετών 

• Συντήρηση 



• Πυράκτωσης 40W και 75W (ειδικού φωτισμού) 

• LED 6W και 10W 

• περίπου 60.000 σηματοδότες στο λεκανοπέδιο  

• 3,5MW, 8760h, 0,14 €/kWh, 4,3 εκ. € 

• 0,5ΜW , 8760h, 0,14 €/kWh, 0,6 εκ. € 

• 150.000 λαμπτήρες 

• 2€ κόστος λαμπτήρα, 1 αλλαγή ανά έτος, 0,3 εκ. € 

Φωτεινοί σηματοδότες 

Γιατί δεν μπαίνουν CFL; Καθυστέρηση στην έναυση  



Περιορισμοί χρώματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 Traffic control equipment - Signal heads, 
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας – Φωτεινοί σηματοδότες 



• Phantom effect 

• Controller διασταύρωσης 

Άλλοι περιορισμοί 



EΛΟΤ ΕΝ 12464-2 Φως και φωτισμός - φωτισμός των χώρων εργασίας , Μέρος 2 : Εξωτερικοί χώροι εργασίας 

Φωτισμός λιμένων 



             Συστήματα σήμανσης για τη βοήθεια της ναυσιπλοΐας 

• Γειτονικός φωτισμός 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση 

• Σκίαση 

• Παρεμπόδιση 

• Περιορισμένη ορατότητα 

 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εξής χρώματα φωτεινών πηγών: 
Λευκό, κίτρινο, κόκκινο, μπλε και πράσινο 

0,67cd/nm (candelas ανά ναυτικό μίλι) για νύχτα με καθαρές συνθήκες, φεγγαρόφωτο, με μεσαίο βαθμό 
προσαρμογής του παρατηρητή στο σκοτάδι και χωρίς γειτονικό φωτισμό. 







Σας ευχαριστώ 

Λ.Θ. Δούλος, ldoulos@mail.ntua.gr 


