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Περίληψη

Περίλη ψη
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης
προσαρμογής τεχνητού φωτισμού με τη χρήση αισθητήρων φωτισμού (photosensors) για τη
βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας από το σύστημα ηλεκτροφωτισμού στα κτίρια πολλαπλών χρήσεων.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η απόδοση των συστημάτων ρύθμισης της φωτεινής ροής του
τεχνητού φωτισμού για την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού σε πραγματικά κτίρια διαφέρει και
είναι σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη θεωρητικά υπολογιζόμενη. Η μικρή απόδοση αυτών
των συστημάτων είναι το βασικότερο εμπόδιο για την ευρύτατη εφαρμογή των περισσοτέρων από
αυτά στα κτίρια. Οι στόχοι της παρούσας διατριβής επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:


Συλλογή, καταγραφή και μελέτη όλων των συστημάτων με αισθητήρες φωτισμού και των
αλγόριθμων ελέγχου τους.



Διερεύνηση των τρόπων βελτίωσης της απόδοσης των υπαρχόντων συστημάτων με αισθητήρες
φωτισμού και επιλογής των πιο αποδοτικών ενεργειακά τεχνολογιών.



Διερεύνηση των παραμέτρων που καθορίζουν τη θέση του αισθητήρα οροφής στους χώρους
εγκατάστασης.



Διαμόρφωση πρωτότυπης μεθοδολογίας για τη ρύθμιση του οπτικού πεδίου του αισθητήρα
φωτισμού.



Ανάπτυξη ενός νέου τύπου αισθητήρα φωτισμού.



Πειραματική και θεωρητική μελέτη της απόδοσης του προτεινόμενου νέου συστήματος.



Βελτιστοποίηση των τεχνικών προσομοίωσης φωτισμού όσον αφορά στους υπολογισμούς της
εξοικονόμησης ενέργειας.



Ανάπτυξη μοντέλου για τον έλεγχο της στάθμης φωτισμού του συστήματος τεχνητού φωτισμού
καθώς και τη βελτιστοποίηση της χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα και τον προσδιορισμό
της θέσης του στο χώρο.

Λέ ξεις κλειδιά
Εξοικονόμηση ενέργειας, Εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού, Αισθητήρας φωτισμού, Χωρική
απόκριση αισθητήρα, Φασματική απόκριση αισθητήρα, Αλγόριθμος ελέγχου αισθητήρα,
Τοποθέτηση αισθητήρα
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Abstract

Ab stract
Aim of this thesis is the development of an automated lighting dimming system with the use of a new
designed photosensor for the optimal exploitation of daylighting aiming at greater energy savings
within the installed lighting system in various types of buildings.
According to the international bibliography the efficiency of the responsive daylight systems in real
buildings differs considerably. The actual energy savings are smaller than the calculated and
simulated results. The low efficiency of these systems is the main barrier for the widest use of most
of them. The main objectives of this thesis are focused in the following points:


Collection, tracking and study of all existing systems with photosensors and their control
algorithms.



Investigation of ways of their improvement and selection of the most energy efficient
technologies.



Investigation of parameters that determines the proper placement of the photosensor in the roof.



Development of a methodology for the adjustment of the optical field of view of the photosensor.



Development of a prototype photosensor.



Experimental and theoretical study of the proposed new system.



Improvement of techniques of lighting simulation in regards the calculations of energy savings.



Development of a model for controlling the luminous flux in an artificial lighting system, the
optimization of the spatial response of the new designed photosensor as well as its placement in
the room.

Key wor ds
Photosensor, Energy Savings, Exploitation of Daylighting (Daylight harvesting), Spatial response,
Spectral response, Control algorithm, Commissioning
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προγραμματισμού και χωρίς
Καταναλισκόμενη ισχύς σε σύστημα φωτισμού με στρατηγική ελέγχου
προγραμματισμού και χωρίς. Συμπεριλαμβάνεται η περίοδος του μεσημεριανού
γεύματος
Οι αισθητήρες φωτισμού διατηρούν ένα σταθερό επίπεδο φωτισμού
εκμεταλλευόμενοι το φυσικό φωτισμό και προσαρμόζοντας αντίστοιχα τα
επίπεδα του τεχνητού φωτισμού
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Εξισορρόπηση λαμπρότητας με περιορισμό του φυσικού φωτισμού που
εισάγεται στο χώρο μέσα από σκιάστρα ή περσίδες
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Σχεδιασμός με ομοιόμορφο επίπεδο φωτισμού (Αριστερά: 4 φωτιστικά
συνολικής ισχύος 208W με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και επίπεδο
φωτισμού 280 lux) και με ρύθμιση επίπεδων φωτισμού (Δεξιά: 1 φωτιστικό
συνολικής ισχύος 116W με σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού και επίπεδο
φωτισμού 380 lux)
Σκηνές ή σενάρια φωτισμού σε αίθουσα συσκέψεων με σύστημα ελέγχου της
Tridonic
Θεωρητική συνάρτηση μεταξύ της μετρούμενης έντασης φωτισμού (measured
illuminance) και της αντιλαμβανόμενης έντασης φωτισμού (perceived brightness)
Παράδειγμα πολυκυκλωματικού ελέγχου της Lutron (πλαίσιο με διακόπτες) με 4
προκαθορισμένες "σκηνές" φωτισμού (α) και διακόπτης επιλογής "σκηνών" με
δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (β)
Παράδειγμα προγραμματισμένου συστήματος ελέγχου της Tridonic με
προκαθορισμένες "σκηνές" φωτισμού με διακόπτες και ρυθμιστές
Επιλογή κυκλωμάτων φωτισμού σε ενιαίους εσωτερικούς χώρους
Επιλογή κυκλωμάτων φωτισμού σε περιμετρικές ζώνες με εξωτερικά ανοίγματα
Σχεδιάγραμμα λειτουργίας ενός EDB με αναφορές στον έλεγχο της ισχύος του
λαμπτήρα
Απλοποιημένο κύκλωμα σταδίου εξόδου έναυσης του λαμπτήρα σε ένα EDB
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100

100
100
101
101

102
103

104
105

108
110

111

111
112
113
113

Ανάλυσ η αντ ι δράσ εω ν χρησ τώ ν σ ε κτ ί ρι α μ ε σ υσ τή μ ατα
αυτ ό μ ατο υ ελέ γχο υ μ ε αι σθ η τή ρες φ ωτι σ μο ύ

Σχήμα 6.1

Ανατολική πρόσοψη του κτιρίου Α με την κύρια είσοδό του

125

Σχήμα 6.2

Βόρεια (α) και νότια (β) πρόσοψη του κτιρίου Α

125

Σχήμα 6.3

125

Σχήμα 6.4

Ανοικτός χώρος γραφείων με χωρίσματα (α) και χώρος γραφείων με ανατολικό
προσανατολισμό (β)
Τυπικό γραφείο με αισθητήρες φωτισμού

Σχήμα 6.5

Κατανομή ερωτηματολογίων με βάση τον προσανατολισμό των γραφείων

126

Σχήμα 6.6

Νότια (α) και βόρεια (β) πρόσοψη του κτιρίου Β

126

Σχήμα 6.7

127

Σχήμα 6.9

Ανοικτός χώρος γραφείων (α) και τυπικό γραφείο (β) με αισθητήρα φωτισμού
στο εσωτερικό
Κάτοψη του 3ου ορόφου του κτιρίου όπου φαίνονται τα περιμετρικά γραφεία και
το αίθριο
Ο εξωτερικός αισθητήρας φωτισμού στη νότια πρόσοψη του κτιρίου

Σχήμα 6.10

Κατανομή ερωτηματολογίων με βάση τον προσανατολισμό των γραφείων

128

Σχήμα 6.11

Βόρεια (α) και δυτική (β) πρόσοψη του κτιρίου Γ

128

Σχήμα 6.12

Χώρος γραφείων στο εσωτερικό του κτιρίου

128

Σχήμα 6.8

18

Βελτ ι σ τ ο ποί η ση τη ς λει το υργί ας ενό ς σ υσ τή μ ατο ς
εκμ ετ άλλευσ η ς φ υσ ι κο ύ φ ωτ ι σμ ο ύ μ ε αι σθη τ ή ρες
φ ωτ ισ μ ο ύ - Θ εωρη τ ι κέ ς και πει ραμ ατ ι κέ ς προ σ εγγί σ ει ς

126

127
127

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Περιεχόμενα σχημάτων
Σχήμα 6.13

Φωτιστικό σώμα στην περιμετρική ζώνη με τον αισθητήρα φωτισμού του

129

Σχήμα 6.14

Κατανομή ερωτηματολογίων με βάση τον προσανατολισμό των γραφείων

129

Σχήμα 6.15

Προτιμήσεις χρηστών για διαφορετικές παραμέτρους του χώρου εργασίας τους

130

Σχήμα 6.16

Μέση εκτίμηση για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες με το εσωτερικό
περιβάλλον εργασίας τους με 5 να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και 1 πλήρως
απογοητευμένοι
Ικανοποίηση χρηστών για διαφορετικά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου
για τα κτίριο Α και Β
Ικανοποίηση χρηστών για διαφορετικά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου
για το κτίριο Γ
Προτιμήσεις χρηστών για το πώς προτιμούν τις συνθήκες φωτισμού τους (α) και
εκτιμήσεις για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εξωτερικό άνοιγμα στο
γραφείο ή την άμεση περιοχή εργασίας τους (β)
Προτιμήσεις χρηστών για φυσικό φωτισμό (α) και το μέγεθος των εξωτερικών
ανοιγμάτων (β)
Απαντήσεις χρηστών για υπερθέρμανση του χώρου λόγω των ηλιακών κερδών

130

132

Σχήμα 6.29

Μέσες εκτιμήσεις χρηστών για την ποσότητα του συνολικού φωτισμού στο
γενικότερο χώρο τους (α) και στην επιφάνεια εργασίας τους (β)
Μέσες εκτιμήσεις χρηστών για την ποσότητα του φωτισμού στην οθόνη του
υπολογιστή τους (α) και του φυσικού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τους
(β)
Προτιμήσεις χρηστών σχετικά με την ποσότητα του συνολικού φωτισμού στο
χώρο τους (α) και στην επιφάνεια εργασίας τους (β)
Προτιμήσεις χρηστών σχετικά με την ποσότητα του συνολικού φωτισμού στην
οθόνη του υπολογιστή τους (α) και την ποσότητα φυσικού φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας τους (β)
Απαντήσεις χρηστών στην ερώτηση αν τους αρέσει το οπτικό περιβάλλον τους
(α) και εκτιμήσεις χρηστών για το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι το περιβάλλον
μπροστά τους (β)
Εκτιμήσεις χρηστών για το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι το περιβάλλον στα
αριστερά τους (α) και στα δεξιά τους (β)
Εκτιμήσεις χρηστών για το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι το περιβάλλον στην
οροφή (α) και απαντήσεις χρηστών για ύπαρξη οπτικής δυσφορίας λόγω
θάμβωσης (β)
Απαντήσεις χρηστών για τις πηγές θάμβωσης

Σχήμα 6.30

Απαντήσεις χρηστών για την αντανάκλαση της θάμβωσης

135

Σχήμα 6.31

Απαντήσεις χρηστών για την ευαισθησία στη θάμβωση

135

Σχήμα 6.32

Μέσες εκτιμήσεις χρηστών για το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχεται από τους
χρήστες το επίπεδο τεχνητού φωτισμού στο γραφείο τους (α) και για το βαθμό
ελέγχου που έχουν στο γραφείο τους (β)
Μέσες εκτιμήσεις για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες για το βαθμό
ελέγχου που έχουν στο γραφείο τους (α) και για το πόσο σημαντικό είναι να
ελέγχουν οι χρήστες το φωτισμό του γραφείου τους χωριστά από άλλα διπλανά
γραφεία (β)
Μέσες εκτιμήσεις για το πόσο ελέγχουν οι χρήστες το φυσικό φωτισμό στο
επίπεδο εργασίας τους
Κατανομή απαντήσεων για το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχεται από τους
χρήστες το επίπεδο τεχνητού φωτισμού στο επίπεδο εργασίας τους (α) και για το
βαθμό ελέγχου του τεχνητού φωτισμού στο επίπεδο εργασίας τους (β)
Κατανομή απαντήσεων για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες με το βαθμό
ελέγχου που έχουν στο επίπεδο εργασίας τους (α) και για το πόσο σημαντικό
είναι να ελέγχουν οι χρήστες το φωτισμό του γραφείου τους χωριστά από άλλα
γραφεία (β)
Κατανομή απαντήσεων για το βαθμό ελέγχου που έχουν οι χρήστες στο φυσικό
φωτισμό που προσπίπτει στο επίπεδο εργασίας τους

136

Σχήμα 6.17
Σχήμα 6.18
Σχήμα 6.19

Σχήμα 6.20
Σχήμα 6.21
Σχήμα 6.22
Σχήμα 6.23

Σχήμα 6.24
Σχήμα 6.25

Σχήμα 6.26

Σχήμα 6.27
Σχήμα 6.28

Σχήμα 6.33

Σχήμα 6.34
Σχήμα 6.35

Σχήμα 6.36

Σχήμα 6.37

Κεφ άλαιο 7
Σχήμα 7.1

ο

131
131
131

132
132

133

133
133

134

134
134

135

136

136
137

137

137

Εργασ τ η ριακό ς προσ δι ο ρισ μ ό ς τω ν παραμέ τ ρω ν
ευαι σ θ ησ ί ας τ ω ν αι σ θη τ ή ρω ν φ ωτ ισ μ ο ύ
Οι πέντε μετρηθέντες αισθητήρες φωτισμού

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

143

19

Περιεχόμενα σχημάτων
Διάγραμμα συνδεσμολογίας για τον έλεγχο του σήματος εξόδου του
φωτοκύτταρου του αισθητήρα σε συνάρτηση με την προσπίπτουσα ένταση
φωτισμού
Πειραματική διάταξη για τον έλεγχο του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του
αισθητήρα σε συνάρτηση με την προσπίπτουσα ένταση φωτισμού στο χώρο των
δοκιμών
Τοποθέτηση των αισθητήρων μέτρησης και φωτισμού στα ανοίγματα της
σφαίρας ολοκλήρωσης
Θέση και λειτουργία του διαφράγματος στο κέντρο της σφαίρας ολοκλήρωσης

144

146

Σχήμα 7.7

Το τροποποιημένο γωνιοφωτόμετρο (α) και η τοποθέτηση του αισθητήρα με το
κέντρο της οπτικής εισόδου του να ταυτίζεται με το κέντρο της περιστροφής των
δύο αξόνων του γωνιοφωτόμετρου (β)
Περιγραφή των γωνιών ύψους και αζιμούθιου

Σχήμα 7.8

Διευθύνσεις των C επιπέδων με τους άξονες του γωνιοφωτόμετρου

147

Σχήμα 7.9

Διάγραμμα συνδεσμολογίας για τη μέτρηση της χωρικής απόκρισης των
εξεταζόμενων αισθητήρων
Διάγραμμα συνδεσμολογίας για τη μέτρηση της φασματικής απόκρισης

147

Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της φασματικής απόκρισης των
εξεταζόμενων αισθητήρων
Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) των αισθητήρων φωτισμού 1i και 2i
σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux)
Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) των αισθητήρων φωτισμού 3ii και 4ii
σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux)
Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) του αισθητήρα φωτισμού 5iii σε
συνάρτηση με τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux)
Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) όλων των εξεταζόμενων
αισθητήρων φωτισμού σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux)
Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) των
αισθητήρων φωτισμού 1i και 2i
Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) των
αισθητήρων φωτισμού 3ii και 4ii
Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) του
αισθητήρα φωτισμού 5iii
Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) όλων
των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού
Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 1i. α) Τρισδιάστατη
3D όψη, β) xy όψη, γ) xz όψη και δ) yz όψη
Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 2i. α) Τρισδιάστατη
3D όψη, β) xy όψη, γ) xz όψη και δ) yz όψη
Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 3ii. α) Τρισδιάστατη
3D όψη, β) xy όψη, γ) xz όψη και δ) yz όψη
Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 4ii. α) Τρισδιάστατη
3D όψη, β) xy όψη, γ) xz όψη και δ) yz όψη
Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 5iii. α) Τρισδιάστατη
3D όψη, β) xy όψη, γ) xz όψη και δ) yz όψη
Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα
φωτισμού 1i
Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα
φωτισμού 2i (α)
Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα
φωτισμού 2i (β)
Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα
φωτισμού 3ii
Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα
φωτισμού 4ii
Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα
φωτισμού 5iii (α)
Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα
φωτισμού 5iii (β)
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Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη
τάση ελέγχου (CV) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και
αντίστροφα για το 1ο και 2ο ζεύγος EDBs
Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη
τάση ελέγχου (CV) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και
αντίστροφα για το 3ο και 4ο ζεύγος EDBs
Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη
τάση ελέγχου (CV)μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και
αντίστροφα για το 5ο και 6ο ζεύγος EDBs
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αντίστροφα για το 9ο ζεύγος EDBs
Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη
τάση ελέγχου (CV) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V για τα Α
EDBs των εννέα ζεύγων
Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη
τάση ελέγχου (CV) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V για τα Β
EDBs των εννέα ζεύγων
Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε
συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV) για το 1ο και 2ο ζεύγος EDBs
Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε
συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV) για το 3ο και 4ο ζεύγος EDBs
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συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV) για το 5ο και 6ο ζεύγος EDBs
Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε
συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV) για το 7ο και 8ο ζεύγος EDBs
Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε
συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV) για το 9ο ζεύγος EDBs
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απόκρισης

αισθητήρα

207

απόκρισης

αισθητήρα
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απόκρισης

αισθητήρα
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Ο υπό κλίμακα χώρος (1:10) που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική διαδικασία
Κατακόρυφη τομή του υπό κλίμακα χώρου με τις θέσεις τοποθέτησης του
αισθητήρα στην οροφή (Θέση Α: 17,8cm, Θέση Β: 26,7cm, Θέση Γ:35,8cm)
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της νότιας πρόσοψης με το εξωτερικό άνοιγμα
Ο υπό κλίμακα χώρος με το διαχυτικό υαλοπίνακα στη νότια πρόσοψη
Θέση τηλεσκοπικού αισθητήρα (οροφή) και αισθητήρα μέτρησης έντασης
φωτισμού (επιφάνεια εργασίας κάτω ακριβώς από τον τηλεσκοπικό αισθητήρα)
στο χώρο
Κάτοψη του υπό κλίμακα χώρου με τις θέσεις τοποθέτησης του τηλεσκοπικού
αισθητήρα φωτισμού και του αισθητήρα μέτρησης έντασης φωτισμού
Ο υπό κλίμακα χώρος (μοντέλο) στο χώρο των μετρήσεων
Εσωτερικό μέρος της νότιας πρόσοψης
Εξωτερικό μέρος της νότιας πρόσοψης
Θέσεις πτυσσόμενου κυλίνδρου για τη ρύθμιση των οπτικών πεδίων του νέου
αισθητήρα φωτισμού
Τρισδιάστατες όψεις χωρικής απόκρισης του αναπτυσσόμενου αισθητήρα για
διάφορες θέσεις του πτυσσόμενου κυλίνδρου
Πολικά διαγράμματα χωρικής απόκρισης του αναπτυσσόμενου αισθητήρα για
διάφορες θέσεις του πτυσσόμενου κυλίνδρου
Μετρήσεις του σήματος εξόδου (V) του αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού
για τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux) και η αντίστοιχη ευθεία παλινδρόμησή
τους
Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (14/5/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (14/5/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (14/5/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (15/5/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (15/5/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (15/5/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (27/4/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (27/4/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για όλα τα οπτικά πεδία (27/4/2007)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για τα οπτικά πεδία 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα)
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Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για τα οπτικά πεδία 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα)
Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για τα οπτικά πεδία 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα)
Σχέδιο του μοντέλου του υπό κλίμακα χώρου όπως δημιουργήθηκε στο
πρόγραμμα των προσομοιώσεων
Εσωτερική ημισφαιρική όψη από την οροφή για τις θέσεις τοποθέτησης Α (α), Β
(β) και Γ (γ) χωρίς τον πτυσσόμενο κύλινδρο (0) και με τον πτυσσόμενο κύλινδρο
στις θέσεις ρύθμισης 1, 2 και 3
Εσωτερική ημισφαιρική όψη προς τη νότια πρόσοψη, όπου 1, 2, 3 οι θέσεις
ρύθμισης του κυλίνδρου και Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ οι θέσεις τοποθέτησης Α, Β και Γ του
αισθητήρα
Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Α και οπτικά
πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (15/5/2007)
Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Β και οπτικά
πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (15/5/2007)
Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Γ και οπτικά
πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (15/5/2007)
Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Α και οπτικά
πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (27/4/2007)
Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Β και οπτικά
πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (27/4/2007)
Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Γ και οπτικά
πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (27/4/2007)
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Διάγραμμα υπολογιστικών διαδικασιών του μοντέλου διόρθωσης της φασματικής
απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού
Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση των εξεταζόμενων αισθητήρων
φωτισμού και η φωτοπική καμπύλη V(λ) της CIE της φασματικής ευαισθησίας
του ανθρώπινου ματιού
Τα 16 δείγματα των υαλοπινάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική
διαδικασία
Μετρήσεις φασματικής διαπερατότητας των υαλοπινάκων στο ορατό φάσμα
(Δείγματα 1 έως 16)
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της νότιας πρόσοψης του χώρου προσομοίωσης και
κάθετη τομή του χώρου με τη θέση του αισθητήρα
Τρισδιάστατη παρουσίαση του χώρου προσομοίωσης

230

Αποτελέσματα του φασματικού μοντέλου ακτινοβολίας των Bird και Riordan (20
Σεπτεμβρίου 2002, 12:00 τοπική ώρα Αθήνας)
Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού με βάση τα
επιλεγμένα φασματικά εύρη (μπλε, πράσινο και κόκκινο)
Φασματική διαπερατότητα (%) των υαλοπινάκων με βάση τα επιλεγμένα
φασματικά εύρη (μπλε, πράσινο και κόκκινο)
Ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι πέντε
αισθητήρες με τους υαλοπίνακες 1 έως 4 από 8:00 έως 17:00 LT
Ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι πέντε
αισθητήρες με τους υαλοπίνακες 5 έως 14 από 8:00 έως 17:00 LT
Ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι πέντε
αισθητήρες με τους υαλοπίνακες 15 και 16 από 8:00 έως 17:00 LT
Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 1i και V(λ) με τους
16 υαλοπίνακες
Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 2i και V(λ) με τους
16 υαλοπίνακες
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Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 3ii και V(λ) με τους
16 υαλοπίνακες
Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 4ii και V(λ) με τους
16 υαλοπίνακες
Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 5iii και V(λ) με τους
16 υαλοπίνακες
Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 1i με τους
16 υαλοπίνακες
Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 2i με τους
16 υαλοπίνακες
Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 3ii με τους
16 υαλοπίνακες
Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 4ii με τους
16 υαλοπίνακες
Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 5iii με τους
16 υαλοπίνακες
Διαφορές μεταξύ πραγματικής εξοικονόμησης (με διόρθωση της φασματικής
απόκρισης των αισθητήρων βάσει της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου
ματιού) και μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας (χωρίς διόρθωση της επίδρασης
της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού)

Σχεδιάγραμμα υπολογιστικών διαδικασιών του μοντέλου βελτιστοποίησης της
θέσης του αισθητήρα στο χώρο και ρύθμισης της χωρικής του απόκρισης
Όψεις των τριών εξεταζόμενων χώρων με τις αναλογίες τους
Οι αναλογίες των εξεταζόμενων εξωτερικών ανοιγμάτων
Χωρική απόκριση του νέου αισθητήρα με τον πτυσσόμενο κύλινδρο σε διάφορες
θέσεις
Άνοψη χώρου με τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα (X, Y βάθος και πλάτος
χώρου)
Εισαγωγή αρχείου κλιματικών δεδομένων στο DaySim για την περιοχή της
Αθήνας, Ελλάδα
Εισαγωγή στο DaySim δεδομένων γεωμετρίας και υλικών χώρου
Εισαγωγή δεδομένων γεωμετρίας και υλικών χώρου
Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής
για τον αισθητήρα 2 στις θέσεις τοποθέτησης Α, Β και Γ (α, β και γ αντίστοιχα)
Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής
για τους αισθητήρες 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα) στη θέση τοποθέτησης Γ
Εξοικονόμηση ενέργειας και επάρκεια φωτισμού για κάθε θέση τοποθέτησης και
οπτικό πεδίο αισθητήρα για ανατολικό (δεξιά) και βόρειο (αριστερά)
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας και επάρκεια φωτισμού για κάθε θέση τοποθέτησης και
οπτικό πεδίο αισθητήρα για δυτικό (δεξιά) και νότιο (αριστερά) προσανατολισμό
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Σχήμα 14.1

Σχηματική απεικόνιση των υπολογιστικών διαδικασιών του μοντέλου για την
επιλογή της βέλτιστης θέσης τοποθέτησης και του κατάλληλου οπτικού πεδίου
για κάθε αισθητήρα φωτισμού
Στάδια απόφασης ELECTRE
Εύρη τιμών των τριών κριτηρίων για το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών και
επιλεγμένες τιμές με βάση το μοντέλο για το εξεταζόμενο παράδειγμα. (μικρός
χώρος με δείκτη Κ=1, με ποσοστό επιφάνειας εξωτερικού ανοίγματος 35%,
κλίμακα χώρου (W:D) 1:1 με νότιο προσανατολισμό εξωτερικής πρόσοψης.)
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων
2
με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ)

Σχήμα 14.4
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Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του
2
μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές
επάρκειας φωτισμού (δ)
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του
2
μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές
επάρκειας φωτισμού (δ)
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων
με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για ανατολικό (α), βόρειο (β), δυτικό (γ)
και νότιο προσανατολισμό (δ)
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του
μοντέλου για ανατολικό (α), βόρειο (β), δυτικό (γ) και νότιο προσανατολισμό (δ)
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του
μοντέλου για ανατολικό (α), βόρειο (β), δυτικό (γ) και νότιο προσανατολισμό (δ)
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων
με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για μεγέθη εξωτερικών ανοιγμάτων με
ποσοστά εξωτερικού ανοίγματος 15% (α), 25% (β) και 35% (γ) ως προς την
επιφάνεια της εξωτερικής πρόσοψης
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων
με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για χώρους με δείκτες Κ=1 (α), Κ=1,5
(β) και Κ=2,5 (γ)
Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων
με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για χώρους με κλίμακες W:D 1,5:1 (α),
1:1 (β) και 1:1,5 (γ)
Επιλογή θέσης τοποθέτησης και οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού ως
προς το μέγεθος του χώρου και των εξωτερικών ανοιγμάτων
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Πει ραμ ατ ι κή μ ελέ τ η τω ν τ εχνι κώ ν χαρακτ ηρι σ τ ι κώ ν τ ω ν
η λεκτ ρο νι κώ ν b al l ast μ ε ρύθμ ι ση φ ωτ ει νό τη τ ας
Τύποι και κατασκευαστές των εξεταζόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης
με δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού με τάση ελέγχου από 0-10V
(EDB)
Υπολογιζόμενες συναρτήσεις από την πολυωνυμική παλινδρόμηση των
μετρήσεων της τάσης ελέγχου (x, από 0 έως 10) και της σχετικής φωτεινής
εξόδου (y, από 0 έως 1) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και
αντίστροφα
Τιμές του συντελεστή ισχύος (PF) για την ανώτερη (10V) και κατώτερη τιμή (0V)
της τάσης ελέγχου (CV) για το σύνολο των EDBs
Υπολογιζόμενες συναρτήσεις από πολυωνυμική παλινδρόμηση των μετρήσεων
της σχετικής φωτεινής εξόδου (x, από 0 έως 1) και της σχετικής
καταναλισκόμενης ισχύος (y, από 0 έως 1) και οι αντίστοιχες τιμές του
2
συντελεστή προσδιορισμού R

Πίνακας 8.2

124
129

Εργασ τ η ριακό ς προσ δι ο ρισ μ ό ς τω ν παραμέ τ ρω ν
ευαι σ θ ησ ί ας τ ω ν αι σ θη τ ή ρω ν φ ωτ ισ μ ο ύ
Τύποι των μετρηθέντων αισθητήρων φωτισμού
Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνου μέτρησης τάσης και έντασης Hewlett Packard
(HP)
Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνου μέτρησης έντασης φωτισμού International Light
(I.L.)
Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνου μέτρησης ισχύος HIOKI
Μήκη κύματος των επιλεγμένων μονοχρωματικών φίλτρων
Υπολογιζόμενες γραμμικές συναρτήσεις μεταξύ των σημάτων εισόδου (Lux,x) εξόδου (Volt,y) των αισθητήρων
Υπολογιζόμενες γραμμικές συναρτήσεις μεταξύ των σημάτων εξόδου (Volt,x) εισόδου (Lux,y) των αισθητήρων

Πίνακας 7.3

88

Ανάλυσ η αντ ι δράσ εω ν χρησ τώ ν σ ε κτ ί ρι α μ ε σ υσ τή μ ατα
αυτ ό μ ατο υ ελέ γχο υ μ ε αι σθ η τή ρες φ ωτι σ μο ύ
Συστήματα φωτισμού και ελέγχου για κάθε εξεταζόμενο κτίριο
Αριθμός χρηστών στα εξεταζόμενα κτίρια

Κεφ άλαιο 7 ο

Κεφ άλαιο 9

Αλγό ρι θ μ ο ι ελέ γχο υ και θέ σ η σ ε λει το υργί α τ ω ν
αι σ θη τ ή ρω ν φ ωτ ι σμ ο ύ

169

175

179
181

Υπο λο γι σ μ ός και σ ύγκρι σ η τ η ς εξ οι κο νό μ ησ η ς
ενέ ργει ας μ ε χρήσ η δι αφ ορετι κώ ν EDBs σ ε σ υσ τ ή ματ α
μ ε αι σθ η τή ρες φ ωτι σ μο ύ
Ανακλαστικότητα και διαπερατότητα των επιφανειών του χώρου προσομοίωσης
Λειτουργικές εξισώσεις των αλγόριθμων ελέγχου
Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Α συστήματα έναυσης
ΕDBs για τον αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου
Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Β συστήματα έναυσης
ΕDBs για τον αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου
Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Α συστήματα έναυσης
ΕDBs με τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Β συστήματα έναυσης
ΕDBs με τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
Ετήσια ποσά εξοικονόμησης ενέργειας από το ελάχιστο προς το μεγαλύτερο και
οι διαφορές μεταξύ τους με τα Α EDBs
Ετήσια ποσά εξοικονόμησης ενέργειας από το ελάχιστο προς το μεγαλύτερο και
οι διαφορές μεταξύ τους με τα Β EDBs

186
188
190
190
192
192
194
194

Σχεδι ασ μ ό ς νέ ο υ τ ύπο υ αι σ θη τ ή ρα φ ωτ ι σμο ύ
μ ετ αβ λητ ο ύ ο πτι κο ύ πεδί ο υ
Διαστάσεις του πτυσσόμενου κυλίνδρου για κάθε θέση ρύθμισης και ο
αντίστοιχος τύπος του νέου αισθητήρα φωτισμού

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

202
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Περιεχόμενα πινάκων
Πίνακας 10.2

Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση μεταξύ του σήματος εξόδου (Volt,x) και
σήματος εισόδου του αισθητήρα (Lux,y)
ο
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203

Πει ράμ ατ α και προσ ο μο ιώ σ εις σ ε χώ ρο υπό κλί μ ακα μ ε
τ ο ν αι σθ η τή ρα φ ωτ ισ μ ο ύ μ ετ αβ λη τ ο ύ ο πτ ικο ύ πεδί ο υ
Χαρακτηριστικά των εσωτερικών επιφανειών του χώρου
Διαστάσεις πτυσσόμενου κυλίνδρου για κάθε θέση ρύθμισης του
αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού με τις αποστάσεις του από το εξωτερικό
άνοιγμα
Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση μεταξύ του σήματος εξόδου (Volt,x) και
σήματος εισόδου του αισθητήρα (Lux,y)
2
Τιμές συντελεστών προσδιορισμού R των ευθειών παλινδρόμησης μεταξύ της
έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή (y)
και της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας (x)
Τιμές t κατανομής για τον έλεγχο των συντελεστών παλινδρόμησης του
αισθητήρα ανά δυο για διαφορετικές θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου
κυλίνδρού στην ίδια θέση τοποθέτησης στην οροφή. Η κρίσιμη τιμή tα είναι 1,997
στη στάθμη σημαντικότητας 0,05 σε δίπλευρο έλεγχο
Τιμές t κατανομής για τον έλεγχο των συντελεστών παλινδρόμησης του
αισθητήρα ανά δυο για διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης στην οροφή στην ίδια
θέση ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρού. Η κρίσιμη τιμή tα είναι 1,997 στη
στάθμη σημαντικότητας 0,05 σε δίπλευρο έλεγχο
2
Τιμές των συντελεστών προσδιορισμού R των ευθειών παλινδρόμησης μεταξύ
των μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και στην οροφή
Τιμές t κατανομής για τον έλεγχο καλής προσαρμογής των υπολογιζόμενων στις
μετρούμενες τιμές. Η κρίσιμη τιμή ελέγχου είναι η επιλεγμένη στάθμη
σημαντικότητας (0,01)

211
214

215
219

221

221

227

227

Ανάπτ υξ η μ ο ντέ λο υ δι ό ρθω ση ς τ ο υ σφ άλματ ο ς
φ ασ μ ατι κή ς από κρι σ η ς τω ν αι σθ η τή ρω ν
Τεχνικά χαρακτηριστικά φασματόμετρου Ocean Optics
Χαρακτηριστικά μετρηθέντων υαλοπινάκων
Μέσες τιμές του συντελεστή PSCC για τους αισθητήρες φωτισμού 1i και 2i
Μέσες τιμές του συντελεστή PSCC για τους αισθητήρες φωτισμού 3ii, 4ii και 5iii
Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση των εξεταζόμενων
αισθητήρων φωτισμού με τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας χωρίς να
εξετάζεται η διόρθωση της επίδρασης της φασματικής απόκρισής τους
Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση των εξεταζόμενων
αισθητήρων φωτισμού με τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου χωρίς να εξετάζεται η
διόρθωση της επίδρασης της φασματικής απόκρισής τους
Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας με τη διόρθωση της φασματικής
απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού βάσει της φωτοπικής καμπύλης V(λ) της
φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού της CIE
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242
242
243

244

244

Ανάπτ υξ η μ ο ντέ λο υ υπο λο γι σ μο ύ τ η ς βέ λτ ισ τ η ς θέ σ ης
και χω ρι κή ς από κρι ση ς τω ν αισ θη τ ή ρω ν φω τ ι σμ ο ύ
Διαστάσεις χώρων για διάφορες αναλογίες και τιμές του δείκτη χώρου Κ
Οπτικά χαρακτηριστικά των επιφανειών του χώρου
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των θέσεων του πτυσσόμενου κυλίνδρου και τύπος
αισθητήρα
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D= 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D= 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D= 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό
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253
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Περιεχόμενα πινάκων
Πίνακας 13.8

Πίνακας 13.9
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2

Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1:1 και βόρειο προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1:1 και δυτικό προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1:1 και νότιο προσανατολισμό
2
Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού
ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία
χώρου W:D = 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και ανατολικό
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και ανατολικό
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και ανατολικό
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και βόρειο
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και βόρειο
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D= 1:1,5 και βόρειο
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και δυτικό
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και δυτικό
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και δυτικό
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και νότιο
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και νότιο
προσανατολισμό
Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και νότιο
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και ανατολικό
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και ανατολικό
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και ανατολικό
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και βόρειο
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και βόρειο
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και βόρειο
προσανατολισμό

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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Περιεχόμενα πινάκων
Πίνακας 13.34
Πίνακας 13.35
Πίνακας 13.36
Πίνακας 13.37
Πίνακας 13.38
Πίνακας 13.39
ο

Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και δυτικό
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και δυτικό
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και δυτικό
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και νότιο
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και νότιο
προσανατολισμό
Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και νότιο
προσανατολισμό

Κεφ άλαιο 14

Απο τ ελέ σ μ ατ α μ ο ντέ λο υ β ελτ ι σ το πο ίη ση ς τ η ς θέσ η ς και
ρύθ μ ι σ η ς τ ης χω ρι κή ς από κρι σ η ς τω ν αι σθη τ ή ρω ν
φ ωτ ισ μ ο ύ

Πίνακας 14.1
Πίνακας 14.2

Περιγραφή των εννέα εναλλακτικών επιλογών (P1-P9) που εξετάστηκαν
Αποτελέσματα εναλλακτικών επιλογών (Ρ1-Ρ9) για τα τρία επιλεγμένα κριτήρια
(C1-C3) του μοντέλου. Με έντονη σκίαση οι μέγιστες τιμές για κάθε επιλεγμένο
κριτήριο και κόκκινη η βέλτιστη εναλλακτική επιλογή με βάση το μοντέλο.
(Περίπτωση μικρού χώρου Κ=1, με ποσοστό επιφάνειας εξωτερικού ανοίγματος
35% ως προς την εξωτερική πρόσοψη, με κλίμακα χώρου (W:D) 1:1 και νότιο
προσανατολισμό εξωτερικής πρόσοψης.)
Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό
προσανατολισμό με βάση το προτεινόμενο μοντέλο
Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό
2
προσανατολισμό με βάση τις μέγιστες τιμές R ανάμεσα στις εντάσεις φωτισμού
οροφής και επίπεδου εργασίας
Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό
προσανατολισμό με βάση τις μέγιστες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας
Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό
προσανατολισμό με βάση τις μέγιστες τιμές επάρκειας φωτισμού
Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με βόρειο
προσανατολισμό με βάση το προτεινόμενο μοντέλο
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Η μείωση των ορυκτών καυσίμων καθώς και η πρόκληση μη αναστρέψιμης ζημίας από την καύση
τους συνιστούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη. Η βέλτιστη λύση για τη μείωση
της περιβαλλοντικής μόλυνσης που σχετίζεται με την καύση ορυκτών καυσίμων είναι η μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης.
Οι ενεργειακές καταναλώσεις από τη χρήση του φωτισμού σε χώρους γραφείων, αν και διαφέρουν
από χώρα σε χώρα, καλύπτουν έως και το 50% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
[1-5]. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει ότι ο φωτισμός αποτελεί σημαντικό ενεργειακό καταναλωτή
στα κτίρια. Σήμερα οι τυπικές τιμές για την εγκατεστημένη ισχύ ενός συστήματος φωτισμού σε κτίρια
εμπορικής χρήσης και γραφείων είναι της τάξεως των 25-40W/m2. Με προσεκτικό επανασχεδιασμό
του συστήματος φωτισμού οι παραπάνω τιμές μπορούν να μειωθούν σημαντικά προσεγγίζοντας την
τιμή των 10W/m2 χωρίς να μειωθούν οι απαιτήσεις φωτισμού.
Όλα τα συστήματα τεχνητού φωτισμού χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Δεδομένου ότι η μέση
θερμική αποδοτικότητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992
ήταν 37%, κάθε κιλοβατώρα (kWh) ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στο φωτισμό
αντιστοιχεί σε περίπου 2,7 κιλοβατώρες (kWh) αρχικής πρωτογενούς ενέργειας (2,9kWh για την
Ελλάδα, [Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ΦΕΚ Δ6/Β/5825, 9 Απριλίου 2010]). Εάν
αυτή η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από κάποια εγκατάσταση καύσης λιγνίτη τότε
απελευθερώνονται στο περιβάλλον 0,9kg διοξειδίου του άνθρακα (CO2), συμβάλλοντας στην
κλιματική αλλαγή μιας και το CO2 αποτελεί το σημαντικότερο αέριο του φαινόμενου του
θερμοκηπίου.
Είναι προφανές ότι όταν το σύστημα του τεχνητού φωτισμού προσαρμόζεται κατάλληλα στο
διαθέσιμο φυσικό φωτισμό είναι δυνατόν να προκύψουν σημαντικά ποσά εξοικονόμησης ενέργειας.
Παρότι σήμερα τα συστήματα ελέγχου φυσικού φωτισμού είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια αγορά
υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή τους. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να
συνοψισθούν στα ακόλουθα:


Αυξημένο κόστος αγοράς και εγκατάστασης.



Αυξημένο ρίσκο επένδυσης σε μια νέα τεχνολογία.



Αυξημένη πιθανότητα αποφυγής από τους χρήστες του αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτισμού.



Λανθασμένη αντίληψη ότι ο αυτοματοποιημένος έλεγχος φωτισμού είναι αναξιόπιστος ή ότι
απλά δεν λειτουργεί σωστά.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω προβλήματα οφείλονται κυρίως στον προβληματικό τρόπο με
τον οποίο ο αισθητήρας φωτισμού ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και λειτουργίας των
λαμπτήρων φωτισμού EDBs (Electronic Dimmable Ballasts). Επιπρόσθετα λείπουν οδηγίες που
αφορούν στη βέλτιστη θέση τοποθέτησης και στη θέση σε λειτουργία (commissioning) του
αισθητήρα ανάλογα με το χώρο. Επίσης παρατηρείται έλλειψη σαφών οδηγιών σχετικά με τη
διαδικασία ρύθμισης της ευαισθησίας των χαρακτηριστικών τους.
Οι ερευνητικές μελέτες σχετικά με τους αισθητήρες φωτισμού δηλαδή για τον πυρήνα του
συστήματος ρύθμισης της φωτεινής ροής είναι σχετικά περιορισμένες σε αριθμό. Η δημοσίευση
ερευνητικών μελετών άρχισε μετά τη διαπίστωση ότι οι αισθητήρες δεν ανταποκρίνονται με σωστό
τρόπο στα διαθέσιμα επίπεδα φυσικού φωτισμού και αυτό είχε σαν συνέπεια να μην ελέγχεται
σωστά η φωτεινή ροή του συστήματος τεχνητού φωτισμού. Το γεγονός αυτό οφειλόταν στην
υπόθεση ότι η ένταση φωτισμού που προσπίπτει στον αισθητήρα φωτισμού που τοποθετείται στην
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οροφή χαρακτηρίζεται από σχέση σταθερής αναλογίας ως προς την ένταση φωτισμού που
προσπίπτει σε έναν ιδεατό αισθητήρα που τοποθετείται στο επίπεδο εργασίας. Στην πράξη η
"αντίδραση" του αισθητήρα φωτισμού είναι συνάρτηση της κατανομής λαμπρότητας των επιφανειών
που "βλέπει" ο αισθητήρας, δηλαδή του οπτικού πεδίου του αισθητήρα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν
το σύστημα του τεχνητού φωτισμού να μη λειτουργεί σωστά και φυσικά να μη γίνεται αποδεκτό από
τους χρήστες του χώρου.
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ξεπεράστηκαν τα εμπόδια μέσω της ανάπτυξης ενός
συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού και ενός μοντέλου ελέγχου τέτοιων
συστημάτων με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού με τελικό σκοπό τη μέγιστη
εξοικονόμηση ενέργειας από το σύστημα ηλεκτροφωτισμού στα κτίρια.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται εστιάζεται στην πλήρη ανάλυση των τεχνικών παραμέτρων που
αποτελούν ένα σύστημα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού. Η ανάλυση βοήθησε στη δημιουργία ενός
νέου τύπου αισθητήρα που μπορεί να προσαρμόζεται κατάλληλα στο διαθέσιμο φυσικό φωτισμό,
επιδιώκοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Αρχικά η μελέτη εστιάσθηκε στην κάλυψη του
κενού που υπάρχει στους αισθητήρες φωτισμού μέσω της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων με τα
χαρακτηριστικά τους και την αντίστοιχη σχετική βιβλιογραφία. Λόγω της άμεσης επίδρασης του
φωτισμού στους χρήστες του χώρου, η ρύθμισή του αποτελεί αρκετές φορές παράγοντα ενόχλησης.
Έτσι στην πρώτη φάση της διατριβής πραγματοποιήθηκε και μια στατιστική επεξεργασία των
απόψεων των χρηστών για το σύστημα ελέγχου του φωτισμού.
Εν συνεχεία εξετάστηκε:
α) η σχέση ανάμεσα στο σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού και της γωνιακής και φασματικής
ευαισθησίας του καθώς και
β) η σχέση ανάμεσα στο σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού και το σήμα ελέγχου των
συστημάτων έναυσης και λειτουργίας (EDBs) των λαμπτήρων φθορισμού.
Η μελέτη των ανωτέρω σχέσεων ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση αντίστοιχων πειραμάτων
στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π. Οι πειραματικές διατάξεις δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα αλλά και με βάση έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιπτώσεις που υπήρχε
έλλειψη προτύπων για συγκεκριμένες μετρήσεις.
Όπως διαπιστώθηκε, τα περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία ενός συστήματος ρύθμισης
οφείλονται στη μη καθορισμένη σχέση της έντασης φωτισμού ανάμεσα στον αισθητήρα που
τοποθετείται στη οροφή και ενός ιδανικού που θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην επιφάνεια
εργασίας. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη ενός νέου αισθητήρα με δυνατότητα
προσαρμογής του οπτικού του πεδίου ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής του στοιχείο που αποτελεί
και την παγκόσμια πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής. Ο νέος αισθητήρας κατασκευάστηκε,
δοκιμάστηκε πειραματικά και ελέγχθηκε διεξοδικά μέσω ενός μεγάλου αριθμού προσομοιώσεων. Η
πειραματική διαδικασία έγινε με τη βοήθεια ενός τυπικού χώρου υπό κλίμακα σε ανοικτή τοποθεσία
και σε πραγματικές συνθήκες. Ο νέος αισθητήρας τοποθετήθηκε στο χώρο υπό κλίμακα και
λήφθηκαν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Για τον ολοκληρωμένο έλεγχο του νέου αισθητήρα
πραγματοποιήθηκε μελέτη ευαισθησίας μέσω προσομοιώσεων που κάλυψαν όλους τους τυπικούς
χώρους και διάφορες καταστάσεις ουρανού. Αναλυτικά οι προσομοιώσεις αναφέρονται σε:


Διαφορετικές γεωμετρίες χώρων.



Όλους τους δυνατούς προσανατολισμούς εξωτερικών ανοιγμάτων.



Διαφορετικές επιφάνειες εξωτερικών ανοιγμάτων.



Διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης του νέου αισθητήρα.
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Διαφορετικά οπτικά πεδία του νέου αισθητήρα.

Με αυτή τη διαδικασία καθορίστηκε για κάθε περίπτωση το οπτικό πεδίο του νέου αισθητήρα ανά
θέση ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος παρουσιάζονται δυο μοντέλα, ένα
μοντέλο για τη διόρθωση της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων και ένα μοντέλο για τη
βελτιστοποίηση της θέσης του νέου αισθητήρα στο χώρο και ρύθμισης της χωρικής του απόκρισης.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας οδηγός για τη ρύθμιση και τη σωστή θέση τοποθέτησης
των αισθητήρων. Συνοπτικά στα κεφάλαια της παρούσας διδακτορικής διατριβής παρουσιάζονται τα
ακόλουθα:
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συστήματα και οι στρατηγικές ελέγχου φωτισμού που
υπάρχουν τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά
γίνεται στη στρατηγική αυτόματου ελέγχου που βασίζεται στην εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
με τη βοήθεια των αισθητήρων φωτισμού.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας των αισθητήρων φωτισμού αλλά και πώς
λειτουργούν ως τμήμα ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Ως εκ τούτου δίνεται η
πληροφόρηση για το πώς οι αισθητήρες μπορούν να αξιολογηθούν τεχνικά και πώς μπορούν να
εφαρμοστούν κατάλληλα. Επίσης περιγράφεται η λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού που
χρησιμοποιούνται σήμερα.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικοί αλγόριθμοι ελέγχου των αισθητήρων φωτισμού και η
διαδικασία για τη θέση σε λειτουργία (commissioning). Εν συνεχεία, δίνονται οι λειτουργικές
εξισώσεις των αλγόριθμων καθώς και τα απλοποιημένα κυκλώματα λειτουργία τους και
παρουσιάζονται παραδείγματα για τη θέση σε λειτουργία (commissioning) των αισθητήρων
φωτισμού με βάση πρόσφατες έρευνες.
Στο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζονται οι υπάρχουσες μελέτες σχετικά με την
κατάλληλη λειτουργία ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού μελετώντας κάθε μία από
τις μεταβλητές που το επηρεάζουν. Επίσης γίνεται αναφορά των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στις
ερευνητικές μελέτες με σκοπό να προβληθούν οι στόχοι της παρούσας διατριβής.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του αντικειμένου της διατριβής και αναλύεται η πρωτοτυπία
του. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται η δομή, η μεθοδολογία των πειραμάτων και των
προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η δημιουργία των μοντέλων προσομοίωσης.
Τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι και παρουσιάζεται η πρωτοτυπία της διατριβής. Επίσης
παρουσιάζεται ο πειραματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε και αναπτύχθηκε με στόχο την
επιτυχημένη ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών που σχεδιάστηκαν. Έτσι μπορεί να
θεωρηθεί ότι η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης του φυσικού
φωτισμού και της απόδοσης των αισθητήρων φωτισμού.
Στο έκτο κεφάλαιο μελετάται η χρήση των συστημάτων ρύθμισης της φωτεινής ροής με αισθητήρες
φωτισμού που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε διάφορα κτίρια στην Αθήνα. Το διαθέσιμο υλικό
παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες αναφορές. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν περιλαμβάνουν
δεδομένα που αφορούν στα επίπεδα φυσικού και τεχνητού φωτισμού, στην οπτική άνεση ή
δυσφορία λόγω του συστήματος φωτισμού και ελέγχου αλλά και στις αντιδράσεις των χρηστών από
την εφαρμογή τους. Για τη συλλογή των πληροφοριών δημιουργήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο
το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. Οι ανωτέρω πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από
επισκέψεις σε τυπικά κτίρια γραφείων και τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων.
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Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε εμπορικούς
αισθητήρες φωτισμού και αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Μέσω της πειραματικής
διαδικασίας μελετήθηκε η χωρική (spatial response) και η φασματική απόκριση (spectral response)
των αισθητήρων. Η χωρική τους απόκριση μετρήθηκε στο εργαστήριο με τη βοήθεια
τροποποιημένου γωνιοφωτόμετρου, ενώ οι μετρήσεις για τη φασματική απόκριση
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κατάλληλης πειραματικής διάταξης. Η εμπειρία που αποκτήθηκε
με την πειραματική διαδικασία βοήθησε α) στο σχεδιασμό του νέου αισθητήρα φωτισμού και β) στην
παρουσίαση των τεχνικών προδιαγραφών των αισθητήρων φωτισμού υπό μορφή κοινών προτύπων
και κατάλληλων ηλεκτρονικών αρχείων.
Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραματική διαδικασία για τη μέτρηση των τεχνικών
χαρακτηριστικών των EDBs. Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με τα EDBs, ένα σημαντικό
τμήμα ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού, αφορούσαν α)
στον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ της τάσης ελέγχου τους και των αντίστοιχων παραγόμενων
επίπεδων φωτισμού, β) στον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ της τάσης ελέγχου τους και της
αντίστοιχης καταναλισκόμενης ισχύος και γ) στον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ της τάσης ελέγχου
τους και του συντελεστή ισχύος τους. Με βάση τις πειραματικές μετρήσεις έγινε συσχέτιση της
σχετικής φωτεινής εξόδου και της καταναλισκόμενης ισχύος των EDBs, από την οποία προέκυψαν
πολυωνυμικές συναρτήσεις μεταξύ τους.
Στο ένατο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μελέτη ευαισθησίας για τoν υπολογισμό της εξοικονόμησης
ενέργειας σε ένα σύστημα φωτισμού, με τη χρήση διαφορετικών EDBs με δυνατότητα ρύθμισης της
στάθμης φωτισμού. Για τον υπολογισμό ενός σήματος αναφοράς από έναν τυπικό αισθητήρα
φωτισμού, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σε ωριαία βάση για ένα αντιπροσωπευτικό έτος με
κλιματικά δεδομένα από την περιοχή της Αθήνας. Το σήμα αναφοράς του αισθητήρα
χρησιμοποιήθηκε ως δεδομένο εισόδου στις συναρτήσεις της πολυωνυμικής παλινδρόμησης μεταξύ
της σχετικής φωτεινής εξόδου και της καταναλισκόμενης ισχύος των EDBs, που υπολογίστηκαν στο
όγδοο κεφάλαιο. Από τις ωριαίες τιμές της καταναλισκόμενης ισχύος για κάθε EDB προσδιορίστηκε
η εξοικονόμηση ενέργειας σε μηνιαία και ετήσια βάση στην περιοχή της Αθήνας.
Στο δέκατο κεφάλαιο προτείνεται η εφαρμογή του νέου, πρωτότυπου, αισθητήρα φωτισμού και
περιγράφεται η πειραματική διαδικασία για το σχεδιασμό του. Το σύνολο των πειραμάτων που
πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στον έλεγχο του σήματος εξόδου του νέου αισθητήρα φωτισμού σε
συνάρτηση με την ένταση φωτισμού και την απόκρισή του στο χώρο.
Στο ενδέκατο κεφάλαιο μελετάται πειραματικά και θεωρητικά η επίδραση του οπτικού πεδίου και της
θέσης τοποθέτησης του νέου αισθητήρα φωτισμού στη βέλτιστη λειτουργία ενός συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Τα πειράματα έγιναν σε έναν χώρο υπό κλίμακα 1:10 στον οποίο
τοποθετήθηκε ο αναπτυσσόμενος αισθητήρας φωτισμού στην οροφή και ένας αισθητήρας μέτρησης
έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας κάτω από τον αισθητήρα φωτισμού. Το υπό κλίμακα
μοντέλο τοποθετήθηκε σε μια θέση με ανεμπόδιστη θέα και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ των μηνών Απριλίου και Μαΐου του 2007. Το σήμα του αισθητήρα φωτισμού και οι τιμές της
έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας καταγράφονταν συνεχώς για πολλές περιπτώσεις
διαφορετικών οπτικών πεδίων και θέσεων τοποθέτησης του αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού
στην οροφή. Για την ολοκληρωμένη μελέτη της απόδοσης του νέου αισθητήρα φωτισμού
πραγματοποιήθηκαν ένα σύνολο από προσομοιώσεις με βάση τις πραγματικές συνθήκες κατά τη
διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των θεωρητικών υπολογισμών
τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες πειραματικές μετρήσεις.
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Εισαγωγή

Στο δωδέκατο κεφάλαιο αναπτύσσεται μοντέλο πρόβλεψης και διόρθωσης της επίδρασης της
φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού. Το μοντέλο λαμβάνει ως δεδομένα εισόδου τη φασματική απόκριση των αισθητήρων
φωτισμού και τη φασματική διαπερατότητα διαφόρων τύπων υαλοπινάκων. Επίσης ενσωματώνει τις
τιμές της φασματικής κατανομής ισχύος του άμεσου και διάχυτου φυσικού φωτισμού. Βάσει του νέου
μοντέλου ορίστηκε ένας νέος συντελεστής διόρθωσης των προβλέψεων της έντασης φωτισμού που
προσλαμβάνουν οι αισθητήρες φωτισμού. Ο συντελεστής φασματικών διορθώσεων (Photosensor
Spectral Correction Coefficient, PSCC) ορίζεται ως ο λόγος της υπολογιζόμενης από το μοντέλο
έντασης φωτισμού που προσλαμβάνει ο εξεταζόμενος αισθητήρας προς την ένταση φωτισμού που
θα προσλάμβανε ένας αισθητήρας αναφοράς με φασματική απόκριση αντίστοιχη της ευαισθησίας
του ανθρώπινου ματιού (καμπύλη V(λ)).
Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο υπολογισμού της βέλτιστης θέσης και χωρικής
απόκρισης του νέου αισθητήρα. To προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται σε τρία κριτήρια, τα οποία
σχετίζονται με: α) τις καλύτερες τιμές συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του επίπεδου
εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή, β) τις καλύτερες τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας και γ) τις καλύτερες τιμές επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.
Το μοντέλο χρησιμοποιεί ένα πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, όπου
συνυπολογίζοντας ισάξια τα κριτήρια, επιλέγει τον καλύτερο συνδυασμό αποτελεσμάτων. Με βάση
την καλύτερη τριάδα τιμών το μοντέλο υπολογίζει τη βέλτιστη χωρική απόκριση και θέση
τοποθέτησης του αισθητήρα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις που κάλυψαν
ένα μεγάλο εύρος παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή του φυσικού φωτισμού
σε έναν χώρο. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του μοντέλου έγιναν υπολογισμοί για διαφορετικές
θέσεις τοποθέτησης και πεδία οράσεων του νέου αισθητήρα φωτισμού.
Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου
βελτιστοποίησης της θέσης των αισθητήρων φωτισμού στο χώρο και ρύθμισης της χωρικής τους
απόκρισης για ένα σύνολο 108 διαφορετικών περιπτώσεων. Οι υπολογιζόμενες τιμές των τριών
κριτηρίων του μοντέλου, α) τιμές συντελεστή προσδιορισμού R2 της γραμμικής συσχέτισης των
εντάσεων φωτισμού μεταξύ του επίπεδου εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην
οροφή, β) της εξοικονόμησης ενέργειας και γ) της επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας,
εισάγονται σε ένα πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων. Η τελική επιλογή για τη
βέλτιστη θέση και το κατάλληλο οπτικό πεδίο του αισθητήρα φωτισμού με το πολυκριτηριακό
σύστημα αποτελεί μέρος των διαδικασιών υπολογισμού του προτεινόμενου μοντέλου.
Στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνεται o οδηγός θέσης σε λειτουργία του νέου, πτυσσόμενου
αισθητήρα και γενικότερα όλων των αισθητήρων φωτισμού.
Τέλος, στο δέκατο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας διατριβής.
Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη σύνδεση της παρούσας διδακτορικής διατριβής με μελλοντική
έρευνα.
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Κεφάλαιο 1 ο
Συστήματα και στρατηγικές ελέγχου φωτισμού

Τα συστήματα ελέγχου φωτισμού (lighting controls) έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν σημαντικά την
κατανάλωση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού καθώς και να μετριάζουν την κατανάλωση στις ώρες
αιχμής κυρίως σε κτίρια γραφείων [6-8]. Η εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα φωτισμού
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων στρατηγικών ελέγχου [8]. Μια από τις πιο
κοινές στρατηγικές είναι αναμφισβήτητα, η στρατηγική ελέγχου φωτισμού με αισθητήρες παρουσίαςκίνησης (occupant-motion sensing). Παρά τη σχετικά διαδεδομένη χρήση τους, υπάρχουν λίγες
μελέτες που να τεκμηριώνουν σωστά ότι οι αισθητήρες παρουσίας μειώνουν πραγματικά την
ενεργειακή κατανάλωση στο σύστημα φωτισμού [9-11]. Μια άλλη στρατηγική ελέγχου φωτισμού
βασίζεται στην εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού (daylighting harvesting) με αισθητήρες
φωτισμού. Εντούτοις, η στρατηγική αυτή δεν έχει διερευνηθεί πειραματικά εκτενώς [7,12-16].
Λιγότερο κοινές στρατηγικές ελέγχου είναι η ρύθμιση των επιπέδων φωτισμού ανά περιοχή και ανά
κατηγορία εργασιών στην περιοχή αυτή (task tuning), η διατήρηση των επιπέδων του φωτισμού
(lumen maintenance) και η εξομάλυνση φορτίου (load shedding). Οι στρατηγικές αυτές αναφέρονται
στη διεθνή βιβλιογραφία [6], όμως δεν έχουν διερευνηθεί σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Τέλος, η
πιο απλή από όλες τις στρατηγικές ελέγχου φωτισμού είναι ο έλεγχος με δυο επίπεδα φωτισμού (bilevel switching) ο οποίος έχει μελετηθεί ελάχιστα [8] ακόμη και σε χώρες όπου προβλέπεται από τον
ενεργειακό τους κώδικα.

1.1 Εισαγωγή
Όλοι οι τύποι ελέγχου συστημάτων φωτισμού που αναλύονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι έλεγχοι
ηλεκτρονικού τύπου και αφορούν σε συστήματα φωτισμού που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα
από τάση δικτύου. Γενικά στα συστήματα φωτισμού, μαζί με τις πηγές φωτισμού γίνεται
εγκατάσταση ελέγχων φωτισμού για τους παρακάτω λόγους:




Έλεγχος για λόγους αισθητικούς με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή της έντασης φωτισμού
ανάλογα με τη χρήση του χώρου και έτσι επιτυγχάνεται έλεγχος στην ποιότητα του οπτικού
περιβάλλοντος.
Έλεγχος για λόγους σωστής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες φωτισμού,
όπου πραγματοποιείται περιορισμός στην εφαρμογή τεχνητού φωτισμού και γίνεται χρήση του
μόνο όταν αυτή απαιτείται επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κατάλληλη εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου φωτισμού σε συστήματα φωτισμού μπορεί να
βοηθήσει στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και με βάση τις εθνικές οδηγίες του
ενεργειακού κώδικα, να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες των κτιρίων και να ωφελήσει σημαντικά το
περιβάλλον. Είναι σημαντικό οι μηχανικοί και οι ειδικοί για το σχεδιασμό των συστημάτων φωτισμού
να γνωρίζουν τις κατηγορίες ή τους τύπους των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου φωτισμού που
είναι διαθέσιμες στην αγορά και να τις εφαρμόζουν κατάλληλα στην κατασκευή των έργων τους.
Όπως σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς έτσι και στον τομέα των συστημάτων ελέγχου φωτισμού,
η έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση προόδου πρέπει να ολοκληρώνεται ανά περιοδικά χρονικά
διαστήματα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να είναι συνεχώς ενημερωμένοι στον τομέα των
εφαρμογών αυτών.
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
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Στο παρελθόν, ο έλεγχος φωτισμού εφαρμόζονταν κυρίως για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
ενός συστήματος φωτισμού ή για ειδικές περιπτώσεις φωτισμού σε στάδια, θέατρα και χώρους
συσκέψεων. Πρόσφατα η χρήση ελέγχων έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο στο σχεδιασμό ενός
συστήματος φωτισμού και ένα αναπόσπαστο τμήμα στον προγραμματισμό της διαχείρισης της
ενέργειας για το φωτισμό κατοικιών, γραφείων, εμπορικών χώρων, βιομηχανικών κτιρίων και
εξωτερικών χώρων. Οι έλεγχοι φωτισμού για συγκεκριμένες εφαρμογές περιγράφονται στις
επόμενες παραγράφους της παρούσας διατριβής. Μέχρι σήμερα αρκετές στρατηγικές και τεχνικές
ελέγχου φωτισμού έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της ζήτησης και της κατανάλωσης ενέργειας
ενός κτιρίου όσον αφορά στο φωτισμό. Ορισμένα συστήματα ελέγχου φωτισμού (απαραίτητα για την
εφαρμογή αυτών των τεχνικών) είναι καταλληλότερα για νέες κατασκευές και ολοκληρωτικές
ανακαινίσεις, ενώ κάποια άλλα είναι καλύτερα για μερικές ανασκευές και ανακαινίσεις. Παρακάτω
περιγράφονται οι διαφορετικοί τύποι στρατηγικών και τεχνικών ελέγχου φωτισμού καθώς και η
επίδρασή τους στους χρήστες και στα συστήματα φωτισμού των κτιρίων.
Οι υπάρχουσες ερευνητικές μελέτες σχετικά με την εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών ελέγχου
αναφέρουν ότι είναι δυνατό να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό έως και 80%
σε ορισμένες χώρες [17,18]. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
κτιρίου, τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί, το συνδυασμό των στρατηγικών ελέγχου που έχουν
επιλεχθεί και το βαθμό πρόσβασης των χρηστών στη στρατηγική ελέγχου. Οι τρόποι με τους
οποίους οι στρατηγικές ελέγχου φωτισμού μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση του
φωτισμού και να βελτιώσουν την οπτική άνεση των χρηστών είναι πολλοί. Εντούτοις, πρότυπες
μελέτες σε σωστά ελεγχόμενες εγκαταστάσεις, που να παρουσιάζουν τα συνεχή οφέλη
διαφορετικών στρατηγικών ελέγχου φωτισμού, δεν υφίστανται. Εκεί συνήθως εστιάζεται και η
σχετικά μη έγκαιρη υιοθέτηση των στρατηγικών ελέγχου φωτισμού στα καινούρια κτίρια που δεν
προορίζονται για κατοικίες.

1.2 Στρατηγικέ ς ελέ γχου φωτισμού
Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες στρατηγικών ελέγχου φωτισμού. Η πρώτη αφορά στη διαχείριση
της ενέργειας με σκοπό τη συμμόρφωση με τους ενεργειακούς κανονισμούς και η δεύτερη αφορά σε
λόγους αισθητικής. Ο έλεγχος διαχείρισης της ενέργειας στα συστήματα φωτισμού προσφέρει
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους λειτουργίας, λόγω της μειωμένης ηλεκτρικής
ενέργειας που χρειάζονται τα συστήματα φωτισμού αλλά και του μικρότερου χρόνου λειτουργίας
τους. Ο έλεγχος φωτισμού για λόγους αισθητικούς παρέχει τη δυνατότητα να μεταβάλλονται οι
λειτουργίες του χώρου δημιουργώντας ταυτόχρονα συναισθηματική ευφορία, προσφέροντας έλεγχο
στην ποιότητα του φωτισμού, στη διάθεση των χρηστών και στο χρώμα του χώρου. Τα οφέλη των
δύο αυτών στρατηγικών ελέγχου φωτισμού είναι αλληλοσυνδεόμενα. Έτσι οι στρατηγικές ελέγχου
διαχείρισης της ενέργειας μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ενός χώρου αλλά και ο
έλεγχος φωτισμού που είχε εγκατασταθεί αρχικά για λόγους αισθητικούς μπορεί να συντελέσει σε
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Παρόλα αυτά, οι δυο βασικές στρατηγικές ελέγχου φωτισμού
παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους [19-22]:
1.2.1 Στρατηγικές έλεγχου φωτισμού με σκοπό τη διαχείριση της ενέργειας
1.2.1.1 Προγραμματισμός (Scheduling)
Ο έλεγχος φωτισμού με προγραμματισμό μπορεί να χωρισθεί σε δυο επί μέρους κατηγορίες τον
Α) προβλεπόμενο και
Β) μη προβλεπόμενο προγραμματισμό.
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1.2.1.1.1 Προβλεπόμενος προγραμματισμός (Predictable Scheduling)
Η στρατηγική του προβλεπόμενου προγραμματισμού χρησιμοποιείται σε ένα κτίριο στο οποίο
υπάρχουν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα φωτιστικά
σώματα μπορούν να λειτουργήσουν βάσει σταθερού προγράμματος (Σχήμα 1.1). Βέβαια, υπάρχει
δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα των
δραστηριοτήτων (Σχήμα 1.2). Για παράδειγμα οι δραστηριότητες του χρόνου άφιξης και
αναχώρησης του προσωπικού, οι περίοδοι του μεσημεριανού γεύματος και οι ώρες καθαρισμού
είναι προβλεπόμενοι για τις εργάσιμες μέρες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες συνήθως σε κτίρια
γραφείων, σχολείων, βιβλιοθηκών και άλλων εμπορικών κτιρίων.

Σχήμα 1.1 Καταναλισκόμενη ισχύς σε σύστημα φωτισμού με στρατηγική ελέγχου προγραμματισμού και χωρίς.

Σχήμα 1.2 Καταναλισκόμενη ισχύς σε σύστημα φωτισμού με στρατηγική ελέγχου προγραμματισμού και χωρίς.
Συμπεριλαμβάνεται η περίοδος του μεσημεριανού γεύματος.

Η στρατηγική του προβλεπόμενου προγραμματισμού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν έχει
καθοριστεί σωστά το πρόγραμμα του κύκλου εργασιών για ολόκληρο το χώρο. Τέτοιες στρατηγικές
μπορούν να μειώσουν την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια έως και 40% μέσω της μείωσης της
ενέργειας που δαπανάται από τα φωτιστικά σώματα που λειτουργούν σε περιοχές χωρίς
προσωπικό. Ο αυτόματος προγραμματισμός απαλλάσσει το προσωπικό από την ανάγκη ελέγχου
του φωτισμού και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος ορισμού ιδιαίτερων
δραστηριοτήτων όπως είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο καταστημάτων (αρχή και τέλος λειτουργίας
τους). Επιπρόσθετα για να μην υπάρχει κίνδυνος να ‘’βυθιστούν’’ στο σκοτάδι οι χρήστες του χώρου
κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος φωτισμού με προβλεπόμενο προγραμματισμό
πρέπει να υπάρχει πρόληψη για παράκαμψη του προγράμματος από τους χρήστες [19-22].
1.2.1.1.2 Μη προβλεπόμενος προγραμματισμός (Unpredictable Scheduling)
Πολλά γεγονότα είναι απρόβλεπτα και απρογραμμάτιστα, όπως οι απουσίες του προσωπικού από
τα γραφεία τους λόγω ασθένειας, διακοπών, συνεδριάσεων και επαγγελματικών ταξιδιών. Διάφοροι
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χώροι όπως χώροι ανάπαυσης, βοηθητικοί χώροι με φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, δωμάτια με
αρχεία, χώροι συσκέψεων, δωμάτια για διαλείμματα εργασίας και δοκιμαστήρια καταστημάτων
χρησιμοποιούνται ελάχιστα και δεν μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα. Αν και αυτοί οι χώροι
μπορεί να μην είναι υποκείμενοι σε ένα στενό προγραμματισμό για τη λειτουργία του φωτισμού,
διάφορες τοπικές τεχνικές αυτόματου ελέγχου μπορούν να είναι πιο αποδοτικές οικονομικά από τη
συνηθισμένη εξάρτηση στην απλή χειροκίνητη λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων. Στρατηγικές με
μη προβλεπόμενο προγραμματισμό που χρησιμοποιούν αισθητήρες παρουσίας-κίνησης μπορούν
να εξοικονομούν ενέργεια έως και 60% σε ορισμένες περιπτώσεις. Για να αξιολογηθούν τα οφέλη
των αυτόματων ελέγχων είναι σημαντικό πρώτα να καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ένας
χώρος είναι κενός. Σημαντικό είναι όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι η έναρξη ή διακοπή της
λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να ενοχλεί τους χρήστες των παρακείμενων
γραφείων, όπως συμβαίνει σε ένα γραφείο ανοικτού χώρου. Για λόγους αισθητικής, ασφάλειας και
ικανοποίησης των χρηστών ο φωτισμός σε αυτούς τους χώρους μπορεί να βρίσκεται σε χαμηλότερη
στάθμη φωτισμού παρά να είναι πλήρως απενεργοποιημένος. Σήμερα οι αισθητήρες παρουσίας
χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν το φωτισμό, τον κλιματισμό HVAC και τον εξοπλισμό γραφείων
(π.χ., οθόνες υπολογιστών) και είναι τοποθετημένοι σε γραφεία, αποθήκες εμπορευμάτων,
βιβλιοθήκες, βοηθητικούς χώρους αλλά και σε άλλους χώρους [19-22].
1.2.1.2 Εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού (Daylighting)
Στις περιμετρικές περιοχές στο εσωτερικό των κτιρίων, μέρος του επιθυμητού φωτισμού μπορεί
συχνά να παρασχεθεί με φυσικό φωτισμό μέσω των ανοιγμάτων του κελύφους (Σχήμα 1.3).

Σχήμα 1.3 Οι αισθητήρες φωτισμού διατηρούν ένα σταθερό επίπεδο φωτισμού εκμεταλλευόμενοι το φυσικό
φωτισμό και προσαρμόζοντας αντίστοιχα τα επίπεδα του τεχνητού φωτισμού.

Σε αυτές τις περιοχές, η ισχύς για τον τεχνητό φωτισμό μειώνεται ανάλογα με τα επίπεδα του
φυσικού φωτισμού με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας (Σχήμα 1.4). Η ρύθμιση
της στάθμης φωτισμού (dimming) αλλά και οι διάφορες μέθοδοι έναρξης ή διακοπής λειτουργίας των
φωτιστικών σωμάτων (switching) μπορούν να συντελέσουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Όσο αυξάνεται η απόσταση από το εξωτερικό άνοιγμα, μειώνεται ο φυσικός φωτισμός με συνέπεια η
ποσότητα του αναγκαίου φωτισμού να συμπληρώνεται αναλόγως από τον τεχνητό φωτισμό με τη
ρύθμιση της στάθμης που παράγουν τα φωτιστικά σώματα (dimming). Σε περιοχές με υψηλά
επίπεδα φυσικού φωτισμού και μικρές απαιτήσεις φωτισμού (όπως διάδρομοι με εξωτερικά
ανοίγματα) μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς η εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού με έναρξη ή
διακοπής λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων (switching).
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Σχήμα 1.4 Καταναλισκόμενη ισχύς σε σύστημα φωτισμού με στρατηγική ελέγχου εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού και χωρίς.

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιείται από την εκμετάλλευση του φυσικού
φωτισμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί είναι:


Οι κλιματολογικές συνθήκες.



Ο προσανατολισμός και η αρχιτεκτονική του κτιρίου.



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα φωτισμού, ο αλγόριθμος ελέγχου του, η διαδικασία
εγκατάστασής του και η θέση σε λειτουργία του (commissioning).



Το είδος χρήσης του κτιρίου.

Η εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για
τις ανάγκες φωτισμού όταν χρησιμοποιούνται αισθητήρες φωτισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και το
κόστος της είναι υψηλότερο από εκείνο κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ωρών. Είναι ουσιαστικό ο
έλεγχος του τεχνητού φωτισμού να λαμβάνει υπόψη την κατανομή του φυσικού φωτισμού ώστε να
διασφαλίζεται τόσο η επαρκής ποσότητα φωτισμού, όσο και η ποιότητά του στους εσωτερικούς
χώρους.
Τα χαρακτηριστικά των ζωνών ελέγχου των αισθητήρων στο εσωτερικό των κτιρίων, το μέγεθος και
η μορφή τους, περιορίζονται συνήθως από την κατανομή της έντασης φωτισμού στο οριζόντιο
επίπεδο ξεκινώντας από τον τοίχο με τα εξωτερικά ανοίγματα. Αν και οι ζώνες φωτισμού μπορούν
να σχεδιαστούν για να καλύψουν μια ενιαία περιοχή, ένα δωμάτιο ή ένα ολόκληρο κτίριο, στην ουσία
οι ζώνες φωτισμού πρέπει να είναι κοντά στα ανοίγματα μέσω των οποίων εισέρχεται ο φυσικός
φωτισμός. Σε έναν τυπικό χώρο γραφείων με φυσικό φωτισμό που εισέρχεται μέσω ενός κοινού
πλευρικού εξωτερικού ανοίγματος, η ζώνη φωτισμού πρέπει να είναι δίπλα στο εξωτερικό άνοιγμα
και να μην είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα σε συνάρτηση με το βάθος του δωματίου. Η σειρά των
φωτιστικών σωμάτων που βρίσκεται πιο κοντά στα εξωτερικά ανοίγματα πρέπει να ελέγχεται με ένα
ξεχωριστό κύκλωμα από εκείνες τις σειρές που βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου. Εάν
υπάρχουν χειροκίνητες συσκευές σκιάστρων στα παράθυρα τότε πρέπει να σχεδιαστούν μικρότερες
ζώνες ελέγχου για να είναι αποτελεσματικές. Σήμερα κατασκευάζονται συνήθως αισθητήρες
παρουσίας στους οποίους είναι ενσωματωμένοι και αισθητήρες φωτισμού [23-26].
1.2.1.3 Εξισορρόπηση λαμπρότητας (Brightness Balance)
Ο σχεδιασμός ενός συστήματος φωτισμού προϋποθέτει τον καθορισμό των επιπέδων της έντασης
φωτισμού και λαμπρότητας στο εσωτερικό και μεταξύ των χώρων ενός κτιρίου. Ένας από τους
στόχους του σωστού σχεδιασμού είναι η εξισορρόπηση των διαφορετικών επίπεδων έντασης
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φωτισμού έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνθήκες θάμβωσης (glare). Για παράδειγμα, ένας
έλεγχος φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετριάσει την πολύ υψηλή ένταση φωτισμού
που εισέρχεται από τα εξωτερικά ανοίγματα στο εσωτερικό των κτιρίων. Μια τέτοια τεχνική ελέγχου
είναι ο περιορισμός του φυσικού φωτισμού που εισάγεται στο χώρο μέσα από σκιάστρα ή περσίδες
(Σχήμα 1.5). Μια άλλη τεχνική με αντίθετα αποτελέσματα για εσωτερικούς χώρους είναι η αύξηση
της έντασης του φωτισμού που παράγεται από τον τεχνητό φωτισμό. Συχνά, ο έλεγχος φωτισμού
χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση των επιπέδων φωτισμού μεταξύ δύο χώρων οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτισμού ή τιμές λαμπρότητας.

Σχήμα 1.5 Εξισορρόπηση λαμπρότητας με περιορισμό του φυσικού φωτισμού που εισάγεται στο χώρο μέσα
από σκιάστρα ή περσίδες.

1.2.1.4 Διατήρηση των επιπέδων φωτισμού (Lumen maintenance)
Τα συστήματα φωτισμού σχεδιάζονται ώστε να διασφαλίζεται μια ελάχιστη τιμή κάτω από την οποία
η ένταση φωτισμού του συστήματος δεν πρέπει να μειωθεί. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, το
επίπεδο φωτισμού ενός νέου συστήματος φωτισμού πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο φωτισμού
που πρέπει να επιτευχθεί από το σχεδιασμό (target illuminance level) κατά 20% έως και 35%. Έτσι
το σύστημα φωτισμού θα μπορέσει να αντισταθμίσει τη μείωση των επιπέδων φωτισμού με το
χρόνο λόγω της:


Μείωσης της φωτεινής ροής που εκπέμπεται από το λαμπτήρα λόγω γήρανσης (lamp lumen
depreciation).



Μείωσης της φωτεινής απόδοσης των φωτιστικών σωμάτων λόγω της αύξησης του ποσοστού
επικάθισης σωματιδίων στην επιφάνειά τους με το χρόνο (luminaire dirt depreciation).



Μείωσης του συντελεστή ανάκλασης των επιφανειών των εσωτερικών χώρων λόγω της
αύξησης του ποσοστού της επικάθισης σωματιδίων στην επιφάνειά τους με το χρόνο (room
surface dirt depreciation).

Η στρατηγική ελέγχου διατήρησης των επιπέδων φωτισμού διατηρεί τη στάθμη φωτισμού σταθερή.
Άρα η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται στην αρχή λειτουργίας του συστήματος και μειώνεται
με το χρόνο. Τα επίπεδα φωτισμού του αρχικού συστήματος μειώνονται κατά 20%-35%. Με τη
γήρανση των λαμπτήρων και την επικάθιση σωματιδίων συν τω χρόνω, στους λαμπτήρες, θα
αυξάνεται η ισχύς προκειμένου να διατηρείται σταθερός ο φωτισμός και επακόλουθα να παραμένει
σταθερό το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού. Κατά συνέπεια, η πλήρης ισχύς θα καταναλώνεται κατά
το τέλος της περιόδου συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων, μειώνοντας σημαντικά την ενεργειακή
κατανάλωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος φωτισμού (Σχήματα 1.6 και 1.7).
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Σχήμα 1.6 Επίπεδα φωτισμού σε σύστημα φωτισμού με ή άνευ στρατηγικής ελέγχου διατήρησης των επιπέδων
του φωτισμού.

Σχήμα 1.7 Καταναλισκόμενη ισχύς σε σύστημα φωτισμού με ή άνευ στρατηγικής ελέγχου διατήρησης των
επιπέδων του φωτισμού.

Σε ένα συμβατικό σύστημα φωτισμού τα επίπεδα φωτισμού μειώνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου
λειτουργίας του και η καταναλισκόμενη ισχύς παραμένει σταθερή. Απεναντίας σε ένα σύστημα
φωτισμού με στρατηγική ελέγχου διατήρησης των επιπέδων του φωτισμού τα επίπεδα φωτισμού
παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ενώ υπάρχει και εξοικονόμηση
ενέργειας, αφού η ισχύς αυξάνεται σταδιακά μέχρι την σταθερή τιμή που έχει το συμβατικό σύστημα.
Η στρατηγική ελέγχου διατήρησης των επιπέδων φωτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη
βοήθεια ενός συστήματος που ρυθμίζει την στάθμη του φωτισμού (dimming system) και τους
αισθητήρες φωτισμού. Το σύστημα ελέγχου με διατήρηση των επιπέδων φωτισμού είναι οικονομικά
αποδοτικότερο όταν ελέγχονται από κοινού μεγάλες συστοιχίες φωτιστικών σωμάτων. Οι λαμπτήρες
πρέπει να αλλάζονται ομαδικά, διατηρώντας θεωρητικά σε όλα τα φωτιστικά σώματα την ίδια
απόδοση φωτός έτσι ώστε το σύστημα ελέγχου να είναι πιο αποτελεσματικό ως προς τη μείωση της
ενέργειας και των δαπανών συντήρησής του.
1.2.1.5 Ρύθμιση των επιπέδων φωτισμού ανά περιοχή και κατηγορία εργασιών στην περιοχή
αυτή (Task Tuning)
Συνήθως το σύστημα φωτισμού σχεδιάζεται με σκοπό να διασφαλίζει ομοιόμορφα επίπεδα
φωτισμού σε όλο το χώρο που τοποθετείται. Παρόλα αυτά με τη στρατηγική ελέγχου ρύθμισης των
επιπέδων φωτισμού ανά περιοχή, το σύστημα φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να παρέχει τον
κατάλληλο τοπικό φωτισμό, όπου απαιτείται (Σχήμα 1.8). Τα επίπεδα φωτισμού μπορούν να
μειωθούν σε χώρους όπως είναι οι διάδρομοι και οι χώροι υποδοχής και να αυξηθούν σε περιοχές
όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδα φωτισμού.
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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Σημαντικά είναι τα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας με βάση αυτόν τον έλεγχο φωτισμού. Η
στρατηγική αυτή οδηγεί σε πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την
επάρκεια φωτισμού και την οπτική άνεση των χρηστών. Ο έλεγχος με ρύθμιση των επιπέδων
φωτισμού πραγματοποιείται με τη μεταβολή της παραγωγής φωτισμού μεμονωμένων ή μικρών
ομάδων φωτιστικών σωμάτων. Δεδομένου ότι ο φωτισμός είναι απαραίτητο να ρυθμίζεται
περιστασιακά εξαιτίας μιας αλλαγής χρήσης του χώρου ή μιας δραστηριότητας που εκτελείται, η
ρύθμιση πρέπει να μπορεί να γίνεται συχνά και χειροκίνητα. Ο έλεγχος φωτισμού είναι σε θέση να
μπορεί να ρυθμίζει μια ζώνη με φωτιστικά σώματα.

Σχήμα 1.8 Σχεδιασμός με ομοιόμορφο επίπεδο φωτισμού (Αριστερά: 4 φωτιστικά συνολικής ισχύος 208W με
συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και επίπεδο φωτισμού 280 lux) και με ρύθμιση επίπεδων φωτισμού (Δεξιά: 1
φωτιστικό συνολικής ισχύος 116W με σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού και επίπεδο φωτισμού 380 lux).

1.2.1.6 Εξομάλυνση φορτίου και μείωση της ζήτησης ισχύος (Load Shedding and Demand
Reduction)
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά στο φωτισμό σε ένα κτίριο μπορεί να μειωθεί
σημαντικά με τον έλεγχο της μείωσης της ζήτησης ισχύος για μικρές χρονικές περιόδους. Η
επιλεκτική μείωση της έντασης φωτισμού στους λιγότερο σημαντικούς χώρους του κτιρίου μπορεί να
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιοχές, όπου η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζεται
το καλοκαίρι. Μια σχετική μείωση στην ισχύ για φωτισμό μπορεί να μειώσει έμμεσα την ισχύ για
κλιματισμό. Οι έλεγχοι με μείωση της ζήτησης ισχύος περιλαμβάνουν πολλές εφαρμογές οι οποίες
συντελούν στην αποφυγή συσκοτίσεων με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση ενέργειας στις ώρες αιχμής
να είναι σημαντική.
1.2.2 Στρατηγικές ελέγχου φωτισμού για αισθητικούς λόγους (Aesthetic Control Strategies)
Σε αρκετά κτίρια όπως ιδρύματα, ινστιτούτα και κατοικίες, οι εσωτερικοί χώροι χρησιμοποιούνται
από τους χρήστες τους για περισσότερες από μια εφαρμογές. Οι διαφορετικές χρήσεις χώρων
απαιτούν και διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Ο έλεγχος φωτισμού για αισθητικούς λόγους
παρέχει τα μέσα να ρυθμιστεί ο φωτισμός ώστε να είναι κατάλληλος για τη χρήση του χώρου, να
διατηρηθεί η οπτική άνεση των χρηστών και για να αλλάξει τη διάθεση που δημιουργεί ο χώρος.
Ο έλεγχος φωτισμού για αισθητικούς λόγους περιλαμβάνει διακόπτες (switching) και ρυθμιστές της
στάθμης του φωτισμού (dimming) για τη δημιουργία διαφορετικών "σκηνών" ή "σεναρίων" φωτισμού.
Ο έλεγχος φωτισμού με ρύθμιση της στάθμης του φωτισμού μπορεί να παρέχει δυναμικά
αποτελέσματα ή να δημιουργεί ένα περιβάλλον με ισχυρά σημεία εστίασης. Αλλαγές στις "σκηνές"
του φωτισμού μπορούν να λάβουν χώρα γρήγορα προκειμένου να δημιουργήσουν ευχάριστη
διάθεση ή αργά για την ομαλή μετάβαση μεταξύ δυο διαφορετικών επιπέδων φωτισμού στο χώρο.
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Σε πολλές εφαρμογές ελέγχου για λόγους αισθητικούς είναι απαραίτητο να υπάρχει έλεγχος της
έντασης φωτισμού μέσα από μια μεγάλη κλίμακα τιμών. Για παράδειγμα, σε ένα δωμάτιο
συσκέψεων πρέπει να υπάρχει υψηλή στάθμη της έντασης φωτισμού όπως απαιτείται για
εφαρμογές ανάγνωσης, ενώ για παρουσίαση διαφανειών η ένταση φωτισμού πρέπει να μεταβεί στο
ένα δέκατο ή και λιγότερο από την τιμή της έντασης φωτισμού που απαιτείται για ανάγνωση (Σχήμα
1.9).

Σχήμα 1.9 Σκηνές ή σενάρια φωτισμού σε αίθουσα συσκέψεων με σύστημα ελέγχου της Tridonic.

Η ρύθμιση της έντασης του φωτισμού σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου
είναι σημαντική για την προσαρμογή του ανθρώπινου ματιού στις αλλαγές της έντασης φωτισμού. Η
καμπύλη προσαρμογής του ματιού (Σχήμα 1.10) χρησιμοποιείται από τους περισσότερους
κατασκευαστές συστημάτων ελέγχων φωτισμού. Στην καμπύλη φαίνεται ότι μια μετρούμενη στάθμη
φωτισμού ίση με το 25% της αρχικής έντασης φωτισμού λαμβάνεται από το ανθρώπινο μάτι σαν
ένταση φωτισμού ίση με το 50% του αρχικού επιπέδου. Για οπτικοακουστικές εφαρμογές μέσω
αυτόματων ελέγχων συνήθως απαιτούνται επίπεδα φωτισμού χαμηλότερα από το 10% της
μετρούμενης αρχικής έντασης φωτισμού. Το επιθυμητό αποτέλεσμα εξαρτάται επίσης από τους
συντελεστές ανάκλασης των επιφανειών στο χώρο, την οθόνη που χρησιμοποιείται για τις
παρουσιάσεις και το βαθμό στον οποίο γίνονται σημειώσεις από τους χρήστες.

Σχήμα 1.10 Θεωρητική συνάρτηση μεταξύ της μετρούμενης έντασης φωτισμού (measured illuminance) και της
αντιλαμβανόμενης έντασης φωτισμού (perceived brightness) [19].

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται πηγές φωτισμού που να μπορούν να μειώνουν κατάλληλα την
ένταση φωτισμού που εκπέμπουν. Στους συνηθισμένους λαμπτήρες πυράκτωσης και στους
λαμπτήρες πυράκτωσης χαμηλής τάσης (12Volt), η ένταση φωτισμού μπορεί να μειώνεται έως τη
διακοπή της λειτουργίας τους (μηδενική παραγωγή φωτισμού). Στους λαμπτήρες φθορισμού μπορεί
να μειώνεται η ένταση φωτισμού έως 5% της παραγωγής του αρχικού φωτισμού με τη χρήση
κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού με
δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού (Electronic Dimming Ballasts, EDBs). Στους
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λαμπτήρες νέον (neon) και ψυχρής καθόδου (cold cathode) μπορεί να μειώνεται η ένταση φωτισμού
έως και 10% της μέγιστης έντασης φωτισμού. Στους λαμπτήρες εκκενώσεως υπό υψηλή πίεση
(High Intensity Discharge lamps HIDs) η ένταση φωτισμού μπορεί να μειώνεται περίπου έως και
40%. Εντούτοις, οι λαμπτήρες αυτοί χαρακτηρίζονται από αργό χρόνο απόκρισης και επανεκκίνησης
αλλά και ισχυρές μετατοπίσεις στη χρωματική απόδοση τους, γεγονός το οποίο τους καθιστά κακή
επιλογή για αισθητικές εφαρμογές.
Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται στον έλεγχο φωτισμού για αισθητικούς λόγους περιλαμβάνουν
χειροκίνητους ελέγχους, προγραμματισμένα συστήματα ελέγχου και κεντρικά συστήματα ελέγχου. Ο
χειροκίνητος έλεγχος με διακόπτες και ρυθμιστές έντασης φωτισμού χρησιμοποιείται συνήθως σε
χώρους με εμπορική χρήση, σε κτίρια γραφείων, βιομηχανικούς χώρους και κατοικίες. Για να είναι
αποτελεσματικός, ο χειροκίνητος έλεγχος πρέπει να είναι απλός και εύχρηστος. Ο αριθμός των
κυκλωμάτων φωτισμού που ελέγχει πρέπει να είναι ελάχιστος προκειμένου να αποφεύγονται
λανθασμένες επιλογές. Τα πλαίσια με τους διακόπτες επιλογής "σκηνών" ή "σεναρίων" φωτισμού
του χειροκίνητου ελέγχου πρέπει να είναι σαφή και να υπάρχουν ονόματα στα κυκλώματα (Σχήμα
1.11). Η εμφάνιση των πλαισίων είναι επίσης σημαντική, οι διακόπτες και οι ρυθμιστές έντασης
φωτισμού πρέπει να ταιριάζουν ο ένας με τον άλλον και να ταιριάζουν στην αρχιτεκτονική του
χώρου.

(α)

(β)

Σχήμα 1.11 Παράδειγμα πολυκυκλωματικού ελέγχου της Lutron (πλαίσιο με διακόπτες) με 4 προκαθορισμένες
"σκηνές" φωτισμού (α) και διακόπτης επιλογής "σκηνών" με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (β).

Τα προγραμματισμένα συστήματα ελέγχου έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν ταυτόχρονα
διαφορετικά κυκλώματα φωτισμού. Όλα τα κυκλώματα είναι προγραμματισμένα να παρέχουν
πολλαπλές "σκηνές" φωτισμού για διαφορετικές χρήσεις του χώρου και διαθέσεις των χρηστών.
Κάθε μια από αυτές τις "σκηνές" μπορεί να επιλεγεί με την αφή ενός κουμπιού (Σχήμα 1.12). Τα
προγραμματισμένα συστήματα είναι εύχρηστα σε χώρους διαφόρων δραστηριοτήτων όπως
αίθουσες συσκέψεων και χορών. Επίσης, χρησιμοποιούνται σε κατοικίες και ιδιαίτερα στους χώρους
του καθιστικού, τις τραπεζαρίες και σε δωμάτια με χρήση οπτικοακουστικών πολυμέσων.
Ρύθμιση έντασης όλων
ή επιλεγμένων ομάδων
Επιλογή σεναρίου

Επιλογή
Επιλογή ομάδας
Φωτιστικών σωμάτων

On/off όλων ή
επιλεγμένων ομάδων

Σχήμα 1.12 Παράδειγμα προγραμματισμένου συστήματος ελέγχου της Tridonic με προκαθορισμένες "σκηνές"
φωτισμού με διακόπτες και ρυθμιστές.

Τα κεντρικά συστήματα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού είναι τα ισχυρότερα συστήματα από το
σύνολο των δυνατών επιλογών. Όπως τα θεατρικά συστήματα ρύθμισης στάθμης φωτισμού, έτσι
και τα κεντρικά συστήματα έχουν τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα ρύθμισης και διάφορους
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ρυθμιστές έντασης φωτισμού κατάλληλους για τον κάθε τύπο φορτίου. Οι ίδιοι ρυθμιστές έντασης
φωτισμού είναι και οι συσκευές χειρισμού. Ο έλεγχος λειτουργίας είναι στη μονάδα ελέγχου, η οποία
μπορεί να περιλαμβάνει τους επεξεργαστές και διάφορους τύπους χειροκίνητων ή
προκαθορισμένων ελέγχων.
Τα τοπικά συστήματα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού, π.χ. ενός δωματίου, αποτελούνται από μια
μονάδα ελέγχου μαζί με τους χειροκίνητους ρυθμιστές έντασης ή τους απλούς διακόπτες που
μπορούν να ελέγχουν μεγάλα ποσά φορτίων (Σχήμα 1.11). Η ισχύς των κυκλωμάτων φωτισμού που
μπορεί να ρυθμιστεί η έντασή τους, περιορίζεται μόνο από τον αριθμό των υπομονάδων που μπορεί
να αντέξει η πλακέτα του συστήματος. Αυτά τα συστήματα μπορούν να επεκταθούν εύκολα σε
αντίστοιχα νέα δωμάτια και να προσαρμόζονται αναλόγως. Έτσι μπορούν να προσφέρουν
πολλαπλούς συνδυασμούς χειροκίνητου ελέγχου, προγραμματισμένου ελέγχου και ελέγχου με
χρονοδιακόπτες. Επιπρόσθετα μπορούν να ενσωματωθούν συσκευές για έλεγχο με σκοπό τη
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης όπως είναι οι αισθητήρες παρουσίας και οι αισθητήρες
φωτισμού. Επίσης μπορούν να ενσωματωθούν και λειτουργίες έκτακτης ανάγκης. Μερικά
συστήματα επιτρέπουν τον ασύρματο τηλεχειρισμό και μπορούν να συνδεθούν με οπτικοακουστικά
μέσα και άλλα συστήματα τόσο για εμπορικές εφαρμογές όσο και για εφαρμογές σε κατοικίες. Σε
χώρους με πολλά ανεξάρτητα δωμάτια, η μονάδα ελέγχου επιτρέπει σε ανεξάρτητα συστήματα
φωτισμού να λειτουργούν μαζί μέσω ενός ευέλικτου ελέγχου. Οι αίθουσες δραστηριοτήτων των
ξενοδοχείων και οι αίθουσες κεντρικών συνεδριάσεων είναι οι πιο κοινές εφαρμογές.
Παρόμοια συστήματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε κτίρια κατοικιών. Αυτά τα συστήματα
χρησιμοποιώντας τοπικές ή μικρές υπομονάδες ρύθμισης της έντασης φωτισμού, έναν κεντρικό
υπολογιστή και κάποιους κύριους σταθμούς ελέγχου, μπορούν να ελέγξουν κάθε φωτιστικό σώμα
στο χώρο. Πολλά από αυτά τα συστήματα μπορούν επίσης να λειτουργήσουν με άλλα ηλεκτρικά
συστήματα, όπως τα ηλεκτρικά ρολά και μπορούν να συνδεθούν εύκολα με συναγερμούς, με
συστήματα έξυπνου σπιτιού (Smart home systems) και άλλα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου.

1.3 Εξοπλισμός για έ λεγχο φωτισμού
Για την επιτυχημένη εφαρμογή των προαναφερόμενων στρατηγικών ελέγχου φωτισμού έχουν
αναπτυχθεί και διατίθενται στην αγορά ένα σύνολο από σύγχρονες συσκευές οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Ορισμένες από τις συσκευές αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε παραπάνω από μια στρατηγικές. Για παράδειγμα οι αισθητήρες φωτισμού
χρησιμοποιούνται και στην εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού αλλά και στη διατήρηση των
επιπέδων του φωτισμού, ενώ τα συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φωτισμού με
δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής στάθμης είναι αναγκαία στις περισσότερες στρατηγικές ελέγχου.
Ο πιο σημαντικός εξοπλισμός παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω [7, 9-13, 19, 27-29].
1.3.1 Χειροκίνητος διακόπτης (Manual Switching)
Ο καθορισμός των κυκλωμάτων φωτισμού και των αντίστοιχων διακοπτών στο ηλεκτρολογικό
σχέδιο ενός χώρου είναι σημαντικός όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ακόμα και σε
χώρους με πολύπλοκους ελέγχους η κοινή πρακτική επιτρέπει τον έλεγχο φωτισμού με
χειροκίνητους διακόπτες. Ο σχεδιασμός και οι θέσεις ελέγχου φωτισμού με χειροκίνητους διακόπτες
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου. Δεδομένου ότι η
εξοικονόμηση ενέργειας εξαρτάται από την προθυμία των χρηστών να χρησιμοποιήσουν το
σύστημα διακοπτών, η ευκολία και η ευελιξία του ανοίγματος και κλεισίματος των διακοπτών έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτοκόλλητες
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ετικέτες υπενθύμισης στους διακόπτες φωτισμού ειδικά για το κλείσιμο τους μπορούν να βελτιώσουν
τη συμπεριφορά των χρηστών ως προς την ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή τους.
Ο σωστός σχεδιασμός ενός συστήματος φωτισμού με κυκλώματα φωτισμού και διακόπτες, θα
πρέπει βασίζεται στις ακόλουθες οδηγίες:


Κάθε ανεξάρτητο γραφείο πρέπει να έχει το δικό του διακόπτη ελέγχου, με δυνατότητα επιλογής
δύο επιπέδων φωτισμού.



Σε γραφεία που βρίσκονται σε μεγάλους και ανοιχτούς χώρους, οι χώροι εργασίας με κοινή
χρήση και ίδια επίπεδα φωτισμού πρέπει να ομαδοποιούνται σε ένα κύκλωμα φωτισμού.



Όταν υπάρχουν φωτιστικά σώματα με τρεις ή τέσσερις λαμπτήρες φωτισμού, τότε οι μεσαίοι
λαμπτήρες πρέπει να συνδεθούν σε ένα ξεχωριστό κύκλωμα ανεξάρτητα από τους εξωτερικούς
λαμπτήρες. Αυτή η συνδεσμολογία παράγει διαφορετικά επίπεδα φωτισμού ανάλογα με τον
αριθμό των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται.



Όταν υπάρχουν αρκετά φωτιστικά σώματα σε έναν ενιαίο χώρο, τότε τα γειτονικά φωτιστικά
σώματα πρέπει να τοποθετούνται σε κυκλώματα φωτισμού εναλλάξ έτσι ώστε να υπάρχει
επιλογή επιπέδου φωτισμού με τη μισή ένταση (Σχήμα 1.13).

Σχήμα 1.13 Επιλογή κυκλωμάτων φωτισμού σε ενιαίους εσωτερικούς χώρους.



Τα φωτιστικά σώματα περιμετρικά των χώρων με εξωτερικά ανοίγματα πρέπει να ελέγχονται
ανεξάρτητα από τα φωτιστικά σώματα του υπόλοιπου χώρου (Σχήμα 1.14).

Σχήμα 1.14 Επιλογή κυκλωμάτων φωτισμού σε περιμετρικές ζώνες με εξωτερικά ανοίγματα.



Χώροι με υψηλές απαιτήσεις φωτισμού πρέπει να διαθέτουν χωριστούς διακόπτες από άλλους
χώρους με χαμηλότερες απαιτήσεις φωτισμού.



Αυτοκόλλητες ετικέτες που θα τοποθετηθούν στους διακόπτες φωτισμού μπορούν να
υπενθυμίζουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν σωστά τους διακόπτες.

1.3.2 Χρονοδιακόπτες (Time switches)
Οι χρονοδιακόπτες είναι ηλεκτρονικά ή μηχανικά συστήματα, τα οποία ενεργοποιούν ή
απενεργοποιούν τα κυκλώματα φωτισμού για προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα. Τα χρονικά
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διαστήματα διαφέρουν ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών του χώρου. Οι
χρονοδιακόπτες μπορούν να αντικαταστήσουν τους συμβατικούς διακόπτες χωρίς να υπάρχει
ανάγκη επιπλέον καλωδίωσης. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από το μεγάλο αριθμό
επιλογών με αποτέλεσμα το σύστημα φωτισμού να γίνεται πιο λειτουργικό. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η συμβατότητά τους με κεντρικά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ηλεκτρικής
ενέργειας των κτιρίων αλλά και η δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων τους από τους χρήστες.
Οι χρονοδιακόπτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους από απλούς μηχανικούς
με ελατήριο έως σύνθετους με μικροεπεξεργαστές που μπορούν να προγραμματίσουν μια
ακολουθία γεγονότων για μια ολόκληρη χρόνια. Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να υπάρχει κάποια
επιλογή παράκαμψης από τους χρήστες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχαίες αποκλίσεις από το
προκαθορισμένο πρόγραμμα των χρονοδιακοπτών.
1.3.3 Αισθητήρες φωτισμού (Photosensors)
Η βασική λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού είναι η παραγωγή μιας τάσης ελέγχου η οποία
σχετίζεται με την ένταση και την κατανομή του φωτισμού μέσα στο χώρο. Η λειτουργία ενός
αισθητήρα φωτισμού είναι σύνθετη επειδή εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως είναι:


Η κατανομή του φωτισμού στο χώρο που βρίσκεται ο αισθητήρας.



Η φασματική κατανομή του φυσικού και τεχνητού φωτισμού.



Οι ρυθμίσεις της θέσης σε λειτουργία του αισθητήρα (commissioning).



Τα εξωτερικά επίπεδα φωτισμού.

Ο αισθητήρας φωτισμού είναι μια πλήρης μονάδα ελέγχου που εμπεριέχει ειδικούς φακούς για την
είσοδο του φωτισμού, φωτοκύτταρο και το απαραίτητο ηλεκτρικό κύκλωμα για την παραγωγή του
σήματος ελέγχου. Ο αισθητήρας μετατρέπει τα δεδομένα εισόδου σε ένα σήμα εξόδου, το οποίο
ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού (EDB) ή το
κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας ενός κτιρίου. Το σήμα εξόδου κυμαίνεται συνήθως στην
περιοχή 0-10V, εκτός και αν ο αισθητήρας φωτισμού και το EDB είναι ενσωματωμένα σε ένα ενιαίο
σύστημα, οπότε το EDB σχεδιάζεται για να λειτουργεί συγκεκριμένα με έναν ιδιαίτερο αισθητήρα
φωτισμού. Οι αισθητήρες φωτισμού χρησιμοποιούνται στις στρατηγικές ελέγχου εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού (daylighting harvesting) και της διατήρησης των επιπέδων φωτισμού (lumen
maintenance).
1.3.4 Αισθητήρες παρουσίας / κίνησης (Occupancy sensors)
Οι αισθητήρες παρουσίας διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία των κυκλωμάτων φωτισμού που
ελέγχουν και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύστημα κλιματισμού (HVAC), όταν δεν ανιχνεύουν
ανθρώπινη παρουσία στους χώρους στους οποίους είναι τοποθετημένοι. Έτσι μειώνεται η
ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Συνήθως αποτελούνται από έναν ανιχνευτή κίνησης και μια
μονάδα ελέγχου. Ο αισθητήρας δημιουργεί και στέλνει σήμα στη μονάδα ελέγχου, η οποία με τη
σειρά της ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα φωτισμού. Οι περισσότεροι αισθητήρες
διαθέτουν χειροκίνητες και αυτόματες επιλογές για τη ρύθμιση της ευαισθησίας στην ανίχνευση της
κίνησης και τη ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης για την απενεργοποίηση του συστήματος
φωτισμού από τη στιγμή που ο αισθητήρας δεν αντιλαμβάνεται παρουσία ατόμου στον χώρο που
ελέγχει. Ο ανιχνευτής κίνησης συλλέγει τα δεδομένα εισόδου χρησιμοποιώντας συνήθως ηχητικά
κύματα ή υπέρυθρη ακτινοβολία. Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μετατρέπει τις πληροφορίες που
απορρέουν από τον ανιχνευτή και καθορίζει το κατά πόσο υπάρχει παρουσία ατόμου στο χώρο
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αξιοποιώντας έναν εγκατεστημένο αλγόριθμο ελέγχου. Οι τελευταίας γενιάς αισθητήρες είναι διπλής
λειτουργίας επειδή χρησιμοποιούν και υπέρυθρη ακτινοβολία αλλά και υπέρηχους. Σκοπός τους
είναι να μειώνουν τα σφάλματα από λανθασμένη λειτουργία ενεργοποιώντας το φωτισμό εφόσον και
οι δυο τεχνικές ανιχνεύουν παρουσία, ενώ παραμένει ενεργός εφόσον τουλάχιστον μία από τις δυο
συνεχίζει να την ανιχνεύει.

1.4 Ηλεκτρο νικά συστήμ ατα έ ναυση ς και λειτουργίας λα μπτήρων
φθο ρισμού με ρυθμιζό μενη στάθμη φωτισμού (E lectron ic Dimmab le
Ballast s, EDB s)
Στις περισσότερες στρατηγικές ελέγχου φωτισμού όπου χρησιμοποιούνται αισθητήρες φωτισμού,
όπως στη στρατηγική εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού και διατήρησης των επιπέδων φωτισμού,
είναι αναγκαία η δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής των λαμπτήρων φωτισμού. Όπως είναι
εμφανές τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού με ρυθμιζόμενη
στάθμη φωτισμού (EDBs) έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή ελέγχου στο σύστημα φωτισμού.
Τα EDBs μπορούν να εξοικονομούν ενέργεια αλλά και να προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος
δυνατοτήτων στην επιλογή της στάθμης φωτισμού σε ένα σύστημα τεχνητού φωτισμού. Ένα
σύστημα με δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής εξοικονομεί ενέργεια σε συνάρτηση με ένα
απλό σύστημα, όταν το πρώτο βρίσκεται με χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτισμού από το δεύτερο
και όταν αυτά λειτουργούν για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τα EDBs δεν δημιουργούν φωτεινή μαρμαρυγή στους λαμπτήρες και χαρακτηρίζονται από αθόρυβη
λειτουργία. Τα EDBs έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε συνάρτηση με τα ηλεκτρομαγνητικά
στραγγαλιστικά πηνία τα περισσότερα εκ των οποίων δημιουργούν φωτεινή μαρμαρυγή στους
λαμπτήρες και ευδιάκριτο θόρυβο (λόγω ατελειών στο πηνίο) κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Τα
EDBs χρησιμοποιούνται σε σωληνοειδείς και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Στα EDBs
υπάρχουν δύο τύποι κυκλωμάτων ελέγχου, ένας χαμηλής και ένας υψηλής τάσης που ρυθμίζουν τη
φωτεινή ροή των λαμπτήρων φθορισμού. Συνήθως το εύρος της κλίμακας του σήματος ελέγχου που
δέχεται το EDB ταυτίζεται με το εύρος της κλίμακας του ηλεκτρικού σήματος που στέλνουν οι
συσκευές ελέγχου σε αυτά για να γίνει η ρύθμιση της στάθμης του φωτισμού. Συσκευές ελέγχου των
EDBs είναι συνήθως:


Αυτόματες και χειροκίνητες συσκευές σχεδιασμένες για ηλεκτρικό έλεγχο της ρύθμισης της
έντασης φωτισμού ενός λαμπτήρα φθορισμού ή μιας οποιαδήποτε πηγής φωτισμού (automatic
and manual dimmers).



Αισθητήρες φωτισμού (photosensors) οι οποίοι μειώνουν την ένταση φωτισμού όταν ανιχνεύουν
ανάλογη ποσότητα φυσικού φωτισμού.



Ολοκληρωμένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (energy management systems) σε κτίρια, τα
οποία μειώνουν την ένταση φωτισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των φορτίων και τις
βραδινές ώρες.

Κάθε EDBs έχει σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη κλίμακα σήματος ελέγχου, χαμηλής ή υψηλής
τάσης. Τα πιο διαδεδομένα EDBs είναι τα χαμηλής τάσης ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης (lowvoltage EDBs), τα οποία εκτός από τις υποδοχές για τα καλώδια της τροφοδοσίας τους έχουν και
δύο υποδοχές καλωδίων για χαμηλής τάσης κύκλωμα ελέγχου, το οποίο λειτουργεί με συνεχές
ρεύμα και έχει κλίμακα από 0 έως 10V. Το σύστημα έναυσης EDB με έλεγχο χαμηλής τάσης παρέχει
τάση 10V DC, στη συσκευή ελέγχου που είναι συνδεδεμένο, όπως για παράδειγμα στους
αισθητήρες φωτισμού. Για την μέγιστη παραγωγή φωτισμού στο κύκλωμα του EDB, η συσκευή

50

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 1ο Συστήματα και στρατηγικές ελέγχου φωτισμού

ελέγχου επιστρέφει τη μέγιστη τιμή (10V, DC) του σήματος ελέγχου στο EDB. Για μικρότερη
παραγωγή φωτισμού η συσκευή ελέγχου μειώνει την τάση στα καλώδια ελέγχου αναγκάζοντας το
EDB να μειώσει την ένταση φωτισμού στους λαμπτήρες. Καθώς η τάση ελέγχου μειώνεται στα 0V
DC, το EDB οδηγεί τους λαμπτήρες στην ελάχιστη δυνατή παραγωγή φωτισμού. Τα υψηλής τάσης
ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης (high-voltage EDBs) δεν έχουν επιπρόσθετα καλώδια ελέγχου. Αντί
αυτών, οι υψηλής τάσης συσκευές ελέγχου (π.χ. χειροκίνητες συσκευές για ηλεκτρικό έλεγχο
ρύθμισης της έντασης φωτισμού, manual dimmers), συνδέονται μεταξύ της ηλεκτρικής παροχής και
της παροχής ρεύματος του ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης (high-voltage EDB) [19, 30-33].
Γενικά τα EDBs διακρίνονται σε EDBs με αναλογικό σήμα ελέγχου (0-10V DC σήμα) και σε EDBs με
ψηφιακό σήμα ελέγχου (πλατφόρμες και πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως τα LonWorks, DALI, DMX512 και DSI). Ο έλεγχος της ισχύος στον λαμπτήρα πραγματοποιείται κυρίως με τρεις μεθοδολογίες:
α) Με ρύθμιση της DC τροφοδοσίας του εσωτερικού κυκλώματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος
του EDB (Σχήμα 1.15 α). Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε ευρύτατη κλίμακα ελέγχου [31].

Σχήμα 1.15 Σχεδιάγραμμα λειτουργίας ενός EDB με αναφορές στον έλεγχο της ισχύος του λαμπτήρα.

β) Με διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulation) μετά την αντιστροφή των υψηλών
συχνοτήτων (Σχήμα 1.15 β). Με τη PWM χρειάζεται ένα επιπλέον κύκλωμα για να διατηρείται η
θερμοκρασία στα ηλεκτρόδια του λαμπτήρα [31].
γ) Με μεταβολή της συχνότητας λειτουργίας του εσωτερικού κυκλώματος σταδίου εξόδου έναυσης
του λαμπτήρα (Σχήμα 1.15 γ). Αυτή η μεθοδολογία είναι η πιο διαδεδομένη. Η εφαρμογή αυτής της
μεθοδολογίας εξαρτάται από την τοπολογία του κυκλώματος του κάθε EDB. Γενικά,
χρησιμοποιώντας ένα αντίστοιχο απλοποιημένο κύκλωμα, η ισχύς στον λαμπτήρα είναι
αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας (Σχήμα 1.16). Μεταβάλλοντας τη συχνότητα της πηγής
μεταβάλλονται οι τιμές L και C και κατά συνέπεια η ισχύς του λαμπτήρα [31].

Σχήμα 1.16 Απλοποιημένο κύκλωμα σταδίου εξόδου έναυσης του λαμπτήρα σε ένα EDB [31].
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1.5 Επίδραση των στρατη γικών ελέ γχο υ στ ον ά νθρωπο
Τα συστήματα ελέγχου φωτισμού μπορούν να έχουν μια επιπλέον θετική επίδραση στους χρήστες
ενός χώρου, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους, με την προϋπόθεση ότι αυξάνουν την οπτική
άνεση και την αισθητική του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένα. Ο αυτόματος έλεγχος μπορεί να
έχει και περαιτέρω οικονομικό όφελος εκτός από τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, εάν η
παραγωγικότητα των χρηστών του χώρου αυξάνεται. Για παράδειγμα στους χώρους όπου
υπάρχουν χρήστες υπολογιστών η μείωση των επίπεδων φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας
μειώνει ταυτόχρονα και τη θάμβωση των χρηστών που μπορεί να προέρχεται από ανεπιθύμητες
ανακλάσεις φωτισμού πάνω στις οθόνες των υπολογιστών τους. Γενικά, ο φωτισμός στο χώρο
εργασίας μπορεί να ελέγχεται σε ζώνες μέσα από ένα ευρύ φάσμα εντάσεων φωτισμού, έτσι ώστε
να προσαρμόζεται ο φωτισμός στις συγκεκριμένες ανάγκες των χώρων ανάλογα με τη χρήση τους.
Στην προσπάθεια μείωσης των φορτίων αιχμής ή της κατανάλωσης ενέργειας, είναι σημαντικό να
διασφαλίζεται η αναγκαία ποσότητα φωτισμού και η ένταση φωτισμού να μην μειώνεται κάτω από
την απαιτούμενη τιμή. Ο θόρυβος των συστημάτων λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού (EDBs),
η φωτεινή μαρμαρυγή της έντασης φωτισμού των λαμπτήρων και οι αλλαγές χρώματος της
φωτεινής πηγής που δημιουργούνται από τα συστήματα ρύθμισης της φωτεινής ροής μπορούν
επίσης να έχουν επιπτώσεις στην απόδοση των χρηστών [34, 35]. Πιο αναλυτικά έχουν διαπιστωθεί
τα ακόλουθα:
i) Για την ένταση φωτισμού:
Η ένταση φωτισμού σε συνδυασμό με την ανακλαστικότητα καθορίζουν την οπτική προσαρμογή του
χρήστη για τις απαιτούμενες ανάγκες του χώρου. Τα συστήματα ελέγχου πρέπει να σχεδιάζονται
ώστε το σύστημα φωτισμού να μπορεί να παρέχει την κατάλληλη ένταση φωτισμού για κάθε χρήση
του χώρου και να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη απόδοση λόγω ακατάλληλου οπτικού
σχεδιασμού.
ii) Για τον θόρυβο των συστημάτων λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού:
Τα συστήματα ελέγχου φωτισμού μπορούν να παράγουν θόρυβο, ο οποίος μπορεί να γίνει πηγή
ενόχλησης. Ο κατασκευαστής πρέπει να ελαχιστοποιεί το θόρυβο που παράγουν τα συστήματα
ελέγχου. Για την αποφυγή του θορύβου πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή λαμπτήρων,
ενισχυμένο φιλτράρισμα των συστημάτων ρύθμισης της φωτεινής ροής και τοποθέτηση των
συστημάτων ρύθμισης της φωτεινής ροής σε απομακρυσμένες θέσεις.
iii) Για τη φωτεινή μαρμαρυγή της έντασης φωτισμού των λαμπτήρων:
Ένας έλεγχος που τροποποιεί τις κυματομορφές της τάσης ή της έντασης στα εξαρτήματα του
συστήματος φωτισμού μπορεί να προκαλέσει ακόμα και υπερβολικό τρεμούλιασμα στη ένταση
φωτισμού των λαμπτήρων. Το τρεμούλιασμα είναι εμφανές ειδικά όταν η μεταβολή του εύρους του
φωτισμού είναι αρκετά μεγάλη. Ακόμη και ανεπαίσθητο τρεμούλιασμα μπορεί να προκαλέσει
καταπόνηση στα μάτια και κούραση σε συχνότητες λειτουργίας κοντά στα 50Hz, αφού αρκετοί
άνθρωποι είναι ευαίσθητοι στο τρεμούλιασμα που προκαλείται. Θεωρητικά υπάρχουν ελάχιστα
προβλήματα κοντά στα 60Hz. Τα προτεινόμενα συστήματα ελέγχου πρέπει επομένως να
εξετάζονται ως προς την επίδραση τους στο τρεμούλιασμα της έντασης φωτισμού των λαμπτήρων.
iv) Για τις αλλαγές χρώματος της φωτεινής πηγής:
Κατά τη διάρκεια της μείωσης της φωτεινής στάθμης των λαμπτήρων φθορισμού, μπορεί να υπάρξει
μια μικρή μετατόπιση στο χρώμα των λαμπτήρων. Αυτή η μετατόπιση του χρώματος δεν είναι
συνήθως σημαντική αλλά είναι εμφανής στους λαμπτήρες με "θερμή" χρωματική απόδοση. Αρκετές
φωτεινές πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων πυράκτωσης, παρουσιάζουν σημαντική
μετατόπιση στο χρώμα τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται κατά τη χρήση τέτοιων
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λαμπτήρων. Η φωτεινή στάθμη δεν πρέπει να μειώνεται σε επίπεδα όπου δημιουργείται αυτό το
φαινόμενο. Η αλλαγή του χρώματος της φωτεινής πηγής α) αλλάζει την αισθητική του χώρου, β)
δημιουργεί οπτική δυσφορία στους χρήστες και γ) έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οπτική αντίληψη
(στα αντικείμενα που φωτίζονται με τη συγκεκριμένη φωτεινή πηγή και ειδικότερα σε αυτά όπου η
χρωματική απόδοση ή η διάκριση τους είναι σημαντική). Μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση είναι ο
περιορισμός της μείωσης της φωτεινής ροής σε επίπεδα όπου καμία μετατόπιση χρώματος δεν είναι
προφανής. Απεναντίας σε ορισμένες περιπτώσεις, μια μετατόπιση χρώματος σε πιο ζεστούς
χρωματισμούς με τη μείωση της φωτεινής ροής μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Σε
ορισμένους χώρους (όπως χώροι εστίασης), μια θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πιο
επιθυμητή.
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Κεφάλαιο 2 ο
Αισθητήρες φω τισμού

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας των αισθητήρων φωτισμού αλλά και πώς
λειτουργούν ως τμήμα ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Ως εκ τούτου δίνεται η
πληροφόρηση για το πώς οι αισθητήρες μπορούν να αξιολογηθούν τεχνικά και πώς μπορούν να
εφαρμοστούν κατάλληλα. Επίσης περιγράφεται η λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού που
χρησιμοποιούνται σήμερα. Η βασική λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού είναι απλή και βασίζεται
στην παραγωγή ενός σήματος ελέγχου χαμηλής τάσης που σχετίζεται με την ποσότητα και την
κατανομή του φωτισμού μέσα στο χώρο που είναι εγκατεστημένος. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές
δυσκολίες και εμπόδια για την ευρύτατη χρήση τους.

2.1 Εισαγωγή
Οι αισθητήρες φωτισμού (photosensors) είναι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου φωτισμού, οι οποίες
ρυθμίζουν αυτόματα το επίπεδο φωτισμού που παράγεται από συστήματα τεχνητού φωτισμού με
βάση την ποσότητα του φυσικού φωτισμού που ανιχνεύεται στο χώρο. Ο αισθητήρας φωτισμού είναι
μια πλήρης μονάδα ελέγχου που περιέχει α) κατάλληλο φακό (input optics) για την είσοδο της
ακτινοβολίας, β) φωτοκύτταρο και γ) το απαραίτητο ηλεκτρικό κύκλωμα για την παραγωγή του
σήματος ελέγχου. Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ ενός φωτοκύτταρου και ενός αισθητήρα
φωτισμού, αφού το φωτοκύτταρο αποτελεί ένα φωτοευαίσθητο εξάρτημα μέσα στον αισθητήρα
φωτισμού, ενώ ο αισθητήρας είναι μια πλήρης συσκευή ελέγχου [19, 36].
Οι αισθητήρες φωτισμού ανήκουν στην κατηγορία του αυτόματου ελέγχου που αντικαθιστά ή
συμπληρώνει το χειροκίνητο έλεγχο στα κτίρια. Ο κύριος σκοπός των αισθητήρων φωτισμού είναι η
εξοικονόμηση ενέργειας με την απενεργοποίηση ή την προσαρμογή της στάθμης του τεχνητού
φωτισμού (dimming), όταν δεν απαιτείται η πλήρης λειτουργία του τεχνητού φωτισμού δεδομένου ότι
υπάρχει η απαιτούμενη ποσότητα φυσικού φωτισμού. Το όφελος του αυτόματου ελέγχου είναι η
εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς επέμβαση
ανθρώπινου παράγοντα [37]. Εκτός από την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα
φωτισμού, η μείωση των επιπέδων του τεχνητού φωτισμού μειώνει επίσης τα θερμικά φορτία που
προέρχονται από τα φωτιστικά σώματα. Έτσι μειώνεται και η κατανάλωση ενέργειας στο σύστημα
ψύξης-θέρμανσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου [38]. Συνήθως τα φωτιστικά
σώματα στα κτίρια γραφείων χρησιμοποιούν λαμπτήρες φθορισμού. Οπότε οι αισθητήρες φωτισμού
συνδέονται με τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού EDBs
(Electronic Dimming Ballasts), τα οποία μπορούν να προσαρμόζουν την ένταση φωτισμού που
παράγεται από αυτούς τους λαμπτήρες. Με αυτόν τον τρόπο η ένταση του τεχνητού φωτισμού
μπορεί να αυξομειώνεται με βάση την ποσότητα του φυσικού φωτισμού που εισέρχεται σε ένα χώρο.
Η γενική λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού είναι σύνθετη επειδή εξαρτάται από πολλές
παραμέτρους, όπως:


Η κατανομή του φυσικού και τεχνητού φωτισμού στο χώρο που βρίσκεται ο αισθητήρας.



Η φασματική σύνθεση του φυσικού και τεχνητού φωτισμού.



Οι τιμές των παραμέτρων ρύθμισης της θέσης σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα
φωτισμού.
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Τα εξωτερικά επίπεδα φωτισμού (ambient light level).

Η σύνθετη λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού μπορεί να χωριστεί σε επιμέρους λειτουργίες. Αυτό
πραγματοποιείται με κατάλληλη παραμετροποίηση των μεταβλητών κάθε υπολειτουργίας. Η
απόδοση κάθε υπολειτουργίας, για συγκεκριμένη ακτινοβολία εισόδου, μπορεί να συνδυαστεί με τις
υπόλοιπες, έτσι ώστε να υπολογίζεται η ολική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού. Στο Σχήμα 2.1
παρουσιάζεται το διάγραμμα ανάλυσης της συνολικής απόκρισης ενός αισθητήρα φωτισμού με τη
βοήθεια υπολειτουργιών. Τα δεδομένα εισόδου είναι α) η φωτεινή ακτινοβολία από το περιβάλλον
και β) οι τιμές των παραμέτρων για τη θέση σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα φωτισμού.
Ο βασικός διαχωρισμός των ξεχωριστών λειτουργιών βασίζεται στα οπτικά και ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά του αισθητήρα.

Σχήμα 2.1 Διάγραμμα ανάλυσης της συνολικής απόκρισης ενός αισθητήρα φωτισμού.

Οι οπτικές λειτουργίες εξυπηρετούν δύο κύριους σκοπούς:
1) Συλλέγουν την προσπίπτουσα φωτεινή ακτινοβολία από το περιβάλλον και την κατευθύνουν στο
φωτοκύτταρο, όπου εκεί μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα (χωρική απόκριση, spatial response).
2) Προσδιορίζουν τη φασματική απόκριση (spectral response) του αισθητήρα φωτισμού, έτσι ώστε
να μπορεί να συσχετιστεί με φωτομετρικές ποσότητες.
Με βάση τα παραπάνω η οπτική λειτουργία μπορεί να χωριστεί σε δυο υπολειτουργίες, τη χωρική
και τη φασματική απόκριση αντίστοιχα. Η οπτική απόκριση του αισθητήρα μπορεί να μετρηθεί
ξεχωριστά για κάθε μια από τις παραπάνω υπολειτουργίες. Κάνοντας έναν έλεγχο ευαισθησίας και
μεταβάλλοντας μόνο τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κάθε οπτική υπολειτουργία ξεχωριστά,
μπορεί κάποιος να μετρήσει την αντίστοιχη απόκριση. Η ηλεκτρική λειτουργία του αισθητήρα
φωτισμού τροποποιεί κατάλληλα το σήμα του φωτοκύτταρου κυρίως με τον αλγόριθμο ελέγχου του
αισθητήρα και έτσι παράγεται η επιθυμητή απόκριση. Υπάρχουν διάφορες αναφορές στη διεθνή
βιβλιογραφία που εξηγούν την ερμηνεία των αλγόριθμων ελέγχου και της χρονικής απόκρισης του
αισθητήρα φωτισμού [28, 39-41] και αναλύονται παρακάτω. Η ηλεκτρική λειτουργία μπορεί
περαιτέρω να χωρισθεί σε:
1) Απόκριση σταθερής κατάστασης (steady-state response), η οποία ορίζεται και σαν αλγόριθμος
ελέγχου του αισθητήρα φωτισμού.
2) Χρονική απόκριση (temporal response), η οποία ελέγχει τη συχνότητα και την καθυστέρηση
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του τεχνητού φωτισμού.
Συνολικά η οπτική και ηλεκτρική λειτουργία μέσω των επιμέρους αποκρίσεων μετασχηματίζουν τα
δεδομένα εισόδου σε ένα σήμα εξόδου. Το σήμα αυτό ελέγχει τα EDBs, ή το κεντρικό σύστημα
διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου και έτσι πραγματοποιείται η ρύθμιση της στάθμης φωτισμού
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(dimming). Το σήμα εξόδου είναι συνήθως χαμηλής τάσης από 0V έως 10V, εκτός και αν ο
αισθητήρας φωτισμού και τα EDBs θεωρούνται ένα σύστημα. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση τα
EDBs σχεδιάζονται για να λειτουργούν με το συγκεκριμένο αισθητήρα φωτισμού.

2.2 Δυσκολίες και εμπόδια στη χρήση τ ων αισθητή ρων φωτισμού
Mε την εμφάνιση των ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων
φθορισμού EDBs στις αρχές της δεκαετίας του '80, δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης
φωτισμού (dimming) καθώς και μια επιπλέον διαθέσιμη επιλογή στον έλεγχο του συστήματος
φωτισμού. Αν και υπάρχει μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε περιοχές με υψηλά
επίπεδα φυσικού φωτισμού όπως προκύπτει από διάφορες μελέτες [15, 42-46], οι αισθητήρες
φωτισμού δε χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τους κατασκευαστές των κτιρίων. Παρά το σχετικά
μεγάλο αριθμό μελετών που αναφέρονται στη σωστή λειτουργία τους [28, 40, 41, 47-53], οι κύριοι
λόγοι που αποτρέπουν τους κατασκευαστές από την εγκατάσταση τους είναι:


Αύξηση του κόστους κατασκευής λόγω του κόστους υλικών και εργασίας για την εγκατάσταση
τους.



Αυξημένο ρίσκο για επένδυση σε μια νέα τεχνολογία.



Πεποίθηση ότι οι χρήστες ενοχλούνται ή αντιπαθούν τον αυτόματο έλεγχο φωτισμού.



Αντίληψη ότι ο αυτόματος έλεγχος με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία μπορούν να
προσαρμόσουν την ένταση φωτισμού, είναι αναξιόπιστος ή ότι δε λειτουργεί κατάλληλα.

Η μη αποδοτική λειτουργία είναι ακόμα ένα σημαντικό εμπόδιο στη διάδοση της χρήσης και την
αποδοχή των περισσότερων προϊόντων των αισθητήρων φωτισμού. Επίσης, δεν υπάρχουν
καθόλου τεχνικές προδιαγραφής, διαδικασίες δοκιμής, τυποποιημένες διαδικασίες εγκατάστασης,
τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία (commissioning) των αισθητήρων φωτισμού και τέλος
λεπτομερής οδηγίες για παρόμοιες εφαρμογές φωτισμού σε κτίρια [54, 55].
Τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού είναι η
ενόχληση των χρηστών λόγω μη διασφάλισης επαρκών επιπέδων φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας και λόγω των ξαφνικών διακυμάνσεων των επιπέδων φυσικού φωτισμού. Η επίτευξη της
οπτικής άνεσης του χώρου καθώς και των προσδοκιών των χρηστών για "επαρκή" φωτισμό είναι
πρωταρχικής σπουδαιότητας για τα συστήματα αυτόματου ελέγχου φωτισμού.
Συμπερασματικά, τα συστήματα που χρησιμοποιούν αισθητήρες φωτισμού δεν είναι ευρέως
αποδεκτά και έχουν χαρακτηριστεί άστοχα, ως προβληματικά συστήματα. Ενώ οι ερευνητές
μπορούν να περιγράψουν την κατάλληλη λειτουργία ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού, οι κατασκευαστές εμφανίζονται να μην εφαρμόζουν τη
θεωρητική γνώση που έχει δημοσιευθεί. Η έλλειψη γνώσεων και πληροφόρησης των συστημάτων
με αισθητήρες φωτισμού είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στη διάδοση της χρήσης τους με αποτέλεσμα να
χάνεται σημαντική ευκαιρία για εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, η μη αποδοχή που υπάρχει στη
λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού, περιορίζει τις μελλοντικές τεχνολογικές προόδους στην
απόδοση και τη λειτουργία τους.
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε προσπάθεια να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες
εξηγώντας σε πρώτη φάση τις αρχές λειτουργίας των αισθητήρων φωτισμού αλλά και το πως
λειτουργούν ως μέρος ενός συστήματος φωτισμού. Στα παρακάτω κεφάλαια, προτείνονται μέθοδοι
αξιολόγησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των αισθητήρων φωτισμού με ανάλυση πειραματικών
δεδομένων καθώς και μέθοδοι ορθής εγκατάστασής τους σε διάφορους χώρους.
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2.3 Τ εχνολο γία αι σθητήρων φωτισμού
Οι αισθητήρες φωτισμού είναι μικρές συσκευές και σχεδόν μη εμφανείς όταν τοποθετούνται στην
οροφή ενός χώρου (Σχήμα 2.2). Σε μερικούς αισθητήρες φωτισμού το σύνολο των εξαρτημάτων
τους ενσωματώνεται σε μια βάση που τοποθετείται στην οροφή. Σε άλλους αισθητήρες φωτισμού τα
φωτοκύτταρα είναι ξεχωριστά από τις ηλεκτρονικές μονάδες. Στην τελευταία περίπτωση η
ηλεκτρονική μονάδα τοποθετείται σε θέση που είναι προσιτή και εύκολα προσβάσιμη.

Σχήμα 2.2 Τοποθέτηση αισθητήρων φωτισμού στην οροφή.

Για τη δημιουργία του σήματος εξόδου από τους αισθητήρες φωτισμού χρησιμοποιούνται
φωτοδίοδοι (photodiodes) ή φωτοαντιστάσεις (photoresistors). Λόγω της χαμηλής τους απόδοσης
(εξαιτίας της μειωμένης απόκρισής τους), οι φωτοαντιστάσεις χρησιμοποιούνται συνήθως σε
εφαρμογές με απλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος φωτισμού. Οι φωτοδίοδοι
που χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες φωτισμού κατασκευάζονται συνήθως από πυρίτιο και
γερμάνιο. Οι επιλογή των υλικών αυτών οφείλεται στη φασματική τους ευαισθησία. Η φασματική
ευαισθησία του πυριτίου (190-1100nm) και του γερμανίου (400-1700nm) συμπεριλαμβάνουν το
ορατό φάσμα (380-780nm). Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζονται συνολικά τα χαρακτηριστικά των
φωτοδιόδων που χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες φωτισμού αλλά και σε άλλες εφαρμογές
ανίχνευσης ακτινοβολιών αναλόγως τη φασματική τους ευαισθησία.

Σχήμα 2.3 Κοινοί τύποι ανιχνευτών ακτινοβολίας με φωτοδιόδους [39].

Στα αυτοματοποιημένα συστήματα ο αισθητήρας φωτισμού στέλνει πληροφορίες για τα επίπεδα
φωτισμού σε μια ηλεκτρονική υπομονάδα ελέγχου. Η υπομονάδα ελέγχου χρησιμοποιεί τις
πληροφορίες που έχει λάβει με σκοπό να προσαρμόσει το επίπεδο του τεχνητού φωτισμού
στέλνοντας ένα σήμα ελέγχου στα συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού
EDBs. Στον αισθητήρα φωτισμού περιλαμβάνεται και η λειτουργία της υπομονάδας ελέγχου.
Δηλαδή, οποιαδήποτε συσκευή επεξεργασίας σήματος μεταξύ του φωτοκύτταρου και του EDB των
φωτιστικών σωμάτων θεωρείται ως μέρος του αισθητήρα φωτισμού [19, 36, 38, 40]. Ανάμεσα στους
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αισθητήρες φωτισμού και τα EDBs ή άλλες συσκευές ελέγχου φωτισμού υπάρχουν δυο δυνατότητες
σύνδεσης:
2.3.1 Έλεγχος με σήμα χαμηλής τάσης 0-10V DC
Πολλοί κατασκευαστές προσφέρουν EDBs τα οποία είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν με σήμα
ελέγχου από 0V έως 10V DC. Τα EDBs έχουν δύο καλώδια ελέγχου που μεταφέρουν ασθενές
ρεύμα (<0,5mA). Συνδέοντας τα καλώδια ελέγχου με ένα κύκλωμα που ελέγχει την τάση σε ένα
EDB, κάποιος μπορεί να ελέγχει την αυξομείωση της έντασης φωτισμού. Η ανταπόκριση της
προσαρμογής της έντασης φωτισμού (dimming) σε ένα EDB καθορίζει την ποσότητα παραγωγής
φωτισμού από τα φωτιστικά σώματα σε συνάρτηση με μια συγκεκριμένη τάση ελέγχου. Σε ανοικτό
κύκλωμα η τάση στα καλώδια ελέγχου είναι 10V, δηλαδή έχουμε τη μέγιστη παραγωγή φωτισμού
από τα φωτιστικά σώματα. Βραχυκυκλώνοντας τα καλώδια ελέγχου έχουμε 0V και την ελάχιστη
παραγωγή φωτισμού από τα φωτιστικά σώματα.
2.3.2 Έλεγχος με υψηλή τάση ή με σήμα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αισθητήρα
Ορισμένοι αισθητήρες φωτισμού σχεδιάζονται για να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο EDB,
δημιουργώντας σήμα που δεν είναι συμβατό με άλλο EDB. Οι κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων
παρέχουν συνήθως επιπρόσθετες υπομονάδες (Σχήμα 2.4) για να καταστήσουν τους δικούς τους
αισθητήρες φωτισμού συμβατούς με τα χαμηλής τάσης ελέγχου EDB. Ο αισθητήρας φωτισμού όταν
πωλείται σαν ξεχωριστό σύστημα προσαρμογής της έντασης φωτισμού τροφοδοτείται συνήθως από
υψηλής τάσεως καλώδια ελέγχου με ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [19].

Σχήμα 2.4 Αισθητήρας φωτισμού της Siemens με επιπρόσθετη υπομονάδα ελέγχου.

Σε πολλά προϊόντα, η μικρή ποσότητα ρεύματος στα καλώδια ελέγχου του EDB είναι αρκετή να
τροφοδοτήσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία του κυκλώματος ενός αισθητήρα φωτισμού. Τέτοιοι
αισθητήρες φωτισμού δεν απαιτούν καμία άλλη πηγή τροφοδοσίας και για την ηλεκτρική
εγκατάστασή τους απαιτείται μόνο η συνδεσμολογία των καλωδίων χαμηλής τάσης ελέγχου στα
EDBs όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αισθητήρα (Σχήμα 2.5) [19, 56].

Σχήμα 2.5 Αισθητήρας φωτισμού της Tridonic με συνδεσμολογία καλωδίων χαμηλής τάσης ελέγχου ο οποίος
συνδέεται στο EDB χωρίς επιπλέον τροφοδοσία όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αισθητήρα [56].
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2.4

Ο

αισθητήρας

φωτισμού

ως

τμ ήμα ε νός

συστήματος

ε λέ γχου

εκμετάλλευσης φυ σικού φωτισμού
Για το σωστό σχεδιασμό ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού, την πρόβλεψη της
απόδοσής του και τον υπολογισμό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη
τα ακόλουθα [47, 48, 57-59]:



Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αισθητήρων φωτισμού.



Ακριβείς υπολογισμοί των ποσών του φυσικού φωτισμού και των μεγεθών των ζωνών ελέγχου.



Προσομοιώσεις για τη λειτουργία και απόδοση των αισθητήρων φωτισμού.



Προσομοιώσεις για την απόδοση του τεχνητού φωτισμού σε συνάρτηση με την τάση ελέγχου
του αισθητήρα φωτισμού.

Στο Σχήμα 2.6 παρουσιάζεται μια βασική και απλουστευμένη περίπτωση ελέγχου φωτισμού με
αισθητήρα φωτισμού σε ένα γραφείο με παράπλευρα εξωτερικά ανοίγματα. Τα βασικά στοιχεία ενός
συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού είναι η κατανομή του φυσικού φωτισμού, τα
φωτιστικά σώματα, ο αισθητήρας φωτισμού και η ζώνη ελέγχου του αισθητήρα. Η επίδραση του
κάθε στοιχείου στο συνολικό σύστημα αναλύεται παρακάτω.

Σχήμα 2.6 Βασικά μέρη ενός τυπικού συστήματος ελέγχου φωτισμού με αισθητήρα φωτισμού.

2.4.1 Κατανομή φυσικού φωτισμού
Όσο αυξάνεται η απόσταση από το εξωτερικό άνοιγμα, η ποσότητα του φυσικού φωτισμού μειώνεται
λογαριθμικά. Συνήθως, η ένταση φωτισμού σε μία κάθετη επιφάνεια (π.χ. στους τοίχους) είναι
μεγαλύτερη από την ένταση φωτισμού στο οριζόντιο επίπεδο [60, 61]. Ως αξιοποιήσιμη ποσότητα
φυσικού φωτισμού ορίζεται η ποσότητα που εισέρχεται με διάχυση σε ένα χώρο είτε μέσω φεγγίτη ή
ραφιών φωτισμού (light shelves), είτε μέσω των εξωτερικών ανοιγμάτων καθώς και από τις
πολλαπλές ανακλάσεις που οφείλονται στη γενικότερη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, το
έδαφος και τα κοντινά κτίρια.

Σχήμα 2.7 Κατανομές φυσικού φωτισμού με χρήση τεχνικών οι οποίες αναδιευθύνουν (αριστερά) και διαχέουν
(δεξιά) την άμεση ηλιακή ακτινοβολία [61].
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Συνήθως η άμεση ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ έντονη και δημιουργεί θάμβωση. Για το λόγο αυτό ο
άμεσος φυσικός φωτισμός πρέπει να εμποδίζεται ή να κατευθύνεται σωστά με τη χρήση σκιάστρων
ή άλλων τεχνικών φυσικού φωτισμού που εφαρμόζονται στα εξωτερικά ανοίγματα. Τα ράφια
φωτισμού (light shelves) αποφεύγονται σε εγκαταστάσεις με αισθητήρες φωτισμού τοποθετημένους
στην οροφή. Ο φυσικός φωτισμός με τη χρήση τέτοιων τεχνικών, οι οποίες ανακατανέμουν την
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, διαχέεται στο χώρο στο οριζόντιο επίπεδο ή ακόμα και προς την οροφή.
Συνεπώς, σε ένα χώρο με φυσικό φωτισμό η ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας, στην οροφή
και στους τοίχους τείνει να κατανέμεται ομοιόμορφα. Η κατανομή του φυσικού φωτισμού και ο λόγος
της έντασης φωτισμού μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και της οροφής, όπου συνήθως τοποθετείται
ο αισθητήρας, επιδρούν ισχυρά στην απόδοση του αισθητήρα φωτισμού. Η κατανόηση του λόγου
αυτού είναι σημαντική για τον καθορισμό της κατάλληλης θέσης του αισθητήρα φωτισμού μέσα στο
χώρο.
2.4.2 Ζώνες ελέγχου φωτισμού
Οι ζώνες ελέγχου φωτισμού είναι περιοχές στους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου που
εκμεταλλεύονται το φυσικό φωτισμό. Παράλληλα με το φυσικό φωτισμό χρησιμοποιούν και τεχνητό
φωτισμό, ώστε να διασφαλίζονται τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας ή στο
ευρύτερο εσωτερικό περιβάλλον. Το μέγεθος μιας ζώνης ελέγχου εξαρτάται από τη διαμόρφωση και
τη γεωμετρία των εξωτερικών ανοιγμάτων, την κατάσταση του ουρανού και φυσικά τη θέση του
ήλιου. Για να οριστούν οι τιμές της έντασης φωτισμού και το μέγεθος των ζωνών ελέγχου
απαιτούνται μετρήσεις ή υπολογισμοί από προσομοιώσεις τουλάχιστον τριών διαφορετικών μηνών
που αντιπροσωπεύουν το χειμώνα, την άνοιξη ή το φθινόπωρο και το καλοκαίρι. Προκειμένου να
οριστεί μια μέγιστη και μία ελάχιστη τιμή της απόδοσης είναι δυνατόν μελετηθούν δυο
αντιπροσωπευτικοί μήνες της χειμερινής και της θερινής περιόδου.
Οι ζώνες ελέγχου φωτισμού συνδέουν περιοχές οι οποίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά
κατανομής φυσικού φωτισμού. Συνήθως μέσα σε μια ζώνη ελέγχου η μέγιστη ένταση φωτισμού δεν
πρέπει να υπερβαίνει περίπου την τριπλάσια τιμή της ελάχιστης έντασης φωτισμού. Με αυτόν τον
τρόπο υπάρχει μια ικανοποιητική αντίθεση φωτισμού μέσα σε μια ζώνη ελέγχου. Από τη διεθνή
βιβλιογραφία η αναλογία μέγιστης προς ελάχιστης έντασης φωτισμού ορίζεται από την τιμή 9:1. Για
μεγαλύτερες τιμές η περιοχή αυτή πρέπει να διαιρεθεί σε περισσότερες ζώνες ελέγχου [62].

Σχήμα 2.8 Τομή ενός χώρου γραφείων με την αντίστοιχη ζώνη ελέγχου φωτισμού.

Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ζωνών ελέγχου σε ένα χώρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν υπάρχει μικρός αριθμός ζωνών σε ένα χώρο, μειώνεται
η αρχική δαπάνη λόγω εγκατάστασης περιορισμένου εξοπλισμού για το σύστημα ελέγχου, αλλά
αυξάνεται η δαπάνη λειτουργίας, αφού η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερη από
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αντίστοιχους χώρους με περισσότερες ζώνες ελέγχου. Συνεπώς η αξιολόγηση της αρχικής δαπάνης,
με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ενός συστήματος ελέγχου φωτισμού είναι σημαντική και με
βάση αυτή καθορίζεται η επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής ελέγχου.
2.4.3 Φωτιστικά σώματα
Τα φωτιστικά σώματα τοποθετούνται συνήθως χωνευτά ή στην επιφάνεια της οροφής και είναι
άμεσου φωτισμού, όπου η κατεύθυνση της κύριας δέσμης της φωτεινής ροής είναι προς την
επιφάνεια εργασίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα φωτιστικά σώματα τοποθετούνται με
ανάρτηση (κοινώς είναι κρεμαστά) και είναι έμμεσου ή ημι-έμμεσου φωτισμού. Κατά συνέπεια, μέρος
του τεχνητού φωτισμού που φωτίζει την οροφή προέρχεται και άμεσα από το ίδιο το φωτιστικό και
από τις ανακλάσεις του φωτισμού στους τοίχους, το δάπεδο και τις υπόλοιπες επιφάνειες του
χώρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η οροφή και το ανώτερο τμήμα των τοίχων είναι λιγότερο
φωτισμένα από την επιφάνεια εργασίας [60, 61]. Η ένταση φωτισμού στην οροφή παρουσιάζει
αρκετές διακυμάνσεις, ιδιαίτερα δε σε χώρους με διαφορετική αρχιτεκτονική και γεωμετρία.
Ψηλοτάβανοι χώροι με σκουρόχρωμες επιφάνειες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη ένταση
φωτισμού στην οροφή σε σύγκριση με χαμηλοτάβανους χώρους με ανοικτόχρωμες επιφάνειες,
ακόμα κι όταν η ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας είναι η ίδια. Σε τυπικούς χώρους γραφείων
η ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας λόγω του τεχνητού φωτισμού είναι 5 έως και 10 φορές
μεγαλύτερη σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην οροφή. Σε ψηλοτάβανα γραφεία με
σκουρόχρωμες επιφάνειες είναι δυνατόν να παρουσιάζονται αναλογίες έντασης φωτισμού έως και
20:1 ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και την οροφή [36, 60].

Σχήμα 2.9 Συνήθεις θέσεις φωτιστικών σωμάτων σε τυπικό χώρο γραφείων [61].

2.4.4 Θέση αισθητήρα φωτισμού
Ο αισθητήρας φωτισμού τοποθετείται συνήθως στην οροφή και προσλαμβάνει ορατή ακτινοβολία
όχι μόνο από το επίπεδο εργασίας αλλά και από άλλες εσωτερικές επιφάνειες του χώρου. Για τον
ακριβή έλεγχο της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας, η ιδανική θέση για τον αισθητήρα
φωτισμού θα ήταν το επίπεδο εργασίας. Εκεί, η απόκριση του αισθητήρα ως προς την ένταση
φωτισμού στο επίπεδο εργασίας θα είναι ευθέως ανάλογη, αφού βρίσκονται στο ίδιο σημείο.
Εντούτοις, το επίπεδο εργασίας δεν είναι πρακτική θέση για την τοποθέτηση του αισθητήρα
φωτισμού. Στη θέση αυτή, ο αισθητήρας σκιάζεται από τις δραστηριότητες στο χώρο της
εγκατάστασής του με αποτέλεσμα να υπάρχει ενόχληση στην ομαλή λειτουργία του. Έτσι, για
πρακτικούς λόγους και για να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβάσεις από τις δραστηριότητες που
υπάρχουν στο χώρο, οι αισθητήρες φωτισμού τοποθετούνται κυρίως στην οροφή. Όμως, ο έλεγχος
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της έντασης φωτισμού του επιπέδου εργασίας με έναν αισθητήρα που βρίσκεται στην οροφή κάνει
πιο πολύπλοκη τη λειτουργία του συνολικού συστήματος ελέγχου φωτισμού. Αυτό οφείλεται κυρίως
στις πολλαπλές μεταβολές της κατανομής του φωτισμού στο χώρο, που προκαλούνται πρώτιστα
από τις αλλαγές των επιπέδων του φυσικού φωτισμού και δευτερευόντως από τις δραστηριότητες
που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτόν το χώρο (Σχήμα 2.10) [19, 36, 47].

Σχήμα 2.10 Τυπική (οροφή) και ιδανική αλλά μη πρακτική (επίπεδο εργασίας) θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα φωτισμού σε ένα τυπικό χώρο εργασίας.

2.5 Σημαντικά χαρακτηρι στικά ενός αι σθητήρα φωτισμού
Γενικά ο αισθητήρας φωτισμού ενσωματώνει τα περισσότερα λειτουργικά στοιχεία ενός
ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου φωτισμού. Λαμβάνει τα δεδομένα εισόδου, τα επεξεργάζεται
και τα μετατρέπει σε ένα τελικό σήμα εξόδου, το οποίο οδηγείται στο σύστημα τεχνητού φωτισμού
και συγκεκριμένα στα EDBs. Ο όρος φωτοκύτταρο αναφέρεται μόνο στο φωτοευαίσθητο εξάρτημα
το οποίο περιλαμβάνεται στον αισθητήρα φωτισμού. Ο όρος αισθητήρας φωτισμού χρησιμοποιείται
για να περιγράψει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπου περιλαμβάνει προστατευτικό κάλυμμα, βάση
στήριξης, οπτικούς φακούς, ηλεκτρονικό κύκλωμα επεξεργασίας σήματος και φωτοκύτταρο.


Δεδομένα εισόδου

Τα δεδομένα εισόδου σε έναν αισθητήρα φωτισμού είναι η οπτική ακτινοβολία. Όμως επειδή μερικοί
αισθητήρες φωτισμού αποκρίνονται τόσο στην υπέρυθρη (IR), όσο και στην υπεριώδη ακτινοβολία
(UV), είναι απαραίτητο να γίνει μια διάκριση μεταξύ της οπτικής ακτινοβολίας που είναι στο ορατό
φάσμα και μεταξύ άλλων ακτινοβολιών, που ανταποκρίνεται ένας αισθητήρας φωτισμού. Η
απόκριση του αισθητήρα φωτισμού στην οπτική ακτινοβολία περιγράφεται πλήρως στην παράγραφο
με τη φασματική ευαισθησία του αισθητήρα φωτισμού.


Σήμα εξόδου

Η έξοδος του αισθητήρα φωτισμού είναι ένα σήμα ελέγχου που μπορεί να μεταδοθεί είτε σε ένα
EDB, είτε σε μια οποιαδήποτε συσκευή που ελέγχει ενεργά τα επίπεδα του τεχνητού φωτισμού. Η
λειτουργία του αλγόριθμου ελέγχου ενός αισθητήρα φωτισμού περιγράφει την ακριβή φύση του
σήματος στην έξοδο σε συνάρτηση με τα δεδομένα εισόδου. Η περιγραφή των αλγόριθμων ελέγχου
ενός αισθητήρα φωτισμού περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο.


Επίδραση του σήματος εξόδου του αισθητήρα στα επίπεδα φωτισμού

Σε ένα σύστημα ελέγχου φωτισμού, το EDB ελέγχει τα επίπεδα του τεχνητού φωτισμού με βάση
κυρίως τα δεδομένα εισόδου του αισθητήρα φωτισμού καθώς και με βάση το τελικό σήμα εξόδου
από τον αισθητήρα φωτισμού. Το ποσό της μείωσης των επίπεδων φωτισμού σε συνάρτηση με το
σήμα εξόδου του αισθητήρα εξαρτάται και από τη λειτουργία της απόκρισης της μείωσης του
φωτισμού (dimming response function) του EDB. Στα EDB η απόκριση της μείωσης του φωτισμού
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σε συνάρτηση με την τάση ελέγχου που στέλνει ο αισθητήρας φωτισμού θεωρείται ότι είναι
γραμμική. Θεωρητικά αυτό σημαίνει ότι η μείωση των επιπέδων του τεχνητού φωτισμού είναι
αναλογική με την τάση ελέγχου. Εντούτοις, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μείωση των επιπέδων
φωτισμού σε συνάρτηση με την τάση ελέγχου δεν είναι γραμμική [33]. Στο Σχήμα 2.11
παρουσιάζεται η θεωρητική απόκριση προσαρμογής φωτισμού (dimming response) ενός EDB με
σήμα ελέγχου από 0V έως 10V που χρησιμοποιείται ως τυπική απόκριση από μελετητές και
ερευνητές [19]. Συνήθως η πραγματική προσαρμογή του φωτισμού πραγματοποιείται μη γραμμικά
σε μια πιο περιορισμένη περιοχή της τάσης ελέγχου με όρια περίπου από 1,5V έως 8,5V, τα οποία
είναι αντίστοιχα τα όρια της ελάχιστης και μέγιστης φωτεινής ροής εξόδου για τον τεχνητό φωτισμό.

Σχήμα 2.11 Τυπική απόκριση προσαρμογής φωτισμού ενός ΕDB [19].

2.6 Οπτικά χαρακτηρι στικά αισθητήρων φωτισμού
2.6.1 Χωρική απόκριση αισθητήρων φωτισμού
Η χωρική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού περιγράφει την ευαισθησία του αισθητήρα στην
προσπίπτουσα σε αυτόν ακτινοβολία από διαφορετικές κατευθύνσεις του χώρου στον οποίο είναι
εγκατεστημένος. Κοινώς πληροφορεί ποιες περιοχές του χώρου αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας
φωτισμού (Σχήματα 2.12 και 2.13).

Σχήμα 2.12 Φωτογραφία του χώρου με χρήση fisheye φακού (αριστερά) και του οπτικού πεδίου του αισθητήρα
φωτισμού στον ίδιο χώρο (δεξιά).

Σχήμα 2.13 Κατανομές χωρικών αποκρίσεων 8 διαφορετικών αισθητήρων φωτισμού και κατανομή χωρικής
απόκρισης με βάση το νόμο συνημίτονου (πάνω αριστερά) [8].
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Η χωρική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού είναι ανάλογη με την κατανομή της έντασης φωτισμού
ενός φωτιστικού σώματος και καθορίζει την ευαισθησία στον φωτισμό (προσπίπτουσα ακτινοβολία).
Η γραφική παράσταση της χωρικής απόκρισης ενός αισθητήρα φωτισμού παρουσιάζεται
χρησιμοποιώντας είτε πολικές συντεταγμένες όπως η γραφική παράσταση της φωτεινής έντασης
ανά επίπεδο μέτρησης των φωτιστικών σωμάτων, είτε ορθοκανονικές, τρισδιάστατες συντεταγμένες
(Σχήμα 2.14). Η χωρική απόκριση ενός αισθητήρα φωτισμού μπορεί να μετρηθεί με ένα
γωνιοφωτόμετρο, επιτρέποντας ακριβείς γωνιακές μετρήσεις. Σε κάποια σταθερή απόσταση από το
άκρο του γωνιοφωτόμετρου (που έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας φωτισμού), τοποθετείται μια
κατευθυντική πηγή φωτισμού η οποία στοχεύει το φωτοκύτταρο του αισθητήρα. Με μια μέτρηση
καταγράφεται το μέγεθος του σήματος του φωτοκύτταρου για μια συγκεκριμένη θέση του αισθητήρα
φωτισμού στο γωνιοφωτόμετρο. Με τη λήψη πολλών μετρήσεων με μικρές γωνιακές προσαυξήσεις
μπορεί να χαρτογραφηθεί η ευαισθησία ολόκληρου του οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού. Η
χωρική απόκριση είναι σχετικό μέγεθος που κυμαίνεται από 0 έως 1 για διαφορετικές κατευθύνσεις
και υπολογίζεται από το λόγο της τιμής του σήματος του φωτοκύτταρου σε κάθε μετρημένη
κατεύθυνση προς την τιμή του σήματος του φωτοκύτταρου στην κατεύθυνση με τη μέγιστη
ευαισθησία [54, 57]. Γενικώς υπάρχουν δύο κατηγορίες αισθητήρων ανάλογα με χωρική τους
απόκριση, μια κατηγορία αισθητήρων στενής και μια ευρείας δέσμης. Κάθε κατηγορία έχει τα δικά
της οφέλη και περιορισμούς, τα οποία αφορούν στη γενική συμπεριφορά του αισθητήρα φωτισμού.

Σχήμα 2.14 Χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού σε ορθοκανονικές, τρισδιάστατες συντεταγμένες (αριστερά)
και σε πολικές συντεταγμένες (δεξιά).

2.6.1.1 Αισθητήρες φωτισμού με στενή χωρική απόκριση
Με βάση τη χωρική τους απόκριση οι αισθητήρες φωτισμού μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο
υποκατηγορίες: α) Αισθητήρες με χωρική απόκριση στενής δέσμης και β) αισθητήρες με χωρική
απόκριση ευρείας δέσμης.
Όσο πιο στενή είναι η χωρική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού τόσο περισσότερο ο αισθητήρας
αποκρίνεται στη λαμπρότητα της επιφάνειας στην οποία στοχεύει. Η λαμπρότητα μιας επιφάνειας
είναι ευθέως ανάλογη προς α) την ένταση φωτισμού της επιφάνειας και β) την ανακλαστικότητα
αυτής της επιφάνειας. Έτσι, ένας αισθητήρας φωτισμού με στενή χωρική απόκριση (Σχήμα 2.15)
μπορεί να αποκριθεί αποτελεσματικά στις αλλαγές της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας,
δεδομένου ότι οι οπτικές ιδιότητες της επιφάνειας δεν αλλάζουν (π.χ. ο συντελεστής ανάκλασης
παραμένει σταθερός). Κατά συνέπεια, όσο πιο στενή είναι η χωρική απόκριση του αισθητήρα
φωτισμού, τόσο καλύτερη είναι η καταγραφή των μεταβολών των φωτομετρικών μεγεθών της
επιφάνειας που στοχεύει.
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Σχήμα 2.15 Αισθητήρας φωτισμού με χωρική απόκριση στενής δέσμης σε ορθοκανονικές, τρισδιάστατες
συντεταγμένες (αριστερά) και σε πολικές συντεταγμένες (δεξιά).

Βέβαια, όσο πιο στενή είναι η χωρική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού, τόσο μικρότερο είναι το
οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Έτσι αυτό που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας μπορεί να μην είναι
αντιπροσωπευτικό ολόκληρης της επιφάνειας ή του επιπέδου εργασίας. Επομένως, η χωρική
απόκριση με στενή δέσμη καθιστά τον αισθητήρα ευαίσθητο στις αλλαγές του συντελεστή
ανάκλασης της επιφάνειας που σημαδεύει. Στην πράξη ο συντελεστής ανάκλασης ενός επιπέδου
εργασίας δεν είναι σταθερός αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τις δραστηριότητες του χρήστη στο
χώρο. Αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία καθιστά τους αισθητήρες φωτισμού απρόβλεπτους στη
λειτουργία τους, με φυσιολογικό επακόλουθο να επηρεάζεται η οπτική άνεση των χρηστών, όταν δεν
λειτουργούν όπως πρέπει. Κάποια παραδείγματα μεταβολής του συντελεστή ανάκλασης μιας
επιφάνειας εργασίας είναι δυνατόν να προκύψουν από: α) τη σκουρόχρωμη επιφάνεια γραφείου η
οποία μπορεί να καλυφθεί από λευκά χαρτιά (Σχήμα 2.16), β) τα χρώματα των ενδυμάτων των
χρηστών που μπορεί να είναι διαφορετικά κάθε μέρα και γ) μια αναδιοργάνωση των επίπλων του
χώρου.

Σχήμα 2.16 Αισθητήρες φωτισμού με χωρική απόκριση στενής και ευρείας δέσμης σε σκουρόχρωμη επιφάνεια
εργασίας με μεταβαλλόμενο συντελεστή ανάκλασης λόγω εισαγωγής λευκών χαρτιών [56].

Ένας άλλος περιορισμός στη χρήση ενός αισθητήρα φωτισμού με στενή χωρική απόκριση είναι η
αυξημένη ευαισθησία του σε κατοπτρικές ανακλάσεις από στιλπνές επιφάνειες (π.χ. μεταλλικές ή
γυάλινες). Η ένταση φωτισμού σε μια επιφάνεια είναι ευθέως ανάλογη της λαμπρότητάς της μόνο
όταν η ακτινοβολία διαχέεται ή εκπέμπεται ισοτροπικά από αυτήν την επιφάνεια (Lambertian
surface, Σχήμα 2.17). Οι περισσότερες επιφάνειες σε έναν εσωτερικό χώρο είναι διαχυτικές αλλά
υπάρχουν αρκετές, όπως μια γυάλινη επιφάνεια ενός τραπεζιού, στις οποίες το φως μπορεί να
ανακλάται κατοπτρικά εντός της γωνίας αποδοχής του οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού,
αυξάνοντας το σήμα του χωρίς αυτό να αντιπροσωπεύει τη μέση κατάσταση κατανομής του
φωτισμού στο χώρο. Οι κατοπτρικές ανακλάσεις έχουν σχετικά μικρότερη επίδραση στους
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αισθητήρες φωτισμού με ευρεία χωρική απόκριση γιατί δεν επηρεάζουν σημαντικά τη μέση τιμή του
σήματός τους [54, 63].

Σχήμα 2.17 Σχηματική αναπαράσταση του νόμου του Lambert (Lambert's cosine law) ή της ισότροπης
διάχυσης της ακτινοβολίας σε μια λαμπερτιανή επιφάνεια (Lambertian surface).

2.6.1.2 Αισθητήρες φωτισμού με ευρεία χωρική απόκριση
Μια ευρεία χωρική απόκριση ενός αισθητήρα φωτισμού μπορεί να αντιστοιχηθεί εύκολα με την
απόκριση ενός οργάνου που μετρά την ένταση φωτισμού. Η απόκριση των οργάνων αυτών είναι
ευθέως ανάλογη προς το συνημίτονο της γωνίας που ορίζεται από την προσπτώμενη ακτινοβολία
σε μια επιφάνεια ως προς την κάθετο στην επιφάνεια αυτή (διόρθωση απόκρισης συνημίτονου ή
αλλιώς cosine spatial response). Έτσι οπτικά, σε ένα πολικό διάγραμμα η χωρική απόκριση ενός
τέτοιου αισθητήρα παρουσιάζεται ως ένας κύκλος, ενώ σε μια τρισδιάστατη γραφική παράσταση
παρουσιάζεται σαν μια σφαίρα (Σχήμα 2.18).

Σχήμα 2.18 Αισθητήρας φωτισμού με χωρική απόκριση ευρείας δέσμης σε ορθοκανονικές, τρισδιάστατες
συντεταγμένες (αριστερά) και σε πολικές συντεταγμένες (δεξιά).

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των αισθητήρων φωτισμού με ευρεία χωρική απόκριση είναι ότι η
ένταση φωτισμού στην οροφή δε χαρακτηρίζεται από μια σταθερή αναλογία σε συνάρτηση με την
ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας. Στην πραγματικότητα η ένταση φωτισμού στην οροφή και
στο επίπεδο εργασίας διαφέρουν σημαντικά καθώς οι ποσότητες του τεχνητού και του φυσικού
φωτισμού μεταβάλλονται διαφορετικά. Για να αντισταθμισθεί σε ένα μεγάλο βαθμό η μη αντιστοιχία
των επιπέδων έντασης φωτισμού μεταξύ οροφής και επιπέδου εργασίας χρειάζεται κατάλληλος
αλγόριθμος ελέγχου. Το πλεονέκτημα από τη χρήση αισθητήρα φωτισμού με ευρεία χωρική
απόκριση είναι ότι το οπτικό σήμα του αισθητήρα φωτισμού είναι πιο αντιπροσωπευτικό του
επιπέδου εργασίας, ή του χώρου και επηρεάζεται λιγότερο από τη δραστηριότητα που υπάρχει στο
δωμάτιο. Επίσης, οι κατοπτρικές ανακλάσεις έχουν μικρότερη επίδραση σε αυτούς τους αισθητήρες
φωτισμού [54, 63].
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2.6.2 Φασματική απόκριση αισθητήρων φωτισμού
Η φασματική απόκριση περιγράφει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτισμού στην προσπίπτουσα
ακτινοβολία διαφορετικών μηκών κύματος. Τα φωτοκύτταρα που χρησιμοποιούνται στους
αισθητήρες φωτισμού είναι ευαίσθητα σε ένα ευρύτερο φάσμα μηκών κύματος ακτινοβολίας, πέραν
του φάσματος ακτινοβολιών που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι. Με άλλα λόγια τα φωτοκύτταρα
αποκρίνονται τόσο σε τμήματα του φάσματος της υπεριώδους (UV) όσο και της υπέρυθρης
ακτινοβολίας (IR) πέραν του φάσματος της ορατής ακτινοβολίας. Βέβαια, υπάρχουν φίλτρα που
περιορίζουν την ευαισθησία του αισθητήρα στην υπεριώδη και στην υπέρυθρη ακτινοβολία (Σχήμα
2.19) τα οποία συνήθως ενσωματώνονται στο φωτοκύτταρο.

Σχήμα 2.19 Φασματική ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού και φασματική απόκριση ενός αισθητήρα φωτισμού
με και χωρίς φίλτρο [40].

Σε ένα σύστημα τεχνητού φωτισμού όπου είναι εγκαταστημένος μόνο ένας τύπος πηγής φωτισμού
(για παράδειγμα φωτισμός γραφείου στο εσωτερικό ενός κτιρίου με λαμπτήρες φθορισμού και χωρίς
εξωτερικά ανοίγματα) δεν είναι σημαντική ούτε αναγκαία μια ακριβής φασματική αντιστοιχία μεταξύ
της φασματικής απόκρισης του αισθητήρα φωτισμού και της απόκρισης του ανθρώπινου ματιού.
Ένας απλός πολλαπλασιαστικός παράγοντας αρκεί να εφαρμοστεί στο σήμα του αισθητήρα
φωτισμού ώστε να υπάρξει η σωστή αντιστοιχία για την επίτευξη των επιθυμητών επίπεδων
φωτισμού.
Σε ένα σύστημα φωτισμού με δύο διαφορετικές φασματικές πηγές φωτισμού (για παράδειγμα
φωτισμός γραφείου με ταυτόχρονο φυσικό και τεχνητό φωτισμό) ένας απλός πολλαπλασιαστικός
παράγοντας δεν είναι ικανοποιητικός για να υπάρξει η σωστή αντιστοιχία στα επίπεδα φωτισμού
ανάμεσα στην οροφή και το επίπεδο εργασίας. Αυτό οφείλεται στο ότι το φάσμα που λαμβάνει ο
αισθητήρας φωτισμού μεταβάλλεται καθώς αλλάζει η σχετική συμβολή κάθε πηγής. Παρόλα αυτά
έχοντας δύο πηγές φωτισμού ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας αλλάζει με συστηματικό τρόπο
καθώς μεταβάλλονται τα επίπεδα φωτισμού και έτσι είναι δυνατή η εκτίμησή του, χωρίς μεγάλο
σφάλμα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιο βαθμό μόνο με τους αλγόριθμους ελέγχου του
αισθητήρα φωτισμού. Δύο από τους πιο κοινούς τύπους αλγόριθμων ελέγχου των αισθητήρων
φωτισμού μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Για μεγαλύτερη ακρίβεια απαιτούνται πιο ακριβείς
υπολογισμοί. Σε περιπτώσεις με περισσότερες από δύο διαφορετικές φασματικές πηγές φωτισμού
(για παράδειγμα φωτισμός γραφείου με τοπικό φωτισμό από λαμπτήρες πυράκτωσης, με γενικό
φωτισμό από λαμπτήρες φθορισμού και με φυσικό φωτισμό) καμία γνωστή μέθοδος αντιστοιχίας δεν
υπάρχει για να διορθώσει τη φασματική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού [54].
Οι διαφορές της φασματικής κατανομής του φυσικού φωτισμού από τη φασματική κατανομή των
λαμπτήρων φθορισμού μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά τους αισθητήρες φωτισμού. Ο
φυσικός φωτισμός συγκριτικά με τους λαμπτήρες φθορισμού έχει πιο ομοιόμορφη κατανομή
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ενέργειας από τη φασματική περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας κοντά στο ορατό φάσμα (UV),
έως την περιοχή της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) κοντά στο ορατό φάσμα. Οι λαμπτήρες
φθορισμού έχουν το μεγαλύτερο μέρος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας συγκεντρωμένο στην
περιοχή του φάσματος των ακτινοβολιών όπου η οπτική ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού είναι
υψηλή (Σχήμα 2.20). Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους όπου ο φωτισμός με
λαμπτήρες φθορισμού είναι τόσο αποδοτικός.

Σχήμα 2.20 Φασματικές κατανομές φυσικού φωτισμού, λαμπτήρα φθορισμού και τυπική φασματική απόκριση
αισθητήρα φωτισμού [40].

Οι διαφορές του φάσματος ακτινοβολίας του φυσικού φωτισμού α) λόγω της μεταβολής του κατά τη
διάρκεια της ημέρας, β) λόγω της μεταβολής του κατά τη διάρκεια των εποχών, γ) από την επίδραση
διάφορων παραγόντων όπως των περιβαλλόντων κτιρίων και των αλλαγών του φυλλώματος των
δέντρων και δ) των ευμετάβλητων καιρικών συνθηκών, είναι μικρές έναντι των διαφορών στην
ενέργεια ακτινοβολίας στο υπεριώδες και υπέρυθρο φάσμα ακτινοβολιών μεταξύ του φυσικού
φωτισμού και των πηγών φωτισμού από φθορισμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα υπεριώδους και
υπέρυθρης ακτινοβολίας του φυσικού φωτισμού που συνδυάζεται με την ευρύτερη φασματική
απόκριση των αισθητήρων φωτισμού καθιστά τους περισσότερους αισθητήρες φωτισμού πιο
ευαίσθητους στο φως της ημέρας παρά στο φωτισμό από λαμπτήρες φθορισμού. Μεγαλύτερη
ευαισθησία στο φυσικό φωτισμό σημαίνει ότι ένας αισθητήρας φωτισμού αντιδρά σαν να υπάρχει
περισσότερος φωτισμός από ότι πραγματικά υπάρχει, με αποτέλεσμα ο αισθητήρας να μειώνει τα
επίπεδα τεχνητού φωτισμού περισσότερο από τα επιθυμητά [54].

2.7 Ηλεκτρικά χαρακτηρι στικά των αισθ ητήρων φωτισμού
2.7.1 Αλγόριθμοι ελέγχου αισθητήρων φωτισμού
Η τελική επεξεργασία του σήματος των αισθητήρων φωτισμού σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται με τον αλγόριθμο ελέγχου του αισθητήρα. Δύο είναι οι
βασικότεροι αλγόριθμοι ελέγχου: α) ο αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού κύκλου (open loop control) και
β) ο κλειστού κύκλου (closed loop control). Συνολικά υπάρχουν περισσότεροι αλγόριθμοι ελέγχου
για τη λειτουργία και τον έλεγχο των αισθητήρων φωτισμού, οι οποίοι είναι πιο αποδοτικοί σε άλλες
στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας, όπως στη διατήρηση των επιπέδων του φωτισμού
αποδοτικότερος είναι ο αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας ή επαναφοράς αρχικών
συνθηκών (integral reset). Οι αλγόριθμοι ελέγχου αναλύονται εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο
της παρούσας διατριβής.
2.7.2 Ανατροφοδότηση πληροφοριών
Ένα διάγραμμα λειτουργίας ενός οποιουδήποτε συστήματος ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού είναι
παρόμοιο με ένα απλό διάγραμμα ροής. Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο
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τα σήματα καθοδηγούνται και μετασχηματίζονται μέσα από το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου. Η
ανατροφοδότηση ορίζεται όταν υπάρχει σύνδεση μιας αντίστροφης πορείας σημάτων από την έξοδο
έως την είσοδο των δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των αισθητήρων φωτισμού, η έξοδος
είναι ο τεχνητός φωτισμός από τα φωτιστικά σώματα, ενώ η είσοδος είναι οι φακοί του αισθητήρα
φωτισμού με την εισαγωγή της οπτικής ακτινοβολίας ως δεδομένο εισόδου. Στο διάγραμμα του
συστήματος ελέγχου τα στοιχεία που αποτελούν τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλονται μέσα στη
κόκκινη διακεκομμένη γραμμή (Σχήμα 2.21).

Σχήμα 2.21 Διάγραμμα ανατροφοδότησης ενός συστήματος ελέγχου φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού [40].

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται α) οι φακοί για την εισαγωγή δεδομένων που συλλέγουν την
ακτινοβολία από το χώρο, β) ένα φωτοκύτταρο που μετατρέπει το οπτικό σήμα σε ηλεκτρονικό σήμα
και γ) τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά τμήματα που ενισχύουν και επεξεργάζονται το ηλεκτρονικό σήμα
από το φωτοκύτταρο. Με τα στοιχεία αυτά δημιουργείται το κατάλληλο σήμα ελέγχου (τάση ελέγχου)
για τα EDBs ή για άλλες κεντρικές μονάδες ελέγχου της ρύθμισης της φωτεινής ροής των
φωτιστικών σωμάτων. Η απολαβή μπορεί είτε να ενισχύσει τη δύναμη των σημάτων είτε να τη
μειώσει με διαφορετικό βαθμό. Η απολαβή στους φακούς του αισθητήρα φωτισμού αναφέρεται στο
πόσο φωτισμό συλλέγει ή παίρνει δειγματοληπτικά ο αισθητήρας φωτισμού. Η οπτική απολαβή
χαρακτηρίζεται από τη χωρική και φασματική ευαισθησία του αισθητήρα φωτισμού όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Η ηλεκτρονική απολαβή ενισχύει τα αδύναμα σήματα από το φωτοκύτταρο
σε σήματα που έχουν πρακτική εφαρμογή. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί απολαβής (οπτικός και
ηλεκτρονικός) καθορίζουν τη συνολική ευαισθησία του αισθητήρα φωτισμού. Το ποσό
ανατροφοδότησης μπορεί να ποικίλει για διαφορετικά συστήματα ελέγχου φωτισμού και για
διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού. Στα συστήματα ελέγχου φωτισμού όπου
ο αισθητήρας φωτισμού τοποθετείται κοντά σε ένα εξωτερικό άνοιγμα, η ανατροφοδότηση είναι
σχετικά μικρότερη από ό,τι είναι σε συστήματα όπου ο αισθητήρας φωτισμού τοποθετείται βαθιά
μέσα στο χώρο. Αυτό συμβαίνει επειδή κοντά στα εξωτερικά ανοίγματα το ποσοστό του φυσικού
φωτισμού είναι μεγαλύτερο από τον τεχνητό φωτισμό. Ομοίως, το αντίθετο ισχύει για έναν
αισθητήρα φωτισμού που τοποθετείται σε μεγαλύτερη απόσταση από τα εξωτερικά ανοίγματα μέσα
σε ένα χώρο. Η απολαβή που αντιστοιχεί στα γεωμετρικά και οπτικά χαρακτηριστικά του χώρου
αντιπροσωπεύει τις πολλαπλές ανακλάσεις της φωτεινής ακτινοβολίας στις επιφάνειες του χώρου.
Ένας χώρος με ανοικτόχρωμες εσωτερικές επιφάνειες θα έχει μεγαλύτερη απολαβή
ανατροφοδότησης από ένα χώρο με σκουρόχρωμες εσωτερικές επιφάνειες. Η απολαβή που
προκαλείται από τη γεωμετρία του δωματίου και τους συντελεστές ανάκλασης των εσωτερικών
επιφανειών σε συνδυασμό με την οπτική και ηλεκτρονική απολαβή του αισθητήρα φωτισμού
καθορίζουν το πραγματικό επίπεδο σημάτων που λαμβάνει και στέλνει ο αισθητήρας φωτισμού [19,
40].
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Τα συστήματα ελέγχου με αισθητήρα φωτισμού κλειστού κύκλου χρησιμοποιούν αρνητική
ανατροφοδότηση (negative feedback) για να ανταποκριθούν στη μεταβαλλόμενη κατανομή του
φωτισμού. Η αρνητική ανατροφοδότηση είναι ένας τρόπος διόρθωσης και αντιστάθμισης λαθών
όπου μια αύξηση στην ακτινοβολία εισόδου προκαλεί μείωση στο σήμα εξόδου του αισθητήρα
φωτισμού, ενώ αντιθέτως μια μείωση στην ακτινοβολία εισόδου προκαλεί αύξηση στο σήμα εξόδου.
Αυτή είναι και η επιθυμητή δράση στον έλεγχο των αισθητήρων φωτισμού. Μια αύξηση στη
ποσότητα του φωτισμού μέσα στο χώρο προκαλεί μείωση στην ένταση του τεχνητού φωτισμού, ενώ
μια μείωση του φυσικού φωτισμού προκαλεί αύξηση του τεχνητού φωτισμού. Ο συνολικός κύκλος
ανατροφοδότησης πληροφοριών ενός συστήματος με αισθητήρες φωτισμού πρέπει να είναι
αρνητικός για να έχουμε ορθή λειτουργία και έτσι ο αντίστοιχος αλγόριθμος ελέγχου στους
αισθητήρες φωτισμού χαρακτηρίζεται από αρνητική ανατροφοδότηση [19, 40].
2.7.3 Χρονική απόκριση αισθητήρα φωτισμού
Η χρονική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού είναι πολύ σημαντική παράμετρος στα συστήματα
όπου ο αισθητήρας φωτισμού συνδέεται με διακόπτη λειτουργίας on/off χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα προσαρμογής της στάθμης φωτισμού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του διακόπτη on/off
που ελέγχεται από έναν αισθητήρα φωτισμού είναι η απότομη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
τεχνητού φωτισμού σε περιπτώσεις όπου τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού προσεγγίζουν τα
επιθυμητά στο επίπεδο εργασίας. Αυτό είναι δυσάρεστο στους περισσότερους χρήστες και ειδικά
στους χρήστες που δεν επιθυμούν αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού, ειδικά όταν οι ίδιοι έχουν
κλείσει χειροκίνητα το διακόπτη [63]. Ο ρόλος της χρονικής απόκρισης είναι η εξομάλυνση αυτού του
φαινομένου με τη χρήση διαφόρων τεχνικών ώστε να μειωθεί η συχνότητα της λειτουργίας του
τεχνητού φωτισμού [64]. Εντούτοις, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και για το λόγο αυτό
υπάρχουν προτάσεις ώστε να υπάρχει ομαλή προσαρμογή της στάθμης φωτισμού και όχι έλεγχος
με διακόπτη on/off [63] χρησιμοποιώντας EDBs. Με τη χρήση των EDBs ο ρόλος της χρονικής
απόκρισης έχει περιορισθεί, αφού η μεταβολή των επιπέδων του τεχνητού φωτισμού δεν γίνεται
αντιληπτή από τους χρήστες. Επίσης τα φωτιστικά σώματα δεν σβήνουν ποτέ αλλά λειτουργούν σε
μια ελάχιστη στάθμη φωτισμού [30, 40]. Επιπλέον στους σύγχρονους αισθητήρες φωτισμού η
συμβολή της χρονικής απόκρισης είναι ελάχιστη σε συνάρτηση με τη συμβολή των αλγόριθμων
ελέγχου στην επεξεργασία του τελικού σήματος του αισθητήρα φωτισμού.
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Κεφάλαιο 3 ο
Αλγόριθμοι ελέγχου και θέση σε λειτουργία των
αισθητήρων φω τισμού
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι βασικοί αλγόριθμοι ελέγχου των αισθητήρων φωτισμού και η
διαδικασία θέσης σε λειτουργία (commissioning). Εν συνεχεία, δίνονται οι λειτουργικές εξισώσεις των
αλγόριθμων καθώς και τα απλοποιημένα κυκλώματα λειτουργία τους και παρουσιάζονται
παραδείγματα για τη θέση σε λειτουργία (commissioning) των αισθητήρων φωτισμού με βάση
πρόσφατες έρευνες. Κατά την περιγραφή ενός συστήματος ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού, ο
αλγόριθμος ελέγχου είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να εξεταστεί αρχικά. Η θέση
σε λειτουργία (commissioning) ενός αισθητήρα φωτισμού αποτελεί επίσης σημαντική παράμετρο για
την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ελέγχου. Η θέση σε λειτουργία ορίζεται ως μια συστηματική
διαδικασία που εξασφαλίζει ότι όλες οι υπολειτουργίες του συστήματος εκμετάλλευσης του φυσικού
φωτισμού δρουν συνεχώς και με αλληλεπίδραση σύμφωνα με τον προκαθορισμένο στόχο του
αρχικού σχεδιασμού για συγκεκριμένες χρήσεις του κτιρίου. Η θέση σε λειτουργία (commissioning)
του αισθητήρα φωτισμού για κάθε αλγόριθμο ελέγχου έχει συγκεκριμένες διαδικασίες, ρυθμίσεις και
εξισώσεις λειτουργίας.

3.1 Χαρακτηρισμός των α λγόριθμ ων ελέ γχου
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό διαφορετικών αλγόριθμων ελέγχου που μπορούν να
αναπτυχθούν για συγκεκριμένες εφαρμογές ελέγχων με αισθητήρες φωτισμού. Ο αλγόριθμος
ελέγχου περιγράφει την ακριβή φύση του σήματος εξόδου του αισθητήρα φωτισμού ως συνάρτηση
των δεδομένων εισόδου. Τα δεδομένα εισόδου στον αλγόριθμο ελέγχου είναι α) το οπτικό σήμα του
αισθητήρα φωτισμού (χωρική και φασματική απόκριση) και β) οι συνολικές ρυθμίσεις που
πραγματοποιούνται όταν γίνεται η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου (Σχήμα 3.1). Η έξοδος από
τον αλγόριθμο ελέγχου είναι ένα σήμα ελέγχου που αποστέλλεται στα συστήματα έναυσης και
λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού (EDBs), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη
στάθμη φωτισμού, ή σε άλλες κεντρικές μονάδες ελέγχου ενός κτιρίου.

Σχήμα 3.1 Δεδομένα εισόδου και σήμα εξόδου του αλγόριθμου ελέγχου.

Σήμερα με την εύκολη επεξεργασία του ψηφιακού σήματος ακόμα και οι πιο πολύπλοκοι αλγόριθμοι
ελέγχου μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Παρά το πλήθος των επιλογών,
χρησιμοποιούνται ακόμη σχετικά απλοί αλγόριθμοι ελέγχου οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί εφόσον
εφαρμόζονται σωστά.
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3.2 Βασικοί τύποι αλγό ριθμ ων ε λέ γχου
Γενικά οι υπάρχοντες αισθητήρες φωτισμού είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν έναν ή και συνδυασμό
των παρακάτω τριών βασικών αλγόριθμων ελέγχου, οι οποίοι εφαρμόζονται εύκολα είτε σε
αναλογικά, είτε σε ψηφιακά συστήματα ελέγχου [19, 37, 40, 41]. Οι βασικοί αλγόριθμοι ελέγχου είναι:


Ολοκληρωτικής λειτουργίας ή επαναφοράς αρχικών συνθηκών (integral reset).



Ανοικτού κύκλου (open loop).



Κλειστού κύκλου (closed loop).

Για κάθε αλγόριθμο ελέγχου υπάρχουν εξισώσεις που είναι χαρακτηριστικές για τη λειτουργία του
(λειτουργικές εξισώσεις αλγόριθμου), οι οποίες ορίζουν α) τη συνολική ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και β) το σήμα του αισθητήρα φωτισμού με την αναλογία του φυσικού και
τεχνητού φωτισμού. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2, η ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και
στον αισθητήρα φωτισμού μπορεί να οριστεί κάθε χρονική στιγμή (t) από το άθροισμα των
αντίστοιχων εντάσεων του φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Έτσι προκύπτει:
ST(t) = SD(t) + SE(t)

(3.1)

ΙT(t) = ΙD(t) + ΙE(t)

(3.2)

όπου, ST(t): το σήμα του αισθητήρα, SD(t): η συνιστώσα του σήματος ST(t) που αφορά το φυσικό
φωτισμό, SE(t): η συνιστώσα του σήματος ST(t) που αφορά τον τεχνητό φωτισμό, IT(t): η συνολική
ένταση του φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας, ID(t): η ένταση του φυσικού φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και IE(t): η ένταση του τεχνητού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.

Σχήμα 3.2 Τομή γραφείου με ανάλυση του σήματος του αισθητήρα φωτισμού και της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας.

Εάν θεωρηθεί ότι ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται έτσι ώστε η φωτεινή απόδοση των φωτιστικών
σωμάτων στο χώρο να ρυθμίζεται ομοιόμορφα, τότε μπορούν να γίνουν οι εξής παραδοχές:
SE(t)= δ(t) * SEm
(3.3)
ΙE(t)= δ(t) * ΙEm

(3.4)

όπου, δ(t): ο συντελεστής σχετικής παραγωγής φωτισμού ή η στάθμη φωτεινού επιπέδου του
τεχνητού φωτισμού (όπου δmin ≤ δ ≤1 και δmin η μικρότερη στάθμη φωτεινού επιπέδου που μπορεί
να οδηγήσει ένα EDB τον τεχνητό φωτισμό), SEm: το σήμα αισθητήρα για δ=1 χωρίς φυσικό φωτισμό
(άρα η ανώτερη στάθμη φωτεινού επιπέδου του τεχνητού φωτισμού) και IEm: η ένταση φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας για δ=1 ομοίως χωρίς φυσικό φωτισμό.
Οι βασικοί αλγόριθμοι ελέγχου και οι λειτουργικές εξισώσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά στις
παρακάτω παραγράφους.

74

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 3ο Αλγόριθμοι ελέγχου και θέση σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού

3.2.1 Αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
3.2.1.1 Λειτουργία αλγόριθμου
Ένας αισθητήρας φωτισμού με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας ή αλλιώς με
αλγόριθμο επαναφοράς αρχικών συνθηκών (integral/reset) ανταποκρίνεται μόνο στον τεχνητό
φωτισμό. Ο αλγόριθμος αυτός προορίζεται για συστήματα κλειστού κύκλου τα οποία έχουν
δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της στάθμης του τεχνητού φωτισμού. Σε ένα σύστημα κλειστού
κύκλου η τάση ελέγχου αυξάνεται ή μειώνεται συνεχώς ώστε να διατηρείται σταθερό το οπτικό σήμα
στον αισθητήρα φωτισμού. Ο αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας έχει μια μόνο
παράμετρο για τη ρύθμιση της θέσης σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα, η οποία
ονομάζεται σημείο προσαρμογής (set point). Επομένως, η θέση σε λειτουργία (commissioning) ενός
αισθητήρα φωτισμού ολοκληρωτικής λειτουργίας περιλαμβάνει τον καθορισμό αυτού του μοναδικού
σημείου προσαρμογής. Για το λόγο αυτό, ο αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και ως έλεγχος συνεχούς προσαρμογής σταθερού
προκαθορισμένου σημείου (continuous dimming, constant setpoint control) [40, 65].
Ένα σύστημα ελέγχου με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας ρυθμίζει την έξοδο του
τεχνητού φωτισμού δ(t) κατάλληλα, ώστε να διατηρείται το σήμα του αισθητήρα ST(t), σε ένα
σταθερό προκαθορισμένο σημείο. Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται ένα γενικό σχεδιάγραμμα
κυκλώματος αλγόριθμου ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας. Η έξοδος του σήματος από το
φωτοκύτταρο τροφοδοτείται σε ένα απλό κύκλωμα ενίσχυσης (summing node of a simple amplifier
integrator circuit).

Σχήμα 3.3 Γενικό σχεδιάγραμμα κυκλώματος αλγόριθμου ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.

Η ρύθμιση του κυκλώματος ελέγχου για τη θέση σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα
πραγματοποιείται στο διάστημα της νύχτας επειδή τότε παράγεται η μέγιστη έξοδος τεχνητού
φωτισμού (δ=1) από το σύστημα φωτισμού, δηλαδή όταν δεν υπάρχει φυσικός φωτισμός. Ο
τεχνητός φωτισμός είναι σε πλήρη ισχύ και το σημείο προσαρμογής ρυθμίζεται έως το σήμα του
αισθητήρα να οριστεί στο προκαθορισμένο σημείο (έστω ότι επιθυμείται επίπεδο φωτισμού 450lux).
Για χαμηλότερες τιμές της έντασης φωτισμού (από το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού των 450lux), το
σήμα του αισθητήρα σχεδόν μηδενίζεται (SEm=0). Με την αύξηση του φυσικού φωτισμού στο χώρο,
η αύξηση του σήματος του φωτοκύτταρου θα οδηγήσει, μέσω της αναστροφής στο κύκλωμα, σε
μείωση του σήματος εξόδου σε βαθμό που καθορίζεται από τους πυκνωτές και τις αντιστάσεις του
κυκλώματος. Αντίστροφα λειτουργεί το κύκλωμα όταν μειώνεται ο φυσικός φωτισμός. Εάν δεν
υπάρχει επαρκής φυσικός φωτισμός τότε το σήμα του αισθητήρα φωτισμού πέφτει κάτω από το
σημείο προσαρμογής (set point) και τότε η τάση ελέγχου διατηρείται στο ανώτατο όριο της με τα
φωτιστικά σώματα να λειτουργούν στη μέγιστη στάθμη παραγωγής φωτισμού. Αντιθέτως, εάν
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

75

Κεφάλαιο 3ο Αλγόριθμοι ελέγχου και θέση σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού

υπάρχει περισσότερος φυσικός φωτισμός, από αυτόν που χρειάζεται το σύστημα για να παραμείνει
το σήμα του αισθητήρα φωτισμού σταθερό, τότε η τάση ελέγχου διατηρείται στο κατώτατο επίπεδο.
Έτσι το σήμα του αισθητήρα φωτισμού αυξάνει πέρα από το σημείο προσαρμογής (set point) και τα
φωτιστικά σώματα λειτουργούν στο κατώτερο επίπεδο προσαρμογής τεχνητού φωτισμού που
μπορεί να προσαρμόσει το EDB (Σχήμα 3.4).

Σχήμα 3.4 Σχέση της στάθμης του τεχνητού φωτισμού με την απόκριση του αισθητήρα για τον αλγόριθμο
ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.

Με τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας, το σύστημα ελέγχου που αποτελείται από
τον αισθητήρα φωτισμού και το EDB έχει μια ορισμένη κλίμακα λειτουργίας μέσα στην οποία
διατηρεί το οπτικό σήμα στον αισθητήρα φωτισμού σταθερό. Η κλίμακα λειτουργίας καθορίζεται
κυρίως από το EDB. Το ανώτερο όριο της κλίμακας καθορίζεται από τη μέγιστη παραγωγή τεχνητού
φωτισμού, όπου τα φωτιστικά σώματα λειτουργούν στη μέγιστη ένταση φωτισμού, ενώ το κατώτερο
όριο είναι η κατώτερη τιμή μείωσης του επίπεδου του τεχνητού φωτισμού δmin που μπορεί να
πραγματοποιήσει το EDB. Ανάλογα με το EDB, η ελάχιστη μείωση του επίπεδου του τεχνητού
φωτισμού (δmin) μπορεί να είναι από 5% έως 20% της μέγιστης παραγωγής του τεχνητού φωτισμού
[56].
Θεωρώντας ότι η ρύθμιση του κυκλώματος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας για τη θέση σε
λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της νυχτερινής
περιόδου, η λειτουργία του αισθητήρα με αυτόν τον αλγόριθμο περιγράφεται από την παρακάτω
εξίσωση:

S T (t )  S Em

(3.5)

Χρησιμοποιώντας τις εξ. (3.1), (3.3) και (3.5) υπολογίζεται ο συντελεστής σχετικής παραγωγής
τεχνητού φωτισμού δ:

  1

SD (t )
SEm

για

0  S D (t )  1   min S Em

(3.6)

Η εξ. (3.6) περιγράφει την εξάρτηση του δ από τη συνιστώσα του φυσικού φωτισμού του σήματος
του αισθητήρα SD(t) για τη λειτουργία ενός συστήματος ολοκληρωτικής λειτουργίας στη δυναμική του
κλίμακα. Για τιμή του SD(t) μεγαλύτερη του (1-δmin)·SEm το σύστημα θα έχει την κατώτερη τιμή του
τεχνητού φωτισμού δmin.
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   min

για

S D (t )  1   min S Em

(3.7)

Εάν η τιμή του SD(t) είναι στην περιοχή της εξ. (3.7), τότε το σύστημα ελέγχου δε λειτουργεί στην
κλίμακα λειτουργίας του. Χρησιμοποιώντας τις εξ. (3.2) και (3.4) στις εξ. (3.6) και (3.7) υπολογίζεται
η συνολική ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας ΙT(t) σε συνάρτηση με το φυσικό φωτισμό
στην επιφάνεια εργασίας ID(t) και στον αισθητήρα SD(t):

 S (t ) 
I T (t )  I D (t )  I Em 1  D 
S Em 

I T (t )  I D (t )   min I Em

για

για

0  S D (t )  1   min S Em

S D (t )  1   min S Em

(3.8)

(3.9)

3.2.1.2 Μειονεκτήματα του αλγόριθμου ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
Η αρχή λειτουργίας του αλγόριθμου ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας (integral/reset) είναι η
διατήρηση του οπτικού σήματος του αισθητήρα φωτισμού σε μια σταθερή προκαθορισμένη τιμή. Εν
τούτοις στις περισσότερες περιπτώσεις, το ίδιο σταθεροποιημένο οπτικό σήμα στον αισθητήρα
φωτισμού δεν αντιστοιχεί πάντα στην ίδια ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας για διάφορους
λόγους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του αισθητήρα.
Σε ένα σύστημα ελέγχου με αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας, οι επιδράσεις α) της κατανομής
του φυσικού φωτισμού και β) της μεγαλύτερης φασματικής ευαισθησίας του αισθητήρα στο φυσικό
φωτισμό είναι καθοριστικές για τη χαμηλή απόδοσή του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγεται
η χρήση του αλγόριθμου ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας σε συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού (daylight harvesting) με αυστηρές απαιτήσεις σε επάρκεια φωτισμού. Ο αλγόριθμος αυτός
χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας για διατήρηση των
επιπέδων του τεχνητού φωτισμού (lumen maintenance), σε χώρους όπου δεν είναι απαραίτητη η
παρουσία φυσικού φωτισμού. Οι επιδράσεις στον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
περιγράφονται παρακάτω.


Επίδραση της κατανομής του φυσικού φωτισμού

Η συνήθης θέση του αισθητήρα φωτισμού δεν είναι στην επιφάνεια εργασίας αλλά στην οροφή ή σε
κάποιον από τους τοίχους (για λόγους εύκολης εγκατάστασης και προστασίας του από τις
δραστηριότητες στο χώρο). Οι μεταβολές της έντασης φωτισμού στην οροφή δεν είναι ανάλογες με
τις μεταβολές της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται
κυρίως στη μεταβολή της κατανομής του φυσικού φωτισμού μέσα σε ένα χώρο σε αντίθεση με τη
σταθερή κατανομή του τεχνητού φωτισμού. Με την είσοδο του φυσικού φωτισμού σε έναν χώρο, η
ένταση φωτισμού στην οροφή αυξάνεται συνήθως πολύ περισσότερο από την ένταση φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας. Επομένως, εάν ο αλγόριθμος ελέγχου διατηρεί σταθερή την ένταση
φωτισμού στην οροφή με την είσοδο του φυσικού φωτισμού στο χώρο, ο αισθητήρας φωτισμού θα
αντιλαμβάνεται λανθασμένα ότι υπάρχει περισσότερος φωτισμός στο χώρο. Έτσι ο αισθητήρας
φωτισμού θα μειώσει τη φωτεινή ροή του τεχνητού φωτισμού και η ένταση φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας θα είναι χαμηλότερη από την προκαθορισμένη τιμή (target value) που είχε τεθεί στο
σύστημα ελέγχου κατά τη ρύθμισή του [60].
 Επίδραση της μεγαλύτερης φασματικής ευαισθησίας του αισθητήρα στο φυσικό φωτισμό
Σε αντίθεση με τη χωρική απόκριση, η φασματική απόκριση ενός αισθητήρα φωτισμού δεν ταυτίζεται
με την απόκριση ενός οργάνου μέτρησης έντασης φωτισμού. Οι αισθητήρες φωτισμού είναι
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συνήθως ευαίσθητοι σε ένα μεγαλύτερο εύρος ακτινοβολιών πέραν του ορατού φάσματος
(περιλαμβάνουν τμήματα υπεριώδους (UV) και υπέρυθρης (IR) ακτινοβολίας), ενώ το όργανο
μέτρησης έντασης φωτισμού έχει αυστηρά φωτοπική απόκριση. Εξαιτίας της φασματικής τους
απόκρισης, οι περισσότεροι αισθητήρες φωτισμού είναι 30% με 40% πιο ευαίσθητοι στο φυσικό απ'
ό,τι στον τεχνητό φωτισμό για την ίδια ποσότητα έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας [54].
Για το λόγο αυτό, ο αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας μειώνει τα επίπεδα του τεχνητού
φωτισμού περισσότερο από ότι χρειάζεται με την παρουσία φυσικού φωτισμού. Έτσι, η επίδραση
του φυσικού φωτισμού στον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας, με την υπερβολική
μείωση των επιπέδων φωτισμού, μεταβάλλει δυσανάλογα την ένταση φωτισμού ανάμεσα στο
επίπεδο εργασίας και στην οροφή [8, 65, 66].
3.2.1.3 Μη αποδοτική λειτουργία αλγόριθμου ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας σε
σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού
Σε έναν τυπικό χώρο η αναλογία έντασης φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και την οροφή
είναι συνήθως α) 5:1 για τον τεχνητό φωτισμό και β) 1:1 για το φυσικό φωτισμό [60]. Έστω ότι το
επιθυμητό επίπεδο της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας είναι 500lux, το οποίο μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με τον τεχνητό φωτισμό (λειτουργία στη μέγιστη ένταση φωτισμού). Οπότε χωρίς
την ύπαρξη φυσικού φωτισμού, η ένταση φωτισμού στην οροφή θα είναι 100lux, αφού η αναλογία
έντασης φωτισμού είναι 5:1 ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας (500lux) και την οροφή για τον τεχνητό
φωτισμό (Σχήμα 3.5). Έτσι ο αισθητήρας φωτισμού που βρίσκεται στην οροφή ρυθμίζεται να
διατηρεί αυτό το επίπεδο των 100lux στην οροφή (ή των 500lux στην επιφάνεια εργασίας).

Σχήμα 3.5 Αναλογία έντασης φωτισμού ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και την οροφή για την κατανομή του
τεχνητού φωτισμού (5:1).

Σχήμα 3.6 Αναλογία έντασης φωτισμού ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και την οροφή για την κατανομή του
φυσικού φωτισμού (1:1).
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Έστω ότι, παράλληλα με την εφαρμογή του τεχνητού φωτισμού (500lux στην επιφάνεια εργασίας),
εισέρχεται και φυσικός φωτισμός στο χώρο αυξάνοντας την ένταση στην επιφάνεια κατά 250lux. Με
βάση την αναλογία έντασης φωτισμού ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και την οροφή (1:1, για το
φυσικό φωτισμό), ο φυσικός φωτισμός προκαλεί αύξηση στη συνολική ένταση φωτισμού στην
οροφή κατά 250lux (Σχήμα 3.6). Οπότε ο αισθητήρας φωτισμού αντιλαμβάνεται αθροιστικά 350lux,
250lux από το φυσικό και 100lux από τον τεχνητό φωτισμό. Όμως ο αισθητήρας, αφού έχει
ρυθμιστεί να διατηρεί 100lux στην οροφή, προσπαθεί να μειώσει την ένταση φωτισμού που
λαμβάνει (στην οροφή) στη τιμή 100lux. Έτσι η συνεισφορά του τεχνητού φωτισμού μειώνεται
αναγκαστικά στα 0lux. Αυτή η αντίδραση μειώνει τα επίπεδα έντασης φωτισμού στην οροφή και στο
επίπεδο εργασίας. Έτσι, η συνολική ένταση φωτισμού παρέχεται πλέον μόνο από το φυσικό
φωτισμό και είναι 250lux (και στην οροφή και στην επιφάνεια εργασίας). Μόνο με το φυσικό
φωτισμό, η οροφή είναι ακόμα αρκετά φωτεινή (250lux) και σύμφωνα με τη ρύθμιση του αισθητήρα
φωτισμού (με τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας) καλύπτεται η προκαθορισμένη
τιμή (set point) στην οροφή 100lux. Παρόλα αυτά η ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας είναι
250lux (ο αισθητήρας έχει απενεργοποιήσει τον τεχνητό φωτισμό), η μισή μόνο από την επιθυμητή
τιμή των 500lux. Η κατάσταση θα ήταν ακόμα χειρότερη εάν ο φυσικός φωτισμός παρείχε ακριβώς
100lux. Ο αισθητήρας φωτισμού θα μείωνε πάλι τον τεχνητό φωτισμό στο ελάχιστο ή θα τον έκλεινε
εντελώς αφήνοντας μόνο 100lux στην επιφάνεια εργασίας δηλαδή στο ένα πέμπτο της επιθυμητής
έντασης φωτισμού.
3.2.2 Αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού κύκλου
3.2.2.1 Λειτουργία αλγόριθμου
Ένας αισθητήρας φωτισμού με αλγόριθμο ελέγχου ανοικτού κύκλου (open loop) ανταποκρίνεται
μόνο στο φυσικό φωτισμό. Η τοποθέτηση του αισθητήρα γίνεται α) εξωτερικά του κτιρίου (Σχήμα
3.7) ή β) εσωτερικά κοντά στο εξωτερικό άνοιγμα του χώρου που ελέγχει (για να ανιχνεύει μόνο
φυσικό φωτισμό). Έτσι ο αισθητήρας ανάλογα με τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού που ανιχνεύει,
ελέγχει το επίπεδο παραγωγής τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό του χώρου.

Σχήμα 3.7 Αισθητήρας φωτισμού στο εξωτερικό του κτιρίου με αλγόριθμο ελέγχου ανοικτού κύκλου.

Γενικά ο αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού κύκλου μπορεί να οριστεί ως μια συνάρτηση, όπου η σχετική
παραγωγή τεχνητού φωτισμού δ(t) είναι γραμμική συνάρτηση του σήματος του αισθητήρα φωτισμού
SΤ(t):

  MST (t )  1

(3.10)
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Στο Σχήμα 3.8 παρουσιάζεται ένα απλοποιημένο σχεδιάγραμμα κυκλώματος αλγόριθμου ελέγχου
ανοικτού κύκλου. Η έξοδος του σήματος από το φωτοκύτταρο τροφοδοτείται σε ένα κύκλωμα
ενίσχυσης με αρνητική ανάδραση και μεταβλητή απολαβή (summing node with negative feedback,
variable-gain, operational amplifier circuit).

Σχήμα 3.8 Γενικό σχεδιάγραμμα κυκλώματος αλγόριθμου ελέγχου ανοικτού κύκλου.

Το κύκλωμα έχει σχεδιαστεί θεωρώντας ότι ένα μηδενικό σήμα αισθητήρα αντιστοιχεί στη μέγιστη
έξοδο φωτισμού (Σχήμα 3.9). Η τάση ελέγχου του συστήματος φωτισμού ή αλλιώς η ένταση
φωτισμού είναι αντιστρόφως ανάλογη με το σήμα του αισθητήρα φωτισμού. Όσο μεγαλύτερο
δηλαδή είναι το σήμα του αισθητήρα φωτισμού τόσο χαμηλότερη θα είναι η τάση ελέγχου ή αλλιώς η
ένταση φωτισμού. Χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ο οποίος δεν θα είναι ευαίσθητος στον τεχνητό
φωτισμό (ή δεν έρχεται σε επαφή με τον τεχνητό φωτισμό), θα ισχύει η απαιτούμενη συνθήκη SEm=0
(όπου SEm το σήμα αισθητήρα για πλήρη απόδοση τεχνητού φωτισμού χωρίς φυσικό φωτισμό). Ο
αλγόριθμος ανοικτού κύκλου έχει μια ρυθμιζόμενη παράμετρο. Αυτή η παράμετρος στο
σχεδιάγραμμα του κυκλώματος είναι μια απολαβή ενίσχυσης και ρυθμίζεται μεταβάλλοντας την τιμή
της αντίστασης ανατροφοδότησης (ρύθμιση κλίμακας για βαθμονόμηση, Σχήμα 3.8). Η ρυθμιζόμενη
παράμετρος αντιστοιχεί στη μεταβολή του συντελεστή Μ στην εξ. (3.10). Ο συντελεστής Μ είναι η
σταθερά αναλογίας μεταξύ της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και του σήματος του
αισθητήρα φωτισμού, κάτω από κατάλληλες συνθήκες φυσικού φωτισμού. Αυτή η σταθερά
αναλογίας (συντελεστής Μ) είναι η κλίση της καμπύλης της απόκρισης του αλγόριθμου ανοικτού
κύκλου (Σχήμα 3.9).

Σχήμα 3.9 Σχέση της στάθμης του τεχνητού φωτισμού με την απόκριση του αισθητήρα για τον αλγόριθμο
ανοικτού κύκλου.
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Ο αισθητήρας φωτισμού με αλγόριθμο ανοικτού κύκλου τίθεται σε λειτουργία (commissioning) κατά
τη διάρκεια της ημέρας. O χρήστης ρυθμίζει την απολαβή του αισθητήρα φωτισμού έτσι ώστε να
ρυθμίσει τις ιδανικές συνθήκες κατανομής του φυσικού φωτισμού στο χώρο με στόχο τον καθορισμό
της βέλτιστης λειτουργίας του συστήματος ελέγχου. Ρυθμίζοντας την απολαβή του αισθητήρα
φωτισμού ορίζεται η σταθερά αναλογίας Μ, η οποία καθορίζεται από το σήμα του αισθητήρα
φωτισμού το οποίο αντιστοιχεί στο επιλεγμένο επίπεδο φυσικού φωτισμού.
Χρησιμοποιώντας τις εξ. (3.1), (3.3) και (3.10) και λύνοντας ως προς το συντελεστή σχετικής
παραγωγής τεχνητού φωτισμού δ, προκύπτει:



MS D (t )   1
1 - MS Em

   min

για

για

0  S D (t ) 

S D (t ) 

 min 1  MS Em   1
M

 min 1  MS Em   1
M

(3.11)

(3.12)

Η σταθερά αναλογίας Μ μπορεί να περιγραφεί συναρτήσει των τιμών της έντασης φυσικού
φωτισμού τη χρονική στιγμή της ημερήσιας ρύθμισης του συστήματος tcal. Αυτό γίνεται θεωρώντας
ότι το σύστημα ρυθμίζεται έτσι ώστε το συνολικό επίπεδο φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας να
καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού εκείνη τη χρονική στιγμή. Χρησιμοποιώντας την εξ. (3.2) για τη
χρονική στιγμή tcal, προκύπτει ΙT(tcal)=ΙEm=ΙD(tcal) + ΙE(tcal).
Χρησιμοποιώντας την εξ. (3.11) προκύπτει:

M

I D ( t cal )S Em

I D ( t cal )
 I Em S Em  I Em S D (t cal )

(3.13)

Ο αισθητήρας φωτισμού για ένα σύστημα ανοικτού κύκλου είναι κατά πολύ περισσότερο ευαίσθητος
στις μεταβολές του φυσικού φωτισμού παρά του τεχνητού φωτισμού, όπως έχει αναφερθεί και
παραπάνω. Οπότε οι δύο πρώτοι όροι του παρανομαστή της εξ. (3.13) είναι πολύ μικρότεροι από
τον τρίτο όρο. Έτσι η σταθερά αναλογίας Μ μπορεί να χαρακτηρισθεί ανάλογη του πηλίκου
ΙD(tcal)/SD(tcal).
Για τη συνολική ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για συστήματα ανοικτού κύκλου
χρησιμοποιώντας τις εξ. (3.11) και (3.12) με τις εξ. (3.2) και (3.4) προκύπτει αντίστοιχα:

 1  MS Em   1
 1  MS D (t ) 
 για 0  S D (t )  min
I T (t )  I D (t )  I Em 
M
 1 - MS Em 
I T (t )  ID (t )   min IEm

για

S D (t ) 

 min 1  MS Em   1
M

(3.14)

(3.15)

3.2.2.2 Μειονεκτήματα του αλγόριθμου ελέγχου ανοικτού κύκλου
Σε ένα σύστημα ανοικτού κύκλου (open loop) δε χρησιμοποιείται κανένας έλεγχος ανατροφοδότησης
στοιχείων. Αυτό είναι μειονέκτημα του αλγόριθμου ανοικτού κύκλου αφού το σύστημα ελέγχου δεν
μπορεί να αντιληφθεί και έτσι να αντισταθμίσει ή να διορθώσει οποιεσδήποτε αλλαγές στην
κατανομή του συνολικού φωτισμού στο εσωτερικό του κτιρίου. Το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου δε
μπορεί να αντιληφθεί τη μείωση του φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό του χώρου, όπως συμβαίνει
όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τα σκίαστρα του εξωτερικού ανοίγματος. Οπότε αδυνατεί να αποκριθεί
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

81

Κεφάλαιο 3ο Αλγόριθμοι ελέγχου και θέση σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού

ανάλογα, δηλαδή με αύξηση του τεχνητού φωτισμού στο συγκεκριμένο παράδειγμα και να
αντισταθμίσει την έλλειψη φωτισμού με τις αντίστοιχες ποσότητες που απαιτούνται.
Ένας αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού κύκλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρο με σχετική διάταξη
κλειστού κύκλου (να τοποθετείται δηλαδή έτσι ώστε να λαμβάνει και τεχνητό φωτισμό) αλλά δεν θα
είναι ακόλουθος στην ορθή λειτουργία για αυτή την εφαρμογή. Το σύστημα ελέγχου δεν θα είναι
ποτέ σε θέση να παρέχει το μέγιστο επίπεδο τεχνητού φωτισμού. Σύμφωνα με την καμπύλη
απόκρισης του ελέγχου ανοικτού κύκλου, όταν το σήμα στον αισθητήρα φωτισμού είναι μεγαλύτερο
από το μηδέν, τότε το επίπεδο φωτισμού θα είναι πάντα μικρότερο από το μέγιστο. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα, ο τεχνητός φωτισμός να είναι πάντα μειωμένος όταν υπάρχει παρουσία φυσικού
φωτισμού και να μην μπορεί ποτέ να πάρει τη μέγιστη τιμή του [19, 40].
3.2.3 Αλγόριθμος ελέγχου κλειστού κύκλου
3.2.3.1 Λειτουργία αλγόριθμου
Ένας αισθητήρας φωτισμού με αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου (closed loop) ανταποκρίνεται
τόσο στο φυσικό φωτισμό όσο και στον τεχνητό φωτισμό. Ο αισθητήρας φωτισμού τοποθετείται στο
εσωτερικό του χώρου και στοχεύει άμεσα στο επίπεδο εργασίας με σκοπό να διατηρήσει τα επίπεδα
του φωτισμού στα επιθυμητά όρια.
Ένα σύστημα κλειστού κύκλου ρυθμίζει τα επίπεδα του τεχνητού φωτισμού ώστε η σχετική
παραγωγή τεχνητού φωτισμού δ(t) να είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ του σήματος
του αισθητήρα φωτισμού SΤ(t) και του σήματος του αισθητήρα, όταν υπάρχει μέγιστη παραγωγή
τεχνητού φωτισμού (δηλαδή δ=1) χωρίς φυσικό φωτισμό (SEm).

  MST (t )  SEm   1

(3.16)

Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζεται ένα απλοποιημένο σχεδιάγραμμα κυκλώματος αλγόριθμου ελέγχου
κλειστού κύκλου. Το κύκλωμα είναι παρόμοιο με εκείνο του αλγόριθμου ανοικτού κύκλου, όπου η
έξοδος του σήματος από το φωτοκύτταρο τροφοδοτείται σε ένα κύκλωμα ενίσχυσης με αρνητική
ανάδραση και μεταβλητή απολαβή (summing node with negative feedback, variable-gain,
operational amplifier circuit). Δηλαδή, και σε αυτό το σύστημα ελέγχου, χρησιμοποιείται αρνητική
ανατροφοδότηση για την απόκριση του αισθητήρα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού στο
χώρο.

Σχήμα 3.10 Γενικό σχεδιάγραμμα κυκλώματος αλγόριθμου ελέγχου κλειστού κύκλου.

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση αύξησης της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας στον
αισθητήρα, από μια αύξηση του φυσικού φωτισμού, προκαλείται μείωση του σήματος εξόδου άρα
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ελάττωση του τεχνητού φωτισμού και αντίστροφα. Σε αντίθεση όμως με το κύκλωμα του αλγόριθμου
ανοικτού κύκλου που επιτρέπει τη ρύθμιση μιας μόνο παραμέτρου, της σταθεράς αναλογίας Μ (σαν
απολαβή ενίσχυσης), το κύκλωμα αλγόριθμου κλειστού κύκλου επιτρέπει και τη ρύθμιση μιας
δεύτερης παραμέτρου. Η δεύτερη παράμετρος είναι ένα σημείο αντιστάθμισης (offset), το οποίο
καθορίζει την τιμή του σήματος του αισθητήρα από όπου ξεκινά η μείωση των επιπέδων τεχνητού
φωτισμού.
Στο Σχήμα 3.11 παρουσιάζεται το σημείο αντιστάθμισης (offset) στην αρχή της καμπύλης
προσαρμογής της φωτεινής στάθμης του τεχνητού φωτισμού, το οποίο αποτελεί και τη διαφορά
ανάμεσα στον αλγόριθμο κλειστού και ανοικτού κύκλου. Η αντιστάθμιση αυτή αποτρέπει τη μείωση
της στάθμης φωτισμού έως το σήμα στον αισθητήρα φωτισμού φθάσει την επιθυμητή τιμή (SEm) που
έχει επιλεγεί σαν σημείο προσαρμογής (set point). Έτσι ο αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά σε συστήματα κλειστού κύκλου.

Σχήμα 3.11 Σχέση της στάθμης του τεχνητού φωτισμού με την απόκριση του αισθητήρα για τον αλγόριθμο
κλειστού κύκλου.

Συνοπτικά οι δύο παράμετροι που ρυθμίζονται στον αλγόριθμο κλειστού κύκλου είναι:


Σταθερά αναλογίας Μ: Είναι η απολαβή ενίσχυσης μεταξύ του επιπέδου έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και του σήματος του αισθητήρα φωτισμού. Γραφικά (Σχήμα 3.11), είναι η
κλίση της καμπύλης της σχέσης της φωτεινής στάθμης του τεχνητού φωτισμού με την απόκριση
του αισθητήρα φωτισμού. Η ρύθμισή της πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Σημείο αντιστάθμισης (offset) SEm: Είναι η τιμή του σήματος του αισθητήρα όπου γίνεται η
έναρξη της μείωσης του τεχνητού φωτισμού. Η ρύθμισή της πραγματοποιείται σε συνθήκες
πλήρης συσκότισης και για αυτό πραγματοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι δύο αυτές παράμετροι, σε μια συστηματική διαδικασία θέσης σε λειτουργία (commissioning) του
αισθητήρα φωτισμού, πρέπει να ρυθμίζονται ανεξάρτητα [19, 40, 41, 65].
Με την αντικατάσταση των εξ. (3.1) και (3.2) στην εξ. (3.16) η σχετική παραγωγή τεχνητού φωτισμού
δ(t) μπορεί να εκφραστεί με την ανεξάρτητη συνιστώσα φυσικού φωτισμού του σήματος του
αισθητήρα φωτισμού SD(t). Επιλύνοντας ως προς δ(t) προκύπτει:

 

 min 1  MS Em   1
1  M S D (t )  S Em 
 S Em
για 0  S D (t ) 
1 - MS Em
M

(3.17)
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Όταν η τιμή της συνιστώσας SD(t) υπερβεί την κλίμακα που δίνεται παραπάνω τότε:

   min

για

S D (t ) 

 min 1  MS Em   1
 S Em
M

(3.18)

Όπως και στην περίπτωση του αλγόριθμου ανοικτού κύκλου η τιμή της σταθεράς αναλογίας Μ στις
παραπάνω λειτουργικές εξισώσεις καθορίζεται από τη θέση σε λειτουργία (commissioning) και
ρύθμιση του συστήματος φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το σύστημα φωτισμού ρυθμίζεται
τη χρονική στιγμή όπου κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα
(tcal) επιτυγχάνονται τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού (τιμή έντασης φωτισμού σχεδιασμού) IEm στην
επιφάνεια εργασίας. Έτσι κάποιος μπορεί να εκφράσει τη σταθερά αναλογίας Μ ανάλογα με τις
συνθήκες του φυσικού φωτισμού που επικρατούν τη χρονική στιγμή tcal χρησιμοποιώντας τις εξ.
(3.2) και (3.4) στην εξ. (3.17). Έτσι προκύπτει:

M 

I D (t cal )
I D (t cal )S Em  I Em S D (t cal )

(3.19)

Τελικώς για τη συνολική ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για συστήματα κλειστού κύκλου
χρησιμοποιώντας τις εξ. (3.17) και (3.18) με τις εξ. (3.2) και (3.4) προκύπτουν αντίστοιχα:

 1  MS D (t )  S Em  

I T (t )  I D (t )  I Em 
1
MS

Em

για

0  S D (t ) 

I T (t )  I D (t )   min I Em

για

(3.20)

 min 1  MS Em   1
 S Em
M

S D (t ) 

 min 1  MS Em   1
 S Em (3.21)
M

3.2.3.2 Πλεονεκτήματα του αλγορίθμου ελέγχου κλειστού κύκλου
Οι λόγοι που κάνουν τον έλεγχο κλειστού κύκλου καταλληλότερο αλγόριθμο για τα συστήματα
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού είναι:


Η ρύθμιση αναλογίας των επιπέδων προσαρμογής φωτισμού και του σήματος του
αισθητήρα φωτισμού

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος επειδή λειτουργεί σε ένα σύστημα κλειστού κύκλου χρησιμοποιώντας
ανατροφοδότηση μπορεί να αντισταθμίσει τις αλλαγές στα επίπεδα φωτισμού μέσα σε ένα χώρο.
Επομένως, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κρατήσει τα επίπεδα φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας
πάνω από μια σταθερή προκαθορισμένη τιμή συγκρινόμενος με τους προαναφερόμενους
αλγόριθμους [41, 48, 51]. Ο αλγόριθμος κλειστού κύκλου, όπως και ο αλγόριθμος ανοικτού κύκλου,
χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα στον καθορισμό της σταθεράς αναλογίας Μ (μεταξύ των επιπέδων
προσαρμογής φωτισμού και του σήματος του αισθητήρα φωτισμού). Η ευελιξία αυτή επιτρέπει
ταυτόχρονα την αύξηση των επιπέδων φωτισμού στο επίπεδο εργασίας καθώς εισέρχεται φυσικός
φωτισμός στο χώρο και τη διατήρηση μιας σταθερής έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας. Αν
και ο αλγόριθμος επιτρέπει την αύξηση των επιπέδων φωτισμού λόγω της εισόδου του φυσικού
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φωτισμού, μελέτες παρουσιάζουν τους χρήστες να προτιμούν συχνά ακόμα πιο υψηλά επίπεδα
φωτισμού με την παρουσία φυσικού φωτισμού [67].


Η αντιστάθμιση δύο διαφορετικών φασματικών πηγών φωτισμού

Ο αλγόριθμος ελέγχου ανταποκρίνεται καλύτερα στον έλεγχο δύο διαφορετικών φασματικών πηγών
φωτισμού (τεχνητού και φυσικού φωτισμού). Αυτό πραγματοποιείται με τις ρυθμίσεις των δυο
παραμέτρων του κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η λειτουργία του ελέγχου θα ήταν
ακριβής, εάν η φασματική κατανομή του φυσικού φωτισμού ήταν συνεχώς σταθερή. Όμως, το
φάσμα ακτινοβολιών του φυσικού φωτισμού και η σχετική κατανομή στο χώρο δεν είναι ποτέ
σταθερή. Στην πράξη ο έλεγχος με παρουσία φυσικού φωτισμού δεν είναι ποτέ ακριβής [54]. Βέβαια,
οι μεταβολές της φασματικής κατανομής του φυσικού φωτισμού λόγω διαφορετικών καταστάσεων
ουρανού (π.χ. από αίθριο σε νεφοσκεπή ουρανό) είναι κατά πολύ μικρότερες από τις διαφορές στη
φασματική κατανομή μεταξύ του φυσικού φωτισμού και των πηγών τεχνητού φωτισμού (π.χ.
λαμπτήρες φθορισμού). Έτσι, αφού στον αλγόριθμο κλειστού κύκλου υπάρχει ρύθμιση για τη θέση
σε λειτουργία του αισθητήρα τόσο για το φυσικό όσο και τον τεχνητό φωτισμό, η ακρίβεια
λειτουργίας του είναι υψηλή. Αντιθέτως, αφού στον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας υπάρχει
ρύθμιση για τη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα μόνο για τον τεχνητό φωτισμό, οι τεράστιες
διαφορές μεταξύ των κατανομών του τεχνητού και του φυσικού φωτισμού οδηγούν στην αποτυχία
λειτουργίας του σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Οι σχετικά μικρές μεταβολές
στην κατανομή του φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια μιας ημέρας ή του έτους δεν τον
επηρεάζουν.
3.2.3.3 Λειτουργία ελέγχου κλειστού κύκλου
Ο αλγόριθμος κλειστού κύκλου χρησιμοποιεί ανατροφοδότηση για να συγκρίνει συνεχώς το σήμα
του αισθητήρα φωτισμού με την προκαθορισμένη τιμή της έντασης φωτισμού που έχουμε θέσει ως
στόχο (ρύθμιση του set point). Με βάση το προκαθορισμένο σημείο παράγεται ένα σήμα
ενημέρωσης για λάθος (error signal). Το σήμα ενημέρωσης για λάθος καθορίζει την κατεύθυνση και
το ποσό της μεταβολής του σήματος ελέγχου του τεχνητού φωτισμού. Η αρνητική ανατροφοδότηση
χρησιμοποιείται έτσι ώστε ένα θετικό σήμα ενημέρωσης για λάθος (error signal) να οδηγήσει στη
μείωση των επιπέδων του τεχνητού φωτισμού ενώ ένα αρνητικό να οδηγήσει σε αύξηση. Ο
αλγόριθμος κλειστού κύκλου αντισταθμίζει τις διαφορές στην κατανομή του φάσματος των
ακτινοβολιών μεταξύ του τεχνητού και του φυσικού φωτισμού, αυξάνοντας την τιμή που έχουμε θέση
ως στόχο (target value) καθώς το σήμα του αισθητήρα φωτισμού αυξάνεται. Επομένως, όταν
εισέρχεται φυσικός φωτισμός στο χώρο, το σήμα του αισθητήρα φωτισμού αυξάνεται ταυτόχρονα με
την προκαθορισμένη τιμή της έντασης φωτισμού που έχουμε θέση ως στόχο (target value). Με
αυτήν τη διαδικασία η ένταση φωτισμού αναφοράς στην οροφή, εκεί όπου βρίσκεται ο αισθητήρας
φωτισμού, αυξάνεται αναλογικά περισσότερο από την ένταση αναφοράς φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας. Δηλαδή, εάν η ένταση φωτισμού αναφοράς στην οροφή ήταν 100lux και στο επίπεδο
εργασίας 500lux, με την αύξηση του φυσικού φωτισμού, η ένταση φωτισμού αναφοράς στην οροφή
αυξάνει αναλογικά και αυτή (π.χ. γίνεται 150lux). Στον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής
λειτουργίας η ένταση φωτισμού αναφοράς στην οροφή παραμένει σταθερή 100lux. Λόγω της
διαδικασίας αυτής, ο αλγόριθμος κλειστού κύκλου αναφέρεται και ως αλγόριθμος μετακινούμενου
προκαθορισμένου σημείου (sliding set point control) [19, 40, 41, 65].
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3.2.3.4 Παράδειγμα λειτουργίας ελέγχου κλειστού κύκλου σε σύστημα εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού
Έστω ότι το επιθυμητό επίπεδο της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας είναι 500lux, το οποίο
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τεχνητό φωτισμό (λειτουργία 100%). Οπότε χωρίς φυσικό φωτισμό, η
ένταση φωτισμού στην οροφή θα είναι 100lux, αφού η αναλογία έντασης φωτισμού ανάμεσα στο
επίπεδο εργασίας και την οροφή για τον τεχνητό φωτισμό είναι 5:1 [60]. Ο αισθητήρας φωτισμού
βρίσκεται στην οροφή και τίθεται σε λειτουργία (commissioning) ρυθμίζοντας δυο παραμέτρους
(αναγκαίες για τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου).
1. Το σημείο αντιστάθμισης (offset) ρυθμίζεται στα 100lux (με νυχτερινή ρύθμιση). Τα 100lux είναι
η τιμή αναφοράς της έντασης φωτισμού στην οροφή όπου ξεκινά η μείωση του τεχνητού
φωτισμού όταν εισέρχεται φυσικός φωτισμός στο χώρο.
2. Στη συνέχεια ρυθμίζεται η αναλογία σταθεράς Μ (της έντασης φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
στην επιφάνεια εργασίας και του σήματος του αισθητήρα). Η αναλογία ρυθμίζεται (ημερησίως)
στα -0,25% ανά lux. Η αναλογία σταθεράς Μ αντιστοιχεί ουσιαστικά στην κλίση της καμπύλης
της συνάρτησης της φωτεινής στάθμης του τεχνητού φωτισμού σε συνάρτηση με την απόκριση
του αισθητήρα φωτισμού. Για την κατανόηση του παραδείγματος, η αναλογία σταθεράς Μ 0,25% ανά lux, μπορεί να εκφρασθεί και ως ποσοστό μείωσης φωτισμού ανά μονάδα αύξησης
του σήματος του αισθητήρα φωτισμού.
Έστω ότι, παράλληλα με τη χρήση του τεχνητού φωτισμού (500lux στην επιφάνεια εργασίας),
εισέρχεται και φυσικός φωτισμός στο χώρο ο οποίος προσθέτει 250lux στην επιφάνεια εργασίας. Με
βάση την αναλογία έντασης φωτισμού ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και την οροφή (1:1, για το
φυσικό φωτισμό), ο φυσικός φωτισμός προσθέτει και 250lux στην συνολική ένταση φωτισμού της
οροφής. Οπότε ο αισθητήρας φωτισμού αντιλαμβάνεται αθροιστικά 350lux, 250lux από το φυσικό
και 100lux από τον τεχνητό φωτισμό, δηλαδή 250lux παραπάνω από το προκαθορισμένο σημείο
(setpoint) των 100lux.

Σχήμα 3.12 Γραφική απεικόνιση ενός παραδείγματος λειτουργίας με έλεγχο κλειστού κύκλου.

Ο αισθητήρας φωτισμού (με τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου) μεταβαίνει από ενδιάμεσα στάδια
προσαρμογής του επίπεδου φωτισμού μέχρι να καταλήξει στο τελικό επιθυμητό επίπεδο φωτισμού.
Τα ενδιάμεσα βήματα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:
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αναγκάζει τον αισθητήρα φωτισμού (μέσω του αλγόριθμου) να υπολογίσει το ποσοστό μείωσης
του τεχνητού φωτισμού (dimming level). Το ποσοστό μείωσης θα είναι 62,5% (-0,25% Χ 250lux).
Έτσι τα φωτιστικά σώματα θα παράγουν 37,5lux στην οροφή (παραγωγή 37,5%: 100lux –
[62,5% Χ 100lux]). Η συνολική ένταση φωτισμού στην οροφή τώρα θα είναι 287,5lux (37,5lux
από τον τεχνητό φωτισμό και 250lux από το φυσικό φωτισμό). Η συνολική ένταση φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας θα είναι τώρα 437,5lux. Τα 187,5lux είναι από τον τεχνητό φωτισμό (37,5lux
ένταση φωτισμού στην οροφή X 5:1 αναλογία έντασης φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας
και την οροφή για τον τεχνητό φωτισμό) και τα 250 lux από το φυσικό φωτισμό (Σχήμα 3.12).


Δεύτερο Στάδιο: Η νέα τιμή έντασης φωτισμού στην οροφή είναι 287,5lux, κατά 187,5lux
μεγαλύτερη από την τιμή αντιστάθμισης (offset). Έτσι ο αισθητήρας φωτισμού υπολογίζει το
νέο ποσοστό μείωσης του τεχνητού φωτισμού (dimming level) το οποίο είναι 46,9% (-0,25% Χ
187,5lux). Έτσι τα φωτιστικά σώματα θα παράγουν 53,1lux στην οροφή (παραγωγή 53,1%: 100
lux – [46,9% Χ 100lux]). Η συνολική ένταση φωτισμού στην οροφή θα είναι τώρα 303,1lux
(53,1lux από τον τεχνητό φωτισμό και 250lux από το φυσικό φωτισμό). Η συνολική ένταση
φωτισμού στο επίπεδο εργασίας θα είναι τώρα 515,5lux. Τα 265,5lux (53,1lux X 5:1) είναι από
τον τεχνητό φωτισμό και τα 250lux από το φυσικό φωτισμό (Σχήμα 3.12).



Τρίτο Στάδιο: Η νέα τιμή έντασης φωτισμού στην οροφή είναι 303,1lux, κατά 203,1lux
μεγαλύτερη από την τιμή αντιστάθμισης (offset). Έτσι ο αισθητήρας φωτισμού υπολογίζει το
νέο ποσοστό μείωσης του τεχνητού φωτισμού (dimming level) το οποίο είναι 50,8% (-0,25% Χ
203,1lux). Έτσι τα φωτιστικά σώματα θα παράγουν 49,2lux στην οροφή (παραγωγή 49,2%: 100
lux – [50,8% Χ 100lux]). Η συνολική ένταση φωτισμού στην οροφή θα είναι τώρα 299,2lux
(49,2lux από τον τεχνητό φωτισμό και 250lux από το φυσικό φωτισμό). Η συνολική ένταση
φωτισμού στο επίπεδο εργασίας θα είναι τώρα 496lux. Τα 246lux (49,2 lux X 5:1) είναι από τον
τεχνητό φωτισμό και τα 250lux από το φυσικό φωτισμό (Σχήμα 3.12).



Τέταρτο Στάδιο: Η νέα τιμή έντασης φωτισμού στην οροφή είναι 299,2lux, κατά 199,2lux
μεγαλύτερη από την τιμή αντιστάθμισης (offset). Έτσι ο αισθητήρας φωτισμού υπολογίζει το
νέο ποσοστό μείωσης του τεχνητού φωτισμού (dimming level) το οποίο είναι 49,8% (-0,25% Χ
199,2lux). Έτσι τα φωτιστικά σώματα θα παράγουν 50,2lux στην οροφή (παραγωγή 50,2%: 100
lux – [49,8% Χ 100lux]). Η συνολική ένταση φωτισμού στην οροφή θα είναι τώρα 300,2lux
(50,2lux από τον τεχνητό φωτισμό και 250lux από το φυσικό φωτισμό). Η συνολική ένταση
φωτισμού στο επίπεδο εργασίας θα είναι τώρα 501lux. Τα 251lux (50,2 lux X 5:1) είναι από τον
τεχνητό φωτισμό και τα 250lux από το φυσικό φωτισμό.



Πέμπτο Στάδιο: Η νέα ένταση φωτισμού στην οροφή είναι 300,2lux, κατά 200,2 lux μεγαλύτερη
από την τιμή αντιστάθμισης (offset). Έτσι ο αισθητήρας φωτισμού υπολογίζει το νέο ποσοστό
μείωσης του τεχνητού φωτισμού (dimming level) το οποίο είναι 50,1%.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος το ποσοστό μείωσης του τεχνητού φωτισμού (dimming level)
πλησιάζει γρήγορα το 50%. Η ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας είναι τελικώς 250lux από
τεχνητό φωτισμό (το τελικό ποσοστό μείωσης του τεχνητού φωτισμού είναι 50%) και 250lux από το
φυσικό φωτισμό. Έτσι η συνολική ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας είναι ίση με την
επιθυμητή τιμή των 500lux. Αυτή η διαδικασία προσαρμογής είναι είτε συνεχής για αναλογικές
συσκευές ελέγχου, είτε με μικρά επαναλαμβανόμενα βήματα για ψηφιακό έλεγχο. Συνεπώς, τα
ενδιάμεσα βήματα που παρουσιάστηκαν σε αυτό το παράδειγμα δεν είναι συνήθως αντιληπτά από
το ανθρώπινο μάτι.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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3.2.4 Λειτουργικές εξισώσεις βασικών αλγόριθμων ελέγχου
Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι λειτουργικές εξισώσεις για τους βασικούς
αλγορίθμους ελέγχου ενός αισθητήρα φωτισμού. Αυτές πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να
επιτυγχάνεται κατάλληλα ο έλεγχος του φωτισμού [41].
Πίνακας 3.1 Λειτουργικές εξισώσεις των βασικών αλγόριθμων ελέγχου ενός αισθητήρα φωτισμού.
Αλγόριθμος ελέγχου

Συνάρτηση λειτουργίας

Ολοκληρωτικής

S T (t )  S Em

λειτουργίας
(integral reset)

S (t )
  1 D
S Em

Ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας

Αναγκαία συνθήκη

 S (t ) 
I T (t )  I D (t )  I Em 1  D 
S Em 


I D (t ) I Em

S D (t ) S Em

 1  MSD (t ) 

I T (t )  I D (t )  I Em 
 1 - MSEm 

  MST (t )  1
or

Ανοικτού κύκλου
(open loop)



MSD (t )  1
1 - MSEm

  MST (t )  S Em   1
Κλειστού κύκλου

or

(closed loop)

1  MS D (t )  S Em 

1 - MS Em

M

I D ( t cal )S Em

I D ( t cal )
 I Em S Em  I Em S D ( t cal )

 1  MSD (t )  S Em  

I T (t )  I D (t )  I Em 
1 - MS Em



M 

I D (t cal )
I D (t cal )S Em  I Em S D (t cal )

I D (t ) I D (t cal )

S D (t ) S D (t cal )
SΕm0

I D (t ) I D (t cal )

S D (t ) S D (t cal )

Όπου: ST(t): το σήμα του αισθητήρα (χρονικά εξαρτώμενο), SD(t): η συνιστώσα του ST(t) για το φυσικό φωτισμό,
SD(tcal): η συνιστώσα του ST(t) για το φυσικό φωτισμό τη χρονική στιγμή της θέσης σε λειτουργία
(commissioning) του αισθητήρα, SE(t): η συνιστώσα του ST(t) για τον τεχνητό φωτισμό, δ: ο συντελεστής
σχετικής παραγωγής τεχνητού φωτισμού ή η στάθμη της έντασης του τεχνητού φωτισμού (δmin ≤ δ ≤1). Πλήρης
απόδοση τεχνητού φωτισμού για δ=1, ελάχιστη απόδοση τεχνητού φωτισμού για δ= δmin., IEm: η ένταση
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για δ=1 (πλήρης απόδοση τεχνητού φωτισμού χωρίς φυσικό φωτισμό), SEm:
το σήμα αισθητήρα για δ=1 (πλήρη απόδοση τεχνητού φωτισμού χωρίς φυσικό φωτισμό), IT(t): η συνολική
ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας (χρονικά εξαρτώμενη), ID(t): η ένταση φυσικού φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας (χρονικά εξαρτώμενη), ID(tcal): η ένταση φυσικού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τη
χρονική στιγμή της θέσης σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα, IE(t): η ένταση τεχνητού φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας (χρονικά εξαρτώμενη).

Οι παραπάνω εξισώσεις δεν έχουν νόημα σε ένα χώρο όπου τα φωτιστικά σώματα ελέγχονται
ανεξάρτητα και με περισσότερους από έναν αισθητήρες φωτισμού. Για παράδειγμα οι εξισώσεις δεν
ισχύουν όταν η στάθμη φωτισμού στα φωτιστικά σώματα κοντά στα εξωτερικά ανοίγματα ρυθμίζεται
με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με αυτά που βρίσκονται μακριά από τα εξωτερικά ανοίγματα. Τέτοια
συστήματα ελέγχου χρειάζονται διαφορετική διεργασία από αυτήν που παρουσιάζεται στην
παρούσα διατριβή. Εάν ο αισθητήρας φωτισμού εγκατασταθεί στο εσωτερικό του χώρου όπως
παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3, πρέπει να ρυθμίζεται τουλάχιστον με βάση τον τεχνητό φωτισμό που
ελέγχει. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας ή
κλειστού κύκλου εάν υπάρχει ρύθμιση και για το φυσικό φωτισμό. Εάν ο αισθητήρας φωτισμού
εγκατασταθεί εξωτερικά του χώρου τότε θα λαμβάνει μόνο φυσικό φωτισμό, οπότε χρησιμοποιείται
αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού κύκλου. Ο αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού κύκλου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και όταν ο αισθητήρας φωτισμού εγκατασταθεί στο εσωτερικό του χώρου αλλά μόνο
όταν λαμβάνει αποκλειστικά φυσικό φωτισμό. Παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση του αισθητήρα
φωτισμού κοντά στο εξωτερικό άνοιγμα και το οπτικό του πεδίο είναι καλυμμένο ώστε να μην
προσπίπτει πάνω του ακτινοβολία από τον τεχνητό φωτισμό.

88

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 3ο Αλγόριθμοι ελέγχου και θέση σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού

3.3 Άλλοι τύποι αλγό ριθμ ων ε λέ γχου
3.3.1 Αλγόριθμος ελέγχου με λειτουργία Οn/Off (On/Off Control)
Ο αλγόριθμος ελέγχου με Οn/Off λειτουργία είναι για συστήματα φωτισμού στα οποία δεν υπάρχει
δυνατότητα προσαρμογής της φωτεινής στάθμης του τεχνητού φωτισμού (non dimmable systems).
Ο αλγόριθμος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την παροχή των φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με την
ποσότητα του φυσικού φωτισμού που ανιχνεύει ο αισθητήρας φωτισμού. Συνήθως, για τη θέση σε
λειτουργία (commissioning) του αλγόριθμου με Οn/Off λειτουργία, απαιτείται η ρύθμιση δυο
παραμέτρων, δύο προκαθορισμένων σημείων (setpoint). Χρειάζεται ρύθμιση ενός προκαθορισμένου
σημείου για την ενεργοποίηση του τεχνητού φωτισμού και ενός για την απενεργοποίησή του. Τα
σημεία αυτά επικαλύπτονται δημιουργώντας ένα εύρος ζώνης σήματος (Σχήμα 3.13).

Σχήμα 3.13 Σχέση της στάθμης του τεχνητού φωτισμού με την απόκριση του αισθητήρα για τον αλγόριθμο
ελέγχου με Οn/Off λειτουργία.

Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου αλγόριθμου, θα μπορούσε να υπάρχει μόνο ένα
προκαθορισμένο σημείο για την ρύθμιση του, χωρίς κανένα εύρος ζώνης σήματος. Αυτό όμως θα
δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος ελέγχου, στην περίπτωση που η
ποσότητα του φυσικού φωτισμού μεταβάλλεται γρήγορα. Αυτό θα προκαλούσε διαρκή
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τεχνητού φωτισμού. Η δυνατότητα ρυθμίσεων του παρόντος
αλγόριθμου παρέχεται μερικές φορές με δύο ρυθμίσεις, με την ρύθμιση ενός προκαθορισμένου
σημείου μεγάλης τιμής έντασης φωτισμού (high setpoint) και ενός χαμηλής τιμής (low setpoint). Σε
άλλες περιπτώσεις παρέχεται πάλι με δυο ρυθμίσεις, με τη ρύθμιση ενός προκαθορισμένου σημείου
και μια ρύθμιση για το εύρος της ζώνης του σήματος (bandwidth). Ορισμένες φορές το εύρος ζώνης
του σήματος τίθεται σαν ένα ποσοστό επί της τιμής έντασης φωτισμού του προκαθορισμένου
σημείου χαμηλής τιμής. Το προκαθορισμένο σημείο μεγάλης τιμής (high setpoint) ορίζει την τιμή του
σήματος του αισθητήρα φωτισμού βάσει του οποίου το σύστημα τεχνητού φωτισμού θα
απενεργοποιηθεί, ενώ το προκαθορισμένο σημείο χαμηλής τιμής (low setpoint) ορίζει την τιμή του
σήματος του αισθητήρα φωτισμού βάσει του οποίου το σύστημα τεχνητού φωτισμού θα
ενεργοποιηθεί. Η διαφορά των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ του προκαθορισμένου σημείου
μεγάλης και μικρής τιμής είναι το εύρος ζώνης του συστήματος. Το εύρος ζώνης (bandwidth) πρέπει
να είναι αρκετά μεγαλύτερο από το σήμα του αισθητήρα φωτισμού που λαμβάνεται από τον τεχνητό
φωτισμό. Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε το σύστημα φωτισμού θα δυσλειτουργεί κάτω από ορισμένες
συνθήκες κατανομής του φυσικού φωτισμού στον εσωτερικό χώρο. Θα υπάρχει διαρκής
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τεχνητού φωτισμού λόγω διαφορετικών καταστάσεων
ουρανού κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως ισχύει με την απότομη μεταβολή του ποσοστού
νεφοκάλυψης [19, 65].
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
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3.3.2 Αλγόριθμος ελέγχου με Οn/Off λειτουργία δύο επιπέδων (Bi-level Control)
Ο αλγόριθμος ελέγχου με Οn/Off (λειτουργία δύο επιπέδων έντασης φωτισμού χρησιμοποιείται
επίσης σε συστήματα τεχνητού φωτισμού όπου δεν υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της φωτεινής
στάθμης του τεχνητού φωτισμού (non dimmable systems). Όμως τα συστήματα αυτά είναι ικανά να
προσαρμόζουν το επίπεδο έντασης φωτισμού τους σε δύο ξεχωριστά επίπεδα. Για παράδειγμα, σε
ένα χώρο χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα με τέσσερις λαμπτήρες το καθένα. Με κατάλληλη
συνδεσμολογία μπορούν να λειτουργούν οι δυο λαμπτήρες ξεχωριστά από τους άλλους δυο. Τότε το
αναφερόμενο σύστημα φωτισμού μπορεί να προσαρμόζει το επίπεδο φωτισμού του σε δύο
ξεχωριστά επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το 50% του συνολικού φωτισμού, απενεργοποιώντας τους
δυο πρώτους λαμπτήρες και το άλλο είναι στο 0% απενεργοποιώντας και τους υπόλοιπους δυο. Για
τη ρύθμισή του χρειάζονται τέσσερα προκαθορισμένα σημεία (setpoint) ή δύο προκαθορισμένα
σημεία και ένα κοινό εύρος ζώνης σήματος (Σχήμα 3.14).

Σχήμα 3.14 Σχέση της στάθμης του τεχνητού φωτισμού με την απόκριση του αισθητήρα για τον αλγόριθμο
ελέγχου με Οn/Off λειτουργία δύο επιπέδων.

Οι πρώτες δυο ρυθμίσεις καθορίζουν πότε το σύστημα φωτισμού θα μεταβεί από τη μέγιστη
παραγωγή φωτισμού (100%) σε μια μέση κατάσταση παραγωγής φωτισμού (50%) και πότε πίσω
στη μέγιστη. Οι ρυθμίσεις αυτές, ορίζονται σαν πρωτεύοντα προκαθορισμένα σημεία μεγάλης και
χαμηλής τιμής. Τα επόμενα δύο προκαθορισμένα σημεία καθορίζουν πότε το σύστημα φωτισμού θα
μεταβεί από τη μέση κατάσταση παραγωγής φωτισμού (50%) στην κατάσταση απενεργοποίησής
του (0%) και πίσω στη μέση κατάσταση. Αυτά είναι τα δευτερεύοντα προκαθορισμένα σημεία
μεγάλης και χαμηλής τιμής. Παρόμοια με τον αλγόριθμο ελέγχου με Οn/Off λειτουργία, το εύρος
ζώνης του συστήματος είναι η διαφορά μεταξύ των υψηλών και χαμηλών προκαθορισμένων
σημείων. Αυτό το εύρος ζώνης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το σήμα του αισθητήρα φωτισμού
που λαμβάνεται από τον τεχνητό φωτισμό έτσι ώστε να μην υπάρχει δυσλειτουργία του συστήματος
από ένα τυχόν διαρκή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τεχνητού φωτισμού λόγω μιας
απότομης μεταβολής του ποσοστού νεφοκάλυψης.
Αυτό το σύστημα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί α) σε συστήματα φωτισμού όπου τα φωτιστικά
σώματα έχουν τέσσερις λαμπτήρες με κατάλληλη συνδεσμολογία (οι λαμπτήρες είναι χωρισμένοι
ανά δυο σε διαφορετικά κυκλώματα) και β) σε χώρους όπου υπάρχουν δύο ζώνες φωτιστικών
σωμάτων [65].
3.3.3 Αλγόριθμος ελέγχου με Οn/Off λειτουργία τριών επιπέδων (Tri-level Control)
Ο αλγόριθμος ελέγχου με Οn/Off λειτουργία τριών επιπέδων είναι παρόμοιος με τους δυο
προηγούμενους αλγόριθμους ελέγχου και χρησιμοποιείται σε συστήματα τεχνητού φωτισμού τα
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οποία είναι δυνατόν να προσαρμόζουν το επίπεδο φωτισμού τους σε τρία ξεχωριστά επίπεδα
φωτισμού. Τα φωτιστικά σώματα έχουν συνήθως τρεις λαμπτήρες, όπου με κατάλληλη
συνδεσμολογία οι δυο λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι σε διαφορετικό κύκλωμα από τον τρίτο
λαμπτήρα. Έτσι ενεργοποιώντας τους δυο λαμπτήρες, το επίπεδο του τεχνητού φωτισμού είναι στο
66% της μέγιστης έντασης φωτισμού, ενώ απενεργοποιώντας τους δύο και ενεργοποιώντας τον
τρίτο λαμπτήρα, το επίπεδο του τεχνητού φωτισμού είναι στο 33%. Για τη ρύθμισή του χρειάζονται
τρία προκαθορισμένα σημεία και ένα κοινό εύρος ζώνης του σήματος του αισθητήρα φωτισμού, ή
τρία υψηλά και τρία χαμηλά προκαθορισμένα σημεία (setpoint). Το παρόν σύστημα ελέγχου μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με τρεις ζώνες φωτιστικών σωμάτων [65].

Σχήμα 3.15 Σχέση της στάθμης του τεχνητού φωτισμού με την απόκριση του αισθητήρα για τον αλγόριθμο
ελέγχου με Οn/Off λειτουργία τριών επιπέδων.

3. 4 Θ έσ η σ ε λει το υργί α (co mmi ssi o n i ng ) το υ αι σ θη τ ή ρα φ ωτ ι σμ ο ύ
Η θέση σε λειτουργία (commissioning) ενός αισθητήρα φωτισμού ορίζεται ως η συστηματική
διαδικασία που εξασφαλίζει συνεχώς την αλληλεπίδραση όλων των στοιχείων του συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού σύμφωνα με τον προκαθορισμένο στόχο του αρχικού σχεδιασμού
και τις ανάγκες του χώρου [19]. Η θέση σε λειτουργία (commissioning) ενός αισθητήρα φωτισμού
συμπεριλαμβάνει αρκετές διαφορετικές διεργασίες όπως είναι: α) η οργάνωση του εξοπλισμού, β) η
βαθμονόμηση, γ) οι ρυθμίσεις του αλγόριθμου ελέγχου, δ) οι ρυθμίσεις για την είσοδο των
δεδομένων και ε) οι ρυθμίσεις για να προσαρμοστεί το σύστημα ελέγχου στην τοποθεσία και στις
κλιματικές συνθήκες στις οποίες εγκαθίσταται. Το πρώτο βήμα για τη θέση σε λειτουργία
(commissioning) ενός αισθητήρα φωτισμού είναι να ελεγχθεί εάν ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε
σωστά και λειτουργεί. Μετά το πρώτο βήμα, κοινό για όλα τα συστήματα φωτισμού και ελέγχου, η
διαδικασία της θέσης σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού είναι διαφορετική για τις υπόλοιπες
διεργασίες [14, 68-70].
Το επόμενο βήμα, για τη θέση σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού, είναι η διαδικασία
προσαρμογής και ρύθμισης των ιδιαίτερων παραμέτρων του κάθε αλγορίθμου ελέγχου. Η διαδικασία
αυτή είναι σημαντική γιατί προσαρμόζεται η λειτουργία του αισθητήρα σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Η
διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως με ρύθμιση ποτενσιόμετρων ή διακοπτών που βρίσκονται
στον αισθητήρα φωτισμού. Οι ρυθμίσεις γενικά, δεν αλλάζουν τη μορφή και τον τύπο του
αλγόριθμου ελέγχου, αλλά καθορίζουν κάποιες σταθερές (σημεία προσαρμογής, setpoints) και
κάποιες απολαβές (λόγοι των σημάτων και εντάσεων φωτισμού) που είναι μέρη των λειτουργικών
εξισώσεων των αλγόριθμων ελέγχου. Οι σταθερές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που
επηρεάζουν το σύστημα ελέγχου είναι μοναδικά για διαφορετικούς τύπους αλγορίθμων ελέγχου και
διαφορετικές γεωμετρίες και προσανατολισμούς χώρων [41].
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Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, της "θέσης σε λειτουργία" (commissioning) του
αισθητήρα φωτισμού, πρέπει να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Για αυτήν τη διαδικασία είναι
απαραίτητη μια διάκριση μεταξύ α) της εγκατάστασης (installation), β) της βαθμονόμησης
(calibration) και γ) της ρύθμισης των παραμέτρων (parameter adjustment) του αισθητήρα φωτισμού.
Το κομμάτι της εγκατάστασης (installation) περιορίζεται μόνο στο ρόλο της τοποθέτησης του
εξοπλισμού στη θέση του και της πραγματοποίησης της κατάλληλης ηλεκτρικής συνδεσμολογίας. Η
εγκατάσταση δεν είναι μέρος της διαδικασίας της "θέσης σε λειτουργία" (commissioning) του
αισθητήρα φωτισμού. Η θέση σε λειτουργία του αισθητήρα πραγματοποιείται αφού έχει εγκατασταθεί
ο απαραίτητος εξοπλισμός [47].
Η βαθμονόμηση (calibration) ταυτίζεται συχνά με το ρόλο της "θέσης σε λειτουργία" του αισθητήρα
φωτισμού αλλά στην πραγματικότητα η βαθμονόμηση (calibration) είναι μόνο ένα τμήμα της
διαδικασίας της "θέσης σε λειτουργία" του αισθητήρα. Ο ακριβής ορισμός της βαθμονόμησης
(calibration) είναι η σύγκριση και ταύτιση των μετρήσεων του εξοπλισμού με τις αντίστοιχες
μετρήσεις από ένα πρότυπο όργανο. Για παράδειγμα ένα θερμόμετρο βαθμονομείται με τη βύθιση
του σε μίγμα νερού και πάγου και την ταύτιση της αντίστοιχης μέτρησης με τους 0°C. Ομοίως, ένα
όργανο μέτρησης έντασης φωτισμού μπορεί να βαθμονομηθεί με την έκθεση του σε μια θέση με
καθορισμένη τιμή έντασης φωτισμού (π.χ. όπως παραγωγή έντασης φωτισμού από έναν πρότυπο
λαμπτήρα) και στη συνέχεια να ρυθμιστεί η κλίμακα ανάγνωσης του οργάνου έτσι ώστε η μέτρηση
να είναι ταυτόσημη με τη γνωστή ένταση φωτισμού. Βέβαια αυτή η διεργασία τείνει περισσότερο στη
διαδικασία της "θέσης σε λειτουργία" (commissioning) του αισθητήρα φωτισμού παρά στη διαδικασία
της βαθμονόμησης (calibration). Η βαθμονόμηση (calibration) δεν γίνεται απαραίτητα στο χώρο
τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού μετά από την εγκατάσταση του (installation). Για παράδειγμα,
οι ενδείξεις θερμοκρασίας από έναν θερμοστάτη μπορεί να είναι ήδη βαθμονομημένες από το
εργοστάσιο παραγωγής του, έτσι ώστε η μόλις εγκατεστημένη συσκευή να δείχνει ακριβώς τη
θερμοκρασία χωρίς σφάλμα. Εντούτοις, το σύστημα θέρμανσης και ψύξης δεν θα λειτουργεί σωστά,
μέχρι να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης στην επιθυμητή θερμοκρασία. Σε αυτό το παράδειγμα, η ρύθμιση
της επιθυμητής θερμοκρασίας είναι μέρος της διαδικασίας της "θέσης σε λειτουργία"
(commissioning) του θερμοστάτη, ενώ η βαθμονόμηση (calibration) του ίδιου του θερμοστάτη δεν
είναι. Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του θερμοστάτη σε αυτό το παράδειγμα είναι η
ρύθμιση μιας παραμέτρου. Η επιθυμητή θερμοκρασία που πρέπει να διατηρείται από το σύστημα
είναι μια από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στον αλγόριθμο ελέγχου του θερμοστάτη για
να ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου. Άλλες παράμετροι για τη θέση σε λειτουργία (commissioning)
ενός θερμοστάτη μπορεί να είναι α) ο χρονικός κύκλος ενεργοποίησης του συστήματος, β) το εύρος
των αποδεκτών θερμοκρασιών και γ) οι ρυθμίσεις των χρονοδιακοπτών και των ρολογιών για τα
πολλαπλά σημεία προσαρμογής του θερμοστάτη. Παρόμοιες παράμετροι για τη θέση σε λειτουργία
(commissioning) υπάρχουν και στους αισθητήρες φωτισμού. Τέτοιες είναι η διατήρηση των
επιπέδων της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας και το ποσοστό μείωσης των επιπέδων
τεχνητού φωτισμού. Ανάλογα με τον τύπο του αλγόριθμου ελέγχου, ένας αισθητήρας φωτισμού
μπορεί να έχει και άλλες ρυθμίσεις παραμέτρων, που να επιτρέπουν στον αισθητήρα να εξετάζει
συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης (όπως π.χ. οι αναλογίες έντασης
φωτισμού μεταξύ οροφής και επίπεδου εργασίας).
Συχνά, για να βρεθεί το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού (όπου υπάρχει ο
βέλτιστος έλεγχος του αισθητήρα φωτισμού), πραγματοποιείται τυχαία μετακίνηση του αισθητήρα σε
διαφορετικές θέσεις μέσα στο χώρο. Η καταλληλότητα του σημείου καθορίζεται από τη θέση όπου ο
αισθητήρας φωτισμού θα λαμβάνει δεδομένα εισόδου τα οποία να είναι ευθέως ανάλογα με την
ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας (ή συλλογή άλλων δεδομένων αναλόγως το κριτήριο
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φωτισμού που έχει επιλέξει). Αυτή η διαδικασία δεν θεωρείται διαδικασία της "θέσης σε λειτουργία"
(commissioning) του αισθητήρα φωτισμού επειδή δεν είναι συστηματική διαδικασία. Αντιθέτως
περιγράφηκε μια διαδικασία δοκιμής σωστού-λάθους μέχρι την επιτυχή κατάληξή της. Στην πράξη η
μετακίνηση του αισθητήρα φωτισμού, όχι μόνο δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται εύκολα, αλλά
περιλαμβάνει και επιπρόσθετες διαδικασίες στην εγκατάσταση (επιπλέον α) καλωδίωση, β) άνοιγμα
υποδοχών στην οροφή, γ) τοποθέτηση κ.λ.π.). Για να θεωρηθεί η μετακίνηση του αισθητήρα
φωτισμού ως τμήμα της διαδικασίας της "θέσης σε λειτουργία" (commissioning), ο αισθητήρας
πρέπει α) να μετακινείται εύκολα (επομένως δεν πρέπει να υπάρχει κανένα καλώδιο που να συνδέει
τη συσκευή με το υπόλοιπο σύστημα φωτισμού) και β) λεπτομερείς οδηγίες που θα οδηγούν μέσω
μιας συστηματικής διαδικασίας στον καθορισμό της κατάλληλης θέσης [19, 40, 47].
3.4.1 Θέση σε λειτουργία αισθητήρων φωτισμού με αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας
Οι αισθητήρες φωτισμού με αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας έχουν μόνο μια παράμετρο που
χρειάζεται ρύθμιση. Με αυτήν γίνεται η διατήρηση του σήματος του αισθητήρα φωτισμού σε μια
συγκεκριμένη τιμή. Η ρύθμιση πραγματοποιείται με τη χρήση τεχνητού φωτισμού χωρίς την
παρουσία φυσικού φωτισμού. Μόλις ρυθμιστεί η παράμετρος, ο αλγόριθμος ελέγχου προσπαθεί να
διατηρεί το σήμα στην καθορισμένη τιμή. Γίνεται σαφές, ότι για να λειτουργεί σωστά αυτός ο τύπος
ελέγχου (στη διατήρηση ενός σταθερού επίπεδου φωτισμού από ένα σύστημα εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού), το σήμα του αισθητήρα φωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο προς το επίπεδο
φωτισμού στο επίπεδο εργασίας. Για την τελική λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού, μόλις
εγκατασταθεί και ρυθμιστεί, δεν πραγματοποιείται καμία άλλη ενέργεια κατά τη διαδικασία της
"θέσης σε λειτουργία" (commissioning). Το μόνο που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι ο
επαναπροσδιορισμός ενός νέου σήματος του αισθητήρα, που διατηρεί σταθερό το επίπεδο έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας [19, 47, 49].

Σχήμα 3.16 Ρύθμιση της αναλογίας έντασης φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και την οροφή για
αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας (νυχτερινή ρύθμιση με τεχνητό φωτισμό).

3.4.2 Θέση σε λειτουργία αισθητήρων φωτισμού με αλγόριθμο ελέγχου ανοιχτού κύκλου
Η μοναδική ρύθμιση σε έναν αλγόριθμο ανοικτού κύκλου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε
χρονική περίοδο όπου υπάρχει παρουσία φυσικού φωτισμού στο χώρο. Παρόλα αυτά, επειδή η
κατανομή του φυσικού φωτισμού δεν είναι σταθερή, η ρύθμιση πρέπει να γίνει σε μία χρονική στιγμή
όπου η κατανομή του φυσικού φωτισμού είναι αντιπροσωπευτική αυτής κατά τη διάρκεια λειτουργίας
των αισθητήρων φωτισμού και να αποφεύγονται κάποιες συγκεκριμένες κατανομές φυσικού
φωτισμού. Για παράδειγμα, α) δεν πρέπει να πραγματοποιείται η θέση σε λειτουργία
(commissioning) του αισθητήρα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου όπου υπάρχει είσοδος
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
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άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας από χαμηλό ηλιακό ύψος (π.χ. αργά το απόγευμα). Επίσης β) η
κατανομή φυσικού φωτισμού με έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι αντιπροσωπευτική
κατανομή φυσικού φωτισμού για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος ελέγχου επειδή πιθανώς να
εμποδίζεται από τα σκίαστρα των εξωτερικών ανοιγμάτων με την παρέμβαση των χρηστών.

Σχήμα 3.17 Ρύθμιση της αναλογίας έντασης φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και την οροφή για
αλγόριθμο ανοικτού κύκλου (ημερήσια ρύθμιση με την παρουσία μόνο φυσικού φωτισμού).

Η εξάρτηση της θέσης σε λειτουργία του συστήματος ελέγχου με την κατανομή του φυσικού
φωτισμού τη χρονική στιγμή που έγινε η θέση σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα είναι
σημαντική και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτική της ετήσιας κατανομής. Αυτή
η εξάρτηση εκφράζει το μέγεθος του περιορισμού που έχει ο αλγόριθμος ανοικτού κύκλου για τη
σωστή του λειτουργία του όλο το έτος [19, 47, 49].
3.4.3 Θέση σε λειτουργία αισθητήρων φωτισμού με αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου
Ένας αλγόριθμος κλειστού κύκλου έχει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες ρυθμίσεις παραμέτρων, α) μια
που θέτει μια σταθερή προκαθορισμένη τιμή για το επίπεδο φωτισμού και β) μια που θέτει την
αναλογία ανάμεσα στο σήμα του αισθητήρα φωτισμού και το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας. Αυτές οι παράμετροι ρυθμίζονται συνήθως με μια διαδικασία δύο σταδίων.
 Πρώτο στάδιο: Ρύθμιση τεχνητού φωτισμού σε νυχτερινές συνθήκες
Στο πρώτο στάδιο, ρυθμίζεται η τιμή στην οποία το επίπεδο έντασης φωτισμού πρέπει να
διατηρείται σταθερό. Πραγματοποιείται με την προσαρμογή του τεχνητού φωτισμού χωρίς την
παρουσία φυσικού φωτισμού. Αυτή η προσαρμογή πραγματοποιείται συνήθως τη νύχτα. Αν στο
χώρο υπάρχουν αδιαφανή σκίαστρα στα εξωτερικά ανοίγματα, τα οποία κλείνουν ερμητικά με
αποτέλεσμα να μην εισέρχεται φυσικός φωτισμός, τότε η προσαρμογή του τεχνητού φωτισμού
μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε χρονική περίοδο (Σχήμα 3.18).
 Δεύτερο στάδιο: Ημερήσια ρύθμιση με την παρουσία φυσικού και τεχνητού φωτισμού
Στο δεύτερο στάδιο, ρυθμίζεται η αναλογία μεταξύ του σήματος του αισθητήρα φωτισμού και του
επιθυμητού επίπεδου φωτισμού με την παρουσία φυσικού φωτισμού και τεχνητού φωτισμού (Σχήμα
3.18). Αυτό πραγματοποιείται με τη μείωση της έντασης του τεχνητού φωτισμού μέχρι να επιτευχθεί
το επιθυμητό επίπεδο συνολικού φωτισμού με την παρουσία φυσικού φωτισμού. Το επιθυμητό
επίπεδο συνολικού φωτισμού μπορεί να είναι ίσο με το διατηρούμενο επίπεδο έντασης φωτισμού,
όπως αυτό έχει αρχικά ρυθμιστεί από την πρώτη παράμετρο (μόνο με τεχνητό φωτισμό), ή μπορεί
να είναι μεγαλύτερο επιτρέποντας στη συνολική στάθμη φωτισμού να μπορεί να αυξηθεί καθώς
εισέρχεται φυσικός φωτισμός στο χώρο.
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Σχήμα 3.18 Ρύθμιση της αναλογίας έντασης φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και την οροφή για τον
αλγόριθμο κλειστού κύκλου. Ρύθμιση τεχνητού φωτισμού με νυχτερινές συνθήκες (Πρώτο στάδιο, αριστερά) και
ημερήσια ρύθμιση με την παρουσία φυσικού και τεχνητού φωτισμού (Δεύτερο στάδιο, δεξιά).

Η ρύθμιση της κλίσης (σταθεράς αναλογίας Μ) ή αλλιώς η αναλογία μεταξύ του σήματος του
αισθητήρα φωτισμού και του επιθυμητού επιπέδου φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί μεταβάλλοντας α)
το σημείο αντιστάθμισης της έναρξης της μείωσης της έντασης φωτισμού Ε1 και β) το σημείο
αντιστάθμισης της έναρξης της αύξησης της έντασης φωτισμού Ε2 (Σχήμα 3.19).
Η ρύθμιση του συστήματος ελέγχου μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταβάλλοντας:


Την ένταση φωτισμού Ε1 κατά την οποία ο αισθητήρας φωτισμού δίνει σήμα στo EDB για την
έναρξη της μείωσης του φωτισμού, διατηρώντας σταθερή την τιμή της έντασης φωτισμού Ε2
κατά την οποία το επίπεδο τεχνητού φωτισμού είναι στην ελάχιστη παραγωγή φωτισμού.



Την ένταση φωτισμού Ε2 κατά την οποία ο αισθητήρας φωτισμού δίνει σήμα στo EDB να
σταματήσουν τη μείωση του φωτισμού, διατηρώντας σταθερή την τιμή της έντασης φωτισμού Ε1
κατά την οποία το επίπεδο τεχνητού φωτισμού είναι στη μέγιστη παραγωγή φωτισμού.



Τις εντάσεις φωτισμού Ε1 και Ε2 ταυτόχρονα, κατά τις οποίες ο αισθητήρας φωτισμού δίνει
σήμα στo EDB για την έναρξη και λήξη της μείωσης του φωτισμού. Έτσι μετακινείται η κλίση
(σταθερά αναλογίας Μ) χωρίς να μεταβληθεί η απόλυτη τιμή της κλίσης.

Σχήμα 3.19 Ρύθμιση της κλίσης (σταθεράς αναλογίας Μ) μεταβάλλοντας τις εντάσεις φωτισμού Ε1 και Ε2 για
την έναρξη και λήξη της μείωσης των επιπέδων του τεχνητού φωτισμού.
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Η ανάγκη για πραγματοποίηση δύο επισκέψεων στο χώρο, μία για κάθε στάδιο για τη "θέση σε
λειτουργία" του αισθητήρα φωτισμού αποτελεί μειονέκτημα λόγω: α) της πρόσθετης δαπάνης στον
κατασκευαστή και β) της ενόχλησης των χρηστών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρόποι για να
ρυθμιστούν οι δύο παράμετροι σχεδόν στον ίδιο χρόνο, χωρίς να αποκλειστεί ο φυσικός φωτισμός.
Αυτό πραγματοποιείται λαμβάνοντας το σήμα του αισθητήρα φωτισμού και τις ενδείξεις των
επιπέδων φωτισμού α) με την ταυτόχρονη παρουσία φυσικού και τεχνητού φωτισμού και β) μόνο με
την παρουσία φυσικού φωτισμού. Αφαιρώντας τις δύο ενδείξεις των επιπέδων φωτισμού καθορίζεται
το σήμα του αισθητήρα φωτισμού από την επίδραση μόνο του τεχνητού φωτισμού. Ακόμα κι αν αυτή
η διαδικασία μειώνει το χρόνο για τη "θέση σε λειτουργία" του αισθητήρα φωτισμού, κανένα
εμπορικό προϊόν αισθητήρα φωτισμού δεν προσφέρει ακόμα αυτή τη δυνατότητα για ρύθμιση
τεχνητού φωτισμού με νυχτερινές συνθήκες [19, 47, 49].

96

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 4ο Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού

Κεφάλαιο 4 ο
Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός συστήματος
εκμε τάλλευσης φυσικού φω τισμού με αισθητήρες φω τισμού Θεωρητικές και πειραματικές προσε γγίσεις

Οι ερευνητικές μελέτες σχετικά με τους αισθητήρες φωτισμού, για τον πυρήνα δηλαδή του
συστήματος εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού με ρύθμιση της φωτεινής ροής, είναι σχετικά
περιορισμένες σε αριθμό. Η δημοσίευση ερευνητικών μελετών άρχισε μετά τη διαπίστωση ότι οι
αισθητήρες δεν ανταποκρίνονται με σωστό τρόπο στα διαθέσιμα επίπεδα φυσικού φωτισμού και
αυτό είχε σαν συνέπεια να μην ελέγχεται σωστά η φωτεινή ροή του συστήματος τεχνητού φωτισμού.
Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψε ότι η εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της
εξοικονόμησης ενέργειας από τη χρήση του τεχνητού φωτισμού και της επάρκειας του φυσικού
φωτισμού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Πιο αναλυτικά σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι
υπάρχουσες μελέτες σχετικά με την κατάλληλη λειτουργία ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού μελετώντας κάθε μία από τις μεταβλητές που το επηρεάζουν. Επίσης γίνεται αναφορά
των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στις ερευνητικές μελέτες με σκοπό να προβληθούν οι στόχοι της
παρούσας διατριβής.

4.1 Εισαγωγή
Αρκετές ερευνητικές μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία τεκμηριώνουν την εξοικονόμηση ενέργειας
από την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Όμως οι αισθητήρες φωτισμού δεν χρησιμοποιούνται
ευρύτατα από τους κατασκευαστές των κτιρίων παρόλο που η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
είναι μεγάλη, ιδιαίτερα δε σε περιοχές με υψηλά επίπεδα φυσικού φωτισμού. Το αυξημένο κόστος
αγοράς και εγκατάστασής τους καθώς και η λανθασμένη αντίληψη ότι οι αισθητήρες λειτουργούν
προβληματικά είναι οι κύριοι λόγοι που αποτρέπουν τους κατασκευαστές από την εγκατάστασή
τους.
Για το σωστό σχεδιασμό ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού, την πρόβλεψη της
απόδοσής του και της δυνατότητας εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει α) να
πραγματοποιηθεί ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των αισθητήρων φωτισμού, β) να γίνουν
προσομοιώσεις της λειτουργίας των αισθητήρων καθώς και γ) προσομοιώσεις της λειτουργίας του
τεχνητού φωτισμού σε συνάρτηση με την τάση ελέγχου με την οποία τροφοδοτεί ο αισθητήρας
φωτισμού το σύστημα. Η γενική λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού είναι σύνθετη και εξαρτάται
από πολλές μεταβλητές. Αυτές οι μεταβλητές επηρεάζουν τη λειτουργία του και έτσι πρέπει να
μελετώνται ξεχωριστά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (οπτικό πεδίο, φασματική απόκριση και
αλγόριθμος ελέγχου) και οι παράμετροι ρύθμισης της θέσης σε λειτουργία (commissioning) ενός
αισθητήρα φωτισμού επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική λειτουργία ενός συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού.
Τα διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά στον εξοπλισμό του συστήματος ελέγχου μπορούν επίσης
να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Οι υπολογισμοί μπορεί να
οδηγήσουν σε λανθασμένα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας και συνεπακόλουθα σε λανθασμένο
χρόνο απόσβεσης της επένδυσης του συστήματος ελέγχου. Πρόσφατες ερευνητικές μελέτες
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
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αναφέρουν ότι αισθητήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την
αποδοτική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Η επιλογή α) της κατάλληλης θέσης τοποθέτησης
του αισθητήρα φωτισμού και β) των τεχνικών χαρακτηριστικών του είναι πολύ σημαντικοί
παράγοντες και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αρχική φάση σχεδιασμού του συστήματος
ελέγχου. Επίσης γ) η σωστή επιλογή των συστημάτων έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων
φθορισμού EDBs είναι δυνατόν να συντελέσει σε μεγαλύτερα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας. Τέλος,
δ) οι ακατάλληλες εξωτερικές συνθήκες φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια ρύθμισης και θέσης σε
λειτουργία (commissioning) των αισθητήρων φωτισμού και ε) η επίδραση των συστημάτων σκίασης
στην κατανομή του φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων είναι δυνατόν να συντελέσουν στη
μη αποδοτική λειτουργία του συστήματος ελέγχου φωτισμού.
Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται αναλυτικά οι ερευνητικές μελέτες που αφορούν στην
κατάλληλη λειτουργία ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού.

4.2 Πειραματικέ ς και θεωρητικέ ς προσεγγί σεις γι α τον υπολογι σμό της
εξοικονόμ ησης ε νέ ργειας απ ό την εκμε τάλλευ ση του φυσικού φωτισμού
Παρά το μεγάλο αριθμό ερευνητικών μελετών που αναφέρονται στην εξοικονόμηση ενέργειας από
την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού, η εφαρμογή των συστημάτων αυτόματου ελέγχου με
αισθητήρες φωτισμού δεν αρκετά διαδεδομένη στους αντίστοιχους χώρους, όπως αναμενόταν.
Ωστόσο στις μελέτες αυτές, εκτός από τα πλεονεκτήματα της εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού,
παρουσιάζονται και οι δυσκολίες στον καθορισμό της σχέσης μεταξύ της εξοικονόμησης ενέργειας
στο σύστημα ηλεκτροφωτισμού και της επάρκειας του φυσικού φωτισμού στο χώρο. Οι μελέτες που
αναφέρονται στην εξοικονόμηση ενέργειας από την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού, μπορούν
να ταξινομηθούν σε θεωρητικές και πειραματικές. Στις θεωρητικές προσεγγίσεις η εξοικονόμηση
ενέργειας προκύπτει από υπολογισμούς και προσομοιώσεις. Αντίστοιχα, στις πειραματικές η
εξοικονόμηση ενέργειας βασίζεται σε ένα σύνολο πειραματικών διαδικασιών σε χώρους που έχουν
εγκαταστημένο σύστημα αυτόματου ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού.
4.2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας από συστήματα αυτόματου
ελέγχου φωτισμού έχουν ξεκινήσει από το 1983 [55]. Οι εκτιμήσεις αυτές, οι οποίες κυμαίνονται από
30% έως 50%, συνοδεύονται και από μελέτες αποπληρωμής της επένδυσης (του κόστους αγοράς
και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού). Η οικονομοτεχνική έρευνα [55] που
πραγματοποιήθηκε αναφέρει ως χρονικό διάστημα αποπληρωμής της επένδυσης τα 2 έως 4 χρόνια,
βάσει οικονομικών στοιχείων του έτους 1983.
Για κτίρια γραφείων με μονόπλευρα εξωτερικά ανοίγματα, ο Szerman [42] υπολογίζει 77%
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό και 14% συνολική εξοικονόμηση ενέργειας για το
κτίριο, εάν η φωτεινή ροή του συστήματος ηλεκτροφωτισμού ρυθμίζεται από αισθητήρες φωτισμού.
Οι Roisin et al [71] βασιζόμενοι στο λογισμικό προσομοιώσεων DAYSIM, υπολόγισαν διάφορες
τιμές εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια γραφείων σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές στην
Ευρώπη. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ετήσια διακύμανση των τιμών εξοικονόμησης ενέργειας
οφείλεται α) στην τοποθεσία και β) στον προσανατολισμό των χώρων. Οι τιμές κυμάνθηκαν από
45% για ένα κτίριο γραφείων στη Στοκχόλμη με βόρειο προσανατολισμό έως 61% για έναν
αντίστοιχο χώρο στην Αθήνα με νότιο προσανατολισμό. Αντίστοιχα, από άλλη ερευνητική μελέτη
[72], προέκυψε ότι στη Νορβηγία η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για κτίρια γραφείων με νότιο
προσανατολισμό είναι περίπου 30-40% και 20-30% με βόρειο.

98

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 4ο Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού

4.2.2 Πειραματικές προσεγγίσεις
Οι Galasiu et al [73] μέτρησαν την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια γραφείων στον
Καναδά. Εκεί αντικατέστησαν ένα τυπικό σύστημα τεχνητού φωτισμού με α) ένα σύστημα
φωτιστικών σωμάτων άμεσου και έμμεσου φωτισμού, β) αισθητήρες παρουσίας και φωτισμού και γ)
διακόπτες για χειροκίνητη ρύθμιση της στάθμης φωτισμού. Τα νέα φωτιστικά σώματα και η
εφαρμογή του συστήματος ελέγχου φωτισμού συντέλεσαν σε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 47%.
Η εξοικονόμηση ενέργειας (κατά μέσο όρο) αν χρησιμοποιούνταν μόνο αισθητήρες παρουσίας θα
ήταν 35%, μόνο αισθητήρες φωτισμού 20%, ενώ μόνο από τη χειροκίνητη ρύθμιση 11%. Η
εξοικονόμηση ενέργειας από τους αισθητήρες φωτισμού ήταν μεγαλύτερη στις περιμετρικές ζώνες
και ξεπερνούσε το 35% στις ζώνες αυτές. Η μεγάλη απόσταση όμως των γραφείων από τα
εξωτερικά ανοίγματα μείωσε τη μέση τιμή της εξοικονόμησης ενέργειας από τους αισθητήρες
φωτισμού (μέση τιμή 20% από 35% στις περιμετρικές ζώνες). Όμοια οι Rubinstein et al [7]
κατέγραψαν εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 50%, χρησιμοποιώντας αισθητήρες φωτισμού α) για
εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού και β) για διατήρηση των επιπέδων φωτισμού. Η μείωση της
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε επίσης από τη μείωση των επιλεγμένων επίπεδων
φωτισμού και τον επαναπροσδιορισμό του προγράμματος χρήσης του συστήματος φωτισμού.
Μεγάλα ποσά εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστημένους αισθητήρες φωτισμού
(έως και 98%) μετρήθηκαν σε 32 διαφορετικούς τύπους κτιρίων. Το 50% των κτιρίων, τα οποία όλα
είχαν φεγγίτες (skylights) και ήταν στην Καλιφόρνια, ήταν αποθήκες, 38% εμπορικοί χώροι, 3%
γραφεία και 9% αίθουσες διδασκαλίας [74]. Οι Jennings et al [8] μελέτησαν την επίδραση
διαφορετικών τύπου ελέγχων φωτισμού σε ένα κτίριο στο San Francisco (U.S.) χρησιμοποιώντας
μετρήσεις χρονικής διάρκειας επτά μηνών. Βάσει των μετρήσεων και μελετώντας ξεχωριστά την
επίδραση κάθε διαφορετικού τύπου ελέγχου φωτισμού στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, οι
αισθητήρες παρουσίας συνέβαλαν στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20-26%, ενώ
οι αισθητήρες φωτισμού κατά 21%. Μειώνοντας τα προεπιλεγμένα επίπεδα φωτισμού σε
συγκεκριμένες υπερφωτισμένες περιοχές η εξοικονόμηση ήταν 17%, ενώ ελέγχοντας το χώρο με
διακόπτες που ρύθμιζαν τη φωτεινή στάθμη 23%. Χρησιμοποιώντας συνδυασμό των τεχνικών
ελέγχου υπήρχε 43% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με αισθητήρες παρουσίας και μείωση των
προεπιλεγμένων επιπέδων φωτισμού σε συγκεκριμένες υπερφωτισμένες περιοχές, 29% με
αισθητήρες παρουσίας και χειροκίνητη μείωση και 46% με αισθητήρες παρουσίας και αισθητήρες
φωτισμού. Στη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που
καταγράφηκε από τους αισθητήρες φωτισμού ήταν περιορισμένη εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων
σε ποσότητα φωτισμού των χρηστών στις περιοχές που εξετάστηκαν.
Μια ερευνητική μελέτη στην Τουρκία παρουσίασε μετρήσεις με διαφορές στην εξοικονόμηση
ενέργειας α) από μήνα σε μήνα και β) για διαφορετικές συνθήκες ουρανού όσον αφορά στη
νεφοκάλυψή του [75]. Η εξοικονόμηση ενέργειας με αισθητήρες φωτισμού κυμάνθηκε από 20% το
μήνα Δεκέμβριο έως 47% τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Στις αίθριες ημέρες η μέση εξοικονόμηση
ενέργειας ήταν 35% και μειωνόταν στο 16% τις νεφοσκεπείς ημέρες. Η μέση ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης ήταν 30%, όπου το 62% των συνολικών ημερών
ήταν αίθριες.
Οι Rubinstein et al [13] πραγματοποίησαν μετρήσεις σε ένα κτίριο στο San Francisco (U.S.) έχοντας
εγκαταστήσει αισθητήρες φωτισμού (Σχήμα 4.1). Οι ερευνητές αναλύοντας τα δεδομένα έξι μηνών
παρουσίασαν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιμετρική ζώνη του κτιρίου, 41% για νότιο
προσανατολισμό και 30% για βόρειο. Στην εσωτερική ζώνη παρουσίασαν 22% και 16% αντίστοιχα
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για τους ίδιους προσανατολισμούς. Ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης στην περιμετρική ζώνη
υπολογίστηκε στα 4,7 χρόνια για το νότιο και στα 6,4 χρόνια για το βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα 4.1 Μεθοδολογία καταγραφής δεδομένων (αριστερά) και φωτογραφία του εσωτερικού χώρου κατά τη
διάρκεια σε θέση σε λειτουργία του συστήματος ελέγχου των Rubinstein et al [13].

Οι Li et al [45] πραγματοποιώντας μετρήσεις σε ενιαίο χώρο γραφείων, όπου υπήρχε εγκατεστημένο
σύστημα ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού, παρουσίασαν 33% εξοικονόμηση ενέργειας στον
ηλεκτροφωτισμό. Το σύστημα φωτισμού βρισκόταν κοντά στην πλήρη ισχύ μόνο στο 30% του
χρόνου λειτουργίας του. Σε άλλη ερευνητική μελέτη, οι Li et al [15] πραγματοποιώντας μετρήσεις σε
διάδρομο γραφείων με πλαϊνά εξωτερικά ανοίγματα (Σχήμα 4.2) παρουσίασαν 65% μείωση της
ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων με
υπολογισμούς από προσομοιώσεις του ίδιου χώρου, βρέθηκαν ομοιότητες μόνο για τους
καλοκαιρινούς μήνες. Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν στους υπόλοιπους μήνες οφείλονταν, κατά
τους μελετητές, στην παρουσία των διερχόμενων ενοίκων [16]. Οι Arif και Galasiou [14] υπολόγισαν
46% ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένοι σε μετρήσεις δυο μηνών για χώρους
εμπορικής χρήσης με αίθρια (Σχήμα 4.3).

Σχήμα 4.2 Χώρος μετρήσεων των Li et al [15].

Σχήμα 4.3 Χώρος μετρήσεων των Arif και Galasiou [14].
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Σε κτίριο εμπορικής χρήσης στη Νέα Υόρκη (U.S.) μετρήθηκε και υπολογίστηκε, σε ζώνες ελέγχου
φωτισμού που απείχαν μέχρι 3,35m από τα εξωτερικά ανοίγματα, 30% μέση ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας για χώρους με δυτικό προσανατολισμό και 50-60% για χώρους με νότιο προσανατολισμό
(Σχήμα 4.4). Για απομακρυσμένες ζώνες (εύρος ζώνης από 4,57m έως 9,14m από τα εξωτερικά
ανοίγματα) η εξοικονόμηση ενέργειας ήταν 5-10% για δυτικό προσανατολισμό και 25-40% για νότιο.
Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας για ζώνη ελέγχου μέχρι 7m απόσταση από τα εξωτερικά ανοίγματα
ήταν 20-23% για δυτικό προσανατολισμό και 52-59% για νότιο [46]. Ο Love [12] για ένα κτίριο στην
Καλιφόρνια αναφέρει 38% μέση ημερήσια εξοικονόμηση ενέργειας (22 Ιουνίου), όπου 50% ήταν τις
πρωινές ώρες και 25% τις απογευματινές.

Σχήμα 4.4 Κάτοψη (αριστερά) και άνοψη (δεξιά) του κτιρίου στη Νέα Υόρκη με τη θέση των αισθητήρων
φωτισμού (PS) Lee et al [46].

Όπως αναλύθηκαν παραπάνω, υπάρχουν αρκετές ερευνητικές μελέτες που με πειραματικές
μετρήσεις ή υπολογισμούς και προσομοιώσεις αποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα
εξοικονόμησης ενέργειας από συμβατικά συστήματα φωτισμού που εκμεταλλεύονται το φυσικό
φωτισμό. Υπάρχουν όμως και υβριδικά συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού τα οποία α) με
τη βοήθεια οπτικών ινών οδηγούν το φυσικό φωτισμό σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξωτερικά
ανοίγματα (Σχήμα 4.5) και β) έχοντας αισθητήρα φωτισμού, ελέγχουν τον τεχνητό φωτισμό [76].

Σχήμα 4.5 Σχεδιάγραμμα λειτουργίας ενός υβριδικού συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού (αριστερά)
και ο ηλιοστάτης που “συλλέγει” την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την οδηγεί στον εξεταζόμενο χώρο (δεξιά),
Tsangrassoulis et al [76].
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Οι παραπάνω ερευνητικές μελέτες καλύπτουν μεν το θέμα της αναγκαιότητας της χρήσης των
συστημάτων ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού σε νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλλά δεν
καλύπτουν άλλα σημαντικά θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Για παράδειγμα δεν αναφέρονται σε α)
τυχόν διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση ενέργειας από τη χρήση αποδοτικότερων εξαρτημάτων ή
σε β) καινοτόμες ιδέες για το σχεδιασμό ενός νέου αισθητήρα φωτισμού.
Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη νέων τύπων αισθητήρων και η
επιλογή ενεργειακά αποδοτικότερων εξαρτημάτων για την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Αν
και υπάρχουν προτάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου αισθητήρα φωτισμού στον οποίο
χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνολογία [77], η τεχνολογία αυτή είναι υπό ανάπτυξη και δεν έχει
δοκιμαστεί σε πραγματικές εγκαταστάσεις (Σχήμα 4.6). Σε αυτόν τον αισθητήρα φωτισμού
χρησιμοποιείται κάμερα CCD και όχι φωτοκύτταρο. Για τη λειτουργία του αισθητήρα χρησιμοποιείται
απαραιτήτως λογισμικό και υπολογιστής, κάτι που καθιστά τον αισθητήρα μη εύχρηστο στους
περισσότερους χώρους λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς και της δυσκολίας στην εγκατάστασή
του.

Σχήμα 4.6 Πρωτότυπος αισθητήρας φωτισμού με χρήση κάμερας CCD αντί φωτοκύτταρου
από τους Sarkar et al [77].

4.3

Ερευνητικέ ς

μελέτες

σχετικά

με

τη

σωστή

λειτουργία

ε νός

συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού
Υπάρχουν αρκετές ερευνητικές μελέτες που αναφέρονται στη σωστή λειτουργία ενός συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Όμως οι μελέτες που περιγράφουν την σύνθετη λειτουργία των
αισθητήρων φωτισμού και τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία τους είναι
περιορισμένες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού και του
συστήματος γενικότερα είναι αρκετοί και έχουν περιγραφεί στα παραπάνω κεφάλαια. Στη διεθνή
βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί προβληματισμοί και αναλύσεις για τους περισσότερους από αυτούς
τους παράγοντες, όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, τα συστήματα ρύθμισης της φωτεινής
ροής (EDBs), οι αντιδράσεις των χρηστών, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των αισθητήρων
φωτισμού και περιγράφονται παρακάτω.
4.3.1 Κλιματικές συνθήκες και σκίαστρα
Οι Kim και Kim [78] ανέλυσαν την επίδραση των μεταβολών του φυσικού φωτισμού στη διακύμανση
του ηλεκτροφωτισμού κάτω από αίθριες και νεφοσκεπείς συνθήκες ουρανού για ένα σύστημα
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα κτίριο στην περιοχή
του Michigan (U.S.) και χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά σενάρια σκιασμού και διαφορετικοί τύποι
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αισθητήρων φωτισμού. Οι διαφορετικοί τύποι αισθητήρων φωτισμού δημιουργήθηκαν με
διαφορετικά καλύμματα τα οποία επηρεάζουν διαφορετικά το οπτικό τους πεδίο (Σχήμα 4.7). Οι
διαφορετικές καταστάσεις ουρανού επηρέασαν ανάλογα το σύστημα ελέγχου και τη διακύμανση του
ηλεκτροφωτισμού. Η μέγιστη διακύμανση των επιπέδων τεχνητού φωτισμού από την επιλεγμένη
ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας ήταν 6,6% για τις αίθριες μέρες και πάνω από 50% για τις
ημέρες με μερική νεφοκάλυψη. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η θέση σε λειτουργία του συστήματος
ελέγχου, κάτω από συνθήκες μερικής νεφοκάλυψης, ήταν πολύ ευαίσθητη στις μεταβολές της
κατανομής του φυσικού φωτισμού. Το σήμα του αισθητήρα επηρεαζόταν από τις συνεχείς
διακυμάνσεις του φυσικού φωτισμού αναγκάζοντας τη φωτεινή ροή από τα φωτιστικά σώματα να
μεταβάλλεται μέσα σε ένα σημαντικό εύρος τιμών. Το φαινόμενο αυτό ήταν περισσότερο έντονο
όταν χρησιμοποιούσαν τον αισθητήρα φωτισμού με την ευρεία χωρική απόκριση. Ο αισθητήρας
φωτισμού με την ενδιάμεση χωρική απόκριση παρουσίασε μείωση των διακυμάνσεων έως και 67%
για καταστάσεις ουρανού με μερική νεφοκάλυψη.

Σχήμα 4.7 Ο αισθητήρας φωτισμού με τα καλύμματα που χρησιμοποίησαν οι Kim και Kim [78], αριστερά:
αισθητήρας χωρίς κάλυμμα (ευρεία δέσμη), κέντρο: αισθητήρας με μερικό κάλυμμα (ενδιάμεση δέσμη), δεξιά:
αισθητήρας με πλήρη κάλυμμα (στενή δέσμη).

Οι Li et al [46] πραγματοποιώντας μετρήσεις σε έναν ενιαίο χώρο γραφείων πραγματοποίησαν
συσχετίσεις μεταξύ του φυσικού φωτισμού στην οριζόντια επιφάνεια εργασίας και του φυσικού
φωτισμού στην κάθετη επιφάνεια του εξωτερικού ανοίγματος έχοντας ορίσει ως επιλεγμένη τιμή
έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τα 500lux. Σκοπός τους ήταν να υπολογίσουν την
κατανάλωση ενέργειας και να πραγματοποιήσουν συσχέτιση του φυσικού φωτισμού στην κάθετη
επιφάνεια του εξωτερικού ανοίγματος και του ηλεκτρικού φορτίου που καταναλώνεται κάθε στιγμή
για τον τεχνητό φωτισμό. Με τη δημιουργία αυτής της συσχέτισης μπορεί να εκτιμηθεί η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας για διάφορες επιλεγμένες τιμές της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας.
Οι Mistrick et al [50] μελέτησαν τη λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού και ιδιαίτερα τους
αλγόριθμους ελέγχου. Πραγματοποιώντας προσομοιώσεις, αναφέρουν ότι όλοι οι αισθητήρες
φωτισμού μπορούν να ρυθμιστούν και να τεθούν σε λειτουργία με ορθό τρόπο για όλα τα επίπεδα
εξωτερικού φωτισμού. Στην πραγματικότητα όμως, είναι κάτι που δε συμβαίνει συνεχώς. Οι
ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι οι ρυθμίσεις για τη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού
εξαρτώνται από την κατανομή του φυσικού φωτισμού τη χρονική στιγμή της θέσης σε λειτουργία του
αισθητήρα. Αν αυτές οι συνθήκες δεν επιλεχθούν κατάλληλα τότε τα αποτελέσματα και η απόδοση
του συστήματος ελέγχου δεν θα είναι η επιθυμητή.
Τα σκίαστρα είναι σημαντική παράμετρος σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού αφού
επηρεάζουν άμεσα την ποσότητα του φυσικού φωτισμού που διεισδύει σε έναν εσωτερικό χώρο. Οι
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Kim και Mistrick [79] πραγματοποιώντας προσομοιώσεις εντόπισαν τις κατάλληλες συνθήκες
φυσικού φωτισμού σε συνδυασμό με τη θέση των εξωτερικών σκιάστρων για τη θέση σε λειτουργία
των αισθητήρων φωτισμού. Επιπλέον, στην ερευνητική μελέτη τους, παρουσιάζουν συμβουλές για
τη θέση σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που
αφορούν στη χρήση εξωτερικών σκιάστρων. Αναφέρουν ότι, η εγκατάσταση και η θέση σε
λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού πρέπει να πραγματοποιούνται όταν τα σκίαστρα θα είναι στη
θέση που τα προτιμούν οι χρήστες. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται όταν είναι εφικτό ή όταν τα
σκίαστρα είναι σε θέσεις όπου οι χρήστες δεν ενοχλούνται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι
θέσεις των σκιάστρων δεν παρεμποδίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού.
Την επίδραση των σκιάστρων σε ένα σύστημα με αισθητήρες φωτισμού ερεύνησαν επίσης οι Lee et
at [80]. Πραγματοποίησαν πειράματα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πολυπλοκότητα της
κατανομής του φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια ενός χρόνου δεν μπορεί να δώσει έναν γενικό
κανόνα για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος ελέγχου. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι για τη θέση
σε λειτουργία του συστήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια μέση τιμή στην επιλογή των
παραμέτρων της ρύθμισης του συστήματος. Έχουν πραγματοποιηθεί επιμέρους ερευνητικές μελέτες
[8, 52, 53, 81] στις οποίες περιγράφεται η επίδραση των σκιάστρων και η κατάλληλη επιλογή
τοποθέτησής τους ανάλογα με τη γεωμετρία του χώρου και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Σχήμα 4.8 Απόδοση του συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού που μελέτησαν οι Lee et at [80] για μια
αίθρια μέρα στις 10/09/1996.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνητικών μελετών λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό αλλά και
στην ανάπτυξη του μοντέλου και της μεθοδολογίας για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία
του νέου αισθητήρα φωτισμού που δημιουργήθηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή.
4.3.2 Θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού
Οι Mistrick et al [47] μελέτησαν τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού σε έναν μικρό χώρο
γραφείου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα προσομοίωσης RADIANCE [82]. Βασισμένοι στα
αποτελέσματα των Rubinstein et al [41] προσομοίωσαν τρεις τύπους αισθητήρων: α) χωρίς κάλυψη,
β) με μερική κάλυψη και γ) με πλήρη κάλυψη στο οπτικό τους πεδίο. Η καταλληλότητα της θέσης
τοποθέτησης του αισθητήρα καθορίσθηκε από τη συσχέτιση των τιμών της απόκρισης του
αισθητήρα μεταξύ της θέσης αυτής και της προτεινόμενης στάθμης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας. Όσο πιο γραμμική ήταν η συσχέτιση τόσο πιο σωστή ήταν η θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα. Τα αποτελέσματά τους ήταν ελλιπή όσον αφορά στους αντίστοιχους υπολογισμούς
εξοικονόμησης ενέργειας και επάρκειας φωτισμού για κάθε εξεταζόμενη θέση τοποθέτησης. Έτσι ως
καλύτερη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού προτείνουν, στις περισσότερες περιπτώσεις,
τη θέση στο βάθος του εξεταζόμενου χώρου. Επίσης παρουσίασαν συμπεράσματα σε συνάρτηση
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με τους προσανατολισμούς των εξωτερικών ανοιγμάτων. Για βόρειο προσανατολισμό η επιλογή
θέσης τοποθέτησης δε δημιουργούσε ιδιαίτερο προβληματισμό για διαφορετικές συνθήκες
φωτισμού. Αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην έλλειψη της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Οι
ερευνητές προτείνουν περαιτέρω μελέτη χρησιμοποιώντας α) πραγματικούς αισθητήρες φωτισμού
και β) περισσότερους τύπους χώρων. Οι Mistrick και Sarkar [53] συνέχισαν την έρευνα με
προσομοιώσεις μεγαλύτερων χώρων, όπως αυτών των πέντε σχολικών αιθουσών που
παρουσιάζουν, συσχετίζοντας ομοίως την απόκριση του αισθητήρα με την ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας για την εύρεση της κατάλληλης θέσης τοποθέτησής του.
Οι Choi et al [48, 57] δημιούργησαν ένα υπολογιστικό πρόγραμμα για να μελετήσουν την απόδοση
ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η
συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και το σήμα του αισθητήρα
είναι σημαντική για τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου. Οπότε η κατάλληλη τοποθέτηση και θέση
σε λειτουργία του αισθητήρα είναι σημαντικές παράμετροι αφού επηρεάζουν τη συσχέτιση αυτή.
Η συσχέτιση της έντασης φωτισμού ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και το σήμα του αισθητήρα
φωτισμού είναι σημαντική αλλά όχι καθοριστική για την κατάλληλη επιλογή της θέσης τοποθέτησης
ενός αισθητήρα φωτισμού. Σημαντικές παράμετροι είναι επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας και η
επάρκεια φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας, οι οποίες δεν αναφέρονται σε καμία ερευνητική
μελέτη. Για το λόγο αυτό στην παρούσα διδακτορική διατριβή οι προαναφερθείσες παράμετροι
παρουσιάζονται ως καθοριστικές μεταβλητές στο μοντέλο υπολογισμού της βέλτιστης θέσης και
χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα φωτισμού.
4.3.3 Ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού (EDBs)
Οι Choi et al [51] δημιούργησαν ένα σύστημα ελέγχου εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού, το οποίο
ελέγχεται από ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική κατανάλωση των
ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού (EDBs) (Σχήμα 4.9).

Σχήμα 4.9 Διαφορά στην καταναλισκόμενη ενέργεια μεταξύ ενός πραγματικού EDB και ενός ιδεατού που
χρησιμοποιείται ως προκαθορισμένη επιλογή στα υπολογιστικά προγράμματα [51].

Στη συνέχεια οι Choi et al [33] μέτρησαν τη συσχέτιση της τάσης ελέγχου τεσσάρων EDBs με την
αντίστοιχη φωτεινή ροή που αναγκάζουν τα EDBs να εκπέμπουν τα φωτιστικά σώματα, για την
αντίστοιχη τάση ελέγχου. Απέδειξαν ότι διαφορετικά EDBs μπορούν να δημιουργούν διαφορετική
φωτεινή ροή για την ίδια τάση ελέγχου, η οποία μπορεί να προέρχεται από έναν αισθητήρα
φωτισμού. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, στην παρούσα διατριβή υπολογίστηκε η συσχέτιση
ανάμεσα στην καταναλισκόμενη ενέργεια και την αντίστοιχη φωτεινή ροή που αναγκάζουν τα EDBs
να εκπέμπουν τα φωτιστικά σώματα. Επίσης συνυπολογίστηκαν και οι καταναλώσεις ενέργειας
διαφορετικών EDBs για το ίδιο σήμα αισθητήρα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένα νέο κριτήριο
επιλογής ενεργειακά αποδοτικότερων EDBs.
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4.3.4 Αντιδράσεις χρηστών στα συστήματα αυτόματου ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού
Η συμπεριφορά των χρηστών σε ένα κτίριο όπου έχει εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου
φωτισμού είναι σημαντική και έχει διερευνηθεί από αρκετούς επιστήμονες. Η μελέτη της
συμπεριφοράς των χρηστών πραγματοποιείται συνήθως με χρήση ερωτηματολογίου με σκοπό να
καταγραφούν οι αντιδράσεις τους. Αυτές οι ερευνητικές μελέτες είναι γενικές και βασίζονται σε
ερωτηματολόγια που περιλαμβάνουν ερωτήσεις όχι μόνο για την άποψη των χρηστών σχετικά με το
φυσικό φωτισμό και το σύστημα ελέγχου αλλά και συνολικά για το εργασιακό περιβάλλον τους [83,
84].
Η ερευνητική μελέτη των Escuyer et al [85] βασίσθηκε σε ερωτηματολόγια με ερωτήσεις σχετικά με
το βαθμό αποδοχής των συστημάτων αυτόματου ελέγχου φωτισμού από χρήστες σε κτίρια
γραφείων. Μειονέκτημα της μελέτης ήταν ότι στα εξεταζόμενα κτίρια ήταν εγκαταστημένα
διαφορετικά συστήματα ελέγχου φωτισμού. Έτσι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί σύγκριση
μεταξύ των αποτελεσμάτων στα εξεταζόμενα κτίρια. Οι περισσότεροι από τους χρήστες είχαν θετική
άποψη για το σύστημα εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού αλλά εξέφρασαν και προτίμηση για
αυτόνομο έλεγχο με δυνατότητα παράκαμψής του συστήματος από αυτούς. Σε κάποια κτίρια το 69%
των ατόμων δεν είχε παρατηρήσει κάποια διαφοροποίηση στα επίπεδα φωτισμού κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα τα μισά δεν γνώριζαν καθόλου ότι ήταν εγκατεστημένο
κάποιο αυτόματο σύστημα ελέγχου φωτισμού. Σε άλλα κτίρια το 48% των ατόμων ρύθμιζαν τον
τεχνητό φωτισμό ανάλογα με τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού και το 12% ανάλογα με τη φύση της
δραστηριότητάς τους. Ελάχιστα ήταν τα άτομα που ανέφεραν ότι άλλαζαν το φωτισμό ανάλογα με τη
διάθεσή τους ή ανάλογα με τις επιθυμητές συνθήκες οπτικής άνεσης. Οι Reinhart et al [86] ανέφεραν
παρόμοια αποτελέσματα και επιπλέον ότι ενίοτε οι χρήστες δεν έσβηναν τα φώτα ακόμη και όταν η
ένταση του φυσικού φωτισμού ήταν αρκετά υψηλή γιατί δεν αντιλαμβάνονταν ότι τα φώτα ήταν
αναμμένα. Αναφέρουν επίσης ότι η ευκολία χρήσης των συστημάτων ελέγχου φωτισμού, η
πληροφόρηση και εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με αυτά, είναι παράγοντες καθοριστικής
σημασίας ως προς τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών οπτικής άνεσης και τη μειωμένη
κατανάλωση. Ο Slater [87, 88] βασιζόμενος σε μια μελέτη σε 25 κτίρια γραφείων με ενιαίους
εσωτερικούς χώρους, με εγκατεστημένα συστήματα αυτόματου ελέγχου, ανέφερε ότι όπου ο έλεγχος
φωτισμού ήταν δύσχρηστος, οι χρήστες επέλεγαν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού με αποτέλεσμα την
αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν οι χρήστες θεωρούσαν ότι τους επιβαλλόταν
καθορισμένες συνθήκες οπτικής άνεσης, απενεργοποιούσαν τα συστήματα ελέγχου. Σε
κοινόχρηστους χώρους, η προσαρμογή του φωτισμού ανάλογα με τα εξωτερικά επίπεδα φωτισμού
ήταν πιο αποδεκτή. Γενικά, στα κτίρια με πολύπλοκα συστήματα ελέγχου φωτισμού η οπτική άνεση
των χρηστών καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας δεν ήταν ικανοποιητική, ενώ στα κτίρια με απλά
συστήματα ελέγχου τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα.
Οι Carter et al [89] παρουσίασαν μια συνολική προτίμηση των χρηστών α) για ένα σύστημα
φωτισμού που αξιοποιεί το φυσικό φωτισμό και β) για επιλογή επιπέδων τεχνητού φωτισμού
χαμηλότερα των καθορισμένων ορίων με βάση τα εθνικά πρότυπα. Παρότι ο Βρετανικός Οδηγός
Φωτισμού Γραφείων [1] προτείνει όρια της τάξης των 500 lux για γενικό φωτισμό γραφείου, 300 με
500 lux για γραφεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 750 lux για γραφεία με ανοικτούς χώρους, οι
χρήστες επέλεξαν ως μέσο επίπεδο έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τιμή χαμηλότερη
των 300 lux. Μετά από την παραπάνω μελέτη προέκυψαν και άλλες στη Μ. Βρετανία, οι οποίες
συμπεριλάμβαναν ένα ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους χρήστες προκειμένου να
καταγραφούν οι συνθήκες φωτισμού στο χώρο τους και η συμπεριφορά τους απέναντι στα
συστήματα ελέγχου φωτισμού [90-92]. Από ένα σύνολο 14 γραφείων, στα μισά εκτός από αυτόματο

106 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 4ο Βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού

έλεγχο φωτισμού ενσωματωνόταν και έλεγχος από τον ίδιο το χρήστη, ενώ στα υπόλοιπα δεν
υπήρχε δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου από το χρήστη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
εγκαταστάσεις που δεν παρείχαν δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου στους χρήστες χαρακτηρίζονταν
από καλύτερη απόδοση όσον αφορά στο φωτισμό στην επιφάνεια εργασίας με βάση τις τα
συνιστώμενα όρια. Εντούτοις, οι χρήστες αντιμετώπιζαν πιο θετικά τις εγκαταστάσεις στις οποίες
μπορούσαν να παρέμβουν ακόμη και όταν οι φωτεινές συνθήκες δεν ανταποκρίνονταν στις
τρέχουσες απαιτήσεις. Αυτό καθιστά σαφές ότι οι χρήστες προτιμούσαν να διαμορφώνουν μόνοι
τους το περιβάλλον φωτισμού παρά να αποδεχθούν τα προκαθορισμένα επίπεδα φωτισμού, χωρίς
να τους ενδιαφέρει η ενεργειακή απόδοση του συστήματος φωτισμού. Οι εγκαταστάσεις που
επέτρεπαν αυτόνομο έλεγχο από το χρήστη λειτουργούσαν στο 50% της μέγιστης κατανάλωσης.
Αυτό φανερώνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας ακόμα και όταν ο χρήστης είναι υπεύθυνος
για τον έλεγχο του συστήματος φωτισμού. Η ικανοποίηση των χρηστών σχετικά με τις συνθήκες
φυσικού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τους ήταν ισχυρά συνδεδεμένη με τις συνθήκες οπτικής
άνεσης περιμετρικά στο χώρο. Παρόμοια, οι Bordass et al [93] έδωσαν έμφαση όχι μόνο στην
αυτονομία ελέγχου των χρηστών για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού αλλά και στην
αυτονομία ελέγχου των συστημάτων σκίασης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση και σχεδιάζοντας
απλά και εύχρηστα συστήματα χρήσης (interfaces). Επίσης ανέφεραν ότι στις εγκαταστάσεις
αυτόματου φωτισμού που δεν επέτρεπαν ατομικό έλεγχο για κάθε ξεχωριστή επιφάνεια εργασίας οι
χρήστες διαφωνούσαν για την επιλογή του επιθυμητού επίπεδου φωτισμού με αποτέλεσμα την
απενεργοποίηση των συστημάτων φωτισμού.
Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου με συγκεκριμένες ερωτήσεις ως προς τη
συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στους αισθητήρες φωτισμού και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του
φυσικού φωτισμού αποτέλεσε αντικείμενο της παρούσας μελέτης.
4.3.5 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού (commissioning)
Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία (commissioning) ενός αισθητήρα φωτισμού είναι μία
πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία η οποία απαιτεί εμπειρία και γνώση. Οι Floyd και Parker [70]
πραγματοποίησαν μετρήσεις για χρονική περίοδο τριών μηνών σε μια σχολική αίθουσα στη
Φλόριντα (US). Αντικατέστησαν το παλιό σύστημα φωτισμού με ένα νεότερο με αισθητήρες
φωτισμού και δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής του. Η συνολική εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας ήταν 76%, όπου μόνο το 9% προερχόταν από το σύστημα ρύθμισης της φωτεινής ροής με
τους αισθητήρες φωτισμού. Το 67% προερχόταν α) από την αντικατάσταση των λαμπτήρων και των
EDBs από άλλα αποδοτικότερα και β) τη ρύθμιση νέων χαμηλότερων προκαθορισμένων επιπέδων
φωτισμού. Τα χαμηλά, μη αναμενόμενα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας από τους αισθητήρες
φωτισμού, οφείλονταν σε διάφορους λόγους που σχετίζονταν με α) τη θέση σε λειτουργία του
αισθητήρα, β) τον έλεγχο των σκιάστρων από τους χρήστες και γ) τον κακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
του χώρου. Αναγκαίες διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν στην εγκατάσταση και στη θέση σε
λειτουργία του αισθητήρα έτσι ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση
ενέργειας από τους αισθητήρες φωτισμού. Η απόκριση του αισθητήρα βελτιώθηκε μόνο όταν
τοποθετήθηκαν κατάλληλα καλύμματα στον αισθητήρα για τη βελτίωση του οπτικού του πεδίου. Οι
Floyd και Parker αναφέρουν ότι οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη θέση σε λειτουργία του
αισθητήρα ήταν ανεπαρκείς. Μέσα από δοκιμές κατάφεραν να βελτιώσουν το αποτέλεσμα ώστε η
εξοικονόμηση ενέργειας από τους αισθητήρες να φτάσει στο 27% συγκρινόμενη με την κατανάλωση
του νέου συστήματος αν δεν υπήρχαν αισθητήρες και στο 11% συγκρινόμενη με την κατανάλωση
του παλιού συστήματος. Ο Love [12] πραγματοποιώντας μετρήσεις σε τρία διαφορετικά κτίρια
διαπίστωσε ότι όταν πολλαπλά ανεξάρτητα γραφεία ελέγχονται από έναν αισθητήρα φωτισμού, τότε
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η λειτουργία του συνολικού συστήματος μπορεί να είναι προβληματική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι ο φυσικός φωτισμός που εισέρχεται στα γραφεία είναι διαφορετικός λόγω της σκίασης από τα
εξωτερικά κτίρια και λόγω της χρήσης σκιάστρων ανάλογα με τις προτιμήσεις των χρηστών. Αυτό
είναι σύνηθες σε κτίρια που έχουν εγκαταστήσει εξωτερικό αισθητήρα φωτισμού με αλγόριθμο
ελέγχου ανοικτού κύκλου (open loop). Παρόμοια προβλήματα παρουσίασαν και οι Bordass et al για
κτίρια γραφείων με ενιαίους εσωτερικούς χώρους [93].
Οι Rubinstein et al [42] αναφέρθηκαν στην αδυναμία των κατασκευαστών των αισθητήρων να
διαθέσουν στην αγορά ολοκληρωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις προδιαγραφές του συστήματος
και των εξαρτημάτων που κατασκευάζουν. Οι Rubinstein et al ορίζουν το ρόλο ενός ειδικού ο οποίος
θα ρυθμίζει και θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα ελέγχου. Στη συνέχεια, αναφέρονται στη
σημαντικότητα της σωστής "θέσης σε λειτουργία" του συστήματος αφού σε ένα προβληματικό
σύστημα οι αντιδράσεις των χρηστών θα αναγκάσουν τον ηλεκτρολόγο του κτιρίου να το
αποσυνδέσει μηδενίζοντας τη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης οι μελετητές δίνουν
γενικές οδηγίες για το πως κάποιος θα μπορεί να το θέσει σε λειτουργία και περιγράφουν
προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Ακόμα προσφέρουν γενικές πρακτικές συμβουλές για τη
βελτίωση της απόδοσης ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού και αναφέρονται στα
εξειδικευμένα άτομα που θα ασχοληθούν με α) την εγκατάσταση, β) τη θέση σε λειτουργία και γ) τη
συντήρησή του. Επίσης αναφέρονται και στην ανάπτυξη προτύπων από όλους τους φορείς που
σχετίζονται με τους αισθητήρες φωτισμού είτε είναι κατασκευαστές, είτε μηχανικοί είτε επιστήμονες.
Ομοίως οι Lee et at [80] πραγματοποιώντας πειράματα με ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού σε συνδυασμό με εξωτερικά σκίαστρα, δίνουν οδηγίες για τη σωστή θέση σε λειτουργία
ενός αισθητήρα φωτισμού.
Οι Christoffersen et al [66] πραγματοποιώντας μετρήσεις σε ένα χώρο γραφείων στη Δανία (Σχήμα
4.10) μέτρησαν την εξοικονόμηση ενέργειας 62% για επιλεγμένη ένταση φωτισμού 350lux στην
επιφάνεια εργασίας. Όμως για μεγάλα χρονικά διαστήματα η ένταση φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας ήταν 30% με 50% χαμηλότερη από την επιλεγμένη τιμή. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το
σύστημα δε μπορούσε να διατηρήσει μια σταθερή τιμή έντασης φωτισμού και συνήθως ήταν
χαμηλότερη της επιθυμητής, επειδή ο αισθητήρας δεν αντιλαμβανόταν με τον ίδιο τρόπο την
κατανομή και τη συμβολή του φυσικού φωτισμού σε συνάρτηση με αυτές του τεχνητού φωτισμού. Ο
λόγος της έντασης φωτισμού ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και την οροφή ήταν 10:1 μόνο για
τεχνητό φωτισμό, ενώ για συνδυασμό φυσικού και τεχνητού φωτισμού ο ίδιος λόγος ήταν 2:1.
Μάλιστα αναφέρεται η αναγκαιότητα για ανάπτυξη ενός συστήματος που να επιλύει το πρόβλημα
αυτό και να αντιλαμβάνεται το φυσικό και τεχνητό φωτισμό με τον ίδιο τρόπο ανάλογα με την
εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του.

Σχήμα 4.10 Χώρος των μετρήσεων των Christoffersen et al [66].
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Οι Mistrick et al [50] προσομοιώνοντας τη λειτουργία ενός συστήματος με αισθητήρες φωτισμού
επέλεξαν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ρύθμισης των αλγόριθμων ελέγχου και συνθηκών
φυσικού φωτισμού και υπολόγισαν τις τιμές της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας. Στη
συνέχεια σύγκριναν τα αποτελέσματα με την επιλεγμένη τιμή έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας και από τη συσχέτιση των αντίστοιχων τιμών της έντασης φωτισμού υπολόγισαν το
συνδυασμό ρύθμισης του αλγόριθμου ελέγχου και συνθηκών φυσικού φωτισμού με τον υψηλότερο
συντελεστή συσχέτισης. Έτσι υπολόγισαν τη βέλτιστη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα. Για
μερικούς αισθητήρες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 10.000 υπολογισμοί για την κατάλληλη
επιλογή της "θέσης σε λειτουργία" του συστήματος ελέγχου. Οι υπολογισμοί ήταν διαφορετικοί για το
νότιο και διαφορετικοί για το βόρειο προσανατολισμό του κάθε χώρου.
Στην παρούσα διατριβή βάσει κατευθύνσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία δημιουργείται ένα νέο
σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού το οποίο αντιμετωπίζει και επιλύει τα προβλήματα στην
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού καθώς και σε άλλους παράγοντες που
επιδρούν στην αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

4.4 Ερευνητικέ ς μελέτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτη ριστικά των
αισθητήρων φωτισμού
Αρκετές

ερευνητικές

μελέτες

έχουν

πραγματοποιηθεί

για

την

ανάλυση

των

τεχνικών

χαρακτηριστικών των αισθητήρων φωτισμού, όπως της οπτικής και της ηλεκτρικής απόκρισής τους.
4.4.1 Ηλεκτρική απόκριση
Στις περισσότερες ερευνητικές μελέτες η ηλεκτρική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού
περιγράφεται με τους αλγόριθμους ελέγχου. Οι αλγόριθμοι ελέγχου έχουν αναλυθεί κυρίως από τους
Rubinstein [28, 41] και Littlefair [64, 94]. Η θεωρητική περιγραφή των αλγόριθμων ελέγχου που
χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες φωτισμού έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στο τρίτο κεφάλαιο
της παρούσας διατριβής.
Οι Rubinstein et al [28, 41] χρησιμοποίησαν αισθητήρες με τους τρεις βασικούς τύπους αλγορίθμων:
α) ολοκληρωτικής λειτουργίας ή επαναφοράς αρχικών συνθηκών (Integral reset), β) ανοικτού κύκλου
(open loop) και γ) κλειστού κύκλου (closed loop). Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι την καλύτερη
λειτουργία και απόδοση είχαν οι αισθητήρες φωτισμού με τον αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου.
Ο έλεγχος με τον αλγόριθμο αυτό διατηρούσε τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ανεξαρτήτως της γεωμετρίας του χώρου ή τη θέση των
σκιάστρων. Ο αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού κύκλου υπερτερούσε μεν του αλγόριθμου
ολοκληρωτικής λειτουργίας όσον αφορά στο αντικείμενο ελέγχου αλλά σε σύγκριση με τον
αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου είχε πιο προβληματική συμπεριφορά γιατί προκαλούσε μεγάλες
διακυμάνσεις στην ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας σε συνάρτηση με την
προκαθορισμένη τιμή. Ο αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας δε διασφάλιζε τα
επιθυμητά επίπεδα φωτισμού. Η απόδοσή του μπορούσε να βελτιωθεί ελάχιστα, μόνο αν
απομονωνόταν από το φυσικό φωτισμό. Εξαιτίας των πολλών μειονεκτημάτων ο αλγόριθμος
ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας δεν ενδείκνυται και δεν προτείνεται από τον Rubinstein [28, 41]
για έλεγχο συστημάτων εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού αν και συμπεριλαμβάνεται στα πιο
διαδεδομένα συστήματα στην αγορά.
Ο Littlefair [64] αναφέρει κάποιες τεχνικές για τη βελτίωση των αλγόριθμων ελέγχου οι οποίοι
ελέγχουν φωτιστικά σώματα χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού, απλά με
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ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλώματος φωτισμού. Ο έλεγχος με άνοιγμα και κλείσιμο
του κυκλώματος φωτισμού είναι πιο απλός και οικονομικός, αφού δεν χρειάζονται EDBs. Εντούτοις
είναι πιο ενοχλητικός στους χρήστες με τη συνεχή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των
φωτιστικών σωμάτων και πιο επιβαρυντικός για τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων φθορισμού.
Οι Choi et al [48] δημιούργησαν ένα υπολογιστικό πρόγραμμα προκειμένου να μελετήσουν την
απόδοση ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Συγκρίνοντας τους αλγόριθμους
ανοικτού και κλειστού κύκλου με βάση το πρόγραμμα αυτό, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο
αλγόριθμος κλειστού κύκλου χαρακτηρίζεται από σχετικά καλύτερη λειτουργία (Σχήμα 4.11). Αυτό
επιβεβαιώνεται και από τους Choi et al [51] οι οποίοι αναφέρουν καλύτερη λειτουργία του
αλγόριθμου κλειστού κύκλου σε σύγκριση με τον αλγόριθμο ανοικτού κύκλου.

(α)

(β)
Σχήμα 4.11 Σύγκριση αλγόριθμου ελέγχου ανοικτού (α) και κλειστού κύκλου (β) με βάση τη συσχέτιση ανάμεσα
στην ένταση φωτισμού του φυσικού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στο σήμα του αισθητήρα φωτισμού
στην οροφή (Choi et al [48]).

Οι Mistrick et al [50] χρησιμοποιώντας αισθητήρες που είχαν μελετηθεί σε παλαιότερη ερευνητική
μελέτη [54] προσομοίωσαν τη λειτουργία των αλγόριθμων ελέγχου τους για ένα μικρό γραφείο. Η
βέλτιστη λειτουργία των αλγορίθμων ήταν σημαντικά εξαρτημένη από τη ρύθμιση και θέση σε
λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού αλλά και από τις συνθήκες φυσικού φωτισμού που
επικρατούσαν τη στιγμή της "θέσης σε λειτουργία" του αισθητήρα. Επίσης αναφέρεται να μη
χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα οι αισθητήρες με έλεγχο ολοκληρωτικής λειτουργίας σε συστήματα
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Συγκεκριμένα προτρέπουν να αποφεύγονται χώροι με άμεσο
φυσικό φωτισμό εξαιτίας των διαφορετικών αναλογιών έντασης φωτισμού ανάμεσα στο σήμα του
αισθητήρα στην οροφή και την επιφάνεια εργασίας που δημιουργούνται από το φυσικό και τεχνητό
φωτισμό, όπως έχουν αναφέρει και οι Christoffersen et al [66].
Βεβαίως υπάρχουν και πρόσφατες μελέτες με καινοτόμες προτάσεις για την ηλεκτρική απόκριση
των αισθητήρων φωτισμού που εκτός από τα άλλα, λαμβάνουν υπόψη την αντίδραση των χρηστών
και προσαρμόζουν ανάλογα τα επίπεδα φωτισμού [95]. Ακόμα όμως, δεν έχει αναλυθεί η επίδραση
και η αστάθεια μιας τέτοιας ηλεκτρικής απόκρισης αισθητήρα αλλά ούτε έχει δοκιμαστεί η λειτουργία
του σε πραγματικούς χώρους.
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4.4.2 Οπτική απόκριση
Η οπτική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού χωρίζεται σε δυο λειτουργίες, τη χωρική και τη
φασματική απόκριση.
Οι Bierman et al [54] εισήγαγαν μια μεθοδολογία για τη μέτρηση της χωρικής και φασματικής
απόκρισης χρησιμοποιώντας αντίστοιχα γωνιοφωτόμετρο και φασματογράφο. Οι ερευνητές
παρουσίασαν στη συνέχεια μετρήσεις χωρικών και φασματικών αποκρίσεων εμπορικών
αισθητήρων φωτισμού (Σχήμα 4.12 και 4.13). Με βάση τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες και κάποιες
απαιτούμενες βελτιώσεις στη μεθοδολογία, με ενσωμάτωση κυρίως νέων μετρητικών οργάνων,
πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο πειραματικών δραστηριοτήτων στην παρούσα διατριβή. Στην ίδια
ερευνητική μελέτη γίνεται αναφορά για το πώς οι αλγόριθμοι ελέγχου επηρεάζονται από τη
φασματική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού και πως η επίδραση αυτή μπορεί να αντισταθμιστεί.

Σχήμα 4.12 Χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού σε πολικές συντεταγμένες (αριστερά), και σε
ορθοκανονικές, τρισδιάστατες συντεταγμένες (δεξιά) όπως μέτρησαν οι Bierman et al [54].

Οι Bierman et al [54] μελέτησαν την ηλεκτρική απόκριση αρκετών εμπορικών αισθητήρων και
παρόλο ότι αναφέρουν ότι η επίδραση της φασματικής κατανομής μπορεί να αντισταθμιστεί από τον
αλγόριθμο ελέγχου, τα σφάλματα που μεταφέρονται από τη φασματική απόκριση επηρεάζουν τελικά
τη λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού. Η λειτουργία των αισθητήρων μπορεί να βελτιωθεί μόνο αν
ληφθεί υπόψη η επίδραση της φασματικής κατανομής. Έτσι προκύπτει ένας από τους στόχους της
παρούσας διδακτορικής διατριβής που είναι α) η διερεύνηση της επίδρασης της φασματικής
απόκρισης των αισθητήρων στους αλγόριθμους ελέγχου και ακολούθως β) η διερεύνηση για την
αντιστάθμιση αυτής της επίδρασης.

Σχήμα 4.13 Φασματική απόκριση αισθητήρων φωτισμού όπως μετρήθηκαν από τους Bierman et al [54].
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Οι Rubinstein et al [41] χρησιμοποίησαν αισθητήρες φωτισμού με διάφορους τύπους καλυμμάτων
που περιόριζαν το οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι ο αισθητήρας με
μερική κάλυψη παρουσιάζει καλύτερη συσχέτιση μεταξύ του σήματος εξόδου του και της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας. Η πλήρης κάλυψη περιμετρικά του οπτικού πεδίου του
αισθητήρα έδειξε ότι δεν προκύπτει καλύτερη συσχέτιση μεταξύ του σήματος και της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας. Η πλήρης απομόνωση του οπτικού του πεδίου από τους
περιμετρικούς τοίχους, του αφαιρεί το πλεονέκτημα για καλύτερη εκτίμηση της έντασης φωτισμού
του χώρου. Η συσχέτιση μεταξύ του σήματος εξόδου του και της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας για τον αισθητήρα χωρίς κάλυμμα (δηλαδή με την πιο ευρεία χωρική απόκριση) δεν ήταν
καλύτερη σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους αισθητήρες όταν η θέση τοποθέτησης του ήταν κοντά
στο παράθυρο.
Οι Littlefair et al [81] χρησιμοποίησαν τρεις διαφορετικούς τύπους αισθητήρων διαφορετικής χωρικής
απόκρισης δηλαδή ευρείας, μέσης και στενής (Σχήμα 4.14). Πραγματοποίησαν πειράματα για να
εξετάσουν την επίδραση της χωρικής απόκρισης στη γενικότερη λειτουργία των αισθητήρων σε
διάφορα συστήματα διαχείρισης φυσικού φωτισμού όπως σε σκιάστρα, πρισματικά φιλμ και
συστημάτων αναδιεύθυνσης της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο αισθητήρας φωτισμού με τη στενή δέσμη
δεν παρουσίαζε ικανοποιητική συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση φωτισμού στην οροφή και την
επιφάνεια εργασίας όταν υπήρχαν ηλιακές δέσμες στο οπτικό του πεδίο. Η κατάσταση αυτή μπορεί
να χειροτερέψει σε χώρους όπου υπάρχει δραστηριότητα χρηστών και μετακίνηση επίπλων κάτω
από το οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Ο αισθητήρας με την ευρεία απόκριση είχε καλύτερη λειτουργία
στις αίθριες μέρες επειδή ήταν πιο αντιπροσωπευτικός του χώρου. Όμως, εκτός από την επίδραση
του ανακλώμενου φωτισμού από τους τοίχους που τον έκανε πιο αντιπροσωπευτικό, υπήρχε και η
επίδραση του ανακλώμενου φωτισμού από το εξωτερικό άνοιγμα που τον έκανε πιο προβληματικό.
Για αυτόν το λόγο ο αισθητήρας με μερική κάλυψη που εμπόδιζε την επίδραση του ανακλώμενου
φωτισμού από το εξωτερικό άνοιγμα οδήγησε σε καλύτερη συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση
φωτισμού στην οροφή και την επιφάνεια εργασίας.

Σχήμα 4.14 Οι αισθητήρες φωτισμού που χρησιμοποίησαν οι Littlefair et al [81].

Οι Choi et al [33] μέτρησαν τη χωρική απόκριση ενός αισθητήρα φωτισμού ο οποίος τοποθετήθηκε
έτσι ώστε να σημαδεύει το επίπεδο εργασίας με τη μέγιστη ευαισθησία του. Αυτή η γωνία ορίστηκε
ο
ως 0 (γωνία που σχηματίζεται από τη μέγιστη ευαισθησία του αισθητήρα και το ναδίρ του χώρου)
ο
ο
ο
και στη συνέχεια μεταβλήθηκε κατά 30 , 60 και 90 σε σχέση με το ναδίρ του χώρου (Σχήμα 4.15).
Στόχος τους ήταν να μελετήσουν την επίδραση της χωρικής απόκρισης του αισθητήρα στη
συσχέτιση ανάμεσα στο σήμα του αισθητήρα φωτισμού και της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας για διάφορες καταστάσεις ουρανού. Με σκοπό τη βελτίωση αυτής της συσχέτισης, στην
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παρούσα διατριβή σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε ένας νέος αισθητήρας φωτισμού. Ο νέος
αισθητήρας μπορεί να μεταβάλει τη χωρική απόκριση από ευρεία σε στενή. Βεβαίως δε βρέθηκε
μόνο η επίδραση της χωρικής απόκρισης σε σύγκριση με τη συσχέτιση ανάμεσα στο σήμα του
αισθητήρα και της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας αλλά και ανάμεσα στην εξοικονόμηση
ενέργειας, στην επάρκεια φωτισμού και στα διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά τυπικών
χώρων.

Σχήμα 4.15 Ο αισθητήρας φωτισμού που χρησιμοποίησαν οι Choi et al [33].

Οι Ehrlich et al [96] ανέπτυξαν μια μεθοδολογία που βασίζεται στην ενοποίηση δυο ευρυγώνιων
εικόνων για να μπορεί κάποιος να μελετήσει την επίδραση της χωρικής απόκρισης σε ένα σύστημα
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με τη βοήθεια προσομοιώσεων. Η μια ευρυγώνια εικόνα είναι η
χωρική απόκριση του αισθητήρα και η άλλη είναι μια ευρυγώνια φωτογραφία από την οροφή προς
τα κάτω που φωτογραφίζει όλο το χώρο (Σχήμα 4.16). Στην ερευνητική μελέτη παρουσιάζεται η
μεθοδολογία αυτή σε κώδικα προγραμματισμού στο πρόγραμμα προσομοιώσεων RADIANCE [82].
Επίσης παρουσιάζονται πιθανές εφαρμογές της στο σχεδιασμό, στη ρύθμιση και στη θέση σε
λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού. Η παραπάνω μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε από τους Mistrick
and Sarkar [53] για την ενεργειακή ανάλυση τεσσάρων αισθητήρων φωτισμού σε πέντε σχολικές
αίθουσες.

Σχήμα 4.16 Οι ευρυγώνιες εικόνες που χρησιμοποιούν οι Ehrlich et al [96] στη μεθοδολογία τους, με τη χωρική
απόκριση του αισθητήρα (αριστερά) και την ευρυγώνια φωτογραφία του χώρου από τη θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα (δεξιά).
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Η ηλεκτρική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού όπως παρουσιάστηκε στην παραπάνω
βιβλιογραφική αναφορά έχει μελετηθεί εκτενώς. Εντούτοις, σχετικά με την οπτική και φασματική
απόκριση υπάρχουν περιθώρια μελέτης στον τρόπο που επιδρούν στη συνολική απόκριση του
αισθητήρα. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε ενδελεχώς η επίδραση αυτών των
δύο παραμέτρων. Όσον αφορά στη χωρική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού υπάρχουν
περιθώρια έρευνας με διερεύνηση άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία των
αισθητήρων, όπως είναι η θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού. Η επίδραση της χωρικής
απόκρισης ως αυτόνομος παράγοντας έχει αναλυθεί αρκετά σε ερευνητικές μελέτες όπως
παρουσιάστηκαν παραπάνω. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκε η επίδραση της θέσης
τοποθέτησής του αισθητήρα στη χωρική του απόκριση.

114 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 5ο Μεθοδολογία, σχεδιασμός και στόχοι διατριβής

Κεφάλαιο 5 ο

Μεθοδολογία, σχεδιασμός και στόχο ι διατριβής

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του αντικειμένου της διατριβής και αναλύεται η πρωτοτυπία
του. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται η δομή, η μεθοδολογία των πειραμάτων και των
προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η δημιουργία των μοντέλων προσομοίωσης.
Τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι και παρουσιάζεται η πρωτοτυπία της διατριβής. Επίσης
παρουσιάζεται ο πειραματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε και αναπτύχθηκε με στόχο την
επιτυχημένη ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών που σχεδιάστηκαν. Έτσι μπορεί να
θεωρηθεί ότι η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης του φυσικού
φωτισμού και της απόδοσης των αισθητήρων φωτισμού.

5.1 Αντικείμενο και στό χοι της διατριβή ς
Η υλοποίηση της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στην πλήρη ανάλυση των επιμέρους
συστημάτων που αποτελούν ένα σύστημα ρύθμισης της φωτεινής ροής το οποίο βασίζεται στην
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Η ανάλυση αυτή βοήθησε στη δημιουργία ενός νέου τύπου
αισθητήρα που μπορεί να προσαρμόζεται πιο αποδοτικά στο διαθέσιμο φυσικό φωτισμό
επιτυγχάνοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την επάρκεια φωτισμού και
την οπτική άνεση των χρηστών. Λόγω της άμεσης επίδρασης ενός συστήματος ελέγχου φωτισμού
στους χρήστες ενός χώρου, η αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού αποτελεί αρκετές φορές παράγοντα
ενόχλησης. Για το λόγο αυτό στην πρώτη φάση της διατριβής πραγματοποιήθηκε έλεγχος των
απόψεων των χρηστών για το σύστημα ελέγχου φωτισμού με στόχο τα αποτελέσματα αυτά να
συμβάλλουν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος από τους χρήστες του. Έτσι
δημιουργήθηκαν παραδείγματα (cases studies) κτιρίων στον Ελληνικό χώρο στα οποία έχουν
εγκατασταθεί συστήματα αυτομάτου ελέγχου με εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Εν συνεχεία,
εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα στο σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού και στο οπτικό του πεδίο
καθώς και στη φασματική ευαισθησία του. Σε επόμενη φάση μελετήθηκε το σήμα εξόδου του
αισθητήρα φωτισμού σε συνάρτηση με το σήμα ελέγχου των συστημάτων έναυσης και λειτουργίας
των λαμπτήρων φθορισμού (EDBs), δηλαδή το σήμα στην είσοδο των φωτιστικών σωμάτων.
Tα περισσότερα προβλήματα της μη βέλτιστης λειτουργίας ενός συστήματος εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού οφείλονται στη μη καθορισμένη σχέση ανάμεσα στην ένταση φωτισμού στον
αισθητήρα φωτισμού που τοποθετείται στη οροφή και αυτής στην επιφάνεια εργασίας. Για τη λύση
αυτών των προβλημάτων στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε τυπικό χώρο
υπό κλίμακα (1:10) και προσομοιώσεις τυπικών χώρων γραφείων με διαφορετικά γεωμετρικά
χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό καθορίστηκε το οπτικό πεδίο του νέου αισθητήρα σε συνάρτηση
με τη θέση τοποθέτησής του, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό
με την επάρκεια φωτισμού. Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα δημιουργήθηκε ένας
οδηγός, ο οποίος αφορά στη ρύθμιση και στη σωστή θέση τοποθέτησης των αισθητήρων φωτισμού.
Οι κυριότεροι στόχοι της διατριβής, που επιτεύχθηκαν, επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:


Συλλογή, καταγραφή και μελέτη όλων των συστημάτων με αισθητήρες φωτισμού και των
αλγόριθμων ελέγχου τους.
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Διερεύνηση των τρόπων βελτίωσης της απόδοσης των υπαρχόντων συστημάτων με αισθητήρες
φωτισμού και επιλογής των πιο αποδοτικών ενεργειακά τεχνολογιών.



Διερεύνηση των παραμέτρων που καθορίζουν τη θέση του αισθητήρα οροφής στους χώρους
εγκατάστασης.



Διαμόρφωση πρωτότυπης μεθοδολογίας για τη ρύθμιση του οπτικού πεδίου του αισθητήρα
φωτισμού.



Ανάπτυξη ενός νέου τύπου αισθητήρα φωτισμού.



Πειραματική και θεωρητική μελέτη της απόδοσης του προτεινόμενου νέου συστήματος.



Βελτιστοποίηση των τεχνικών προσομοίωσης φωτισμού όσον αφορά στους υπολογισμούς της
εξοικονόμησης ενέργειας.



Ανάπτυξη μοντέλου για τον έλεγχο της στάθμης φωτισμού του συστήματος τεχνητού φωτισμού
καθώς και τη βελτιστοποίηση της χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα και τον προσδιορισμό
της θέσης του στο χώρο.

Στις παρακάτω παραγράφους αναλύεται η πρωτοτυπία της διατριβής καθώς και η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε για την επίτευξη των στόχων της.

5.2 Πρωτοτυπία διατριβής
Η επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό καθώς και της επάρκειας
φωτισμού σε ένα κτίριο χαρακτηρίζεται σε πρακτικό επίπεδο από δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές
διογκώνονται όταν η κάθε εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού συστημάτων φωτισμού προτείνει
διαφορετικό αισθητήρα φωτισμού και σύστημα ρύθμισης της φωτεινής ροής από τις άλλες. Το
πρόβλημα γίνεται πιο πολύπλοκο λόγω του ότι το σύστημα της κάθε εταιρίας είναι δυνατό να
εγκατασταθεί σε κτίρια διαφορετικής γεωμετρίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μη ύπαρξη
γενικών κανόνων ή οδηγού, οδηγεί στη μη αποδοτική λειτουργία των συστημάτων ελέγχου
φωτισμού.
Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η εκτίμηση των επιπέδων φυσικού φωτισμού και η ένταση φωτισμού
που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού ενός
συστήματος φωτισμού με αυτόματο έλεγχο. Διαφορετικά θα συμπεριφέρεται ένα σύστημα όταν
τοποθετηθεί σε έναν χώρο όπου τα επίπεδα φυσικού φωτισμού κυμαίνονται από 0 έως 500lux και
εντελώς διαφορετικά όταν τα επίπεδα φυσικού φωτισμού κυμαίνονται από 0 έως 5.000lux. Επίσης
διαφορετικά θα συμπεριφέρεται ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού όταν τοποθετηθεί
σε έναν χώρο με διάφανους υαλοπίνακες (clear glazing) και εντελώς διαφορετικά όταν τοποθετηθεί
σε έναν χώρο με υαλοπίνακες διαφορετικής φασματικής διαπερατότητας.
Η έλλειψη τεχνικών χαρακτηριστικών, αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση, των επιμέρους
συστημάτων ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού, όπως των αισθητήρων φωτισμού
και των EDBs, αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την επιλογή των πιο ενεργειακά
αποδοτικών συστημάτων. Η σωστή επιλογή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανάλωση
της ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζονται πρωτότυπες λύσεις για τα προαναφερόμενα
προβλήματα αφού έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες έρευνες στη διεθνή
βιβλιογραφία. Η παρούσα διατριβή χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία για τους ακόλουθους λόγους:


Οδήγησε στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ενός νέου τύπου αισθητήρα φωτισμού στον οποίο
ρυθμίζεται το οπτικό του πεδίο ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής του (σε ένα χώρο) καθώς
επίσης και με το εύρος επιπέδων φωτισμού που ανταποκρίνεται. Φυσικά όπως έχει ήδη
αναφερθεί για έναν τέτοιο αισθητήρα χρειάζεται ακριβή περιγραφή της διαδικασίας
εγκατάστασης και βαθμονόμησής του, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας
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διατριβής. Επίσης, δεν υπάρχει ανάλογος τύπος αισθητήρα ή αλγόριθμος ο οποίος να
ανταποκρίνεται στην επιλογή του οπτικού του πεδίου ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής του.


Αναπτύχθηκε μοντέλο για τη θέση σε λειτουργία (commissioning) ενός αισθητήρα φωτισμού
βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα αποτελέσματα πειραματικών
μετρήσεων σε χώρους υπό κλίμακα και προσομοιώσεις τυπικών χώρων γραφείων για
διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα, διαφορετικά οπτικά πεδία, διαφορετικές
γεωμετρίες και προσανατολισμούς χώρων.



Προτείνονται πρότυπα βάσει των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ενός
συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού σχετίζονται με την ενεργειακή τους απόδοση.
Όσον αφορά στα EDBs, δίνεται η συσχέτιση μεταξύ της έντασης φωτισμού και της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος του τεχνητού φωτισμού για το ίδιο σήμα του αισθητήρα
φωτισμού. Σχετικά με τους αισθητήρες φωτισμού δίνεται η κανονικοποιημένη χωρική και
φασματική απόκρισή τους με σκοπό να επιλέγεται ο κατάλληλος αισθητήρας ανάλογα με το
χώρο εγκατάστασης, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας. Για το σκοπό αυτό προτάθηκαν κατάλληλες μεθοδολογίες υπολογισμού των
απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών ανάμεσα σε
συστήματα της ίδιας κατηγορίας.



Και στις δυο περιπτώσεις των επιμέρους συστημάτων τα τεχνικά χαρακτηριστικά προτείνονται
σε συγκεκριμένη δομή έτσι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς και
συγχρόνως να μπορούν να τροφοδοτηθούν ως δεδομένα εισόδου σε προγράμματα
υπολογισμών και προσομοιώσεων που είναι διεθνώς αποδεκτά. Οι πρωτοτυπίες στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι τρεις: α) Πρόταση κοινού πρότυπου των τεχνικών
χαρακτηριστικών του εξοπλισμού για την ενεργειακή τους απόδοση, β) μεθοδολογία
υπολογισμού των ενεργειακών αποδόσεών τους βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους με
σκοπό την ορθή επιλογή τους και γ) συγκεκριμένη δομή αρχείου για τη χρήση τους σε
υπολογιστικά προγράμματα.



Προτάθηκε κοινό πρωτόκολλο οδηγιών σε διεθνές επίπεδο όλων των χαρακτηριστικών για ένα
αισθητήρα φωτισμού αφού έως τώρα δεν έχει δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο σε εθνικό ή διεθνές
επίπεδο.



Δημιουργήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, το οποίο αναφέρεται σε κτίρια με συστήματα
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού και εστιάζεται περισσότερο στον αυτόματο έλεγχο του
συστήματος με τη χρήση αισθητήρων φωτισμού. Σκοπός ήταν η διερεύνηση των επιπέδων
φυσικού και τεχνητού φωτισμού και ο έλεγχος της οπτικής άνεσης ή δυσφορίας στα εξεταζόμενα
κτίρια. Τα ποιοτικά αποτελέσματα μπορούν να δώσουν δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης
του συστήματος ελέγχου του φωτισμού με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ένα
κτίριο. Το ερωτηματολόγιο και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βοήθησε σε μια πιο
ολοκληρωμένη και σωστή ρύθμιση ενός συστήματος ελέγχου φωτισμού. Το ερωτηματολόγιο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε ενεργειακές επιθεωρήσεις ή σε μελέτες ανακαίνισης
κτιρίων.

5.3 Οργάνωση, σχεδι ασμός και υ λοποί ηση των στό χων της διατριβής
5.3.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με συστήματα αυτόματου ελέγχου
φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού
Στην πρώτη φάση της διατριβής συλλέχθηκαν πληροφορίες που σχετίζονται με:


την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τους αισθητήρες φωτισμού,



τις σχετικές αναφορές για τη χρήση των συστημάτων ρύθμισης της έντασης φωτισμού σε κτίρια,
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τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων φωτισμού και



τους λόγους μη αποδοχής των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου φωτισμού σε εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, συγκεντρώθηκαν οι υπάρχουσες μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία που αφορούν
στη χρήση αισθητήρων φωτισμού σε συστήματα φωτισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
Σκοπός αυτής της φάσης ήταν η πληροφόρηση ώστε να τεθούν οι σωστές κατευθύνσεις και να
αποφευχθούν τυχόν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.
Επίσης συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τη χρήση συστημάτων εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε διάφορα κτίρια στην Ελλάδα διαμορφώνοντας το
διαθέσιμο υλικό σε ευανάγνωστες αναφορές. Το περιεχόμενο αυτών των αναφορών περιλαμβάνει
δεδομένα που αφορούν στα επίπεδα φυσικού και τεχνητού φωτισμού και στην οπτική άνεση ή
δυσφορία. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από επισκέψεις στα κτίρια αυτά και από τη
διανομή κατάλληλου ερωτηματολογίων προς τους χρήστες τους. Το ερωτηματολόγιο αυτό
βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, δημιουργήθηκαν και νέες
ερωτήσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας του φυσικού φωτισμού, των αισθητήρων φωτισμού
αλλά και άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον εργασίας ενός κτιρίου
γραφείων. Έτσι στο νέο ερωτηματολόγιο υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις αποκλείοντας και
προσθέτοντας νέες ερωτήσεις που προσανατολίζονται περισσότερο στον αυτόματο έλεγχο του
συστήματος από αισθητήρες φωτισμού. Έτσι το νέο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε κατάλληλα
ώστε να υπάρχουν και νέες ερωτήσεις που προσανατολίζονται περισσότερο στον αυτόματο έλεγχο
του συστήματος από αισθητήρες φωτισμού. Το νέο ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα
Α. Το σύνολο των ερωτήσεων συντηρήθηκε στο ερωτηματολόγιο από το ένα κτίριο στο άλλο και κατ'
αυτόν τον τρόπο η γνώση των δεδομένων για διαφορετικά κτίρια μπόρεσε να επεκταθεί και να
συγκριθεί μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύνολο των ερωτήσεων ήταν ίδιο για
κάθε κτίριο, έτσι ώστε τα αποτελέσματα για διαφορετικά κτίρια να μπορούν να συγκριθούν μεταξύ
τους.
Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ποιοτική ερμηνεία των ερωτηματολογίων στα εξεταζόμενα κτίρια με
συστήματα αυτομάτου ελέγχου φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού. Για κάθε εξεταζόμενο κτίριο
γίνεται περιγραφή των τεχνικών στοιχείων που αφορούν στην εγκατάσταση και στη λειτουργία του
συστήματος ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού σε συνδυασμό με τους αλγόριθμους ελέγχου των
αισθητήρων φωτισμού και με αναφορές. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται οι μέθοδοι βελτίωσης της
απόδοσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται σε χώρους με εγκατεστημένα
συστήματα αυτομάτου ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού.
5.3.2 Πειραματική μελέτη των χαρακτηριστικών ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου
φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού
Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο από πειραματικές διαδικασίες βάσει των οποίων
έγινε η ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος αυτόματου
ελέγχου φωτισμού. Οι πειραματικές διαδικασίες αφορούσαν στα εξής επιμέρους συστήματα:
1) Αισθητήρες φωτισμού.
2) Ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού με ρυθμιζόμενη
στάθμη φωτισμού.
Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με τους αισθητήρες φωτισμού αφορούσαν στη χωρική και
φασματική απόκριση πέντε συνολικά εμπορικών αισθητήρων. Τα πειράματα με τα ηλεκτρονικά
συστήματα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού με ρυθμιζόμενη στάθμη φωτισμού
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(EDBs) πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να γίνει έλεγχος της συνάρτησης μεταξύ της τάσης ελέγχου
(control voltage) των EDBs, των παραγόμενων επιπέδων φωτισμού από το σύστημα φωτισμού και
της καταναλισκόμενης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού για το καθένα από τα EDBs. Με βάση τις
πειραματικές μετρήσεις έγινε δυνατή η ανάλυση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη
λειτουργία ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου φωτισμού με αισθητήρα φωτισμού. Κύριος στόχος
ήταν ο σχεδιασμός ενός νέου τύπου αισθητήρα. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την
πειραματική διαδικασία σχεδιάστηκε ο νέος τύπος αισθητήρα φωτισμού.
5.3.3 Ανάπτυξη νέου αισθητήρα φωτισμού
Για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συσχέτιση της έντασης φωτισμού ανάμεσα στην οροφή και την
επιφάνεια εργασίας σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του αισθητήρα φωτισμού σε θέσεις με
επαρκή ποσότητα φυσικού φωτισμού σχεδιάστηκε ένας αισθητήρας με μεταβλητό οπτικό πεδίο. Το
μεταβλητό οπτικό πεδίο του αισθητήρα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός πτυσσόμενου
κυλίνδρου, ο οποίος εφάπτεται περιμετρικά του αισθητήρα. Αλλάζοντας το μήκος του πτυσσόμενου
κυλίνδρου αλλάζει το οπτικό πεδίο του αισθητήρα έτσι ώστε το πεδίο να είναι στενό όταν είναι σε
πλήρη επιμήκυνση και ευρύ όταν είναι σε πλήρη σύμπτυξη. Για το νέο αισθητήρα φωτισμού
υπολογίστηκε πειραματικά η επίδραση της χωρικής απόκρισης στην ολική απόκριση του όπως
αναφέρεται παραπάνω.
5.3.4 Πειραματική, θεωρητική μελέτη και προσομοιώσεις για την ανάπτυξη του νέου
αισθητήρα φωτισμού
Στη φάση αυτή της έρευνας πραγματοποιήθηκαν πειράματα με τον αναπτυσσόμενο αισθητήρα για
τη ρύθμιση του οπτικού του πεδίου σε συνάρτηση με το βάθος τοποθέτησής του στο χώρο και τη
σχέση του σήματος του με την τιμή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας. Για την
ολοκληρωμένη μελέτη της απόδοσης του νέου αισθητήρα πραγματοποιήθηκε μελέτη ευαισθησίας
για διάφορα γεωμετρικά χαρακτηριστικά χώρων, εξωτερικών ανοιγμάτων, προσανατολισμού,
οπτικών πεδίων του αισθητήρα και θέσης τοποθέτησής του. Επίσης πραγματοποιήθηκαν
προσομοιώσεις και υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας σε συνάρτηση με παραμέτρους που
επηρεάζουν την απόδοση ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού, όπως είναι η
φασματική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού και τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και
λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού με ρυθμιζόμενη στάθμη φωτισμού.
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η πρόβλεψη της απόδοσης ενός συστήματος ρύθμισης της
φωτεινής ροής που βασίζεται σε αισθητήρες φωτισμού χρειάζεται και γνώση της σχέσης ανάμεσα
στην ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στο σήμα του αισθητήρα. Ανάλογα με τη θέση
τοποθέτησης του αισθητήρα και το κατάλληλο οπτικό πεδίο, ο λόγος της έντασης φωτισμού στην
οροφή και στην επιφάνεια εργασίας μπορεί να παραμένει σχετικά σταθερός για διαφορετικές
καταστάσεις ουρανού (αίθριου, νεφοσκεπούς). Τα πειράματα περιελάμβαναν την κατασκευή ενός
χώρου υπό κλίμακα (1:10) στον οποίo τοποθετήθηκαν αισθητήρες φωτισμού στην οροφή και
όργανα μέτρησης έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας ακριβώς κάτω από τους αισθητήρες
φωτισμού, ώστε να εκτιμηθεί η σχέση του σήματος του αισθητήρα με τα επίπεδα φωτισμού.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, για διάφορες καταστάσεις ουρανού
και υπήρχε συνεχής καταγραφή των πειραματικών δεδομένων. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα από
την προαναφερθείσα διαδικασία πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις της πειραματικής διαδικασίας
με το πρόγραμμα προσομοιώσεων Radiance [82]. Με βάση τις πραγματικές τιμές των πειραματικών
μετρήσεων πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας των τιμών από τις προσομοιώσεις της
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πειραματικής διαδικασίας ώστε να αναπτυχθεί ένα πιστοποιημένο θεωρητικό υπόβαθρο
παραμέτρων για περαιτέρω προσομοιώσεις. Έτσι με βάση ένα αξιόπιστο θεωρητικό υπόβαθρο
παραμέτρων πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις που κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος παραγόντων
που παίζουν βασικό ρόλο στην κατανομή του φυσικού φωτισμού μέσα σε ένα χώρο. Προσομοιώσεις
πραγματοποιήθηκαν για διάφορους χώρους, για διάφορες επιφάνειες εξωτερικών ανοιγμάτων, για
τέσσερις προσανατολισμούς καθώς επίσης και για διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης και οπτικά
πεδία των αισθητήρων φωτισμού. Από τη συνεχή καταγραφή δεδομένων και τα αποτελέσματα των
προσομοιώσεων καθορίσθηκε η σχέση ανάμεσα στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα και στο χώρο που
τοποθετείται ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος και έτσι να προκύψουν
συμπεράσματα για την ανάπτυξη του νέου αισθητήρα φωτισμού.
Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης πραγματοποιήθηκαν
προσομοιώσεις και υπολογισμοί με σκοπό να γίνει ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης των
συστημάτων έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού (EDBs) και σύγκριση μεταξύ τους. Με
τον τρόπο αυτό, μπόρεσαν να προσδιορισθούν οι επιδράσεις των συστημάτων αυτών στην
εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με σκοπό να υπάρχει
σαφές κριτήριο για την επιλογή του αποδοτικότερου από αυτά. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν
προσομοιώσεις προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της φασματικής απόκρισης διαφορετικών
αισθητήρων φωτισμού και διαφορετικών τύπων υαλοπινάκων στο σήμα εξόδου των αισθητήρων και
να γίνει η σύγκριση μεταξύ τους. Εν συνεχεία, μελετήθηκε η επίδραση της φασματικής απόκρισης
των αισθητήρων στην εξοικονόμηση ενέργειας των συστημάτων εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού.
5.3.5 Ανάπτυξη μοντέλων για τη διόρθωση της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων και
τη βελτιστοποίηση της θέσης και της χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα
Με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων και των προσομοιώσεων αναπτύχθηκαν δυο μοντέλα.
Ένα μοντέλο για τη διόρθωση της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού και ένα
μοντέλο για τη βελτιστοποίηση της θέσης του νέου αισθητήρα στο χώρο και της ρύθμισης της
χωρικής του απόκρισης.
5.3.5.1 Μοντέλο διόρθωσης της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού
Το μοντέλο για τη διόρθωση της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού περιλαμβάνει α)
τις πειραματικές μετρήσεις της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων, β) τις πειραματικές
μετρήσεις της φασματικής διαπερατότητας διαφόρων υαλοπινάκων και γ) τις τιμές της φασματικής
κατανομής της ισχύος της άμεσης και της διάχυτης ακτινοβολίας του φυσικού φωτισμού. Με τον
τρόπο αυτό υπολογίστηκε η φωτεινή αποδοτικότητα (luminous efficacy, LE) για συγκεκριμένο
συνδυασμό αισθητήρα φωτισμού και υαλοπίνακα. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό RADIANCE [82]
για τρία φασματικά εύρη μέσα στο ορατό φάσμα (380nm-780nm), υπολογίστηκε το πραγματικό
σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού ή αλλιώς η ένταση φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο
αισθητήρας.
Βάσει του μοντέλου ορίστηκε ένας νέος συντελεστής που χρησιμοποιείται ως παράμετρος
διόρθωσης στις προβλέψεις της έντασης φωτισμού στους αισθητήρες φωτισμού. Ο συντελεστής
φασματικών διορθώσεων (Photosensor Spectral Correction Coefficient, PSCC) ορίζεται ως ο λόγος
της υπολογιζόμενης από το μοντέλο έντασης φωτισμού που προσλαμβάνει ο εξεταζόμενος
αισθητήρας προς την ένταση φωτισμού που θα προσλάμβανε ένας αισθητήρας αναφοράς με
φασματική απόκριση αντίστοιχη της ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού (καμπύλη V(λ)). Αυτός ο
ιδανικός αισθητήρας με φασματική απόκριση την καμπύλη V(λ) δεν υπάρχει στην πραγματικότητα
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και για αυτό το λόγο υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη ενός συντελεστή διόρθωσης της φασματικής
απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού.
5.3.5.2 Μοντέλο βελτιστοποίησης της θέσης και χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα
φωτισμού
Το μοντέλο για τη βελτιστοποίηση της θέσης τοποθέτησης του νέου αισθητήρα στο χώρο και
ρύθμισης της χωρικής του απόκρισης βασίζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:


Πειραματικές μετρήσεις και προσομοιώσεις του χώρου στον οποίο τοποθετείται ο αισθητήρας
(γεωμετρικά δεδομένα).



Τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αισθητήρα (θέση και χωρική απόκριση).



Κλιματικά δεδομένα της τοποθεσίας (σε ωριαία βάση).



Χαρακτηριστικά των αλγόριθμων ελέγχου (ρυθμίσεις και λειτουργικές εξισώσεις).



Χαρακτηριστικά των συστημάτων έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού (καμπύλη
συσχέτισης της στάθμης του αναγκαίου τεχνητού φωτισμού με την αντίστοιχη κατανάλωση).

Εάν χρησιμοποιηθεί αισθητήρας με διαφορετική φασματική απόκριση από αυτήν που μπορεί να
αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι (καμπύλη V(λ)) τότε πραγματοποιείται διόρθωση της φασματικής
απόκρισης, όπως περιγράφηκε στο πρώτο μοντέλο.
Με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου έγινε συσχέτιση μεταξύ των εντάσεων φωτισμού στην
οροφή και στην επιφάνεια εργασίας και υπολογίσθηκε ο συντελεστής προσδιορισμού R2. Ο
συσχετισμός των δυο αυτών εντάσεων φωτισμού είναι σημαντικός για τη λειτουργία ενός
συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Από τις υπολογιζόμενες τιμές των εντάσεων
φωτισμού, τις λειτουργικές εξισώσεις των αλγόριθμων ελέγχου των αισθητήρων φωτισμού και τις
καμπύλες συσχέτισης της στάθμης του αναγκαίου τεχνητού φωτισμού με την αντίστοιχη
κατανάλωση των EDBs, υπολογίστηκε η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η επάρκεια
φωτισμού. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε μελέτη ευαισθησίας, όπου για διαφορετικές γεωμετρίες
χώρων και διάφορες επιλεγμένες θέσεις και χωρικές αποκρίσεις του αισθητήρα υπολογίστηκε η
βέλτιστη θέση και χωρική απόκριση του βάσει τριών κριτηρίων. Τα τρία αυτά ανεξάρτητα κριτήρια
είναι:


Οι καλύτερες τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2 μεταξύ των εντάσεων φωτισμού στην
οροφή και την επιφάνεια εργασίας.



Οι καλύτερες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας.



Οι καλύτερες τιμές επάρκειας φωτισμού.

Χρησιμοποιώντας ένα πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (ELECTRE [97, 98])
υπολογίστηκε η καλύτερη “τριάδα” αποτελεσμάτων και βρέθηκε η βέλτιστη χωρική απόκριση του
αισθητήρα σε συνάρτηση με τη θέση τοποθέτησής του. Στο αποτέλεσμα διασφαλίζεται η καλύτερη
δυνατή συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού μεταξύ οροφής και επιφάνειας εργασίας, η μεγαλύτερη
δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και επάρκεια φωτισμού για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα
λειτουργίας του συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού.
5.3.6 Αποτελέσματα και ανάπτυξη ενός οδηγού χρήσης για τη βέλτιστη απόδοση των
συστημάτων φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού
Στην τελευταία φάση αυτή της έρευνας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάπτυξη των
μοντέλων και δίνονται ακριβείς οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε
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το σύστημα ελέγχου φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού να παρουσιάζει τη βέλτιστη απόδοσή του.
Επιπρόσθετα εξετάσθηκαν όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων ελέγχου με
αισθητήρες φωτισμού ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο από κατάλληλες στρατηγικές για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους στα κτίρια. Με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου
βελτιστοποίησης της θέσης και χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα φωτισμού, δημιουργήθηκε
ένας οδηγός χρήσης, εγκατάστασης και βαθμονόμησης του αναπτυχθέντος αισθητήρα φωτισμού.
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Κεφάλαιο 6 ο
Ανάλυση αντιδράσεων χρηστών σε κτίρια με συστήματα
αυτόματου ελέγχου με αισθη τήρες φωτισμού

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η χρήση των συστημάτων ρύθμισης της φωτεινής ροής με αισθητήρες
φωτισμού που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε διάφορα κτίρια στην Αθήνα. Το διαθέσιμο υλικό
παρουσιάζεται σε ευανάγνωστες αναφορές. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν περιλαμβάνουν
δεδομένα που αφορούν στα επίπεδα φυσικού και τεχνητού φωτισμού, στην οπτική άνεση ή
δυσφορία λόγω του συστήματος φωτισμού και ελέγχου αλλά και στις αντιδράσεις των χρηστών από
την εφαρμογή τους. Για τη συλλογή των πληροφοριών δημιουργήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο
το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. Οι ανωτέρω πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από
επισκέψεις σε τυπικά κτίρια γραφείων και τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων.

6.1 Εισαγωγή
Στην αρχική φάση σχεδιασμού συστημάτων που εκμεταλλεύονται το φυσικό φωτισμό, η επίτευξη
ικανοποιητικής εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντική [99, 100]. Εντούτοις, υπάρχουν και άλλες
παράμετροι οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Αυτές είναι η παραγωγικότητα των χρηστών και η
ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα οφέλη από την υψηλότερη παραγωγικότητα των
χρηστών που εργάζονται σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον είναι σημαντικά [101]. Όμως, είναι
αρκετά δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η επίδρασή τους. Συνεπώς, η ουσιαστική κατανόηση των
αναγκών και των προτιμήσεων των χρηστών σε χώρους με συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού είναι καθοριστικής σημασίας [102].
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μεθοδολογία με χρήση ερωτηματολογίου, γνωστής ως και
POE (Post Occupancy Evaluation), σκοπός της οποίας είναι να αναλυθούν οι αντιδράσεις και η
συμπεριφορά των χρηστών σε κτίρια με συστήματα ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού. To
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη συμπεριφορά των χρηστών σχετικά με α) το φυσικό
φωτισμό, β) τα εξωτερικά ανοίγματα, γ) το σύστημα ελέγχου φωτισμού και δ) το συνολικό φυσικό
περιβάλλον τους [83, 84]. Η διαδικασία αυτή θεωρείται συμπληρωματική και μπορεί να ενσωματωθεί
στους κανονισμούς και στις διαδικασίες ελέγχου της απόδοσης των κτιρίων όσον αφορά στο φυσικό
φωτισμό και στον έλεγχό του από αισθητήρες φωτισμού. Η χρήση αυτού του ερωτηματολογίου είναι
δυνατόν με κατάλληλες τροποποιήσεις να εφαρμοσθεί σε όλους τους τύπους των κτιρίων. Η
δημιουργία του νέου ερωτηματολογίου (Παράρτημα Α) εστιάζεται σε συστήματα ελέγχου με
αισθητήρες φωτισμού και σε στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε νέα αλλά και σε παλιά
κτίρια ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια κτίρια είναι κτίρια γραφείων,
σχολικά συγκροτήματα καθώς και εμπορικά καταστήματα.
Με βάση τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων και των θεωρητικών υπολογισμών σε ένα
κτίριο με σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι
μεγαλύτερη σε σχέση με ένα άλλο όμοιο κτίριο χωρίς σύστημα ελέγχου. Όμως, το σύστημα ελέγχου
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού χρησιμοποιείται επιτυχώς μόνο εάν οι χρήστες του κτιρίου είναι
ικανοποιημένοι με την εύρυθμη λειτουργία του. Η αξιολόγηση ενός κτιρίου με ερωτηματολόγιο
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δείχνει α) πόσο επιτυχής είναι ο σχεδιασμός του κτιρίου, β) που εστιάζονται τα προβλήματα και γ)
πώς η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου μπορεί να βελτιωθεί.
Πολλά κτίρια έχουν αξιολογηθεί έως σήμερα αλλά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις έχει
χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τύπος ερωτηματολογίου. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να συγκριθούν όλα
τα κτίρια στην ίδια κλίμακα και να αξιολογηθεί ποια μέθοδος είναι η καλύτερη. Με βάση
προηγούμενες μελέτες [103-105] σχεδιάστηκε ένα νέο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του
φυσικού φωτισμού, του ελέγχου του και άλλων παραμέτρων στο εσωτερικό περιβάλλον γραφείων
(Παράρτημα Α). Ο σχεδιασμός παρόμοιων τύπων ερωτηματολογίων άρχισε στο πρόγραμμα Joule
II: Project Daylight Europe [106] και βασίστηκε σε ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται από
προηγούμενες μελέτες αξιολόγησης. Τέτοια ερωτηματολόγια έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε μερικές
έρευνες κτιρίων γραφείων [83].
Το παρόν ερωτηματολόγιο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μοναδικό και πλήρες σύνολο ερωτήσεων
που μπορεί να δοθεί στο χρήστη ενός κτιρίου. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, διαγράφηκαν
ερωτήσεις που δεν ήταν σχετικές, ενώ κάποιες προστέθηκαν λόγω συγκεκριμένων εγκαταστάσεων
στα κτίρια (π.χ. αισθητήρες φωτισμού) [84]. Έτσι το νέο ερωτηματολόγιο τροποποιήθηκε ανάλογα
και εστιάζει στην εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και στον έλεγχο με αισθητήρες φωτισμού. Το
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε χρήστες τριών κτιρίων γραφείων με αισθητήρες φωτισμού. Το σύνολο
των ερωτήσεων για κάθε κτίριο ήταν το ίδιο ώστε τα αποτελέσματα από διαφορετικά κτίρια να
μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Το ωράριο λειτουργίας των κτιρίων ήταν 8:00 – 18:00.

6.2 Περιγρα φή ε ξεταζόμε νων κτιρί ων
Συνολικά εξετάστηκαν τρία τυπικά κτίρια γραφείων (Α, Β και Γ) τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας. Τα κτίρια επιλέχθηκαν λόγω του εγκατεστημένου συστήματος εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού. Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται συνοπτικά, το
υπάρχον σύστημα τεχνητού φωτισμού και ο τρόπος ελέγχου του από τους αισθητήρες για κάθε
εξεταζόμενο κτίριο.
Πίνακας 6.1 Συστήματα φωτισμού και ελέγχου για κάθε εξεταζόμενο κτίριο.
Κτίριο

Τύπος φωτιστικού

Συσκευή ελέγχου

A

600mm Χ 600mm χωνευτά
φωτιστικά με 4X18W,
λαμπτήρες φθορισμού Τ8.

Αισθητήρες φωτισμού για σύνολο φωτιστικών σωμάτων στις
περιμετρικές ζώνες.

B

Χωνευτά φωτιστικά με
2X18W λαμπτήρες
φθορισμού G24q-2.

Εξωτερικός αισθητήρας φωτισμού για εσωτερικές ζώνες ενός
τμήματος του κτιρίου και εσωτερικοί αισθητήρες για σύνολο
φωτιστικών σωμάτων στις περιμετρικές ζώνες του υπόλοιπου κτιρίου.

Γ

600mm Χ 600mm χωνευτά
φωτιστικά με 4X18W
λαμπτήρες φθορισμού Τ8.

Αισθητήρες φωτισμού για κάθε φωτιστικό σώμα στην περιμετρική
ζώνη του κτιρίου.

6.2.1 Κτίριο Α
Το κτίριο Α είναι ένα τυπικό κτίριο γραφείων δυο ορόφων (ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε., Σχήμα 6.1). Το
κτίριο βρίσκεται σε περιοχή ανοικτού σχεδίου και η δυτική του πρόσοψη εφάπτεται με το εργοστάσιο
παραγωγής. Η γενικότερη περιοχή είναι επίπεδη, ενώ τα γειτονικά κτίρια είναι χαμηλών υψών, σε
μεσαίες αποστάσεις μεταξύ τους. Η θέα από τα περισσότερα γραφεία του κτιρίου είναι ανεμπόδιστη.
Το κτίριο είναι σχήματος στενού παραλληλόγραμμου και αποτελείται από δυο ορόφους. Η κύρια
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πρόσοψη του κτιρίου είναι ανατολική (Σχήμα 6.1), ενώ οι πλαϊνές προσόψεις με μικρότερη επιφάνεια
έχουν βόρειο και νότιο προσανατολισμό (Σχήμα 6.2). Στην ανατολική και νότια πρόσοψη του κτιρίου
υπάρχουν εξωτερικά σκίαστρα για να προστατεύουν τα γραφεία από την είσοδο άμεσης ηλιακής
ακτινοβολίας.

Σχήμα 6.1 Ανατολική πρόσοψη του κτιρίου Α με την κύρια είσοδό του.

(α)

(β)

Σχήμα 6.2 Βόρεια (α) και νότια (β) πρόσοψη του κτιρίου Α.

Τα εξωτερικά ανοίγματα του κτιρίου αποτελούνται από παράθυρα που εκτείνονται από το δάπεδο
έως την οροφή και βρίσκονται στη βόρεια, ανατολική και νότια πρόσοψη του κτιρίου. Τα γραφεία
στον πρώτο όροφο είναι ενιαία και βρίσκονται κυρίως στη νότια και ανατολική πρόσοψη του κτιρίου,
ενώ τα γραφεία στο δεύτερο όροφο είναι ενός ή δύο ατόμων (Σχήμα 6.3).

(α)

(β)

Σχήμα 6.3 Ανοικτός χώρος γραφείων με χωρίσματα (α) και χώρος γραφείων με ανατολικό προσανατολισμό (β).

Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου, το σύστημα του τεχνητού φωτισμού επανασχεδιάστηκε και
εγκαταστάθηκε εξ’ ολοκλήρου από την αρχή. Τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώματα και συστήματα
ελέγχου φωτισμού με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (Σχήμα 6.4).
Τα φωτιστικά σώματα είναι χωρισμένα σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα ελέγχεται από έναν
αισθητήρα φωτισμού μέσω του κεντρικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BMS) του κτιρίου.
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Σχήμα 6.4 Τυπικό γραφείο με αισθητήρες φωτισμού.

Ερωτηματολόγια δόθηκαν στους χρήστες και των δυο ορόφων. Οι χρήστες εργάζονται σε γραφεία
με εγκατεστημένους αισθητήρες φωτισμού και ελεύθερη πρόσβαση φυσικού φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας τους. Συνολικά συμπληρώθηκαν 29 ερωτηματολόγια. Η κατανομή τους με βάση τον
προσανατολισμό των γραφείων των χρηστών παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.5. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων τους ακολουθεί στην επόμενη παράγραφο.

Σχήμα 6.5 Κατανομή ερωτηματολογίων με βάση τον προσανατολισμό των γραφείων.

6.2.2 Κτίριο B
Το κτίριο Β είναι ένα κτίριο γραφείων οκτώ ορόφων (COSTATERA, Σχήμα 6.6). Το κτίριο βρίσκεται
σε περιοχή ανοικτού σχεδίου και συνορεύει με περιοχή κατοικιών. Η περιοχή στα νοτιοδυτικά του
κτιρίου είναι επίπεδη με ψηλή δενδροφύτευση, ενώ η περιοχή κατοικιών στα ανατολικά του κτιρίου
έχει κτίρια μεσαίου ύψους, σε μεσαίες αποστάσεις μεταξύ τους. Βόρεια του κτιρίου υπάρχει γειτονικό
κτίριο σε μικρή απόσταση που φτάνει έως και το δεύτερο όροφο του κτιρίου της Costatera. Η θέα
από τα περισσότερα γραφεία του κτιρίου είναι ανεμπόδιστη, εκτός από τα γραφεία που βρίσκονται
στη βόρεια πρόσοψη και έως το δεύτερο όροφο.

(α)

(β)

Σχήμα 6.6 Νότια (α) και βόρεια (β) πρόσοψη του κτιρίου Β.
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Τα εξωτερικά ανοίγματα του κτιρίου αποτελούνται από ενιαία παράθυρα περιμετρικά του κτιρίου, με
ύψος από 0,8m έως 2,4m σε σχέση με το δάπεδο. Στο κτίριο δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό
σκίαστρο. Τα γραφεία είναι σε ανοιχτό χώρο και βρίσκονται στην περίμετρο του κτιρίου (Σχήμα 6.7).
Στο κέντρο του κτιρίου υπάρχει αίθριο (Σχήμα 6.8). Τα φωτιστικά σώματα στο νοτιοδυτικό μέρος του
κτιρίου είναι χωρισμένα σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα ελέγχεται από έναν ξεχωριστό αισθητήρα
φωτισμού μέσω του κεντρικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BMS) του κτιρίου (Σχήμα 6.7). Τα
φωτιστικά σώματα στο βορειοανατολικό μέρος του κτιρίου ελέγχονται από έναν εξωτερικό αισθητήρα
φωτισμού (Σχήμα 6.9).

(α)

(β)

Σχήμα 6.7 Ανοικτός χώρος γραφείων (α) και τυπικό γραφείο (β) με αισθητήρα φωτισμού στο εσωτερικό.

ου

Σχήμα 6.8 Κάτοψη του 3 ορόφου του κτιρίου όπου φαίνονται τα περιμετρικά γραφεία και το αίθριο.

Σχήμα 6.9 Ο εξωτερικός αισθητήρας φωτισμού στη νότια πρόσοψη του κτιρίου.

Ερωτηματολόγια δόθηκαν στους χρήστες του τρίτου και του τετάρτου ορόφου. Οι χρήστες
εργάζονται σε γραφεία με εγκατεστημένους αισθητήρες φωτισμού και ελεύθερη πρόσβαση φυσικού
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
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φωτισμού στο επίπεδο εργασίας τους. Συνολικά συμπληρώθηκαν 64 ερωτηματολόγια. Η κατανομή
τους με βάση τον προσανατολισμό των γραφείων των χρηστών παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.10. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων τους ακολουθεί στην επόμενη παράγραφο.

Σχήμα 6.10 Κατανομή ερωτηματολογίων με βάση τον προσανατολισμό των γραφείων.

6.2.3 Κτίριο Γ
Το κτίριο Γ είναι ένα κτίριο γραφείων τεσσάρων ορόφων (TIM, Σχήμα 6.11). Το κτίριο ανήκει σε
συγκρότημα κτιρίων και βρίσκεται σε περιοχή ανοικτού σχεδίου. Η γενικότερη περιοχή είναι επίπεδη
και τα γειτονικά κτίρια του συγκροτήματος είναι στο ίδιο ύψος, σε μεσαίες αποστάσεις μεταξύ τους. Η
θέα από τα περισσότερα γραφεία είναι ανεμπόδιστη εκτός από εκείνα της νότιας πρόσοψης, όπου
υπάρχει περιορισμός στη θέα από το διπλανό κτίριο ιδίου ύψους.

(α)

(β)

Σχήμα 6.11 Βόρεια (α) και δυτική (β) πρόσοψη του κτιρίου Γ.

Τα εξωτερικά ανοίγματα του κτιρίου αποτελούνται από ενιαία παράθυρα περιμετρικά του κτιρίου, με
ύψος από 0,8m έως 2,3m σε σχέση με το δάπεδο. Στο κτίριο δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό
σκίαστρο. Τα γραφεία του κτιρίου είναι τριών ή τεσσάρων ατόμων και βρίσκονται στην περιμετρική
ζώνη του κτιρίου (Σχήμα 6.12).

Σχήμα 6.12 Χώρος γραφείων στο εσωτερικό του κτιρίου.
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Κάθε φωτιστικό σώμα στην περιμετρική ζώνη του κτιρίου ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο αισθητήρα
φωτισμού (Σχήμα 6.13). Ερωτηματολόγια δόθηκαν στους χρήστες του δεύτερου και του τρίτου
ορόφου. Οι χρήστες εργάζονται σε γραφεία με εγκατεστημένους αισθητήρες φωτισμού και ελεύθερη
πρόσβαση φυσικού φωτισμού στο επίπεδο εργασίας τους.

Σχήμα 6.13 Φωτιστικό σώμα στην περιμετρική ζώνη με τον αισθητήρα φωτισμού του.

Συνολικά συμπληρώθηκαν 28 ερωτηματολόγια. Η κατανομή τους με βάση τον προσανατολισμό των
γραφείων των χρηστών παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.14. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τους
ακολουθεί στην επόμενη παράγραφο.

Σχήμα 6.14 Κατανομή ερωτηματολογίων με βάση τον προσανατολισμό των γραφείων.

6.3 Μεθοδολο γία ανά λυσης ερωτηματο λογί ων
Προκειμένου να μειωθούν τα σφάλματα στις αξιολογήσεις των κτιρίων επιλέχτηκαν ομοιογενείς
ομάδες χρηστών, ως προς την ηλικία τους, για κάθε κτίριο. Για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
απαιτούνται περίπου 30 άτομα [83]. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 122 χρήστες. Ο
Πίνακας 6.2 παρουσιάζει τον αριθμό των συμμετεχόντων χρηστών στα εξεταζόμενα κτίρια.
Πινάκας 6.2 Αριθμός χρηστών στα εξεταζόμενα κτίρια.
Κτίριο

Χρήστες

Α

29

Β

64

Γ

28

Σύνολο

122
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Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε στις αξιολογήσεις των κτιρίων Α, Β και
Γ παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. Η σχεδίαση του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε ερωτήσεις με
κλίμακες εκτίμησης. Οι ερωτήσεις με κλίμακες εκτίμησης είναι κατάλληλες για έρευνα πεδίου λόγω
της αξιοπιστίας τους, της ευκολίας της διαχείρισης και της ευκολίας με την οποία μπορεί να
πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση. Όπου απαιτείται, υπάρχουν και μερικές ερωτήσεις
πολλαπλών απαντήσεων. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των
κτιρίων κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2005.

6.4 Αποτελέ σματα ερωτηματο λο γίων
6.4.1 Φυσικός φωτισμός
Οι ερωτήσεις που αφορούν στο φυσικό φωτισμό αντιστοιχούν στη Β ομάδα ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Στο Σχήμα 6.15 παρουσιάζονται οι προτιμήσεις των χρηστών για τις
σημαντικότερες παραμέτρους του χώρου εργασίας τους. Οι χρήστες ταξινόμησαν κατά σειρά
σημαντικότητας τις τρεις βασικότερες παραμέτρους για ένα άνετο εργασιακό περιβάλλον. Ο καλός
φωτισμός, η σωστή θερμοκρασία και ο καλός αερισμός θεωρούνται οι πιο σημαντικές παράμετροι
στο περιβάλλον εργασίας. Οι μέσες προτιμήσεις των χρηστών αντίστοιχα είναι 24,6%, 23,8% και
21,3%.

Σχήμα 6.15 Προτιμήσεις χρηστών για διαφορετικές παραμέτρους του χώρου εργασίας τους.

Στο Σχήμα 6.16 παρουσιάζεται η ικανοποίηση των χρηστών για το εσωτερικό περιβάλλον τους με
βάση τα χαρακτηριστικά των γραφείων τους (φωτισμός, οσμές, αερισμός κ.λ.π.).

Σχήμα 6.16 Μέση εκτίμηση για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες με το εσωτερικό περιβάλλον εργασίας
τους με 5 να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και 1 πλήρως απογοητευμένοι.
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Στα Σχήματα 6.17 και 6.18 παρουσιάζεται η ικανοποίηση των χρηστών για το εσωτερικό περιβάλλον
τους σε ποσοστά επί του συνόλου των εξεταζόμενων κτιρίων. Τα αποτελέσματα της ικανοποίησης
των χρηστών για τα γενικά χαρακτηριστικά των κτιρίων Β και Γ παρουσιάζουν ένα ευχάριστο
εργασιακό περιβάλλον. Αντιθέτως για το κτίριο Α, μόνο ο φωτισμός παρουσιάστηκε ως το καλύτερο
χαρακτηριστικό. Η ικανοποίηση για το φωτισμό οφείλεται στο ότι το σύστημα φωτισμού με τους
αισθητήρες φωτισμού εγκαταστάθηκε πρόσφατα.

Σχήμα 6.17 Ικανοποίηση χρηστών για διαφορετικά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου για τα κτίριο Α και Β.

Σχήμα 6.18 Ικανοποίηση χρηστών για διαφορετικά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου για το κτίριο Γ.

Οι περισσότεροι από τους χρήστες προτιμούν να εργάζονται ταυτόχρονα με φυσικό και τεχνητό
φωτισμό (Σχήμα 6.19 α). Κατά συνέπεια ένας έλεγχος φωτισμού που αυξομειώνει ομοιόμορφα τη
στάθμη του τεχνητού φωτισμού είναι προτιμότερος από έναν απλό έλεγχο με on-off λειτουργία.
Επιπλέον για τους περισσότερους χρήστες είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εξωτερικό άνοιγμα στο
χώρο εργασίας τους (Σχήμα 6.19 β).

(α)

(β)

Σχήμα 6.19 Προτιμήσεις χρηστών για το πώς προτιμούν τις συνθήκες φωτισμού τους (α) και εκτιμήσεις για το
πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εξωτερικό άνοιγμα στο γραφείο ή την άμεση περιοχή εργασίας τους (β).
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Η πλειοψηφία των χρηστών του κτιρίου Γ προτιμούν να εργάζονται με φυσικό φωτισμό, ενώ οι
περισσότεροι χρήστες του κτιρίου Α προτιμούν μόνο τεχνητό φωτισμό (Σχήμα 6.20α). Παρόλα αυτά
οι περισσότεροι από τους χρήστες θεωρούν ότι το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων είναι σχεδόν
σωστό (Σχήμα 6.20β). Στην περίπτωση του κτιρίου Α, το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων θα
μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικό εάν δεν υπήρχαν τα εξωτερικά σκίαστρα. Στο Σχήμα 6.21
παρουσιάζεται η δυσαρέσκεια σε όλα τα κτίρια επειδή υπάρχει περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία
μέσω των εξωτερικών ανοιγμάτων από αυτή που απαιτείται. Στο κτίριο Α που έχει εξωτερικά
σκίαστρα υπάρχει μικρότερη δυσαρέσκεια. Για τον περιορισμό των ηλιακών κερδών, πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των συστημάτων εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού.

(α)

(β)

Σχήμα 6.20 Προτιμήσεις χρηστών για φυσικό φωτισμό (α) και το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων (β).

Σχήμα 6.21 Απαντήσεις χρηστών για υπερθέρμανση του χώρου λόγω των ηλιακών κερδών.

6.4.2 Ποσότητα φωτισμού
Οι ερωτήσεις που αφορούν στην ποσότητα φωτισμού αντιστοιχούν στη Γ ομάδα ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Στα Σχήματα 6.22 και 6.23 παρουσιάζονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά
με τα επίπεδα του συνολικού φωτισμού α) στο γενικότερο χώρο των χρηστών, β) στην επιφάνεια
εργασία τους, γ) στην οθόνη των υπολογιστών τους και δ) την ποσότητα του φυσικού φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας τους για κάθε κτίριο. Στα Σχήματα 6.24 και 6.25 παρουσιάζονται ομοίως οι
προτιμήσεις των χρηστών αναλυτικά.

(α)

(β)

Σχήμα 6.22 Μέσες εκτιμήσεις χρηστών για την ποσότητα του συνολικού φωτισμού στο γενικότερο χώρο τους
(α) και στην επιφάνεια εργασίας τους (β).
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Στα κτίρια Β και Γ οι χρήστες παρουσιάζουν παρόμοιες αντιδράσεις, ενώ οι χρήστες του κτιρίου Α
δίνουν διαφορετικές απαντήσεις, ειδικά για την ποσότητα του φυσικού φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην ύπαρξη μόνιμων εξωτερικών σκιάστρων στη νότια και
ανατολική πρόσοψη του κτιρίου Α.

(α)

(β)

Σχήμα 6.23 Μέσες εκτιμήσεις χρηστών για την ποσότητα του φωτισμού στην οθόνη του υπολογιστή τους (α)
και του φυσικού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τους (β).

Το Σχήμα 6.24 δείχνει μια τάση να υπάρχει περισσότερος φωτισμός στους χώρους εργασίας. Μια
καλύτερη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού στις περιοχές αυτές, θα
συντελούσε όχι μόνο σε χαμηλότερα επίπεδα έντασης φωτισμού χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την
οπτική άνεση στους χρήστες αλλά και σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

(α)

(β)

Σχήμα 6.24 Προτιμήσεις χρηστών σχετικά με την ποσότητα του συνολικού φωτισμού στο χώρο τους (α) και
στην επιφάνεια εργασίας τους (β).

(α)

(β)

Σχήμα 6.25 Προτιμήσεις χρηστών σχετικά με την ποσότητα του συνολικού φωτισμού στην οθόνη του
υπολογιστή τους (α) και την ποσότητα φυσικού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τους (β).

Το Σχήμα 6.25 (α) παρουσιάζει τη δυσαρέσκεια των χρηστών, επειδή υπάρχει περισσότερος
φωτισμός στις οθόνες των υπολογιστών από αυτόν που απαιτείται. Αυτή η δυσαρέσκεια στα κτίρια
προκαλείται κυρίως από τη θάμβωση που οφείλεται στο φυσικό φωτισμό. Στο κτίριο Α που
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υπάρχουν εξωτερικά σκίαστρα, οι χρήστες εκφράζουν μικρότερη δυσαρέσκεια. Για την αποφυγή της
θάμβωσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αρχικά στο σχεδιασμό εκμετάλλευσης του φυσικού
φωτισμού και εν συνεχεία στην αναδιάταξη των επίπλων στο χώρο. Το Σχήμα 6.25 (β) παρουσιάζει
τους χρήστες του κτιρίου Α να αντιλαμβάνονται λιγότερο φυσικό φωτισμό. Αυτό οφείλεται στην
ύπαρξη εξωτερικών σκίαστρων. Η εφαρμογή συστημάτων ανακατεύθυνσης φυσικού φωτισμού στο
εσωτερικό των κτιρίων σε συνδυασμό με τη χρήση εξωτερικών σκιάστρων συντελούν στη μείωση
της δυσαρέσκειας των χρηστών.
6.4.3 Ποιότητα φωτισμού
Οι ερωτήσεις που αφορούν στην ποιότητα φωτισμού αντιστοιχούν στη Δ ομάδα ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Στο σύνολο των κτιρίων το οπτικό περιβάλλον ικανοποιεί τους περισσότερους
χρήστες με εξαίρεση τους χρήστες του κτιρίου Α (Σχήμα 6.26α). Η ύπαρξη των εξωτερικών
σκιάστρων στο κτίριο Α δημιουργεί δυσαρέσκεια σε ορισμένους χρήστες επειδή εμποδίζουν την
εξωτερική θέα. Από τις απαντήσεις των χρηστών στις ερωτήσεις για την ένταση φωτισμού
προκύπτει ότι οι επιφάνειες στο χώρο εργασίας τείνουν στο να είναι φωτεινές παρά σκοτεινές
(Σχήματα 6.26β, 6.27 και 6.28α).

(α)

(β)

Σχήμα 6.26 Απαντήσεις χρηστών στην ερώτηση αν τους αρέσει το οπτικό περιβάλλον τους (α) και εκτιμήσεις
χρηστών για το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι το περιβάλλον μπροστά τους (β).

(α)

(β)

Σχήμα 6.27 Εκτιμήσεις χρηστών για το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι το περιβάλλον στα αριστερά τους (α) και
στα δεξιά τους (β).

(α)

(β)

Σχήμα 6.28 Εκτιμήσεις χρηστών για το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι το περιβάλλον στην οροφή (α) και
απαντήσεις χρηστών για ύπαρξη οπτικής δυσφορίας λόγω θάμβωσης (β).
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Σύμφωνα με τους χρήστες, δύο είναι οι κύριες πηγές θάμβωσης, ο τεχνητός φωτισμός (λόγω μη
σωστής διάταξης των φωτιστικών σωμάτων ή των επίπλων στο χώρο) και η άμεση ηλιακή
ακτινοβολία (λόγω μη σωστής χρήσης των σκίαστρων) (Σχήμα 6.29). Οι απαντήσεις σχετικά με την
ύπαρξη ενόχλησης λόγω θάμβωσης ή έντονου φωτισμού ήταν κυρίως "περιστασιακά" ή "ποτέ".
Ιδιαίτερα στο κτίριο Α καμία από τις απαντήσεις δεν ήταν "συχνά" (Σχήμα 6.28β). Στις περιπτώσεις
που αναφέρθηκε θάμβωση, αυτή εμφανίστηκε κυρίως στις οθόνες των υπολογιστών (Σχήμα 6.30).
Επιπλέον περισσότεροι από τους μισούς χρήστες δεν θεωρούν ότι είναι ευαίσθητοι στη θάμβωση
(Σχήμα 6.31).

Σχήμα 6.29 Απαντήσεις χρηστών για τις πηγές θάμβωσης.

Σχήμα 6.30 Απαντήσεις χρηστών για την αντανάκλαση της θάμβωσης.

Σχήμα 6.31 Απαντήσεις χρηστών για την ευαισθησία στη θάμβωση.

6.4.4 Σύστημα ελέγχου φωτισμού
Οι ερωτήσεις που αφορούν στο σύστημα ελέγχου φωτισμού αντιστοιχούν στην Ε ομάδα ερωτήσεων
του ερωτηματολογίου. Σχεδόν το 21% των χρηστών όλων των κτιρίων δε γνώριζαν ότι στο χώρο
εργασίας τους ήταν εγκαταστημένο σύστημα ελέγχου φωτισμού (10% για το κτίριο Α, 16% για το
κτίριο Β και 43% για το κτίριο Γ). Μόνο το 11,5% του συνολικού αριθμού των χρηστών εξέφρασε
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δυσαρέσκεια για τον έλεγχο φωτισμού (17% για το κτίριο Α, 12,5% για το κτίριο Β και 8% για το
κτίριο Γ). Η απότομη μεταβολή της στάθμης των επιπέδων φωτισμού του συστήματος ήταν ο
σημαντικότερος λόγος για τη δυσαρέσκεια των χρηστών. Μια κατάλληλη ρύθμιση στη χρονική
απόκριση του εγκατεστημένου αισθητήρα φωτισμού θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα.
Στα Σχήματα 6.32 - 6.37 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των χρηστών κάθε κτιρίου σχετικά με τον
έλεγχο φωτισμού. Πιο αναλυτικά, οι χρήστες των κτιρίων Α και Β έδωσαν παρόμοιες απαντήσεις
μόνο για το βαθμό ελέγχου που έχουν στο επίπεδο εργασίας τους (Σχήμα 6.32β). Οι απαντήσεις
σχετικά με τον έλεγχο φωτισμού (Σχήματα 6.32 και 6.33) δείχνουν ότι οι χρήστες θεωρούν ότι είναι
σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στον έλεγχο. Εντούτοις, δηλώνουν ικανοποιημένοι
με το βαθμό ελέγχου του συστήματος φωτισμού που υπάρχει (Σχήμα 6.33α).

(α)

(β)

Σχήμα 6.32 Μέσες εκτιμήσεις χρηστών για το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχεται από τους χρήστες το επίπεδο
τεχνητού φωτισμού στο γραφείο τους (α) και για το βαθμό ελέγχου που έχουν στο γραφείο τους (β).

(α)

(β)

Σχήμα 6.33 Μέσες εκτιμήσεις για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες για το βαθμό ελέγχου που έχουν στο
γραφείο τους (α) και για το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν οι χρήστες το φωτισμό του γραφείου τους
χωριστά από άλλα διπλανά γραφεία (β).

Σχήμα 6.34 Μέσες εκτιμήσεις για το πόσο ελέγχουν οι χρήστες το φυσικό φωτισμό στο επίπεδο εργασίας τους.
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Το Σχήμα 6.35 (β) δείχνει ότι τα κτίρια Α και Β δεν έχουν δυνατότητα παράκαμψης του αυτόματου
ελέγχου ούτε και επιλογή για χειροκίνητο έλεγχο από τους χρήστες (σχεδόν για το 80% των
χρηστών). Αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια στους χρήστες. Πάνω από το 60% των χρηστών στα δύο
αυτά κτίρια θέλουν να ελέγχουν το επίπεδο του τεχνητού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τους
(Σχήμα 6.35α). Το Σχήμα 6.36 (β) δείχνει την έντονη προτίμηση των χρηστών για μεμονωμένο
έλεγχο στο χώρο εργασίας τους. Πάνω από το 60% του συνόλου των χρηστών, είχαν τη δυνατότητα
ελέγχου του φυσικού φωτισμού (Σχήματα 6.34 και 6.37) με τη χρήση εσωτερικών σκιάστρων ώστε
να περιορίζεται η εισερχόμενη άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

(α)

(β)

Σχήμα 6.35 Κατανομή απαντήσεων για το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχεται από τους χρήστες το επίπεδο
τεχνητού φωτισμού στο επίπεδο εργασίας τους (α) και για το βαθμό ελέγχου του τεχνητού φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας τους (β).

(α)

(β)

Σχήμα 6.36 Κατανομή απαντήσεων για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες με το βαθμό ελέγχου που
έχουν στο επίπεδο εργασίας τους (α) και για το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν οι χρήστες το φωτισμό του
γραφείου τους χωριστά από άλλα γραφεία (β).

Σχήμα 6.37 Κατανομή απαντήσεων για το βαθμό ελέγχου που έχουν οι χρήστες στο φυσικό φωτισμό που
προσπίπτει στο επίπεδο εργασίας τους.
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6.5 Συμπεράσματα
Η ανάγκη να συμπληρωθούν κάποιες γνώσεις και πληροφορίες για κάποιες ιδιαίτερες παραμέτρους
ενός κτιρίου (π.χ. φωτισμός, εκμετάλλευσή του φυσικού φωτισμού, καταναλισκόμενη ενέργεια για
τεχνητό φωτισμό κ.λ.π.) με ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, δεν γίνεται πάντα πλήρως
κατανοητή. Ακόμα κι αν ένα κτίριο είναι από τεχνικής πλευράς σωστό και ενεργειακά αποδοτικό, η
απόδοσή του μπορεί να μειωθεί εάν τα συστήματα ελέγχου δεν είναι αποδεκτά από τους χρήστες. Ο
έλεγχος των λειτουργιών πρέπει να είναι κατανοητός και εύκολος στη χρήση του. Καμία δυσφορία
δεν πρέπει να δημιουργείται στους χρήστες που να προέρχεται από θάμβωση, ενοχλητικές
αντανακλάσεις, αυξημένα θερμικά κέρδη, θόρυβο και άλλες δυσλειτουργίες των συστημάτων
ελέγχου. Εάν οι χρήστες είναι δυσαρεστημένοι με το περιβάλλον του κτιρίου και το σύστημα ελέγχου
θα βρουν πιθανότατα διάφορους τρόπους για να παρεμβαίνουν στους ελέγχους. Για να αντιδράσουν
στον έλεγχο φωτισμού, συνήθως α) προσθέτουν επιπλέον φωτιστικά σώματα για να βελτιώσουν το
περιβάλλον εργασίας με τοπικό φωτισμό (φωτιστικά γραφείου), β) σκιάζουν τα εξωτερικά ανοίγματα
ώστε να αποφύγουν τον έντονο φωτισμό και τη θάμβωση, μειώνοντας τη διαθέσιμη ποσότητα
φυσικού φωτισμού και γ) εμποδίζουν το οπτικό πεδίο των αισθητήρων φωτισμού για να
σταματήσουν τη λειτουργία τους ώστε τα φώτα να παραμένουν συνεχώς αναμμένα. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια αντί να μειώνεται να αυξάνεται.
Μια συστηματική ανάλυση των αντιδράσεων των χρηστών είναι δυνατό να συντελέσει στην
κατανόηση α) των προβλημάτων των συστημάτων, β) της προσαρμογής του ελέγχου στο
συγκεκριμένο κτίριο και γ) γενικότερα των συνθηκών (οπτικής, θερμικής άνεσης) που επικρατούν
στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου. Η δυσαρέσκεια που εκφράζεται από τους χρήστες συντελεί
στον εντοπισμό των προβλημάτων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων θα
πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο
μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές ώστε να βελτιωθεί το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων.
Με την εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας μελέτης αντιδράσεων των χρηστών μπορεί να
εντοπιστεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να αλλάξει ώστε να βελτιωθεί το
περιβάλλον εργασίας τους. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για σύγκριση
κτιρίων με εγκατεστημένα συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού.
Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε μια συστηματική καταγραφή των αντιδράσεων των χρηστών
σε τρία τυπικά κτίρια γραφείων με εγκατεστημένα συστήματα αυτόματου ελέγχου εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού. Συνοπτικά παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:


Η προτίμηση των χρηστών στο φυσικό φωτισμό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εργασία με
φυσικό φωτισμό οδηγεί σε λιγότερο άγχος, πίεση και δυσφορία από ότι η εργασία μόνο με
τεχνητό φωτισμό.



Τα πιο επιθυμητά εσωτερικά χαρακτηριστικά ενός γραφείου είναι ο καλός φωτισμός, η σωστή
θερμοκρασία και ο κατάλληλος αερισμός. Η έλλειψη θορύβου και η άνεση χώρου έλαβαν υψηλές
προτιμήσεις αλλά όχι τόσο όσο οι προαναφερόμενες.



Η τυχόν δυσαρέσκεια στο φυσικό φωτισμό οφείλεται κυρίως στη θάμβωση που δημιουργείται
στις οθόνες των υπολογιστών. Επίσης παρατηρείται ότι η χρήση σκίασης είναι ανεπαρκής.



Οι χρήστες αισθανόντουσαν το περιβάλλον τους πιο φωτεινό από ότι θα ήθελαν. Αυτό ίσως
οφείλεται και στο μεγάλο ποσοστό των εξωτερικών ανοιγμάτων των κτιρίων. Μια καλύτερα
οργανωμένη θέση σε λειτουργία των εγκατεστημένων αισθητήρων φωτισμού θα μπορούσε να
οδηγήσει σε μεγαλύτερα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς μείωση της επάρκειας φωτισμού.

138 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 6ο Ανάλυση αντιδράσεων χρηστών σε κτίρια με αισθητήρες φωτισμού



Οι περισσότεροι χρήστες εξέφρασαν θετικά σχόλια για τον αυτόματο έλεγχο του φυσικού
φωτισμού. Εντούτοις ανέφεραν ότι επιθυμούν να παρεμβαίνουν και οι ίδιοι στο σύστημα ελέγχου
φωτισμού.



Οι χρήστες προτιμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του επιπέδου φωτισμού ακόμα και όταν
τα επίπεδα φωτισμού καθορίζονται με βάση τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.



Στα εξεταζόμενα κτίρια, το 21% του συνόλου των χρηστών δεν είχαν αντιληφθεί ότι στο χώρο
εργασίας τους υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού.

Συνοψίζοντας, για τη διασφάλιση της οπτικής άνεσης και τη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας σε κτίρια με εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου φωτισμού θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψιν τα παρακάτω:
 Ευκολία στη χρήση των συστημάτων ελέγχου φωτισμού.
 Ενημέρωση των χρηστών ότι βρίσκονται σε χώρους με συστήματα ελέγχου φωτισμού.
 Κατάρτιση των χρηστών σχετικά με τη λειτουργία τους.
Αν οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες στο εσωτερικό τους περιβάλλον τότε θα
αποδεχθούν τα συστήματα αυτά, θα αντιληφθούν τα άμεσα οφέλη από τη λειτουργία τους και κατά
συνέπεια θα αυξηθεί η παραγωγικότητά τους.
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Κεφάλαιο 7 ο
Εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέ τρων
ευαισθησίας των αι σθητήρων φω τισμού

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε εμπορικούς
αισθητήρες φωτισμού και αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Μέσω της πειραματικής
διαδικασίας μελετήθηκε η χωρική (spatial response) και η φασματική απόκριση (spectral response)
των αισθητήρων. Η χωρική τους απόκριση μετρήθηκε στο εργαστήριο με τη βοήθεια
τροποποιημένου γωνιοφωτόμετρου, ενώ οι μετρήσεις για τη φασματική απόκριση
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κατάλληλης πειραματικής διάταξης. Η εμπειρία που αποκτήθηκε
με την πειραματική διαδικασία βοήθησε α) στο σχεδιασμό του νέου αισθητήρα φωτισμού και β) στην
παρουσίαση των τεχνικών προδιαγραφών των αισθητήρων φωτισμού υπό μορφή κοινών προτύπων
και κατάλληλων ηλεκτρονικών αρχείων.

7.1 Εισαγωγή
Κατά την πειραματική διαδικασία μετρήθηκαν πέντε αισθητήρες φωτισμού που λειτουργούν
ανεξάρτητα και με οποιοδήποτε σύστημα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού με
δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού (EDB). Η βασική λειτουργία ενός φωτοκύτταρου είναι η
παραγωγή ρεύματος που σχετίζεται με την ένταση και την κατανομή του φωτισμού μέσα στο χώρο.
Η ένταση ρεύματος μπορεί να μετατραπεί σε μια τάση ελέγχου (control voltage) μέσω του
κατάλληλου ηλεκτρικού κυκλώματος του αισθητήρα φωτισμού. Όπως έχει αναφερθεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο, η γενική λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού είναι σύνθετη επειδή
εξαρτάται από πολλές μεταβλητές και μπορεί να χωριστεί σε επιμέρους λειτουργίες. Αυτό
πραγματοποιείται με κατάλληλη παραμετροποίηση των μεταβλητών κάθε υπολειτουργίας. Η
απόδοση κάθε υπολειτουργίας, για συγκεκριμένη ακτινοβολία εισόδου, μπορεί να συνδυαστεί με τις
υπόλοιπες, έτσι ώστε να υπολογίζεται η ολική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού.
Ο βασικός διαχωρισμός των επιμέρους λειτουργιών βασίζεται στα οπτικά και ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά του αισθητήρα. Η οπτική λειτουργία μπορεί να χωριστεί σε δυο υπολειτουργίες, τη
χωρική και τη φασματική απόκριση. Η οπτική απόκριση του αισθητήρα μπορεί να μετρηθεί χωριστά
για κάθε μια από τις παραπάνω υπολειτουργίες. Κάνοντας έναν έλεγχο ευαισθησίας και
μεταβάλλοντας μόνο τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κάθε οπτική υπολειτουργία, μπορεί να
μετρηθεί η αντίστοιχη απόκριση.
Η κοινή εξαρτώμενη μεταβλητή στις μετρήσεις της οπτικής λειτουργίας των αισθητήρων φωτισμού
είναι το ρεύμα που δημιουργεί το φωτοκύτταρο στο εσωτερικό του αισθητήρα. Το ρεύμα αυτό είναι
το μέτρο της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στον αισθητήρα φωτισμού (της ακτινοβολίας δηλαδή που
συλλέγεται από την οπτική είσοδο) το οποίο με την ηλεκτρική απόκριση μετατρέπεται σε ηλεκτρικό
σήμα στην έξοδο του αισθητήρα. Όλοι οι μετρούμενοι αισθητήρες φωτισμού είχαν φωτοδιόδους
πυριτίου. Για αυτούς τους αισθητήρες το ρεύμα των φωτοκύτταρων συνήθως θεωρείται ότι είναι
γραμμική συνάρτηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Πριν τη μέτρηση της οπτικής λειτουργίας
των αισθητήρων εξετάστηκε το σήμα εξόδου των φωτοκύτταρων σε συνάρτηση με την
προσπίπτουσα ένταση φωτισμού και βρέθηκε το εύρος στο οποίο ισχύει η γραμμική συνάρτηση.
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Ακολούθως οι ανεξάρτητες μεταβλητές για την οπτική λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού είναι η
ένταση ακτινοβολίας, η χωρική κατανομή και το φάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Κατά
συνέπεια, το ρεύμα του φωτοκύτταρου (I) είναι συνάρτηση της έντασης της ακτινοβολίας (S) που
μεταβάλλεται συναρτήσει α) των γωνιών ύψους (θ) και αζιμουθίου (φ) ως προς τον αισθητήρα
(χωρική κατανομή) και β) του μήκους κύματος (λ) (φασματική κατανομή), όπως παρουσιάζεται στη
σχέση:
(7.1)
I  f S ,  ,  
Η κοινή εξαρτώμενη μεταβλητή για τις ηλεκτρικές μετρήσεις είναι η τάση ελέγχου στην έξοδο (V), το
σήμα δηλαδή που στέλνεται στο EDB. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι το ρεύμα από το
φωτοκύτταρο (I), οι ρυθμίσεις των παραμέτρων της θέσης σε λειτουργία του αισθητήρα
(commissioning) (C) (αλγόριθμος ελέγχου) και ο χρόνος (t) (χρονική απόκριση). Η εξ. (7.2)
περιγράφει τη σχέση υπό μορφή συνάρτησης.
(7.2)
V  f  I , c, t 
Το ρεύμα του φωτοκύτταρου συνδέει τα δεδομένα της οπτικής λειτουργίας με τα δεδομένα της
ηλεκτρικής λειτουργίας του αισθητήρα φωτισμού. Οποιαδήποτε κατανομή και φάσμα της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας στον αισθητήρα μπορεί να αντιπροσωπευθεί με μια τιμή ρεύματος
από το φωτοκύτταρο. Η συνολική απόκριση βρίσκεται με τον καθορισμό του ρεύματος του
φωτοκύτταρου (I) για μια δεδομένη κατανομή και ένα συγκεκριμένο φάσμα φωτισμού, τα οποία
αποτελούν δεδομένα εισόδου στον αλγόριθμο ελέγχου.
Ο υπολογισμός της συνολικής απόκρισης ενός αισθητήρα φωτισμού κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες (γνωστή πηγή φωτισμού και χωρική κατανομή) μπορεί να συντελέσει σε μεγαλύτερη
ανάλυση και γνώση της απόδοσής του σε μια εγκατάσταση. Μεταβάλλοντας τη χωρική ή τη
φασματική κατανομή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι δυνατό να μετρηθεί και να συγκριθεί η
αντίστοιχη απόκριση των αισθητήρων φωτισμού. Αναλυτικότερα το σύνολο των πειραμάτων
αφορούσε στον έλεγχο των παρακάτω μεταβλητών:


Το σήμα εξόδου του φωτοκύτταρου του αισθητήρα φωτισμού συναρτήσει της
προσπίπτουσας έντασης φωτισμού:
Διατηρώντας σταθερή τη χωρική κατανομή και το φάσμα της πηγής φωτισμού και
μεταβάλλοντας μόνο την έντασή της, υπολογίστηκε η επίδρασή της στο σήμα εξόδου του
φωτοκύτταρου του αισθητήρα. H ένταση φωτισμού μετρήθηκε στο πεδίο του αισθητήρα
φωτισμού με έναν αισθητήρα μέτρησης έντασης φωτισμού και υπολογίστηκε η σχέση ανάμεσα
στην ένταση φωτισμού που προσπίπτει στον αισθητήρα φωτισμού και στην αντίστοιχη τάση
ελέγχου που παράγει ο αισθητήρας.



Η χωρική απόκριση:
Διατηρώντας σταθερή την ένταση φωτισμού και το φάσμα της πηγής φωτισμού και
μεταβάλλοντας μόνο τη χωρική κατανομή υπολογίστηκε η επίδρασή της στο σήμα εξόδου του
αισθητήρα. Το σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού μετρήθηκε για διαφορετικές γωνίες της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας από την πηγή φωτισμού (διαφορετικές γωνίες ύψους θ και
αζιμουθίου φ) και υπολογίστηκε η σχέση της χωρικής απόκρισης του αισθητήρα φωτισμού και
της αντίστοιχης τάσης ελέγχου που παράγει.



Η φασματική απόκριση:
Διατηρώντας σταθερή την ένταση φωτισμού και τη χωρική κατανομή της πηγής φωτισμού και
μεταβάλλοντας μόνο το φάσμα της (μήκος κύματος, λ) υπολογίστηκε η επίδρασή της στο σήμα
εξόδου του αισθητήρα. Το σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού μετρήθηκε για διαφορετικά
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μήκη κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας από την πηγή φωτισμού και υπολογίστηκε η
σχέση της φασματικής απόκρισης του αισθητήρα φωτισμού και της αντίστοιχης τάσης ελέγχου
που παράγει.
Οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές, οι ρυθμίσεις των παραμέτρων της θέσης σε λειτουργία του
αισθητήρα (commissioning) (C) και ο χρόνος (t), παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια της
πειραματικής διαδικασίας.

7.2 Περιγρα φή πει ραμ ατικής διαδικασία ς
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου σε ελεγχόμενο περιβάλλον και σταθερές συνθήκες. Ο χώρος των μετρήσεων ήταν η
ειδική μαύρη αίθουσα (20mX7mX4m) η οποία αποτελείται από επιφάνειες (τοίχοι, οροφή, δάπεδο
και εξοπλισμό) χρώματος μαύρου ματ για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων ανακλάσεων. Πέντε
εμπορικοί αισθητήρες φωτισμού (Σχήμα 7.1) από τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές επιλέχθηκαν
για την πειραματική διαδικασία (Πίνακας 7.1).

Σχήμα 7.1 Οι πέντε μετρηθέντες αισθητήρες φωτισμού.

Πίνακας 7.1 Τύποι των μετρηθέντων αισθητήρων φωτισμού.
Α.Α.

Κωδικός

Κατασκευαστής

Τύπος

Διαστάσεις (mm)

1

1i

Tridonic

smartDIM sensor 2

60Χ23,2

2

2i

Tridonic

smartDIM sensor 1

30Χ30Χ23,2

3

3ii

Osram

MULTI 2 Dim

47Χ23,5

4

4ii

Osram

Dim MULTI 3

55X21X25

5

5iii

Siemens

Brightness Controller GE 252

29Χ25Χ77,4

Οι εξεταζόμενοι αισθητήρες φωτισμού κωδικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας δυο χαρακτήρες. Ο
πρώτος χαρακτήρας αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του εξεταζόμενου αισθητήρα (1 έως 5) ενώ ο
δεύτερος αντιστοιχεί στον κατασκευαστή του αισθητήρα φωτισμού (i έως iii για τους τρεις
κατασκευαστές). Οι ξεχωριστές συνδεσμολογίες για τις μετρήσεις των αποκρίσεων των
υπολειτουργιών των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού παρουσιάζονται στις παρακάτω
παραγράφους.
7.2.1 Έλεγχος του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του αισθητήρα φωτισμού συναρτήσει
της προσπίπτουσας έντασης φωτισμού
Για τον έλεγχο της γραμμικότητας του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου ενός αισθητήρα φωτισμού
σε συνάρτηση με τη μεταβολή της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας απαιτείται ένα
ομοιόμορφο πεδίο έντασης φωτισμού. Το πεδίο αυτό δημιουργείται εύκολα από μια απλή και
ισότροπη κατανομή της έντασης φωτισμού στην είσοδο του αισθητήρα. Η κατανομή της έντασης
φωτισμού στους περισσότερους χώρους δεν είναι ομοιόμορφη. Όμως ένας κλειστός χώρος μπορεί
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να λειτουργήσει ως σφαίρα ολοκλήρωσης σε ένα ορισμένο βαθμό, αφού υπάρχουν ανακλαστικές
επιφάνειες προς όλες τις κατευθύνσεις του οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού. Στη παρούσα
διατριβή ένα τέτοιο ομοιόμορφο πεδίο έντασης φωτισμού δημιουργήθηκε από τη σφαίρα
ολοκλήρωσης (intergrading sphere) του εργαστηρίου. Η δημιουργία του πεδίου οφείλεται στις
οπτικές και φυσικές ιδιότητες της σφαίρας [107]. Στο Σχήμα 7.2 απεικονίζεται το διάγραμμα
συνδεσμολογίας για τον έλεγχο του σήματος εξόδου του αισθητήρα φωτισμού. Στο Σχήμα 7.3
παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη στο χώρο των δοκιμών.

Σχήμα 7.2 Διάγραμμα συνδεσμολογίας για τον έλεγχο του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του αισθητήρα
σε συνάρτηση με την προσπίπτουσα ένταση φωτισμού.

Σχήμα 7.3 Πειραματική διάταξη για τον έλεγχο του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του αισθητήρα σε
συνάρτηση με την προσπίπτουσα ένταση φωτισμού στο χώρο των δοκιμών.

Στη θέση της πηγής φωτισμού τοποθετήθηκε λαμπτήρας πυρακτώσεως ισχύος 500W (SYLVANIA,
SYL-180) ώστε το φάσμα εκπομπής του λαμπτήρα να προσεγγίζει το φάσμα του φυσικού φωτισμού
στο ορατό, δηλαδή ο λαμπτήρας να εκπέμπει σε όλα τα μήκη κύματος του ορατού φάσματος. Η
μεταβολή στη στάθμη της έντασης φωτισμού πραγματοποιήθηκε με σύγκλιση και απόκλιση φακών,
ώστε να μην υπάρχει μεταβολή του φάσματος εκπομπής της φωτεινής πηγής. Η σφαίρα
ολοκλήρωσης έχει εσωτερική διάμετρο 25,4cm και τρία ορθοκανονικά ανοίγματα διαμέτρου 37,6mm
το καθένα. Παρομοιάζοντας τη σφαίρα με μια υδρόγειο, τα δύο ανοίγματα της σφαίρας είναι κατά
μήκος του ισημερινού κύκλου και απέχουν π/2 ακτίνια μεταξύ τους πάνω στον ισημερινό κύκλο, ενώ
το τρίτο άνοιγμα είναι στο βόρειο πόλο της σφαίρας. Η ακτινοβολία από την πηγή φωτισμού
εισάγεται στη σφαίρα μέσω του ανοίγματος #1 στον ισημερινό της σφαίρας. Ο μετρούμενος
αισθητήρας προσαρμόζεται στο άλλο άνοιγμα (#2) του ισημερινού της σφαίρας, ενώ στο άνοιγμα
(#3) του βόρειου πόλου της σφαίρας προσαρμόζεται ένας βαθμονομημένος αισθητήρας μέτρησης
έντασης φωτισμού (Σχήμα 7.4).
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Σχήμα 7.4 Τοποθέτηση των αισθητήρων μέτρησης και φωτισμού στα ανοίγματα της σφαίρας ολοκλήρωσης.

Η ορθογώνια διάταξη των θέσεων των ανοιγμάτων μειώνει την πιθανότητα πρόσπτωσης άμεσης
ακτινοβολίας από το ένα άνοιγμα στο άλλο. Για την επίτευξη του ομοιόμορφου πεδίου φωτισμού στο
εσωτερικό της σφαίρας ολοκλήρωσης υπάρχει ένα διάφραγμα κατάλληλα τοποθετημένο στο κέντρο
της (Σχήμα 7.5). Το διάφραγμα αυτό προστατεύει επίσης τους αισθητήρες από την πρόσπτωση της
άμεσης ακτινοβολίας στο οπτικό τους πεδίο και διαχέει καλύτερα την προσπίπτουσα ακτινοβολία
στα τοιχώματα της σφαίρας.

Σχήμα 7.5 Θέση και λειτουργία του διαφράγματος στο κέντρο της σφαίρας ολοκλήρωσης.

Με αυτήν την τοποθέτηση ο εξεταζόμενος αισθητήρας και ο αισθητήρας μέτρησης της έντασης
φωτισμού εκτίθενται στην ίδια ένταση φωτισμού [108]. Μεταβάλλοντας την ένταση φωτισμού της
πηγής φωτισμού με τη βοήθεια φακών, από μια ελάχιστη τιμή έως μια μέγιστη, έγινε ταυτόχρονη
λήψη μετρήσεων α) της έντασης φωτισμού (lux) από το όργανο μέτρησης [109] στο οποίο ήταν
προσαρμοσμένος ο αισθητήρας μέτρησης και β) της τάσης εξόδου του φωτοκύτταρου του
αισθητήρα φωτισμού με τη βοήθεια ψηφιακού πολύμετρου.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για τις απαραίτητες πειραματικές
διαδικασίες παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 7.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνου μέτρησης τάσης και έντασης Hewlett Packard (HP).
Μοντέλο
Ακρίβεια μετρήσεων
DC Τάση

DC Ένταση

:
Κλίμακα
100mVolt
1Volt
10Volt
10mA
100mA
1A

:
:
:
:
:
:

HP 34401A Multimeter
Σφάλμα ανάγνωσης (%) + σφάλμα κλίμακας (%)
0.0030 + 0.0030
0.0020 + 0.0006
0.0015 + 0.0004
0.005 + 0.010
0.01 + 0.004
0.05 + 0.006
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Πίνακας 7.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνου μέτρησης έντασης φωτισμού International Light (I.L.).
Μοντέλο
Οπτική ακρίβεια*
Φωτομετρική

:

IL 1700 Research Radiometer

:

Ραδιομετρική

:

±2% των πρότυπων πηγών της I.L.
±2% ως προς το πρότυπο του National Bureau of Standards (NBS)
±3% των πρότυπων πηγών της I.L.
±3% ως προς το πρότυπο του National Bureau of Standards (NBS)

*Η οπτική ακρίβεια είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί επειδή μεταβάλλεται με το μήκος κύματος. Τα σφάλματα μετρήσεων
οργάνου που περιγράφονται με βάση το National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T.), μπορούν να κυμαίνονται
από 1% στο ορατό φάσμα έως 6% στο υπεριώδες (Ultraviolet, UV) και 4% στο υπέρυθρο (Infrared IR).

Πίνακας 7.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνου μέτρησης ισχύος HIOKI.
Μοντέλο
Μέτρηση AC τάσης
ο
Ακρίβεια (για 23±5 C και 50/60Hz)
Απόκριση συχνότητας (40-500Hz)
Μέτρηση AC ρεύματος
ο
Ακρίβεια (για 23±5 C και 50/60Hz)
Απόκριση συχνότητας (40-500Hz)
Μέτρηση μονοφασικής ενεργής ισχύος
ο

Ακρίβεια (για 23±5 C και 50/60Hz)
Απόκριση συχνότητας (40-500Hz)

:
:
:
:
:
:
:
:

3182/3183
Ένδειξη True rms
±0.7% της ένδειξης
±0.5%
Ένδειξη True rms
±0.5% της ένδειξης
±0.5%
Ένδειξη True rms

:
:

±0.7% της ένδειξης
±1% για συντελεστή ισχύος 1

7.2.2 Χωρική απόκριση
Οι χωρικές αποκρίσεις των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού μετρήθηκαν στο γωνιοφωτόμετρο
του εργαστηρίου, το οποίο αποτελείται από δύο άξονες περιστροφής (Σχήμα 7.6).

(α)

(β)

Σχήμα 7.6 Το τροποποιημένο γωνιοφωτόμετρο (α) και η τοποθέτηση του αισθητήρα με το κέντρο της οπτικής
εισόδου του να ταυτίζεται με το κέντρο της περιστροφής των δύο αξόνων του γωνιοφωτόμετρου (β).

Σε έναν αισθητήρα φωτισμού ο οποίος τοποθετείται στην οροφή και σημαδεύει την επιφάνεια
εργασίας, η κατεύθυνση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας μπορεί να καθοριστεί από τις γωνίες
ύψους (θ) και αζιμουθίου (φ). Η γωνία ύψους μεταβάλλεται από 0ο (στο ναδίρ) έως 180ο (στο ζενίθ),
ενώ η γωνία αζιμουθίου από 0ο έως 360ο. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν έως τη μέγιστη γωνία
ύψους για την οποία κάποιο ποσό ακτινοβολίας μπορούσε να φθάσει στο φωτοκύτταρο των
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αισθητήρων. Για τους εξεταζόμενους αισθητήρες φωτισμού οι μετρήσεις της γωνίας ύψους ήταν από
ο
ο
ο
ο
0 έως 90 , ενώ της γωνίας αζιμουθίου από 0 έως 360 . Οι μετρήσεις των γωνιών ύψους (θ) και
αζιμουθίου (φ) για τον υπολογισμό της χωρικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού (Σχήμα 7.7)
συμπίπτουν με τις μετρήσεις των επιπέδων C και γωνιών γ (Σχήμα 7.8), όπως αυτά ορίζονται από
διεθνή πρότυπα [110-116].

Σχήμα 7.7 Περιγραφή των γωνιών ύψους και αζιμουθίου.

Σχήμα 7.8 Διευθύνσεις των C επιπέδων με τους άξονες του γωνιοφωτόμετρου.

Στο Σχήμα 7.9 παρουσιάζεται το διάγραμμα συνδεσμολογίας για τη μέτρηση της χωρικής απόκρισης
των μετρούμενων αισθητήρων φωτισμού. Ο αισθητήρας φωτισμού τοποθετήθηκε στο
γωνιοφωτόμετρο ώστε το κέντρο του φακού του, για την εισαγωγή των οπτικών δεδομένων, να είναι
ακριβώς στο κέντρο περιστροφής και των δύο αξόνων του γωνιοφωτόμετρου (Σχήμα 7.6).

Σχήμα 7.9 Διάγραμμα συνδεσμολογίας για τη μέτρηση της χωρικής απόκρισης των εξεταζόμενων αισθητήρων.

Πριν από κάθε μέτρηση γινόταν έλεγχος στην τοποθέτηση του αισθητήρα με οπτικό λέιζερ. ώστε να
μην υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη των +/-3mm από την αρχική θέση τοποθέτησης του αισθητήρα
κατά τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης περιστροφής του γωνιοφωτόμετρου. Ο βαθμός στον οποίο ο
φακός αποκλίνει, κατά τη διάρκεια μιας περιστροφής από το κέντρο των αξόνων περιστροφής του
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γωνιοφωτόμετρου, δημιουργεί ανάλογη μετατόπιση στον αισθητήρα φωτισμού. Ανάλογα με τη
μετατόπιση μπορεί να μεταβληθεί η προσπίπτουσα ένταση φωτισμού στον αισθητήρα λόγω
μεταβολής της απόστασης του από την πηγή φωτισμού. Έτσι αποφεύγεται η ανομοιομορφία στην
κατανομή εκπομπής του φωτισμού από την πηγή. Το σφάλμα στη μετατόπιση του αισθητήρα
ελαχιστοποιείται με την αύξηση της απόστασής του από την πηγή φωτισμού.
Η απόσταση του περιστρεφόμενου αισθητήρα από την πηγή φωτισμού ήταν 140cm. Ως πηγή
φωτισμού χρησιμοποιήθηκε ένας λαμπτήρας πυράκτωσης 250W (Osram, 64480KL) με καθαρό
γυάλινο κέλυφος ώστε το νήμα του λαμπτήρα να είναι ορατό. Το μέγεθος του νήματος του λαμπτήρα
ήταν 12mm. Στην απόσταση των 140cm το συγκεκριμένο μήκος του νήματος του λαμπτήρα
φαινόταν υπό γωνία 0,491ο από το οπτικό κέντρο του αισθητήρα φωτισμού και επομένως οι
προσπίπτουσες ακτίνες φωτισμού στον αισθητήρα φωτισμού θεωρούνται παράλληλες. Για να γίνει
κατανοητό το μέγεθος της απόκλισης αξίζει να αναφερθεί ότι το άνοιγμα του κυκλικού δίσκου του
ο
Ήλιου είναι 0,5 .
ο

Το γωνιοφωτόμετρο προγραμματίστηκε μέσω υπολογιστή να μετακινείται με βήμα 5 στον άξονα
των γωνιών ύψους (γωνία γ) και βήμα 15ο στον άξονα των γωνιών αζιμουθίου (επίπεδο C). Η
º

μικρότερη ανάλυση των βημάτων περιστροφής και των δύο αξόνων ήταν 0,036 . Η καταγραφή της
τάσης εξόδου για κάθε βήμα γωνίας ύψους και αζιμουθίου πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
ψηφιακού πολύμετρου. Το ψηφιακό πολύμετρο ήταν συνδεδεμένο με τον ίδιο υπολογιστή ο οποίος
κατέγραφε αυτόματα τις αντίστοιχες τιμές για κάθε θέση του αισθητήρα φωτισμού. Το πρόγραμμα
οδήγησης του γωνιοφωτόμετρου διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να καταγράφονται και οι μετρήσεις
από το ψηφιακό πολύμετρο. Έτσι με την καταγραφή της τάσης ελέγχου (λόγω της προσπίπτουσας
ακτινοβολίας) στην προβολή ενός ημισφαιρίου χρησιμοποιώντας τις μετρούμενες γωνίες ύψους και
αζιμουθίου έγινε δυνατή η γραφική αποτύπωση της χωρικής απόκρισης των εξεταζόμενων
αισθητήρων σε πολικές και σφαιρικές συντεταγμένες.
7.2.3 Φασματική απόκριση
Οι φασματικές αποκρίσεις των αισθητήρων φωτισμού μετρήθηκαν α) τοποθετώντας τον αισθητήρα
φωτισμού σε συγκεκριμένα ποσά μονοχρωματικής ακτινοβολίας και β) καταγράφοντας την
αντίστοιχη τάση εξόδου των φωτοκύτταρων. Κατά παρόμοιο τρόπο, για τον έλεγχο του σήματος
εξόδου του φωτοκύτταρου σε συνάρτηση με την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας,
χρησιμοποιήθηκε η σφαίρα ολοκλήρωσης για τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου μονοχρωματικού
πεδίου έντασης φωτισμού. Η πειραματική διάταξη παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.10, ενώ στο Σχήμα
7.11 παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη στο χώρο των δοκιμών.

Σχήμα 7.10 Διάγραμμα συνδεσμολογίας για τη μέτρηση της φασματικής απόκρισης.
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Σχήμα 7.11 Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της φασματικής απόκρισης των εξεταζόμενων αισθητήρων.

Στη θέση της πηγής φωτισμού επιλέχθηκε και πάλι λαμπτήρας πυρακτώσεως. Για τη μέτρηση της
φασματικής απόκρισης χρησιμοποιήθηκαν μονοχρωματικά φίλτρα σε επιλεγμένα μήκη κύματος
(Πίνακας 7.5) με εύρος φάσματος 10nm στο ορατό φάσμα. Για την αποφυγή παράσιτου φωτισμού,
τα φίλτρα τοποθετήθηκαν με ειδική διαμόρφωση ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και στο άνοιγμα
εισόδου ακτινοβολίας (#1) της σφαίρας (Σχήμα 7.4). Έτσι τα φίλτρα αποκόπτουν ολόκληρο το
φάσμα ακτινοβολίας της φωτεινής πηγής εκτός από το εύρος των 10nm του επιλεγμένου μήκους
κύματος και δημιουργούν μονοχρωματική ακτινοβολία.
Πίνακας 7.5 Μήκη κύματος των επιλεγμένων μονοχρωματικών φίλτρων.
Μήκος κύματος (nm)

Εύρος φάσματος (nm)

Μήκος κύματος (nm)

Εύρος φάσματος (nm)

389,90
401,70
411,95
419,80
429,00
441,20
451,00
460,10
480,30
500,00
520,00

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

540,90
560,50
580,40
600,70
621,00
641,82
659,20
680,70
701,64
726,31
781,94

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ο αισθητήρας φωτισμού προσαρμόζεται ξανά στο άνοιγμα (#2) του ισημερινού της σφαίρας, ενώ
στο άνοιγμα (#3) του βόρειου πόλου της σφαίρας προσαρμόζεται ο βαθμονομημένος αισθητήρας
μέτρησης έντασης φωτισμού (Σχήμα 7.4). Με αυτόν τον τρόπο ο αισθητήρας φωτισμού και ο
αισθητήρας μέτρησης εκτίθενται στο ίδιο φάσμα και ένταση ακτινοβολίας [108]. Η σχετική φασματική
απόκριση του αισθητήρα φωτισμού υπολογίζεται από το λόγο της τάσης εξόδου του αισθητήρα
φωτισμού (#2, Σχήμα 7.4) που μετρήθηκε με τη βοήθεια του ψηφιακού πολύμετρου προς το ποσό
2
της μονοχρωματικής ακτινοβολίας που καταγράφηκε ραδιομετρικά (W/m ) από τον αισθητήρα
μέτρησης (#3, Σχήμα 7.4).

7.3 Αποτελέ σματα
7.3.1 Έλεγχος του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του αισθητήρα φωτισμού συναρτήσει
της προσπίπτουσας έντασης φωτισμού
Στα Σχήματα 7.12 έως 7.14 παρουσιάζεται το σήμα εξόδου (V) των φωτοκύτταρων των
εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού (τάση εξόδου του αισθητήρα) σε συνάρτηση με το σήμα
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εισόδου τους (lux, αντίστοιχη μετρούμενη ένταση φωτισμού). Στα σχήματα αυτά παρατηρείται και ο
κορεσμός των διόδων πυριτίου στα φωτοκύτταρα των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού. Από το
σημείο κορεσμού και μετά, το σήμα εξόδου σταθεροποιείται σε συνάρτηση με το σήμα εισόδου. Τα
όρια μετά τα οποία σταθεροποιείται το σήμα εξόδου παρουσιάζονται στους Πίνακες 7.6 και 7.7 στο
τέλος της παραγράφου.
Αισθητήρας φωτισμού 2i

Αισθητήρας φωτισμού 1i
8
Σήμα εξόδου αισθητήρα (Volt)

Σήμα εξόδου αισθητήρα (Volt)

10
8
6
4
2
0

6

4

2

0

0

1000

2000

3000

4000

0

500

1000

1500

2000

Σήμα εισόδου αισθητήρα (Lux)

Σήμα εισόδου αισθητήρα (Lux)

2i

1i

Σχήμα 7.12 Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) των αισθητήρων φωτισμού 1i και 2i σε συνάρτηση με
τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux).
Αισθητήρας φωτισμού 4ii

Αισθητήρας φωτισμού 3ii
6
Σήμα εξόδου αισθητήρα (Volt)

Σήμα εξόδου αισθητήρα (Volt)

6

4

2

4

2

0

0
0

5000

10000

15000

0

20000

1500

3000

4500

Σήμα εισόδου αισθητήρα (Lux)
4ii

Σήμα εισόδου αισθητήρα (Lux)
3ii

Σχήμα 7.13 Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) των αισθητήρων φωτισμού 3ii και 4ii σε συνάρτηση με
τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux).

Σήμα εξόδου αισθητήρα (Volt)

Αισθητήρας φωτισμού 5iii
4

2

0
0

1000

2000

3000

4000

Σήμα εισόδου αισθητήρα (Lux)

5iii

Σχήμα 7.14 Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) του αισθητήρα φωτισμού 5iii σε συνάρτηση με τα
αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux).
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Στο Σχήμα 7.15 παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι μετρήσεις των σημάτων εισόδου και εξόδου των
εξεταζόμενων αισθητήρων.
Αισθητήρες φωτισμού

Σήμα εξόδου αισθητήρα (Volt)

10
8
6
4
2
0
0

5000

10000

15000

Σήμα εισόδου αισθητήρα (Lux)
1i

2i

3ii

4ii

5iii

Σχήμα 7.15 Μετρούμενες τιμές των σημάτων εξόδου (V) όλων των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού σε
συνάρτηση με τα αντίστοιχα σήματα εισόδου (lux).

Στα Σχήματα 7.16 έως 7.19 παρουσιάζεται η ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου
(lux) - εξόδου (V) των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού έχοντας αποκόψει τις μετρήσεις πέραν
από τις οποίες παρατηρείται σταθεροποίηση του σήματος εξόδου.

Σχήμα 7.16 Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) των αισθητήρων φωτισμού
1i και 2i.

Σχήμα 7.17 Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) των αισθητήρων φωτισμού
3ii και 4ii.
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Σχήμα 7.18 Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) του αισθητήρα φωτισμού 5iii.

Σχήμα 7.19 Ευθεία παλινδρόμησης μεταξύ των σημάτων εισόδου (lux) - εξόδου (V) όλων των εξεταζόμενων
αισθητήρων φωτισμού.

Στους Πίνακες 7.6 και 7.7 παρουσιάζονται οι υπολογιζόμενες συναρτήσεις με βάση την ευθεία
παλινδρόμησής τους. Συγκρίνοντας τις πειραματικές τιμές με τις αντίστοιχες υπολογισμένες τιμές
παρουσιάστηκαν ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, όπως επιβεβαιώνεται από τις τιμές του
2
συντελεστή προσδιορισμού R . Οι τιμές αυτές κυμάνθηκαν από 0,9999 έως 0,9980 για τους
αισθητήρες 1i και 4ii αντίστοιχα, όπου για τα μεγέθη των δειγμάτων σε όλες τις περιπτώσεις οι τιμές
2
του R είναι στατιστικά σημαντικές.
Πίνακας 7.6 Υπολογιζόμενες γραμμικές συναρτήσεις μεταξύ των σημάτων εισόδου (Lux,x) - εξόδου
(Volt,y) των αισθητήρων.
Αισθητήρας
φωτισμού

Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση

R

Όρια x
(Lux)

2

1i

y = 0,003094x + 0,052088

0,9999

15 έως 2800

2i

y = 0,005512x + 0,057005

0,9994

15 έως 1250

3ii

y = 0,000433x + 0,006055

0,9999

15 έως 4000

4ii

y = 0,002024x + 0,069119

0,9980

15 έως 1400

5iii

y = 0,001817x + 0,027487

0,9991

15 έως 1600
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Πίνακας 7.7 Υπολογιζόμενες γραμμικές συναρτήσεις μεταξύ των σημάτων εξόδου (Volt,x) - εισόδου
(Lux,y) των αισθητήρων.
Αισθητήρας
φωτισμού
1i
2i
3ii
4ii
5iii

Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση
y = 323,13x – 16,702
y = 181,33x – 10,041
y = 2310,3x – 13,895
y = 493,01x – 32,881
y = 549,76x – 14,651

R

Όρια x
(V)

0,9999
0,9994
0,9999
0,9980
0,9991

0,13 έως 8,72
0,28 έως 6,85
0,30 έως 1,70
0,15 έως 2,80
0,15 έως 2,96

2

7.3.2 Χωρική απόκριση
Στα Σχήματα 7.20 έως 7.24 παρουσιάζονται οι τρισδιάστατες απεικονίσεις της χωρικής απόκρισης
των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού. Ο αισθητήρας φωτισμού βρίσκεται στη θέση (0, 0, 0) των
καρτεσιανών συντεταγμένων (Χ, Υ, Z) των σχημάτων. Η σχετική ευαισθησία της χωρικής απόκρισης
του αισθητήρα φωτισμού σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι ίση με την απόσταση από το σημείο
(0, 0, 0) ως στην άκρη του στερεού, που αποτυπώνεται στα γραφήματα, στην κατεύθυνση αυτή. Σε
όλες τις περιπτώσεις η σχετική ευαισθησία είναι κανονικοποιημένη ως προς τη μέγιστη ευαισθησία.
Στα Σχήματα 7.25 έως 7.31 παρουσιάζεται η χωρική απόκριση των εξεταζόμενων αισθητήρων
φωτισμού αποτυπωμένη σε πολικές συντεταγμένες. Πιο αναλυτικά, ο αισθητήρας φωτισμού 1i έχει
μοναδική χωρική απόκριση (Σχήμα 7.20), η οποία εμφανίζει αιχμές προς τις περισσότερες
κατευθύνσεις. Ο αισθητήρας φωτισμού 2i (Σχήμα 7.21) τείνει να έχει κωνική απόκριση, όπως και ο
αισθητήρας 5iii (Σχήμα 7.24). Ο αισθητήρας φωτισμού 3ii (Σχήμα 7.22) έχει ευρεία χωρική απόκριση
παρόμοια με αυτή οργάνου με διορθωμένη απόκριση συνημίτονου (cosine spatial response), ενώ ο
αισθητήρας φωτισμού 4ii (Σχήμα 7.23) έχει στενή απόκριση.

α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 7.20 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 1i. α) Τρισδιάστατη 3D όψη, β) xy όψη,
γ) xz όψη και δ) yz όψη.
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α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 7.21 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 2i. α) Τρισδιάστατη 3D όψη, β) xy όψη,
γ) xz όψη και δ) yz όψη.

α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 7.22 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 3ii. α) Τρισδιάστατη 3D όψη, β) xy όψη,
γ) xz όψη και δ) yz όψη.
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α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 7.23 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 4ii. α) Τρισδιάστατη 3D όψη, β) xy όψη,
γ) xz όψη και δ) yz όψη.

α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 7.24 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 5iii. α) Τρισδιάστατη 3D όψη, β) xy όψη,
γ) xz όψη και δ) yz όψη.
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Χωρική απόκριση 1i

-90°

Χωρική απόκριση 1i

1

1

0.5

0.5

0

90°

-75°

-90°

75°

-60°

75°

-60°

45°
-30°

60°
-45°

30°
-15°

45°
-30°

30°

15°

-15°

15°

0°
Επίπεδο 0°- 180°

0°
Επίπεδο 90°- 270°

Επίπεδο 30°- 210°

α

1

1

0.5

0.5

0

90°

-75°

-90°

-60°
-45°

0

75°

45°

60°
-45°

45°
-30°

30°
15°

30°
-15°

15°
0°

0°
Επίπεδο 45°- 225°

90°

-60°

60°

-15°

β

-75°

75°

-30°

Επίπεδο 120°- 300°

Χωρική απόκριση 1i

Χωρική απόκριση 1i

-90°

90°

-75°

60°
-45°

0

Επίπεδο 135°- 315°

Επίπεδο 60°- 240°

γ

Επίπεδο 150°- 330°

δ

Σχήμα 7.25 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 1i.
(α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 – C300, γ. Επίπεδο C45 -C225 και
C135 -C315, δ. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).
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Σχήμα 7.26 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 2i.
(α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 - C300).
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Σχήμα 7.27 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 2i.
(α. Επίπεδο C45 -C225 και C135 -C315, β. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).
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Σχήμα 7.28 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 3ii.
(α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 – C300, γ. Επίπεδο C45 -C225 και
C135 -C315, δ. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

157

Κεφάλαιο 7ο Εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων ευαισθησίας των αισθητήρων φωτισμού

Χωρική απόκριση 4ii

-90°

Χωρική απόκριση 4ii

1

1

0.5

0.5

0

90°

-75°

-90°

75°

-60°

75°

-60°

45°
-30°

60°
-45°

30°
-15°

45°
-30°

30°

15°

-15°

15°

0°
Επίπεδο 0°- 180°

0°
Επίπεδο 90°- 270°

Επίπεδο 30°- 210°

α

Χωρική απόκριση 4ii

-90°

1

0.5

0.5

0

90°

-75°

-90°

75°

-60°
-45°

0

90°
75°

-60°

45°

60°
-45°

30°

45°
-30°

15°

30°
-15°

0°
Επίπεδο 45°- 225°

β

-75°

60°

-30°

Επίπεδο 120°- 300°

Χωρική απόκριση 4ii

1

-15°

90°

-75°

60°
-45°

0

15°
0°

Επίπεδο 135°- 315°

Επίπεδο 60°- 240°

γ

Επίπεδο 150°- 330°

δ

Σχήμα 7.29 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 4ii.
(α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 – C300, γ. Επίπεδο C45 -C225 και
C135 -C315, δ. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).
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Σχήμα 7.30 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 5iii.
(α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 - C300).
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Χωρική απόκριση 5iii
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Σχήμα 7.31 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 5iii.
(α. Επίπεδο C45 -C225 και C135 -C315, β. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).

Στα Σχήματα 7.32 και 7.33 παρουσιάζονται οι τρισδιάστατες απεικονίσεις της χωρικής απόκρισης
των αισθητήρων φωτισμού 1i και 3ii αντίστοιχα, χωρίς τους φακούς της οπτικής εισόδου τους. Στα
Σχήματα 7.34 έως 7.36 παρουσιάζεται η κανονικοποιημένη χωρική απόκριση των αισθητήρων
φωτισμού 1i και 3ii αντίστοιχα, αποτυπωμένη σε πολικές συντεταγμένες ομοίως χωρίς τους φακούς
της οπτικής εισόδου τους. Συγκρίνοντας τα Σχήματα 7.20 και 7.32 που αφορούν στον ίδιο αισθητήρα
φωτισμού 1i, με και χωρίς το διαχύτη, παρατηρείται ότι τα οπτικά καλύμματα παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της χωρικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού.

α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 7.32 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 1i χωρίς διαχύτη. α) 3D όψη β) xy όψη
γ) xz όψη και δ) yz όψη.
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α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 7.33 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα φωτισμού 3ii χωρίς διαχύτη. α) 3D όψη β) xy όψη
γ) xz όψη και δ) yz όψη.

α

β

Σχήμα 7.34 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 1i χωρίς
διαχύτη. (α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 - C300).
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β

α

Σχήμα 7.35 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 1i χωρίς
διαχύτη. (α. Επίπεδο C45 -C225 και C135 -C315, β. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).

α

β

γ

δ

Σχήμα 7.36 Πολικά διαγράμματα της κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού 3ii χωρίς
διαχύτη. (α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 – C300, γ. Επίπεδο C45 C225 και C135 -C315, δ. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).
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7.3.3 Φασματική απόκριση
Οι σχετικές φασματικές αποκρίσεις των πέντε εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού εμφανίζονται
στα Σχήματα 7.37 έως 7.39. Κάθε φασματική απόκριση κανονικοποιήθηκε ως προς τη μέγιστη
φασματική απόκριση κάθε αισθητήρα. Η φωτοπική καμπύλη V(λ) της φασματικής ευαισθησίας του
ανθρώπινου ματιού της CIE εμφανίζεται για σύγκριση σε κάθε σχήμα. Η καμπύλη V(λ) είναι η βάση
όλων των φωτομετρικών μονάδων των μετρήσεων. Στο Σχήμα 7.40 παρουσιάζονται ομαδοποιημένα
οι σχετικές φασματικές αποκρίσεις και των πέντε εξεταζόμενων αισθητήρων μαζί με την καμπύλη
V(λ). Όλες οι φασματικές αποκρίσεις των αισθητήρων έχουν παραβολικό σχήμα παρόμοιο με την
καμπύλη V(λ). Όμως υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, οι οποίες οδηγούν σε
διαφορετική συμπεριφορά στη συνολική απόκριση κάθε αισθητήρα φωτισμού.

Σχήμα 7.37 Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση των αισθητήρων 1i και 2i και φωτοπική καμπύλη V(λ) της
CIE της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού.

Σχήμα 7.38 Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση των αισθητήρων 3ii και 4ii και φωτοπική καμπύλη V(λ) της
CIE της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού.
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Σχήμα 7.39 Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση του αισθητήρα 5iii και φωτοπική καμπύλη V(λ) της CIE της
φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού.

Σχήμα 7.40 Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση των πέντε αισθητήρων και φωτοπική καμπύλη V(λ) της
CIE της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού.

7.4 Συμπεράσματα
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της χωρικής απόκρισης των πέντε μετρούμενων αισθητήρων
φωτισμού παρατηρήθηκε μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, οι χωρικές αποκρίσεις
μπορούν να ταξινομηθούν γενικότερα σε δύο ομάδες:


Αισθητήρες φωτισμού στενής χωρικής απόκρισης.



Αισθητήρες φωτισμού ευρείας χωρικής απόκρισης.
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Οι δύο από τους πέντε εξεταζόμενους αισθητήρες φωτισμού (4ii και 5iii) έχουν στενή χωρική
ο
απόκριση. Η γωνία που σχηματίζει το οπτικό τους πεδίο περιορίζεται έως τις 40 . Πέραν της τιμής
αυτής δεν προσπίπτει ακτινοβολία στους αισθητήρες. Δεδομένου ότι η γωνία του οπτικού πεδίου
στενεύει, η χωρική απόκριση ενός αισθητήρα φωτισμού σχετίζεται περισσότερο με την ένταση
φωτισμού των αντικειμένων στο οπτικό του πεδίο. Κατά συνέπεια, όσο πιο στενή είναι η χωρική
απόκριση του αισθητήρα φωτισμού, τόσο καλύτερη είναι η καταγραφή των μεταβολών των
φωτομετρικών μεγεθών της επιφάνειας που σημαδεύει. Βέβαια, όσο πιο στενή είναι η χωρική
απόκριση του αισθητήρα φωτισμού, τόσο μικρότερο είναι το οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Έτσι αυτό
που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας δεν είναι αντιπροσωπευτικό ολόκληρης της επιφάνειας ή του
επιπέδου εργασίας. Το πρόβλημα δυσχεραίνεται με τη μεταβολή του συντελεστή ανάκλασης της
επιφάνειας εργασίας καθώς και τις κατοπτρικές ανακλάσεις από στιλπνές επιφάνειες.
Οι υπόλοιποι τρεις εξεταζόμενοι αισθητήρες φωτισμού έχουν ευρείες χωρικές αποκρίσεις. Ο
αισθητήρας 3ii συγκεκριμένα έχει ευρεία χωρική απόκριση παρόμοια με αυτή του οργάνου με
διορθωμένη απόκριση συνημίτονου (cosine spatial response). Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των
αισθητήρων φωτισμού με ευρεία χωρική απόκριση είναι ότι η ένταση φωτισμού στην οροφή δε
χαρακτηρίζεται από μια σταθερή αναλογία σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας. Αντιθέτως, το πλεονέκτημα από τη χρήση τους είναι ότι το οπτικό σήμα του αισθητήρα
φωτισμού είναι πιο αντιπροσωπευτικό του επιπέδου εργασίας, επηρεάζεται λιγότερο από τη
δραστηριότητα που υπάρχει στο δωμάτιο και οι κατοπτρικές ανακλάσεις έχουν μικρότερη επίδραση.
Τα οπτικά καλύμματα των αισθητήρων φωτισμού επηρεάζουν σημαντικά τη χωρική τους απόκριση.
Από τα Σχήματα 7.20 και 7.32 γίνεται εμφανής η διαφοροποίηση που δημιουργούν. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η χωρική απόκριση ήταν ασύμμετρη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
επιπλέον δυσκολίες στην αποτύπωση του αρχικού σχεδιασμού ενός συστήματος ελέγχου φωτισμού.
Αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι οι περισσότεροι αισθητήρες φωτισμού ήταν προσαρμοσμένοι σε
κοινό κάλυμμα με τους αισθητήρες παρουσίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η χρήση τους να είναι
παραγκωνισμένη αφού σε όλες τις περιπτώσεις το φωτοκύτταρο του αισθητήρα φωτισμού ήταν
τοποθετημένο παράπλευρα του αισθητήρα παρουσίας. Αυτό ήταν εμφανές στη χωρική απόκριση
των αισθητήρων φωτισμού που ήταν προσαρμοσμένοι μαζί με αισθητήρες παρουσίας (1i, 2i και 3ii).
Όσον αφορά στη φασματική απόκριση, η μέγιστη ευαισθησία των αισθητήρων φωτισμού κυμαίνεται
από 540,9nm (1i και 2i) έως 600,7nm (3ii). Όλες οι καμπύλες της φασματικής απόκρισης είναι
αρκετά ευρύτερες από την καμπύλη V(λ) της CIE της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου
ματιού. Οι αισθητήρες φωτισμού 3ii, 4ii και 5iii έχουν μια ισχυρότερη απόκριση προς την υπέρυθρη
περιοχή του φάσματος (600nm-700nm), σε αντίθεση με τους αισθητήρες 1i και 2i, όπου το
αντίστοιχο τμήμα της φασματικής τους απόκρισης είναι πιο κοντά στην καμπύλη V(λ). Η ευαισθησία
στα μικρά μήκη κύματος του ορατού φάσματος κοντά στο υπεριώδες (380nm-470nm) είναι αρκετά
μεγαλύτερη από τη καμπύλη V(λ) της CIE για όλους τους εξεταζόμενους αισθητήρες εκτός από τον
αισθητήρα φωτισμού 5iii. Ο αισθητήρας φωτισμού 5iii έχει μικρότερη φασματική απόκριση από
όλους τους άλλους για αυτά τα μήκη κύματος. Προφανώς, η ευαισθησία στα μικρά μήκη κύματος
καθορίζεται κυρίως από τις ιδιότητες των πλαστικών οπτικών καλυμμάτων των αισθητήρων
φωτισμού. Ο αισθητήρας φωτισμού 5iii φάνηκε να είχε ένα οπτικό κάλυμμα που να αποτελείται από
ένα διαφορετικό υλικό από τους υπόλοιπους. Επίσης παρατηρείται ότι οι αισθητήρες 1i και 2i έχουν
παρόμοια φασματική απόκριση. Αυτό κρίνεται λογικό λόγω του κοινού κατασκευαστή. Ένας
αισθητήρας με φασματική απόκριση που δεν αντιστοιχεί πλήρως στη φωτοπική καμπύλη V(λ) της
φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού της CIE, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να
αποκρίνεται με ακρίβεια στο φυσικό φωτισμό. Όμως αυτός ο αισθητήρας δεν θα μπορεί να δώσει

164 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 7ο Εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων ευαισθησίας των αισθητήρων φωτισμού

ακριβή απόκριση όταν προσπίπτει πάνω του φάσμα φωτισμού διαφορετικό από αυτό για το οποίο
τέθηκε σε θέση λειτουργίας. Τα φίλτρα είναι τα συνηθισμένα μέσα για να μεταβάλλουν τη φασματική
απόκριση ενός αισθητήρα για να προσεγγίσει μια συγκεκριμένη φασματική απόκριση.
Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο από πειραματικές διαδικασίες
βάσει των οποίων έγινε η ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη συνολική απόκριση των
αισθητήρων φωτισμού. Από τα αποτελέσματα για τη χωρική απόκριση των αισθητήρων
αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας αισθητήρας με μεταβλητό οπτικό πεδίο. Έτσι ο αισθητήρας θα
καταγράφει τις μεταβολές των φωτομετρικών μεγεθών της επιφάνειας που σημαδεύει και θα είναι
αντιπροσωπευτικός του γενικού επιπέδου εργασίας. Όσον αφορά στη φασματική απόκριση
αποφασίστηκε να αναπτυχθεί ένα μοντέλο που να μπορεί να πραγματοποιήσει διόρθωση της
φασματικής απόκρισης των αισθητήρων.
Τέλος στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται να ενταχθεί η μεθοδολογία (με την οποία αναλύθηκαν
παραπάνω η χωρική και φασματική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού) στα τεχνικά φυλλάδια
παρουσίασης των προδιαγραφών των αισθητήρων φωτισμού υπό μορφή κοινού πρότυπου. Η
μεθοδολογία αναλύει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων φωτισμού χωρίς παραλείψεις.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων φωτισμού μπορούν να παρουσιάζονται μελλοντικά και
σε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων
φωτισμού πρέπει να έχουν συγκεκριμένη δομή αρχείου έτσι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τους
διεθνείς κανονισμούς και συγχρόνως να μπορούν να τροφοδοτηθούν ως δεδομένα εισόδου σε
προγράμματα υπολογισμών και προσομοιώσεων, που είναι διεθνώς αποδεκτά. Προτείνεται η δομή
των αρχείων των αισθητήρων φωτισμού να είναι ανάλογη των τυποποιημένων αρχείων EULUM
(*.ldt) ή IES (*.ies). Τα αρχεία αυτά περιέχουν φωτομετρικές πληροφορίες φωτιστικών σωμάτων και
χρησιμοποιούνται από όλα τα προγράμματα υπολογισμών και προσομοιώσεων για μελέτες
φωτισμού. Τα αρχεία των αισθητήρων φωτισμού θα περιέχουν τη χωρική και φασματική απόκριση,
πληροφορίες για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους καθώς και τις λειτουργικές εξισώσεις από τον
αντίστοιχο αλγόριθμο ελέγχου.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

165

166 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 8ο Πειραματική μελέτη των χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών ballast με ρύθμιση φωτεινότητας (EDBs)

Κεφάλαιο 8 ο
Πειραματική μελέτη
των τεχνι κών χαρακτη ριστικών των ηλεκτρονικών
ballast με ρύθμιση φω τεινότητας ( EDBs)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πειραματική διαδικασία για τη μέτρηση των τεχνικών
χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων
φθορισμού με ρυθμιζόμενη στάθμη φωτισμού (Electronic Dimmable Ballasts, EDBs). Τα EDBs
αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με αισθητήρες
φωτισμού γιατί ρυθμίζουν τη στάθμη φωτισμού των φωτιστικών σωμάτων. Η μεταβολή της στάθμης
του φωτισμού θεωρείται ανάλογη του σήματος του αισθητήρα. Εντούτοις στην πράξη δεν ισχύει
αυτό, για αυτό και είναι σημαντική η καταγραφή και η επαλήθευση της απόδοσής τους. Τα
πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με τα EDBs αφορούσαν α) στον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ
της τάσης ελέγχου τους και των αντίστοιχων παραγόμενων επίπεδων φωτισμού, β) στον έλεγχο της
συσχέτισης μεταξύ της τάσης ελέγχου τους και της αντίστοιχης καταναλισκόμενης ισχύος και γ) στον
έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ της τάσης ελέγχου τους και του συντελεστή ισχύος τους. Οι μετρήσεις
για τον έλεγχο των παραπάνω πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο φωτοτεχνίας με τη χρήση
κατάλληλων πειραματικών διατάξεων. Με βάση τις πειραματικές μετρήσεις έγινε συσχέτιση της
σχετικής φωτεινής εξόδου και της καταναλισκόμενης ισχύος των EDBs, από την οποία προέκυψαν
πολυωνυμικές συναρτήσεις μεταξύ τους.

8.1 Εισαγωγή
Τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού με ρυθμιζόμενη
στάθμη φωτισμού (EDBs) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός συστήματος φωτισμού με
αισθητήρες φωτισμού. Με την εφαρμογή των EDBs, ταυτόχρονα με την ύπαρξη επιλογής ρύθμισης
της κατάλληλης στάθμης τεχνητού φωτισμού, είναι δυνατό να επιτευχθεί και εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιπρόσθετα, τα EDBs, σε αντίθεση με τα μαγνητικά στραγγαλιστικά πηνία, δε δημιουργούν
φωτεινή μαρμαρυγή στους λαμπτήρες και χαρακτηρίζονται από αθόρυβη λειτουργία. Τα EDBs είναι
διαθέσιμα για σωληνοειδείς και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Στην παρούσα διατριβή
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με EDBs για σωληνοειδείς λαμπτήρες φθορισμού (Τ5).
Για την πειραματική μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων ευαισθησίας των EDBs σε ένα σύστημα
ελέγχου, επιλέχθηκαν τυπικά EDBs με τάση ελέγχου από 0V έως 10V [30]. Η ρύθμιση της έντασης
φωτισμού (dimming) αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία άλλοτε α) ως ποσοστό της μέγιστης
μετρούμενης έντασης φωτισμού (measured illuminance) και άλλοτε β) ως αντιλαμβανόμενη ένταση
φωτισμού (perceived brightness) του ανθρώπινου ματιού [19]. Η αντιλαμβανόμενη ένταση φωτισμού
(perceived brightness) ορίζεται ως το μέτρο της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου ματιού, όταν
αυτό εκτίθεται σε διαφορετική ποσότητα φωτισμού. Στη διατριβή αυτή η ρύθμιση της έντασης του
φωτισμού (dimming) ορίζεται ως ποσοστό της μετρούμενης έντασης φωτισμού (measured
illuminance) ως προς τη μέγιστη παραγωγή φωτισμού.
Στόχος της πειραματικής μελέτης ήταν η ανάλυση της απόδοσης των EDBs και η σύγκριση της
ενεργειακής τους κατανάλωσης. Έτσι είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση των EDBs στη
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συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Η πειραματική
διαδικασία συνίσταται σε α) μετρήσεις φωτομετρικών μεγεθών για να προσδιοριστεί η συσχέτιση
μεταξύ της τάσης ελέγχου των EDBs και των αντίστοιχων παραγόμενων επίπεδων φωτισμού και σε
β) ηλεκτρικές μετρήσεις για να προσδιοριστεί η συσχέτιση μεταξύ της τάσης ελέγχου των EDBs και
της καταναλισκόμενης ισχύος αυτών. Με βάση τις φωτομετρικές και ηλεκτρικές μετρήσεις
υπολογίστηκε η συσχέτιση μεταξύ των παραγόμενων επιπέδων φωτισμού και της αντίστοιχης
καταναλισκόμενης ισχύος των EDBs.
Με βάση την υπολογιζόμενη συσχέτιση για κάθε EDB είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η
εξοικονόμηση ενέργειας και να επιλεγεί το πιο ενεργειακά αποδοτικό EDB. Στους περισσότερους
υπολογισμούς για λόγους ευκολίας, χρησιμοποιείται συνήθως μια τυπική απόκριση προσαρμογής
της στάθμης φωτισμού για όλα τα EDBs. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα α) να μειώνεται η ακρίβεια των
υπολογισμών και β) να χρησιμοποιούνται EDBs για τα οποία δεν είναι γνωστή η ενεργειακή τους
απόδοση.

8.2 Περιγρα φή πει ραμ ατικής διαδικασία ς
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου σε ελεγχόμενο περιβάλλον και σταθερές συνθήκες. Ο χώρος των μετρήσεων ήταν η
ειδική μαύρη αίθουσα (20mX7mX4m) η οποία αποτελείται από επιφάνειες (τοίχοι, οροφή, δάπεδο
και εξοπλισμό) χρώματος μαύρου ματ για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων ανακλάσεων.
Εξετάστηκαν συνολικά δεκαοκτώ EDBs με τάση ελέγχου 0-10V (Πίνακας 8.1). Το σύνολο των EDBs
απαρτίζονταν από εννέα διαφορετικούς τύπους και προέρχονταν από πέντε κατασκευές. Για λόγους
αξιοπιστίας και μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις που διεξάχθηκαν, τα επιλεγμένα EDBs
μοιράστηκαν σε εννέα ζεύγη ώστε κάθε ζεύγος να είναι του ιδίου τύπου. Πιο αναλυτικά,
χρησιμοποιήθηκαν:


3 ζεύγη EDBs για T5-840 σωληνοειδή λαμπτήρα ισχύος 1X54Watt.



2 ζεύγη EDBs για T5-840 σωληνοειδή λαμπτήρα ισχύος 1X28Watt.



2 ζεύγη EDBs για T5-840 σωληνοειδείς λαμπτήρες ισχύος 2X54Watt.



1 ζεύγος EDBs για T5-840 σωληνοειδή λαμπτήρα ισχύος 1X49Watt.



1 ζεύγος EDBs για T5-840 σωληνοειδείς λαμπτήρες ισχύος 2X28Watt.

Τα εξεταζόμενα EDBs κωδικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τρεις χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας
αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του εξεταζόμενου ζεύγους (1 έως 9 για τα εννέα ζεύγη), ο δεύτερος
αντιστοιχεί στα δυο EDBs του κάθε ζεύγους (Α και Β για το πρώτο και δεύτερο EDB του κάθε
ζεύγους - τύπου αντίστοιχα) ενώ ο τελευταίος αντιστοιχεί στον κατασκευαστή του EDB (i έως v για
τους πέντε κατασκευαστές). Παραδείγματος χάριν, ο κώδικας 3Bi αντιστοιχεί στο δεύτερο EDB (Β)
του τρίτου ζεύγους - τύπου (3) που κατασκευάζεται από τον πρώτο κατασκευαστή (i).
Όλα τα EDBs εξετάστηκαν με τους ίδιους σωληνωτούς λαμπτήρες Τ5, ανάλογα με την ισχύ τους. Οι
λαμπτήρες που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις είχαν υποστεί γήρανση (seasoned lamps) 100
ωρών, όπως προβλέπεται από τα διεθνή πρότυπα [114, 116]. Ο χρόνος προθέρμανσης των
λαμπτήρων πριν από την πρώτη μέτρηση ήταν μία ώρα για όλες τις περιπτώσεις των μετρήσεων
(για κάθε λαμπτήρα και EDB). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν σταθερή στους 26οC. Ομοίως, η
τάση εισόδου στα EDBs (τάση τροφοδοσίας) ήταν σταθερή στα 230V ac σε όλες τις μετρήσεις,
χρησιμοποιώντας σταθεροποιητή τάσης.
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Πίνακας 8.1 Τύποι και κατασκευαστές των εξεταζόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης με
δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού με τάση ελέγχου από 0-10V (EDB).
A.A.

Κωδικός

Κατασκευαστής
EDB

Ισχύς
λαμπτήρα

1

1Αi

Tridonic

1X54W

PCA 1/54 T5 ECO lp

2

1Bi

Tridonic

1X54W

PCA 1/54 T5 ECO lp

3

2Ai

Tridonic

1X28W

PCA 1/28 T5 ECO lp

4

2Bi

Tridonic

1X28W

PCA 1/28 T5 ECO lp

5

3Ai

Tridonic

1X49W

PCA 1/49 T5 ECO lp

6

3Bi

Tridonic

1X49W

PCA 1/49 T5 ECO lp

7

4Aii

Osram

2X28W

QUICKTRONIC INTELLIGENT Qti 2X28/54 DIM

8

4Bii

Osram

2X28W

QUICKTRONIC INTELLIGENT Qti 2X28/54 DIM

9

5Aii

Osram

2X54W

QUICKTRONIC QT-FQ 2X54 DIM

10

5Bii

Osram

2X54W

QUICKTRONIC QT-FQ 2X54 DIM

11

6Aiii

Helvar

1X54W

EL1X54W

12

6Biii

Helvar

1X54W

EL1X54W

13

7Aiv

Relco

1X54W

DIML5458 DL154-58

14

7Biv

Relco

1X54W

DIML5458 DL154-58

15

8Aiv

Relco

1X28W

DIML1435 DL114-58

16

8Biv

Relco

1X28W

DIML1435 DL114-58

17

9Av

Philips

2X54W

HF-R 254 TL5 220-240

18

9Bv

Philips

2X54W

HF-R 254 TL5 220-240

Τύπος EDB

Η συνδεσμολογία των πειραμάτων για τις φωτομετρικές και ηλεκτρικές μετρήσεις παρουσιάζονται
στο Σχήμα 8.1. Για τις ηλεκτρικές μετρήσεις το όργανο μέτρησης ενεργής και άεργης ισχύος
συνδέθηκε ανάμεσα στην είσοδο παροχής του EDB και την τροφοδοσία του δικτύου. Απέναντι από
τη διάταξη των λαμπτήρων με το EDB τοποθετήθηκε ένας αισθητήρας μέτρησης φωτισμού. Ο
αισθητήρας μέτρησης φωτισμού βρισκόταν μέσα σε κύλινδρο με εγκάρσια διαφράγματα για την
αποφυγή παράσιτου φωτισμού και ήταν συνδεδεμένος με καταγραφικό όργανο για τις φωτομετρικές
μετρήσεις.

Σχήμα 8.1 Συνδεσμολογία φωτομετρικών και ηλεκτρικών μετρήσεων για κάθε εξεταζόμενο ηλεκτρονικό
σύστημα έναυσης με δυνατότητα προσαρμογής των επιπέδων φωτισμού (EDB).
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Σχήμα 8.2 Τοποθέτηση του αισθητήρα μέτρησης φωτισμού μέσα σε κυλινδρικό διάφραγμα για προστασία από
παράσιτο φωτισμό (δεξιά) απέναντι από τη μετρούμενη διάταξη (λαμπτήρας και EDB, αριστερά).

Οι σχετικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για διάφορες τιμές τάσης ελέγχου του EDB (0-10V). Κάθε
EDB τροφοδοτήθηκε με διακριτές τιμές τάσης ελέγχου (0-10V) μέσω ενός ψηφιακού τροφοδοτικού
παροχής συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος. Με την έναρξη των μετρήσεων, η τροφοδοσία της τάσης
ελέγχου του EDB ήταν μέγιστη και ίση με 10V. Εν συνεχεία, η τροφοδοσία της τάσης ελέγχου
μειωνόταν σταδιακά, με βήμα 1V, από τη μέγιστη τιμή των 10V έως την ελάχιστη τιμή των 0V.
Συνεχίζοντας τη διαδικασία των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε αντιστρόφως αύξηση στη
τροφοδοσία της τάσης ελέγχου από την ελάχιστη τιμή των 0V προς τη μέγιστη τιμή των 10V (Σχήμα
8.3). Η μείωση και η αντίστροφη αύξηση της τροφοδοσίας της τάσης ελέγχου έγινε διαδοχικά για όλα
τα EDBs ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις [33].

Σχήμα 8.3 Αύξηση στη τροφοδοσία της τάσης ελέγχου από την ελάχιστη τιμή των 0V (αριστερά) προς τη
μέγιστη τιμή των 10V (δεξιά).

Οι μετρήσεις της έντασης φωτισμού (illuminance, lux) πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα της CIE [114, 116]. Η απόσταση μεταξύ της πειραματικής διάταξης (λαμπτήρες και EDB)
και του αισθητήρα μέτρησης φωτισμού ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας
(Σχήμα 8.4). Ο αισθητήρας μέτρησης φωτισμού τοποθετήθηκε σε απόσταση 9,9 μέτρων από το
κέντρο συμμετρίας των λαμπτήρων. Η φωτεινή δέσμη από το εν λόγω κέντρο προσπίπτει κάθετα
στον αισθητήρα. Ο παράσιτος φωτισμός μηδενίζεται με την τοποθέτηση του αισθητήρα στο βάθος
κυλινδρικού κελύφους με απορροφητική επιφάνεια και εγκάρσια διαφράγματα. Το οπτικό πεδίο του
αισθητήρα μέτρησης καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια εκπομπής των εξεταζόμενων λαμπτήρων. Οι
μετρήσεις της έντασης φωτισμού καταγράφονταν κάθε 5min μέχρι να σταθεροποιηθεί η τιμή της, για
κάθε μεταβολή στη τροφοδοσία της τάσης ελέγχου. Ως σταθεροποιημένη τιμή της έντασης φωτισμού
οριζόταν η τελευταία τιμή, όπου η τυπική απόκλιση μεταξύ του ζεύγους των δύο τελευταίων
μετρήσεων ήταν μικρότερη από 2%. Η διαδικασία για τη μέτρηση της έντασης φωτισμού διαρκούσε
συνήθως από 15 έως 25min για κάθε βήμα μεταβολής στη τροφοδοσία της τάσης ελέγχου [30, 33].
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Με το μετρητή ισχύος πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς ισχύος της πειραματικής
διάταξης που ενσωμάτωνε το EDB και τους αντίστοιχους λαμπτήρες για επιλεγμένες τιμές
τροφοδοσίας της τάσης ελέγχου του EDB. Επιπλέον, μετρήθηκαν και οι αντίστοιχες rms τιμές της
τάσης και του ρεύματος με σκοπό να υπολογιστεί η άεργος ισχύς (apparent power). Έτσι
υπολογίστηκε στη συνέχεια ο συντελεστής ισχύος κάθε EDB.

Σχήμα 8.4 Πειραματική διάταξη των ηλεκτρικών και φωτομετρικών μετρήσεων.

8.3 Αποτελέ σματα
Οι τιμές της έντασης φωτισμού και της καταναλισκόμενης ισχύος κανονικοποιήθηκαν με βάση την
αντίστοιχη μέγιστη μετρούμενη τιμή για κάθε EDB. Έτσι το 100% καθορίστηκε σαν το ανώτατο όριο
και το 0% σαν το κατώτατο όριο. Κανένας λαμπτήρας δεν έσβησε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων
και ειδικά όταν η τροφοδοσία της τάσης ελέγχου των EDBs είχε την ελάχιστη τιμή της (0V). Επίσης
για όλα τα εξεταζόμενα EDBs δεν παρατηρήθηκε φωτεινή μαρμαρυγή (light flicker) στους
λαμπτήρες.
8.3.1 Μεταβολή του επιπέδου της παραγόμενης έντασης φωτισμού συναρτήσει της τάσης
ελέγχου
Στα Σχήματα 8.5 έως 8.9 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της τάσης ελέγχου (CV) και της σχετικής
φωτεινής εξόδου μεταβάλλοντας την τροφοδοσία της τάσης ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα
για κάθε ζεύγος ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης EDB.

Σχήμα 8.5 Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα για το 1ο και 2ο ζεύγος EDBs.
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Σχήμα 8.6 Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα για το 3 και 4 ζεύγος EDBs.

Σχήμα 8.7 Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου
ο
ο
(CV)μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα για το 5 και 6 ζεύγος EDBs.

Σχήμα 8.8 Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα για το 7 και 8 ζεύγος EDBs.

Σχήμα 8.9 Καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα για το 9 ζεύγος EDBs.
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Για όλα τα EDBs οι τιμές της σχετικής φωτεινής εξόδου μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όταν η τάση
ελέγχου του εξεταζόμενου συστήματος έναυσης μειώνεται από τα 10V στα 0V και αντίστροφα
(αύξηση από τα 0V στα 10V). Από τα σχήματα παρατηρείται πως οι διαφορές της σχετικής φωτεινής
εξόδου μεταξύ των Α και B EDB όλων των ζευγών είναι ασήμαντες. Οι μετρήσεις ίδιων EDBs σε
κοινά ζεύγη (Α και Β) αύξησαν την αξιοπιστία των μετρήσεων αφού σε τυχαία δείγματα οι μετρήσεις
ίδιων τύπων EDB κατέληξαν σε στατιστικά μη σημαντικές διαφορές. Αναλυτικότερα υπολογίστηκαν
οι τυπικές αποκλίσεις της σχετικής φωτεινής εξόδου για την ίδια τάση ελέγχου (CV) οι οποίες
βρέθηκαν στατιστικά μη σημαντικές για το επίπεδο εμπιστοσύνης των 0,05.
Σε όλα τα εξεταζόμενα EDBs παρατηρήθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα για συνεχή ρύθμιση της
στάθμης φωτισμού (continuous dimming) και όχι διαβαθμισμένη (step dimming). Μεγάλη
διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στον τρόπο που μεταβάλλεται η σχετική φωτεινή έξοδος σε
συνάρτηση με την τάση ελέγχου (CV) ανάμεσα στα εξεταζόμενα EDBs. Παρότι, οι περισσότεροι
ειδικοί στο φωτισμό θεωρούν αυτή τη σχέση γραμμική, για το μεγαλύτερο εύρος στη κλίμακα
μεταβολής της τάσης ελέγχου, παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στα εξεταζόμενα δείγματα. Τη
μοναδική γραμμικότητα (linearity) σε αυτή τη σχέση την παρουσιάζει το τέταρτο ζεύγος (Σχήμα 8.6)
των εξεταζόμενων EDBs και για εύρος στη κλίμακα τάσης ελέγχου από 2,2V έως 10V. Γραμμικότητα
σε μικρότερο εύρος παρουσιάζεται στο 5ο και 6ο ζεύγος EDBs (Σχήμα 8.7) από 2V έως 6,5V και από
4,4V έως 8,5V αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα EDBs η σχετική φωτεινή έξοδος μεταβάλλεται μη γραμμικά.
Στα Σχήματα 8.10 και 8.11 παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα της μεταβολής της
σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη μεταβολή της τάσης ελέγχου από τα 10V στα 0V για
όλα τα Α και Β EDBs αντίστοιχα.

Σχήμα 8.10 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου
(CV) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V για τα Α EDBs των εννέα ζευγών.
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Σχήμα 8.11 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου
(CV) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V για τα Β EDBs των εννέα ζευγών.

Στα σχήματα αυτά εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα εξεταζόμενα δείγματα. Αυτό
σημαίνει ότι εφαρμόζοντας την ίδια τάση ελέγχου στα EDBs αυτά παράγουν διαφορετικές ποσότητες
φωτισμού. Για παράδειγμα, εάν εφαρμοστεί τάση ελέγχου 5V σε όλα τα εξεταζόμενα EDBs, η
σχετική φωτεινή έξοδος κυμαίνεται από 8,9% για το 3Ai έως 64,4% για το 7Αiv.
Σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού ο αισθητήρας φωτισμού μεταβάλει την τάση
ελέγχου του EDB μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη ένταση φωτισμού (target illuminance) στην
επιφάνεια εργασίας. Οπότε η σχετική φωτεινή έξοδος είναι στην πραγματικότητα ο παράγοντας
αναφοράς της λειτουργίας του συστήματος ελέγχου. Γνωρίζοντας επιπλέον, τη σχέση ανάμεσα στην
τάση ελέγχου (CV) και τη σχετική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού μπορούν να
εξαχθούν συμπεράσματα για το πως διαφορετικά EDBs επηρεάζουν τη λειτουργία και την
κατανάλωση του συστήματος φωτισμού. Στα νέα προγράμματα προσομοιώσεων μπορούν να
ενσωματωθούν ως δεδομένα εισόδου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των EDBs [33, 57]. Επιπλέον
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά τα προγράμματα πολυωνυμικές συναρτήσεις που
εκφράζουν τη μεταβολή της τάσης ελέγχου (CV) και της σχετικής φωτεινής εξόδου ενός EDB με
σκοπό να βελτιωθεί η απόδοση των συστημάτων ελέγχου φωτισμού. Η απόδοση τους βελτιώνεται
με το λεπτομερή καθορισμό της στάθμης φωτισμού που απαιτείται για να ικανοποιηθεί ο χρήστης
του συστήματος φωτισμού. Κάθε στιγμή πρέπει να διατηρείται η επιλεγμένη ένταση φωτισμού
(target illuminance) οπότε με την κατάλληλη τάση ελέγχου (CV), αναλόγως το EDB, θα παράγεται η
αναγκαία ποσότητα τεχνητού φωτισμού για να συμπληρώνεται το απαραίτητο επίπεδο φωτισμού
εξαιτίας της έλλειψης φυσικού φωτισμού.
Στον Πίνακα 8.2 παρουσιάζονται οι υπολογιζόμενες συναρτήσεις από την πολυωνυμική
παλινδρόμηση των μετρήσεων της τάσης ελέγχου (CV) και της αντίστοιχης σχετικής φωτεινής
εξόδου μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα. Συγκρίνοντας τις
πειραματικές με τις αντίστοιχες υπολογισμένες τιμές από την πολυωνυμική παλινδρόμηση
παρουσιάστηκαν ελάχιστες αποκλίσεις μεταξύ τους. Οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί και παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2.
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Πίνακας 8.2 Υπολογιζόμενες συναρτήσεις από την πολυωνυμική παλινδρόμηση των μετρήσεων της
τάσης ελέγχου (x, από 0 έως 10) και της σχετικής φωτεινής εξόδου (y, από 0 έως 1) μεταβάλλοντας
την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντίστροφα.
Υπολογιζόμενη συνάρτηση

6

5

4

3

2

y = α1 x + α2 x + α3 x + α4 x + α5 x + α6 x + α7

2

Δείγμα

R
α1

α2

α3

α4

α5

α6

α7

1Ai

-0,00002028

0,00045048

-0,00343870

0,01204387

-0,01515588

0,00697604

0,01648177

0,999585

1Bi

-0,00003313

0,00079881

-0,00692883

0,02798215

-0,04770715

0,03036762

0,01425506

0,998680

2Ai

-0,00003571

0,00094842

-0,00915937

0,04084418

-0,07950526

0,05615855

0,01158422

0,999451

2Bi

-0,00004083

0,00107410

-0,01026860

0,04507433

-0,08551543

0,05747767

0,01348090

0,998976

3Ai

-0,00003421

0,00087489

-0,00806821

0,03423100

-0,06248826

0,04081510

0,01173020

0,999430

3Bi

-0,00003578

0,00093498

-0,00887214

0,03888895

-0,07389793

0,04996882

0,01248806

0,999415

4Aii

-0,00001116

0,00035280

-0,00409502

0,01958256

-0,01757213

-0,00144654

0,01924031

0,999915

4Bii

-0,00001045

0,00033285

-0,00388184

0,01849574

-0,01470821

-0,00546250

0,01764284

0,999913

5Aii

-0,00000980

0,00031827

-0,00370027

0,01550451

0,00732528

-0,02708215

0,01156478

0,999893

5Bii

-0,00000776

0,00025458

-0,00298203

0,01216306

0,01181353

-0,02344564

0,01316156

0,999914

6Aiii

0,00000266

-0,00011125

0,00154767

-0,01084164

0,05253914

-0,04464013

0,01990140

0,999670

6Biii

0,00000627

-0,00022149

0,00281528

-0,01748019

0,06721845

-0,05436940

0,02560993

0,999499

7Aiv

0,00000397

-0,00019255

0,00351219

-0,03085185

0,12688689

-0,06916843

0,01379665

0,999790

7Biv

0,00000477

-0,00021112

0,00364424

-0,03092507

0,12409760

-0,06034470

0,01452070

0,999840

8Aiv

-0,00000945

0,00027848

-0,00284323

0,00882393

0,02432119

-0,02455425

0,02381560

0,999780

8Biv

-0,00001576

0,00045818

-0,00476853

0,01835363

0,00413310

-0,01631132

0,01859328

0,999960

9Av

-0,00000037

0,00011746

-0,00266746

0,01867322

-0,02503030

0,01038843

0,03051505

0,999838

9Bv

-0,00000506

0,00022842

-0,00354248

0,02102273

-0,02477653

0,00657534

0,03025651

0,999793

Επίσης στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται οι καμπύλες των πολυωνυμικών παλινδρομήσεων
μεταξύ της τάσης ελέγχου (CV) και της σχετικής φωτεινής εξόδου για κάθε εξεταζόμενο ζεύγος
EDBs.
8.3.2 Μεταβολή της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος συναρτήσει της τάσης ελέγχου
Στα Σχήματα 8.12 έως 8.16 παρουσιάζονται οι καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής
καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV) για κάθε ζεύγος EDBs.
Σύστημα έναυσης (Ballast) 2Ai, 2Bi
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Σχήμα 8.12 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση
ο
ο
ελέγχου (CV) για το 1 και 2 ζεύγος EDBs.
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Σύστημα έναυσης (Ballast) 4Aii, 4Bii
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Σχήμα 8.13 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση
ο
ο
ελέγχου (CV) για το 3 και 4 ζεύγος EDBs.
Σύστημα έναυσης (Ballast) 6Aiii, 6Biii
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Σχήμα 8.14 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση
ο
ο
ελέγχου (CV) για το 5 και 6 ζεύγος EDBs.
Σύστημα έναυσης (Ballast) 8Aiv, 8Biv

Σύστημα έναυσης (Ballast) 7Aiv, 7Biv
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Σχήμα 8.15 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση
ο
ο
ελέγχου (CV) για το 7 και 8 ζεύγος EDBs.
Σύστημα έναυσης (Ballast) 9Av, 9Bv
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Σχήμα 8.16 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση
ο
ελέγχου (CV) για το 9 ζεύγος EDBs.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπολογίστηκαν οι τυπικές αποκλίσεις της σχετικής καταναλισκόμενης
ισχύος για την ίδια τάση ελέγχου (CV) και ήταν στατιστικά μη σημαντικές για το επίπεδο
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εμπιστοσύνης των 0,05. Όπως με τη σχετική φωτεινή έξοδο έτσι και με τη σχετική καταναλισκόμενη
ισχύ παρατηρήθηκε μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο που αυτή μεταβάλλεται μεταξύ των
εξεταζόμενων EDBs. Επομένως, η ρύθμιση (dimming) των EDBs σε μια συγκεκριμένη τάση ελέγχου
έχει ως αποτέλεσμα τα EDBs να καταναλώνουν διαφορετικά ποσά ενέργειας. Για παράδειγμα,
τροφοδοτώντας στο 3Ai τάση ελέγχου 5V, αυτό παράγει σχετικό φωτισμό 8,90% και καταναλώνει
ισχύ ίση με το 20,2% της μέγιστης (Σχήματα 8.6 και 8.13, αντίστοιχα). Αντίστοιχα (τροφοδοτώντας
5V), το 8Αiv παράγει σχετικό φωτισμό 54,9% και καταναλώνει ισχύ ίση με 60,09% (Σχήματα 8.8 και
8.15, αντίστοιχα). Η σχετική φωτεινή έξοδος και η σχετική καταναλισκόμενη ισχύ των υπόλοιπων
εξεταζόμενων EDBs κυμαίνονται μεταξύ των ανωτέρω αντίστοιχων τιμών. Στα περισσότερα
εξεταζόμενα EDBs η σχέση μεταξύ της τάσης ελέγχου και της σχετικής καταναλωμένης ισχύος ήταν
ου
ου
μη γραμμική. Γραμμική συσχέτιση παρουσίασαν μόνο τα συστήματα έναυσης του 4 και 5 ζεύγους
για τάση ελέγχου από 2,2V έως 10V (Σχήματα 8.13 και 8.14). Στο Σχήμα 8.17 παρουσιάζονται οι
καμπύλες παλινδρόμησης της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου
(CV) για όλα τα Α και Β EDBs.
Ομάδα συστημάτων έναυσης A (A Ballasts)
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Ομάδα συστημάτων έναυσης B (B Ballasts)
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Σχήμα 8.17 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη τάση
ελέγχου (CV) για τα Α και B EDBs των εννέα ζευγών.
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Όπως και με τη σχετική φωτεινή έξοδο εμφανίζονται και πάλι σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα
εξεταζόμενα δείγματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εφαρμόζοντας την ίδια τάση ελέγχου στα EDBs
αυτά να καταναλώνουν διαφορετικά ποσά ενέργειας. Όμως, μόνο αν εξεταστεί η σχετική
κατανάλωση ισχύος διαφορετικών EDBs λειτουργώντας στο ίδιο επίπεδο φωτισμού μπορεί α) να
αναλυθεί η επίδραση διαφορετικών EDBs στο ίδιο σύστημα ελέγχου φωτισμού και β) να εξαχθούν
τελικώς αξιόπιστα και συγκρίσιμα αποτελέσματα.
8.3.3 Μεταβολή του συντελεστή ισχύος συναρτήσει της τάσης ελέγχου
Οι συσκευές με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να
επηρεάσουν την ποιότητα ισχύος (power quality). Η ποιότητα ισχύος περιγράφει το βαθμό στον
οποίο μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή α) επηρεάζει την κυματομορφή της έντασης ή της
τάσης του ρεύματος και β) αλλάζει τη διαφορά φάσης μεταξύ τους. Μια συσκευή με άριστα
χαρακτηριστικά ποιότητας ισχύος ούτε επηρεάζει την τάση και το ρεύμα τροφοδοσίας, αλλά ούτε και
τη διαφορά φάσης μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά της ποιότητας ισχύος για τα ηλεκτρονικά συστήματα
έναυσης EDBs είναι ο συντελεστής ισχύος (Power Factor) και η ολική αρμονική παραμόρφωση
ρεύματος (Total Harmonic Distortion, THD). Στη συγκεκριμένη διατριβή προσδιορίστηκε ενδεικτικά
μόνο ο συντελεστής ισχύος (PF) των εξεταζόμενων EDBs, αφού ο έλεγχος της ποιότητας ισχύος των
εξεταζόμενων EDBs δεν ήταν αντικειμενικός σκοπός. Ο συντελεστής ισχύος ορίζεται από το λόγο
της ενεργούς ισχύος (active power, W) προς την άεργη (apparent power, VA), είναι καθαρός αριθμός
και κυμαίνεται από 0 έως 1. Συντελεστής ισχύος ίσος με τη μονάδα σημαίνει ότι οι κυματομορφές της
έντασης και της τάσης του ρεύματος είναι στην ίδια φάση και δεν υπάρχει παραμόρφωση σε καμιά
κυματομορφή. Οποιαδήποτε μεταβολή στο σχήμα της κυματομορφής του ρεύματος επηρεάζει το
ρεύμα στο σύστημα τροφοδοσίας και έτσι μειώνεται ο συντελεστής ισχύος.
Στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται η μεταβολή του συντελεστή ισχύος (Power Factor) σε συνάρτηση
με την τάση ελέγχου (CV) για κάθε ζεύγος EDBs. Από τις υπολογιζόμενες τυπικές αποκλίσεις του
συντελεστή ισχύος (Power Factor) για την ίδια τάση ελέγχου (CV) προέκυψε ότι είναι στατιστικά μη
σημαντικές για το επίπεδο εμπιστοσύνης των 0,05. Στα Σχήματα 8.18 και 8.19 παρουσιάζονται
ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα της μεταβολής του συντελεστή ισχύος σε συνάρτηση με τη
μεταβολή της τάσης ελέγχου (CV) για όλα τα Α και Β EDBs αντίστοιχα.
Ομάδα συστημάτων έναυσης A (A Ballasts)

Συντελεστής Ισχύος

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0

2

4
6
Τάση ελέγχου (Volt)

1Ai

2Ai

3Ai

7Aiv

8Aiv

9Av

8
4Aii

5Aii

10
6Aiii

Σχήμα 8.18 Ζεύγη πειραματικών σημείων του συντελεστή ισχύος (PF) σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
για τα A EDBs των εννέα ζευγών.

178 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 8ο Πειραματική μελέτη των χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών ballast με ρύθμιση φωτεινότητας (EDBs)

Ομάδα συστημάτων έναυσης B (B Ballasts)

Συντελεστής Ισχύος
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Τάση ελέγχου (Volt)
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8
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Σχήμα 8.19 Ζεύγη πειραματικών σημείων του συντελεστή ισχύος (PF) σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
για τα B EDBs των εννέα ζευγών.

Όπως με τη σχετική φωτεινή έξοδο και τη σχετική καταναλισκόμενη ισχύ έτσι και στο συντελεστή
ισχύος παρατηρήθηκε μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο που μεταβάλλεται αυτός μεταξύ των
εξεταζόμενων EDBs. Επομένως, εφαρμόζοντας την ίδια τάση ελέγχου στα EDBs αυτά μεταβάλλουν
διαφορετικά την κυματομορφή της έντασης του ρεύματος επηρεάζοντας διαφορετικά το ρεύμα στο
σύστημα τροφοδοσίας. Η μεταβολή της τάσης ελέγχου (CV) στα περισσότερα EDBs από 5V έως
10V δεν επιφέρει σημαντική παραμόρφωση. Στον Πίνακα 8.3 παρουσιάζονται οι τιμές του
συντελεστή ισχύος (PF) για την ανώτερη (10V) και κατώτερη τιμή (0V) της τάσης ελέγχου (CV) για
κάθε EDB. Οι υπόλοιπες τιμές του συντελεστή ισχύος (PF) κυμαίνονταν ανάμεσα σε αυτές τις δυο.
Πίνακας 8.3 Τιμές του συντελεστή ισχύος (PF) για την ανώτερη (10V) και κατώτερη τιμή (0V) της
τάσης ελέγχου (CV) για το σύνολο των EDBs.
Δείγμα
EDB

Συντελεστής Ισχύος (PF)
10V
0V

Δείγμα
EDB

Συντελεστής Ισχύος (PF)
10V
0V

1Ai

0,9851

0,7443

1Bi

0,9847

0,7405

2Ai

0,9675

0,7551

2Bi

0,9744

0,7723

3Ai

0,9810

0,7132

3Bi

0,9819

0,7167

4Aii

0,9831

0,6293

4Bii

0,9847

0,6345

5Aii

0,9938

0,7561

5Bii

0,9940

0,7615

6Aiii

0,9999

0,8574

6Biii

0,9977

0,8454

7Aiv

0,9881

0,8235

7Biv

0,9879

0,8241

8Aiv

0,9804

0,7666

8Biv

0,9790

0,7723

9Av

0,9999

0,8654

9Bv

0,9978

0,8612

Οι συντελεστές ισχύος (PF) για το σύνολο των EDBs κυμάνθηκαν από 0,63 (4Aii) για τάση ελέγχου
0V έως 0,99 (6Aiii και 9Av) για τάση ελέγχου 10V. Την καλύτερη απόδοση ως προς την ποιότητα
ισχύος παρουσίασε το 9Av. Ο συντελεστής ισχύος κυμάνθηκε από 0,87 (0V) ως 0,99 (10V). Η
μικρότερη απόδοση παρουσιάστηκε για το 4Αii, όπου ο συντελεστής ισχύος κυμάνθηκε από 0,63
(0V) έως 0,98 (10V). Η μείωση του συντελεστή ισχύος οφείλεται στην αύξηση της ολικής αρμονικής
παραμόρφωσης (THD) κατά τη διάρκεια της μείωσης της τάσης ελέγχου. Ο συντελεστής ισχύος
μεταβάλλεται διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο EDB λόγω των διαφορετικών τεχνικών
χαρακτηριστικών τους.
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8.3.4 Μεταβολή της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος συναρτήσει του επίπεδου έντασης
φωτισμού
Όλες οι ανωτέρω συσχετίσεις της τάσης ελέγχου (CV) με α) τη σχετική φωτεινή έξοδο και β) τη
σχετική καταναλισκόμενη ισχύ χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της συσχέτισης μεταξύ της
σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος και της σχετικής φωτεινής εξόδου. Στο Παράρτημα Β
παρουσιάζεται η μεταβολή της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική
φωτεινή έξοδο για κάθε εξεταζόμενο ζεύγος ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης EDB και η
πολυωνυμική παλινδρόμηση μεταξύ τους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι υπολογιζόμενες τυπικές
αποκλίσεις της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος για την ίδια τάση ελέγχου (CV) ήταν στατιστικά μη
σημαντικές για το επίπεδο εμπιστοσύνης των 0,05.
Στο Σχήμα 8.20 παρουσιάζονται οι καμπύλες της πολυωνυμικής παλινδρόμησης μεταξύ της
σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος και της σχετικής φωτεινής εξόδου για όλα τα Α και Β EDBs
αντίστοιχα.

Σχήμα 8.20 Ζεύγη πειραματικών σημείων της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική
φωτεινή έξοδο για τα Α και Β EDBs των εννέα ζευγών.
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Τα πειραματικά αποτελέσματα εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Επομένως, τα
εξεταζόμενα EDBs παράγουν την ίδια ποσότητα φωτισμού καταναλώνοντας διαφορετικά ποσά
ενέργειας. Για παράδειγμα, στο σύνολο των Α EDBs, όταν η σχετική φωτεινή έξοδος ήταν στο 50%,
η μέγιστη διαφορά στη σχετική καταναλισκόμενη ισχύ ήταν 10,95%. Η διαφορά αυτή παρατηρήθηκε
ανάμεσα στο 1Ai (46,84%) και το 4Αii (57,79%). Επίσης στο επίπεδο της ελάχιστης παραγωγής
φωτισμού (1%), η ελάχιστη σχετική καταναλισκόμενη ισχύς διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα EDBs.
Η μέγιστη διαφορά ήταν 7,4% μεταξύ του 2Αii (20,3%) και του 7Aiv (12,9%).
Στον Πίνακα 8.4 παρουσιάζονται οι υπολογιζόμενες συναρτήσεις από την πολυωνυμική
παλινδρόμηση μεταξύ της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος (y, από 0 έως 1) και της σχετικής
φωτεινής εξόδου (x, από 0 έως 1). Από τη σύγκριση των πειραματικών τιμών με τις αντίστοιχες
υπολογιζόμενες (βάσει των πολυωνυμικών συναρτήσεων), προέκυψαν ασήμαντες διαφορές. Αυτό
επιβεβαιώνεται από τους συντελεστές προσδιορισμού R2, οι οποίοι δίνονται στον Πίνακα 8.4 και την
στατιστική σημαντικότητα των σταθερών των γραμμών παλινδρόμησης σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις στη στάθμη σημαντικότητας 0,05.
Πίνακας 8.4 Υπολογιζόμενες συναρτήσεις από πολυωνυμική παλινδρόμηση των μετρήσεων της
σχετικής φωτεινής εξόδου (x, από 0 έως 1) και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος (y, από 0 έως
1) και οι αντίστοιχες τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2.
Υπολογιζόμενη συνάρτηση

6

5

4

3

2

y = α1 x + α2 x + α3 x + α4 x + α5 x + α6 x + α7

2

Δείγμα

R
α1

α2

α3

α4

α5

α6

α7

1Ai

0,977706

0,239089

-3,679707

4,088178

-1,662223

0,842162

0,159039

0,999950

1Bi

9,924819

-26,847866

28,219949

-13,827847

2,976032

0,394242

0,173705

0,999934

2Ai

0,940967

-1,623302

0,843554

0,623477

0,196240

0,999939

2Bi

1,070045

-1,863278

1,054618

0,525632

0,199747

0,999937

3Ai

-11,971834

37,406467

-43,167761

22,733779

-5,391217

1,274263

0,118789

0,999934

3Bi

-11,655003

36,078653

-40,844462

20,876606

-4,794888

1,218423

0,122187

0,999969

4Aii

1,996558

-4,950908

4,513234

-1,832852

1,116802

0,160585

0,999900

4Bii

2,004026

-5,135495

4,858207

-2,053187

1,163743

0,158028

0,999927

-12,397328

9,791266

-2,458107

-0,385793

0,902573

0,123755

0,999875

4,288371

-9,503951

7,705963

-2,662753

1,047512

0,122704

0,999926

5Aii

5,421484

5Bii
6Aiii

1,666712

-5,005310

5,299045

-1,831090

-0,224156

0,932445

0,161000

0,999633

6Biii

2,446988

-8,847862

11,665299

-6,538234

1,355865

0,761782

0,151381

0,999556

7Aiv

-3,421217

12,434566

-17,086818

11,699729

-4,079106

1,340429

0,115611

0,999991

7Biv

8,257493

-21,976922

21,862671

-9,299340

1,210752

0,815512

0,123314

0,999970

8Aiv

12,957250

-36,344419

39,277755

-20,370448

4,991440

0,290365

0,196582

0,999859

8Biv

8,567832

-24,136848

26,047660

-13,216629

3,026019

0,515818

0,189789

0,999954

9Av

-10,920384

30,105357

-30,655581

14,777570

-3,531097

1,089238

0,138061

0,999929

9Bv

16,186624

-46,055120

49,402729

-24,460930

5,640250

0,115409

0,162542

0,999652

Οι συγκεκριμένες πολυωνυμικές συναρτήσεις μπορούν:


Να προβλέψουν την ακριβή εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση τεχνητού φωτισμού σε
συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού που ελέγχονται από αισθητήρες φωτισμού.
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Να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα προσομοιώσεων για μεγαλύτερη ακρίβεια στους
υπολογισμούς της καταναλισκόμενης ενέργειας.



Να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη επιλογή EDB στον αρχικό σχεδιασμό ενός συστήματος
φωτισμού προσδιορίζοντας τις διαφορές της εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ των
εξεταζόμενων EDBs.

8.4 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι πειραματικές διαδικασίες βάσει των οποίων έγινε η ανάλυση
των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης και
λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού (EDBs). Συνολικά εξετάστηκαν 18 EDBs. Βάσει των
πειραματικών μετρήσεων εξάχθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ α) της τάσης ελέγχου (CV) και της
σχετικής φωτεινής εξόδου, β) της τάσης ελέγχου (CV) και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος, γ)
της τάσης ελέγχου (CV) και του συντελεστή ισχύος (PF) και τελικώς μεταξύ δ) της σχετικής φωτεινής
εξόδου και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος. Επίσης υπολογίστηκαν οι βέλτιστες συναρτήσεις
μεταξύ της σχετικής φωτεινής εξόδου και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος για όλα τα EDBs.
Αυτές είναι δυνατόν με τη βοήθεια προσομοιώσεων να προσδιορίσουν τις διαφορές στην
κατανάλωση ενέργειας μεταξύ των EDBs. Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των διαφορών αυτών
παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.
Η βέλτιστη επιλογή ενός EDB μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση της καταναλισκόμενης
ενέργειας του συστήματος φωτισμού. Οι μετρήσεις κάποιων ιδιοτήτων ενός EDB που επηρεάζουν
την ενεργειακή τους απόδοση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύγχρονα προγράμματα
προσομοιώσεων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα. Η χρήση τυπικών
κατανομών των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός EDB μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένους
υπολογισμούς. Για τον ακριβή υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού πρέπει να αναπτυχθούν νέα προγράμματα προσομοιώσεων
ώστε να δέχονται πλέον, ως δεδομένα εισόδου τις τεχνικές προδιαγραφές των EDBs. Οι
πολυωνυμικές συναρτήσεις που εκφράζουν τη μεταβολή της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος και
της σχετικής φωτεινής εξόδου ενός EDB, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την
απόδοση των συστημάτων ελέγχου φωτισμού.
Η εφαρμογή των παρακάτω προτάσεων, που θα βοηθήσει τους κατασκευαστές συστημάτων
ελέγχου φωτισμού και EDB, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, σχεδιαστές κτιρίων και συστημάτων
φωτισμού θεωρείται αναγκαία:


Άριστα καθορισμένες μελέτες EDBs σαν σημείο αναφοράς μετρήσεων.



Βάσεις δεδομένων μεγάλου αριθμού EDBs, όπου θα παρέχεται η συσχέτιση ανάμεσα στη
καταναλισκόμενη ισχύ και τη σχετική φωτεινή έξοδο με τη μορφή συνάρτησης.



Οδηγίες και κανονισμοί για τους κατασκευαστές των EDBs και άλλων συστημάτων ελέγχου
φωτισμού. Σε αυτούς θα αναφέρεται η υποχρέωση των κατασκευαστών στην παράθεση
πληροφοριών για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μετρήσεις που χρειάζονται οι αρχιτέκτονες,
μηχανικοί και σχεδιαστές κτιρίων και συστημάτων φωτισμού.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να ενταχθεί η μεθοδολογία, με την οποία αναλύθηκαν η
σχετική φωτεινή έξοδος και η σχετική καταναλισκόμενη ισχύς, στα τεχνικά φυλλάδια παρουσίασης
των τεχνικών προδιαγραφών των EDBs υπό μορφή κοινού πρότυπου. Η μεθοδολογία αναλύει
λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των EDBs. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των EDBs μπορούν να
παρουσιάζονται μελλοντικά και σε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα
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χαρακτηριστικά των EDBs πρέπει να έχουν συγκεκριμένη δομή αρχείου έτσι ώστε να υπάρχει
εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς και συγχρόνως να μπορούν να τροφοδοτηθούν ως
δεδομένα εισόδου σε προγράμματα υπολογισμών και προσομοιώσεων που είναι διεθνώς αποδεκτά.
Τα αρχεία των EDBs θα περιέχουν τις συναρτήσεις μεταξύ α) της τάσης ελέγχου (CV) και της
σχετικής φωτεινής εξόδου, β) της τάσης ελέγχου (CV) και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος και
γ) της τάσης ελέγχου (CV) και του συντελεστή ισχύος (PF). Φυσικά θα υπάρχουν και οι πληροφορίες
για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι οι διαστάσεις τους, η συνδεσμολογία με τους
λαμπτήρες και οι υπόλοιπες πληροφορίες που αναφέρονται ήδη από τους κατασκευαστές τους. Για
το στάδιο των υπολογισμών τα αρχεία αυτά θα περιέχουν τη μαθηματική σχέση μεταξύ της σχετικής
φωτεινής εξόδου και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος, η οποία θα μπορεί να συνδεθεί με το
σήμα που θα παράγεται από ένα αισθητήρα φωτισμού ή άλλο σύστημα ελέγχου. Αναλυτικά η
μεθοδολογία σύνδεσης του σήματος ενός αισθητήρα φωτισμού με ένα EDB παρουσιάζεται στο
επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 9 ο
Υπολογισμός και σύγκριση
της εξοικονόμησης ενέργειας με χρή ση διαφορετι κών EDBs
σε συστή ματα με αι σθητήρες φω τισμού

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε μελέτη ευαισθησίας για τoν υπολογισμό της εξοικονόμησης
ενέργειας σε ένα σύστημα φωτισμού, με τη χρήση διαφορετικών EDBs με δυνατότητα ρύθμισης της
στάθμης φωτισμού. Για τον υπολογισμό ενός σήματος αναφοράς από έναν τυπικό αισθητήρα
φωτισμού, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σε ωριαία βάση για ένα αντιπροσωπευτικό έτος με
κλιματικά δεδομένα από την περιοχή της Αθήνας. Το σήμα αναφοράς του αισθητήρα
χρησιμοποιήθηκε ως δεδομένο εισόδου στις συναρτήσεις της πολυωνυμικής παλινδρόμησης μεταξύ
της σχετικής φωτεινής εξόδου και της καταναλισκόμενης ισχύος των EDBs, που υπολογίστηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Από τις ωριαίες τιμές της καταναλισκόμενης ισχύος για κάθε EDB
προσδιορίστηκε η εξοικονόμηση ενέργειας σε μηνιαία και ετήσια βάση.

9.1 Εισαγωγή
Ο υπολογισμός της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ενός συστήματος φωτισμού με χρήση
διαφορετικών EDBs είναι απαραίτητος για τον καθορισμό της ενεργειακής τους απόδοσης. Ο
καθορισμός αυτός πραγματοποιείται υπολογίζοντας και συγκρίνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας
σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με χρήση διαφορετικών EDBs. Για την
παραγωγή μιας στάθμης φωτισμού που θα είναι ίδια για όλα τα EDBs υπολογίστηκε ένα σήμα
αναφοράς από ένα τυπικό αισθητήρα φωτισμού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν α) οι
υπολογιζόμενες συναρτήσεις μεταξύ της σχετικής φωτεινής εξόδου και της σχετικής
καταναλισκόμενης ισχύος των EDBs από τις πειραματικές μετρήσεις και β) το σήμα αναφοράς του
αισθητήρα φωτισμού από τα αποτελέσματα προσομοιώσεων της λειτουργίας του σε ένα τυπικό
χώρο. Εν συνεχεία υπολογίστηκε η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ίδιο σύστημα φωτισμού,
χρησιμοποιώντας τον ίδιο αισθητήρα φωτισμού, και αλλάζοντας μόνο τα EDBs. Από τις
υπολογιζόμενες διαφορές στην εξοικονόμηση ενέργειας καθορίστηκε το αποδοτικότερο EDB με τη
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Για τον υπολογισμό του σήματος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν
προσομοιώσεις για έναν αντιπροσωπευτικό χώρο στον οποίο ήταν εγκαταστημένος ένας τυπικός
αισθητήρας φωτισμού. Η θέση τοποθέτησης, η στόχευση, η θέση σε λειτουργία και οι διαδικασίες
βαθμονόμησης του αισθητήρα φωτισμού προσαρμόστηκαν κατάλληλα [18, 40, 41, 47-50, 52, 53, 57]
προκειμένου να υπάρξει μια αξιόπιστη απόδοση του συστήματος. Τέλος πραγματοποιήθηκε
αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου για την απόδοση των αλγορίθμων ελέγχου που
χρησιμοποιήθηκαν.

9.2 Περιγρα φή π ρο σομοι ώσε ων
Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Daysim [117], το οποίο
χρησιμοποιεί την πλατφόρμα υπολογισμών Radiance [82]. Το Daysim έχει χρησιμοποιηθεί σε
ερευνητικές μελέτες με αισθητήρες φωτισμού και λειτουργεί με πλήρη συμβατότητα και ακρίβεια με
άλλα λογισμικά [69, 118]. Στα Σχήματα 9.1 και 9.2 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
της νότιας πρόσοψης με τα εξωτερικά ανοίγματα και της κάθετης τομής του χώρου προσομοίωσης.
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Σχήμα 9.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της νότιας πρόσοψης του χώρου προσομοίωσης.

Σχήμα 9.2 Κάθετη τομή του χώρου προσομοίωσης και θέση του αισθητήρα στο χώρο.

Ο χώρος προσομοίωσης θεωρείται αντιπροσωπευτικός χώρος γραφείων όπως αναφέρεται στα
ευρωπαϊκά προγράμματα "IEA task 27" [119] και "SWIFT" [120]. Τα εξωτερικά ανοίγματα στο χώρο
προσομοίωσης βρίσκονται στη νότια πρόσοψή του. Η ανακλαστικότητα και η διαπερατότητα των
επιφανειών του χώρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.1.
Πίνακας 9.1 Ανακλαστικότητα και διαπερατότητα των επιφανειών του χώρου προσομοίωσης.
Επιφάνειες χώρου

Ανακλαστικότητα

Διαπερατότητα

Οροφή

0,85

-

Τοίχος

0,65

-

Δάπεδο

0,20

-

Πόρτα

0,40

-

Πλαίσιο εξωτερικού ανοίγματος

0,80

-

Πλαίσιο πόρτας

0,80

-

Υαλοπίνακας εξωτερικού ανοίγματος

-

0,55

Σχήμα 9.3 Τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου προσομοίωσης.
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Το σύστημα τεχνητού φωτισμού αποτελείται από έξι γραμμικά φωτιστικά σώματα οροφής με
λαμπτήρες φθορισμού και παραβολικές περσίδες ομοιόμορφα τοποθετημένα έτσι ώστε να
καλύπτεται η απαίτηση του προτύπου EN 12464-1 (Light and lighting, Lighting of work places Part
1: Indoor work places) όσον αφορά στα επίπεδα φωτισμού και στην ομοιομορφία (Σχήμα 9.4). Ένας
αισθητήρας φωτισμού με ευρεία χωρική απόκριση (Σχήμα 9.5) τοποθετήθηκε στο κέντρο της
οροφής του χώρου προσομοίωσης.

Σχήμα 9.4 Τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων στην οροφή.

Σχήμα 9.5 Χωρική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού που χρησιμοποιήθηκε στις προσομοιώσεις.

Ως σημείο αναφοράς της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας καθορίστηκε το σημείο που
βρίσκεται κάτω από τον αισθητήρα φωτισμού, σε ύψος 0,75m από το δάπεδο. Ο αισθητήρας
φωτισμού προσανατολίστηκε ώστε η μέγιστη τιμή της χωρικής του απόκρισης να σημαδεύει την
επιφάνεια εργασίας. Το προτεινόμενο επίπεδο φωτισμού για την έναρξη της μείωσης της στάθμης
φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν υπάρχει επαρκής φυσικός φωτισμός, ήταν 500lux. Η
τιμή αυτή αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία [19, 110]. Οι προσομοιώσεις εκτελέσθηκαν σε ωριαία
βάση για ένα τυπικό έτος χρησιμοποιώντας κλιματικά δεδομένα για την περιοχή της Αθήνας (Αρχείο
Athens, Greece, TMY). Συνολικά εξετάστηκαν δύο αλγόριθμοι ελέγχου:


Αλγόριθμος ελέγχου κλειστού κύκλου (closed loop).



Αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας (integral reset).

Ο Πίνακας 9.2 παρουσιάζει τις λειτουργικές εξισώσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για αυτούς
τους δύο αλγόριθμους [41]. Η προσομοίωση της νυχτερινής ρύθμισης (χρήση μόνο τεχνητού
φωτισμού) πραγματοποιήθηκε για να καθορίσει το σήμα του αισθητήρα φωτισμού (SEm) και την
ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας (IEm), μόνο όταν προσπίπτει τεχνητός φωτισμός στον
αισθητήρα φωτισμού (Σχήμα 9.6).
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Πίνακας 9.2 Λειτουργικές εξισώσεις των αλγόριθμων ελέγχου [41].
Αλγόριθμος ελέγχου

Συνάρτηση λειτουργίας

Ολοκληρωτικής

S T (t )  S Em

λειτουργίας
(Integral Reset)

S (t )
  1 D
S Em
  MST (t )  S Em   1

Κλειστού κύκλου

or

(Closed Loop)

1  MS D (t )  S Em 

1 - MS Em

Ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας

Αναγκαία συνθήκη

 S (t ) 
I T (t )  I D (t )  I Em 1  D 
S Em 


I D (t ) I Em

S D (t ) S Em

 1  MSD (t )  S Em  

I T (t )  I D (t )  I Em 
1 - MS Em



I D (t cal )
M 
I D (t cal )S Em  I Em S D (t cal )

I D (t ) I D (t cal )

S D (t ) S D (t cal )

Όπου: ST(t): το σήμα του αισθητήρα (χρονικά εξαρτώμενο), SD(t): η συνιστώσα του ST(t) για το φυσικό φωτισμό,
SD(tcal): η συνιστώσα του ST(t) για το φυσικό φωτισμό τη χρονική στιγμή της θέσης σε λειτουργία
(commissioning) του αισθητήρα, SE(t): η συνιστώσα του ST(t) για τον τεχνητό φωτισμό, δ: ο συντελεστής
σχετικής παραγωγής τεχνητού φωτισμού ή η στάθμη της έντασης του τεχνητού φωτισμού (δmin ≤ δ ≤1). Πλήρης
απόδοση τεχνητού φωτισμού για δ=1, ελάχιστη απόδοση τεχνητού φωτισμού για δ= δmin., IEm: η ένταση
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για δ=1 (πλήρης απόδοση τεχνητού φωτισμού χωρίς φυσικό φωτισμό), SEm:
το σήμα αισθητήρα για δ=1 (πλήρη απόδοση τεχνητού φωτισμού χωρίς φυσικό φωτισμό), IT(t): η συνολική
ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας (χρονικά εξαρτώμενη), ID(t): η ένταση φυσικού φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας (χρονικά εξαρτώμενη), ID(tcal): η ένταση φυσικού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας τη
χρονική στιγμή της θέσης σε λειτουργία (commissioning) του αισθητήρα, IE(t): η ένταση τεχνητού φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας (χρονικά εξαρτώμενη).

Σχήμα 9.6 Προσομοίωση νυχτερινής ρύθμισης (χρήση μόνο τεχνητού φωτισμού).

Η μέση ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας με πλήρη παραγωγή τεχνητού φωτισμού ήταν
505lux και η ομοιομορφία έντασης φωτισμού (Emin/Emax) ήταν 0,64 (Σχήμα 9.7). Η τιμή αναφοράς
(σχεδιασμού) της έντασης φωτισμού ήταν η τιμή των 500lux. Ο συντελεστής συντήρησης των
φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς ήταν 0,67.

Σχήμα 9.7 Υπολογιζόμενα επίπεδα έντασης τεχνητού φωτισμού στο επίπεδο εργασίας (lux).
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Η τιμή του λόγου ID(t)/SD(t) με τη μεγαλύτερη σχετική συχνότητα εμφάνισης στα ωριαία αποτελέσματα
των προσομοιώσεων των τιμών ID(t) και SD(t) επιλέχθηκε ως τιμή αναφοράς για την αναγκαία
συνθήκη του αλγόριθμου ελέγχου κλειστού κύκλου (ID(tcal) /SD(tcal)). Η ημερήσια ρύθμιση της θέσης σε
λειτουργία (daytime calibration) του αισθητήρα ολοκληρώθηκε (ρύθμιση δηλαδή της κλίσης της
απόκρισης του αλγορίθμου) επιλέγοντας μια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου οι
τιμές ID(t) και SD(t) δεν υπερέβαιναν το επίπεδο αναφοράς φωτισμού των 500lux.

(α)

(β)

Σχήμα 9.8 Τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου για συνθήκες αίθριου ουρανού (12:00 τοπική ώρα) στο
χειμερινό (α) και θερινό ηλιοστάσιο (β).

(α)

(β)

Σχήμα 9.9 Τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου για συνθήκες (α) αίθριου ουρανού (12:00 τοπική ώρα) στην
ισημερία και (β) πλήρης νεφοκάλυψης.

Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος ελέγχου φωτισμού ήταν 08:00-18:00 (LT) για τις ημέρες
Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ήταν α) η ένταση του φυσικού
φωτισμού στο επιλεγμένο σημείο στο επίπεδο εργασίας (ID(t)) και β) η συνιστώσα του σήματος που
αντιστοιχεί στο φυσικό φωτισμό που παράγει ο αισθητήρας φωτισμού (SD(t)) σε ωριαία βάση για ένα
τυπικό έτος. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου στις λειτουργικές εξισώσεις των
αλγορίθμων ελέγχου του αισθητήρα φωτισμού ώστε να καθοριστεί το σήμα εξόδου του ως το σήμα
αναφοράς για τα EDBs.
Το σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού υπολογίστηκε ως το ποσοστό παραγωγής τεχνητού
φωτισμού δ σε ωριαίες τιμές για ένα τυπικό χρόνο. Με τη χρησιμοποίηση του ποσοστού παραγωγής
τεχνητού φωτισμού δ ως σχετική φωτεινή έξοδος στις υπολογιζόμενες συναρτήσεις των
εξεταζόμενων EDBs υπολογίστηκε η καταναλισκόμενη ενέργεια του συστήματος φωτισμού για κάθε
EDB. Εν συνεχεία υπολογίστηκαν οι απόλυτες διαφορές στην εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των
εξεταζόμενων EDBs.
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9.3 Αποτελέ σματα
Οι Πίνακες 9.3 και 9.4 μαζί με τα Σχήματα 9.10 έως 9.12 παρουσιάζουν την ετήσια και τις μηνιαίες
τιμές εξοικονόμησης ενέργειας για τον αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου για κάθε εξεταζόμενο
EDB.
Πίνακας 9.3 Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Α συστήματα έναυσης ΕDBs
για τον αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου.
Εξοικονόμηση ενέργειας (%) για αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου
1Ai

2Ai

3Ai

4Aii

5Aii

6Aiii

7Aiv

8Aiv

9Av

Ιανουάριος

63,82

58,92

63,35

58,96

64,74

60,05

63,32

59,64

66,66

Φεβρουάριος

69,51

64,69

69,67

64,97

70,86

66,10

69,54

65,47

70,76

Μάρτιος

73,33

68,87

74,17

69,43

75,00

70,45

73,87

69,56

73,90

Απρίλιος

74,64

70,41

75,83

71,06

76,43

71,99

75,36

71,05

75,07

Μάιος

76,13

72,33

77,81

73,04

78,13

73,83

77,09

72,96

76,36

Ιούνιος

76,93

73,41

78,85

74,16

79,10

74,89

78,06

74,08

77,23

Ιούλιος

76,93

73,40

78,85

74,15

79,10

74,89

78,06

74,07

77,24

Αύγουστος

76,23

72,46

77,94

73,18

78,25

73,95

77,21

73,09

76,50

Σεπτέμβριος

74,21

69,99

75,28

70,58

76,03

71,58

74,91

70,69

74,96

Οκτώβριος

68,83

64,62

69,35

64,91

70,31

65,80

68,96

65,41

70,91

Νοέμβριος

62,55

57,83

62,11

57,83

63,36

58,93

62,06

58,40

65,85

Δεκέμβριος

60,86

55,88

60,04

55,81

61,50

56,97

60,15

56,47

64,47

Ετήσια

71,17

66,91

71,95

67,35

72,74

68,29

71,55

67,58

72,50

Πίνακας 9.4 Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Β συστήματα έναυσης ΕDBs
για τον αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου.
Εξοικονόμηση ενέργειας (%) για αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου
1Βi

2Βi

3Βi

4Βii

5Βii

6Βiii

7Βiv

8Βiv

9Βv

Ιανουάριος

63,45

59,46

63,28

59,05

64,77

60,99

64,64

59,45

64,56

Φεβρουάριος

69,43

65,28

69,57

65,00

70,90

67,19

70,77

65,28

70,63

Μάρτιος

73,20

69,44

73,98

69,43

75,09

71,70

74,87

69,42

74,84

Απρίλιος

74,45

70,96

75,61

71,05

76,56

73,30

76,27

70,92

76,28

Μάιος

75,93

72,82

77,57

73,02

78,27

75,25

77,97

72,79

77,96

Ιούνιος

76,80

73,85

78,64

74,13

79,20

76,39

78,99

73,88

78,91

Ιούλιος

76,80

73,84

78,63

74,13

79,20

76,38

78,99

73,87

78,91

Αύγουστος

76,03

72,95

77,71

73,16

78,39

75,38

78,09

72,92

78,08

Σεπτέμβριος

74,13

70,52

75,10

70,58

76,08

72,90

75,93

70,54

75,86

Οκτώβριος

68,61

65,09

69,25

64,96

70,34

66,98

70,23

65,15

70,11

Νοέμβριος

62,02

58,34

62,03

57,94

63,40

59,90

63,30

58,27

63,23

Δεκέμβριος

60,30

56,41

59,98

55,94

61,53

57,85

61,43

56,35

61,37

Ετήσια

70,93

67,42

71,79

67,37

72,82

69,52

72,63

67,41

72,57

Πιο αναλυτικά ο Πίνακας 9.3 παρουσιάζει την ετήσια και τις μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας
για τα Α EDBs. Η απολύτως μέγιστη τιμή της μηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας ήταν 79,1% για το
5Aii τον Ιούνιο και Ιούλιο. Ομοίως, η απολύτως μέγιστη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ήταν 72,7%
για το 5Aii. Αντίθετα, η απολύτως ελάχιστη μηνιαία τιμή ήταν 55,8% για το 4Aii το Δεκέμβριο ενώ η
απολύτως ελάχιστη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ήταν 66,9% για το 2Ai.
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Σχήμα 9.10 Μηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας με τα 1Αi, 2Ai και 3Ai EDBs (αριστερά) και 4Αii, 5Aii και 6Aiii
EDBs (δεξιά) με αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου.

Σχήμα 9.11 Μηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας με τα 7Αiv, 8Aiv και 9Av EDBs (αριστερά) και 1Bi, 2Bi και 3Bi
EDBs (δεξιά) με αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου.

Σχήμα 9.12 Μηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας με τα 4Bii, 5Bii και 6Biii EDBs (αριστερά) και 7Biv, 8Biv και 9Bv
EDBs (δεξιά) με αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου.

Ο Πίνακας 9.4 παρουσιάζει την ετήσια και τις μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας για τα B EDBs.
Η απολύτως μέγιστη τιμή της μηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας και η απολύτως μέγιστη ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας ήταν 79,2% (Ιούνιος και Ιούλιος) και 72,8% για το 5Bii αντίστοιχα. Αντίθετα,
η απολύτως ελάχιστη μηνιαία τιμή και η απολύτως ελάχιστη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ήταν
αντίστοιχα 55,9% (Δεκέμβριος) και 67,4% για το 4Aii. Οι διαφορές στις τιμές της ετήσιας
εξοικονόμησης ενέργειας ανάμεσα στα συστήματα Α και Β ήταν ασήμαντη. Συνολικά, οι διαφορές
κυμάνθηκαν από 0,02% (μεταξύ του 4Aii και 4Bii) έως 0,51% (μεταξύ του 2Ai και 2Bi). Μόνο
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ανάμεσα στο 6ο (1,23%) και στο 7ο (1,07%) ζεύγος EDBs, οι διαφορές ήταν σχετικά αυξημένες σε
σύγκριση με τα άλλα ζεύγη. Αυτές οι διαφορές προέκυψαν λόγω των διαφορετικών πολυωνυμικών
συναρτήσεων.
Οι Πίνακες 9.5 και 9.6 μαζί με τα Σχήματα 9.13 έως 9.15 παρουσιάζουν την ετήσια και τις μηνιαίες
τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας για κάθε
εξεταζόμενο EDB.
Πίνακας 9.5 Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Α συστήματα έναυσης ΕDBs με
τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.
Εξοικονόμηση ενέργειας (%) με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
1Ai

2Ai

3Ai

4Aii

5Aii

6Aiii

7Aiv

8Aiv

9Av

Ιανουάριος

69,54

65,26

70,09

65,61

71,04

66,53

69,74

66,03

69,10

Φεβρουάριος

74,78

70,84

76,18

71,44

76,71

72,30

75,58

71,54

75,10

Μάρτιος

76,61

72,99

78,42

73,72

78,73

74,49

77,69

73,66

77,22

Απρίλιος

76,96

73,45

78,89

74,20

79,14

74,93

78,10

74,12

77,63

Μάιος

76,96

73,45

78,89

74,20

79,14

74,93

78,10

74,13

77,63

Ιούνιος

76,96

73,45

78,89

74,20

79,14

74,93

78,10

74,13

77,63

Ιούλιος

76,96

73,45

78,89

74,20

79,14

74,93

78,10

74,13

77,63

Αύγουστος

76,96

73,45

78,89

74,20

79,14

74,93

78,10

74,13

77,63

Σεπτέμβριος

76,83

73,29

78,73

74,03

79,00

74,78

77,95

73,97

77,48

Οκτώβριος

72,03

67,92

72,99

68,33

73,77

69,21

72,48

68,71

71,88

Νοέμβριος

67,79

63,89

68,49

64,21

69,18

65,10

68,07

64,42

67,60

Δεκέμβριος

66,92

62,94

67,49

63,21

68,20

64,17

67,13

63,39

66,73

Ετήσια

74,10

70,35

75,56

70,95

76,02

71,76

74,92

71,02

74,43

Πίνακας 9.6 Ετήσια και μηνιαίες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας με τα Β συστήματα έναυσης ΕDBs με
τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.
Εξοικονόμηση ενέργειας (%) με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
1Βi

2Βi

3Βi

4Βii

5Βii

6Βiii

7Βiv

8Βiv

9Βv

Ιανουάριος

69,32

65,75

69,97

65,65

71,07

67,72

70,95

65,80

70,85

Φεβρουάριος

74,70

71,33

76,01

71,42

76,79

73,68

76,61

71,34

76,47

Μάρτιος

76,48

73,44

78,21

73,70

78,83

75,96

78,62

73,47

78,55

Απρίλιος

76,83

73,89

78,67

74,17

79,23

76,43

79,03

73,92

78,94

Μάιος

76,84

73,89

78,68

74,18

79,24

76,43

79,04

73,92

78,95

Ιούνιος

76,84

73,89

78,68

74,18

79,24

76,43

79,04

73,92

78,95

Ιούλιος

76,84

73,89

78,68

74,18

79,24

76,43

79,04

73,92

78,95

Αύγουστος

76,84

73,89

78,68

74,18

79,24

76,43

79,04

73,92

78,95

Σεπτέμβριος

76,71

73,74

78,52

74,01

79,09

76,27

78,89

73,76

78,80

Οκτώβριος

71,96

68,40

72,88

68,34

73,81

70,48

73,68

68,45

73,49

Νοέμβριος

67,31

64,31

68,35

64,28

69,23

66,34

69,14

64,28

69,06

Δεκέμβριος

66,38

63,37

67,35

63,29

68,25

65,39

68,16

63,30

68,08

Ετήσια

73,91

70,80

75,38

70,95

76,09

73,15

75,92

70,82

75,82

Η απολύτως μέγιστη τιμή της μηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας και η απολύτως μέγιστη ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας ήταν αντίστοιχα 79,2% (Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος) και 76,1%
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με το 5Bii. Αντίθετα, η απολύτως ελάχιστη μηνιαία τιμή και η απολύτως ελάχιστη ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας ήταν αντίστοιχα 62,9% (Δεκέμβριος) και 70,3% με το 2Ai. Ομοίως οι
διαφορές στις τιμές της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας ανάμεσα στα συστήματα Α και Β των
ζευγών EDBs ήταν ασήμαντες για τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.

Σχήμα 9.13 Μηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας με τα 1Αi, 2Ai και 3Ai EDBs (αριστερά) και 4Αii, 5Aii και 6Aiii
EDBs (δεξιά) με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.

Σχήμα 9.14 Μηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας με τα 7Αiv, 8Aiv και 9Av EDBs (αριστερά) και 1Bi, 2Bi και 3Bi
EDBs (δεξιά) με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.

Σχήμα 9.15 Μηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας με τα 4Bii, 5Bii και 6Biii EDBs (αριστερά) και 7Biv, 8Biv και 9Bv
EDBs (δεξιά) με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι διαφορές στην εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των εξεταζόμενων
EDBs σε ετήσια βάση πραγματοποιήθηκε μια ταξινόμηση για τα Α και τα Β EDBs από τη μικρότερη
τιμή εξοικονόμησης ενέργειας προς τη μεγαλύτερη. Οι Πίνακες 9.7 και 9.8 παρουσιάζουν την
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προαναφερόμενη ταξινόμηση και τις διαφορές στην εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των
εξεταζόμενων EDBs για τους δύο αλγορίθμους ελέγχου. Η απολύτως μέγιστη διαφορά μεταξύ των Α
EDBs ήταν ίση με 5,8% (μεταξύ 2Ai και 5Aii) για τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου και 5,7% (ομοίως
μεταξύ 2Ai και 5Aii) για τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας. Για τα Β EDBs η απολύτως
μέγιστη διαφορά ήταν 5,4% (μεταξύ 4Bii και 5Bii) για τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου και 5,3%
(μεταξύ 2Bi και 5Bii) για τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας. Συνολικά, η απολύτως μέγιστη
ετήσια διαφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των εξεταζόμενων EDBs ήταν ίση με 5,9%
(μεταξύ 2Ai και 5Bii) για τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου και 5,7% (ομοίως μεταξύ 2Ai και 5Bii) για
τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας.
Πίνακας 9.7 Ετήσια ποσά εξοικονόμησης ενέργειας από το ελάχιστο προς το μεγαλύτερο και οι
διαφορές μεταξύ τους με τα Α EDBs.
Κλειστού κύκλου

Ολοκληρωτικής λειτουργίας

Σύστημα
έναυσης EDB

Ετήσια
εξοικονόμηση
ενέργειας (%)

Διαφορά
εξοικονόμησης
ενέργειας (%)

Σύστημα
έναυσης EDB

Ετήσια
εξοικονόμηση
ενέργειας (%)

Διαφορά
εξοικονόμησης
ενέργειας (%)

2Ai

66,91

-

2Ai

70,35

-

4Aii

67,35

0,44

4Aii

70,95

0,60

8Aiv

67,58

0,67

8Aiv

71,02

0,66

6Aiii

68,29

1,38

6Aiii

71,76

1,40

1Ai

71,17

4,26

1Ai

74,10

3,74

7Aiv

71,55

4,65

9Av

74,43

4,07

3Ai

71,95

5,04

7Aiv

74,92

4,56

9Av

72,50

5,59

3Ai

75,56

5,20

5Aii

72,74

5,83

5Aii

76,02

5,66

Πίνακας 9.8 Ετήσια ποσά εξοικονόμησης ενέργειας από το ελάχιστο προς το μεγαλύτερο και οι
διαφορές μεταξύ τους με τα Β EDBs.
Κλειστού κύκλου

Ολοκληρωτικής λειτουργίας

Σύστημα
έναυσης EDB

Ετήσια
εξοικονόμηση
ενέργειας (%)

Διαφορά
εξοικονόμησης
ενέργειας (%)

Σύστημα
έναυσης EDB

Ετήσια
εξοικονόμηση
ενέργειας (%)

Διαφορά
εξοικονόμησης
ενέργειας (%)

4Bii

67,37

-

2Bi

70,80

-

8Biv

67,41

0,04

8Biv

70,82

0,02

2Bi

67,42

0,05

4Bii

70,95

0,15

6Biii

69,52

2,15

6Biii

73,15

2,35

1Bi

70,93

3,56

1Bi

73,91

3,10

3Bi

71,79

4,41

3Bi

75,38

4,57

9Bv

72,57

5,19

9Bv

75,82

5,02

7Biv

72,63

5,25

7Biv

75,92

5,12

5Bii

72,82

5,44

5Bii

76,09

5,29

Στο Σχήμα 9.16 παρουσιάζεται το εύρος των τιμών της μηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ
των εξεταζόμενων EDBs για τους αλγόριθμους κλειστού κύκλου και ολοκληρωτικής λειτουργίας. Οι
κατώτερες και ανώτερες γραμμές των ραβδογραμμάτων αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες και
μέγιστες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας ανά μήνα των EDBs. Οι τιμές εξοικονόμησης ενέργειας των
υπόλοιπων EDBs συμπεριλαμβάνονται στο εσωτερικό των αντίστοιχων ραβδογραμμάτων.
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Σχήμα 9.16 Εύρος τιμών της μηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας με τους αλγόριθμους ελέγχου κλειστού κύκλου
(αριστερά) και ολοκληρωτικής λειτουργίας (δεξιά).

Όσον αφορά στους εξεταζόμενους αλγόριθμους ελέγχου, την καλύτερη ενεργειακή απόδοση
παρουσίασε ο αλγόριθμος ολοκληρωτικής λειτουργίας μόνο ως προς τα υπολογιζόμενα ποσά
εξοικονόμησης ενέργειας. Εντούτοις, αναλύοντας τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων η επάρκεια
φωτισμού για τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τον
αλγόριθμο κλειστού κύκλου. Η επάρκεια φωτισμού ορίζεται ως το ποσοστό των ωρών που τα
συνολικά επίπεδα έντασης φωτισμού υπερβαίνουν την απαιτούμενη (σχεδιαζόμενη) ένταση
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας επί του συνόλου των ωρών λειτουργίας του συστήματος
φωτισμού. Η απαιτούμενη (σχεδιαζόμενη) στάθμη φωτισμού ήταν 500lux στην επιφάνεια εργασίας.
Ο αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας υστερούσε ως προς την επάρκεια φωτισμού. Η
συνολική στάθμη φωτισμού ήταν χαμηλότερη από το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού όταν τα επίπεδα
φυσικού φωτισμού ήταν ανεπαρκή, αφού η ποσότητα του ελεγχόμενου τεχνητού φωτισμού δεν
μπορούσε να αντισταθμίσει αυτή την ανεπάρκεια.
Στο Σχήμα 9.17 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα επίπεδα έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας
κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας (3 Ιανουαρίου). Η μπλε περιοχή παρουσιάζει τη συμβολή του
φυσικού φωτισμού και η κίτρινη περιοχή τη συμβολή αθροιστικά του τεχνητού φωτισμού στο
συνολικό επίπεδο φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για κάθε εξεταζόμενο αλγόριθμο. Το ανώτερο
όριο αυτών των δύο περιοχών (πορτοκαλί γραμμή) είναι η συνολική ένταση φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας, το άθροισμα του φυσικού και τεχνητού φωτισμού.

Σχήμα 9.17 Επίπεδα συνολικού, φυσικού και τεχνητού φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας με τον αλγόριθμο
ελέγχου κλειστού κύκλου (αριστερά) και ολοκληρωτικής λειτουργίας (δεξιά) (3 Ιανουαρίου).
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Ο αλγόριθμος ελέγχου κλειστού κύκλου αποδίδει καλύτερα από τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής
λειτουργίας αφού παρέχει πιο ικανοποιητικά την επιπλέον ποσότητα του τεχνητού φωτισμού. Η
συνολική ένταση φωτισμού ήταν μεγαλύτερη από την απαιτούμενη (σχεδιαζόμενη) ένταση φωτισμού
(κόκκινη γραμμή) στην επιφάνεια εργασίας για τις περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Στο Σχήμα 9.18 παρουσιάζεται το ποσοστό των ωρών λειτουργίας ανά μήνα (Δευτέρα με
Παρασκευή, 08:00-18:00) των δύο εξεταζόμενων αλγόριθμων ελέγχου, όπου η υπολογιζόμενη
συνολική ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη ένταση
φωτισμού των 500lux. Τα συνολικά επίπεδα φωτισμού ήταν χαμηλότερα από την απαιτούμενη
ένταση φωτισμού στο 10,7% των ετήσιων ωρών λειτουργίας για τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου ενώ
για τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας ήταν 42,6%.

Σχήμα 9.18 Ποσοστό ωρών ανά μήνα όπου η υπολογιζόμενη συνολική ένταση φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη ένταση φωτισμού για τους δύο εξεταζόμενους αλγορίθμους
ελέγχου.

Είναι εμφανές, ότι για την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου ελέγχου, το κριτήριο της διατήρησης
των συνολικών επίπεδων φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας πάνω από την απαιτούμενη
(σχεδιαζόμενη) ένταση φωτισμού είναι εξίσου σημαντικό με το κριτήριο για μεγαλύτερη απόδοση
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο αλγόριθμος ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας αναγκάζει τον
αισθητήρα φωτισμού που βρίσκεται στην οροφή να διατηρεί μια σταθερή τιμή στο σήμα εξόδου του.
Καθώς όμως αυξάνεται ο φυσικός φωτισμός, ο αισθητήρας οδηγεί το σύστημα φωτισμού σε
παραγωγή σταδιακά χαμηλότερων συνολικών επίπεδων έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας από αυτά που απαιτούνται, ενώ τα επίπεδα έντασης φωτισμού στην οροφή παραμένουν
σταθερά. Αυτό τον καθιστά ακατάλληλο για εφαρμογές ελέγχου με φυσικό φωτισμό. Αν και η
απόδοση του αλγόριθμου ολοκληρωτικής λειτουργίας είναι αυξημένη σε αισθητήρα φωτισμού με
κάλυμμα που τον προστατεύει από το φυσικό φωτισμό, η επάρκεια φωτισμού εξακολουθεί να είναι
μειωμένη σε σύγκριση με τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου όπως αναφέρεται και σε άλλες ερευνητικές
μελέτες [41].

9.4 Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων προέκυψε ότι σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού ακόμα και μια μικρή τροποποίηση στις τεχνικές προδιαγραφές του EDB είναι δυνατό να
οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας. Στο παρόν κεφάλαιο μελετήθηκε
συνολικά η επίδραση ενός αριθμού δεκαοχτώ EDBs στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση α)
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των υπολογιζόμενων συναρτήσεων της καταναλισκόμενης ενέργειας σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα
παραγόμενα επίπεδα φωτισμού και β) των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων της λειτουργίας
ενός αισθητήρα φωτισμού σε ένα τυπικό χώρο. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για έναν
τυπικό χώρο γραφείων και από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι υπάρχουν
σημαντικές διαφορές στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση διαφορετικών EDBs. Οι διαφορές
στην κατανάλωση ενέργειας μεταξύ ίδιου τύπου EDB ήταν ασήμαντες.
Γενικά, ο αλγόριθμος ελέγχου του αισθητήρα φωτισμού επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του
συστήματος ελέγχου φωτισμού. Η χωρική και φασματική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού, η
βαθμονόμηση και η θέση σε λειτουργία, έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του
αισθητήρα. Παρόλα αυτά, ακόμα και η βέλτιστη επιλογή του EDB κρίνεται αναγκαία, επειδή οι
διαφορές στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικές. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω,
πρέπει να αναπτυχθούν νέα μοντέλα προσομοίωσης και λογισμικά, στοχεύοντας στον υπολογισμό
της εξοικονόμησης ενέργειας από διαφορετικά EDBs. Οι μετρήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών
τους μπορούν να ενισχύσουν τα υπολογιστικά προγράμματα έτσι ώστε να παρέχουν αξιόπιστα
αποτελέσματα. Η χρήση προκαθορισμένων τιμών κατανάλωσης ενέργειας για συγκεκριμένα
επίπεδα φωτισμού
υπολογισμούς.

στα EDBs

μπορούν να

δημιουργήσουν

σοβαρές

αποκλίσεις
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Κεφάλαιο 10 ο
Σχεδιασμός νέου τύπου αισθητήρα φωτισμού
μεταβλη τού οπτικού πεδίου
Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται η εφαρμογή του νέου, πρωτότυπου, αισθητήρα φωτισμού και
περιγράφεται η πειραματική διαδικασία για το σχεδιασμό του. Το σύνολο των πειραμάτων που
πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στον έλεγχο του σήματος εξόδου του νέου αισθητήρα φωτισμού σε
συνάρτηση με την ένταση φωτισμού και την απόκρισή του στο χώρο.

10.1 Εισαγωγή
Η βασική λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού είναι η παραγωγή ενός σήματος ελέγχου που
σχετίζεται με την ποσότητα και την κατανομή του φωτισμού μέσα στο χώρο. Η γενική λειτουργία
ενός αισθητήρα φωτισμού είναι πολύπλοκη όχι μόνο εξαιτίας της κατανομής και της φασματικής
σύνθεσης του φωτός αλλά και λόγω της διαφοράς της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο
αισθητήρας στην οροφή σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας. Η συσχέτιση
των δυο αυτών εντάσεων φωτισμού (οροφής και επίπεδου εργασίας) επηρεάζεται κυρίως από α) την
κατανομή και τη φασματική σύνθεση του συνολικού φωτισμού και β) τη θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα φωτισμού στην οροφή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρείται στην ανάλυση της
συσχέτισης αυτών των εντάσεων φωτισμού (ανάμεσα στην οροφή και το επίπεδο εργασίας)
δημιουργείται λόγω α) της έλλειψης γραμμικής σταθερής σχέσης μεταξύ τους και β) της εξάρτησης
της συσχέτισης αυτής από τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού [41, 69]. Στόχος του νέου
αισθητήρα είναι η δημιουργία μιας συσχέτισης μεταξύ της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο
αισθητήρας φωτισμού στην οροφή και της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας, ρυθμίζοντας
κατάλληλα το οπτικό του πεδίο αναλόγως τη θέση τοποθέτησής του στο χώρο. Έτσι ο νέος
αισθητήρας χαρακτηρίζεται από καλύτερη απόκριση στις μεταβολές της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας, γίνεται πιο αποδοτικός οδηγώντας το σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού σε εξοικονόμηση μεγαλύτερων ποσών ενέργειας και η επάρκεια φωτισμού είναι
ικανοποιητική.

10.2 Περιγρα φή του νέ ου αισθητ ήρα
Με βάση ερευνητικές μελέτες [41, 69], η καλύτερη συσχέτιση μεταξύ της έντασης φωτισμού που
αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή και της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας αντιστοιχεί σε θέσεις στο εσωτερικό του χώρου μακριά από εξωτερικά ανοίγματα. Σε αυτές
τις θέσεις η κατανομή του φυσικού φωτισμού είναι ομαλή και ομοιόμορφη. Όμως, αυτές οι θέσεις
τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού είναι μακριά από τις περιοχές (ζώνες ελέγχου) του χώρου
που μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί το φυσικό φωτισμό. Η κατάλληλη τοποθέτηση του αισθητήρα
είναι κοντά στις περιμετρικές ζώνες ενός κτιρίου, όπου υπάρχουν εξωτερικά ανοίγματα. Όμως εκεί,
λόγω της έντονης ανομοιομορφίας της έντασης φωτισμού και της συνεχούς μεταβολής της
κατανομής του φυσικού φωτισμού, δεν υπάρχει σταθερή συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση φωτισμού
που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή και την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας. Έτσι για να υπάρξει καλύτερη συσχέτιση ανάμεσα στις δυο αυτές εντάσεις φωτισμού
σχεδιάστηκε ένας αισθητήρας φωτισμού με μεταβλητό οπτικό πεδίο. Το μεταβλητό οπτικό πεδίο του
αισθητήρα φωτισμού πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός πτυσσόμενου κυλίνδρου, ο οποίος
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εφάπτεται περιμετρικά του αισθητήρα. Μεταβάλλοντας το μήκος του πτυσσόμενου κυλίνδρου
αλλάζει το οπτικό πεδίο του αισθητήρα έτσι ώστε το οπτικό πεδίο να είναι στενό όταν ο κύλινδρος
είναι σε πλήρη επιμήκυνση και ευρύ όταν είναι σε πλήρη σύμπτυξη (Σχήμα 10.1).

(α)

(β)

Σχήμα 10.1 Πτυσσόμενος κύλινδρος ο οποίος εφάπτεται στο σχεδιαζόμενο αισθητήρα φωτισμού, α) σε πλήρη
επιμήκυνση για στενό οπτικό πεδίο και β) σε πλήρη σύμπτυξη για ευρύ οπτικό πεδίο.

Γενικά οι αισθητήρες φωτισμού με στενό οπτικό πεδίο αντιλαμβάνονται καλύτερα τις μεταβολές της
έντασης φωτισμού σε μια επιφάνεια εργασίας. Σε αυτούς τους αισθητήρες φωτισμού, η συσχέτιση
έντασης φωτισμού οροφής και επίπεδου εργασίας είναι σχεδόν γραμμική εφόσον δεν μεταβάλλονται
τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας που σημαδεύουν. Όμως, στην πράξη ο συντελεστής ανάκλασης
ενός επιπέδου εργασίας δεν είναι σταθερός αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τις δραστηριότητες του
χρήστη στο χώρο. Αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία καθιστά τους αισθητήρες φωτισμού απρόβλεπτους
στη λειτουργία τους, με συνέπεια να επηρεάζεται η οπτική άνεση των χρηστών, όταν δεν
λειτουργούν σωστά. Επίσης οι κατοπτρικές ανακλάσεις από στιλπνές επιφάνειες μεγεθύνουν το
πρόβλημα αυτό. Έτσι, ακόμα και αν ο αισθητήρας φωτισμού με το στενό οπτικό πεδίο τοποθετηθεί
κατάλληλα και η συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στην οροφή και το επίπεδο εργασίας
είναι γραμμική αυτός μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
Ο νέος αισθητήρας φωτισμού με τον πτυσσόμενο κύλινδρο μπορεί να πραγματοποιήσει
αντιστάθμιση αυτού του προβλήματος με το μεταβλητό οπτικό του πεδίο. Αυτό πραγματοποιείται με
τη διεύρυνση του οπτικού πεδίου του αισθητήρα τόσο όσο χρειάζεται ώστε α) να μην χάνεται η
γραμμικότητα της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού μεταξύ οροφής και επίπεδου εργασίας και β)
να γίνει πιο αντιπροσωπευτικός ως προς το χώρο που σημαδεύει. Διευρύνοντας το οπτικό πεδίο του
αισθητήρα φωτισμού, η συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού επηρεάζεται περισσότερο και η ένταση
φωτισμού στην οροφή δεν αντιστοιχεί αναλογικά στην ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας.

10.3 Περιγρα φή της πει ραμ ατικής διαδι κασίας τ ων μετρή σε ων του νέ ου
αισθητήρα φωτισμ ού
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου σε ελεγχόμενο περιβάλλον και σταθερές συνθήκες. Ο χώρος των μετρήσεων ήταν η
ειδική μαύρη αίθουσα (20mX7mX4m) η οποία αποτελείται από επιφάνειες (τοίχοι, οροφή, δάπεδο
και εξοπλισμό) χρώματος μαύρου ματ για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων ανακλάσεων. Στο νέο
αισθητήρα φωτισμού τοποθετήθηκε μια τυπική φωτοδίοδος η οποία χρησιμοποιείται σε διάφορα
μοντέλα αισθητήρων φωτισμού. Το ρεύμα των φωτοκύτταρων (φωτοδίοδος) συνδέει τα δεδομένα
της οπτικής λειτουργίας με τα δεδομένα της ηλεκτρικής λειτουργίας ενός αισθητήρα φωτισμού.
Οποιαδήποτε κατανομή της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος μπορεί να αντιπροσωπευθεί ως ρεύμα
του φωτοκύτταρου. Η συνολική απόκριση βρίσκεται με τον καθορισμό του ρεύματος του
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φωτοκύτταρου (I) μιας δεδομένης κατανομής φωτισμού και στη συνέχεια τροφοδοτείται στον
αλγόριθμο ελέγχου. Έχοντας ένα συγκεκριμένο σύνολο σταθερών συνθηκών μπορεί κάποιος να
συγκρίνει τους αισθητήρες φωτισμού εκθέτοντάς τους σε διαφορετικές φασματικές και χωρικές
ευαισθησίες. Για το νέο αισθητήρα φωτισμού υπολογίστηκε πειραματικά η επίδραση των παρακάτω
μεταβλητών στην ολική απόκριση του για τις διάφορες θέσεις του πτυσσόμενου κυλίνδρου.


Έλεγχος του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του αισθητήρα φωτισμού συναρτήσει
της έντασης του προσπίπτοντος φωτός
Διατηρώντας σταθερή τη χωρική κατανομή και το φάσμα της πηγής φωτισμού και
μεταβάλλοντας μόνο την έντασή της, υπολογίστηκε η επίδρασή της στο σήμα εξόδου του
φωτοκύτταρου του αισθητήρα. Η ένταση φωτισμού μετρήθηκε στο πεδίο του αισθητήρα
φωτισμού με έναν αισθητήρα μέτρησης έντασης φωτισμού και υπολογίστηκε η σχέση ανάμεσα
στην ένταση φωτισμού που προσπίπτει στον αισθητήρα φωτισμού και στην αντίστοιχη τάση
ελέγχου που παράγει ο αισθητήρας.



Χωρική απόκριση (Spatial Response)
Διατηρώντας σταθερή την ένταση φωτισμού και το φάσμα της πηγής φωτισμού
μεταβάλλοντας μόνο τη χωρική κατανομή υπολογίστηκε η επίδρασή της στο σήμα εξόδου
αισθητήρα. Το σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού μετρήθηκε για διαφορετικές γωνίες
προσπίπτουσας ακτινοβολίας από την πηγή φωτισμού (διαφορετικές γωνίες ύψους θ
αζιμουθίου φ) και υπολογίστηκε η σχέση της χωρικής απόκρισης για διαφορετικές θέσεις

και
του
της
και
του

πτυσσόμενου κυλίνδρου και της αντίστοιχης τάσης ελέγχου που παράγει ο νέος αισθητήρας.
10. 3.1 Έλεγχος του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του νέου αισθητήρα φωτισμού
συναρτήσει της έντασης του προσπίπτοντος φωτός
Η μεθοδολογία για τον έλεγχο του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του νέου αισθητήρα
φωτισμού σε συνάρτηση με την ένταση του προσπίπτοντος φωτός είναι όμοια με αυτή που
παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 7. Η μεταβολή της έντασης φωτισμού πραγματοποιήθηκε με σύγκλιση
και απόκλιση φακών ώστε να μη δημιουργείται μεταβολή στο φάσμα εκπομπής της φωτεινής πηγής.
Ταυτόχρονα, μετρήθηκε και η ένταση φωτισμού (lux) από το όργανο μέτρησης έντασης φωτισμού
καθώς και η τάση εξόδου του αισθητήρα φωτισμού με τη βοήθεια ψηφιακού πολύμετρου [108].
10. 3.2 Μετρήσεις χωρικής απόκρισης
Ο πτυσσόμενος κύλινδρος ρυθμίστηκε σε τρεις διαφορετικές θέσεις (Σχήμα 10.2). Στον Πίνακα 10.1
παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κυλίνδρου για κάθε εξεταζόμενη θέση και ο
τύπος του αισθητήρα που προκύπτει ανάλογα με το οπτικό πεδίο που δημιουργείται.

0

1

2

3

Σχήμα 10.2 Θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου στο νέο αισθητήρα φωτισμού.
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Πίνακας 10.1 Διαστάσεις του πτυσσόμενου κυλίνδρου για κάθε θέση ρύθμισης και ο αντίστοιχος
τύπος του νέου αισθητήρα φωτισμού.
Θέση κυλίνδρου

Τύπος τροποποιημένου αισθητήρα

Διαστάσεις  (mm) Χ h (mm)

Χωρίς κύλινδρο

ευρύς

-

1

ευρύς

12Χ5,3

2

μεσαίος

12Χ8,6

3

στενός

12Χ20

Οι χωρικές αποκρίσεις για διάφορες θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου μετρήθηκαν με το
γωνιοφωτόμετρο. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι όμοια με αυτή που παρουσιάστηκε στο
Κεφάλαιο 7. Με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στο 7ο κεφάλαιο πριν από κάθε μέτρηση
πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην τοποθέτηση του αισθητήρα με οπτικό λέιζερ. Σκοπός ήταν να μην
υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη των +/-3mm από την αρχική θέση τοποθέτησης του αισθητήρα κατά
τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης περιστροφής του γωνιοφωτόμετρου. Η απόσταση του
περιστρεφόμενου αισθητήρα φωτισμού από την πηγή φωτισμού ήταν 140cm. Η πηγή φωτισμού
ήταν λαμπτήρας πυράκτωσης 250W (Osram, 64480KL) με καθαρό γυάλινο κέλυφος ώστε το νήμα
του λαμπτήρα να είναι ορατό. Το μέγεθος του νήματος του λαμπτήρα ήταν 12mm. Στην απόσταση
των 140cm το συγκεκριμένο μήκος του νήματος του λαμπτήρα φαινόταν υπό γωνία 0,491ο από το
οπτικό κέντρο του αισθητήρα φωτισμού.
Το γωνιοφωτόμετρο προγραμματίστηκε μέσω υπολογιστή να μετακινείται με βήμα 5ο στον άξονα
των γωνιών ύψους (γωνία γ) και βήμα 15ο στον άξονα των γωνιών αζιμουθίου (επίπεδο C). Η
καταγραφή της τάσης εξόδου για κάθε βήμα γωνίας ύψους και αζιμουθίου πραγματοποιήθηκε με τη
βοήθεια ψηφιακού πολύμετρου. Το ψηφιακό πολύμετρο ήταν συνδεδεμένο με τον ίδιο υπολογιστή ο
οποίος κατέγραφε αυτόματα τις αντίστοιχες τιμές για κάθε θέση του αισθητήρα φωτισμού. Έτσι με
την καταγραφή της τάσης ελέγχου (λόγω της προσπίπτουσας ακτινοβολίας) στην προβολή ενός
ημισφαιρίου χρησιμοποιώντας τις μετρούμενες γωνίες ύψους και αζιμουθίου έγινε δυνατή η γραφική
αποτύπωση της χωρικής απόκρισης των εξεταζόμενων αισθητήρων σε πολικές και σφαιρικές
συντεταγμένες.

10.4 Αποτε λέ σματα
10.4.1 Έλεγχος του σήματος εξόδου του φωτοκύτταρου του νέου αισθητήρα φωτισμού
συναρτήσει της έντασης του προσπίπτοντος φωτός
Στο Σχήμα 10.3 παρουσιάζεται το σήμα εξόδου (τάση εξόδου του αισθητήρα, V) σε συνάρτηση με το
σήμα εισόδου (αντίστοιχη μετρούμενη ένταση φωτισμού, lux) του νέου αισθητήρα φωτισμού και η
ευθεία παλινδρόμησής τους.

Σχήμα 10.3 Μετρήσεις του σήματος εισόδου (lux) σε συνάρτηση με το σήμα εξόδου (V) του αισθητήρα
φωτισμού και η ευθεία παλινδρόμησης.
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Στον Πίνακα 10.2 δίνεται η υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση που αντιστοιχεί στην ευθεία
παλινδρόμησης. Από τη σύγκριση των μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών παρατηρήθηκαν
στατιστικά ασήμαντες διαφορές μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R2 ήταν 0,9996.
Πίνακας 10.2 Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση μεταξύ του σήματος εξόδου (Volt,x) και σήματος
εισόδου του αισθητήρα (Lux,y).
2

Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση

R

Όρια x (Volt)

y = 1021,8x

0,9996

0 έως 5,1

10.4.2 Χωρική απόκριση
Στα Σχήματα 10.4 έως 10.7 παρουσιάζονται οι τρισδιάστατες απεικονίσεις της χωρικής απόκρισης
για τις διάφορες θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου. O αισθητήρας φωτισμού βρίσκεται
στη θέση (0, 0, 0) των καρτεσιανών συντεταγμένων (Χ, Υ, Z) των σχημάτων. Η σχετική ευαισθησία
της χωρικής απόκρισης σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι ίση με την απόσταση από το σημείο
(0, 0, 0) ως στην άκρη του στερεού, που αποτυπώνεται στα γραφήματα, στην κατεύθυνση αυτή. Σε
όλες τις περιπτώσεις, η σχετική ευαισθησία είναι κανονικοποιημένη ως προς την τιμή της μέγιστης
ευαισθησίας. Στα Σχήματα 10.8 έως 10.13 παρουσιάζεται η χωρική απόκριση για διάφορες θέσεις
ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου σε πολικές συντεταγμένες. Στην περίπτωση του αισθητήρα
χωρίς κύλινδρο (Σχήματα 10.4, 10.8 και 10.9) η χωρική απόκριση είναι ευρεία παρόμοια με αυτή
οργάνου με διορθωμένη απόκριση συνημίτονου (cosine spatial response). Ο αισθητήρας φωτισμού
με τον πτυσσόμενο κύλινδρο στη θέση 1 (Σχήματα 10.5 και 10.10) έχει ευρεία χωρική απόκριση,
ενώ με τον πτυσσόμενο κύλινδρο στη θέση 3 (Σχήματα 10.7, 10.12 και 10.13) έχει στενή απόκριση.
Στη θέση 2 χαρακτηρίζεται από ενδιάμεση χωρική απόκριση (Σχήματα 10.6 και 10.11).

α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 10.4 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα χωρίς κύλινδρο.
α) 3D όψη β) xy όψη γ) xz όψη δ) yz όψη.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

203

Κεφάλαιο 10ο Σχεδιασμός νέου τύπου αισθητήρα φωτισμού μεταβλητού οπτικού πεδίου

α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 10.5 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα με τον κύλινδρο στη θέση 1.
α) 3D όψη β) xy όψη γ) xz όψη δ) yz όψη.

α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 10.6 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα με τον κύλινδρο στη θέση 2.
α) 3D όψη β) xy όψη γ) xz όψη δ) yz όψη.
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α.

β.

γ.

δ.

Σχήμα 10.7 Κανονικοποιημένη χωρική απόκριση αισθητήρα με τον κύλινδρο στη θέση 3.
α) 3D όψη β) xy όψη γ) xz όψη δ) yz όψη.

α

β

Σχήμα 10.8 Πολικά διαγράμματα κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού χωρίς κύλινδρο.
(α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 - C300).
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α

β

Σχήμα 10.9 Πολικά διαγράμματα κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού χωρίς κύλινδρο.
(α. Επίπεδο C45 -C225 και C135 -C315, β. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).

α

β

γ

δ

Σχήμα 10.10 Πολικά διαγράμματα κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού με τον
κύλινδρο στη θέση 1. (α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 – C300, γ.
Επίπεδο C45 -C225 και C135 -C315, δ. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).
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α

β

γ

δ

Σχήμα 10.11 Πολικά διαγράμματα κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού με τον
κύλινδρο στη θέση 2. (α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 – C300, γ.
Επίπεδο C45 -C225 και C135 -C315, δ. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).

α

β

Σχήμα 10.12 Πολικά διαγράμματα κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού με τον
κύλινδρο στη θέση 3. (α. Επίπεδο C0 - C180 και C90 - C270, β Επίπεδο C30 - C210 και C120 - C300).
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α

β

Σχήμα 10.13 Πολικά διαγράμματα κανονικοποιημένης χωρικής απόκρισης αισθητήρα φωτισμού με τον
κύλινδρο στη θέση 3. (α. Επίπεδο C45 -C225 και C135 -C315, β. Επίπεδο C60 -C240 και C150 -C330).
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Κεφάλαιο 11 ο

Πειράματα και προσομοιώσεις σε χώρο υπό κλίμακα
με τον αισθη τήρα φω τισμού μεταβλη τού οπτικού πεδίου

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται πειραματικά και θεωρητικά η επίδραση του οπτικού πεδίου και της
θέσης τοποθέτησης του νέου αισθητήρα φωτισμού στη βέλτιστη λειτουργία ενός συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Τα πειράματα έγιναν σε έναν χώρο υπό κλίμακα (1:10) στον
οποίο τοποθετήθηκε ο αναπτυσσόμενος αισθητήρας φωτισμού στην οροφή και ένας αισθητήρας
μέτρησης έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας κάτω από τον αισθητήρα φωτισμού. Το υπό
κλίμακα μοντέλο τοποθετήθηκε σε μια θέση με ανεμπόδιστη θέα και οι μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των μηνών Απριλίου και Μαΐου του 2007. Το σήμα του αισθητήρα
φωτισμού και οι τιμές της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας καταγράφονταν συνεχώς για
πολλές περιπτώσεις διαφορετικών οπτικών πεδίων και θέσεων τοποθέτησης του αναπτυσσόμενου
αισθητήρα φωτισμού στην οροφή. Για την ολοκληρωμένη μελέτη της απόδοσης του νέου αισθητήρα
φωτισμού πραγματοποιήθηκαν ένα σύνολο από προσομοιώσεις με βάση τις πραγματικές συνθήκες
κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των θεωρητικών
υπολογισμών τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες πειραματικές
μετρήσεις.

11.1 Εισαγωγή
Η δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικών οπτικών πεδίων ενός αισθητήρα επηρεάζει τη συνολική του
απόκριση. Δηλαδή, ένας αισθητήρας φωτισμού αποκρίνεται διαφορετικά στις ίδιες εξωτερικές
συνθήκες φωτισμού για διαφορετικές ρυθμίσεις του οπτικού του πεδίου και για σταθερή θέση
τοποθέτησής του στην οροφή ενός χώρου. Έτσι για διαφορετικά οπτικά πεδία και για την ίδια
προσπίπτουσα ακτινοβολία δημιουργούνται διαφορετικά σήματα εξόδου από τον αισθητήρα. Αυτό
οφείλεται στη συλλογή διαφορετικών ποσών φωτισμού από το φωτοκύτταρο του αισθητήρα
φωτισμού. Ρυθμίζοντας κατάλληλα το οπτικό πεδίο στον αισθητήρα φωτισμού, σε σχέση με τη θέση
του στο χώρο, η αναλογία των επιπέδων φωτισμού μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και της οροφής
μπορεί να παραμείνει σχετικά σταθερή για διαφορετικές καταστάσεις ουρανού. Όσο πιο σταθερή
είναι η αναλογία αυτή τόσο πιο πολύ ικανοποιούνται οι λειτουργικές εξισώσεις των αλγόριθμων
ελέγχου (Πίνακας 9.2, [41]) που χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες φωτισμού. Με αυτόν τον τρόπο
η ρύθμιση των επιπέδων φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας ικανοποιεί τα επιθυμητά επίπεδα
φωτισμού ώστε να μην προκαλείται οπτική δυσφορία. Εάν οι χρήστες είναι δυσαρεστημένοι με τις
συνθήκες φωτισμού θα βρίσκουν πιθανότατα διάφορους τρόπους να παρεμβαίνουν στο σύστημα
ελέγχου, όπως:


Προσθέτουν επιπλέον φωτιστικά σώματα για να βελτιώσουν το περιβάλλον εργασίας με τοπικό
φωτισμό (φωτιστικά γραφείου).



Σκιάζουν τα εξωτερικά ανοίγματα ώστε να αποφύγουν τον έντονο φωτισμό και τη θάμβωση,
μειώνοντας τη διαθέσιμη ποσότητα φυσικού φωτισμού.



Εμποδίζουν το οπτικό πεδίο των αισθητήρων φωτισμού για να σταματήσουν τη λειτουργία τους
ώστε τα φωτιστικά σώματα να είναι συνεχώς σε λειτουργία.
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Κατά συνέπεια, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντί να μειώνεται θα αυξάνεται.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η δημιουργία ενός νέου αισθητήρα φωτισμού με
μεταβλητό οπτικό πεδίο. Ο νέος αισθητήρας φωτισμού μπορεί να προσαρμόζεται και να
μετατρέπεται από έναν αισθητήρα με στενή χωρική απόκριση σε αισθητήρα με ευρεία χωρική
απόκριση. Αυτό τον καθιστά ικανό να προσαρμόζει το οπτικό του πεδίο κατάλληλα, ώστε σε όποια
θέση τοποθετηθεί, ο λόγος των εντάσεων φωτισμού (αυτής που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας στην
οροφή και αυτής στο επίπεδο εργασίας) να παραμένει σταθερός στη μεγαλύτερη διάρκεια
λειτουργίας του. Η χωρική του απόκριση είναι τόσο στενή ώστε να αποκρίνεται με ακρίβεια στις
μεταβολές της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας και τόσο ευρεία ώστε να μην επηρεάζεται
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις (π.χ. πιθανές μεταβολές του συντελεστή
ανάκλασης στην επιφάνειας εργασίας).
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με τον αναπτυσσόμενο
αισθητήρα φωτισμού. Αυτά αφορούσαν στη ρύθμιση του οπτικού του πεδίου ανάλογα με τη θέση
τοποθέτησής του και τη συσχέτιση του σήματός του με την τιμή του φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας. Στα πλαίσια της πειραματικής διαδικασίας κατασκευάστηκε ένας τυπικός χώρος υπό
κλίμακα (1:10). Στο χώρο αυτό ο σχεδιαζόμενος αισθητήρας φωτισμού τοποθετήθηκε στην οροφή σε
διάφορες θέσεις ενώ ένας αισθητήρας μέτρησης έντασης φωτισμού τοποθετήθηκε στην επιφάνεια
εργασίας ακριβώς κάτω από τον αισθητήρα φωτισμού. Σκοπός ήταν να μελετηθεί η συσχέτιση του
σήματος του νέου αισθητήρα φωτισμού με τη μετρούμενη ένταση φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με το πρόγραμμα Radiance [82] για
τις ίδιες πειραματικές συνθήκες. Εν συνεχεία έγινε σύγκριση των μετρούμενων και υπολογιζόμενων
τιμών των εντάσεων φωτισμού ώστε να ελεγχθεί η ακρίβεια των θεωρητικών υπολογισμών. Για την
ολοκληρωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι προκειμένου
να επιβεβαιωθεί ότι ο νέος αισθητήρας φωτισμού, για την ίδια θέση και τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες
φωτισμού, αποκρίνεται διαφορετικά στις ρυθμίσεις του οπτικού του πεδίου.

11.2 Περιγρα φή πειραματικής διαδικασί ας
Κατά την πειραματική διαδικασία κατασκευάστηκε ένα ξύλινο μοντέλο υπό κλίμακα 1:10,
αντιπροσωπευτικό ενός τυπικού χώρου γραφείου (Σχήμα 11.1). Στα Σχήματα 11.2 και 11.3
παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υπό κλίμακα χώρου. Τα χαρακτηριστικά των
εσωτερικών επιφανειών του χώρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.1.

Σχήμα 11.1 Ο υπό κλίμακα χώρος (1:10) που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική διαδικασία.
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Σχήμα 11.2 Κατακόρυφη τομή του υπό κλίμακα χώρου με τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα στην οροφή
(Θέση Α: 17,8cm, Θέση Β: 26,7cm, Θέση Γ:35,8cm).

Σχήμα 11.3 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της νότιας πρόσοψης με το εξωτερικό άνοιγμα.

Πίνακας 11.1 Χαρακτηριστικά των εσωτερικών επιφανειών του χώρου.
Επιφάνειες

Χρώμα

Ανακλαστικότητα

Διαπερατότητα

Οροφή

Καφέ

0,45

-

Τοίχος

Άσπρο

0,65

-

Δάπεδο

Καφέ

0,20

-

Υαλοπίνακας εξωτερικού ανοίγματος

Διαφανής

-

0,84

Υαλοπίνακας εξωτερικού ανοίγματος

Διαχυτικός

-

0,17

Στην πρόσοψη του υπό κλίμακα χώρου τοποθετήθηκαν εναλλακτικά δύο είδη υαλοπινάκων, α) ένας
διαφανής και β) ένας διαχυτικός με διαπερατότητες 0,84 και 0,17 αντίστοιχα. Ο διαχυτικός
υαλοπίνακας χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση συνθηκών νεφοσκεπή ουρανού (Σχήμα 11.4).
Η επιφάνεια του εξωτερικού ανοίγματος αντιστοιχούσε στο 27,1% της συνολικής επιφάνειας της
νότιας πρόσοψης.

Σχήμα 11.4 Ο υπό κλίμακα χώρος με το διαχυτικό υαλοπίνακα στη νότια πρόσοψη.
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Στον υπό κλίμακα χώρο τοποθετήθηκε ο νέος αισθητήρας φωτισμού στην οροφή και ακριβώς από
κάτω ένας αισθητήρας μέτρησης έντασης φωτισμού σε ύψος 3,4cm από το δάπεδο (Σχήμα 11.5). Ο
αναπτυσσόμενος αισθητήρας φωτισμού τοποθετήθηκε σε τρεις διαφορετικές θέσεις Α, Β και Γ, σε
απόσταση 17,8cm, 26,7cm και 35,8cm αντίστοιχα από τη νότια πρόσοψη (Σχήμα 11.6). Όσον
αφορά στη χωρική απόκριση του τηλεσκοπικού αισθητήρα εξετάστηκαν τρία οπτικά πεδία με ευρεία,
μεσαία και στενή χωρική απόκριση με κατάλληλη ρύθμιση του πτυσσόμενου κυλίνδρου.

Σχήμα 11.5 Θέση τηλεσκοπικού αισθητήρα (οροφή) και αισθητήρα μέτρησης έντασης φωτισμού (επιφάνεια
εργασίας κάτω ακριβώς από τον τηλεσκοπικό αισθητήρα) στο χώρο.

Σχήμα 11.6 Κάτοψη του υπό κλίμακα χώρου με τις θέσεις τοποθέτησης του τηλεσκοπικού αισθητήρα φωτισμού
και του αισθητήρα μέτρησης έντασης φωτισμού.

Ο υπό κλίμακα χώρος τοποθετήθηκε στην οροφή ενός τετραώροφου κτιρίου ώστε να υπάρχει
ανεμπόδιστη θέα και πρόσπτωση άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων
(Σχήμα 11.7). Στα Σχήματα 11.8 και 11.9 παρουσιάζεται ο περιβάλλων χώρος από το εσωτερικό και
εξωτερικό μέρος της νότιας πρόσοψης του υπό κλίμακα χώρου.

Σχήμα 11.7 Ο υπό κλίμακα χώρος (μοντέλο) στο χώρο των μετρήσεων.
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Σχήμα 11.8 Εσωτερικό μέρος της νότιας πρόσοψης.

Σχήμα 11.9 Εξωτερικό μέρος της νότιας πρόσοψης.

Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2007 σε
ωριαία βάση (08:00-18:00 LT). Από το σύνολο των μετρούμενων ημερών επιλέχθηκαν οι ημέρες
27/4, 14/5 και 15/5 όπου ο ουρανός ήταν αίθριος καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα απαραίτητα
μετεωρολογικά δεδομένα, για τις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, ήταν η
άμεση, διάχυτη και ολική ηλιακή ακτινοβολία. Αυτά συλλέχθηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην περιοχή του Ζωγράφου που γειτνίαζε με την περιοχή των
μετρήσεων. Όλες τις ημέρες των μετρήσεων ο υπό κλίμακα χώρος ήταν τοποθετημένος στην ίδια
θέση με σταθερό προσανατολισμό. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα για όλες τις
προαναφερόμενες θέσεις τοποθέτησης και οπτικά πεδία του αναπτυσσόμενου αισθητήρα (Σχήμα
11.10).

Σχήμα 11.10 Θέσεις πτυσσόμενου κυλίνδρου για τη ρύθμιση των οπτικών πεδίων του νέου αισθητήρα
φωτισμού.

Στον Πίνακα 11.2 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πτυσσόμενου κυλίνδρου για
κάθε θέση ρύθμισης του οπτικού πεδίου και ο τύπος του αισθητήρα που προκύπτει αντίστοιχα. Στον
πίνακα παρουσιάζονται επίσης και οι επιλεγμένες θέσεις τοποθέτησης με τις αντίστοιχες αποστάσεις
του αισθητήρα από το εξωτερικό άνοιγμα. Με τη χρήση του πτυσσόμενου κυλίνδρου
δημιουργήθηκαν διαφορετικά οπτικά πεδία (μετρήθηκαν στο Κεφάλαιο 10) τα οποία παρουσιάζονται
στα Σχήματα 11.11 και 11.12.
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Πίνακας 11.2 Διαστάσεις πτυσσόμενου κυλίνδρου για κάθε θέση ρύθμισης του αναπτυσσόμενου
αισθητήρα φωτισμού με τις αποστάσεις του από το εξωτερικό άνοιγμα.
Θέση ρύθμισης
πτυσσόμενου κυλίνδρου

Τύπος
τροποποιημένου
αισθητήρα

Διαστάσεις
Χh
(mm Χ mm)

Θέση
τοποθέτησης
αισθητήρα

Απόσταση από
εξωτερικό άνοιγμα
(cm)

0
1

ευρύς
ευρύς

-

Α

12Χ5,3

Β

2
3

μεσαίος
στενός

12Χ8,6
12Χ20

Γ

17,8
26,7
35,8

α

β

γ

δ

Σχήμα 11.11 Τρισδιάστατες όψεις χωρικής απόκρισης του αναπτυσσόμενου αισθητήρα για διάφορες θέσεις του
πτυσσόμενου κυλίνδρου (α: χωρίς κύλινδρο, β: θέση 1, γ: θέση 2, δ: θέση 3).

α

β

γ

δ

Σχήμα 11.12 Πολικά διαγράμματα χωρικής απόκρισης του αναπτυσσόμενου αισθητήρα για διάφορες θέσεις
του πτυσσόμενου κυλίνδρου (α: χωρίς κύλινδρο, β: θέση 1, γ: θέση 2, δ: θέση 3).
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Το σήμα εξόδου (V) του αναπτυσσόμενου αισθητήρα μετρήθηκε με τη βοήθεια πολύμετρου. Για τη
μετατροπή του σε μονάδες lux χρησιμοποιήθηκε η ευθεία παλινδρόμησης του Σχήματος 11.13. Η
ευθεία αυτή προέκυψε από τη συσχέτιση των μετρήσεων του σήματος εξόδου του αισθητήρα (V) με
την ένταση φωτισμού (lux) στην είσοδο του αισθητήρα που έγιναν στο εργαστήριο. Στον Πίνακα 11.3
παρουσιάζεται η υπολογιζόμενη συνάρτηση από την ευθεία παλινδρόμησή τους.

Σχήμα 11.13 Μετρήσεις του σήματος εξόδου (V) του αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού για τα αντίστοιχα
σήματα εισόδου (lux) και η αντίστοιχη ευθεία παλινδρόμησή τους.

Πίνακας 11.3 Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση μεταξύ του σήματος εξόδου (Volt,x) και σήματος
εισόδου του αισθητήρα (Lux,y).
2

Υπολογιζόμενη γραμμική συνάρτηση

R

Όρια x (Volt)

y = 1021,8x

0,9996

0 έως 5,1

11.3 Αποτε λέ σματα πειραμ ατικής διαδικασίας
11.3.1 Ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού 14/5/2007
Οι μετρήσεις του σήματος του αισθητήρα φωτισμού και της αντίστοιχης έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 14/5, έγιναν με τη χρήση διάφανου υαλοπίνακα
στη νότια πρόσοψη. Στα Σχήματα 11.14 έως 11.16 παρουσιάζεται η μετρούμενη ένταση φωτισμού
στην οροφή, ως σήμα αισθητήρα φωτισμού, σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας για τις θέσεις τοποθέτησης Α, Β και Γ αντίστοιχα. Για κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές ο
πτυσσόμενος κύλινδρος ρυθμίστηκε στις θέσεις 0, 1, 2 και 3.

Σχήμα 11.14 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (14/5/2007).

Σχήμα 11.15 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (14/5/2007).
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Σχήμα 11.16 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (14/5/2007).

Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται οι μετρούμενες τιμές του σήματος του αισθητήρα φωτισμού σε
συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας και οι αντίστοιχες ευθείες παλινδρόμησης
για κάθε μια από τις εξεταζόμενες ημέρες. Επίσης δίνονται οι ημερήσιες πορείες των ωριαίων
μετρούμενων εντάσεων φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στην οροφή κατά το χρονικό
διάστημα (08:00-18:00 LT) καθώς και η κατανομή τους μέσα στον εξεταζόμενο χώρο για επιλεγμένες
χρονικές στιγμές.
11.3.2 Ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού 15/5/2007
Οι μετρήσεις του σήματος του αισθητήρα φωτισμού και της αντίστοιχης έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 15/5, έγιναν με τη χρήση διάφανου υαλοπίνακα
στη νότια πρόσοψη. Στα Σχήματα 11.17 έως 11.19 παρουσιάζεται η μετρούμενη ένταση φωτισμού
στην οροφή, ως σήμα αισθητήρα φωτισμού, σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας για τις θέσεις τοποθέτησης Α, Β και Γ αντίστοιχα. Για κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές ο
πτυσσόμενος κύλινδρος ρυθμίστηκε στις θέσεις 0, 1, 2 και 3.

Σχήμα 11.17 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (15/5/2007).

Σχήμα 11.18 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (15/5/2007).
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Σχήμα 11.19 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (15/5/2007).

11.3.3 Ημέρα με συνθήκες νεφοσκεπή ουρανού 27/4/2007
Οι μετρήσεις του σήματος του αισθητήρα φωτισμού και της αντίστοιχης έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 27/4, έγιναν με τη χρήση διαχυτικού υαλοπίνακα
στη νότια πρόσοψη για την προσομοίωση συνθηκών νεφοσκεπή ουρανού. Στα Σχήματα 11.20 έως
11.22 παρουσιάζεται η μετρούμενη ένταση φωτισμού στην οροφή, ως σήμα αισθητήρα φωτισμού,
σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας για τις θέσεις τοποθέτησης Α, Β και Γ
αντίστοιχα. Για κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές ο πτυσσόμενος κύλινδρος ρυθμίστηκε στις
θέσεις 0, 1, 2 και 3.

Σχήμα 11.20 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (27/4/2007).

Σχήμα 11.21 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (27/4/2007).

Σχήμα 11.22 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
όλα τα οπτικά πεδία (27/4/2007).
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11.3.4 Σύνολο πειραματικών μετρήσεων
Στα Σχήματα 11.23 έως 11.28 παρουσιάζεται το σήμα του αισθητήρα φωτισμού στην οροφή σε
συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για ένα σύνολο έξι ημερών, όπου οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με διάφανο και διαχυτικό υαλοπίνακα. Τα αποτελέσματα είναι
ομαδοποιημένα και παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιλεγμένη θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα στην οροφή (Α, Β και Γ) και για κάθε οπτικό πεδίο (ρυθμίζοντας τον πτυσσόμενο
κύλινδρο στις θέσεις 1, 2 και 3). Επίσης παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες ευθείες παλινδρόμησης
μεταξύ των μετρούμενων εντάσεων φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας (x) και στον αισθητήρα (y).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.23 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.24 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα).
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(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.25 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα).

11.3.5 Υπολογισμός συντελεστών προσδιορισμού
Οι τιμές των συντελεστών προσδιορισμού R2 των ευθειών παλινδρόμησης μεταξύ της έντασης
φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή (y) και της έντασης φωτισμού
στο επίπεδο εργασίας (x) υπολογίστηκαν ανά ημέρα καθώς και για το σύνολο των έξι ημερών. Στον
Πίνακα 11.4 παρουσιάζονται οι τιμές R2 για μια αντιπροσωπευτική ημέρα με διάφανο υαλοπίνακα,
μια ημέρα με διαχυτικό καθώς και για το σύνολο των έξι ημερών.
Πίνακας 11.4 Τιμές συντελεστών προσδιορισμού R2 των ευθειών παλινδρόμησης μεταξύ της
έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή (y) και της έντασης
φωτισμού στο επίπεδο εργασίας (x).
2

Τιμές R
Ημέρα

Θέση

Θέση

τοποθέτησης
αισθητήρα

ρύθμισης
κυλίνδρου

με διάφανο
υαλοπίνακα

με διαχυτικό
υαλοπίνακα

Συνολικά έξι ημερών

Α

1

0,7604

0,9987

0,4692

Α

2

0,8646

0,9916

0,4369

Α

3

0,9063

0,9944

0,6625

Β

1

0,9559

0,9919

0,9396

Β

2

0,9828

0,9962

0,9622

Β

3

0,9654

0,9873

0,9422

Γ

1

0,9584

0,9992

0,9292

Γ

2

0,9862

0,9964

0,9428

Γ

3

0,9737

0,9947

0,9413
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Για την ιδανική λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού όλα τα σημεία στις γραφικές παραστάσεις που
απεικονίζουν το σήμα του αισθητήρα φωτισμού (y) (ένταση φωτισμού που προσλαμβάνει ο
αισθητήρας) σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας (x) θα πρέπει να
βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία. Έτσι για κάθε θέση πρέπει να επιλεχθεί το οπτικό πεδίο του
αισθητήρα με τη μεγαλύτερη τιμή R2 ώστε ο λόγος των εντάσεων φωτισμού (οροφής και επιφάνειας
εργασίας) να παραμένει σχετικά σταθερός για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα λειτουργίας
του. Το κριτήριο αυτό δεν είναι μοναδικό διότι για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού πρέπει να εξεταστούν επιπλέον α) τα ποσά εξοικονόμησης
ενέργειας και β) η επάρκεια φωτισμού για την επιλεγμένη τιμή R2.
Όσο πιο κοντά στο εξωτερικό άνοιγμα τοποθετείται ο αισθητήρας φωτισμού τόσο περισσότερο ο
λόγος των εντάσεων φωτισμού (οροφής και επιφάνειας εργασίας) εξαρτάται από το οπτικό του
πεδίο. Την ημέρα που χρησιμοποιήθηκε ο διαχυτικός υαλοπίνακας παρατηρήθηκε ότι η επίδραση
του οπτικού πεδίου του νέου αισθητήρα στο λόγο των εντάσεων φωτισμού ήταν ασήμαντη.
2

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο την τιμή R , ως μοναδικό κριτήριο για την εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος ελέγχου φωτισμού, παρατηρήθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ρύθμιση του
πτυσσόμενου κυλίνδρου στη θέση 3 παρουσιάζεται να είναι η καταλληλότερη. Στις περιπτώσεις
όπου οι τιμές των συντελεστών R2 δεν διαφέρουν σημαντικά τότε η επάρκεια φωτισμού και η
εξοικονόμηση ενέργειας είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά την τοποθέτηση του αισθητήρα
φωτισμού. Κατά συνέπεια για την κατάλληλη επιλογή του οπτικού πεδίου του αναπτυχθέντος
αισθητήρα φωτισμού δημιουργήθηκε ένα μοντέλο υπολογισμού που βασίζεται ταυτόχρονα α) στις
τιμές του συντελεστή παλινδρόμησης R2, β) στην επάρκεια φωτισμού και γ) στην εξοικονόμηση
ενέργειας.
11.3.6 Έλεγχος ομοιογένειας μεταξύ των συντελεστών παλινδρόμησης
Ο έλεγχος ομοιογένειας μεταξύ των συντελεστών παλινδρόμησης R2 πραγματοποιείται σε γραμμές
παλινδρόμησης που αναφέρονται στις ίδιες μεταβλητές x (ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας)
και y (ένταση φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή) με τη βοήθεια της
t-κατανομής. Με τον έλεγχο αυτό γίνεται διερεύνηση για το αν η μεταβολή της μεταβλητής y ανά
μονάδα μεταβολής x είναι ίδια ή όχι στις διάφορες παλινδρομήσεις δηλαδή αν οι κλίσεις των
γραμμών παλινδρόμησης μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικά ίσες μεταξύ τους ή όχι
[121]. Στην προκειμένη περίπτωση η κλίση ανάμεσα στην ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας
(x) και της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή (y)
αναφέρεται σε συγκεκριμένη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού και άρα σε συγκεκριμένη
επίδραση στη συνολική απόκριση του αισθητήρα. Οπότε για να επιβεβαιωθεί η διαφορετική
επίδραση των επιλεγμένων οπτικών πεδίων του νέου αισθητήρα φωτισμού στη συνολική απόκρισή
του, πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος έλεγχος ομοιογένειας μεταξύ των συντελεστών
παλινδρόμησης που υπολογίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.
Στον Πίνακα 11.5 παρουσιάζονται οι τιμές της t κατανομής που υπολογίστηκαν για τον έλεγχο των
συντελεστών παλινδρόμησης του αισθητήρα ανά δυο διαφορετικές θέσεις ρύθμισης του
πτυσσόμενου κυλίνδρού για κάθε θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στην οροφή. Επίσης στον
Πίνακα 11.6 παρουσιάζονται οι τιμές της t κατανομής για διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης του
αισθητήρα στην οροφή με την ίδια θέση ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρού. Οι υπολογιζόμενες t
τιμές συγκρίθηκαν με την κρίσιμη τιμή tα (1,997) στη στάθμη σημαντικότητας 0,05 σε δίπλευρο
έλεγχο. Οι μεγαλύτερες απόλυτες t τιμές απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι
συντελεστές παλινδρόμησης ανά δυο δεν είναι ομοιογενείς.
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Πίνακας 11.5 Τιμές t κατανομής για τον έλεγχο των συντελεστών παλινδρόμησης του αισθητήρα ανά
δυο για διαφορετικές θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρού στην ίδια θέση τοποθέτησης στην
οροφή. Η κρίσιμη τιμή tα είναι 1,997 στη στάθμη σημαντικότητας 0,05 σε δίπλευρο έλεγχο.
Θέση
τοποθέτησης
αισθητήρα

1 Θέση ρύθμισης
κυλίνδρου

2 Θέση ρύθμισης
κυλίνδρου

 t  τιμή

Ομοιογένεια συντελεστών
παλινδρόμησης

Α

0

1

6,248

Μη ομοιογενείς

Α

0

2

11,102

Μη ομοιογενείς

Α

0

3

16,569

Μη ομοιογενείς

Α

1

2

3,075

Μη ομοιογενείς

Α

1

3

6,802

Μη ομοιογενείς

Α

2

3

5,671

Μη ομοιογενείς

Β

0

1

27,967

Μη ομοιογενείς

Β

0

2

31,167

Μη ομοιογενείς

Β

0

3

34,650

Μη ομοιογενείς

Β

1

2

9,949

Μη ομοιογενείς

Β

1

3

24,858

Μη ομοιογενείς

Β

2

3

25,790

Μη ομοιογενείς

Γ

0

1

31,211

Μη ομοιογενείς

Γ

0

2

35,274

Μη ομοιογενείς

Γ

0

3

40,159

Μη ομοιογενείς

Γ

1

2

8,453

Μη ομοιογενείς

Γ

1

3

22,629

Μη ομοιογενείς

Γ

2

3

21,212

Μη ομοιογενείς

η

η

Πίνακας 11.6 Τιμές t κατανομής για τον έλεγχο των συντελεστών παλινδρόμησης του αισθητήρα ανά
δυο για διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης στην οροφή στην ίδια θέση ρύθμισης του πτυσσόμενου
κυλίνδρού. Η κρίσιμη τιμή tα είναι 1,997 στη στάθμη σημαντικότητας 0,05 σε δίπλευρο έλεγχο.
Θέση
ρύθμισης
κυλίνδρου

1 Θέση τοποθέτησης
αισθητήρα

2 Θέση τοποθέτησης
αισθητήρα

 t  τιμή

Ομοιογένεια συντελεστών
παλινδρόμησης

0

Α

Β

2,853

Μη ομοιογενείς

0

Α

Γ

1,556

Ομοιογενείς

0

Β

Γ

1,081

Ομοιογενείς

1

Α

Β

3,522

Μη ομοιογενείς

1

Α

Γ

2,066

Μη ομοιογενείς

1

Β

Γ

2,774

Μη ομοιογενείς

2

Α

Β

2,964

Μη ομοιογενείς

2

Α

Γ

1,644

Ομοιογενείς

2

Β

Γ

3,860

Μη ομοιογενείς

3

Α

Β

2,780

Μη ομοιογενείς

3

Α

Γ

1,193

Ομοιογενείς

3

Β

Γ

3,463

Μη ομοιογενείς

η

η

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συντελεστές παλινδρόμησης ήταν μη ομοιογενείς. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι διαφορές στις κλίσεις ανάμεσα στην ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας (x) και
της αντίστοιχης που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας στην οροφή (y) να είναι στατιστικά σημαντικές.
Έτσι κάθε ρύθμιση του οπτικού πεδίου του νέου αισθητήρα φωτισμού σε κάθε θέση τοποθέτησής
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του αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού και σε συγκεκριμένη
επίδραση στη συνολική απόκριση του αισθητήρα. Η μόνη ομοιογένεια παρατηρήθηκε για την ίδια
θέση ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου ανάμεσα στις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα στην
οροφή Α και Γ. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί οι συντελεστές παλινδρόμησης να ήταν ομοιογενείς,
όμως οι τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και επάρκειας φωτισμού ήταν διαφορετικές. Οπότε ακόμα και
με ομοιογενείς τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης, εξακολουθούν να υπάρχουν κριτήρια με
διαφορετικές τιμές, για τη βέλτιστη επιλογή τοποθέτησης και ρύθμισης του οπτικού πεδίου του νέου
αισθητήρα φωτισμού.
Η μη ομοιογένεια των συντελεστών παλινδρόμησης φανερώνει ότι η ρύθμιση διαφορετικών οπτικών
πεδίων του νέου αισθητήρα επηρεάζει τη συνολική του απόκριση. Δηλαδή, ο νέος αισθητήρας
φωτισμού αποκρίνεται διαφορετικά στις ίδιες εξωτερικές συνθήκες φωτισμού για διαφορετικές
ρυθμίσεις του οπτικού του πεδίου και για σταθερή θέση τοποθέτησής του στην οροφή. Έτσι για
διαφορετικά οπτικά πεδία του νέου αισθητήρα και για την ίδια προσπίπτουσα ακτινοβολία
δημιουργούνται διαφορετικά σήματα εξόδου για τον έλεγχο φωτισμού από τον αισθητήρα. Οπότε
μόνο με τη ρύθμιση του οπτικού πεδίου μπορεί να υπολογιστεί η βέλτιστη δυνατή επιλογή
2

λαμβάνοντας υπόψη α) τις τιμές του συντελεστή παλινδρόμησης R , β) την επάρκεια φωτισμού και
γ) την εξοικονόμηση ενέργειας.

11.4 Περιγρα φή π ροσο μοι ώσε ων
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του αναπτυχθέντος αισθητήρα φωτισμού πραγματοποιήθηκαν
προσομοιώσεις με βάση τις πειραματικές συνθήκες. Οι προσομοιώσεις έγιναν σε ωριαία βάση με τη
χρήση του λογισμικού Radiance [82] το οποίο αναφέρεται συχνά σε ερευνητικές μελέτες που
αφορούν αισθητήρες φωτισμού [47, 52, 53 και 96]. Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν τα
γεωμετρικά και οπτικά χαρακτηριστικά των υλικών του υπό κλίμακα χώρου (Πίνακας 11.1). Τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού που χρησιμοποιήθηκε στις
προσομοιώσεις έχουν παρουσιαστεί στον Πίνακα 11.2 για την κάθε θέση ρύθμισης του
πτυσσόμενου κυλίνδρου.

Σχήμα 11.26 Σχέδιο του μοντέλου του υπό κλίμακα χώρου όπως δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα των
προσομοιώσεων.

Στα Σχήματα 11.11 και 11.12 παρουσιάστηκαν οι χωρικές αποκρίσεις του αναπτυσσόμενου
αισθητήρα οι οποίες προκύπτουν από τις αντίστοιχες θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου.
Οι θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα είναι οι ίδιες όπως και στην πειραματική διαδικασία (Πίνακας
11.2, Σχήμα 11.5). Ο αισθητήρας φωτισμού προσανατολίστηκε με τη μέγιστη χωρική απόκριση του
προς την επιφάνεια εργασίας. Το σημείο ακριβώς κάτω από τον αισθητήρα φωτισμού
χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας, το ίδιο
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σημείο στο οποίο καταγράφονταν η ένταση φωτισμού κατά την πειραματική διαδικασία. Τα κλιματικά
δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολίας λήφθηκαν από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό του
Ε.Μ.Π. στην περιοχή του Ζωγράφου. Για την προσομοίωση των ημερών με συνθήκες πλήρους
νεφοκάλυψης επιλέχθηκε ο διαχυτικός υαλοπίνακας όπως αντίστοιχα είχε χρησιμοποιηθεί και στην
πειραματική διαδικασία. Η διαπερατότητα του διαχυτικού υαλοπίνακα μετρήθηκε στο Εργαστήριο
Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π. Για το χώρο προσομοίωσης το εξωτερικό άνοιγμα θεωρήθηκε στη νότια
πρόσοψη όπως και στις πειραματικές μετρήσεις.
Στο Σχήμα 11.27 παρουσιάζεται η ημισφαιρική όψη του εσωτερικού χώρου προσομοίωσης για όλες
τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα Α, Β και Γ και όλες τις θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου
κυλίνδρου (0 έως 3).
(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 11.27 Εσωτερική ημισφαιρική όψη από την οροφή για τις θέσεις τοποθέτησης Α (α), Β (β) και Γ (γ)
χωρίς τον πτυσσόμενο κύλινδρο (0) και με τον πτυσσόμενο κύλινδρο στις θέσεις ρύθμισης 1, 2 και 3.

Στο Σχήμα 11.28 παρουσιάζεται η ημισφαιρική όψη του εσωτερικού χώρου προσομοίωσης προς τη
νότια πρόσοψη για όλες τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα και θέσεις ρύθμισης του
πτυσσόμενου κυλίνδρου.

Σχήμα 11.28 Εσωτερική ημισφαιρική όψη προς τη νότια πρόσοψη, όπου 1, 2, 3 οι θέσεις ρύθμισης του
κυλίνδρου και Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ οι θέσεις τοποθέτησης Α, Β και Γ του αισθητήρα.

11.5 Αποτε λέ σματα προ σομοι ώσεων
Από το σύνολο των αποτελεσμάτων επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται δυο αντιπροσωπευτικές
ημέρες, μια ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού (15/5/2007) και μια με συνθήκες νεφοσκεπή
ουρανού (27/4/2007).
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11.5.1 Ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού
Στα Σχήματα 11.29 έως 11.31 παρουσιάζονται οι μετρούμενες και υπολογιζόμενες τιμές της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στην οροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας (08:00-18:00, LT)
για όλες τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα (Α, Β και Γ) και ρύθμισης του πτυσσόμενου
κυλίνδρου (1, 2 και 3).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.29 Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Α και οπτικά πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (15/5/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.30 Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Β και οπτικά πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (15/5/2007).

224 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 11ο Πειράματα και προσομοιώσεις σε χώρο υπό κλίμακα με τον αισθητήρα φωτισμού μεταβλητού οπτικού πεδίου

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.31 Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Γ και οπτικά πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (15/5/2007).

11.5.2 Ημέρα με συνθήκες νεφοσκεπή ουρανού
Στα Σχήματα 11.32 έως 11.34 παρουσιάζονται οι μετρούμενες και υπολογιζόμενες τιμές της έντασης
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στην οροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας (08:00-18:00, LT)
για όλες τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα (Α, Β και Γ) και ρύθμισης του πτυσσόμενου
κυλίνδρου (1, 2 και 3).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.32 Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Α και οπτικά πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (27/4/2007).
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(α)

(β)

Σχήμα 11.33 Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Β και οπτικά πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (27/4/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 11.34 Ημερήσια μεταβολή μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας και στον αισθητήρα για τη θέση Γ και οπτικά πεδία 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (27/4/2007).

11.5.3 Έλεγχος συμφωνίας των προσομοιώσεων με τις πειραματικές μετρήσεις
Στον Πίνακα 11.7 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2 των ευθειών
παλινδρόμησης της έντασης φωτισμού μεταξύ των μετρούμενων (x) και υπολογιζόμενων (y) τιμών
α) στην επιφάνεια εργασίας και β) στην οροφή για δύο αντιπροσωπευτικές ημέρες με αίθριο και

226 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 11ο Πειράματα και προσομοιώσεις σε χώρο υπό κλίμακα με τον αισθητήρα φωτισμού μεταβλητού οπτικού πεδίου
νεφοσκεπή ουρανό. Οι τιμές R2 κυμάνθηκαν συνολικά από 0,806 έως 0,996. Πιο αναλυτικά οι τιμές
2
R για την ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού (15/5/2007) κυμάνθηκαν από 0,901 έως 0,955 στην
επιφάνεια εργασίας και από 0,806 έως 0,966 στην οροφή. Για την ημέρα με συνθήκες νεφοσκεπή
ουρανού (27/4/2007) οι τιμές R2 κυμάνθηκαν από 0,980 έως 0,996 και από 0,986 έως 0,995
αντίστοιχα.
Πίνακας 11.7 Τιμές των συντελεστών προσδιορισμού R2 των ευθειών παλινδρόμησης μεταξύ των
μετρούμενων και υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και στην
οροφή.
2

Θέσεις
τοποθέτησης
αισθητήρα

Θέσεις
ρύθμισης
κυλίνδρου

Τιμές R
Hμέρα με αίθριο ουρανό

Hμέρα με νεφοσκεπή ουρανό

Επιφάνεια

Αισθητήρας

Επιφάνεια

Αισθητήρας

εργασίας

φωτισμού

εργασίας

φωτισμού

Α

1

0,941

0,966

0,995

0,995

Α

2

0,955

0,806

0,996

0,987

Α

3

0,939

0,850

0,988

0,989

Β

1

0,922

0,819

0,986

0,993

Β

2

0,949

0,964

0,991

0,988

Β

3

0,912

0,942

0,980

0,986

Γ

1

0,901

0,912

0,994

0,994

Γ

2

0,935

0,947

0,994

0,990

Γ

3

0,908

0,911

0,984

0,989

Ο έλεγχος καλής προσαρμογής μεταξύ των μετρούμενων (x) και υπολογιζόμενων (y) τιμών
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της t-κατανομής. Με τον έλεγχο αυτό μελετάται αν είναι στατιστικά
σημαντική ή όχι η προσέγγιση των τιμών των προσομοιώσεων (y) στις πειραματικές τιμές (x) [121].
Στον Πίνακα 11.8 παρουσιάζονται οι τιμές t που υπολογίστηκαν για τον έλεγχο καλής προσαρμογής.
Οι υπολογιζόμενες t τιμές συγκρίθηκαν με την κρίσιμη τιμή (0,01) η οποία ήταν και η στάθμη
σημαντικότητας. Οι μεγαλύτερες t τιμές αποδέχονται τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή προκύπτει ότι η
προσέγγιση των υπολογιζόμενων στις μετρούμενες τιμές είναι στατιστικά σημαντική.
Πίνακας 11.8 Τιμές t κατανομής για τον έλεγχο καλής προσαρμογής των υπολογιζόμενων στις
μετρούμενες τιμές. Η κρίσιμη τιμή ελέγχου είναι η επιλεγμένη στάθμη σημαντικότητας (0,01).
Θέσεις
τοποθέτησης
αισθητήρα

Θέσεις
ρύθμισης
κυλίνδρου

Α
Α

Τιμές t
Hμέρα με αίθριο ουρανό

Hμέρα με νεφοσκεπή ουρανό

Επιφάνεια
εργασίας

Αισθητήρας
φωτισμού

Επιφάνεια
εργασίας

Αισθητήρας
φωτισμού

1

0,0101

0,0170

0,0293

0,0201

2

0,0164

0,3958

0,0442

0,0109

Α

3

0,0105

0,0146

0,0741

0,0282

Β

1

0,0192

0,0102

0,1397

0,0113

Β

2

0,0141

0,0308

0,1241

0,0162

Β

3

0,0172

0,0329

0,1119

0,6892

Γ

1

0,0111

0,1057

0,8249

0,6716

Γ

2

0,0140

0,0127

0,9100

0,0566

Γ

3

0,0129

0,0178

0,8370

0,8993

Προέκυψε ότι για όλες τις περιπτώσεις η προσέγγιση των υπολογιζόμενων τιμών στις αντίστοιχες
μετρούμενες ήταν στατιστικά σημαντική. Για την ημέρα με νεφοσκεπή ουρανό υπάρχει εμφανώς
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καλύτερη προσέγγιση των μετρούμενων τιμών με τις υπολογιζόμενες τιμές. Οι παρατηρούμενες
διαφορές οφείλονται κυρίως στην ακρίβεια προσομοίωσης των εξωτερικών πειραματικών συνθηκών.
Στις προσομοιώσεις της ημέρας με τις συνθήκες νεφοσκεπή ουρανού, λόγω της τοποθέτησης του
διαχυτικού υαλοπίνακα στο εξωτερικό άνοιγμα του μοντέλου, δεν υπήρχε πολυπλοκότητα στην
εξωτερική του όψη. Αυτό δεν ίσχυε για την ημέρα με τις συνθήκες αίθριου ουρανού όπου στο
εξωτερικό άνοιγμα του μοντέλου ήταν τοποθετημένος διάφανος υαλοπίνακας. Αυτή η
διαφοροποίηση επηρέασε ελάχιστα τις προσομοιώσεις.

11.6 Συμπεράσμ ατα
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε πειραματικά η σχέση μεταξύ της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας και στην οροφή, αυτής δηλαδή που προσλαμβάνει ο αναπτυσσόμενος αισθητήρας
φωτισμού, για όλα τα δυνατά οπτικά του πεδία. Ο αναπτυσσόμενος αισθητήρας φωτισμού
τοποθετήθηκε σε ένα τυπικό χώρο υπό κλίμακα (1:10) σε διάφορες θέσεις στην οροφή. Με βάση τα
πειραματικά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε συσχέτιση μεταξύ του σήματος του νέου αισθητήρα
φωτισμού και της μετρούμενης έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.
Για την ολοκληρωμένη μελέτη του νέου αισθητήρα φωτισμού πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις
και έγινε έλεγχος της ακρίβειας των υπολογιζόμενων τιμών της έντασης φωτισμού με τις αντίστοιχες
μετρούμενες. Οι στατιστικοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν α) ότι ο νέος αισθητήρας φωτισμού, για την ίδια
θέση και τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες φωτισμού, αποκρίνεται διαφορετικά στις διαφορετικές
ρυθμίσεις του οπτικού του πεδίου, ενώ β) η προσέγγιση των υπολογιζόμενων τιμών της έντασης
φωτισμού με τις αντίστοιχες μετρούμενες ήταν στατιστικά σημαντική.
Σε επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται προσομοιώσεις που κάλυψαν ένα μεγαλύτερο εύρος
παραμέτρων, οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο στην κατανομή του φυσικού φωτισμού σε εσωτερικούς
χώρους (προσανατολισμός, γεωμετρικά χαρακτηριστικά χώρου και εξωτερικού ανοίγματος).
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Κεφάλαιο 12 ο

Ανάπτυξη μοντέλου διόρθωσης
του σφάλματος φασματι κής απόκρισης των αισθητήρων

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται μοντέλο πρόβλεψης και διόρθωσης της επίδρασης της φασματικής
απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Το
μοντέλο λαμβάνει ως δεδομένα εισόδου τη φασματική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού και τη
φασματική διαπερατότητα διαφόρων τύπων υαλοπινάκων. Επίσης ενσωματώνει τις τιμές της
φασματικής κατανομής ισχύος του άμεσου και διάχυτου φυσικού φωτισμού. Βάσει του νέου
μοντέλου ορίστηκε ένας νέος συντελεστής διόρθωσης των προβλέψεων της έντασης φωτισμού που
προσλαμβάνουν οι αισθητήρες φωτισμού. Ο συντελεστής φασματικών διορθώσεων (Photosensor
Spectral Correction Coefficient, PSCC) ορίζεται ως ο λόγος της υπολογιζόμενης από το μοντέλο
έντασης φωτισμού που προσλαμβάνει ο εξεταζόμενος αισθητήρας προς την ένταση φωτισμού που
θα προσλάμβανε ένας αισθητήρας αναφοράς με φασματική απόκριση αντίστοιχη της ευαισθησίας
του ανθρώπινου ματιού (καμπύλη V(λ)).

12.1 Εισαγωγή
Η διαφορετική φασματική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
διαφορετικών σημάτων εξόδου για την ίδια προσπίπτουσα ακτινοβολία δεδομένου φάσματος. Η
επίδραση της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι δυνατό να
ποσοτικοποιηθεί. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μελέτη ευαισθησίας α) της φασματικής
απόκρισης διαφορετικών αισθητήρων φωτισμού και β) της φασματικής διαπερατότητας
διαφορετικών υαλοπινάκων και υπολογίστηκε το σήμα εξόδου για κάθε περίπτωση. Τα
αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές του σήματος εξόδου ενός αισθητήρα
αναφοράς και αναπτύχθηκε ένα μοντέλο που προβλέπει και διορθώνει την επίδραση της
φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού στο σήμα εξόδου τους.
Τα φωτοκύτταρα που χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες φωτισμού είναι ευαίσθητα σε ένα φάσμα
μηκών κύματος ευρύτερο του ορατού. Με άλλα λόγια τα φωτοκύτταρα αποκρίνονται τόσο σε
τμήματα του φάσματος της υπεριώδους (UV) όσο και της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). Τα φίλτρα
που ενσωματώνονται στο φωτοκύτταρο περιορίζουν την ευαισθησία του αισθητήρα στην υπεριώδη
(UV) και υπέρυθρη ακτινοβολία (IR). Οι Bierman και Conway [54] εξέτασαν τη συνολική απόκριση
διαφορετικών αισθητήρων φωτισμού και διαπίστωσαν ότι ένας αλγόριθμος ελέγχου υψηλής
απόδοσης θα μπορούσε ενδεχομένως να αντισταθμίσει φασματικές αποκρίσεις διαφορετικές από
αυτή του ανθρώπινου ματιού. Παρόλα αυτά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο πιο πολύ
προσεγγίζει η φασματική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού αυτήν του ανθρώπινου ματιού, τόσο
καλύτερη θα είναι η λειτουργία του συστήματος με τους αισθητήρες φωτισμού. Τα συμπεράσματά
τους διαφέρουν σε σχέση με άλλους ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η απόδοση ενός
συστήματος με αισθητήρες φωτισμού εξαρτάται μόνο από τη χωρική τους απόκριση.
Διάφορα προγράμματα προσομοιώσεων (Daysim [117] και SPOT [122]), που έχουν αναπτυχθεί για
τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση αισθητήρων φωτισμού, λαμβάνουν ως
δεδομένα εισόδου μόνο τις χωρικές αποκρίσεις υπό ορισμένες συνθήκες των αισθητήρων. Για τη
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φασματική απόκριση των αισθητήρων χρησιμοποιούν την αντίστοιχη τιμή της ευαισθησίας του
ανθρώπινου ματιού της CIE (φωτοπική καμπύλη V(λ)). Επίσης η φασματική κατανομή της ενέργειας
του φυσικού φωτισμού δεν λαμβάνεται υπόψη. Στο μοντέλο που αναπτύχθηκε στην παρούσα
διατριβή χρησιμοποιούνται απλές παράμετροι και γίνεται πλήρης υπολογισμός του φωτισμού που
προέρχεται από τον ουράνιο θόλο, συμπεριλαμβανομένης και της φασματικής κατανομής του [123,
124].
Το μοντέλο διόρθωσης της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων λαμβάνει ως δεδομένα εισόδου
α) τη φασματική απόκριση των αισθητήρων (πειραματικές μετρήσεις), β) τη φασματική
διαπερατότητα υαλοπινάκων (πειραματικές μετρήσεις) και γ) τη φασματική κατανομή του άμεσου και
διάχυτου φυσικού φωτισμού. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα μπορεί να υπολογιστεί η φωτεινή
αποδοτικότητα (Luminous Efficacy, LE) για κάθε συνδυασμό αισθητήρα φωτισμού και υαλοπίνακα.
Χωρίζοντας το ορατό φάσμα (380nm-780nm) σε τρία φασματικά εύρη (RGB) υπολογίζεται η φωτεινή
αποδοτικότητα (Luminous Efficacy, LE) για κάθε εύρος (Radiance [82]). Με το συνδυασμό των
αποτελεσμάτων υπολογίζεται το σήμα εξόδου του αισθητήρα φωτισμού (ένταση φωτισμού που
αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας) με τη συγκεκριμένη φασματική απόκριση (Σχήμα 12.1).

Σχήμα 12.1 Διάγραμμα υπολογιστικών διαδικασιών του μοντέλου διόρθωσης της φασματικής απόκρισης των
αισθητήρων φωτισμού.

Στο νέο μοντέλο ορίστηκε ένας νέος συντελεστής που χρησιμοποιείται ως παράμετρος διόρθωσης
των προβλέψεων της έντασης φωτισμού που προσλαμβάνουν οι αισθητήρες φωτισμού. Ο
συντελεστής φασματικών διορθώσεων (Photosensor Spectral Correction Coefficient, PSCC) ορίζεται
ως ο λόγος της έντασης φωτισμού που προσλαμβάνει ο εξεταζόμενος αισθητήρας (υπολογίζεται
από το μοντέλο) προς την ένταση φωτισμού που θα προσλάμβανε ένας αισθητήρας αναφοράς με
φασματική απόκριση που αντιστοιχεί με αυτή της ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού (καμπύλη
V(λ)). Ο αισθητήρας φωτισμού αναφοράς δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Με τη χρήση του
συντελεστή PSCC υπολογίζεται με μεγάλη ακρίβεια την ποσότητα φωτισμού που προσλαμβάνουν
στην πράξη οι αισθητήρες φωτισμού με φασματική απόκριση διαφορετική από αυτή του ανθρώπινου
ματιού. Έτσι μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.
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Για τη δημιουργία του μοντέλου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φασματικής διαπερατότητας δεκαέξι
διαφορετικών τύπων υαλοπινάκων και χρησιμοποιήθηκαν οι φασματικές αποκρίσεις των πέντε
εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού. Επίσης πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με αισθητήρες
φωτισμού σε έναν τυπικό χώρο, για ένα χρόνο αναφοράς. Στο μοντέλο χρησιμοποιούνται τα
αποτελέσματα των προσομοιώσεων, δηλαδή η φασματική απόκριση των αισθητήρων και η
φασματική διαπερατότητα των υαλοπινάκων. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται με μεγάλη ακρίβεια, η
επίδραση της φασματικής κατανομής των αισθητήρων στο σήμα εξόδου τους, στην κατανάλωση
ενέργειας του συστήματος φωτισμού και ορίζονται οι αντίστοιχοι συντελεστές διόρθωσης (PSCC).

12.2 Περιγρα φή πειραματικής διαδικασί ας
Οι φασματικές αποκρίσεις των πέντε αισθητήρων φωτισμού μετρήθηκαν, όπως αναφέρεται στο
κεφάλαιο 7, με την έκθεση κάθε αισθητήρα φωτισμού σε γνωστά ποσά μονοχρωματικής
ακτινοβολίας και την καταγραφή της τάσης εξόδου των φωτοκύτταρων τους. Στο Σχήμα 12.2
παρουσιάζονται οι σχετικές φασματικές αποκρίσεις των πέντε εξεταζόμενων αισθητήρων (1i, 2i, 3ii,
4ii και 5iii) και η φωτοπική καμπύλη V(λ) της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού της
CIE. Όλες οι φασματικές αποκρίσεις έχουν παραβολικό σχήμα παρόμοιο με αυτό της καμπύλης
V(λ), αλλά όμως με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Σχήμα 12.2 Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση των εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού και η φωτοπική
καμπύλη V(λ) της CIE της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού.

Συνολικά εξετάστηκαν δεκαέξι τύποι υαλοπινάκων με διαφορετική φασματική διαπερατότητα (Σχήμα
12.3).
Χρησιμοποιώντας κατάλληλο φασματόμετρο (Ocean Optics,
Πίνακας 12.1)
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φασματικής διαπερατότητας στο φάσμα του ορατού (380nm-780nm).
Ως πηγή φωτισμού επιλέχθηκε ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως (Ocean Optics, LS-1 Tungsten
Halogen Lamp) ώστε το φάσμα εκπομπής του λαμπτήρα να είναι συνεχές σε όλα τα μήκη κύματος
του ορατού φάσματος.
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Σχήμα 12.3 Τα 16 δείγματα των υαλοπινάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία.

Πίνακας 12.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά φασματόμετρου Ocean Optics.
Μοντέλο

:

HS2000 Ocean Optics

Ανιχνευτής

:

Sony ILX511 linear silicon CCD-array

Εύρος ανιχνευτή

:

200nm -1100nm

Pixel

:

2048 pixels

Οπτική ανάλυση

:

~0.035-6.8 nm FWHM

Αναλογία σήματος – θορύβου

:

250:1 (σε πλήρη σήμα)

Πηγή φωτισμού

:

Ocean Optics, LS-1 Tungsten Halogen Lamp

Στο Σχήμα 12.4 παρουσιάζονται οι φασματικές διαπερατότητες των εξεταζόμενων υαλοπινάκων. Οι
μέσες τιμές τους κυμαίνονται από 1,40% (δείγμα 15) έως 66,22% (δείγμα 16). Η μέτρηση της
διαπερατότητας των υαλοπινάκων εκτελέσθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 410 [125].

Σχήμα 12.4 Μετρήσεις φασματικής διαπερατότητας των υαλοπινάκων στο ορατό φάσμα (Δείγματα 1 έως 16).
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Στον Πίνακα 12.2 δίνονται τα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων υαλοπινάκων με βάση τα στοιχεία
του κατασκευαστή και τη μέση μετρούμενη διαπερατότητα στο ορατό φάσμα.
Πίνακας 12.2 Χαρακτηριστικά μετρηθέντων υαλοπινάκων.

1

Καφέ-Χρυσό

22

26,92

U - Τιμές
2
(W/m K)
(βάσει στοιχείων
κατ/στή
DIN 52612)
2,9

2

Κόκκινο- Χρυσό

24

25,93

2,9

-

3

Γκρι-Μπλε

27

25,83

2,6

8

4

Μπλε - Χρυσό

7

7,04

2,3

2

5

Μπλε

37

41,16

2,9

14

6

Γκρι

33

35,89

2,9

9

7

Κίτρινο - Λευκό

29

35,04

2,9

-

8

Γκρι - Καφέ

13

13,69

2,9

-

9

Καφέ - Μπλε

18

18,03

2,6

8

10

Πράσινο

49

41,66

2,9

9

11

Μπρούτζινο

24

25,45

2,9

6

12

Πορτοκαλί-Ροζ

23

27,89

2,9

-

13

Πράσινο
Καθρέπτης

6

4,82

2,3

1

23

21,11

2,9

-

#

14

Χρώμα
υαλοπινάκων

-

Κίτρινο- Πράσινο
- Καθρέπτης

Διαπερατότητα (%)
(DIN 5036 βάσει
στοιχείων
κατασκευαστή)

Διαπερατότητα (%)
(380nm-780nm,
βάσει μετρήσεων)

UV (%)
(βάσει στοιχείων
κατ/στή
DIN 67507)
-

15

Καθρέπτης

1

1,40

2,9

-

16

Διάφανος

60

66,22

2,9

27

12.3 Περιγρα φή π ροσο μοι ώσε ων του φασματικού μο ντέ λου
Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Radiance [82] το οποίο
αναφέρεται σε ερευνητικές μελέτες αισθητήρων φωτισμού [47, 52, 53 και 96]. Στο Σχήμα 12.5
παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του τυπικού χώρου που χρησιμοποιήθηκε στις
προσομοιώσεις [119, 120]. Τα εξωτερικά ανοίγματα τοποθετήθηκαν στη νότια πρόσοψη του χώρου.
Για τις οπτικές ιδιότητες των στοιχείων του χώρου χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικές μέσες
τιμές. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κενό χώρο (Σχήμα 12.6).

Σχήμα 12.5 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της νότιας πρόσοψης του χώρου προσομοίωσης και κάθετη τομή του
χώρου με τη θέση του αισθητήρα.
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Σχήμα 12.6 Τρισδιάστατη παρουσίαση του χώρου προσομοίωσης.

Ένας αισθητήρας φωτισμού με τυπική χωρική απόκριση τοποθετήθηκε στην οροφή, στο κέντρο του
χώρου. Ως σημείο αναφοράς της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας καθορίστηκε το σημείο
που βρίσκεται κάτω από τον αισθητήρα φωτισμού, σε ύψος 0,75m από το δάπεδο. Ο αισθητήρας
φωτισμού προσανατολίστηκε έτσι ώστε η κατεύθυνση με τη μέγιστη χωρική απόκριση να σημαδεύει
την επιφάνεια εργασίας. Οι προσομοιώσεις εκτελέσθηκαν σε ωριαία βάση, σε συνθήκες αίθριου
ουρανού, στην περιοχή της Αθήνας. Για να υπολογιστεί η ωριαία φασματική κατανομή του
εισερχόμενου φυσικού φωτισμού χρησιμοποιήθηκε το φασματικό μοντέλο ακτινοβολίας των Bird και
Riordan [126]. Το μοντέλο ακτινοβολίας των Bird και Riordan χρησιμοποιεί ως δεδομένα εισόδου το
συνολικό οπτικό βάθος αερολυμάτων (total aerosol optical depth), το συντελεστή α του τύπου
θολότητας του Angstrom (Angstrom turbidity formula), τη στήλη όζοντος (ozone column) και το
συντελεστή απορρόφησης υδρατμών (precipitable water vapor coefficient) για την περιοχή που
εξετάζεται. Επειδή τα δεδομένα αυτά ήταν σποραδικά για την περιοχή της Αθήνας,
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα μετρήσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί [127-129].

Σχήμα 12.7 Αποτελέσματα του φασματικού μοντέλου ακτινοβολίας των Bird και Riordan (20 Σεπτεμβρίου 2002,
12:00 τοπική ώρα Αθήνας).

Χρησιμοποιώντας το φασματικό μοντέλο των Bird και Riordan υπολογίστηκαν οι ωριαίες τιμές της
φασματικής κατανομής ισχύος της άμεσης και της διάχυτης ακτινοβολίας. Οι τιμές αυτές
χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου στο προτεινόμενο μοντέλο διόρθωσης της φασματικής
απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού. Με τις τιμές αυτές δημιουργήθηκε η φασματική κατανομή του
φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης ημέρας. Επίσης ως αρχικό δεδομένο
χρησιμοποιήθηκε η φασματική διαπερατότητα των εξεταζόμενων υαλοπινάκων.
Το Radiance χρησιμοποιεί ραδιομετρικές μονάδες, τις οποίες μπορεί να μετατρέπει σε φωτομετρικές
μονάδες χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη τιμή (179lm/W) φωτεινής αποδοτικότητας
(Luminous Efficacy). Με αυτή την προσέγγιση μπορούν να πραγματοποιηθούν υπολογισμοί της
έντασης φωτισμού για διαφορετικά εύρη μηκών κύματος, γνωρίζοντας την αντίστοιχη φωτεινή
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αποδοτικότητα. Παρόμοια με τον Wandachowicz [130] πραγματοποιήθηκε φασματικός διαχωρισμός
στο ορατό φάσμα (380nm-780nm) με τρία φασματικά εύρη:


Μπλε: 380nm-495nm.



Πράσινο: 495nm-625nm.



Κόκκινο: 625nm-780nm.

Στα Σχήματα 12.8 και 12.9 με βάση τα επιλεγμένα φασματικά εύρη, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα
τμήματα της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού και της φασματικής διαπερατότητας
των υαλοπινάκων.

Σχήμα 12.8 Κανονικοποιημένη φασματική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού με βάση τα επιλεγμένα
φασματικά εύρη (μπλε, πράσινο και κόκκινο).

Σχήμα 12.9 Φασματική διαπερατότητα (%) των υαλοπινάκων με βάση τα επιλεγμένα φασματικά εύρη (μπλε,
πράσινο και κόκκινο).

Η φωτεινή αποδοτικότητα (Luminous Efficacy, LE) ορίζεται ως:


K m  s( )relV ( )d
LE 

0


 s ( )

rel

(12.1)

d

0

όπου, s()rel είναι η σχετική φασματική κατανομή ισχύος της ακτινοβολίας (relative spectral power
distribution of radiation), Km=683 lm/W είναι η μέγιστη τιμή της απόλυτης φασματικής φωτεινής
αποδοτικότητας της ακτινοβολίας (absolute spectral luminous efficacy of radiation) σε συνθήκες
φωτοπικής όρασης (photopic vision) και V(λ) είναι η φωτοπική καμπύλη της φασματικής ευαισθησίας
του ανθρώπινου ματιού της CIE (CIE photopic luminous efficiency function).
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Οι ωριαίες τιμές της φωτεινής αποδοτικότητας (LE) για την άμεση και τη διάχυτη ακτινοβολία
υπολογίστηκαν ξεχωριστά για κάθε φασματική διαπερατότητα των εξεταζόμενων υαλοπινάκων. Οι
εσωτερικές επιφάνειες του χώρου ήταν μονοχρωματικές με το συντελεστή ανάκλασης να είναι 0,5. Η
ένταση φωτισμού που προσλαμβάνει ο αισθητήρας φωτισμού υπολογίζεται από την εξίσωση:

I ILLUM  LE R b  RAD R b  LE Gb  RAD G b  LE Bd  RAD Bd 

(12.2)

LE R d  RAD R d  LE G d  RAD G d  LE Bd  RAD Bd
όπου LER, LEG, LEB είναι οι φωτεινές αποτελεσματικότητες (LE) αντίστοιχα για το κόκκινο (R),
πράσινο (G) και μπλε (B) φασματικό διάστημα, ενώ RADR, RADG, RADB είναι οι αντίστοιχες
ακτινοβολίες. Οι δείκτες b και d αντιστοιχούν στην άμεση και διάχυτη ακτινοβολία.
Για τον υπολογισμό της ωριαίας τιμής της έντασης φωτισμού στον αισθητήρα πραγματοποιούνται έξι
προσομοιώσεις, οι οποίες αφορούν κάθε φασματικό διάστημα (κόκκινο, πράσινο και μπλε) για την
άμεση και διάχυτη ακτινοβολία. Η διαδικασία υπολογισμού της έντασης φωτισμού στον αισθητήρα
παρουσιάζεται γραφικά στο διάγραμμα των υπολογιστικών διαδικασιών του μοντέλου διόρθωσης
της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων (Σχήμα 12.1).

12.4 Αποτε λέ σματα χρήσης του φασματ ικού μοντέ λου
12.4.1 Ένταση φωτισμού στους αισθητήρες φωτισμού
Στα Σχήματα 12.10 έως 12.12 παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού που
αντιλαμβάνονται οι εξεταζόμενοι αισθητήρες φωτισμού σε συνδυασμό με τα 16 δείγματα των
υαλοπινάκων. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται οφείλονται στη διαφορετική φασματική
απόκριση των αισθητήρων. Οι τιμές της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι αισθητήρες
φωτισμού 1i και 2i είναι παρόμοιες. Αυτό οφείλεται στην παρόμοια φασματική απόκριση που έχουν
οι δυο αισθητήρες λόγω του κοινού κατασκευαστή τους (Σχήμα 12.2). Οι διαφορές στην ένταση
φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι αισθητήρες φωτισμού είναι σημαντικές σε σύγκριση με τον
αισθητήρα αναφοράς V(λ). Η φασματική απόκριση του αισθητήρα αναφοράς είναι η φωτοπική
καμπύλη V(λ) της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού της CIE.

Σχήμα 12.10 Ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι πέντε αισθητήρες με τους
υαλοπίνακες 1 έως 4 από 8:00 έως 17:00 LT.
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Σχήμα 12.11 Ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι πέντε αισθητήρες με τους
υαλοπίνακες 5 έως 14 από 8:00 έως 17:00 LT.
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Σχήμα 12.12 Ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι πέντε αισθητήρες με τους
υαλοπίνακες 15 και 16 από 8:00 έως 17:00 LT.

Ο αισθητήρας φωτισμού 5iii παρουσίασε την καλύτερη απόδοση. Οι διαφορές στην ένταση
φωτισμού που αντιλαμβάνεται ο 5iii σε σχέση με τον αισθητήρα αναφοράς V(λ) ήταν οι μικρότερες.
Μόνο στην περίπτωση του υαλοπίνακα 12, οι αισθητήρες φωτισμού 1i και 2i είχαν καλύτερη
απόδοση από τον αισθητήρα 5iii. Αυτό οφείλεται στο ότι ο υαλοπίνακας 12 έχει χαμηλή
διαπερατότητα στο μπλε φάσμα. Παρότι οι αισθητήρες φωτισμού 1i και 2i έχουν υψηλότερη
ευαισθησία στο μπλε φάσμα από ότι ο 5iii, η χαμηλή διαπερατότητα του υαλοπίνακα σε αυτό το
εύρος αντισταθμίζει τη διαφορά τους. Σε συνδυασμό με την καλύτερη φασματική απόδοση των 1i και
2i στο κόκκινο φάσμα, οι αισθητήρες αυτοί γίνονται πιο αποδοτικοί σε σύγκριση με τον 5iii για τον
υαλοπίνακα 12.
Η ένταση φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι αισθητήρες φωτισμού 1i, 2i και 5iii σε συνδυασμό με
τους υαλοπίνακες 1, 2, 7, 11 και 14 είναι περίπου η ίδια. Η φασματική διαπερατότητα αυτών
αντισταθμίζει τη διαφορετική φασματική απόκριση των συγκεκριμένων αισθητήρων φωτισμού. Κατά
συνέπεια, η κατάλληλη επιλογή υαλοπινάκων μπορεί να έχει επιπτώσεις στην επίδραση της
φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού στα συστήματα φωτισμού που εκμεταλλεύονται
το φυσικό φωτισμό. Οι μικρότερες διαφορές στην ένταση φωτισμού μεταξύ των εξεταζόμενων
αισθητήρων παρουσιάστηκαν όταν χρησιμοποιήθηκαν οι υαλοπίνακες 4, 13 και 15. Σε αυτούς τους
υαλοπίνακες η επίδραση των διαφορετικών φασματικών αποκρίσεων των αισθητήρων ήταν
ελάχιστη. Αυτό οφείλεται όμως στην ιδιαίτερα χαμηλή διαπερατότητα αυτών των υαλοπινάκων και
όχι στη διαφορετική φασματική διαπερατότητά τους. Η χαμηλή διαπερατότητά τους δεν επιτρέπει τη
χρήση τους εξαρχής σε ένα χώρο με σύστημα εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού.
Στα Σχήματα 12.13 έως 12.17 παρουσιάζονται οι μέγιστες διαφορές στην ένταση φωτισμού ανάμεσα
στους εξεταζόμενους αισθητήρες (1i, 2i, 3ii, 4ii και 5iii αντίστοιχα) και τον αισθητήρα αναφοράς V(λ)
για τα δεκαέξι δείγματα των υαλοπινάκων.

Σχήμα 12.13 Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 1i και V(λ) με τους 16 υαλοπίνακες.
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Σχήμα 12.14 Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 2i και V(λ) με τους 16 υαλοπίνακες.

Σχήμα 12.15 Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 3ii και V(λ) με τους 16 υαλοπίνακες.

Σχήμα 12.16 Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 4ii και V(λ) με τους 16 υαλοπίνακες.

Σχήμα 12.17 Εύρη διαφορών έντασης φωτισμού μεταξύ των αισθητήρων 5iii και V(λ) με τους 16 υαλοπίνακες.
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Οι κατώτερες γραμμές των ραβδογραμμάτων αντιπροσωπεύουν την ένταση φωτισμού στον
αισθητήρα αναφοράς V(λ), ενώ οι ανώτερες αντιπροσωπεύουν την ένταση φωτισμού που
αντιλαμβάνονται οι εξεταζόμενοι αισθητήρες φωτισμού. Οι μέγιστες διαφορές παρουσιάστηκαν στις
13:00 LT. Η απολύτως μέγιστη διαφορά (665lux) ήταν για το συνδυασμό αισθητήρα 4ii και
υαλοπίνακα 16. Ενώ η απολύτως ελάχιστη διαφορά (6lux) ήταν για το συνδυασμό αισθητήρα 2i και
υαλοπίνακα 15.
Οι διαφορετικές φασματικές ευαισθησίες των αισθητήρων φωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα οι
αισθητήρες να αντιλαμβάνονται διαφορετικά ποσά ακτινοβολίας. Έτσι το τελικό σήμα του αισθητήρα
αντιστοιχεί στην ένταση φωτισμού που αντιλαμβάνεται. Οι διαφορές στην ένταση φωτισμού ανάμεσα
στον εξεταζόμενο αισθητήρα και τον αισθητήρα αναφοράς μεταβάλλονται με συστηματικό τρόπο
ώστε να αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον αλγόριθμο ελέγχου του αισθητήρα. Η
αντιστάθμιση πραγματοποιείται εφόσον δεν υπάρχουν πηγές τεχνητού φωτισμού με πάνω από ένα
διαφορετικό φάσμα εκπομπής. Τόσο ο αλγόριθμος ελέγχου ανοικτού όσο και ο κλειστού κύκλου
μπορούν να πραγματοποιήσουν την αντιστάθμιση αυτή, σε μεγάλο βαθμό για συνδυασμό πηγών
φυσικού και τεχνητού φωτισμού με το ίδιο φάσμα εκπομπής. Εντούτοις, η γνώση με ακρίβεια του
ποσού φωτισμού που αντιλαμβάνεται ένας αισθητήρας φωτισμού είναι σημαντική. Γνωρίζοντας την
ακριβή ποσότητα μεταφέρεται μικρότερο σφάλμα στο τελικό σήμα του αισθητήρα κατά τη διάρκεια
της θέσης σε λειτουργία του συστήματος φωτισμού. Συνεπώς με τη χρήση του φασματικού
μοντέλου:


Οι αρχικές προσομοιώσεις (στο στάδιο του σχεδιασμού) δίνουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα
εξοικονόμησης ενέργειας.



Μειώνονται τα σφάλματα στη συσχέτιση των τιμών της έντασης φωτισμού μεταξύ του επίπεδου
εργασίας και αυτής που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας στην οροφή. Τα αποτελέσματα είναι
ακριβέστερα με συνέπεια να προσδιορίζεται η βέλτιστη θέση του αισθητήρα φωτισμού ή το
κατάλληλο οπτικό πεδίο του αναπτυχθέντος αισθητήρα.



Επιλέγονται οι κατάλληλες συνθήκες φυσικού φωτισμού για τη θέση σε λειτουργία του
αισθητήρα χωρίς σφάλματα.

12.4.2 Συντελεστής φασματικών διορθώσεων στους αισθητήρες φωτισμού
Από το φασματικό μοντέλο ορίζεται ένας νέος συντελεστής, ο οποίος χρησιμοποιείται ως
παράμετρος διόρθωσης στους υπολογισμούς της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι
αισθητήρες φωτισμού. Ο συντελεστής αυτός ονομάζεται συντελεστής φασματικών διορθώσεων
στους αισθητήρες φωτισμού (Photosensor Spectral Correction Coefficient, PSCC) και για κάθε
υαλοπίνακα h ορίζεται ως εξής (Εξ. 12.3):
 ύ έ  ύ  ή
(12.3)
PSCC h 
Έ  ύ  ή  ά V(  )
Ο συντελεστής PSCCh ορίζεται ως ο λόγος της έντασης φωτισμού που προσλαμβάνει ο
εξεταζόμενος αισθητήρας (υπολογίζεται από το μοντέλο) προς την ένταση φωτισμού που θα
προσλάμβανε ένας αισθητήρας αναφοράς με φασματική απόκριση αντίστοιχη με αυτήν της
ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού (καμπύλη V(λ)). Με βάση τον ανωτέρω ορισμό, γίνεται εμφανές
ότι απαιτούνται τα αποτελέσματα του φασματικού μοντέλου και τα φασματικά χαρακτηριστικά των
αισθητήρων φωτισμού καθώς και των υαλοπινάκων. Στα Σχήματα 12.18 έως 12.22 παρουσιάζεται η
ημερήσια μεταβολή των υπολογιζόμενων τιμών του συντελεστή PSCC με τους εξεταζόμενους
αισθητήρες φωτισμού.
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Σχήμα 12.18 Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 1i με τους 16 υαλοπίνακες.

Σχήμα 12.19 Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 2i με τους 16 υαλοπίνακες.

Σχήμα 12.20 Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 3ii με τους 16 υαλοπίνακες.

Σχήμα 12.21 Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 4ii με τους 16 υαλοπίνακες.

Σχήμα 12.22 Ημερήσια μεταβολή του συντελεστή PSCC του αισθητήρα φωτισμού 5iii με τους 16 υαλοπίνακες.
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Οι διακυμάνσεις των τιμών PSCC ήταν στατιστικά ασήμαντες (Πίνακες 12.3 και 12.4). Πρακτικά η
μέση τιμή του συντελεστή PSCC είναι ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας διόρθωσης της έντασης
φωτισμού του εξεταζόμενου αισθητήρα φωτισμού. Οι υπολογιζόμενες διαφορές της έντασης
φωτισμού μεταξύ των εξεταζόμενων αισθητήρων και του αισθητήρα αναφοράς ήταν στατιστικά
σημαντικές. Αυτές κυμάνθηκαν από 36% για τον αισθητήρα 5iii με τον υαλοπίνακα 13 έως 118,3%
για τον αισθητήρα 4ii με τον υαλοπίνακα 8. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες
στον υπολογισμό των πραγματικών ποσών εξοικονόμησης ενέργειας και κατά συνέπεια στην
εκτίμηση της περιόδου αποπληρωμής ενός συστήματος ελέγχου φωτισμού.
Πίνακας 12.3 Μέσες τιμές του συντελεστή PSCC για τους αισθητήρες φωτισμού 1i και 2i.
Υαλοπίνακας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Αισθητήρας V(λ)
Τυπική
Μέση τιμή
απόκλιση
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

Αισθητήρας 1i
Τυπική
Μέση τιμή
απόκλιση
1,629
1,535
1,614
1,566
1,729
1,692
1,557
1,545
1,640
1,616
1,607
1,530
1,519
1,529
1,430
1,677

0,009
0,003
0,010
0,009
0,016
0,013
0,004
0,004
0,011
0,012
0,008
0,001
0,009
0,005
0,001
0,012

Αισθητήρας 2i
Τυπική
Μέση τιμή
απόκλιση
1,612
1,522
1,602
1,560
1,711
1,672
1,547
1,538
1,627
1,605
1,592
1,520
1,519
1,522
1,429
1,661

0,008
0,003
0,010
0,009
0,016
0,012
0,004
0,004
0,011
0,012
0,008
0,002
0,009
0,005
0,001
0,012

Πίνακας 12.4 Μέσες τιμές του συντελεστή PSCC για τους αισθητήρες φωτισμού 3ii, 4ii και 5iii.
Υαλοπίνακας

Αισθητήρας 3ii
Τυπική
Μέση τιμή
απόκλιση

Αισθητήρας 4ii
Τυπική
Μέση τιμή
απόκλιση

Αισθητήρας 5iii
Τυπική
Μέση τιμή
απόκλιση

1

1,856

0,003

2,131

0,016

1,520

0,016

2

1,813

0,010

2,097

0,023

1,580

0,018

3

1,788

0,001

1,996

0,010

1,449

0,014

4

1,729

0,002

1,924

0,011

1,431

0,013

5

1,849

0,006

2,040

0,002

1,385

0,012

6

1,880

0,001

2,138

0,011

1,471

0,015

7

1,820

0,009

2,116

0,022

1,571

0,017

8

1,827

0,010

2,182

0,026

1,588

0,018

9

1,800

0,001

2,003

0,008

1,435

0,013

10

1,733

0,003

1,879

0,003

1,364

0,011

11

1,839

0,005

2,111

0,017

1,526

0,016

12

1,836

0,012

2,158

0,027

1,626

0,019

13

1,640

0,001

1,780

0,006

1,360

0,010

14

1,739

0,006

1,968

0,017

1,489

0,015

15

1,690

0,012

1,955

0,025

1,547

0,016

16

1,846

0,001

2,064

0,008

1,449

0,014
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12.4.3 Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας με και χωρίς τη χρήση του φασματικού μοντέλου
Ο μέσος συντελεστής PSCC μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια των υπολογισμών α) της έντασης
φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι αισθητήρες φωτισμού και β) της εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό
μπορεί να πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε συνδυασμό φασματικής διαπερατότητας υαλοπινάκων
και φασματικής απόκρισης αισθητήρων φωτισμού. Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας
εξετάστηκαν δύο αλγόριθμοι ελέγχου, ο αλγόριθμος κλειστού κύκλου και ολοκληρωτικής λειτουργίας.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες λειτουργικές εξισώσεις των δύο αλγόριθμων
ελέγχου (Πίνακας 9.2).
Τροφοδοτώντας τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου στις αντίστοιχες λειτουργικές εξισώσεις
υπολογίστηκε η στάθμη του τεχνητού φωτισμού δ με βάση το σήμα εξόδου του κάθε εξεταζόμενου
αισθητήρα φωτισμού. Με τη χρήση του συντελεστή PSCC πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις στο
τελικό σήμα εξόδου του κάθε εξεταζόμενου αισθητήρα φωτισμού και της στάθμης τεχνητού
φωτισμού δ. Οι διορθωμένες τιμές χρησιμοποιήθηκαν στις υπολογιζόμενες συναρτήσεις των
εξεταζόμενων συστημάτων έναυσης EDBs. Έτσι υπολογίστηκε η εξοικονόμηση ενέργειας του
συστήματος για κάθε συνδυασμό φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού και φασματικής
διαπερατότητας των υαλοπινάκων. Η μεθοδολογία αυτών των υπολογισμών έχει παρουσιαστεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο.
Στους Πίνακες 12.5 και 12.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας
από τη χρήση των πέντε εξεταζόμενων αισθητήρων φωτισμού με τον αλγόριθμο ελέγχου
ολοκληρωτικής λειτουργίας και κλειστού κύκλου, χωρίς να εξετάζεται η διόρθωση της επίδρασης της
φασματικής τους απόκρισης.
Πίνακας 12.5 Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση των εξεταζόμενων αισθητήρων
φωτισμού με τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας χωρίς να εξετάζεται η διόρθωση της
επίδρασης της φασματικής απόκρισής τους.
Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (%) με αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας χωρίς τη διόρθωση της
επίδρασης της φασματικής απόκρισης
Υαλοπίνακας

Αισθητήρας φωτισμού
1i

2i

3ii

4ii

5iii

1

75,22

75,19

75,49

75,76

75,06

2

75,28

75,26

75,62

75,88

75,34

3

75,62

75,61

75,81

75,99

75,40

4

68,57

68,52

69,70

70,59

67,33

5

76,23

76,21

76,31

76,43

75,91

6

76,04

76,02

76,18

76,35

75,82

7

75,69

75,68

75,95

76,17

75,71

8

73,20

73,17

73,99

74,62

73,34

9

74,74

74,72

74,99

75,23

74,31

10

76,49

76,48

76,57

76,66

76,28

11

75,37

75,35

75,65

75,89

75,26

12

75,18

75,16

75,56

75,86

75,31

13

65,97

65,97

67,07

68,22

64,23

14

75,18

75,17

75,45

75,70

75,12

15

24,15

24,14

26,92

29,58

25,42

16

76,76

76,75

76,86

76,97

76,60
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Πίνακας 12.6 Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση των εξεταζόμενων αισθητήρων
φωτισμού με τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου χωρίς να εξετάζεται η διόρθωση της επίδρασης της
φασματικής απόκρισής τους.
Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (%) με αλγόριθμο κλειστού κύκλου χωρίς τη διόρθωση της επίδρασης της
φασματικής απόκρισης
Υαλοπίνακας

Αισθητήρας φωτισμού
1i

2i

3ii

4ii

5iii

1

62,42

62,42

62,42

62,42

62,42

2

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

3

65,89

65,89

65,89

65,89

65,89

4

33,34

33,34

33,34

33,34

33,34

5

69,94

69,94

69,94

69,94

69,94

6

68,70

68,70

68,70

68,70

68,70

7

66,91

66,91

66,91

66,91

66,91

8

49,26

49,26

49,26

49,26

49,26

9

58,05

58,05

58,05

58,05

58,05

10

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

11

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

12

63,24

63,24

63,24

63,24

63,24

13

30,16

30,16

30,16

30,16

30,16

14

63,24

63,24

63,24

63,24

63,24

15

8,37

8,37

8,37

8,37

8,37

16

73,21

73,21

73,21

73,21

73,21

Στον Πίνακα 12.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας έχοντας
χρησιμοποιήσει τους συντελεστές φασματικών διορθώσεων (PSCCs). Στις τιμές αυτές έχει εξεταστεί
η επίδραση της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων και έχουν συσχετιστεί με την ευαισθησία
του ανθρώπινου ματιού.
Πίνακας 12.7 Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας με τη διόρθωση της φασματικής απόκρισης
των αισθητήρων φωτισμού βάσει της φωτοπικής καμπύλης V(λ) της φασματικής ευαισθησίας του
ανθρώπινου ματιού της CIE.
Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (%)
Αλγόριθμος ελέγχου

Αλγόριθμος

πίνακας

ολοκληρωτικής
λειτουργίας

ελέγχου κλειστού
κύκλου

Αλγόριθμος ελέγχου

Αλγόριθμος

πίνακας

ολοκληρωτικής
λειτουργίας

ελέγχου κλειστού
κύκλου

1

73,65

62,42

9

72,59

58,05

2

74,03

64,00

10

75,84

72,00

3

74,46

65,89

11

74,03

64,00

4

61,37

33,34

12

73,85

63,24

5

75,29

69,94

13

57,88

30,16

6

75,03

68,70

14

73,85

63,24

7

74,69

66,91

15

19,04

8,37

8

70,32

49,26

16

76,14

73,21

Υαλο-

Υαλο-

Σύμφωνα με τις θεωρητικές εξισώσεις λειτουργίας, ο αλγόριθμος ελέγχου κλειστού κύκλου είναι
δυνατόν να αντισταθμίσει την επίδραση διαφορετικών φασματικών αποκρίσεων αισθητήρων
φωτισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται συγκρίνοντας τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας που
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παρουσιάζονται στους Πίνακες 12.7 και 12.8, οι οποίες είναι ίδιες για κάθε περίπτωση. Αυτό δίνει
προβάδισμα στον αλγόριθμο ελέγχου κλειστού κύκλου έναντι του αλγόριθμου ολοκληρωτικής
λειτουργίας, αφού δεν είναι αναγκαίες οι διορθώσεις. Όμως οι λειτουργικές εξισώσεις των
αλγόριθμων είναι θεωρητικές. Στην πράξη τα σφάλματα της επίδρασης της φασματικής απόκρισης
των αισθητήρων μεταφέρονται στη συνολική απόκρισή τους ανεξαρτήτως του τύπου αλγόριθμου.
Παρόλα αυτά ο αλγόριθμος ελέγχου κλειστού κύκλου μεταφέρει τα σφάλματα της επίδρασης της
φασματικής απόκρισης σε μικρότερο ποσοστό [54]. Αυτή η επίδραση μπορεί να μειωθεί στο
ελάχιστο χρησιμοποιώντας τον αναπτυχθέντα αισθητήρα φωτισμού και το μοντέλο βελτιστοποίησης
της θέσης και της χωρικής του απόκρισης του νέου αισθητήρα που περιγράφεται στο επόμενο
κεφάλαιο. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω σε παρόμοιους υπολογισμούς, την καλύτερη ενεργειακή
απόδοση όπως φαίνεται την παρουσιάζει ο αλγόριθμος ολοκληρωτικής λειτουργίας. Αλλά αυτό μόνο
ως προς τα υπολογιζόμενα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας. Εντούτοις, αναλύοντας περαιτέρω τα
αποτελέσματα των προσομοιώσεων, η επάρκεια φωτισμού για τον αλγόριθμο ολοκληρωτικής
λειτουργίας είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αλγόριθμο κλειστού κύκλου.
Στο

Σχήμα

12.23

παρουσιάζονται

οι

μέγιστες

διαφορές

στην

εξοικονόμηση

ενέργειας

χρησιμοποιώντας τις διορθώσεις και χωρίς, για τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας
και όλους τους εξεταζόμενους υαλοπίνακες. Οι χαμηλότερες γραμμές των ραβδογραμμάτων
αντιστοιχούν στην εξοικονόμηση ενέργειας (πραγματική) με διορθωμένη τη φασματική απόκριση των
αισθητήρων με βάση την ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού. Οι ανώτερες γραμμές των
ραβδογραμμάτων αντιστοιχούν στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ανάμεσα στους πέντε
εξεταζόμενους αισθητήρες φωτισμού χωρίς τη διόρθωση της επίδρασης της φασματικής απόκρισής
τους. Συνολικά, η απολύτως μέγιστη ετήσια διαφορά της εξοικονόμησης ενέργειας ήταν 10,5% για
τον αισθητήρα φωτισμού 4ii και τον υαλοπίνακα 13.

Σχήμα 12.23 Διαφορές μεταξύ πραγματικής εξοικονόμησης (με διόρθωση της φασματικής απόκρισης των
αισθητήρων βάσει της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού) και μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας
(χωρίς διόρθωση της επίδρασης της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού).

12.5 Συμπεράσμ ατα
Στο κεφάλαιο αυτό προέκυψαν σημαντικές διαφορές στον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας
σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι η
φασματική απόκριση των αισθητήρων φωτισμού δε λαμβάνεται υπόψιν στη μεθοδολογία των
υπολογισμών. Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος
ολοκληρωτικής λειτουργίας.
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Οι διαφορές στη φασματική απόκριση των περισσότερων αισθητήρων φωτισμού έχει ως
αποτέλεσμα οι αισθητήρες να αποκρίνονται διαφορετικά από έναν αισθητήρα αναφοράς με
φασματική απόκριση αντίστοιχη της ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού. Οι κατασκευαστές των
αισθητήρων φωτισμού διορθώνουν τη φασματική απόκριση των αισθητήρων με τους αλγορίθμους
ελέγχου. Εντούτοις μόνο με τους αλγορίθμους ελέγχου δεν εξαλείφεται οριστικά το σφάλμα της
επίδρασης της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων στη συνολική απόκρισή τους. Επίσης, στα
μοντέλα προσομοίωσης ως φασματική απόκριση των αισθητήρων χρησιμοποιείται η αντίστοιχη τιμή
της ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού, δηλαδή η φωτοπική καμπύλη V(λ).
Λόγω των προηγούμενων περιορισμών, αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο, όπου ενσωματώθηκε μια
μεθοδολογία υπολογισμού της έντασης φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι αισθητήρες φωτισμού με
βάση τη φασματική τους απόκριση. Στο φασματικό μοντέλο έγινε η εισαγωγή των συντελεστών
PSCC και εξετάστηκαν πέντε αισθητήρες φωτισμού και δεκαέξι τύποι υαλοπινάκων. Στα
αποτελέσματα προσδιορίστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ένταση φωτισμού που
αντιλαμβάνονται οι αισθητήρες. Οι τιμές του συντελεστή PSCC που εξάχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν
για τον υπολογισμό της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας. Το φασματικό μοντέλο δίνει τη
δυνατότητα χρήσης διαφορετικών υαλοπινάκων αφού στη μεθοδολογία λαμβάνεται υπόψη η
φασματική διαπερατότητα των υαλοπινάκων.
Σύμφωνα με τις θεωρητικές εξισώσεις λειτουργίας, ο αλγόριθμος ελέγχου κλειστού κύκλου είναι
δυνατόν να αντισταθμίσει την επίδραση διαφορετικών φασματικών αποκρίσεων των αισθητήρων
φωτισμού. Με τον αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής λειτουργίας παρουσιάζονται μεγαλύτερα ποσά
εξοικονόμησης ενέργειας από ότι πραγματικά υπάρχουν. Όμως οι λειτουργικές εξισώσεις των
αλγόριθμων είναι θεωρητικές. Στην πράξη πρέπει να ληφθούν περαιτέρω ενέργειες για την
ελαχιστοποίηση της μετάδοσης των σφαλμάτων από την επίδραση των διαφορετικών φασματικών
αποκρίσεων των αισθητήρων φωτισμού στη συνολική απόκρισή τους.
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Κεφάλαιο 13 ο

Ανάπτυξη μοντέλου υπολογισμού της βέλτιστης
θέσης και χωρι κής απόκρισης των αι σθητήρων φω τισμού

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το μοντέλο υπολογισμού της βέλτιστης θέσης και χωρικής
απόκρισης του νέου αισθητήρα. To προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται σε τρία κριτήρια, τα οποία
σχετίζονται με: α) τις καλύτερες τιμές συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του επίπεδου
εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή, β) τις καλύτερες τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας και γ) τις καλύτερες τιμές επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.
Το μοντέλο χρησιμοποιεί ένα πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, όπου
συνυπολογίζοντας ισάξια τα κριτήρια, επιλέγει τον καλύτερο συνδυασμό αποτελεσμάτων. Με βάση
την καλύτερη τριάδα τιμών το μοντέλο υπολογίζει τη βέλτιστη χωρική απόκριση και θέση
τοποθέτησης του αισθητήρα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις που κάλυψαν
ένα μεγάλο εύρος παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή του φυσικού φωτισμού
σε έναν χώρο. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του μοντέλου έγιναν υπολογισμοί για διαφορετικές
θέσεις τοποθέτησης και πεδία οράσεων του νέου αισθητήρα φωτισμού.

13.1 Εισαγωγή
Η απόδοση ενός συστήματος ρύθμισης της φωτεινής ροής με αισθητήρες φωτισμού εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του επιπέδου εργασίας και της
οροφής, στο σημείο που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας φωτισμού. Στην πράξη η ένταση
φωτισμού στην οροφή μεταφράζεται ως σήμα του αισθητήρα φωτισμού που αντιστοιχεί στην ένταση
φωτισμού που προσλαμβάνει (ή αντιλαμβάνεται) ο ίδιος. Η συσχέτιση αυτή των εντάσεων φωτισμού
μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού αλλά αναλόγως
και το οπτικό του πεδίο. Με την κατάλληλη επιλογή τους μπορεί να βρεθεί η βέλτιστη συσχέτιση των
δύο εντάσεων φωτισμού. Η βέλτιστη συσχέτιση πρέπει να παραμένει σχετικά σταθερή για διάφορες
καταστάσεις ουρανού (αίθριου, νεφοσκεπούς κλπ.) στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της
λειτουργίας του συστήματος φωτισμού. Όμως, η συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του
επιπέδου εργασίας και της οροφής δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για τη βελτίωση της απόδοσης
των αισθητήρων φωτισμού. Σημαντικά κριτήρια είναι και η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η
επάρκεια φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας. Τα κριτήρια αυτά είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και
μεταβάλλονται με τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού και τη μεταβολή του οπτικού του
πεδίου. Η θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού με κριτήριο την καλύτερη τιμή συσχέτισης
των εντάσεων φωτισμού (μεταξύ του επιπέδου εργασίας και της οροφής) δεν αντιστοιχεί με τη θέση
τοποθέτησής του με κριτήριο την καλύτερη τιμή εξοικονόμησης ενέργειας ή επάρκειας φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας. Η επιλογή της θέσης τοποθέτησης του αισθητήρα με μοναδικό κριτήριο
την καλύτερη τιμή συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργία του
συστήματος φωτισμού με χαμηλές τιμές εξοικονόμησης ενέργειας ή σε συνθήκες οπτικής
δυσφορίας.
Στο μοντέλο (Σχήμα 13.1) ως δεδομένα εισόδου χρησιμοποιούνται α) τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
του χώρου και οι οπτικές ιδιότητες των επιφανειών, β) η θέση τοποθέτησης και χωρική απόκριση
του αισθητήρα φωτισμού, γ) τα ωριαία μετεωρολογικά δεδομένα του τόπου, δ) οι αλγόριθμοι ελέγχου
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του αισθητήρα φωτισμού (ρυθμίσεις και λειτουργικές εξισώσεις) και ε) τα χαρακτηριστικά των EDBs
(καμπύλη συσχέτισης της στάθμης του αναγκαίου τεχνητού φωτισμού με την αντίστοιχη κατανάλωση
του συνολικού συστήματος φωτισμού). Εάν χρησιμοποιηθεί αισθητήρας με διαφορετική φασματική
απόκριση από αυτήν της ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού (καμπύλη V(λ)) τότε πραγματοποιείται
διόρθωση της φασματικής του απόκρισης.

Σχήμα 13.1 Σχεδιάγραμμα υπολογιστικών διαδικασιών του μοντέλου βελτιστοποίησης της θέσης του αισθητήρα
στο χώρο και ρύθμισης της χωρικής του απόκρισης.

Αρχικά, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εισόδου (α), (β) και (γ) γίνεται ο υπολογισμός των εντάσεων
φωτισμού στην οροφή και στην επιφάνεια εργασίας καθώς και του αντίστοιχου συντελεστή
προσδιορισμού R2 από τη συσχέτιση μεταξύ των δύο εντάσεων. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τις
υπολογιζόμενες εντάσεις φωτισμού (στην οροφή και στην επιφάνεια εργασίας) και τα δεδομένα
εισόδου (δ) και (ε) υπολογίζεται η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας και η επάρκεια φωτισμού στην
επιφάνεια εργασίας.
Σε κάθε μελετούμενο χώρο εξετάζονται αρκετές θέσεις τοποθέτησης και χωρικές αποκρίσεις του
αισθητήρα φωτισμού. Εάν δοκιμαστούν τρεις πιθανές θέσης τοποθέτησης και τρεις πιθανές χωρικές
αποκρίσεις τότε οι εξεταζόμενες περιπτώσεις είναι εννέα. Έτσι ανάλογα με τις περιπτώσεις
υπολογίζονται και οι αντίστοιχες τιμές για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής του μοντέλου (για κάθε
περίπτωση μια τιμή συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού R2, μια τιμή εξοικονόμησης ενέργειας και
μια τιμή επάρκειας φωτισμού). Το μοντέλο χρησιμοποιεί ένα πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης
αποφάσεων (ELECTRE [97, 98]) και συνυπολογίζοντας ισάξια τα κριτήρια, επιλέγει τον καλύτερο
συνδυασμό αποτελεσμάτων (την καλύτερη “τριάδα” τιμών). Με βάση τον καλύτερο συνδυασμό (στο
συνδυασμό δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται οι μέγιστες τιμές κάποιου από τα τρία κριτήρια)
προτείνεται η βέλτιστη χωρική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού και θέση τοποθέτησής του.
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του μοντέλου πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις που καλύπτουν
ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών τυπικών χώρων και παραγόντων που επηρεάζουν την κατανομή
του φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό τους. Οι τυπικοί χώροι επιλέχθηκαν ανάλογα με τη γεωμετρία
τους και το μέγεθός τους. Η κατανομή του φυσικού φωτισμού εξετάστηκε ως προς το μέγεθος και
τον προσανατολισμό των εξωτερικών ανοιγμάτων. Συνολικά εξετάστηκαν τρεις πιθανές θέσεις
τοποθέτησης και τρία πιθανά οπτικά πεδία του αισθητήρα φωτισμού.

13.2 Περιγρα φή δεδομέ νων εισόδ ου στο μοντέ λο
Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των λογισμικών Radiance και DaySim [82,
117], τα οποία αναφέρονται σε αρκετές ερευνητικές μελέτες αισθητήρων φωτισμού [47, 52, 53 και
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96]. Επιλέχθηκαν τρεις αντιπροσωπευτικοί τύποι χώρων (Σχήμα 13.2), τετράγωνος (1:1),
μακρόστενος (1,5:1) με το εξωτερικό άνοιγμα στη μεγάλη διάσταση (στενός χώρος) και μακρόστενος
(1:1,5) με το εξωτερικό άνοιγμα στη μικρή διάσταση (βαθύς χώρος). Σκοπός ήταν να προσδιοριστεί
η επίδραση της γεωμετρίας του χώρου στην επιλογή της βέλτιστης θέσης και της χωρικής
απόκρισης του αισθητήρα.

Σχήμα 13.2 Όψεις των τριών εξεταζόμενων χώρων με τις αναλογίες τους.

Για κάθε τύπο χώρου, εξετάστηκαν τρεις διαστάσεις (μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος). Οι
διαστάσεις υπολογίστηκαν με βάση το δείκτη χώρου (room index) Κ. Ο δείκτης Κ (εξ. 13.1)
χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός συστήματος τεχνητού φωτισμού [131]. Έτσι περιορίζεται ο
παράγοντας τυχαιότητας στην επιλογή των διαστάσεων κάθε χώρου.

K

WD
(W  D )h

(13.1)

όπου Κ είναι ο δείκτης χώρου (αδιάστατος αριθμός), W το συνολικό μήκος της πρόσοψης του χώρου
με το εξωτερικό άνοιγμα (m), D το συνολικό βάθος του χώρου (m) και h το ύψος ανάμεσα στην
επιφάνεια εργασίας και την οροφή (m). Συνήθως ο δείκτης χώρου Κ κυμαίνεται από 0,6 για πολύ
μικρούς έως 5 για πολύ μεγάλους χώρους. Το μήκος της πρόσοψης του χώρου W μπορεί να
εκφραστεί συναρτήσει του βάθους D ή και αντίστροφα. Έχοντας ορίσει τρεις αναλογίες χώρων, η εξ.
13.1 μπορεί να τροποποιηθεί ως:
για αναλογία χώρου W:D = 1:1

(D W )

W  2 Kh
2,5
W 
Kh
1,5

τότε

για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 ( D  1,5W ) τότε

D

για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 ( W  1,5D ) τότε

(13.2)
(13.3)

2,5
Kh
1,5

(13.4)

Στον Πίνακα 13.1 παρουσιάζονται οι διαστάσεις των χώρων για τρία μεγέθη (μικρός Κ=1, μεσαίος
Κ=1,5 και μεγάλος Κ=2,5) και τρεις αναλογίες τύπου χώρων. Το ύψος των χώρων ήταν 2,80m, το
ύψος της επιφάνειας εργασίας 0,75m, οπότε η τιμή της παραμέτρου h ήταν 2,05m.
Πίνακας 13.1 Διαστάσεις χώρων για διάφορες αναλογίες και τιμές του δείκτη χώρου Κ.
Αναλογίες χώρου
Δείκτης χώρου

1,5:1 (W:D)

Κ

Μήκος W

Βάθος D

Μήκος W

Βάθος D

Μήκος W

Βάθος D

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

1,00

5,13

3,42

4,10

4,10

3,42

5,13

1,50

7,69

5,13

6,15

6,15

5,13

7,69

2,50

12,81

8,54

10,25

10,25

8,54

12,81

1:1 (W:D)

1:1,5 (W:D)

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

249

Κεφάλαιο 13ο Ανάπτυξη μοντέλου υπολογισμού της βέλτιστης θέσης και χωρικής απόκρισης των αισθητήρων

Οι διαστάσεις των εξωτερικών ανοιγμάτων ορίστηκαν με βάση τη μέθοδο των Ghisi και Tinker [132].
Δηλαδή, εξετάστηκε η ενεργειακή απόδοση του χώρου, συσχετίζοντας τα ανεπιθύμητα θερμικά
κέρδη με τα οφέλη από την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Στο Σχήμα 13.3 παρουσιάζονται
οι αναλογίες της επιφάνειας των εξωτερικών ανοιγμάτων ως προς τη συνολική επιφάνεια της
πρόσοψης. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τρεις αναλογίες εξωτερικών ανοιγμάτων 15%, 25% και 35%.

Σχήμα 13.3 Οι αναλογίες των εξεταζόμενων εξωτερικών ανοιγμάτων.

Τα οπτικά χαρακτηριστικά των επιφανειών του χώρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 13.2. Επίσης
στον Πίνακα 13.3 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου αισθητήρα
φωτισμού. Για κάθε θέση του πτυσσόμενου κυλίνδρου (θέση 1 έως 3) δημιουργήθηκε το αντίστοιχο
οπτικό πεδίο (αισθητήρας με ευρεία έως στενή δέσμη αντίστοιχα).
Πίνακας 13.2 Οπτικά χαρακτηριστικά των επιφανειών του χώρου.
Επιφάνειες

Χρώμα

Ανακλαστικότητα

Διαπερατότητα

Οροφή

Μπεζ

0,50

-

Τοίχος

Άσπρο

0,70

-

Καφέ

0,30

-

Διάφανος

-

0,808

Δάπεδο
Υαλοπίνακας εξωτερικού ανοίγματος

Πίνακας 13.3 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των θέσεων του πτυσσόμενου κυλίνδρου και τύπος
αισθητήρα.
Θέση κυλίνδρου

Τύπος αισθητήρα

Διαστάσεις (mm)

1

Ευρύς

12mmΧ5,3mm

2

Μεσαίος

12mmΧ8,6mm

3

Στενός

12mmΧ20mm

Στο Σχήμα 13.4 παρουσιάζονται οι χωρικές αποκρίσεις του νέου αισθητήρα, οι οποίες προκύπτουν
από τις αντίστοιχες θέσεις του πτυσσόμενου κυλίνδρου.

Σχήμα 13.4 Χωρική απόκριση του νέου αισθητήρα με τον πτυσσόμενο κύλινδρο σε διάφορες θέσεις.

Οι τρεις αποστάσεις των θέσεων τοποθέτησης του αισθητήρα (από το εξωτερικό άνοιγμα)
υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αναλογίες σε συνάρτηση με το βάθος του κάθε
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χώρου (Σχήμα 13.5). Η θέση Α βρίσκεται πιο κοντά στο εξωτερικό άνοιγμα (2:8 του βάθους D), η
θέση Β στα 3:8 του βάθους D και η θέση Γ στο κέντρο του χώρου (4:8 του βάθους D). Ως σημείο
αναφοράς της έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας καθορίστηκε το σημείο που βρίσκεται
κάτω από τον αισθητήρα φωτισμού, σε ύψος 0,75m από το δάπεδο. Ο αισθητήρας φωτισμού
προσανατολίστηκε ώστε η κατεύθυνση με τη μέγιστη χωρική απόκριση να στοχεύει την επιφάνεια
εργασίας.

Σχήμα 13.5 Άνοψη χώρου με τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα (X, Y βάθος και πλάτος χώρου).

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν θεωρώντας ανατολικό, βόρειο, δυτικό και νότιο
προσανατολισμό για την εξωτερική πρόσοψη. Τα κλιματικά δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολία ενός
τυπικού χρόνου για την περιοχή της Αθήνας συλλέχθηκαν από το τμήμα Energy Efficiency and
Renewable Energy Department των ΗΠΑ [133]. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν σε ωριαία
βάση για ένα έτος. Στα Σχήματα 13.6 έως 13.8 παρουσιάζεται η διαδικασία επιλογής των δεδομένων
υπολογισμού των προσομοιώσεων στο πρόγραμμα DaySim.

Σχήμα 13.6 Εισαγωγή αρχείου κλιματικών δεδομένων στο DaySim για την περιοχή της Αθήνας, Ελλάδα.

Σχήμα 13.7 Εισαγωγή στο DaySim δεδομένων γεωμετρίας και υλικών χώρου.
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Σχήμα 13.8 Εισαγωγή στο DaySim υπολογιστικών παραμέτρων για το Radiance.

13.3 Υπολογι σμός π αρα μέ τρων του μο ντέ λου
Συνολικά για κάθε χώρο εξετάστηκαν τρεις θέσεις τοποθέτησης και τρία οπτικά πεδία του αισθητήρα
φωτισμού. Με βάση το μοντέλο και εξετάζοντας τους τυπικούς χώρους ως προς τον τύπο και το
μέγεθός τους, το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων και τον προσανατολισμό τους υπολογίστηκαν
οι τιμές των επιλεγμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια με βάση τα αποτελέσματα των οποίων επιλέγεται η
βέλτιστη θέση τοποθέτησης και οπτικό πεδίο του αισθητήρα είναι:


Συντελεστής προσδιορισμού R2 συσχέτισης των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας
εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή.



Εξοικονόμηση ενέργειας.



Επάρκεια φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.

Για κάθε κριτήριο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από τις
προσομοιώσεις. Τα αποτελέσματα αυτά είναι μέρος της διαδικασίας των υπολογισμών του μοντέλου
επιλογής της βέλτιστης θέσης και χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα φωτισμού. Τα
αποτελέσματα σχολιάζονται αναλυτικά στο τέλος του κεφαλαίου.
13.3.1 Συντελεστής προσδιορισμού R2 από τη συσχέτιση έντασης φωτισμού οροφής και
επιφάνειας εργασίας
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού
2
R της συσχέτισης των τιμών της έντασης φωτισμού επιφάνειας εργασίας και αυτής που
προσλαμβάνει ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή για κάθε προσανατολισμό. Οι αντίστοιχες τιμές
παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε μια προσομοίωση στο Παράρτημα Δ. Τα αποτελέσματα
σχολιάζονται αναλυτικά στο τέλος του κεφαλαίου.
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13.3.1.1 Ανατολικός προσανατολισμός
Πίνακας 13.4 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D= 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,436

0,449

0,502

0,511

0,576

0,642

0,562

0,639

0,727

2
3
1
2
3
1
2
3

0,535
0,719
0,521
0,731
0,820
0,780
0,820
0,925

0,681
0,806
0,608
0,691
0,809
0,678
0,802
0,930

0,654
0,750
0,606
0,645
0,822
0,688
0,868
0,956

0,661
0,833
0,694
0,833
0,895
0,799
0,833
0,909

0,766
0,849
0,773
0,813
0,885
0,698
0,786
0,856

0,772
0,834
0,747
0,808
0,925
0,730
0,859
0,940

0,707
0,866
0,756
0,862
0,906
0,813
0,841
0,908

0,802
0,856
0,837
0,885
0,940
0,734
0,810
0,876

0,850
0,916
0,763
0,804
0,901
0,767
0,876
0,942

Πίνακας 13.5 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D= 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,347

0,435

0,476

0,476

0,548

0,625

0,563

0,654

0,728

2
3
1
2
3
1
2
3

0,457
0,606
0,520
0,718
0,771
0,671
0,750
0,891

0,683
0,763
0,563
0,594
0,743
0,618
0,800
0,928

0,552
0,655
0,527
0,629
0,842
0,701
0,872
0,970

0,637
0,753
0,669
0,822
0,879
0,754
0,802
0,905

0,726
0,776
0,706
0,752
0,895
0,750
0,887
0,963

0,714
0,860
0,663
0,770
0,924
0,726
0,778
0,792

0,693
0,802
0,755
0,860
0,903
0,773
0,816
0,915

0,822
0,881
0,794
0,836
0,929
0,775
0,893
0,955

0,807
0,911
0,682
0,763
0,871
0,840
0,936
0,967

2

Πίνακας 13.6 Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D= 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,371

0,437

0,502

0,467

0,510

0,586

0,533

0,686

0,633

2
3
1
2
3
1
2

0,581
0,665
0,491
0,623
0,787
0,651
0,805

0,582
0,781
0,497
0,589
0,818
0,655
0,838

0,585
0,844
0,547
0,709
0,892
0,747
0,790

0,698
0,820
0,696
0,793
0,896
0,682
0,791

0,622
0,773
0,629
0,730
0,905
0,696
0,765

0,651
0,849
0,620
0,814
0,921
0,834
0,942

0,735
0,824
0,753
0,803
0,883
0,704
0,792

0,791
0,888
0,662
0,729
0,864
0,788
0,911

0,665
0,814
0,654
0,809
0,927
0,868
0,947

3

0,939

0,960

0,898

0,902

0,774

0,975

0,863

0,969

0,991
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13.3.1.2 Βόρειος προσανατολισμός
Πίνακας 13.7 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
15%

Αισθητήρας

Κ

25%

φωτισμού

1,0

1,5

2,5

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,723

0,731

0,864

0,730

0,783

0,909

0,758

0,814

0,937

2
3
1
2
3
1
2
3

0,766
0,999
0,753
0,990
0,999
0,996
0,999
0,999

0,968
0,998
0,933
0,999
0,999
0,996
0,998
0,999

0,999
0,999
0,997
0,996
0,999
0,996
0,999
0,999

0,818
1,000
0,802
0,995
0,999
0,997
0,999
0,999

0,981
0,998
0,946
0,998
0,998
0,997
0,999
0,999

0,999
0,999
0,998
0,998
0,999
0,998
0,999
0,999

0,857
1,000
0,836
0,997
1,000
0,998
0,999
0,999

0,989
0,999
0,962
0,998
0,999
0,997
0,999
0,999

0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
0,998
0,999
0,999

Πίνακας 13.8 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,732

0,804

0,971

0,737

0,848

0,982

0,771

0,881

0,991

2

0,820

0,998

0,997

0,870

0,999

0,998

0,902

0,999

0,998

3

0,999

0,999

0,998

0,999

0,999

0,999

1,000

0,999

0,999

1

0,791

0,996

0,994

0,833

0,998

0,995

0,869

0,998

0,996

2

0,999

0,996

0,997

0,999

0,997

0,998

0,999

0,998

0,998

3

0,999

0,998

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

1

0,998

0,996

0,998

0,999

0,997

0,998

0,999

0,998

0,999

2

0,998

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

3

0,999

0,999

0,998

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

Πίνακας 13.9 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,758

0,931

0,995

0,790

0,952

0,996

0,812

0,971

0,997

2
3
1
2
3
1
2
3

0,980
0,999
0,930
0,998
0,999
0,996
0,999
0,999

0,998
0,998
0,994
0,996
0,998
0,997
0,999
0,998

0,994
0,997
0,992
0,998
0,998
0,999
0,999
0,994

0,990
0,999
0,958
0,999
0,999
0,997
0,999
0,999

0,998
0,998
0,995
0,997
0,999
0,998
0,999
0,999

0,994
0,998
0,994
0,999
0,999
0,999
0,999
0,998

0,991
1,000
0,969
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999

0,999
0,999
0,996
0,997
0,999
0,998
0,999
0,999

0,996
0,998
0,994
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
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13.3.1.3 Δυτικός προσανατολισμός
Πίνακας 13.10 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,442

0,455

0,512

0,507

0,588

0,662

0,560

0,651

0,731

2
3
1
2
3
1
2
3

0,542
0,721
0,525
0,736
0,823
0,787
0,828
0,931

0,705
0,820
0,616
0,706
0,814
0,693
0,813
0,931

0,677
0,756
0,636
0,668
0,831
0,702
0,873
0,957

0,659
0,834
0,698
0,845
0,903
0,808
0,839
0,914

0,776
0,854
0,780
0,825
0,890
0,721
0,801
0,862

0,783
0,843
0,756
0,812
0,928
0,735
0,866
0,946

0,711
0,866
0,759
0,867
0,908
0,824
0,850
0,912

0,813
0,861
0,842
0,890
0,942
0,748
0,822
0,882

0,854
0,918
0,772
0,811
0,907
0,776
0,877
0,947

Πίνακας 13.11 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,357

0,444

0,508

0,480

0,557

0,638

0,556

0,654

0,738

2
3
1
2
3
1
2
3

0,474
0,631
0,535
0,732
0,787
0,686
0,762
0,897

0,742
0,775
0,599
0,627
0,774
0,630
0,810
0,931

0,585
0,688
0,539
0,645
0,856
0,745
0,879
0,977

0,649
0,763
0,666
0,826
0,883
0,760
0,811
0,913

0,742
0,783
0,719
0,758
0,903
0,763
0,894
0,964

0,724
0,864
0,683
0,795
0,929
0,738
0,790
0,800

0,697
0,806
0,753
0,860
0,900
0,777
0,818
0,917

0,826
0,884
0,807
0,845
0,936
0,791
0,903
0,961

0,816
0,920
0,698
0,777
0,878
0,840
0,936
0,970

2

Πίνακας 13.12 Συντελεστής προσδιορισμού R της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,376

0,452

0,547

0,469

0,525

0,609

0,542

0,693

0,656

2
3
1
2
3
1
2
3

0,615
0,690
0,504
0,634
0,788
0,675
0,825
0,948

0,608
0,799
0,513
0,597
0,838
0,701
0,853
0,962

0,632
0,862
0,621
0,763
0,905
0,747
0,802
0,904

0,710
0,823
0,717
0,802
0,901
0,701
0,803
0,907

0,642
0,788
0,650
0,749
0,911
0,712
0,778
0,788

0,673
0,858
0,622
0,819
0,927
0,857
0,952
0,984

0,751
0,833
0,754
0,809
0,889
0,720
0,804
0,870

0,800
0,897
0,684
0,748
0,868
0,799
0,910
0,971

0,687
0,829
0,669
0,822
0,934
0,888
0,955
0,994

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

255

Κεφάλαιο 13ο Ανάπτυξη μοντέλου υπολογισμού της βέλτιστης θέσης και χωρικής απόκρισης των αισθητήρων

13.3.1.4 Νότιος προσανατολισμός
Πίνακας 13.13 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,403

0,453

0,509

0,537

0,592

0,623

0,626

0,657

0,684

2
3
1
2
3
1
2
3

0,456
0,621
0,562
0,731
0,838
0,745
0,796
0,931

0,609
0,662
0,611
0,731
0,868
0,703
0,856
0,958

0,711
0,807
0,600
0,676
0,887
0,685
0,570
0,570

0,619
0,758
0,645
0,782
0,863
0,767
0,799
0,900

0,754
0,850
0,720
0,786
0,877
0,743
0,855
0,932

0,744
0,795
0,665
0,709
0,832
0,848
0,961
0,990

0,692
0,807
0,699
0,810
0,864
0,789
0,819
0,907

0,792
0,873
0,747
0,780
0,843
0,767
0,866
0,931

0,754
0,778
0,801
0,865
0,960
0,863
0,951
0,972

Πίνακας 13.14 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,470

0,385

0,435

0,519

0,529

0,637

0,576

0,691

0,720

2
3
1
2
3
1
2
3

0,582
0,798
0,499
0,721
0,763
0,650
0,702
0,860

0,647
0,743
0,562
0,618
0,840
0,578
0,687
0,752

0,559
0,765
0,584
0,776
0,938
0,704
0,811
0,999

0,680
0,826
0,700
0,858
0,923
0,800
0,865
0,959

0,721
0,745
0,733
0,797
0,926
0,735
0,874
0,951

0,753
0,904
0,642
0,796
0,932
0,670
0,633
0,719

0,717
0,842
0,755
0,877
0,929
0,816
0,877
0,964

0,857
0,926
0,776
0,823
0,946
0,813
0,939
0,994

0,786
0,914
0,714
0,823
0,924
0,682
0,637
0,677

Πίνακας 13.15 Συντελεστής προσδιορισμού R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού ανάμεσα στο επίπεδο
εργασίας και στον αισθητήρα φωτισμού για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

0,331

0,383

0,476

0,476

0,576

0,545

0,569

0,623

0,603

2
3
1
2
3
1
2
3

0,501
0,623
0,470
0,578
0,664
0,629
0,811
0,948

0,531
0,699
0,547
0,729
0,933
0,686
0,733
0,999

0,604
0,918
0,758
0,594
0,799
0,947
0,999
0,998

0,661
0,809
0,665
0,762
0,885
0,714
0,847
0,942

0,733
0,884
0,607
0,749
0,923
0,671
0,611
0,689

0,660
0,911
0,741
0,578
0,547
0,852
0,999
0,999

0,744
0,843
0,700
0,764
0,870
0,738
0,850
0,931

0,750
0,870
0,693
0,789
0,917
0,672
0,589
0,596

0,695
0,889
0,686
0,866
0,937
0,813
0,976
0,999
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13.3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα εξοικονόμησης
ενέργειας για κάθε προσανατολισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας α)
τις υπολογιζόμενες εντάσεις φωτισμού (στην οροφή και στην επιφάνεια εργασίας), β) τις λειτουργικές
εξισώσεις των αλγόριθμων ελέγχου των αισθητήρων και γ) τις καμπύλες συσχέτισης της στάθμης
του αναγκαίου τεχνητού φωτισμού με την αντίστοιχη κατανάλωση των EDBs. Οι υπολογιζόμενες
τιμές παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στο Παράρτημα Δ. Τα αποτελέσματα
σχολιάζονται αναλυτικά στο τέλος του κεφαλαίου.
13.3.2.1 Ανατολικός προσανατολισμός
Πίνακας 13.16 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και ανατολικό
προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

1
2
3
1
2
3
1
2
3

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

75,95
75,91
75,53
76,13
75,96
75,95
75,66
75,66
75,59

75,88
75,70
75,55
75,23
74,96
74,87
73,33
73,08
73,33

75,00
74,28
74,22
73,02
72,61
73,04
66,45
67,94
68,60

76,48
76,42
76,32
76,62
76,49
76,50
76,32
76,35
76,30

76,45
76,35
76,37
76,29
76,20
76,16
75,19
75,22
75,19

75,96
75,75
75,80
75,22
75,19
75,22
73,19
73,23
73,68

76,72
76,69
76,59
76,84
76,75
76,75
76,53
76,51
76,49

76,74
76,71
76,66
76,63
76,60
76,59
75,69
75,68
75,64

76,40
76,27
76,25
75,91
75,88
75,85
74,33
74,31
74,38

Πίνακας 13.17 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και ανατολικό
προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

75,59

74,80

72,55

76,32

75,88

75,03

76,63

76,33

75,75

2

75,40

73,69

70,70

76,21

75,70

74,85

76,55

76,19

75,64

3

74,94

73,27

69,96

76,08

75,62

74,61

76,46

76,23

76,22

1

75,44

72,32

66,20

76,22

75,10

72,99

76,56

75,80

74,72

2

75,04

72,16

66,26

76,05

74,94

72,82

76,47

75,76

74,61

3

75,14

71,41

66,38

76,03

74,96

72,98

76,50

75,69

74,81

1

74,12

66,77

52,44

75,71

73,16

66,83

76,11

74,53

71,39

2

73,99

66,63

53,74

75,65

73,64

68,00

76,07

74,59

71,61

3

74,20

67,26

53,29

75,67

72,93

65,70

76,04

74,41

71,58
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Πίνακας 13.18 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και ανατολικό
προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

74,98

72,91

63,77

75,92

74,82

72,01

76,34

75,61

74,28

2

74,32

70,59

61,88

75,64

74,41

70,90

76,14

75,45

73,96

3

73,81

69,25

59,14

75,59

74,10

71,12

76,17

75,56

74,10

1

74,05

64,29

51,87

75,45

72,39

66,12

76,04

74,48

71,29

2

73,26

63,78

53,25

75,25

72,53

67,20

75,96

74,48

71,34

3

73,50

64,07

53,84

75,31

73,18

65,05

75,97

74,31

71,87

1

69,38

52,43

37,15

73,89

65,75

51,54

75,09

70,70

62,13

2

69,96

52,78

34,12

74,16

65,65

49,92

75,16

70,80

61,83

3

69,26

52,36

36,87

73,92

63,70

49,60

75,13

70,87

57,61

13.3.2.2 Βόρειος προσανατολισμός
Πίνακας 13.19 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

75,73

75,70

74,53

76,33

76,46

75,82

76,64

76,75

76,33

2

75,69

75,50

73,73

76,34

76,43

75,68

76,62

76,73

76,26

3

75,40

75,50

73,94

76,32

76,36

75,58

76,61

76,71

76,23

1

75,94

74,78

72,26

76,51

76,22

74,91

76,80

76,67

75,81

2

75,79

74,56

71,27

76,50

76,18

74,86

76,80

76,60

75,82

3

75,76

74,43

71,16

76,53

76,05

74,88

76,76

76,60

75,72

1

75,47

72,13

62,79

76,33

74,90

72,48

76,53

75,49

73,94

2

75,42

72,39

64,24

76,27

75,00

72,30

76,53

75,58

74,23

3

75,46

72,16

65,04

76,25

74,82

72,76

76,55

75,59

73,92

Πίνακας 13.20 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

75,16

72,99

70,73

76,14

75,62

74,65

76,53

76,21

75,62

2

75,05

73,14

68,46

76,07

75,62

74,25

76,49

76,15

75,48

3

74,29

73,04

66,70

76,06

75,40

74,14

76,45

76,06

75,59

1

74,98

70,86

61,11

76,00

74,66

71,67

76,50

75,63

74,17

2

74,54

70,72

61,31

75,93

74,62

72,18

76,47

75,66

74,33

3

74,56

70,84

61,57

75,98

74,60

72,14

76,48

75,65

74,46

1

73,60

61,66

42,33

75,50

72,24

63,87

76,02

74,18

70,48

2

73,59

63,03

46,40

75,49

72,54

64,68

76,08

74,18

70,40

3

73,43

63,96

40,85

75,56

72,94

62,80

76,07

74,06

70,09
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Πίνακας 13.21 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D= 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

74,39

70,16

57,47

75,64

74,42

70,83

76,22

75,38

73,91

2

73,64

68,33

55,62

75,54

73,89

69,21

76,17

75,16

73,36

3

73,07

67,09

53,58

75,43

73,65

68,83

76,01

75,23

73,83

1

73,32

57,92

40,98

75,19

71,16

62,27

75,87

73,93

69,25

2

72,27

57,44

43,47

75,07

71,03

63,25

75,78

74,05

70,76

3

71,81

60,30

40,01

75,08

71,70

62,27

75,72

73,92

70,86

1

65,90

43,70

30,94

73,41

60,39

43,45

76,02

74,18

70,48

2

65,95

43,57

29,44

73,60

61,32

41,23

76,08

74,18

70,40

3

66,65

37,82

26,93

73,69

60,05

41,99

76,07

74,06

70,26

13.3.2.3 Δυτικός προσανατολισμός
Πίνακας 13.22 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

76,02

75,95

75,12

76,51

76,62

76,11

76,75

76,86

76,52

2

76,00

76,00

75,08

76,51

76,58

76,02

76,79

76,91

76,54

3

75,84

75,89

74,92

76,55

76,61

76,00

76,86

76,87

76,50

1

76,15

75,38

74,00

76,66

76,47

75,58

76,90

76,79

76,17

2

76,23

75,35

73,73

76,71

76,46

75,47

76,95

76,78

76,16

3

76,14

75,34

74,05

76,70

76,48

75,52

76,94

76,78

76,17

1

75,94

73,87

69,39

76,53

75,57

74,03

76,71

75,91

74,96

2

75,89

74,02

68,94

76,53

75,52

74,34

76,72

75,95

75,06

3

75,99

74,26

69,97

76,58

75,57

74,19

76,67

75,98

75,11

Πίνακας 13.23 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

75,54

74,72

72,87

76,36

75,94

75,34

76,65

76,43

76,03

2

75,51

74,61

71,24

76,40

75,99

75,28

76,67

76,43

75,91

3

75,34

74,36

72,40

76,33

75,86

75,12

76,64

76,48

75,95

1

75,42

73,31

67,14

76,29

75,40

73,88

76,65

76,05

75,12

2

75,37

73,29

67,07

76,28

75,34

73,94

76,70

76,01

75,15

3

75,38

73,51

67,33

76,32

75,39

73,91

76,70

76,03

75,28

1

74,66

67,28

57,04

75,94

74,07

68,89

76,34

75,08

72,72

2

74,76

67,99

55,27

76,01

74,03

69,14

76,31

75,19

72,75

3

74,84

69,58

50,54

76,05

74,16

68,27

76,38

75,01

72,30
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Πίνακας 13.24 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

74,15

72,49

65,83

75,98

75,17

73,29

76,40

75,84

74,80

2

74,72

71,49

63,95

76,02

74,87

72,09

76,45

75,69

74,62

3

74,50

71,04

62,38

75,93

74,84

71,73

76,33

75,78

74,82

1

74,32

66,43

55,80

75,64

73,45

67,16

76,19

75,04

72,83

2

73,99

64,85

56,06

75,59

73,54

68,31

76,24

74,94

72,95

3

73,62

66,13

50,30

75,58

73,46

67,77

76,28

74,94

72,97

1

70,87

55,72

40,78

74,60

68,48

54,42

75,53

72,18

62,54

2

71,50

53,93

39,12

74,76

67,19

54,82

75,58

72,40

62,65

3

70,29

54,47

34,93

74,86

66,56

55,00

75,46

71,69

61,66

13.3.2.4 Νότιος προσανατολισμός
Πίνακας 13.25 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

76,19

76,16

75,42

76,61

76,65

76,21

76,81

76,87

76,55

2

76,16

76,13

75,31

76,59

76,63

76,16

76,81

76,86

76,54

3

76,10

76,02

75,27

76,54

76,58

76,14

76,75

76,86

76,54

1

76,32

75,66

74,56

76,73

76,51

75,77

76,95

76,78

76,23

2

76,31

75,63

74,37

76,70

76,50

75,71

76,93

76,75

76,27

3

76,29

75,55

74,15

76,67

76,54

75,82

76,94

76,79

76,21

1

76,04

74,56

70,88

76,56

75,76

74,47

76,70

76,08

75,20

2

76,09

74,46

71,05

76,54

75,77

74,45

76,73

76,07

75,11

3

76,10

74,30

70,54

76,56

75,81

74,38

76,71

76,08

75,02

Πίνακας 13.26 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

75,91

75,26

73,97

76,48

76,17

75,58

76,73

76,52

76,10

2

75,85

75,23

73,42

76,47

76,14

75,46

76,70

76,47

76,06

3

75,67

74,91

73,42

76,39

76,03

75,51

76,65

76,43

76,09

1

75,72

74,29

70,81

76,41

75,67

74,55

76,71

76,15

75,42

2

75,77

73,95

70,24

76,37

75,59

74,42

76,71

76,15

75,38

3

75,70

74,29

70,06

76,33

75,63

74,70

76,68

76,15

75,31

1

76,71

76,15

75,42

76,09

74,41

70,57

76,38

75,33

73,33

2

76,71

76,15

75,38

76,10

74,48

70,50

76,39

75,30

73,11

3

76,68

76,15

75,31

76,09

74,34

70,35

76,36

75,36

72,70
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Πίνακας 13.27 Εξοικονόμηση ενέργειας για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

75,45

74,19

70,51

76,20

75,50

74,17

76,50

75,99

75,20

2

75,27

73,51

68,62

76,09

75,38

73,66

76,46

75,93

75,05

3

75,20

73,27

69,10

76,03

75,40

73,23

76,41

75,95

74,93

1

74,95

71,11

59,95

75,91

74,45

71,05

76,30

75,36

73,58

2

74,76

70,73

59,90

75,85

74,23

70,63

76,25

75,31

73,76

3

74,47

68,58

60,41

75,76

74,29

72,22

76,23

75,32

73,53

1

72,64

59,97

44,10

74,92

70,58

57,58

75,69

72,93

66,32

2

72,32

58,14

48,08

75,06

70,59

59,34

75,66

73,16

66,44

3

71,74

58,48

42,23

75,17

70,32

56,39

75,75

72,89

66,09

13.3.3 Επάρκεια φωτισμού
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα επάρκειας φωτισμού
για κάθε προσανατολισμό. Η επάρκεια φωτισμού ορίζεται ως το κλάσμα των ωρών λειτουργίας του
συστήματος ελέγχου φωτισμού, όπου η ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας είναι μεγαλύτερη
από την ένταση φωτισμού αναφοράς (σχεδιασμού) προς το συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας του
συστήματος. Η επάρκεια φωτισμού υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας α) τις υπολογιζόμενες εντάσεις
φωτισμού (στην οροφή και στην επιφάνεια εργασίας) και β) τις λειτουργικές εξισώσεις των
αλγόριθμων ελέγχου των αισθητήρων. Οι υπολογιζόμενες τιμές παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε
περίπτωση στο Παράρτημα Δ. Τα αποτελέσματα σχολιάζονται αναλυτικά στο τέλος του κεφαλαίου.
13.3.3.1 Ανατολικός προσανατολισμός
Πίνακας 13.28 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

83,86

86,05

81,70

85,70

94,96

89,95

92,96

98,58

93,48

2

84,05

91,12

95,97

90,74

95,70

97,48

94,90

96,36

96,82

3

93,70

88,66

93,73

94,38

93,15

92,68

94,38

98,25

95,12

1

85,32

83,64

94,49

87,67

94,85

93,12

92,88

98,47

96,55

2

96,47

93,89

94,99

96,22

95,01

95,18

99,42

98,85

96,49

3

92,41

93,56

92,22

93,59

92,44

93,23

97,64

98,38

95,81

1

98,25

93,23

96,49

98,47

98,52

97,01

97,92

95,62

96,71

2

94,93

95,59

93,48

99,01

95,40

95,59

98,16

95,84

96,99

3

93,75

93,29

90,14

95,56

93,95

93,26

99,10

95,18

93,29
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Πίνακας 13.29 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

79,23

73,37

78,88

84,05

85,97

89,56

88,30

89,45

96,68

2

83,92

91,84

89,97

91,51

94,99

92,90

96,68

97,21

97,40

3

92,96

94,41

93,07

92,08

92,47

95,95

94,41

91,37

93,78

1

82,16

96,79

88,30

87,48

92,68

97,21

91,10

98,11

93,84

2

95,23

92,00

92,22

97,34

96,33

96,27

96,36

95,23

96,03

3

90,52

95,64

92,55

95,70

93,62

95,62

93,64

95,86

92,30

1

97,23

89,73

94,19

97,73

97,67

95,45

98,22

93,89

95,81

2

96,52

93,23

92,27

96,58

91,40

92,55

95,37

95,97

93,64

3

93,67

92,60

92,82

93,56

95,67

95,21

96,47

95,92

93,62

Πίνακας 13.30 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

74,68

81,04

90,33

84,08

84,63

96,41

90,33

91,73

96,08

2

90,44

89,15

92,66

94,19

94,27

95,29

97,51

95,95

96,55

3

92,71

93,56

95,73

92,88

94,38

93,04

94,14

90,25

92,55

1

80,60

93,48

89,34

94,74

96,47

96,33

92,93

95,10

95,78

2

92,27

96,05

90,14

96,74

94,63

91,86

95,59

94,99

93,75

3

88,60

94,03

80,11

91,95

92,05

94,88

93,86

95,56

91,07

1

90,82

90,19

86,14

95,56

95,10

91,62

99,40

97,56

93,97

2

92,82

92,14

92,44

94,79

95,81

94,19

97,23

94,85

91,64

3

94,16

91,95

89,78

95,01

96,33

93,84

93,92

95,10

95,78

13.3.3.2 Βόρειος προσανατολισμός
Πίνακας 13.31 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

91,26

90,77

90,74

97,29

96,96

96,93

99,40

97,01

97,53

2

94,00

92,79

96,38

95,12

96,22

98,58

99,26

95,73

97,04

3

92,47

85,37

91,73

92,74

90,93

95,53

95,62

95,34

95,97

1

96,49

94,99

96,05

99,04

94,79

99,21

99,86

98,74

97,51

2

98,96

95,53

96,85

98,27

94,49

98,49

98,41

98,74

96,27

3

94,58

94,08

95,26

95,89

94,79

94,63

98,22

98,77

96,85

1

99,32

97,23

98,27

100,00

98,66

98,36

98,96

98,33

96,44

2

96,74

94,99

95,21

100,00

98,14

96,08

98,14

97,01

95,62

3

94,25

94,71

94,08

97,70

95,42

92,05

97,95

92,38

95,12
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Πίνακας 13.32 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

88,11

93,86

82,88

97,18

97,42

95,23

98,49

98,74

95,97

2

89,21

92,16

94,47

96,93

93,73

96,88

99,18

98,27

98,44

3

95,78

90,03

95,21

92,68

94,90

95,73

96,00

96,16

91,18

1

94,88

96,66

95,29

98,41

98,00

98,71

98,03

100,00

96,66

2

98,14

92,30

93,92

99,67

96,33

95,01

96,44

97,12

96,49

3

94,36

92,11

94,47

94,03

93,64

94,33

96,08

95,04

92,90

1

96,60

99,01

97,34

98,00

96,88

94,90

99,78

98,71

95,32

2

95,10

96,03

92,99

97,53

95,15

92,79

97,07

96,58

94,68

3

95,64

94,22

95,64

94,03

92,11

94,71

95,15

95,12

93,97

Πίνακας 13.33 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

81,97

75,21

85,37

93,84

91,12

92,36

97,73

95,10

94,58

2

85,62

89,07

89,45

91,95

96,66

96,05

96,05

97,67

99,23

3

92,90

92,16

94,52

92,03

94,08

95,21

96,25

92,85

91,73

1

84,66

95,86

95,21

98,55

98,44

95,42

98,27

97,04

98,00

2

92,68

96,00

92,74

97,42

96,68

91,95

97,78

95,53

92,63

3

93,97

91,97

95,37

93,64

93,15

93,42

95,95

94,77

91,48

1

96,88

93,81

91,75

96,14

95,97

94,00

99,78

98,71

95,32

2

96,74

94,19

92,99

95,34

95,18

96,41

97,07

96,58

94,68

3

95,37

96,14

97,34

92,85

95,37

92,11

95,15

95,12

93,70

13.3.3.3 Δυτικός προσανατολισμός
Πίνακας 13.34 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

92,77

93,26

95,07

97,92

97,62

98,63

99,56

99,07

98,25

2

95,04

93,89

94,49

96,47

97,01

98,90

98,93

96,25

96,74

3

95,45

91,89

94,66

94,66

94,49

96,47

92,22

95,73

96,71

1

97,07

94,85

96,25

99,89

95,40

95,23

100,00

98,19

97,04

2

97,70

95,12

94,16

96,93

95,56

98,36

99,59

99,04

96,96

3

95,92

94,00

91,75

97,56

94,22

94,33

97,42

97,89

95,15

1

99,92

97,40

93,04

99,95

99,48

98,22

98,41

98,11

96,85

2

97,29

96,44

95,18

100,00

98,16

92,79

98,22

97,42

96,25

3

93,15

92,79

93,23

95,26

94,33

94,00

99,53

93,37

91,51
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Πίνακας 13.35 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

92,41

91,48

94,19

98,14

98,66

98,14

99,42

98,05

97,15

2

92,03

92,47

94,55

93,59

96,30

95,45

99,51

99,01

98,85

3

93,81

93,04

90,68

94,05

95,18

96,71

96,47

92,41

91,67

1

95,32

98,14

94,68

98,14

97,45

97,21

98,33

100,00

96,30

2

98,03

94,22

96,47

98,71

97,73

95,97

96,36

97,59

96,63

3

93,89

92,66

94,27

95,53

94,19

94,96

96,66

95,84

93,21

1

98,77

97,37

86,60

99,29

96,79

95,48

98,74

94,38

96,22

2

96,79

96,93

92,11

96,33

95,78

94,16

95,89

95,48

94,19

3

93,59

92,93

95,70

93,10

95,07

95,42

94,16

95,78

94,71

Πίνακας 13.36 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

97,29

87,73

90,55

95,37

91,64

95,53

98,85

96,90

96,93

2

93,51

92,49

93,53

92,79

97,26

96,33

96,71

98,25

98,74

3

93,48

91,78

96,25

93,10

94,71

96,00

97,01

94,41

93,95

1

94,77

90,74

88,47

99,73

96,71

95,45

97,18

96,47

94,85

2

94,58

96,66

87,18

98,55

93,78

93,59

96,93

97,42

93,45

3

94,55

95,29

94,79

94,33

94,38

95,32

92,88

95,51

92,55

1

94,68

87,75

87,07

97,51

91,51

91,56

99,70

97,62

93,64

2

90,30

93,34

89,07

95,78

95,81

89,81

96,11

93,26

94,11

3

94,77

91,70

95,86

93,01

96,27

84,63

96,71

95,34

93,21

13.3.3.4 Νότιος προσανατολισμός
Πίνακας 13.37 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

91,95

91,97

88,63

92,33

96,77

96,55

99,26

98,58

96,36

2

91,48

91,62

93,86

93,81

95,45

98,33

96,82

98,68

95,45

3

91,53

92,03

92,90

95,42

93,51

95,56

96,27

95,75

94,38

1

90,85

92,47

94,30

95,56

95,97

96,49

97,42

98,96

97,59

2

95,62

92,68

93,29

95,81

96,03

98,44

97,89

99,18

95,21

3

94,27

93,45

94,08

99,12

91,10

90,60

96,55

97,10

95,34

1

99,86

94,36

96,68

98,03

96,58

96,96

98,38

97,12

95,15

2

95,32

94,58

95,23

99,97

96,58

94,00

97,34

97,21

98,66

3

92,16

93,81

95,81

95,34

94,60

94,38

97,81

93,32

95,56

264 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Κεφάλαιο 13ο Ανάπτυξη μοντέλου υπολογισμού της βέλτιστης θέσης και χωρικής απόκρισης των αισθητήρων

Πίνακας 13.38 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας
φωτισμού

25%

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

82,63

83,97

81,59

89,73

92,68

92,96

96,88

94,36

95,92

2

84,52

87,78

93,29

91,81

91,75

96,55

98,90

97,07

97,56

3

94,14

93,40

92,49

95,56

94,88

91,86

96,68

96,38

93,12

1

86,33

96,88

91,95

94,82

96,90

96,33

96,25

99,86

97,07

2

95,07

95,07

94,79

98,05

96,99

95,23

95,53

97,34

97,48

3

93,56

92,66

95,01

96,47

93,07

93,73

97,78

94,27

94,79

1

96,25

99,86

97,07

97,37

96,60

95,26

99,01

94,93

95,21

2

95,53

97,34

97,48

94,79

95,34

95,26

96,93

95,37

93,95

3

97,78

94,27

94,79

91,89

95,15

93,97

95,92

92,88

95,10

Πίνακας 13.39 Επάρκεια φωτισμού (%) για αναλογία χώρου W:D = 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος σε σχέση με την εξωτερική πρόσοψη
Κ

1,0

1,5

2,5

15%

Αισθητήρας

25%

φωτισμού

35%

Θέση
Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

1

78,66

73,75

72,33

90,60

86,00

88,47

96,99

92,88

94,41

2

86,82

92,16

94,05

93,56

93,73

94,58

97,40

96,74

97,56

3

90,55

90,71

90,66

94,38

91,73

95,18

96,38

92,88

94,36

1

85,48

89,26

84,08

97,51

94,22

93,62

97,23

95,53

98,38

2

90,44

91,23

89,26

97,07

94,38

93,92

97,45

94,77

91,07

3

92,88

96,25

91,42

94,58

92,38

93,78

96,41

93,23

92,52

1

94,41

86,85

85,15

96,74

92,60

95,67

99,95

95,84

94,52

2

93,56

93,75

90,30

94,88

93,07

90,11

97,37

93,37

95,01

3

95,89

93,95

91,18

92,71

93,86

94,52

94,66

93,32

91,64

13.4 Συμπεράσμ ατα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το μοντέλο υπολογισμού της βέλτιστης θέσης τοποθέτησης και
χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα φωτισμού. Τα τρία κριτήρια για τη βέλτιστη επιλογή τους
είναι:


Η συσχέτιση των τιμών της έντασης φωτισμού μεταξύ του επίπεδου εργασίας και αυτής που
προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή.



Η εξοικονόμηση ενέργειας.



Η επάρκεια φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.

Τα τρία κριτήρια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης
του αισθητήρα φωτισμού και του οπτικού του πεδίου.
Στα Σχήματα 13.9 και 13.10 απεικονίζεται ενδεικτικά η συσχέτιση των τιμών της έντασης φωτισμού
μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή
για τις τρεις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα και τα τρία οπτικά του πεδία για περίπτωση μεγάλου
χώρου με δείκτη Κ=2,5, επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου W:D = 1,5:1 και
νότιο προσανατολισμό εξωτερικής πρόσοψης. Επίσης δίνονται οι εξισώσεις των ευθειών της
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
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γραμμικής τους παλινδρόμησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές προσδιορισμού R2. Σε κάθε σχήμα η
2
καλύτερη τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R ορίζεται από την πυκνότητα των σημείων κοντά
στην ευθεία παλινδρόμησης.

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 13.9 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για τον αισθητήρα
2 στις θέσεις τοποθέτησης Α, Β και Γ (α, β και γ αντίστοιχα).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 13.10 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για τους
αισθητήρες 1, 2 και 3 (α, β και γ αντίστοιχα) στη θέση τοποθέτησης Γ.
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Γενικότερα από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι αισθητήρες με στενότερο οπτικό πεδίο είχαν
2
μεγαλύτερες τιμές συντελεστή προσδιορισμού R σε σχέση με αισθητήρες με ευρύτερο οπτικό πεδίο.
Ομοίως, οι θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα στο βάθος του χώρου παρουσίαζαν καλύτερες τιμές
συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού από τις θέσεις πιο κοντά στο εξωτερικό άνοιγμα του χώρου με
το ίδιο οπτικό πεδίο στον αισθητήρα. Παρόλα αυτά, η συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού μεταξύ
του επιπέδου εργασίας και της οροφής δεν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο για τη βελτίωση της
απόδοσης των αισθητήρων φωτισμού. Το στενό οπτικό πεδίο στους αισθητήρες δημιουργεί
προβληματική λειτουργία, ενώ οι θέσεις στο βάθος των χώρων χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα
επίπεδα φυσικού φωτισμού.
Στα Σχήματα 13.11 και 13.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και
επάρκειας φωτισμού για σύνολο των εξεταζόμενων περιπτώσεων.

Σχήμα 13.11 Εξοικονόμηση ενέργειας και επάρκεια φωτισμού για κάθε θέση τοποθέτησης και οπτικό πεδίο
αισθητήρα για ανατολικό (δεξιά) και βόρειο (αριστερά) προσανατολισμό.

Σχήμα 13.12 Εξοικονόμηση ενέργειας και επάρκεια φωτισμού για κάθε θέση τοποθέτησης και οπτικό πεδίο
αισθητήρα για δυτικό (δεξιά) και νότιο (αριστερά) προσανατολισμό.

Τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν σε σχέση με τη θέση τοποθέτησης και το οπτικό πεδίο του
αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού. Κάθε ομάδα αποτελεσμάτων περιλαμβάνει όλους τους
εξεταζόμενους τύπους χώρων, μεγέθη χώρων και μεγέθη των εξωτερικών ανοιγμάτων. Για
παράδειγμα, ο μπλε ρόμβος αντιστοιχεί σε όλες τις περιπτώσεις χώρων με τον αισθητήρα 1
τοποθετημένο στη θέση Α. Σε κάθε γράφημα η καταλληλότερη επιλογή θέσης τοποθέτησης και
οπτικού πεδίου του αισθητήρα ορίζεται από τις υψηλότερες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και
επάρκειας φωτισμού για κάθε ομάδα σημείων. Δηλαδή θα ορίζεται από το πόσο προσεγγίζει η κάθε
ομάδα σημείων την άνω αριστερά περιοχή του γραφήματος σε σχέση με κάποια άλλη. Όπως
παρουσιάζεται από τα σχήματα, δεν υπάρχει ένας καθορισμένος κανόνας για την επιλογή της
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βέλτιστης θέσης τοποθέτησης του αισθητήρα ή του οπτικού του πεδίου, οπότε κάθε περίπτωση
πρέπει να εξετάζεται χωριστά και όχι συνολικά.
Για παράδειγμα στις περιπτώσεις με νότιο προσανατολισμό της εξωτερικής πρόσοψης, τις
μεγαλύτερες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας παρουσίασαν όλοι οι αισθητήρες στη θέση τοποθέτησης
Α (71,7% έως 79,9%) ανεξάρτητα με το οπτικό τους πεδίο. Εντούτοις, η επιλογή της θέσης Α έρχεται
γενικότερα σε αντίθεση με το κριτήριο επιλογής που βασίζεται στη συσχέτιση των εντάσεων
φωτισμού. Σχετικά με την επάρκεια φωτισμού τις μεγαλύτερες τιμές παρουσίασε ο αισθητήρας 3
ανεξάρτητα με τη θέση τοποθέτησής του (90,6% έως 99,1%). Η απολύτως μέγιστη διαφορά στην
εξοικονόμηση ενέργειας ήταν 30,4%, για τον ίδιο χώρο, δοκιμάζοντας διαφορετικά οπτικά πεδία και
θέσεις τοποθέτησης του αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού, ενώ στην επάρκεια φωτισμού ήταν
21,7%. Οι μεγάλες αυτές διαφορές καθιστούν αναγκαία τη χρήση του μοντέλου, αφού η μεταβολή
της θέσης τοποθέτησης ή του οπτικού πεδίου του αισθητήρα επιδρούν διαφορετικά στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στην επάρκεια φωτισμού.
2

Στο κεφάλαιο αυτό υπολογίστηκαν οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R της γραμμικής
συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας και επάρκειας φωτισμού των τριών
κριτηρίων του μοντέλου μεταβάλλοντας το οπτικό πεδίο και τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα
φωτισμού για κάθε χώρο. Τα αντίρροπα αποτελέσματα μεταξύ των κριτηρίων επιβεβαίωσαν την
αναγκαιότητα της χρήσης του μοντέλου για τη βελτίωση της απόδοσης ενός συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού.
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Κεφάλαιο 14 ο

Αποτελέσματα μον τέλου βελτιστοποίησης της θέσης
και ρύθμι σης της χωρικής απόκρι σης των αισθητήρων φωτι σμού

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου βελτιστοποίησης
της θέσης των αισθητήρων φωτισμού στο χώρο και ρύθμισης της χωρικής τους απόκρισης για ένα
σύνολο 108 διαφορετικών περιπτώσεων. Οι υπολογιζόμενες τιμές των τριών κριτηρίων του
2
μοντέλου, α) τιμές συντελεστή προσδιορισμού R της γραμμικής συσχέτισης των εντάσεων
φωτισμού μεταξύ του επίπεδου εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή, β)
της εξοικονόμησης ενέργειας και γ) της επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας, εισάγονται σε
ένα πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων. Η τελική επιλογή για τη βέλτιστη θέση και το
κατάλληλο οπτικό πεδίο του αισθητήρα φωτισμού με το πολυκριτηριακό σύστημα αποτελεί μέρος
των διαδικασιών υπολογισμού του προτεινόμενου μοντέλου.

14.1 Εισαγωγή
Το σύνολο των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκε αφορούσε στις περιπτώσεις διαφορετικών
τύπων και μεγεθών χώρων, διαφορετικών διαστάσεων εξωτερικών ανοιγμάτων και
προσανατολισμών εξωτερικής πρόσοψης (γεωμετρικά δεδομένα). Στις προσομοιώσεις αυτές
χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού (θέση
τοποθέτησης και οπτικό πεδίο αισθητήρα), τα ωριαία μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή της
Αθήνας, οι αλγόριθμοι ελέγχου του αισθητήρα φωτισμού (ρυθμίσεις και λειτουργικές εξισώσεις των
αλγόριθμων ελέγχου του αισθητήρα) και τα χαρακτηριστικά των EDBs (συσχέτιση της στάθμης του
αναγκαίου τεχνητού φωτισμού με την αντίστοιχη κατανάλωση του συνολικού συστήματος
φωτισμού).

Σχήμα 14.1 Σχηματική απεικόνιση των υπολογιστικών διαδικασιών του μοντέλου για την επιλογή της βέλτιστης
θέσης τοποθέτησης και του κατάλληλου οπτικού πεδίου για κάθε αισθητήρα φωτισμού.
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Εν συνεχεία υπολογίστηκαν οι τιμές των τριών κριτηρίων του μοντέλου, δηλαδή: α) οι τιμές του
2
συντελεστή προσδιορισμού R της γραμμικής συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του
επίπεδου εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή (C1), β) η
εξοικονόμηση ενέργειας (C2) και γ) η επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας (C3) για το
σύνολο των εξεταζόμενων περιπτώσεων. Οι υπολογιζόμενες τιμές για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα
κριτήρια, εισαχθήκανε στο πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ΕLECTRE [97, 98]
(Σχήμα 14.1).
Η πολυκριτηριακή μέθοδος ΕLECTRE που ενσωματώθηκε στο μοντέλο χρησιμοποιεί τεχνικές που
βασίζονται στη σχέση επικράτησης μεταξύ πιθανών επιλογών. Τα στάδια απόφασης της ΕLECTRE
παρουσιάζονται στο Σχήμα 14.2. Για την επιλογή των τριών κριτηρίων (C1-C3) έγινε έλεγχος
μονοτονίας, επάρκειας και μη πλεονασμού ώστε η οικογένεια των κριτηρίων να είναι συνεπής. Τα
κριτήρια είναι ανεξάρτητα και αντίρροπα, δηλαδή καμία λύση δεν είναι εμφανής και μονοσήμαντη.

Σχήμα 14.2 Στάδια απόφασης ELECTRE.

Το σύνολο των επιλογών ορίστηκε από τρεις θέσεις τοποθέτησης του αναπτυσσόμενου αισθητήρα
φωτισμού στην οροφή (θέσεις Α, Β και Γ) σε συνδυασμό με τρία προσαρμοζόμενα οπτικά πεδία
(αισθητήρας 1, 2 και 3). Έτσι εξετάστηκαν συνολικά εννέα (P1-P9) εναλλακτικές επιλογές (Πίνακας
14.1). Η μέθοδος ΕLECTRE περιλαμβάνει επίσης επιλογή με βάρη για τα κριτήρια. Στους
υπολογισμούς της παρούσας διατριβής τα βάρη των τριών κριτηρίων θεωρήθηκαν ίσα.
Πίνακας 14.1 Περιγραφή των εννέα εναλλακτικών επιλογών (P1-P9) που εξετάστηκαν.
Ρ

Κάλυμμα

Θέση

Επιλογή

Ρ

Κάλυμμα

Θέση

Επιλογή

Ρ

Κάλυμμα

Θέση

Επιλογή

Ρ1

1

Α

1Α

2

Α

2Α

Α

3Α

1

Β

1Β

2

Β

2Β

Ρ7
Ρ8

3

Ρ2

Ρ4
Ρ5

3

Β

3Β

Ρ3

1

Γ

1Γ

Ρ6

2

Γ

2Γ

Ρ9

3

Γ

3Γ

Η μέθοδος ΕLECTRE πραγματοποιεί συγκρίσεις ανά ζεύγη εναλλακτικών επιλογών και υπολογίζει
δείκτες συμφωνίας και ασυμφωνίας μεταξύ των ζευγών. Στόχος είναι η δημιουργία δυο πυρήνων
επιλογών (ένας με δείκτες συμφωνίας και ένας με δείκτες ασυμφωνίας) για κάθε εξεταζόμενη
περίπτωση. Η επιλεγμένη λύση αντιστοιχεί στη μοναδική εναλλακτική επιλογή, όπου ο αντίστοιχος
δείκτης συμφωνίας της είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το ανώτερο κατώφλι συμφωνίας και ταυτόχρονα
ο δείκτης ασυμφωνίας της είναι μικρότερος ή ίσος με το κατώτερο κατώφλι ασυμφωνίας.

14.2

Παράδειγμα

επιλο γής

για

την

επιλογή

της

βέ λτιστης

θέ σης

τοποθέ τησης και ρύθμισης οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμ ού
μέ σω ELECT RE
Στον Πίνακα 14.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις
(περίπτωση μικρού Κ=1, τετράγωνου χώρου με κλίμακα διαστάσεων W:D 1:1, επιφάνεια εξωτερικού
ανοίγματος 35% ως προς τη συνολική πρόσοψη σε νότιο προσανατολισμό). Τα αποτελέσματα
παρουσιάζουν τις εννέα εναλλακτικές επιλογές (P1-P9) για κάθε κριτήριο (C1-C3) του μοντέλου,
δηλαδή εννέα τιμές για τη συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του επίπεδου εργασίας και
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αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή (C1), εννέα τιμές για την εξοικονόμηση
ενέργειας (C2) και εννέα τιμές για την επάρκεια φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας (C3).
Πίνακας 14.2 Αποτελέσματα εναλλακτικών επιλογών (Ρ1-Ρ9) για τα τρία επιλεγμένα κριτήρια (C1C3) του μοντέλου. Με έντονη σκίαση οι μέγιστες τιμές για κάθε επιλεγμένο κριτήριο και κόκκινη η
βέλτιστη εναλλακτική επιλογή με βάση το μοντέλο. (Περίπτωση μικρού χώρου Κ=1, με ποσοστό
επιφάνειας εξωτερικού ανοίγματος 35% ως προς την εξωτερική πρόσοψη, με κλίμακα χώρου (W:D)
1:1 και νότιο προσανατολισμό εξωτερικής πρόσοψης.)
Εναλλακτικές επιλογές (Ρ1-Ρ9)
Ρ

Περιγραφή

Κριτήρια (C1-C3)
Τιμές συντελεστή
2
προσδιορισμού R

Εξοικονόμηση
ενέργειας (%)

Επάρκεια
φωτισμού (%)

C1

C2

C3

Ρ1

Αισθητήρας 1 Θέση Α

0,576

76,73

96,88

Ρ2

Αισθητήρας 1 Θέση Β

0,691

76,52

94,36

Ρ3

Αισθητήρας 1 Θέση Γ

0,720

76,10

95,92

Ρ4

Αισθητήρας 2 Θέση Α

0,717

76,70

98,90

Ρ5

Αισθητήρας 2 Θέση Β

0,857 √

76,47 √

97,07 √

Ρ6

Αισθητήρας 2 Θέση Γ

0,786

76,06

97,56

Ρ7

Αισθητήρας 3 Θέση Α

0,842

76,65

96,68

Ρ8

Αισθητήρας 3 Θέση Β

0,926

76,43

96,38

Ρ9

Αισθητήρας 3 Θέση Γ

0,914

76,09

93,12

Λαμβάνοντας υπόψη ως μοναδικό κριτήριο τις τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2 της
γραμμικής συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού η βέλτιστη επιλογή θα ήταν αυτή του αισθητήρα 3
στη θέση Β (0,926). Αντίστοιχα, για το κριτήριο της εξοικονόμησης ενέργειας, θα επιλεγόταν ο
αισθητήρας 1 (με προσαρμοσμένο το ευρύ οπτικό πεδίο) στη θέση Α (76,73%), ενώ για το κριτήριο
της επάρκειας φωτισμού θα επιλεγόταν ο αισθητήρας 2 τοποθετημένος στη θέση Α (98,90%).
Εντούτοις, σύμφωνα με το μοντέλο, η βέλτιστη επιλογή είναι αυτή του αισθητήρα 2 (με
προσαρμοσμένο το μεσαίο οπτικό πεδίο) στη θέση Β. Οι υπολογιζόμενες τιμές των τριών κριτηρίων
για τη βέλτιστη επιλογή με βάση το μοντέλο είναι: 0,857 (C1), 76,47% (C2) και 97,07% (C3). Στο
Σχήμα 14.3 παρουσιάζονται τα εύρη τιμών των τριών κριτηρίων για το σύνολο των εναλλακτικών
επιλογών καθώς και οι επιλεγμένες τιμές σύμφωνα με το μοντέλο για το εξεταζόμενο παράδειγμα.

Σχήμα 14.3 Εύρη τιμών των τριών κριτηρίων για το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών και επιλεγμένες τιμές
με βάση το μοντέλο για το εξεταζόμενο παράδειγμα. (μικρός χώρος με δείκτη Κ=1, με ποσοστό επιφάνειας
εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου (W:D) 1:1 με νότιο προσανατολισμό εξωτερικής πρόσοψης.)
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Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, με την προσαρμογή της μεθόδου ELECTRE στο μοντέλο
επιλέχθηκε ο καλύτερος συνδυασμός αποτελεσμάτων. Στη βέλτιστη επιλεγμένη εναλλακτική
ενσωματώθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη τιμή του κριτηρίου C1, η πέμπτη του C2 και η τρίτη τιμή του
C3 από ένα σύνολο εννέα εναλλακτικών επιλογών για κάθε κριτήριο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα
το εύρος τιμών του κριτηρίου C2 είναι μικρό. Στα άλλα δυο κριτήρια που το εύρος τιμών είναι
μεγαλύτερο, η επιλεγμένη τιμή του μοντέλου είναι κοντά στις μέγιστες τιμές των κριτηρίων (δεύτερη
επιλογή στο C1 και τρίτη επιλογή στο C3). Η διαδικασία υπολογισμών του μοντέλου επαναλήφθηκε
για το σύνολο των υπόλοιπων περιπτώσεων.

14.3 Ομαδοποιημέ να αποτελέ σματα μοντέ λου για την ε πιλο γή της
βέ λτιστης θέ σης τοποθέτησης και ρύθμισης οπτικού πεδίου του
αισθητήρα φωτισμ ού
14.3.1 Συνολικά αποτελέσματα
Συνολικά εξετάστηκαν 108 περιπτώσεις τυπικών χώρων. Οι διαφορετικές περιπτώσεις
διαμορφώθηκαν από ένα σύνολο παραμέτρων που επιδρούν στη μεταβολή της κατανομής του
φυσικού φωτισμού σε έναν εσωτερικό χώρο, όπως:


Προσανατολισμός εξωτερικών ανοιγμάτων (τέσσερις περιπτώσεις: ανατολικός, βόρειος, δυτικός
και νότιος).



Μέγεθος εξωτερικών ανοιγμάτων (τρία ποσοστά επιφάνειας: 15%, 25% και 35%).



Μέγεθος χώρου (τρεις δείκτες χώρου: μικρός Κ=1, μεσαίος Κ=1,5 και μεγάλος Κ=2,5).



Τύπος χώρου (τρεις αναλογίες W:D : 1,5:1, 1:1, 1:1,5).

Το μοντέλο εφαρμόσθηκε για κάθε μια από τις 108 περιπτώσεις και υπολογίστηκαν 9 εναλλακτικές
επιλογές (συνδυασμός τριών πιθανών θέσεων τοποθέτησης και τριών πιθανών οπτικών πεδίων του
αισθητήρα φωτισμού, Ρ1-P9) για κάθε ένα από τα τρία κριτήρια (C1-C3).
Στους Πίνακες 14.3 έως 14.8 παρουσιάζονται αναλυτικά οι τελικές επιλεγμένες θέσεις τοποθέτησης
και οπτικά πεδία με βάση το προτεινόμενο μοντέλο για κάθε τυπικό χώρο. Επίσης παρουσιάζονται
οι αντίστοιχες επιλογές εφόσον το μοναδικό κριτήριο επιλογής ήταν α) οι μέγιστες τιμές συντελεστή
προσδιορισμού R2 ανάμεσα στις εντάσεις φωτισμού οροφής και επίπεδου εργασίας ή β) οι μέγιστες
τιμές εξοικονόμησης ενέργειας ή γ) οι μέγιστες τιμές επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας
για τις ίδιες εξεταζόμενες περιπτώσεις των επιλεγμένων τυπικών χώρων.
Ανατολικός προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Πίνακας 14.3 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό προσανατολισμό
με βάση το προτεινόμενο μοντέλο.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ
1,0
1,5
2,5

15%

25%

35%

3Α
2Α
2Α

3Β
3Α
2Α

3Β
2Α
3Α

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%
25%
35%
15%
3Α
3Α
3Α

2Β
3Α
3Β

3Β
3Β
3Α

3Β
3Β
3Α

25%

35%

3Α
2Α
3Α

3Α
3Α
2Α
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Πίνακας 14.4 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό προσανατολισμό
με βάση τις μέγιστες τιμές R2 ανάμεσα στις εντάσεις φωτισμού οροφής και επίπεδου εργασίας.
Δείκτης χώρου
Κ

Αναλογία χώρου (W:D)
1:1

1,5:1
35%

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%
25%
35%
15%

15%

25%

1,0

3Β

3Β

3Γ

3Α

3Β

3Γ

1,5
2,5

3Γ
3Γ

3Γ
3Γ

3Β
3Γ

3Γ
3Γ

3Γ
3Β

3Β
3Γ

25%

35%

3Γ

3Γ

3Β

3Γ
3Β

3Γ
3Γ

3Γ
3Γ

Πίνακας 14.5 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό προσανατολισμό
με βάση τις μέγιστες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

1:1,5

15%

25%

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
35%
15%
25%
35%
15%

25%

35%

1Α
1Α
1Α

1Α
1Α
2Α

1Β
1Α
1Α

1Α
1Α
2Α

1Α
1Α
2Α

Κ
1,0
1,5
2,5

3Γ
1Α
3Α

3Γ
1Α
1Α

1Α
1Α
1Α

1Α
1Α
2Α

Πίνακας 14.6 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με ανατολικό προσανατολισμό
με βάση τις μέγιστες τιμές επάρκειας φωτισμού.
Δείκτης χώρου
Κ

1,5:1

Αναλογία χώρου (W:D)
1:1
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
35%
15%
25%
35%
15%

1:1,5

15%

25%

25%

35%

1,0

2Γ

2Γ

1Β

3Α

3Β

2Γ

3Γ

1Γ

2Α

1,5
2,5

2Α
1Α

2Α
2Α

2Α
3Α

1Β
1Α

2Α
1Α

1Β
1Α

2Β
3Α

2Α
3Β

1Γ
1Α

Βόρειος προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Πίνακας 14.7 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με βόρειο προσανατολισμό με
βάση το προτεινόμενο μοντέλο.
Δείκτης χώρου
Κ
1,0
1,5
2,5

Αναλογία χώρου (W:D)
1:1

1,5:1
15%

25%

35%

3Α
2Α
2Α

2Β
2Α
2Α

2Α
3Β
3Α

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%
25%
35%
15%
3Γ
2Α
3Α

3Γ
2Α
2Α

2Α
1Β
2Α

3Α
3Α
3Α

25%

35%

2Β
2Α
2Α

3Α
2Α
2Α

Πίνακας 14.8 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με βόρειο προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές R2 ανάμεσα στις εντάσεις φωτισμού οροφής και επίπεδου εργασίας.
Δείκτης χώρου
Κ
1,0
1,5
2,5

Αναλογία χώρου (W:D)
1:1

1,5:1

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

3Α
3Α
2Β

3Α
3Α
3Γ

3Α
3Α
3Α

3Γ
3Α
3Α

3Γ
3Α
3Α

3Α
3Α
3Α

3Α
3Α
3Α

3Α
3Α
3Α

3Α
3Γ
3Α
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Πίνακας 14.9 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με βόρειο προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας.
Δείκτης χώρου
Κ

Αναλογία χώρου (W:D)
1:1

1,5:1

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%
25%
35%
15%

15%

25%

35%

1,0

1Α

1Β

1Β

3Γ

3Γ

1Α

1,5
2,5

1Α
1Α

3Α
1Α

2Α
3Α

1Α
1Α

1Α
3Α

1Α
2Α

25%

35%

1Α

1Α

1Α

1Α
3Α

1Α
3Α

1Α
2Α

Πίνακας 14.10 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με βόρειο προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές επάρκειας φωτισμού.
Δείκτης χώρου
Κ

1,5:1

Αναλογία χώρου (W:D)
1:1
Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
35%
15%
25%
35%
15%

1:1,5

15%

25%

25%

35%

1,0

2Γ

2Γ

1Α

3Β

1Β

2Α

3Γ

2Β

2Γ

1,5
2,5

2Α
1Α

1Γ
1Α

1Α
1Α

2Α
1Β

2Α
1Α

1Β
1Α

2Β
3Γ

1Α
2Γ

1Α
1Α

Δυτικός προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Πίνακας 14.11 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με δυτικό προσανατολισμό με
βάση το προτεινόμενο μοντέλο.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

1,0

3Α

2Β

2Β

1,5

2Α

3Α

2Α

3Γ

3Γ

2Α

3Α

3Β

3Α

2Α

2Α

3Α

3Β

1Α

3Β

2,5

2Α

3Α

3Α

3Α

2Β

3Β

3Β

3Α

3Α

Πίνακας 14.12 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με δυτικό προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές R2 ανάμεσα στις εντάσεις φωτισμού οροφής και επίπεδου εργασίας.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

1,0

3Β

1,5

3Γ

2,5

3Γ

35%

15%

25%

35%

3Β

3Γ

3Α

3Γ

3Β

3Γ

3Β

3Γ

3Γ

3Γ

3Β

3Γ

3Β

3Γ

3Γ

3Γ

3Γ

3Γ

3Γ

3Β

3Γ

3Β

3Γ

3Γ

Πίνακας 14.13 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με δυτικό προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

1,0

1Α

1Β

2Β

3Γ

3Γ

2Α

2Α

2Α

2Α

1,5

2Α

2Α

2Α

1Α

3Α

3Α

1Α

1Α

3Α

2,5

3Α

3Α

2Α

3Α

3Α

3Α

2Α

3Α

2Α
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Πίνακας 14.14 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με δυτικό προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές επάρκειας φωτισμού.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

1,0

3Α

2Γ

1Α

2Γ

1Β

2Α

1Α

2Β

1Α

1,5

2Α

1Α

1Α

1Β

2Α

1Β

2Β

1Α

2Β

2,5

1Α

2Α

3Α

1Α

1Α

1Α

3Γ

1Α

1Α

Νότιος προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Πίνακας 14.15 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με νότιο προσανατολισμό με
βάση το προτεινόμενο μοντέλο.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

1,0

3Β

2Β

2Β

1,5

2Α

3Α

3Β

3Γ

3Γ

2Β

3Β

3Β

2Α

2Α

2Α

3Α

3Β

1Α

3Α

2,5

1Α

2Β

3Α

3Α

2Β

2Α

3Α

2Α

2Α

Πίνακας 14.16 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με νότιο προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές R2 ανάμεσα στις εντάσεις φωτισμού οροφής και επίπεδου εργασίας.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

1,0

3Γ

3Β

3Β

3Γ

3Β

3Α

1,5

3Γ

3Β

3Γ

3Γ

3Γ

3Β

3Γ

3Γ

3Γ

3Β

3Β

3Γ

2,5

3Β

3Γ

3Γ

3Γ

3Α

3Β

3Β

2Γ

3Γ

Πίνακας 14.17 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με νότιο προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

1,0

1Α

2Β

2Β

1,5

1Α

1Α

1Α

3Γ

3Γ

1Α

1Α

1Α

1Α

1Α

1Α

1Α

1Α

1Α

1Α

2,5

3Α

1Α

2Α

1Α

2Α

2Α

1Α

3Α

3Α

Πίνακας 14.18 Βέλτιστη εναλλακτική επιλογή (Ρ1-Ρ9) για τις περιπτώσεις με νότιο προσανατολισμό με
βάση τις μέγιστες τιμές επάρκειας φωτισμού.
Αναλογία χώρου (W:D)
Δείκτης χώρου

1,5:1

1:1

Κ

1:1,5

Ποσοστό εξωτερικού ανοίγματος
15%

25%

35%

15%

25%

35%

15%

25%

35%

1,0

2Γ

2Γ

1Α

3Γ

3Γ

2Α

2Γ

3Γ

2Γ

1,5

2Α

3Α

2Β

2Β

2Α

2Β

3Β

1Α

1Γ

2,5

1Α

2Α

2Γ

2Β

1Α

1Α

3Α

1Α

1Α
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Στο Σχήμα 14.4 παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9) για το
σύνολο των περιπτώσεων, με βάση α) τα αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του συντελεστή
προσδιορισμού R2 της γραμμικής συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του επίπεδου
εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή, γ) τις τιμές εξοικονόμησης
ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.

α

γ

β

δ

Σχήμα 14.4 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα
2
αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας
φωτισμού (δ).

Στα Σχήματα 14.5 και 14.6 παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών ως
προς το επιλεγμένο οπτικό πεδίο (αισθητήρας 1 έως 3) και τη θέση τοποθέτησης (θέση Α έως Γ) του
αισθητήρα, στο σύνολο των περιπτώσεων, με βάση α) τα αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές
του συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας.

α

γ

β

δ

Σχήμα 14.5 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ)
και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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α

β

γ

δ

Σχήμα 14.6 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
2
σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης
ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των τελικών εναλλακτικών επιλογών του μοντέλου (συνδυασμός των
κριτηρίων επιλογής) με βάση τα αποτελέσματα για κάθε κριτήριο ξεχωριστά (ως μοναδικά κριτήρια
επιλογής) προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους (Σχήμα 14.4). Με βάση το μοντέλο
η εναλλακτική επιλογή 3Α επικράτησε στο 32% των περιπτώσεων, η 2Α στο 31%, η 3Β στο 17% και
η 2Β στο 10%. Οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις περιορίστηκαν στο 10% των συνολικών
περιπτώσεων με τις 1Γ και 2Γ να μην έχουν επιλεχθεί καθόλου. Με βάση τα αποτελέσματα του
κριτηρίου C1 η εναλλακτική επιλογή 3Γ επικράτησε στο 50% των περιπτώσεων, η 3Β στο 25%, η 3Α
στο 24% και η 2Γ στο 1%. Οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις δεν επιλέχθηκαν καθόλου. Με βάση τα
αποτελέσματα του κριτηρίου C2 η εναλλακτική επιλογή 1Α επικράτησε στο 50% των περιπτώσεων,
η 2Α στο 19% και η 3Α στο 17%. Οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις περιορίστηκαν στο 14% των
συνολικών περιπτώσεων με τις 3Β, 1Γ, 2Γ και 3Γ να μην έχουν επιλεχθεί καθόλου. Με βάση τα
αποτελέσματα του κριτηρίου C3 η εναλλακτική επιλογή 1Α επικράτησε στο 32% των περιπτώσεων,
η 2Α στο 18%, η 2Γ στο 13% και η 1Β στο 11%. Οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις περιορίστηκαν
σχεδόν ισόποσα στο 26% των συνολικών περιπτώσεων.
Ομοίως οι τελικές επιλογές ως προς το οπτικό πεδίο (Σχήμα 14.5) και τη θέση τοποθέτησης (Σχήμα
14.6) του αισθητήρα διαφέρουν μεταξύ των αποτελεσμάτων του μοντέλου και των κριτηρίων εφόσον
θεωρούνται μοναδικά κριτήρια επιλογής. Με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου το οπτικό πεδίο
του αισθητήρα 3 επικράτησε στο 55% των περιπτώσεων, το οπτικό πεδίο 2 στο 41%, ενώ το οπτικό
πεδίο 1 μόλις στο 4%. Με βάση α) το κριτήριο C1 οι αντίστοιχες τιμές ήταν 99%, 1% και 0%, β) το
κριτήριο C2 ήταν 24%, 19% και 57% και γ) το κριτήριο C3 ήταν 17%, 37% και 46%. Με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου η θέση τοποθέτησης Α του αισθητήρα επικράτησε στο 66% των
περιπτώσεων, η θέση τοποθέτησης Β στο 28%, ενώ η θέση Γ μόλις στο 6%. Με βάση α) το κριτήριο
C1 οι αντίστοιχες τιμές ήταν 24%, 25% και 51%, β) το κριτήριο C2 ήταν 87%, 6% και 7% και γ) το
κριτήριο C3 ήταν 56%, 21% και 23%.
Η αντίρροπη επίδραση των κριτηρίων γίνεται έντονα εμφανής στην επιλογή του οπτικού πεδίου. Με
βάση το κριτήριο C1 (τιμές συσχέτισης εντάσεων φωτισμού) το καταλληλότερο οπτικό πεδίο στο
σύνολο των περιπτώσεων είναι το στενό (αισθητήρας 3) με ποσοστό επικράτησης 99%. Με βάση το
κριτήριο C2 (τιμές εξοικονόμησης ενέργειας) το καταλληλότερο οπτικό πεδίο είναι το ευρύ
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(αισθητήρας 1) με ποσοστό επικράτησης 57%. Με βάση το κριτήριο C3 (τιμές επάρκειας φωτισμού)
οι επιλογές σχεδόν ισομοιράζονται ανάμεσα στο ευρύ (αισθητήρας 1) και μεσαίο (αισθητήρας 2)
οπτικό πεδίο (46% και 37% αντίστοιχα). Ομοίως αντίρροπα επιδρούν τα κριτήρια και στην επιλογή
θέσης τοποθέτησης του αισθητήρα. Με βάση το κριτήριο C1 η βέλτιστη θέση είναι η Γ με ποσοστό
επικράτησης 51%, ενώ με βάση το κριτήριο C2 η βελτίωση θέση είναι η Α με ποσοστό επικράτησης
87%.
Η συγκεκριμένη ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικών
κανόνων ως προς την επιλογή της θέσης τοποθέτησης του αισθητήρα και του κατάλληλου οπτικού
πεδίου του αισθητήρα. Στις παρακάτω παραγράφους τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν ως προς
τις βασικούς παραμέτρους που επιδρούν στη γενικότερη κατανομή του φυσικού φωτισμού σε ένα
χώρο. Αναφέρεται ότι τα ομαδοποιημένα συμπεράσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά
και όχι ως κανόνας. Κάθε μια από τις 108 περιπτώσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή
είναι ξεχωριστή και πρέπει να μελετάται με τη χρήση του μοντέλου.
Τα αναλυτικά γραφήματα των αποτελεσμάτων του μοντέλου και της επίδρασης των τριών κριτηρίων
παρουσιάζονται ξεχωριστά στο Παράρτημα Ε.
14.3.2 Αποτελέσματα με βάση τον προσανατολισμό της εξωτερικής πρόσοψης
Στο Σχήμα 14.7 παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9) για το
σύνολο των περιπτώσεων, με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για τέσσερις προσανατολισμούς
της εξωτερικής πρόσοψης (ανατολικός, βόρειος, δυτικός και νότιος).

α

γ

β

δ

Σχήμα 14.7 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου για ανατολικό (α), βόρειο (β), δυτικό (γ) και νότιο προσανατολισμό (δ).

Στα Σχήματα 14.8 και 14.9 παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών ως
προς το επιλεγμένο οπτικό πεδίο (αισθητήρας 1 έως 3) και τη θέση τοποθέτησης (θέση Α έως Γ) του
αισθητήρα για το σύνολο των περιπτώσεων, με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για τους
τέσσερις προσανατολισμούς της εξωτερικής πρόσοψης.
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Σχήμα 14.8 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για ανατολικό (α), βόρειο (β), δυτικό (γ) και νότιο
προσανατολισμό (δ).

α

γ

β

δ

Σχήμα 14.9 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για ανατολικό (α), βόρειο (β), δυτικό (γ) και
νότιο προσανατολισμό (δ).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα διαφορετικών προσανατολισμών της εξωτερικής πρόσοψης δεν
προκύπτει κάποιος γενικός κανόνας τοποθέτησης του αισθητήρα ή επιλογής οπτικού πεδίου.
Μεταβάλλοντας τον προσανατολισμό του χώρου ανατολικά, βόρεια, δυτικά και νότια, οι κύριες
επικρατούσες επιλογές μεταβλήθηκαν ως εξής: α) η 3Α από 48% (ανατολικός) έως 22% (νότιος), β)
η 3Β από 26% (ανατολικός) έως 4% (βόρειος), γ) η 2Α από 22% (ανατολικός) έως 52% (βόρειος), δ)
η 2Β από 4% (ανατολικός) έως 19% (νότιος) και ε) η 3Γ από 0% (ανατολικός) έως 7% (δυτικός).
Γενικά, με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου, στους χώρους με βόρειο προσανατολισμό, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αισθητήρας με ευρύτερο πεδίο σε σχέση με τους υπόλοιπους προσανατολισμούς
των εξωτερικών προσόψεων. Στο βόρειο προσανατολισμό τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του
χώρου δεν επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή θέσης και οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού,
ιδιαίτερα όσον αφορά στις τιμές της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού. Από το σύνολο των
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τεσσάρων προσανατολισμών ο νότιος παρουσίασε τα περισσότερα αντίρροπα αποτελέσματα και
κατά συνέπεια η μελέτη του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Θεωρώντας ως μοναδικό κριτήριο τις τιμές του συντελεστή R2 ή την εξοικονόμηση ενέργειας, η
επιλογή για τη θέση τοποθέτησης και επιλογή του οπτικού πεδίου του αισθητήρα είναι σε γενικές
γραμμές ανεξάρτητη του προσανατολισμού της εξωτερικής πρόσοψης. Με βάση μόνο τις τιμές της
συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού, ο αισθητήρας τοποθετείται προς το βάθος του χώρου (εκτός
από το βόρειο προσανατολισμό) με χρήση του στενού οπτικού πεδίου (για όλους τους
προσανατολισμούς). Με βάση μόνο τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας, ο αισθητήρας τοποθετείται
προς στο εξωτερικό άνοιγμα για όλους τους προσανατολισμούς με χρήση ευρύ οπτικού πεδίου
(εκτός από το δυτικό προσανατολισμό).
14.3.3 Αποτελέσματα με βάση το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων
Στο Σχήμα 14.10 παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9) για το
σύνολο των περιπτώσεων, με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου ως προς τα τρία μεγέθη των
εξωτερικών ανοιγμάτων (με ποσοστά εξωτερικού ανοίγματος 15%, 25% και 35% ως προς την
επιφάνεια της εξωτερικής πρόσοψης).

α

β

γ

Σχήμα 14.10 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου για μεγέθη εξωτερικών ανοιγμάτων με ποσοστά εξωτερικού ανοίγματος 15% (α),
25% (β) και 35% (γ) ως προς την επιφάνεια της εξωτερικής πρόσοψης.

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων για διαφορετικά μεγέθη εξωτερικών ανοιγμάτων δεν
προκύπτει κάποιος γενικός κανόνας τοποθέτησης ή ρύθμισης του οπτικού πεδίου του αισθητήρα.
Μεταβάλλοντας το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων από 15% έως 35%, οι κύριες επικρατούσες
επιλογές μεταβλήθηκαν ως εξής: α) η 3Α από 48% (για ποσοστό ανοίγματος 15%) έως 22% (για
ποσοστό ανοίγματος 25%), β) η 2Α από 28% (για ποσοστό ανοίγματος 15%) έως 33% (για ποσοστό
ανοίγματος 35%), γ) η 3Β από 19% (για ποσοστό ανοίγματος 15%) έως 11% (για ποσοστό
ανοίγματος 25%), δ) η 3Γ από 8% (για ποσοστό ανοίγματος 15%) έως 0% (για ποσοστό ανοίγματος
35%) και ε) η 2Β από 0% (για ποσοστό ανοίγματος 15%) έως 22% (για ποσοστό ανοίγματος 25%).
Γενικά, με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου, στους χώρους με μεγαλύτερα εξωτερικά ανοίγματα,
ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί προς το εσωτερικό του χώρου και έως το γεωμετρικό του
κέντρο σε περισσότερες περιπτώσεις από ότι σε χώρους με μικρότερα ανοίγματα. Τα μεγαλύτερα
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εξωτερικά ανοίγματα επιτρέπουν στο φυσικό φωτισμό να διεισδύει στο εσωτερικό του χώρου
δημιουργώντας μια ομοιόμορφη κατανομή. Τα μεγαλύτερα εξωτερικά ανοίγματα επιτρέπουν τη
χρήση αισθητήρα με ευρύτερο οπτικό πεδίο.
Θεωρώντας ως μοναδικό κριτήριο τις τιμές του συντελεστή R2 ή την εξοικονόμηση ενέργειας, η
επιλογή για τη θέση τοποθέτησης και επιλογή του οπτικού πεδίου του αισθητήρα είναι γενικά
ανεξάρτητη από το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων. Με βάση μόνο τις τιμές του συντελεστή R2
ο αισθητήρας τοποθετείται προς το βάθος του χώρου με χρήση στενού οπτικού πεδίου ενώ με βάση
μόνο τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας ο αισθητήρας τοποθετείται κοντά στο εξωτερικό άνοιγμα με
χρήση ευρύ οπτικού πεδίου.
14.3.4 Αποτελέσματα με βάση το μέγεθος του χώρου
Στο Σχήμα 14.11 παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9) για το
σύνολο των περιπτώσεων, με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου θεωρώντας τρία μεγέθη χώρων
(με δείκτες χώρου Κ=1, Κ=1,5, και Κ=2,5).

α

β

γ

Σχήμα 14.11 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου για χώρους με δείκτες Κ=1 (α), Κ=1,5 (β) και Κ=2,5 (γ).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα ως προς το μέγεθος των χώρων δεν εξάγεται κάποιος
συγκεκριμένος κανόνας τοποθέτησης του αισθητήρα ή επιλογής του οπτικού πεδίου.
Μεταβάλλοντας το μέγεθος του χώρου από μικρό (Κ=1) σε μεγάλο (Κ=2,5), οι κύριες επικρατούσες
επιλογές μεταβλήθηκαν ως εξής: α) η 3Α από 28% (Κ=1) έως 45% (Κ=2,5), β) η 2Β από 22% (Κ=1)
έως 0% (Κ=1,5), γ) η 3Β από 22% (Κ=1) έως 8% (Κ=2,5), δ) η 3Γ από 17% (Κ=1) έως 0% (Κ=2,5)
και ε) η 2Α από 11% (Κ=1) έως 0% (Κ=2,5).
Γενικά με βάση το μοντέλο, στους χώρους με μεγαλύτερο μέγεθος, ο αισθητήρας μπορεί να
τοποθετηθεί πιο κοντά προς το εξωτερικό άνοιγμα από ότι σε μικρότερους χώρους. Αυτό οφείλεται
κυρίως στο ότι οι αποστάσεις (που επιλέχθηκαν να τοποθετηθούν οι αισθητήρες φωτισμού) από το
εξωτερικό άνοιγμα είναι σταθερές αναλογίες του βάθους του χώρου. Η θέση Α είναι στα 2/8 του
βάθους του χώρου, η Β και η Γ είναι στα 3/8 και 4/8 αντίστοιχα. Αυξάνοντας το δείκτη χώρου Κ,
αυξάνεται το βάθος του χώρου και αναλογικά οι αποστάσεις των θέσεων Α, Β και Γ. Επίσης στους
μεγαλύτερους χώρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες με ευρύτερο οπτικό πεδίο.
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Παρόμοια, εξετάζοντας μεμονωμένα τη συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού ή την εξοικονόμηση
ενέργειας, η επιλογή τοποθέτησης και ρύθμισης του οπτικού πεδίου του αισθητήρα είναι ανεξάρτητη
του μεγέθους των χώρων.
14.3.5 Αποτελέσματα με βάση τον τύπο του χώρου
Στο Σχήμα 14.12 παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9) για το
σύνολο των περιπτώσεων, με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου για τρεις τύπους χώρων (με
κλίμακες W:D = 1,5:1, 1:1, και 1:1,5).

α

β

γ

Σχήμα 14.12 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου για χώρους με κλίμακες W:D 1,5:1 (α), 1:1 (β) και 1:1,5 (γ).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα ως προς τον τύπο των χώρων δεν προκύπτει κάποιος γενικός
κανόνας τοποθέτησης ή επιλογής οπτικού πεδίου του αισθητήρα. Μεταβάλλοντας τις αναλογίες του
τύπου του χώρου από μακρόστενο (1,5:1) με το εξωτερικό άνοιγμα στη μεγάλη διάσταση (στενός
χώρος), σε τετράγωνο (1:1) και μακρόστενο (1:1,5) με το εξωτερικό άνοιγμα στη μικρή διάσταση
(βαθύς χώρος), οι κύριες επικρατούσες επιλογές μεταβλήθηκαν ως εξής: α) η 2Α από 35% (1,5:1)
έως 25% (1:1,5), β) η 3Α από 31% (1,5:1) έως 41% (1:1,5), γ) η 2Β από 17% (1,5:1) έως 3% (1:1,5),
δ) η 3Β από 14% (1,5:1) έως 25% (1:1,5) και ε) η 3Γ από 0% (1,5:1) έως 17% (1:1).
Γενικά ο τύπος του χώρου, εξετάζοντας ιδιαίτερα χώρους με ίδια εξωτερικά ανοίγματα και ίδιο
προσανατολισμό δε δημιουργεί σημαντικές διαφοροποιήσεις στην επιλογή της θέσης τοποθέτησης
και του οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού. Βεβαίως, υπάρχουν κάποιες διαφορές, ιδιαίτερα
όταν συγκρίνονται χώροι με αναλογίες (W:D) 1,5:1 και 1:1,5, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη μεγάλη
διαφορά των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών. Στο μακρόστενο χώρο με W:D = 1,5:1 (με το
εξωτερικό άνοιγμα στη μεγάλη διάσταση, στενός χώρος) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας με
μεσαίο οπτικό πεδίο στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ στο μακρόστενο χώρο με W:D = 1:1,5 (με
το εξωτερικό άνοιγμα στη μικρή διάσταση, βαθύς χώρος) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα στις
περισσότερες περιπτώσεις ο αισθητήρας με στενό οπτικό πεδίο.
Εξετάζοντας και πάλι μεμονωμένα τη συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού ή την εξοικονόμηση
ενέργειας η επιλογή τοποθέτησης και ρύθμισης του οπτικού πεδίου του αισθητήρα είναι ανεξάρτητη
του τύπου των χώρων.
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14.4 Συμπεράσμ ατα
Τα διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ των τριών κριτηρίων επιβεβαιώνουν την αντίρροπη επίδραση
τους σε ένα σύστημα ελέγχου και εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού με αισθητήρες φωτισμού.
Δηλαδή, μπορούν να επιτευχθούν μεγάλα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς όμως να υπάρχουν
επαρκή επίπεδα φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας και αντίστροφα. Η δημιουργία του
προτεινόμενου μοντέλου αντισταθμίζει τις αντίρροπες επιδράσεις τους, επιλέγοντας τη βέλτιστη
θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού στην οροφή και το κατάλληλο οπτικό του πεδίο. Έτσι το
σύστημα ελέγχου θα λειτουργεί αποδοτικά (επιλέγοντας υψηλές τιμές συσχέτισης ανάμεσα στην
ένταση φωτισμού στο επίπεδο εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή),
οικονομικά (επιλέγοντας υψηλές τιμές εξοικονόμησης ενέργειας) και θα διασφαλίζει τις συνθήκες
οπτικής άνεσης στην επιφάνεια εργασίας (επιλέγοντας υψηλές τιμές επάρκειας φωτισμού).
Το οπτικό πεδίο και η θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού είναι σημαντικοί παράγοντες για
τη θέση σε λειτουργία ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Τα τρία εξεταζόμενα
κριτήρια εξαρτώνται σημαντικά από αυτούς τους παράγοντες. Η χρήση του αναπτυσσόμενου
αισθητήρα φωτισμού με μεταβλητό οπτικό πεδίο (χρησιμοποιώντας τον πτυσσόμενο κύλινδρο)
βελτιώνει την απόδοση του συστήματος ελέγχου. Το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως τμήμα της διαδικασίας θέσης σε λειτουργία του αναπτυσσόμενου αισθητήρα
φωτισμού. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπολογιστεί το κατάλληλο οπτικό πεδίο, το οποίο πρέπει να
εφαρμοστεί στον αναπτυσσόμενο αισθητήρα φωτισμού, για την κατάλληλη θέση τοποθέτησής του
στο χώρο.
Τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν ως προς τις βασικούς παραμέτρους που επιδρούν στη
γενικότερη κατανομή του φυσικού φωτισμού σε ένα χώρο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά και όχι ως ένας γενικός κανόνας. Κάθε μία από τις 108
περιπτώσεις που εξετάστηκαν είναι ξεχωριστή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετώνται
ανεξάρτητα με τη χρήση του μοντέλου. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη συσχέτιση των εντάσεων
φωτισμού ή την εξοικονόμηση ενέργειας, η επιλογή για α) τη θέση τοποθέτησης και β) το οπτικό
πεδίο του αισθητήρα φωτισμού είναι ανεξάρτητη της επίδρασης βασικών παραμέτρων. Με βάση τις
τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2 ο αισθητήρας τοποθετείται προς το βάθος του χώρου με
χρήση στενού οπτικού πεδίου ενώ με βάση τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας τοποθετείται προς στο
εξωτερικό άνοιγμα με ευρύ οπτικό πεδίο.
Με βάση το προτεινόμενο μοντέλο προέκυψαν τα ακόλουθα:


Στους χώρους με βόρειο προσανατολισμό της εξωτερικής πρόσοψης, είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί αισθητήρας με ευρύτερο πεδίο σε σχέση με τους υπόλοιπους
προσανατολισμούς. Από το σύνολο των προσανατολισμών, ο νότιος παρουσίασε τα
περισσότερα αντίρροπα αποτελέσματα με αποτέλεσμα η μελέτη του να απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή.



Στους χώρους με μεγαλύτερα εξωτερικά ανοίγματα, ο αισθητήρας φωτισμού μπορεί να
τοποθετηθεί προς το εσωτερικό του χώρου και έως το γεωμετρικό του κέντρο από ότι σε
χώρους με μικρότερα ανοίγματα. Τα μεγαλύτερα εξωτερικά ανοίγματα επιτρέπουν επίσης τη
χρήση αισθητήρα με ευρύτερο οπτικό πεδίο.



Στους χώρους με μεγαλύτερο μέγεθος, ο αισθητήρας φωτισμού μπορεί να τοποθετηθεί προς το
εξωτερικό άνοιγμα του χώρου (σε σχέση με το γεωμετρικό κέντρο του χώρου) από ότι σε
μικρότερους χώρους. Επίσης στους μεγαλύτερους χώρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αισθητήρες με ευρύτερο οπτικό πεδίο.
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Σε χώρους με διαφορετικό τύπο δεν δημιουργούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις στην επιλογή της
θέσης τοποθέτησης και του οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού. Στους μακρόστενους
χώρους με το εξωτερικό άνοιγμα στη μεγάλη διάσταση (στενός χώρος) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας με το μεσαίο οπτικό πεδίο στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ
στους μακρόστενους χώρους με το εξωτερικό άνοιγμα στη μικρή διάσταση (βαθύς χώρος)
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα στις περισσότερες περιπτώσεις ο αισθητήρας με το στενό
οπτικό πεδίο.

Σχήμα 14.13 Επιλογή θέσης τοποθέτησης και οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού ως προς το μέγεθος
του χώρου και των εξωτερικών ανοιγμάτων

Η χρήση συντελεστών βαρών στα κριτήρια του προτεινόμενου μοντέλου, δίνει τη δυνατότητα να
αυξάνεται ή να ελαττώνεται η σημαντικότητα κάποιου κριτηρίου. Μελλοντικά εάν χρειασθεί να
προστεθεί στο μοντέλο επιπλέον κριτήριο (C4, C5…), αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτό, εφόσον
έχει αξιολογηθεί επιστημονικά η αναγκαιότητα και η εγκυρότητά του. Εν συνεχεία, ενσωματώνοντας
το νέο κριτήριο, πρέπει να γίνει έλεγχος μονοτονίας, επάρκειας και μη πλεονασμού ώστε η συνολική
οικογένεια των κριτηρίων να εξακολουθεί να είναι συνεπής.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα των 108 περιπτώσεων που εξετάστηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και ως ανεξάρτητα παραδείγματα σε έναν γενικό οδηγό τοποθέτησης και επιλογής οπτικού πεδίου
ενός αισθητήρα φωτισμού. Δηλαδή ένας χώρος, στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ένας
αισθητήρας φωτισμού, μπορεί να αντιστοιχηθεί σε έναν από τους 108 τυπικούς χώρους (ως προς τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον προσανατολισμό του) που εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή
με τη χρήση του μοντέλου. Έτσι μπορεί να εκτιμηθεί η βέλτιστη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα
και το κατάλληλο οπτικό πεδίο του αισθητήρα εύκολα και γρήγορα. Για την αύξηση της ακρίβειας
των αποτελεσμάτων κάθε περίπτωση πρέπει να μελετάται ανεξάρτητα με τη χρήση του
προτεινόμενου μοντέλου.
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Κεφάλαιο 15 ο

Οδηγός θέσης σε λειτουργία του πτυσσόμενου
και γενικό τερα όλων των αισθητήρω ν φωτισμού

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνεται ένας οδηγός θέσης σε λειτουργία του πτυσσόμενου αισθητήρα και
γενικότερα όλων των αισθητήρων φωτισμού.

15.1 Οδηγός για τη θέση σε λειτουργία του αναπτυσσόμενου αισθητήρα
φωτισμού
Η θέση σε λειτουργία (commissioning) ενός αισθητήρα φωτισμού ορίζεται ως η συστηματική
διαδικασία που εξασφαλίζει συνεχώς την αλληλεπίδραση όλων των στοιχείων του συστήματος
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού σύμφωνα με τον προκαθορισμένο στόχο του αρχικού σχεδιασμού
και τις ανάγκες του χώρου. Έτσι η τοποθέτηση και η θέση σε λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού
είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα εργασία, η οποία πρέπει να διεκπεραιώνεται από εξειδικευμένα
άτομα. Ο προτεινόμενος οδηγός δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άτομο (ειδικός) που θα
πραγματοποιήσει τη θέση σε λειτουργία του συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού αλλά
είναι δυνατόν να βελτιώσει την τεχνογνωσία του. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη
λειτουργία των αισθητήρων είναι αρκετοί. Η εμπειρική τοποθέτηση του αισθητήρα μπορεί να
οδηγήσει σε κακή λειτουργία του συστήματος ελέγχου. Η σωστή θέση σε λειτουργία του συστήματος
είναι σημαντική αφού σε ένα προβληματικό σύστημα οι αντιδράσεις των χρηστών είναι δυνατόν να
οδηγήσουν στην αποσύνδεσή του εκμηδενίζοντας τη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας και
απόσβεση της επένδυσης.
Το προτεινόμενο μοντέλο α) καθορισμού της θέσης του αισθητήρα στο χώρο και β) ρύθμισης της
χωρικής του απόκρισης αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της διαδικασίας της θέσης σε λειτουργία
ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού ακόμα και για αισθητήρες με σταθερό (μη
μεταβαλλόμενο) οπτικό πεδίο. Παρόλα αυτά, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω στάδια θέσης σε
λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού.


Για τη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα, ο ειδικός πρέπει να γνωρίζει άριστα τον αισθητήρα
φωτισμού (τις πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις από τον
κατασκευαστή του αισθητήρα). Οι αισθητήρες φωτισμού με αλγόριθμο ελέγχου ολοκληρωτικής
λειτουργίας πρέπει να αποφεύγονται σε συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Ο ειδικός
πρέπει να γνωρίζει επίσης τις χρήσεις του χώρου και το πρόγραμμα των χρηστών του.



Χρησιμοποιώντας το μοντέλο για τη βέλτιστη επιλογή της θέσης τοποθέτησης του αισθητήρα
στο χώρο ο ειδικός προτείνει στον κατασκευαστή τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο χώρο
εγκατάστασης έχοντας καθορίσει αναλυτικά τις ζώνες ελέγχου του κάθε αισθητήρα φωτισμού.



Σε περίπτωση συγκεκριμένης θέσης τοποθέτησης, ο ειδικός προτείνει τον αισθητήρα με το
κατάλληλο οπτικό πεδίο ή τη ρύθμιση του οπτικού πεδίου του αναπτυσσόμενου αισθητήρα.



Η ρύθμιση και η βαθμονόμηση των παραμέτρων του αισθητήρα (ημερήσια και νυχτερινή
ρύθμιση) πραγματοποιείται από τον ειδικό μετά την εγκατάσταση του αισθητήρα στο χώρο. Ο
ειδικός πρέπει να ρυθμίσει τα μικρά και ευαίσθητα ποτενσιόμετρα του αισθητήρα, όσο μπορεί
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πιο μακριά από το οπτικό πεδίο του αισθητήρα ώστε να μην τον επηρεάζει. Το άτομο που
εκτελεί τη ρύθμιση δεν πρέπει να είναι κοντά στον αισθητήρα και να εμποδίζει την
προσπίπτουσα προς τον αισθητήρα ακτινοβολία. Για τον περιορισμό του προβλήματος ο ειδικός
πρέπει να είναι τουλάχιστον στην αντίθετη πλευρά από αυτήν που βρίσκονται τα εξωτερικά
ανοίγματα. Σε ορισμένα συστήματα η συσκευή ελέγχου βρίσκεται μακριά από το φωτοκύτταρο
του αισθητήρα. Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά το πρόβλημα
αυτό αποφεύγεται, αφού μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση.


Η σωστή ρύθμιση του συστήματος με τους αισθητήρες φωτισμού απαιτεί ένα διακριβωμένο
φωτόμετρο. Εάν είναι δυνατόν, το φωτόμετρο πρέπει να έχει ένα μακρύ καλώδιο μεταξύ του
καταγραφέα / μετρητή και του αισθητήρα μέτρησης. Αυτό επιτρέπει να υπάρχει αρκετή
απόσταση μεταξύ του σημείου που γίνεται η μέτρηση του επίπεδου φωτισμού και του σημείου
που πραγματοποιείται η ρύθμιση του αισθητήρα.



Σε πρώτο στάδιο, ρυθμίζεται η τιμή στην οποία το επίπεδο έντασης φωτισμού πρέπει να
διατηρείται σταθερό (νυχτερινή ρύθμιση). Πραγματοποιείται με την προσαρμογή του τεχνητού
φωτισμού χωρίς την παρουσία φυσικού φωτισμού. Αυτή η προσαρμογή πραγματοποιείται
συνήθως κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου. Αν στο χώρο υπάρχουν αδιαφανή σκίαστρα
στα εξωτερικά ανοίγματα, τα οποία κλείνουν ερμητικά με αποτέλεσμα να μην εισέρχεται φυσικός
φωτισμός, τότε η προσαρμογή του τεχνητού φωτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε
χρονική περίοδο.



Σε δεύτερο στάδιο, ρυθμίζεται η αναλογία μεταξύ του σήματος του αισθητήρα φωτισμού και του
επιθυμητού επίπεδου φωτισμού με την παρουσία φυσικού φωτισμού και τεχνητού φωτισμού
(ημερήσια ρύθμιση). Αυτό πραγματοποιείται με τη μείωση της έντασης του τεχνητού φωτισμού
έως επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο συνολικού φωτισμού με την παρουσία φυσικού φωτισμού.
Το επιθυμητό επίπεδο συνολικού φωτισμού μπορεί να είναι ίσο με το διατηρούμενο επίπεδο
έντασης φωτισμού, όπως αυτό έχει αρχικά ρυθμιστεί (μόνο με τεχνητό φωτισμό), ή μπορεί να
είναι μεγαλύτερο επιτρέποντας να αυξηθεί η συνολική στάθμη φωτισμού καθώς ο φυσικός
φωτισμός εισέρχεται στο χώρο.



Η τιμή του λόγου ID(t)/SD(t) με τη μεγαλύτερη σχετική συχνότητα εμφάνισης επιλέγεται συνήθως
ως τιμή αναφοράς για την αναγκαία συνθήκη του αλγόριθμου ελέγχου κλειστού κύκλου (ID(tcal) /
SD(tcal)). Η ημερήσια ρύθμιση της θέσης σε λειτουργία του αισθητήρα ολοκληρώνεται επιλέγοντας
να πραγματοποιηθεί η ρύθμιση μια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου οι τιμές
ID(t) και SD(t) δεν υπερβαίνουν το επίπεδο αναφοράς φωτισμού των 500lux (συνήθως πρωινές
ώρες έως 11:00 LT).



Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας και νυχτερινής ρύθμισης σχεδόν την ίδια χρονική
στιγμή, χωρίς να αποκλειστεί ο φυσικός φωτισμός, λαμβάνεται το σήμα του αισθητήρα φωτισμού
και οι ενδείξεις των επιπέδων φωτισμού α) με την ταυτόχρονη παρουσία φυσικού και τεχνητού
φωτισμού και β) μόνο με την παρουσία φυσικού φωτισμού. Αφαιρώντας τις δύο ενδείξεις των
επιπέδων φωτισμού καθορίζεται το σήμα του αισθητήρα φωτισμού από την επίδραση μόνο του
τεχνητού φωτισμού.



Η ημερήσια ρύθμιση για τη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού εξαρτάται από την
κατανομή του φυσικού φωτισμού τη χρονική στιγμή της θέσης σε λειτουργία του αισθητήρα. Αν
αυτές οι συνθήκες δεν επιλεχθούν κατάλληλα τότε τα αποτελέσματα και η απόδοση του
συστήματος ελέγχου δεν θα είναι η επιθυμητή. Η ρύθμιση πρέπει να γίνει σε μία χρονική στιγμή
όπου η κατανομή του φυσικού φωτισμού είναι αντιπροσωπευτική αυτής κατά τη διάρκεια
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λειτουργίας των αισθητήρων φωτισμού και να αποφεύγονται κάποιες συγκεκριμένες κατανομές
φυσικού φωτισμού.


Η θέση σε λειτουργία του αισθητήρα πρέπει να αποφεύγεται α) όταν υπάρχει είσοδος άμεσης
ηλιακής ακτινοβολίας από χαμηλό ηλιακό ύψος (όπως αργά το απόγευμα) και β) όταν υπάρχει
έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Οι υψηλές τιμές άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας δεν είναι
αντιπροσωπευτικές επειδή πιθανώς η ακτινοβολία να εμποδίζεται από τα σκίαστρα των
εξωτερικών ανοιγμάτων με την παρέμβαση των χρηστών.



Εάν στο χώρο εγκατάστασης υπάρχουν ρυθμιζόμενα σκίαστρα τότε η εγκατάσταση και η θέση
σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού πρέπει να πραγματοποιούνται όταν τα σκίαστρα θα είναι
στη θέση που τα προτιμούν οι χρήστες. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται όταν είναι εφικτό ή όταν
τα σκίαστρα είναι σε θέσεις όπου οι χρήστες δεν ενοχλούνται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι
οι θέσεις των σκιάστρων δεν παρεμποδίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού.



Η χρονική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού, προς τις μεταβολές της έντασης του φυσικού
φωτισμού, πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να υπάρχει κάποια χρονική υστέρηση (διάρκεια
μεγαλύτερη του λεπτού της ώρας για να μεταβεί το σύστημα φωτισμού στη μέγιστη παραγωγή
φωτισμού).

Σε καμία περίπτωση ο αισθητήρας δεν πρέπει να σημαδεύει το εξωτερικό άνοιγμα εκτός και αν το
επιτρέπουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.
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Κεφάλαιο 16 ο

Γενικά συμπεράσματα και σύνδεση της
παρούσας διδακτορικής διατριβής με μελλοντική έ ρευνα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας διατριβής. Επίσης
διατυπώνεται ένας οδηγός θέσης σε λειτουργία του πτυσσόμενου αισθητήρα και γενικότερα όλων
των αισθητήρων φωτισμού. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη σύνδεση της παρούσας διατριβής με
μελλοντική έρευνα.

16.1 Γενικά συμπερά σμ ατα
Με την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκαν συνοπτικά τα παρακάτω:
 Πλήρης ανάλυση των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν ένα σύστημα ρύθμισης της
φωτεινής ροής με αισθητήρες φωτισμού, το οποίο βασίζεται στην εκμετάλλευση του φυσικού
φωτισμού.
 Έλεγχος των απόψεων των χρηστών με χρήση ερωτηματολογίων για το σύστημα ελέγχου
φωτισμού ώστε οι παρατηρήσεις τους να συμβάλλουν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του
συστήματος.
 Πειραματική μελέτη των χαρακτηριστικών ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου φωτισμού με
αισθητήρες φωτισμού.
 Δημιουργία ενός νέου τύπου αισθητήρα που μπορεί να προσαρμόζεται πιο αποδοτικά στο
διαθέσιμο φυσικό φωτισμό επιτυγχάνοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με
την επάρκεια φωτισμού και την οπτική άνεση των χρηστών.
 Ανάπτυξη μοντέλου για τη διόρθωση της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού.
 Ανάπτυξη μοντέλου για τη βελτιστοποίηση της θέσης του νέου αισθητήρα στο χώρο καθώς και
τη ρύθμιση της χωρικής του απόκρισης.
Πιο αναλυτικά προέκυψαν τα ακόλουθα:


Ανάλυση αντιδράσεων χρηστών σε κτίρια με συστήματα αυτόματου ελέγχου με
αισθητήρες φωτισμού

Μια ανάλυση συμπεριφοράς των χρηστών ενός κτιρίου μπορεί να συμπληρώσει κάποιες γνώσεις
και πληροφορίες για κάποιες ιδιαίτερες παραμέτρους του κτιρίου, όπως είναι οι αισθητήρες
φωτισμού. Η συμπεριφορά των χρηστών σε ένα κτίριο, όπου έχει εγκατασταθεί ένα αυτόματο
σύστημα ελέγχου φωτισμού, έχει διερευνηθεί από αρκετούς επιστήμονες. Όμως οι ερευνητικές αυτές
μελέτες είναι γενικές και βασίζονται σε ερωτηματολόγια που περιλαμβάνουν ερωτήσεις όχι μόνο για
τις απόψεις των χρηστών σχετικά με το φυσικό φωτισμό και το σύστημα ελέγχου αλλά και συνολικά
για το εργασιακό περιβάλλον τους.
Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών ως
προς το σύστημα ελέγχου με αισθητήρες φωτισμού και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού
φωτισμού αποτέλεσε αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Με βάση το ερωτηματολόγιο αυτό,
πραγματοποιήθηκε μια συστηματική καταγραφή των αντιδράσεων των χρηστών σε τρία τυπικά
κτίρια γραφείων με εγκατεστημένα συστήματα αυτόματου ελέγχου εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού
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με αισθητήρες φωτισμού. Οι περισσότεροι χρήστες εξέφρασαν θετικά σχόλια για τον αυτόματο
έλεγχο του φυσικού φωτισμού. Εντούτοις, ανέφεραν ότι επιθυμούν να παρεμβαίνουν και οι ίδιοι στο
σύστημα ελέγχου φωτισμού. Επίσης οι χρήστες προτιμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής
ρύθμισης του επιπέδου φωτισμού ακόμα και όταν τα επίπεδα φωτισμού καθορίζονται με βάση
διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Στα εξεταζόμενα κτίρια, από το σύνολο των χρηστών το 21% δεν
είχαν αντιληφθεί ότι στο χώρο εργασίας τους υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου ελέγχου
φωτισμού.


Εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων ευαισθησίας των αισθητήρων φωτισμού

Η επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό καθώς και της επάρκειας
φωτισμού σε ένα κτίριο χαρακτηρίζεται σε πρακτικό επίπεδο από δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές
αυξάνονται όταν η κάθε εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού συστημάτων φωτισμού προτείνει
διαφορετικό αισθητήρα φωτισμού και σύστημα ρύθμισης της φωτεινής ροής από τις άλλες. Η
συνολική απόκριση ενός αισθητήρα φωτισμού επηρεάζεται κυρίως από τη χωρική και τη φασματική
απόκρισή του καθώς και από τον αλγόριθμο ελέγχου.
Τα οπτικά καλύμματα των αισθητήρων φωτισμού επηρεάζουν σημαντικά τη χωρική τους απόκριση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η χωρική απόκριση ήταν ασύμμετρη με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες στην αποτύπωση του αρχικού σχεδιασμού ενός συστήματος
ελέγχου φωτισμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι περισσότεροι αισθητήρες φωτισμού
είναι προσαρμοσμένοι σε κοινό κάλυμμα με τους αισθητήρες παρουσίας. Όσο πιο στενή είναι η
χωρική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού, τόσο καλύτερη είναι η καταγραφή των μεταβολών των
φωτομετρικών μεγεθών της επιφάνειας που σημαδεύει. Βέβαια, όσο πιο στενή είναι η χωρική
απόκριση του αισθητήρα φωτισμού, τόσο μικρότερο είναι το οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Έτσι αυτό
που αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας δεν είναι αντιπροσωπευτικό ολόκληρης της επιφάνειας ή του
επιπέδου εργασίας. Το πρόβλημα δυσχεραίνεται με τη μεταβολή του συντελεστή ανάκλασης της
επιφάνειας εργασίας καθώς και τις κατοπτρικές ανακλάσεις από στιλπνές επιφάνειες. Το μεγαλύτερο
μειονέκτημα των αισθητήρων φωτισμού με ευρεία χωρική απόκριση είναι ότι η ένταση φωτισμού
στην οροφή δε χαρακτηρίζεται από μια σταθερή αναλογία σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας. Αντιθέτως, το πλεονέκτημα από τη χρήση τους είναι ότι το οπτικό σήμα του
αισθητήρα φωτισμού είναι πιο αντιπροσωπευτικό του επιπέδου εργασίας και επηρεάζεται λιγότερο
από τη δραστηριότητα που υπάρχει στο δωμάτιο, ενώ οι κατοπτρικές ανακλάσεις έχουν μικρότερη
επίδραση.
Ένας αισθητήρας με φασματική απόκριση, που δεν αντιστοιχεί πλήρως στη φωτοπική καμπύλη V(λ)
της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού της CIE, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να
αποκρίνεται με ακρίβεια στο φυσικό φωτισμό. Όμως αυτός ο αισθητήρας δεν θα μπορεί να δώσει
ακριβή απόκριση όταν προσπίπτει πάνω του φάσμα φωτισμού διαφορετικό από αυτό για το οποίο
τέθηκε σε θέση λειτουργίας. Τα φίλτρα είναι τα συνηθισμένα μέσα για να μεταβάλλουν τη φασματική
απόκριση ενός αισθητήρα για να προσεγγίσει μια συγκεκριμένη φασματική απόκριση.
Ο αλγόριθμος ελέγχου κλειστού κύκλου είναι πιο αποδοτικός σε σχέση με τον αλγόριθμο
ολοκληρωτικής λειτουργίας, αφού διασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα του τεχνητού φωτισμού.


Πειραματική μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών των EDBs και σύγκριση της
εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση διαφορετικών EDBs σε συστήματα με αισθητήρες
φωτισμού

Η έλλειψη τεχνικών χαρακτηριστικών, αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση, των επιμέρους
συστημάτων ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού, όπως των EDBs, αποτελεί ένα
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πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την επιλογή των πιο ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. Η
βέλτιστη επιλογή ενός EDB είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην παρούσα διατριβή εξετάστηκαν συνολικά δεκαοκτώ EDBs. Βάσει των πειραματικών μετρήσεων
μελετήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ α) της τάσης ελέγχου (CV) και της σχετικής φωτεινής εξόδου, β)
της τάσης ελέγχου (CV) και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος, γ) της τάσης ελέγχου (CV) και
του συντελεστή ισχύος (PF) και τελικώς μεταξύ δ) της σχετικής φωτεινής εξόδου και της σχετικής
καταναλισκόμενης ισχύος. Επίσης υπολογίστηκαν οι βέλτιστες συναρτήσεις μεταξύ της σχετικής
φωτεινής εξόδου και της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος για όλα τα EDBs.
Με τη χρήση των παραπάνω συσχετίσεων προσδιορίστηκαν οι διαφορές στην κατανάλωση
ενέργειας μεταξύ των EDBs. Συνολικά, η απολύτως μέγιστη ετήσια διαφορά στην εξοικονόμηση
ενέργειας μεταξύ των εξεταζόμενων EDBs ήταν ίση με 5,91% για αισθητήρες φωτισμού με
αλγόριθμο κλειστού κύκλου και 5,74% για αισθητήρες φωτισμού με αλγόριθμο ολοκληρωτικής
λειτουργίας. Είναι εμφανές ότι μια μικρή τροποποίηση στις τεχνικές προδιαγραφές του EDB μπορεί
να οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας.


Σχεδιασμός νέου τύπου αισθητήρα φωτισμού με τηλεσκοπικό κάλυμμα

Η θέση τοποθέτησης και το οπτικό πεδίο του αισθητήρα φωτισμού είναι από τους σημαντικότερους
παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση σε λειτουργία του αισθητήρα σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης
φυσικού φωτισμού. Με μια πρωτότυπη εφαρμογή στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα θα μπορούσε να
αντισταθμιστεί η επίδραση αυτή. Με βάση τα αποτελέσματα από τον εργαστηριακό προσδιορισμό
των παραμέτρων ευαισθησίας των αισθητήρων φωτισμού αναπτύχθηκε ένας αισθητήρας με
μεταβλητό οπτικό πεδίο. Έτσι ο νέος αισθητήρας καταγράφει τις μεταβολές των φωτομετρικών
μεγεθών της επιφάνειας που σημαδεύει και είναι αντιπροσωπευτικός του γενικού επιπέδου
εργασίας. Ρυθμίζοντας κατάλληλα το οπτικό του πεδίο ανεξαρτήτως της θέσης τοποθέτησής του στο
χώρο, ο αισθητήρας αντιλαμβάνεται και αποκρίνεται καλύτερα στις μεταβολές της έντασης φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας. Το μεταβλητό οπτικό πεδίο του αισθητήρα φωτισμού πραγματοποιήθηκε
με τη βοήθεια ενός πτυσσόμενου κυλίνδρου, ο οποίος εφάπτεται περιμετρικά του αισθητήρα.
Μεταβάλλοντας το μήκος του πτυσσόμενου κυλίνδρου αλλάζει η χωρική απόκριση του αισθητήρα
ώστε το οπτικό πεδίο να είναι στενό, όταν ο κύλινδρος είναι σε πλήρη επιμήκυνση και ευρύ όταν
είναι σε πλήρη σύμπτυξη.


Πειράματα και προσομοιώσεις σε χώρο υπό κλίμακα με τον αναπτυχθέντα αισθητήρα
φωτισμού

Ο αναπτυσσόμενος αισθητήρας φωτισμού τοποθετήθηκε σε έναν τυπικό χώρο υπό κλίμακα (1:10)
και δοκιμάστηκαν διάφορες θέσεις τοποθέτησής του στην οροφή και αρκετές ρυθμίσεις στη θέση του
πτυσσόμενου κυλίνδρου, που διαμορφώνει το οπτικό του πεδίο. Για την ολοκληρωμένη μελέτη της
απόδοσης του νέου αισθητήρα φωτισμού πραγματοποιήθηκαν ένα σύνολο από προσομοιώσεις με
βάση τις πραγματικές εξωτερικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Για τον
έλεγχο της ακρίβειας των θεωρητικών υπολογισμών τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων
συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες πειραματικές μετρήσεις. Οι στατιστικοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν α) ότι ο
νέος αισθητήρας φωτισμού, για την ίδια θέση και τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες φωτισμού,
αποκρίνεται διαφορετικά στις ρυθμίσεις του οπτικού του πεδίου και β) η προσέγγιση των τιμών των
προσομοιώσεων στις πειραματικές τιμές ήταν στατιστικά σημαντική.
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Μοντέλο πρόβλεψης και διόρθωσης της επίδρασης της φασματικής απόκρισης των
αισθητήρων στο σήμα εξόδου τους

Η εκτίμηση των επιπέδων φυσικού φωτισμού και η ένταση φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι
αισθητήρες φωτισμού δεν είναι ακριβής λόγω της διαφορετικής φασματικής κατανομής που έχουν σε
σχέση με αυτής του ανθρώπινου ματιού. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν παραλείπεται η
φασματική απόκριση του αισθητήρα φωτισμού από τη μεθοδολογία των υπολογισμών και κυρίως
όταν χρησιμοποιείται αισθητήρας φωτισμού με αλγόριθμο ολοκληρωτικής λειτουργίας. Επίσης
διαφορετικά συμπεριφέρεται ένας αισθητήρας όταν τοποθετηθεί σε ένα χώρο με εξωτερικά
ανοίγματα και διάφανους υαλοπίνακες (clear glazing) και εντελώς διαφορετικά όταν τοποθετηθεί σε
ένα χώρο με υαλοπίνακες διαφορετικής φασματικής διαπερατότητας.
Συνδυάζοντας πέντε διαφορετικές φασματικές αποκρίσεις αισθητήρων φωτισμού και δεκαέξι
φασματικές διαπερατότητες υαλοπινάκων, η απολύτως μέγιστη ετήσια διαφορά στην εξοικονόμηση
ενέργειας ανάμεσα στις εξεταζόμενες περιπτώσεις ήταν ίση με 10,54%. Για τη μελέτη της επίδρασης
της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων φωτισμού και της φασματικής διαπερατότητας των
υαλοπινάκων αναπτύχθηκε ένα μοντέλο διόρθωσης της φασματικής απόκρισης των αισθητήρων.
Στο φασματικό μοντέλο ενσωματώθηκε ένας νέος συντελεστής, που ονομάστηκε συντελεστής
φασματικών διορθώσεων στους αισθητήρες φωτισμού (Photosensor Spectral Correction Coefficient,
PSCC). Ο μέσος συντελεστής PSCC βελτιώνει την ακρίβεια α) των υπολογισμών της έντασης
φωτισμού που αντιλαμβάνονται οι αισθητήρες φωτισμού και β) των προβλέψεων εξοικονόμησης
ενέργειας.


Μοντέλο υπολογισμού της βέλτιστης θέσης και χωρικής απόκρισης του νέου αισθητήρα

Οι δυσκολίες για τη θέση σε λειτουργία ενός αισθητήρα φωτισμού αυξάνονται όταν κάθε εταιρεία
κατασκευής προτείνει διαφορετικό αισθητήρα φωτισμού και σύστημα ρύθμισης της φωτεινής ροής.
Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο όταν διαφορετικά συστήματα είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε
κτίρια διαφορετικής γεωμετρίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη γενικών κανόνων ή
οδηγού, οδηγεί στη μη αποδοτική λειτουργία των συστημάτων ελέγχου φωτισμού. Η συσχέτιση των
εντάσεων φωτισμού μεταξύ του επίπεδου εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην
οροφή, η εξοικονόμηση ενέργειας και η επάρκεια φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας είναι οι
βασικότεροι παράμετροι που επηρεάζουν τη θέση τοποθέτησης στην οροφή και το οπτικό πεδίο
ενός αισθητήρα φωτισμού. Η δημιουργία του συγκεκριμένου μοντέλου, χρησιμοποιώντας τις
προαναφερόμενες παραμέτρους ως κριτήρια επιλογής της θέσης τοποθέτησης ή του οπτικού πεδίου
του αισθητήρα, έλυσε τις δυσκολίες για τη θέση σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού. Το
μοντέλο χρησιμοποιεί επίσης το πολυκριτηριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ELECTRE και
λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα κριτήρια, επιλέγει τον καλύτερο συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Συνολικά εξετάστηκαν 108 περιπτώσεις τυπικών χώρων γραφείων με εννέα εναλλακτικές επιλογές
θέσης τοποθέτησης και ρύθμισης του οπτικού πεδίου του αισθητήρα φωτισμού. Τα αντίρροπα
αποτελέσματα μεταξύ των κριτηρίων επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα χρήσης του μοντέλου για τη
βελτίωση της απόδοσης ενός συστήματος εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού. Οι μέγιστες διαφορές
των τιμών των εξεταζόμενων κριτηρίων, ανάμεσα στις εννέα εναλλακτικές επιλογές στο σύνολο των
εξεταζόμενων περιπτώσεων, ήταν 0,59 στις τιμές R2 της συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού,
39,7% στην ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και 21,7% στην επάρκεια φωτισμού.
Η χρήση του προτεινόμενου μοντέλου αντιστάθμισε τις αντίρροπες επιδράσεις τους, επιλέγοντας τη
βέλτιστη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού στην οροφή και το κατάλληλο οπτικό πεδίο
στον αναπτυσσόμενο αισθητήρα φωτισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις το σύστημα ελέγχου
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λειτούργησε αρμονικά (επιλέγοντας υψηλές τιμές συσχέτισης ανάμεσα στην ένταση φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας στην οροφή), οικονομικά (επιλέγοντας
υψηλές τιμές εξοικονόμησης ενέργειας) και με οπτική άνεση στην επιφάνεια εργασίας (επιλέγοντας
υψηλές τιμές επάρκειας φωτισμού).

16.2 Σύνδεση της παρού σας διατριβής μ ε μελλοντική έ ρευνα
Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως στα κτίρια γραφείων. Με τη ρύθμιση του τεχνητού
φωτισμού σε επίπεδα συμπληρωματικά του φυσικού φωτισμού επιτυγχάνεται μείωση στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιστημονικές έρευνες τα τελευταία χρόνια σχετικά με
συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού είναι αρκετές.
Εντούτοις, οι περισσότερες μελέτες αναφέρονται στην αναγκαιότητα χρήσης των συστημάτων
εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού σε νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις χωρίς να καλύπτονται
θέματα όπως α) η εξοικονόμηση ενέργειας από την επιλογή πιο αποδοτικών εξαρτημάτων ή β) ο
σχεδιασμός νέων αισθητήρων φωτισμού με καινοτόμες τεχνολογίες. Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η
ανάπτυξη νέων τύπων αισθητήρων φωτισμού με καινοτόμες τεχνολογίες και η επιλογή ενεργειακά
αποδοτικότερων επιμέρους συστημάτων. Αν και υπάρχουν προτάσεις για νέου τύπου αισθητήρων
φωτισμού [77, 134, 135] βασισμένες σε τεχνολογία με κάμερα CCD, η τεχνολογία αυτή είναι υπό
ανάπτυξη και δεν έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Η έρευνα είναι σε πρωταρχικό
στάδιο αφού οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι οι συμβατικοί αισθητήρες φωτισμού χαρακτηρίζονται
από καλύτερη απόδοση [135].
Πιο αναλυτικά, ένας συμβατικός αισθητήρας φωτισμού (με φωτοκύτταρο φωτοδιόδου) λαμβάνει την
οπτική ακτινοβολία που προσπίπτει στο οπτικό του πεδίο και παράγει ένα μοναδικό σήμα για όλο το
χώρο. Το σήμα αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση στάθμη φωτισμού χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η
ανομοιομορφία του φωτισμού στο εσωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο ο συμβατικός αισθητήρας
φωτισμού ρυθμίζει την παραγόμενη ένταση φωτισμού στο σύνολο των φωτιστικών σωμάτων,
ανεξαρτήτως αν κάποια πρέπει να ρυθμισθούν να παράγουν λιγότερη ή περισσότερη ένταση
φωτισμού. Με τη χρήση αισθητήρων με ενσωματωμένη κάμερα CCD, το σύστημα ελέγχου θα
μπορούσε να διακρίνει τις υπερφωτισμένες περιοχές κοντά στα εξωτερικά ανοίγματα και να ρυθμίσει
διαφορετικά τη στάθμη του τεχνητού φωτισμού σε σχέση με τις υποφωτισμένες περιοχές στο βάθος
του χώρου. Ο ψηφιακός αισθητήρας φωτισμού, με ενσωματωμένη κάμερα CCD αντί για
φωτοκύτταρο, μπορεί να είναι βαθμονομημένος σε μονάδες λαμπρότητας. Έτσι ο αισθητήρας
φωτισμού δύναται να ρυθμίζει ανεξάρτητα τη φωτεινή ροή του κάθε φωτιστικού από τα pixels που
αντιστοιχούν στις υποκείμενες περιοχές.
Κατά την εγκατάσταση των αισθητήρων φωτισμού χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι αλγόριθμοι
ελέγχου [41]. Αυτοί αφορούν κυρίως στη χρήση αισθητήρων φωτισμού, οι οποίοι ελέγχουν ομάδες
φωτιστικών σωμάτων με το ίδιο σήμα, σε μια συγκεκριμένη ζώνη ελέγχου. Όμως ο βαθμός
δυσκολίας στην εφαρμογή τους αυξάνεται και υπάρχει αδυναμία για πλήρη και σωστό έλεγχο των
αισθητήρων φωτισμού όταν αυτοί τοποθετούνται σε κάθε φωτιστικό σώμα, στην ίδια ζώνη ελέγχου.
Οι σημερινοί αλγόριθμοι ελέγχου δεν μπορούν να υποστηρίξουν ανεξάρτητους αισθητήρες
φωτισμού τοποθετημένους σε κάθε φωτιστικό σώμα.
Ένας ακόμη τομέας για έρευνα, θα ήταν αυτός για την επίλυση των προβλημάτων που
δημιουργούνται από την ύπαρξη συστημάτων σκίασης στα εξωτερικά ανοίγματα ενός χώρου. Η
ύπαρξη μη σταθερών ηλιακών ιχνών και η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας στον αισθητήρα
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τροποποιούν από μόνες τους σημαντικά τον έλεγχο των φωτιστικών σωμάτων. Η ύπαρξη
συστημάτων σκίασης δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη θέση σε λειτουργία των αισθητήρων
κάνοντάς την πιο πολύπλοκη, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται τα αρχικά επίπεδα
σχεδιασμού. Η προσπάθεια επίλυσης των ανωτέρων θεμάτων οδηγεί τους κατασκευαστές στη
δημιουργία και υιοθέτηση νέων αλγόριθμων ελέγχου, οι οποίοι θα ελέγχουν ταυτόχρονα τους
αισθητήρες φωτισμού και τα σκίαστρα εξωτερικών ανοιγμάτων στις κοινές ζώνες ελέγχου.
Συνοψίζοντας, για την ανάπτυξη αποδοτικότερων συστημάτων εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού,
θα ήταν απαραίτητο μελλοντικά να διερευνηθούν τα ακόλουθα:


Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού χρησιμοποιώντας
αισθητήρες φωτισμού με τεχνολογία κάμερας CCD.



Βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού χρησιμοποιώντας
αισθητήρες φωτισμού με συμβατική τεχνολογία αλλά καινοτόμο σχεδίαση.



Βελτίωση τεχνικών προσομοίωσης συστημάτων ελέγχου φωτισμού.



Δημιουργία νέων αλγόριθμων ελέγχου των αισθητήρων φωτισμού που τοποθετούνται
ανεξάρτητα σε κάθε φωτιστικό σώμα.



Δημιουργία νέων αλγόριθμων που θα ελέγχουν ταυτόχρονα τους αισθητήρες φωτισμού με τα
σκίαστρα εξωτερικών ανοιγμάτων στις κοινές ζώνες ελέγχου και εκμετάλλευσης του φυσικού
φωτισμού.



Ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών υλοποίησης των συστημάτων εκμετάλλευσης φυσικού
φωτισμού, όπως της θέσης σε λειτουργία των αισθητήρων φωτισμού, με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης και την αποδοχή τους από τους χρήστες των
κτιρίων.



Διάδοση της προτεινόμενης τεχνολογικής λύσης από την παρούσα διδακτορική διατριβή.
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Παράρτημα Α

Παράρτημα Α
Ημερομηνία:.........................................
Όνομα κτιρίου:…………………………..
Διεύθυνση κτιρίου:……………………...
Αύξων αριθμός ερωτηματολογίου:……

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Μέρος Α: Προσωπικά στοιχεία
Α.1 Ηλικία
Ο
Ο
Ο
Α.2 Φύλο
Ο

16-24
25-34
35-44

Ο
Ο

Γυναίκα

Ο

45-55
55 +

Άνδρας

Α.3 Τύπος εργασίας
Ο
Γραφείου
Ο
Ελεύθερος επαγγελματίας
Ο
Διευθυντικός
Ο
Άλλος τύπος
Εάν είναι άλλος ο τύπος εργασίας παρακαλώ δηλώστε
_____________
Α.4 Πόσο καιρό εργάζεστε στο συγκεκριμένο χώρο;
Μήνες

____

Χρόνια

____

Α.5 Γενικά, για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε την οθόνη του υπολογιστή σας;
Ποσοστό της εργάσιμης ημέρας ____ %
Α.6 Γενικά πόσο χρονικό διάστημα παραμένετε στο γραφείο ή στον άμεσο χώρο εργασίας σας;
Ποσοστό της εργάσιμης ημέρας ____ %

Μέρος Β: Γενικές ερωτήσεις
Β.1 Πόσα πρόσωπα μοιράζονται το δωμάτιο ή το χώρο εργασίας σας;
Ο
Έχω το δικό μου δωμάτιο
Ο
Δύο άτομα
Ο
3 με 4 άτομα
Ο
5 με 10 άτομα
Ο
Περισσότερα από 10 άτομα
Β.2 Σημειώστε 3 από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας
έτσι ώστε ο χώρος εργασίας σας να είναι ευχάριστος.
(Σημειώστε από το 1 έως το 3, με το 1 να είναι το πιο σημαντικό.)
Ο Σωστή θερμοκρασία
Ο
Ησυχία
Ο Καλός φωτισμός
Ο
Απομόνωση
Ο Καλός αερισμός
Ο
Άνεση χώρου
Ο Εξωτερικά ανοίγματα
Ο
Εξωτερική θέα
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
Ο Γενικό περιβάλλον
Ο
(χρώματα, διακόσμηση κτλ)
………………………………
Β.3 Προτιμάτε να εργάζεστε σε περιβάλλον με φυσικό φωτισμό, τεχνητό φωτισμό ή σε συνδυασμό
φυσικού και τεχνητού φωτισμού;
Ο
Προτιμώ φυσικό φωτισμό
Ο
Προτιμώ τεχνητό φωτισμό
Ο
Προτιμώ συνδυασμό
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Β.4 Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τα ακόλουθα θέματα στο χώρο εργασίας σας;
Πολύ
ικανοποιημένος
/ικανοποιημένη

Κάπως
ικανοποιημένος
/ικανοποιημένη

Αδιάφορος
/αδιάφορη

Κάπως
Δυσαρεστημένος
/δυσαρεστημένη

Πολύ
Δυσαρεστημένος
/δυσαρεστημένη

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Α. Φωτισμός
Β. Επίπεδο θορύβων
Γ. Οσμές
Δ. Εξαερισμός
Ε. Θερμοκρασία
ΣΤ. Μέγεθος παραθύρων
Ζ. Απομόνωση
Η. Άνεση χώρου
Θ. Εξωτερική θέα
Ι. Γενικό περιβάλλον
(χρώματα, διακόσμηση κτλ)

Β.5 Πόσο σημαντικό είναι για σας να υπάρχει εξωτερικό άνοιγμα στο δωμάτιο ή στον άμεσο χώρο
εργασίας σας;
Ο
Πολύ σημαντικό
Ο
Όχι πολύ σημαντικό
Ο
Καθόλου σημαντικό
Β.6 Εργάζεστε χρησιμοποιώντας μόνο φυσικό φωτισμό από τα εξωτερικά ανοίγματα;
Ο
Συχνά
Ο
Μερικές φορές
Ο
Μόνο περιστασιακά
Ο
Ποτέ
Β.7 Για το μέγεθος του εξωτερικού ανοίγματός σας, αυτό είναι:
Ο
Πάρα πολύ μεγάλο
Ο
Σχεδόν το σωστό
Ο
Πάρα πολύ μικρό
Β.8 Γίνεται ποτέ ο χώρος σας πάρα πολύ καυτός λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας που μπαίνει μέσω
των εξωτερικών ανοιγμάτων;
Ο
Συχνά
Ο
Μερικές φορές
Ο
Μόνο περιστασιακά
Ο
Ποτέ

Μέρος Γ: Επίπεδα φωτισμού
Γ.1 Θα λέγατε ότι η ποσότητα φωτισμού στον γενικό χώρο του γραφείου σας είναι:
(Συνδυασμός τεχνητού και φυσικού φωτισμού)
Πάρα πολύ
Αρκετά μικρή
5
4
3
2
1
Γ.2 Θα λέγατε ότι η ποσότητα φωτισμού στο επίπεδο εργασίας σας είναι:
(Συνδυασμός τεχνητού και φυσικού φωτισμού)
Πάρα πολύ
5
4
3
2
1

Αρκετά μικρή

Γ.3 Θα λέγατε ότι η ποσότητα φωτισμού στην οθόνη του υπολογιστή σας είναι:
(Συνδυασμός τεχνητού και φυσικού φωτισμού)
Πάρα πολύ
5
4
3
2
1

Αρκετά μικρή

Γ.4 Σκεφτείτε την ποσότητα του φυσικού φωτισμού που φθάνει στο γραφείο σας, αυτή είναι:
Πάρα πολύ

5

4

3

2

1

Αρκετά μικρή
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Μέρος Δ: Ποιότητα φωτισμού
Δ.1 Σας αρέσει το οπτικό περιβάλλον σας
Ο

Ναι

Ο

Όχι

Δ.2 Όταν σηκώνετε τα μάτια σας από το επίπεδο εργασίας σας και κοιτάζετε μπροστά σας, το
περιβάλλον που θα δείτε, σας φαίνεται:
Πάρα πολύ φωτεινό
5
4

3

2

1

Πάρα πολύ σκοτεινό

Δ.3 Όταν σηκώνετε τα μάτια σας από το επίπεδο εργασίας σας και κοιτάζετε αριστερά σας, το
περιβάλλον που θα δείτε, σας φαίνεται:
Πάρα πολύ φωτεινό
5
4

3

2

1

Πάρα πολύ σκοτεινό

Δ.4 Όταν σηκώνετε τα μάτια σας από το επίπεδο εργασίας σας και κοιτάζετε δεξιά σας, το
περιβάλλον που θα δείτε, σας φαίνεται:
Πάρα πολύ φωτεινό
Πάρα πολύ σκοτεινό
5
4
3
2
1
Δ.5 Όταν κοιτάζετε το ταβάνι αυτό σας φαίνεται:
Πάρα πολύ φωτεινό
5
4
3
2

1

Πάρα πολύ σκοτεινό

Δ.6 Έχετε ενοχληθεί ποτέ από θάμβωση ή έντονο φωτισμό;
(Θάμβωση είναι η ανεπιθύμητη φωτεινότητα που αντιλαμβάνεται κάποιος είτε άμεσα είτε μέσω
αντανάκλασης π.χ. αντανάκλαση στην οθόνη του υπολογιστή.)
Συχνά
Ποτέ
5
4
3
2
1
Ποια είναι η πηγή της θάμβωσης/ έντονου φωτισμού (εάν υπάρχει);
Ι. Προέρχεται άμεσα από οποιαδήποτε από τα παρακάτω:
Ο
Φωτιστικά οροφής
Ο
Φωτιστικά γραφείου επιτραπέζια
Ο
Ήλιος
Ο
Ουρανός
Ο
Σκίαστρα
Ο
Άλλη πηγή
Εάν υπάρχει άλλη πηγή θάμβωσης παρακαλώ δηλώστε
_____________
ΙΙ Υπάρχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες πηγές θάμβωσης/ έντονου
φωτισμού που να αντανακλώνται στις παρακάτω επιφάνειες:
Ο
Εξωτερικό άνοιγμα
Ο
Οθόνη υπολογιστή
Ο
Επιφάνεια γραφείου
Ο
Χαρτιά, περιοδικά, βιβλία κ.τ.λ.
Ο
Σκίαστρα
Ο
Άλλη πηγή
Εάν υπάρχει άλλη επιφάνεια αντανάκλασης παρακαλώ δηλώστε ____________
Δ.7 Θεωρείτε τον εαυτό σας πολύ ευαίσθητος/ευαίσθητη στο έντονο φως ή την θάμβωση;
Ο

Ναι

Ο

Όχι

Μέρος Ε: Έλεγχος φωτισμού
Ε.1 Υπάρχει σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού στο γραφείο σας ή στο γενικό χώρο εργασίας
σας;
Ο
Ναι
Ο
Όχι
Εάν ναι, είναι ενοχλητικός;
Ο

Ναι

Ο

Όχι
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Εάν ναι: Για ποιόν λόγο είναι ενοχλητικός;
Ο Τα επίπεδα φωτισμού είναι υπερβολικά χαμηλά
Ο Τα επίπεδα φωτισμού είναι υπερβολικά ψηλά
Ο Υπάρχει έντονο τρεμόπεσμα της έντασης του φωτισμού
Ο Τα επίπεδα φωτισμού μεταβάλλονται πολύ γρήγορα
Ο Κάνουν θόρυβο τα φωτιστικά σώματα
Ο Άλλος λόγος (παρακαλώ διευκρινίστε) : ……………………………..
Ε.2 Πόσο σημαντικό είναι σε σας το να είστε σε θέση να ελέγχετε το επίπεδο ηλεκτρικού φωτισμού
στο γραφείο σας:
Σημαντικό
Ασήμαντο
5
4
3
2
1
Ε.3 Τι βαθμό ελέγχου έχετε εσείς στον ηλεκτρικό φωτισμό πάνω από την περιοχή εργασίας σας;
Πλήρης έλεγχος
Κανένας έλεγχος
5
4
3
2
1
Ε.4 Πόσο ικανοποιημένοι είστε εσείς με αυτό το επίπεδο ελέγχου;
Ικανοποιημένος
Ανικανοποίητος
5
4
3
2
1
Ε.5 Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να είστε σε θέση να ελέγχετε το φωτισμό του γραφείου σας
ξεχωριστά από αυτόν των παρακείμενων γραφείων;
Σημαντικό

5

4

3

2

1

Ασήμαντο

Ε.6 Έχετε οποιοδήποτε έλεγχο στην ποσότητα του φυσικού φωτισμού που προσπίπτει στο επίπεδο
εργασίας σας (π.χ., έλεγχος στα εξωτερικά σκίαστρα):
Πλήρης έλεγχος
Κανένας έλεγχος
5
4
3
2
1

Μέρος ΣΤ. Πληροφορίες για τον χώρο έρευνας
(Συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο έρευνας)
Αριθμός φωτιστικών σωμάτων στο χώρο
Κατανάλωση φωτιστικών σωμάτων (W)
Μέση φωτεινή ένταση χώρου (illuminance lux)
Προσανατολισμός γραφείου
Βάθος γραφείου (απόσταση από το κοντινότερο παράθυρο)

___________
___________
___________
___________
___________

Σας ευχαριστώ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
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Β.1 Μεταβολή του επιπέδου της έντασης φωτισμού συναρτήσει της τάσης ελέγχου
Στα Σχήματα Β.1 έως Β.5 παρουσιάζεται η πολυωνυμική παλινδρόμηση μεταξύ της τάσης ελέγχου
(CV) και της σχετικής φωτεινής εξόδου μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και
αντίστροφα για κάθε ζεύγος ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης EDBs.

Σχήμα Β.1 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντιστρόφως για το 1 και 2 ζεύγος EDBs.

Σχήμα Β.2 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντιστρόφως για το 3 και 4 ζεύγος EDBs.

Σχήμα Β.3 Πολυωνυμική παλινδρόμηση του της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου
ο
ο
(CV) μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντιστρόφως για το 5 και 6 ζεύγος EDBs.
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Σχήμα Β.4 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντιστρόφως για το 7 και 8 ζεύγος EDBs.

Σχήμα Β.5 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής φωτεινής εξόδου σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου από 10V σε 0V και αντιστρόφως για το 9 ζεύγος EDBs.

Β.2 Μεταβολή του συντελεστή ισχύος συναρτήσει της τάσης ελέγχου
Στα Σχήματα Β.6 έως Β.10 παρουσιάζεται οι καμπύλες παλινδρόμησης μεταξύ του συντελεστή
ισχύος (PF) σε συνάρτηση με την τάση ελέγχου (CV) για κάθε ζεύγος EDB.

Σχήμα Β.6 Ζεύγη πειραματικών σημείων του συντελεστή ισχύος (PF) σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
για το 1 και 2 ζεύγος EDBs.

Σχήμα Β.7 Ζεύγη πειραματικών σημείων του συντελεστή ισχύος (PF) σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
για το 3 και 4 ζεύγος EDBs.
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Σύστημα έναυσης (Ballast) 6Aiii, 6Biii
1.0

0.8

0.8
Συντελεστής Ισχύος

Συντελεστής Ισχύος

Σύστημα έναυσης (Ballast) 5Aii, 5Bii
1.0

0.6

0.4

0.6

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0
0

2

4
6
Τάση ελέγχου (Volt)
5Aii

8

0

10

2

4
6
Τάση ελέγχου (Volt)
6Aiii

5Bii

8

10

6Biii

Σχήμα Β.8 Ζεύγη πειραματικών σημείων του συντελεστή ισχύος (PF) σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
για το 5 και 6 ζεύγος EDBs.
Σύστημα έναυσης (Ballast) 8Aiv, 8Biv
1.0

0.8

0.8
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Σχήμα Β.9 Ζεύγη πειραματικών σημείων του συντελεστή ισχύος (PF) σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
ο
για το 7 και 8 ζεύγος EDBs.
Σύστημα έναυσης (Ballast) 9Av, 9Bv
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Σχήμα Β.10 Ζεύγη πειραματικών σημείων του συντελεστή ισχύος (PF) σε συνάρτηση με τη τάση ελέγχου (CV)
ο
για το 9 ζεύγος EDBs.

Β.3 Μεταβολή της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος συναρτήσει του επίπεδου έντασης
φωτισμού
Στα Σχήματα Β.11 έως Β.15 παρουσιάζεται η πολυωνυμική παλινδρόμηση μεταξύ της σχετικής
καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική φωτεινή έξοδο για κάθε EDB.

Σχήμα Β.11 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική
ο
ο
φωτεινή έξοδο για το 1 και 2 ζεύγος EDBs.
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Σχήμα Β.12 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική
ο
ο
φωτεινή έξοδο για το 3 και 4 ζεύγος EDBs.

Σχήμα Β.13 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική
ο
ο
φωτεινή έξοδο για το 5 και 6 ζεύγος EDBs.

Σχήμα Β.14 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική
ο
ο
φωτεινή έξοδο για το 7 και 8 ζεύγος EDBs.

Σχήμα Β.15 Πολυωνυμική παλινδρόμηση της σχετικής καταναλισκόμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη σχετική
ο

φωτεινή έξοδο για το 9 ζεύγος EDBs.
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Παράρτημα Γ

Παράρτημα Γ
Γ.1 Ανα λυτικά αποτελέ σματα πει ραμ ατικών μετρήσε ων
Γ.1.1 Ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού 14/5/2007
Στα Σχήματα Γ.1 έως Γ.4 παρουσιάζονται οι μετρούμενες τιμές της έντασης φωτισμού στον
αισθητήρα, ως σήμα αισθητήρα φωτισμού, σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας για διάφορες θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα στην οροφή (Α, Β και Γ) και διάφορες
θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου (0, 1, 2 και 3). Επίσης παρουσιάζονται οι αντίστοιχες
ευθείες παλινδρόμησης που αντιστοιχούν στα σημεία που μετρήθηκαν στο επίπεδο εργασίας (x) και
στον αισθητήρα (y). Στο Σχήμα Γ.5 παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας για το χρονικό διάστημα 08:00-18:00 LT για κάθε θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα Α, Β και Γ. Στο Σχήμα Γ.6 παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού
στον αισθητήρα αντίστοιχα. Στο Σχήμα Γ.7 παρουσιάζεται η κατανομή της έντασης φωτισμού στο
εσωτερικό του υπό κλίμακα χώρου τις χρονικές στιγμές 08:00, 14:00 και 18:00 LT α) στην επιφάνεια
εργασίας και β) στον αισθητήρα φωτισμού (οροφή) για διαφορετικά οπτικά πεδία.

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα Γ.1 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τα
οπτικά πεδία 0,1, 2 και 3 (α, β, γ και δ αντίστοιχα) (14/5/2007).

(α)
(β)
Σχήμα Γ.2 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τα
οπτικά πεδία 0 και 1 (α και β αντίστοιχα) (14/5/2007).
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(α)
(β)
Σχήμα Γ.3 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τα
οπτικά πεδία 2 και 3 (α και β αντίστοιχα) (14/5/2007).

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα Γ.4 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τα
οπτικά πεδία 0,1, 2 και 3 (α, β, γ και δ αντίστοιχα) (14/5/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.5 Ημερήσια μεταβολή της μετρούμενης έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τις θέσεις Α
(α), Β (β) και Γ (γ) (14/5/2007).
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Παράρτημα Γ

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.6 Ημερήσια μεταβολή της μετρούμενης έντασης φωτισμού στον αισθητήρα για τις θέσεις Α (α), Β (β)
και Γ (γ) (14/5/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.7 Κατανομή της έντασης φωτισμού ι) στην επιφάνεια εργασίας και ιι) στον αισθητήρα φωτισμού για
διάφορα οπτικά πεδία του τις χρονικές στιγμές 08:00 (α), 14:00 (β) και 18:00 (γ) LT (14/5/2007).

Γ.1.2 Ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού 15/5/2007
Στα Σχήματα Γ.8 έως Γ.11 παρουσιάζονται οι μετρούμενες τιμές της έντασης φωτισμού στον
αισθητήρα, ως σήμα αισθητήρα φωτισμού, σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας για διάφορες θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα στην οροφή (Α, Β και Γ) και διάφορες
θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου (0, 1, 2 και 3). Επίσης παρουσιάζονται οι αντίστοιχες
ευθείες παλινδρόμησης που αντιστοιχούν στα σημεία που μετρήθηκαν στο επίπεδο εργασίας (x) και
στον αισθητήρα (y). Στο Σχήμα Γ.12 παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας για το χρονικό διάστημα 08:00-18:00 LT για κάθε θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα Α, Β και Γ. Στο Σχήμα Γ.13 παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού
στον αισθητήρα αντίστοιχα. Στο Σχήμα Γ.14 παρουσιάζεται η κατανομή της έντασης φωτισμού στο
εσωτερικό του υπό κλίμακα χώρου τις χρονικές στιγμές 08:00, 14:00 και 18:00 LT α) στην επιφάνεια
εργασίας και β) στον αισθητήρα φωτισμού (οροφή) για διαφορετικά οπτικά πεδία.
Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

311

Παράρτημα Γ

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα Γ.8 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τα
οπτικά πεδία 0,1, 2 και 3 (α, β, γ και δ αντίστοιχα) (15/5/2007).

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα Γ.9 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τα
οπτικά πεδία 0,1, 2 και 3 (α, β, γ και δ αντίστοιχα) (15/5/2007).

(α)
(β)
Σχήμα Γ.10 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 0, και 1 (α και β αντίστοιχα) (15/5/2007).
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Παράρτημα Γ

(α)

(β)

Σχήμα Γ.11 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 2, και 3 (α και β αντίστοιχα) (15/5/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.12 Ημερήσια μεταβολή της μετρούμενης έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τις θέσεις Α
(α), Β (β) και Γ (γ) (15/5/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.13 Ημερήσια μεταβολή της μετρούμενης έντασης φωτισμού στον αισθητήρα για τις θέσεις Α (α), Β (β)
και Γ (γ) (15/5/2007).
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(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.14 Κατανομή της έντασης φωτισμού ι) στην επιφάνεια εργασίας και ιι) στον αισθητήρα φωτισμού για
διάφορα οπτικά πεδία του τις χρονικές στιγμές 08:00 (α), 14:00 (β) και 18:00 (γ) LT (15/5/2007).

Γ.1.3 Ημέρα με συνθήκες νεφοσκεπή ουρανού 27/4/2007
Στα Σχήματα Γ.15 έως Γ.18 παρουσιάζονται οι μετρούμενες τιμές της έντασης φωτισμού στον
αισθητήρα, ως σήμα αισθητήρα φωτισμού, σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στο επίπεδο
εργασίας για διάφορες θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα στην οροφή (Α, Β και Γ) και διάφορες
θέσεις ρύθμισης του πτυσσόμενου κυλίνδρου (0, 1, 2 και 3). Επίσης παρουσιάζονται οι αντίστοιχες
ευθείες παλινδρόμησης που αντιστοιχούν στα σημεία που μετρήθηκαν στο επίπεδο εργασίας (x) και
στον αισθητήρα (y). Στο Σχήμα Γ.19 παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού στο
επίπεδο εργασίας για το χρονικό διάστημα 08:00-18:00 LT για κάθε θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα Α, Β και Γ. Στο Σχήμα Γ.20 παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή της έντασης φωτισμού
στον αισθητήρα αντίστοιχα. Στο Σχήμα Γ.21 παρουσιάζεται η κατανομή της έντασης φωτισμού στο
εσωτερικό του υπό κλίμακα χώρου τις χρονικές στιγμές 08:00, 14:00 και 18:00 LT α) στην επιφάνεια
εργασίας και β) στον αισθητήρα φωτισμού (οροφή) για διαφορετικά οπτικά πεδία.

(α)
(β)
Σχήμα Γ.15 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 0, και 1 (α και β αντίστοιχα) (27/4/2007).
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Παράρτημα Γ

(α)
(β)
Σχήμα Γ.16 Σήμα αισθητήρα στη θέση Α σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 2, και 3 (α και β αντίστοιχα) (27/4/2007).

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα Γ.17 Σήμα αισθητήρα στη θέση Β σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 0,1, 2 και 3 (α, β, γ και δ αντίστοιχα) (27/4/2007).

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα Γ.18 Σήμα αισθητήρα στη θέση Γ σε συνάρτηση με την ένταση φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για
τα οπτικά πεδία 0,1, 2 και 3 (α, β, γ και δ αντίστοιχα) (27/4/2007).
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(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.19 Ημερήσια μεταβολή της μετρούμενης έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τις θέσεις Α
(α), Β (β) και Γ (γ) (27/4/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.20 Ημερήσια μεταβολή της μετρούμενης έντασης φωτισμού στον αισθητήρα για τις θέσεις Α (α), Β (β)
και Γ (γ) (27/4/2007).

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα Γ.21 Κατανομή της έντασης φωτισμού ι) στην επιφάνεια εργασίας και ιι) στον αισθητήρα φωτισμού για
διάφορα οπτικά πεδία του τις χρονικές στιγμές 08:00 (α), 14:00 (β) και 18:00 (γ) LT (27/4/2007).
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Γ.2 Αποτελέ σματα π ροσο μοι ώσε ων του μοντέ λου των πει ραμάτ ων
Γ.2.1 Ημέρα με συνθήκες αίθριου ουρανού 15/5/2007
Στα Σχήματα Γ.22 έως Γ.26 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ της υπολογιζόμενης και μετρούμενης
έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας στις 15/5/2007. Η συσχέτιση αυτή παρουσιάζεται για
κάθε θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στην οροφή (Α, Β και Γ) και οπτικό του πεδίο (1, 2 και 3).
Επίσης παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ευθείες παλινδρόμησης μεταξύ των μετρούμενων (x) και
υπολογιζόμενων τιμών (y) επίπεδο εργασίας. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα μεταξύ των
υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών στον αισθητήρα δίνονται στα Σχήματα Γ.27 έως Γ.31.

Σχήμα Γ.22 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Α για οπτικά πεδία 1 και 2 (15/5/2007).

Σχήμα Γ.23 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Α για οπτικό πεδίο 3 και στη θέση Β για οπτικό πεδίο 1 (15/5/2007).

Σχήμα Γ.24 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Β για οπτικά πεδία 2 και 3 (15/5/2007).

Σχήμα Γ.25 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Γ για οπτικά πεδία 1 και 2 (15/5/2007).
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Σχήμα Γ.26 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Γ για οπτικό πεδίο 3 (15/5/2007).

Σχήμα Γ.27 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Α για οπτικά πεδία 1 και 2 (15/5/2007).

Σχήμα Γ.28 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Α για οπτικό πεδίο 3 και στη θέση Β για οπτικό πεδίο 1 (15/5/2007).

Σχήμα Γ.29 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Β για οπτικά πεδία 2 και 3 (15/5/2007).
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Παράρτημα Γ

Σχήμα Γ.30 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Γ για οπτικά πεδία 1 και 2 (15/5/2007).

Σχήμα Γ.31 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Γ για οπτικό πεδίο 3 (15/5/2007).

Γ.2.2 Ημέρα με συνθήκες νεφοσκεπή ουρανού 27/4/2007
Στα Σχήματα Γ.32 έως Γ.36 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ της υπολογιζόμενης και μετρούμενης
έντασης φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας στις 27/4/2007. Η συσχέτιση αυτή παρουσιάζεται για
κάθε θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στην οροφή (Α, Β και Γ) και οπτικό του πεδίο (1, 2 και 3).
Επίσης παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ευθείες παλινδρόμησης μεταξύ των μετρούμενων (x) και
υπολογιζόμενων τιμών (y) επίπεδο εργασίας. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα μεταξύ των
υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών στον αισθητήρα δίνονται στα Σχήματα Γ.37 έως Γ.41.

Σχήμα Γ.32 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Α για οπτικά πεδία 1 και 2 (27/4/2007).

Σχήμα Γ.33 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Α για οπτικό πεδίο 3 και στη θέση Β για οπτικό πεδίο 1 (27/4/2007).
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Σχήμα Γ.34 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Β για οπτικά πεδία 2 και 3 (27/4/2007).

Σχήμα Γ.35 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Γ για οπτικά πεδία 1 και 2 (27/4/2007).

Σχήμα Γ.36 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην επιφάνεια
εργασίας στη θέση Γ για οπτικό πεδίο 3 (27/4/2007).

Σχήμα Γ.37 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Α για οπτικά πεδία 1 και 2 (27/4/2007).
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Σχήμα Γ.38 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Α για οπτικό πεδίο 3 και στη θέση Β για οπτικό πεδίο 1 (27/4/2007).

Σχήμα Γ.39 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Β για οπτικά πεδία 2 και 3 (27/4/2007).

Σχήμα Γ.40 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Γ για οπτικά πεδία 1 και 2 (27/4/2007).

Σχήμα Γ.41 Συσχέτιση μεταξύ υπολογιζόμενων και μετρούμενων τιμών έντασης φωτισμού στην οροφή στη
θέση Γ για οπτικό πεδίο 3 (27/4/2007).
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Παράρτημα Δ
Δ. Ανα λυτικοί υπολο γισμοί μο ντέ λου
Δ.1 Συσχέτιση έντασης φωτισμού μεταξύ οροφής
υπολογιζόμενες τιμές συντελεστή προσδιορισμού R2

και

επιφάνειας

εργασίας

και

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται η συσχέτιση των εντάσεων φωτισμού μεταξύ επιφάνειας
εργασίας και αυτής που προσλαμβάνει ο αισθητήρας φωτισμού στην οροφή για κάθε περίπτωση.
Πιο αναλυτικά εξετάστηκαν τυπικοί χώροι με αναλογίες χώρου (W:D) 1,5:1, 1:1 και 1:1,5, δείκτες
χώρου (Κ) 1,00, 1,50 και 2,50, για ποσοστά εξωτερικών ανοιγμάτων 15%, 25% και 35% σε σχέση με
την επιφάνεια της εξωτερικής πρόσοψης και τέσσερις βασικούς προσανατολισμούς της εξωτερικής
πρόσοψης. Η κάθε στήλη στα παρακάτω σχήματα αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη θέση
τοποθέτησης του αισθητήρα φωτισμού στην οροφή (θέση Α αριστερή στήλη, θέση Β μεσαία και θέση
Γ δεξιά στήλη). Η κάθε σειρά αντιπροσωπεύει τον αισθητήρα με το αντίστοιχο οπτικό πεδίο
(αισθητήρας 1 πρώτη σειρά, αισθητήρας 2 δεύτερη και αισθητήρας 3 τρίτη σειρά).
Δ.1.1 Ανατολικός προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Α. Κλίμακα χώρου (W:D) 1,5:1

Σχήμα Δ.1 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.2 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.3 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

324 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.4 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.5 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.6 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.7 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.8 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.9 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Β. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1

Σχήμα Δ.10 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.11 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.12 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.13 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.14 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.15 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.16 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.17 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.18 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και ανατολικό προσανατολισμό.

Γ. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1,5

Σχήμα Δ.19 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.20 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.21 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.22 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.23 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.24 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.25 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.26 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.27 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και ανατολικό προσανατολισμό.
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Δ.1.2 Βόρειος προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Α. Κλίμακα χώρου (W:D) 1,5:1

Σχήμα Δ.28 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.29 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.30 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.31 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.32 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.33 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.34 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.35 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.36 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Β. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1

Σχήμα Δ.37 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.
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Σχήμα Δ.38 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.39 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

342 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.40 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.41 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

343

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.42 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.43 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

344 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.44 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.45 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και βόρειο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

345

Παράρτημα Δ

Γ. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1,5

Σχήμα Δ.46 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.47 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

346 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.48 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.49 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

347

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.50 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.51 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

348 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.52 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.53 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

349

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.54 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και βόρειο προσανατολισμό.

13.3.1.3 Δυτικός προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Α. Κλίμακα χώρου (W:D) 1,5:1

Σχήμα Δ.55 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

350 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.56 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.57 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

351

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.58 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.59 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

352 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.60 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.61 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

353

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.62 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.63 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και δυτικό προσανατολισμό.

354 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Β. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1

Σχήμα Δ.64 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.65 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

355

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.66 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.67 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

356 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.68 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.69 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

357

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.70 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.71 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

358 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.72 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και δυτικό προσανατολισμό.

Γ. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1,5

Σχήμα Δ.73 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

359

Παράρτημα Δ

y = 24,524x – 14,398
R2 = 0,8578

Σχήμα Δ.74 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.75 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

360 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.76 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.77 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

361

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.78 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.79 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

362 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.80 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.81 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

363

Παράρτημα Δ

13.3.1.4 Νότιος προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης
Α. Κλίμακα χώρου (W:D) 1,5:1

Σχήμα Δ.82 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.83 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

364 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.84 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.85 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

365

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.86 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.87 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

366 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.88 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.89 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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Σχήμα Δ.90 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1,5:1 και νότιο προσανατολισμό.

Β. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1

Σχήμα Δ.91 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

368 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.92 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.93 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

369
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Σχήμα Δ.94 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.95 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

370 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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Σχήμα Δ.96 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.97 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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Σχήμα Δ.98 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.99 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο χώρο
(Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1 και νότιο προσανατολισμό.

372 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Γ. Κλίμακα χώρου (W:D) 1:1,5

Σχήμα Δ.100 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.101 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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Σχήμα Δ.102 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μικρό χώρο
(Κ=1,00), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.103 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

374 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.104 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.105 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεσαίο χώρο
(Κ=1,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

375
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Σχήμα Δ.106 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο
χώρο (Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 15%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.107 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο
χώρο (Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 25%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

376 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.108 Συσχέτιση των τιμών έντασης φωτισμού μεταξύ επιφάνειας εργασίας και οροφής για μεγάλο
χώρο (Κ=2,50), επιφάνεια εξωτερικού ανοίγματος 35%, κλίμακα χώρου 1:1,5 και νότιο προσανατολισμό.

Δ.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και επάρκεια φωτισμού
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας σε συνάρτηση με τις
αντίστοιχες τιμές επάρκειας φωτισμού για κάθε περίπτωση. Η επάρκεια φωτισμού υπολογίστηκε
από το λόγο των ωρών λειτουργίας του συστήματος ελέγχου φωτισμού όπου η ένταση φωτισμού
στην επιφάνεια εργασίας είναι υψηλότερη από την ένταση φωτισμού αναφοράς (σχεδιασμού) προς
το συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας του συστήματος. Τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν σε
σχέση με τη θέση τοποθέτησης και το οπτικό πεδίο του αναπτυσσόμενου αισθητήρα φωτισμού.
Κάθε ομάδα αποτελεσμάτων περιλαμβάνει όλους τους εξεταζόμενους τύπους (W:D = 1,5:1, 1:1 και
1:1,5), μεγέθη χώρων (Κ=1, 1,5 και 2,5) και ποσοστά εξωτερικών ανοιγμάτων σε σχέση με την
εξωτερική πρόσοψη (15%, 25% και 35%).
Δ.2.1 Ανατολικός προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης

Σχήμα Δ.109 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και ανατολικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

377
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Σχήμα Δ.110 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1 στη θέση Γ (αρ.) και 2 Στη θέση Α (δεξ.) και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.111 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 2, στη θέση Β (αριστ.) και Γ (δεξ.) και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.112 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.113 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3 στη θέση Γ και ανατολικό προσανατολισμό.

378 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.114 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.115 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Γ και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.116 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 1 (αριστ.) και 2 (δεξ.) και ανατολικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.117 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 3 και ανατολικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

379
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Δ.2.2 Βόρειος προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης

Σχήμα Δ.118 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.119 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1 στη θέση Γ (αρ.) και 2 στη θέση Α (δ.) και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.120 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 2, στη θέση Β (αριστ.) και Γ (δεξ.) και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.121 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και βόρειο προσανατολισμό.

380 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.122 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3 στη θέση Γ και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.123 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.124 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Γ και βόρειο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.125 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 1 (αριστ.) και 2 (δεξ.) και βόρειο προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

381
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Σχήμα Δ.126 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 3 και βόρειο προσανατολισμό.

Δ.2.3 Δυτικός προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης

Σχήμα Δ.127 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.128 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1 στη θέση Γ (αρ.) και 2 στη θέση Α (δεξ.) και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.129 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 2, στη θέση Β (αριστ.) και Γ (δεξ.) και δυτικό προσανατολισμό.

382 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.130 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.131 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3 στη θέση Γ και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.132 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.133 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Γ και δυτικό προσανατολισμό.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

383
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Σχήμα Δ.134 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 1 (αριστ.) και 2 (δεξ.) και δυτικό προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.135 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 3 και δυτικό προσανατολισμό.

Δ.2.4 Νότιος προσανατολισμός εξωτερικής πρόσοψης

Σχήμα Δ.136 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.137 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 1 στη θέση Γ (αρ.) και 2 στη θέση Α (δεξ.) και νότιο προσανατολισμό.

384 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού
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Σχήμα Δ.138 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 2, στη θέση Β (αριστ.) και Γ (δεξ.) και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.139 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3, στη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.140 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις για τον αισθητήρα 3 στη θέση Γ και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.141 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Α (αριστ.) και Β (δεξ.) και νότιο προσανατολισμό.
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Παράρτημα Δ

Σχήμα Δ.142 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και αισθητήρες για τη θέση Γ και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.143 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 1 (αριστ.) και 2 (δεξ.) και νότιο προσανατολισμό.

Σχήμα Δ.144 Εξοικονόμηση ενέργειας (%) σε συνάρτηση με την επάρκεια φωτισμού (%) για όλες τις
περιπτώσεις και θέσεις για τον αισθητήρα 3 και νότιο προσανατολισμό.
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Παράρτημα Ε

Παράρτημα Ε
Ε. Αναλυτικά αποτε λέ σματα μοντέ λου
Ε.1 Αποτελέ σματα μο ντέ λου με βάση τον προ σα νατο λισμ ό
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9),
στο σύνολο των περιπτώσεων, με βάση α) τα αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του
συντελεστή προσδιορισμού R2 της γραμμικής συσχέτισης των εντάσεων φωτισμού μεταξύ του
επίπεδου εργασίας και της οροφής, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τους τέσσερις προσανατολισμούς της εξωτερικής πρόσοψης.

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.1 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για ανατολικό
2
προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας
(γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

γ

β

δ

Σχήμα Ε.2 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για βόρειο
2
προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας
(γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

γ

β

δ

Σχήμα Ε.3 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για δυτικό
2
προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας
(γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Παράρτημα Ε

α

γ

β

δ

Σχήμα Ε.4 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για νότιο
2
προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας
(γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.5 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για όλους τους
2
προσανατολισμούς με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης
ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών ως προς
το οπτικό πεδίο του αισθητήρα (αισθητήρας 1, 2 και 3) για το σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα
2

α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R , γ) τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τους
τέσσερις προσανατολισμούς της εξωτερικής πρόσοψης.

α

β

Σχήμα Ε.6 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων για ανατολικό προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α) και τις τιμές R (β).

388 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Ε

α

β

Σχήμα Ε.7 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
περιπτώσεων για ανατολικό προσανατολισμό με βάση τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (α) και τις τιμές
επάρκειας φωτισμού (β).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.8 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων για βόρειο προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.9 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων για δυτικό προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.10 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων για νότιο προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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α
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Σχήμα Ε.11 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων για όλους τους προσανατολισμούς με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β),
τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.12 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα
στο σύνολο των περιπτώσεων για όλους τους προσανατολισμούς με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α),
2
τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών ως προς
την επιλεγμένη θέση τοποθέτησης (θέση Α έως Γ) του αισθητήρα, στο σύνολο των περιπτώσεων, με
βάση τα α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τους
τέσσερις προσανατολισμούς της εξωτερικής πρόσοψης.

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.13 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
σύνολο των περιπτώσεων για ανατολικό προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές
2
R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Παράρτημα Ε

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.14 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
2
σύνολο των περιπτώσεων για βόρειο προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R
(β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

γ

β

δ

Σχήμα Ε.15 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
2
σύνολο των περιπτώσεων για δυτικό προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R
(β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.16 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
2
σύνολο των περιπτώσεων για νότιο προσανατολισμό με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R
(β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

Σχήμα Ε.17 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
σύνολο των περιπτώσεων για όλους τους προσανατολισμούς με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α) και
2
τις τιμές R (β).
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Παράρτημα Ε

α

β

Σχήμα Ε.18 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
σύνολο των περιπτώσεων για όλους τους προσανατολισμούς με βάση τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (α) και
τις τιμές επάρκειας φωτισμού (β).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.19 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα
στο σύνολο των περιπτώσεων για όλους τους προσανατολισμούς με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α),
2

τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Ε.2 Αποτελέσματα μοντέλου με βάση το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9),
στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του
συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τρία μεγέθη εξωτερικών ανοιγμάτων.

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.20 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για αναλογία
2
εξωτερικού ανοίγματος 15% με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Παράρτημα Ε

α
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δ

Σχήμα Ε.21 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για αναλογία
2
εξωτερικού ανοίγματος 25% με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.22 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για αναλογία
2
εξωτερικού ανοίγματος 35% με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.23 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για όλες τις
2
αναλογίες εξωτερικών ανοιγμάτων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Παράρτημα Ε

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών ως προς
το επιλεγμένο οπτικό πεδίο (αισθητήρας 1 έως 3) και την επιλεγμένη θέση τοποθέτησης (θέση Α έως
Γ) του αισθητήρα, στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις
τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές
επάρκειας φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τρία μεγέθη εξωτερικών ανοιγμάτων.

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.24 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες εξωτερικών ανοιγμάτων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις
2
τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.25 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα
στο σύνολο των περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες εξωτερικών ανοιγμάτων με βάση τα αποτελέσματα του
2
μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.26 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο σύνολο
των περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες εξωτερικών ανοιγμάτων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις
2
τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

394 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Ε

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.27 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα
στο σύνολο των περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες εξωτερικών ανοιγμάτων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου
2
(α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Ε.3 Αποτελέσματα μοντέλου με βάση το μέγεθος των χώρων
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9),
στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του
συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τρία μεγέθη χώρων.
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δ

Σχήμα Ε.28 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για μέγεθος
2
χώρου Κ=1,0 με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ)
και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Σχήμα Ε.29 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για μέγεθος
2
χώρου Κ=1,5 με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ)
και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Σχήμα Ε.30 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για μέγεθος
2
χώρου Κ=2,5 με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ)
και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.31 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για όλα τα μεγέθη
2
χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις
τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών ως προς
το οπτικό πεδίο του αισθητήρα (αισθητήρας 1, 2 και 3) και τη θέση τοποθέτησής του (θέση Α, Β και
Γ) στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του
συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τρία μεγέθη χώρων.

396 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

Παράρτημα Ε

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.32 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων για όλα τα μεγέθη χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές
εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.33 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων για όλα τα μεγέθη χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου
2
(α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.34 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
2
σύνολο των περιπτώσεων για όλα τα μεγέθη χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R
(β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Παράρτημα Ε

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.35 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων για όλα τα μεγέθη χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου
2
(α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Ε.4 Αποτελέσματα μοντέλου με βάση τον τύπο των χώρων
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών (P1-P9),
στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές του
συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τρεις αναλογίες W:D χώρων.

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.36 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για τύπο χώρου
2
με αναλογία W:D 1,5:1 και με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης
ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.37 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για τύπο χώρου
2
με αναλογία 1:1 και με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης
ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Παράρτημα Ε

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.38 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για τύπο χώρου
2
με αναλογία 1:1,5 και με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης
ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.39 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών (P1-P9) στο σύνολο των περιπτώσεων για όλους τους
2
τύπους χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας
(γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα ποσοστά επικράτησης των τελικών επιλογών ως προς
το οπτικό πεδίο (αισθητήρας 1, 2 και 3) και τη θέση τοποθέτησής του (θέση Α, Β και Γ) του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων με βάση τα α) αποτελέσματα του μοντέλου, β) τις τιμές
του συντελεστή προσδιορισμού R2, γ) τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας και δ) τις τιμές επάρκειας
φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας για τρεις αναλογίες W:D χώρων.
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Παράρτημα Ε

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.40 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα στο σύνολο των
2
περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές R (β), τις
τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.41 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς το οπτικό πεδίο του αισθητήρα
στο σύνολο των περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές
2
R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.42 Ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στο
σύνολο των περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου (α), τις τιμές
2
R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Παράρτημα Ε

α

β

γ

δ

Σχήμα Ε.43 Κανονικοποιημένα ποσοστά επικράτησης τελικών επιλογών ως προς τη θέση τοποθέτησης του
αισθητήρα στο σύνολο των περιπτώσεων για όλες τις αναλογίες χώρων με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου
2
(α), τις τιμές R (β), τις τιμές εξοικονόμησης ενέργειας (γ) και τις τιμές επάρκειας φωτισμού (δ).
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Γλωσσάριο

Γλωσσάριο
Αbsolute spectral luminous efficacy
of radiation, Km
Active or effective power(W)
Alternating Current (ΑC)
Ambient light level
Apparent power (VA)
Ballast

:

Ballast Factor
Bi-level switching
Brightness Balance
Closed loop control algorithm

:
:
:
:

Commissioning
Continuous dimming
Control Voltage (CV)
Control algorithm
Cosine correction
Daylighting Harvesting or
Exploitation of Daylighting
Daylight responsive dimming
systems
Dimmer
(Automatic or Manual)

:
:
:
:
:
:

Μέγιστη τιμή της απόλυτης φασματικής φωτεινής αποδοτικότητας της
ακτινοβολίας, Km =683 lm/W
Ενεργή ισχύς (W)
Εναλλασσόμενο ρεύμα
Περιβάλλον επίπεδο φωτισμού
Άεργη ισχύς (VA)
Σύστημα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού,
Στραγγαλιστικό πηνίο
Συντελεστής απόδοσης Ballast
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με έλεγχο δυο επίπεδων φωτισμού
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με εξισορρόπηση λαμπρότητας
Αλγόριθμος κλειστού κύκλου ή αλλιώς αλγόριθμος συστήματος
αυτόματου ελέγχου με ανάδραση
Θέση σε λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού
Συνεχόμενη δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού
Τάση ελέγχου
Αλγόριθμος ελέγχου του αισθητήρα φωτισμού
Λειτουργία διόρθωσης συνημίτονου
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

:

Συστήματα εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού

:

Dimming
Dimming response function
Direct Current (DC)
Effective or active power(W)
Electronic Ballast (ΕΒ)

:
:
:
:
:

Electronic Dimming Ballast (EDB)

:

Exploitation of Daylighting or
Daylighting Harvesting
Filament
Fluorescent Lamps
Compact Fluorescent Lamps
(CFL)
Linear Fluorescent Lamp
Tubular Fluorescent Lamp
Housing device
Illuminance
Input optics
Integral action

:

Συσκευή ή κύκλωμα για ηλεκτρικό ή ηλεκτρολογικό έλεγχο ρύθμισης
της έντασης φωτισμού ενός λαμπτήρα ή μιας πηγής φωτισμού
(Αυτόματο ή Χειροκίνητο)
Δυνατότητα ρύθμισης (αύξησης /μείωσης) της έντασης του φωτισμού
Απόκριση της ρύθμισης της στάθμης φωτισμού
Συνεχές ρεύμα
Ενεργή ισχύς (W)
Ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού,
Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο
Ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού
με ρύθμιση της στάθμης φωτισμού, Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο
με ρύθμιση της έντασης φωτισμού
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού

:
:
:

Νήμα λαμπτήρα πυράκτωσης
Λαμπτήρες φθορισμού
Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

:
:
:
:
:
:

Integral reset control algorithm

:

Intergrading sphere
2
Irradiance (W/m )

:
:

Σωληνοειδής λαμπτήρας φθορισμού
Σωληνοειδής λαμπτήρας φθορισμού
Προστατευτικό κάλυμμα
2
Ένταση φωτισμού επιφάνειας (Lux, lumen/m )
Φακοί για εισαγωγή οπτικών δεδομένων
Ενεργοποίηση ελέγχου, σε λειτουργίες αυτόματου ελέγχου, που
παρέχει σήμα διόρθωσης, ανάλογο με το χρόνο, που η ελεγχόμενη
ποσότητα έχει διαφοροποιηθεί από την επιθυμητή τιμή
Αλγόριθμος ολοκληρωτικής λειτουργίας ή επαναφοράς αρχικών
συνθηκών ή αλλιώς αλγόριθμος συστήματος αυτόματου ελέγχου με
ενεργοποίηση ελέγχου και επαναρύθμιση
Σφαίρα ολοκλήρωσης
Ενέργεια ακτινοβολίας

:
:
:
:
:
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Γλωσσάριο
Lamp lumen depreciation
Light flicker
Light Intensity
Light Output Ratio (LOR)
Lighting controls
Load shedding
Lumen maintenance

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

Γήρανση λαμπτήρων
Φωτεινή μαρμαρυγή
Φωτεινή ένταση (cd, lumen/sr)
Λόγος αποδιδόμενης φωτεινής ροής
Συστήματα ελέγχου φωτισμού
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με εξομάλυνση φορτίου
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με διατήρηση των επιπέδων του
φωτισμού
2
Λαμπρότητα (nt, cd/m )
Φωτεινή αποδοτικότητα
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με χειροκίνητους διακόπτες από τους
ίδιους τους χρήστες
Μετρούμενη ένταση φωτισμού (lux)
Βάση στήριξης
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας-κίνησης
Αλγόριθμος ανοιχτού κύκλου ή αλλιώς αλγόριθμος συστήματος
αυτόματου ελέγχου χωρίς ανάδραση ή αυτορύθμιση
Αντιλαμβανόμενη ένταση φωτισμού
Φωτοκύτταρο
Φωτοδίοδος
Φωτοπική καμπύλη V(λ) της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου
ματιού της CIE
Φωτοπική όραση
Φωτοαντίσταση
Αισθητήρας φωτισμού
Συντελεστής φασματικών διορθώσεων στους αισθητήρες φωτισμού

Luminance
Luminous Efficacy (LE)
Manual Dimmers or Switching

:
:
:

Measured Illuminance (lux)
Mounting hardware
Occupant-motion sensing
Open loop control algorithm

:
:
:
:

Perceived Brightness
Photocell
Photodiode
Photopic luminous efficiency
function V(λ), CIE
Photopic vision
Photoresistor
Photosensor
Photosensor Spectral Correction
Coefficient, PSCC
Power factor (W/VA)
Power quality
Relative spectral power distribution
of radiation
Reset action

:
:
:
:

:
:
:

Συντελεστής ισχύος (W/VA)
Ποιότητα ισχύος
Σχετική φασματική κατανομή της ισχύος της ακτινοβολίας

:

Μέθοδος ρύθμισης κυκλώματος για αντιστάθμιση μη κανονικών
συνθηκών. Η έκταση της επαναρύθμισης καθορίζεται από την έκταση
της μη κανονικής κατάστασης
Συντελεστής δείκτης χώρου
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με προγραμματισμό (προβλεπόμενος
και απρόβλεπτος)
Λαμπτήρας που έχει υποστεί γήρανση
Απόκριση σταθερής κατάστασης
Διαβαθμισμένη δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού
Παράσιτος φωτισμός
Μονοφασική ενεργής ισχύς
Χωρική απόκριση του αισθητήρα
Φασματική απόκριση του αισθητήρα
Επιλεγμένη ένταση φωτισμού κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος
ελέγχου φωτισμού
Στρατηγική ελέγχου φωτισμού με συντονισμό ή ρύθμιση της τάσης
φωτισμού ανά περιοχή και κατηγορία εργασιών στην περιοχή αυτή
Χρονική απόκριση
Συνολικό οπτικό βάθος αερολυμάτων
Ολική αρμονική παραμόρφωση (ρεύματος)
Μετατόπιση οπτικού κέντρου του αισθητήρα φωτισμού κατά τη
διάρκεια μέτρησης της χωρικής απόκρισης
Tύπος θολότητας του Angstrom
Σφάλματα μετρήσεων οργάνων

Room Index (Κ)
Scheduling (Predictable and
Unpredictable)
Seasoned lamp
Steady-state response
Step dimming
Stray lighting
Single-phase effective power
Spatial Response
Spectral Response
Target illuminance

:
:

Task tuning

:

Temporal response
Total aerosol optical depth
Total Harmonic Distortion, (THD)
Translation

:
:
:
:

Τurbidity formula (Angstrom)
Uncertainty of measurement results

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
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