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              Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
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αεροφωτογραφία της περιοχής - πηγή: Google EarthΕικόνα 283. 
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                                                                                                                                                         ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

Τα μουσεία αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως κτίρια αποτελούν τοπόσημα. Η αναπαλαίωση, μετατροπή και 
επέκταση των υφιστάμενων κτιρίων σε μουσεία είναι μια προφανής λύση στις αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις των μουσείων, καθώς 
και μια λύση για τη διατήρηση των ιστορικών κτιρίων. Κωδικοποιώντας όλα τα παραπάνω, θα ασχοληθούμε πρακτικά πλέον με το 
σχεδιασμό συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο. 
Το κτίριο στο οποίο γίνεται η επέμβαση είναι εγκαταλελειμμένο. Βρίσκεται στην πόλη του Βόλου, με γεωγραφικό πλάτος 39,21ο και 
γεωγραφικό μήκος 22,55ο. Ο φέρων οργανισμός του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής 30x50 εκ. 
και διαπλάτυνση στα σημεία σύνδεσης με τις δοκούς. Η στέγη είναι κατασκευασμένη από οριζόντια πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ενώ 
οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης από τσιμεντόλιθους. 
Λόγω της ελεύθερης κάτοψης και του μεγάλου ελεύθερου ύψους το κτίριο θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος, 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες του πανεπιστημίου που βρίσκεται απέναντί του, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως χώρος πολιτισμού ανοικτός 
προς το κοινό του Βόλου. 
Στον υπό μελέτη εκθεσιακό χώρο δύναται να φιλοξενηθούν εκθέσεις - εργασίες φοιτητών αρχιτεκτονικής του πανεπιστημίου. Η τρισδιάστατη 
φύση των έργων των φοιτητών (μακέτες, προπλάσματα, τρισδιάστατες κατασκευές) μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τη χρήση φυσικού 
φωτισμού, ο οποίος αποτελεί τη βασική παράμετρο για τον επανασχεδιασμό του χώρου. Επίσης στο χώρο μπορούν να γίνουν εκθέσεις 
γλυπτών έργων τέχνης ή αντικειμένων που δεν είναι παρουσιάζουν ευαισθησία στο φως. 
Ο χώρος θα διατηρήσει τη διαμπερότητά του χωρίς να κατακερματιστεί με ενδιάμεσα χωρίσματα, δίνοντας τη δυνατότητα της προσαρμογής 
στις διαφορετικές εκθέσεις που μπορούν να φιλοξενηθούν στο μέλλον. Άλλωστε το ίδιο το αρχιτεκτονικό υπόβαθρο του παλιού κτιρίου 
επιτάσσει τη δημιουργία ενός χώρου που να μπορεί να ενσωματώνει και να αναδεικνύει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
έκθεσης, χωρίς να αποσπά την προσοχή του επισκέπτη και χωρίς να ανταγωνίζεται τα εκθέματα. Στόχος είναι η μελέτη αυτή να αποτελέσει 
ένα παράδειγμα - πρότυπο για επεμβάσεις σε παρόμοια κτίρια.

Όψη οδού ΣέκερηΕικόνα 284. 
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Όψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, απ’ όπου γίνεται η Εικόνα 285. 
είσοδος στο κτίριο

Λεπτομέρεια του μεταλλικού κουφώματοςΕικόνα 286. 

Όψη επί της οδού ΧέϋδενΕικόνα 287. 
Λεπτομέρεια της οροφής και των δοκών όπως φαίνονται μέσα Εικόνα 288. 

από τα σπασμένα παράθυρα





144

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





146

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





148

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





150

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





152

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





154

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.



155

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.

                                                                                            ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Με τη βοήθεια ηλιακών διαγραμμάτων μελετούμε την κίνηση του ηλίου σε δύο κρίσιμες χρονικές στιγμές: 
Στις 21 Ιουνίου, οπότε ο ήλιος βρίσκεται στην υψηλότερη θέση και στις 21 Φεβρουαρίου, οπότε ο ήλιος βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση 
του.
Στόχος είναι να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το φυσικό φως μπαίνει στο κτίριο. Με τη βοήθεια του διαγράμματος που δείχνει 
την ετήσια κίνηση του ήλιου, καταλήγουμε στα εξής: 
Η κύρια όψη επί της οδού Σέκερη με νοτιοανατολικό προσανατολισμό δέχεται το φως καθ’ όλο το έτος από την ανατολή μέχρι και 
το μεσημέρι. Η νότια πρόσοψη (οδός Χέϋδεν) έχει ήλιο τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, η δυτική όψη μετά τη 13.00 το 
μεσημέρι και ως τη δύση του ηλίου, ενώ η πίσω όψη (βορειοδυτική) από τις 15.30 περίπου και μετά. Τέλος η όψη της οδού Αλαμάνας 
(βορειοανατολική) δέχεται το άμεσο ηλιακό φως ως τις 12 το μεσημέρι. 
Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για κάθε μία από τις πέντε όψεις του κτιρίου σε σχέση με την ακριβή χρονική 
στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που δέχονται άμεσα το ηλιακό φως.  

Βορειο-ανατολική όψη
(Αλαμάνας)

Νοτιο-ανατολική όψη
(Σέκερη)

Νότια όψη
(Χέϋδεν)

Δυτική όψη
(πίσω)

Βορειοδυτική όψη
(πίσω)

Ιανουάριος Α – 11.30 Όλη μέρα Όλη μέρα 14.00 – Δ Όχι
Φεβρουάριος Α – 11.30 Όλη μέρα Όλη μέρα 14.00 – Δ Όχι
Μάρτιος Α – 12.00 Α – 17.30 08.30 - Δ 14.00 – Δ 17.30 – 18.30
Απρίλιος Α – 12.00 Α – 16.00 09.00 – Δ 13.30 – Δ 16.00 – Δ
Μάιος Α – 12.00 Α – 15.30 10.00 – Δ 13.00 – Δ 15.30 - Δ
Ιούνιος Α – 12.00 Α – 15.00 10.00 – 19.00 13.00 – Δ 15.00 - Δ
Ιούλιος Α – 12.00 Α – 15.00 10.30 – 19.00 13.00 – Δ 15.00 – Δ
Αύγουστος Α – 12.00 Α – 15.00 10.00 – Δ 13.00 – Δ 15.00 – Δ
Σεπτέμβριος Α – 12.00 Α – 16.00 09.30 - Δ 13.30 – Δ 16.00 – Δ
Οκτώβριος Α – 11.30 Α – 16.30 08.30 - Δ 13.30 – Δ 16.30 – Δ
Νοέμβριος Α – 11.30 Α – 17.30 Όλη μέρα 13.30 – Δ Όχι
Δεκέμβριος Α – 11.30 Όλη μέρα Όλη μέρα 14.00 - Δ Όχι
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Ετήσιο ηλιακό διάγραμμα για όλες τις όψεις του κτιρίου  Εικόνα 289. 
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Η κίνηση του ηλίου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο για την Εικόνα 290. 
πρόσοψη του κτιρίου στις 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 και 16.00 ώρα.

Η κίνηση του ηλίου κατά το θερινό ηλιοστάσιο για την πρόσοψη Εικόνα 291. 
του κτιρίου στις 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 και 18.00 ώρα.
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Στην υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου παρατηρούμε μεγάλα επίπεδα φωτισμού τόσο κατά το χειμερινό όσο και το θερινό ηλιοστάσιο, 
της τάξης των 500 και 1.000 lux κατά μέσο όρο αντίστοιχα. Επίσης μεγάλη είναι η τιμή 6,4% του μέσου π.φ.φ. Όπως φαίνεται και από τις 
παρακάτω εικόνες, στο εσωτερικό του κτιρίου εμφανίζονται έντονα ηλιακά ίχνη, πράγμα που θα οδηγούσε σε θάμβωση και θα εμπόδιζε 
την ανθρώπινη δραστηριότητα, δυσχεραίνοντας την παρατήρηση των εκθεμάτων.

Ανάλυση του π.φ.φ.Εικόνα 292. 
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Ανάλυση του φωτισμού στις 21 ΔεκεμβρίουΕικόνα 293. Ηλιακά ίχνη στις 21 ΔεκεμβρίουΕικόνα 294. 

Ανάλυση του φωτισμού στις 21 ΙουνίουΕικόνα 295. Ηλιακά ίχνη στις 21 ΙουνίουΕικόνα 296. 
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Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε αρχικά ότι θα ήταν σκόπιμο να περιορίσουμε ή ακόμα και να καταργήσουμε τα ανοίγματα που εισάγουν 
στο κτίριο άμεσο φυσικό φως, διατηρώντας εκείνα (ή κάποια από εκείνα) που βρίσκονται στην πίσω όψη του κτιρίου (βορειοδυτική) απ’ 
όπου μπαίνει έμμεσος φωτισμός.
Ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις όπου αναλύεται ο φωτισμός με σκοπό να οδηγηθούμε στην καταλληλότερη προσέγγιση για το 
σχεδιασμό του φωτισμού. 

Διατηρώντας μόνο τα πάνω παράθυρα της μπροστινής και της πίσω όψης, παρατηρούμε σημαντική μείωση στον μέσο π.φ.φ., ο οποίος 
πέφτει στο 2,48%. Το Δεκέμβριο ο μέσος φωτισμός κυμαίνεται στα 200lux και τον Ιούνιο στα 400lux. Ηλιακά ίχνη εξακολουθούν να 
εμφανίζονται αν και μειωμένα στο δάπεδο, στη δυτική και τη βορειοδυτική όψη.

Ανάλυση του π.φ.φ.Εικόνα 297. 
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Ανάλυση του φωτισμού στις 21 ΔεκεμβρίουΕικόνα 298. Ηλιακά ίχνη στις 21 ΔεκεμβρίουΕικόνα 299. 

Ανάλυση του φωτισμού στις 21 ΙουνίουΕικόνα 300. Ηλιακά ίχνη στις 21 ΙουνίουΕικόνα 301. 



162

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.

Διατηρώντας μόνο τα πάνω παράθυρα της πίσω όψης (βορειοδυτική) απ’ όπου εισάγεται έμμεσο φως ο πφφ μειώνεται στο 1,12, τα 
υψηλότερα ποσοστά του είναι στην πίσω πλευρά, ενώ στην μπροστινή πέφτει στο 0,94 και στα 100 lux κατά τον Ιούνιο. Υπάρχει έμμεσος 
φωτισμός λόγω των βορινών ανοιγμάτων γύρω στα 100 lux στον μπροστινό τοίχο απέναντι από τα ανοίγματα. Ηλιακά ίχνη εμφανίζονται 
στη βορειοανατολική όψη και στο πάτωμα στην πίσω πλευρά κατά τις απογευματινές ώρες την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Μικραίνοντας το ύψος των παραθύρων από 1,50 μ. σε 0,50 μ. μικραίνει πολύ ο πφφ (0,35) και τα ηλιακά ίχνη παραμένουν. 
Μία λύση θα μπορούσε να είναι η τοποθέτηση εξωτερικών κατακόρυφων περσίδων με κλίση ώστε να αποκόπτουν το άμεσο ηλιακό φως, 
στρατηγική που θα μείωνε όμως ταυτόχρονα και τα επίπεδα φωτισμού στο χώρο.

Ανάλυση του π.φ.φ.Εικόνα 302. 
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Ανάλυση του φωτισμού στις 21 ΔεκεμβρίουΕικόνα 303. 
Φωτισμός στις 21 Δεκεμβρίου - Εικόνα 304. 

χωρίς ηλιακά ίνχη

Ανάλυση του φωτισμού στις 21 ΙουνίουΕικόνα 305. Ηλιακά ίχνη στις 21 ΙουνίουΕικόνα 306. 
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             Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Επειδή τα έργα που θα εκτίθενται στον υπό μελέτη χώρο δεν παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στο φυσικό φως, δεν υπάρχει η ανάγκη για 
μεγάλο περιορισμό των επιπέδων φωτισμού. Με βάση αυτή την παραδοχή επανερχόμαστε στη δεύτερη λύση που εξετάστηκε παραπάνω, 
τροποποιώντας την ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Ξεκινώντας από τη λειτουργική οργάνωση του χώρου, η είσοδος στο κτίριο θα γίνεται από τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εκεί όπου 
τώρα βρίσκεται μεταλλική μονόφυλλη πόρτα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παράλληλων εκδηλώσεων μέσα και έξω. Στη βορειοανατολική 
πλευρά του κτιρίου που συνορεύει με την οδό Αλαμάνας δημιουργείται μία ζώνη βοηθητικών χώρων που περιλαμβάνει τα wc για τους 
χρήστες του κτιρίου χωρισμένα σε 2 ανδρών, 2 γυναικών και 1 για Α.Μ.Ε.Α., καθώς και τη σκάλα που οδηγεί στην αποθήκη του ορόφου. 
Ο υπόλοιπος χώρος μένει ενιαίος και καθαρός από ενδιάμεσα χωρίσματα ή άλλες χρήσεις. Οργανώνεται σε δύο τμήματα: το πρώτο 
περιλαμβάνει το διάδρομο κίνησης παράλληλα στην πίσω πλευρά το κτιρίου που βλέπει στον ακάλυπτο, ενώ το δεύτερο τμήμα είναι ο 
κύριος χώρος της έκθεσης. Οι δύο λειτουργικές ζώνες διαχωρίζονται με κατακόρυφα πανέλα τα οποία προσφέρουν ωφέλιμο χώρο για 
την ανάρτηση πληροφοριακού υλικού. Τα εκθέματα εξαιτίας της τρισδιάστατης φύσης τους πρέπει να βρίσκονται ελεύθερα στο χώρο 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να τα παρατηρήσει από όλες τις πλευρές τους και συνεπώς τοποθετούνται στο κέντρο του 
χώρου. Στόχος της πρότασης για το σχεδιασμό του συστήματος φωτισμού είναι να κατευθυνθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα 
φυσικού φωτός στα εκθέματα, μέσω ανακλάσεων. Το φυσικό φως που κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταβάλλεται θα αποτελέσει 
δυναμικό στοιχείο του χώρου, αναδεικνύοντας τον τρισδιάστατο χαρακτήρα των έργων. Ειδικότερα για την έκθεση αρχιτεκτονικών 
προπλασμάτων το κατευθυνόμενο φυσικό φως θα συνδιαλλαγεί με τα έργα υποστηρίζοντας τη θεωρία του Le Corbusier για τη σχέση της 
αρχιτεκτονικής με το φως. 

τρισδιάστατη απεικόνιση  Εικόνα 307. 
του κτιρίου από τον ακάλυπτο
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Όσον αφορά την οργάνωση των ανοιγμάτων, διατηρούνται στην μπροστινή και στην πίσω όψη τα ανοίγματα που βρίσκονται στο πιο 
ψηλό επίπεδο, ενώ όλα τα υπόλοιπα καταργούνται ή αναδιατάσσονται όπως θα αναλυθεί παρακάτω ειδικά για κάθε όψη. Στα πίσω 
ανοίγματα προς τον ακάλυπτο τοποθετείται διαχυτικό τζάμι Okalux, ώστε να διαχέεται πλήρως το έμμεσο φως που δέχονται από τον 
ουράνιο θόλο. Στη ζώνη κίνησης τα επίπεδα φωτισμού μπορούν να είναι πιο υψηλά από τον αμιγή εκθεσιακό χώρο. Δημιουργούνται 
μεγάλα ανοίγματα στο κατώτερο επίπεδο, επίσης με διαχυτικό τζάμι Okalux, τα οποία ορίζουν το διάδρομο εισάγοντας διάχυτο φωτισμό 
στο χώρο και ενοποιούνε κατά κάποιο τρόπο το μέσα με το έξω, καθώς πίσω από το τζάμι διαγράφονται οι φιγούρες των ανθρώπων.  
Στη Νοτιοανατολική όψη επί της οδού Σέκερη η οποία δέχεται συνέχεια το άμεσο ηλιακό φως, τοποθετούνται περσίδες ειδικής διατομής 
που αποκλείουν την άμεση ακτινοβολία στον εκθεσιακό χώρο κατευθύνοντας το φως προς την οροφή, απ’ όπου μέσω ανακλάσεων 
ανακατευθύνεται και τελικώς προσπίπτει στα εκθέματα στο κέντρο της αίθουσας. 
Οι περσίδες είναι φτιαγμένες από αλουμίνιο, ένα υλικό εύκολα κατεργάσιμο με σταθερή ανακλαστικότητα που χρησιμοποιείται ευρέως 
στην κατασκευή ανακλαστήρων για φωτιστικά, και η διατομή τους αποτελείται από δύο τμήματα: ένα ευθύγραμμο και ένα καμπύλο. Το 
καμπύλο τμήμα ανακλά τις χαμηλές ακτίνες του ήλιου κατά τη διάρκεια του χειμώνα προς την οροφή, αποκλείοντας το άμεσο φως να 
πέσει κατευθείαν πάνω στα εκθέματα, τους τοίχους ή το δάπεδο και συνεπώς αποφεύγοντας τη θάμβωση. Αντίστοιχα το ευθύγραμμο 
κομμάτι των περσίδων ανακλά και ανακατευθύνει προς την οροφή το άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ο «πριονωτός» σχεδιασμός της οροφής αποσκοπεί στην ανακατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας προς τα εκθέματα. Είναι κατασκευασμένη 
από γυψοσανίδα που αναρτάται με μεταλλικό σκελετό από την οροφή του κτιρίου και η τελική επιφάνεια είναι βαμμένη με λευκή μπογιά 
αυτοκινήτου, ώστε να έχει μεγάλη στιλπνότητα (γυαλάδα) και ανακλαστικότητα. Για την κατασκευή της ψευδοροφής αποκλείστηκε το 
αλουμίνιο, καθώς αυτό θα λειτουργούσε ως καθρέφτης με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ηλιακά ίχνη στο πάτωμα και φαινόμενα θάμβωσης. 
Επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης γυψοσανίδας είναι η δυνατότητα να έχουμε ενιαία επιφάνεια χωρίς εμφανείς αρμούς.
Τέλος στη ζώνη των βοηθητικών χώρων στην πλάγια όψη επί της οδού Αλαμάνας δημιουργείται ένα πλέγμα από πολλά μικρά ανοίγματα 
που καλύπτουν τις ανάγκες για φωτισμό και αερισμό των wc και των αποθηκών που βρίσκονται από πίσω.

τρισδιάστατη απεικόνιση του κτιρίου από την οδό Σέκερη (κύρια οψη)Εικόνα 308. εσωτερική άποψη του εκθεσιακού χώρουΕικόνα 309. 



166

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





168

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





170

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





172

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





174

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





176

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





178

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





180

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





182

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





184

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





186

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.





188

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.



189

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.

Στα ανοίγματα της όψης προς τον ακάλυπτο χρησιμοποιείται τζάμι Okapane σε προφίλ U της εταιρείας Okalux. Στο εσωτερικό των δύο 
τζαμιών βρίσκονται σε κυψελοειδή δομή διάφανα ακρυλικά στοιχεία PMMA. Τα χαρακτηριστικά των πανέλων Okapane είναι ότι διαχέουν 
το φως ομοιόμορφα στο χώρο ανεξάρτητα από την αλλαγή της κατεύθυνσης της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ 
έχουν πολύ καλή θερμομονωτική ικανότητα με U value 1,10 W/m2K (που μπορεί να μειωθεί αν αυξηθεί το πάχος). Επίσης προσφέρουν 
ηχομονωτική προστασία και έχουν την ικανότητα να αποδίδουν άριστα τα χρώματα ενώ αποκλείουν την υπεριώδη ακτινοβολία σε 
ποσοστό που φτάνει το 100 %. 

λεπτομέρεια των διαχυτικών πανέλων Okapane με προφίλ U - πηγή: www.okalux.deΕικόνα 310. 
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απεικόνιση της πορείας της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στις 21 Δεκεμβρίου μέσω του υπολογιστικού εργαλείου Ecotect. Tο ηλιακό φως Εικόνα 311. 
κατευθύνεται μέσω ανακλάσεων από τις περσίδες στην οροφή και απο εκεί ανακατευθύνεται στο κένρο της αίθουσας λούζοντας τα γλυπτά με φυσικό 
φως, ενώ μέρος του κατευθεύνεται προς τα πανέλα όπου εκτίθεται πληροφοριακό υλικό.
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απεικόνιση της πορείας της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στις 21 Ιουνίου μέσω του υπολογιστικού εργαλείου Ecotect. Εικόνα 312. 
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σύνοψη των χαρακτηριστικών των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου - οι υπολογισμοί γίνονται για τις δυσμενέστρες Εικόνα 313. 
συνθήκες φωτισμού στις 21 Δεκεμβρίου κάτω από νεφοσκεπή ουρανό, με χρήση του Dialux

υπολογισμός των επιπέδων φωτισμού στις 21 Δεκεμβρίου με χρήση του προγράμματος DialuxΕικόνα 314. 
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υπολογισμός των επιπέδων φωτισμού στις 21 Ιουνίου με χρήση του προγράμματος DialuxΕικόνα 315. 
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υπολογισμός χαρακτηριστικών τιμών φωτισμού σε τυπικά σημεία του κτιρίουΕικόνα 316. 
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(πανω) υπολογισμός παράγοντα φυσικού φωτισμού σε όλο το κτίριο - Η μέση τιμή του πφφ είναι 2,66 % Εικόνα 317. 
με ομοιομορφία 0,25 δηλαδή 1:3

(κάτω) υπολογισμός πφφ μόνο στον κύριο χώρο της έκθεσης - Η μέση τιμή είναι μικρότερη αλλά           Εικόνα 318. 
μεγαλώνει η ομοιομορφία
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φωτισμός στις εσωτερικές επιφάνειες όπου εκτίθεται Εικόνα 319. 
πληροφοριακό υλικό
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φωτισμός στις εσωτερικές επι-Εικόνα 320. 
φάνειες όπου εκτίθεται πληροφοριακό υλικό
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render από το dialuxΕικόνα 321. 

render για το φωτισμό από το dialuxΕικόνα 322. 

render για τη λαμπρότητα από το dialuxΕικόνα 323. 
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render από το dialux - άποψη 2Εικόνα 324. 

render για το φωτισμό - άποψη 2Εικόνα 325. 

render για το φωτισμό - άποψη 3Εικόνα 328. 

render για τη λαμπρότητα - άποψη 2Εικόνα 326. 

render για τη λαμπρότητα - άποψη 3Εικόνα 329. render - άποψη 3Εικόνα 327. 
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Ακολουθεί η αξιολόγηση του φωτισμού σύμφωνα με τα κριτήρια του συστήματος ELI της εταιρείας Zumtobel. Τα κριτήρια είναι καθαρά 
υποκειμενικά και τα αξιολογεί ο αρχιτέκτονας ή ο σύμβουλος φωτισμού σε συνεργασία με το χρήστη.  
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                                                                                                                                                                             ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στόχο της παραπάνω εργασίας αποτέλεσε η έρευνα για τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού για χρήση σε μουσεία. Οι 
περιπτώσεις εφαρμογής είναι πολλές και η τάση προς εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον 
επιτάσσουν περαιτέρω έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας μπορούν να κατασκευαστούν συστή-
ματα που να εισάγουν τη μέγιστη ποσότητα φωτισμού στο κτίριο και ειδικότερα στα μουσεία, ελέγχοντας παράλληλα τα επίπεδα φωτι-
σμού για την προστασία των ευαίσθητων εκθεμάτων. Η μεταβαλλόμενη φύση του φωτός μπορεί να δημιουργήσει μία ευχάριστη εμπειρία 
στον επισκέπτη, αλλάζοντας την αυστηρή και ίσως δογματική οπτική με την οποία αντιμετωπίζονταν τα μουσεία έως πρόσφατα. Η μελέτη 
για το συγκεκριμένο σύστημα φωτισμού που αναπτύχθηκε μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλα κτίρια με στόχο την εισαγωγή φυσικού 
κατευθυνόμενου φωτισμού σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου. 
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