Σαλόνι Φωτισμού

Φωτογραφία: Leon (Unsplash)

Ο καλός φωτισμός είναι απαραίτητος για
Ο οργανισμός “Good Light Group” παρέχει πρακτικές οδηγίες βάσει επιστημονικών γνώσεων
όσον αφορά την ανάγκη που έχει το σώμα μας για «καλό φωτισμό». Αυτό το άρθρο βασίζεται
στον «Οδηγό Καλού Φωτισμού», ο οποίος έχει συνταχθεί από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας εργασίας του οργανισμού, και εμπεριέχει προτάσεις για καλό φωτισμό σε υγιείς ανθρώπους με ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
Άρθρο του κ. Jan W. Denneman, προέδρου του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού «Good Light Group». Ο κ. Denneman διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίες θέσεις στον κλάδο του φωτισμού και συνέβαλε στην ίδρυση φορέων όπως η «Global
Lighting Association», η «Zhaga», η «Connected Lighting Alliance» και η «LightingEurope». Διετέλεσε πρόεδρος της «LightingEurope»
(2013 - 2017) και της «Global Lighting Association» (2007 - 2017).

K

αλός φωτισμός είναι ο σωστός φωτισμός κατά τη σωστή στιγμή, προσαρμοσμένος στις καθημερινές μας δραστηριότητες και τις προσωπικές μας ανάγκες.
Ο καλός φωτισμός στους εσωτερικούς χώρους
μπορεί να είναι είτε φυσικός είτε ηλεκτρικός
που να μιμείται όσο το δυνατόν περισσότερο
τις ευεργετικές ιδιότητες του φυσικού φωτός.
Ο λάθος φωτισμός στον λάθος χρόνο μπορεί
να οδηγήσει σε διαταραχές διάθεσης και ύπνου, σε δυσκολίες στη μάθηση και στη μνήμη, σε προβλήματα όρασης βραχυπροθέσμως
και σε προβλήματα υγείας μακροπροθέσμως.
Ο καλός φωτισμός έχει τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα στο ανθρώπινο σώμα και
στον εγκέφαλο:
g Αναζωογονεί: Είναι απαραίτητος για ένα σωστά συγχρονισμένο βιολογικό ρο-
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λόι, το οποίο είναι υπεύθυνο για το ρυθμό ημέρας - νύχτας και για το πόσο καλά κοιμόμαστε.
g Ενεργοποιεί: Μας κάνει να νιώθουμε
ενεργητικοί και σε εγρήγορση, ενώ μας
επιτρέπει και να συγκεντρωθούμε.
g Ανακουφίζει: Μας κάνει να νιώθουμε
χαρούμενοι, ευπρόσδεκτοι, άνετοι, χαλαροί και ασφαλείς.
g Αναδεικνύει: Υποστηρίζει το όραμά μας,
επιτρέποντάς μας να βλέπουμε αντικείμενα, χρώματα, αντίθεση και κίνηση.

Χαρακτηριστικά
Ο καλός φωτισμός έχει τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα είναι:
g Ελκυστικός: Ο καλός φωτισμός σε εσω-

τερικούς χώρους είναι υψηλής ποιότητας
και άνετος για τα μάτια.
g Δυναμικός: Ο καλός φωτισμός σε εσωτερικούς χώρους μας διεγείρει κατά
τη διάρκεια της ημέρας με ένταση που
είναι περίπου 5 φορές υψηλότερη από το
ισχύον πρότυπο όρασης και μας χαλαρώνει το βράδυ με ένταση που είναι περίπου
5 φορές χαμηλότερη από το τρέχον πρότυπο όρασης.
g Βελτιστοποιημένος: Ο καλός φωτισμός
σε εσωτερικούς χώρους έχει φασματικά
χαρακτηριστικά που διαφέρουν ανάλογα
με την ώρα της ημέρας, τις προσωπικές
ανάγκες και τις συγκεκριμένες εργασίες.
g Προσωπικός: Ο καλός φωτισμός σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να ρυθμιστεί
από το χρήστη εντός συγκεκριμένων ορί-

Φωτογραφία: Burst (Pexels)

υγιή και δραστήρια άτομα
ων για να ταιριάζει στις προσωπικές του
ανάγκες.

κάνουμε διακεκομμένο ύπνο και να ξυπνάμε συχνά τη νύχτα.

Το φυσικό φως της ημέρας

Συμβουλές

Το να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους
κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Οι εντάσεις
φωτός της ημέρας σε εξωτερικούς χώρους
είναι πάντα υψηλότερες από αυτές σε εσωτερικούς, με συντελεστή μεταξύ x10 και x500,
και φυσικά είναι πλήρους φάσματος: Η ηλιοφάνεια περιλαμβάνει υπέρυθρη ακτινοβολία
(IR) που μας θερμαίνει, καθώς και υπεριώδη
(UV) που, όταν φτάνει στο δέρμα, υποστηρί.
ζει την παραγωγή βιταμίνης D μιας βιταμίνης που είναι σημαντική για την πρόσληψη
ασβεστίου και υγιή οστική δομή, καθώς και
για το ανοσοποιητικό σύστημα.
Οι υψηλές εντάσεις φωτός που δεχόμαστε
όταν είμαστε σε εξωτερικούς χώρους κατά
τη διάρκεια της ημέρας είναι επίσης σημαντικές για την ευεξία, τη διάθεση, την απόδοση και τον τρόπο με τον οποίο κοιμόμαστε τη νύχτα, καθώς και για τη μείωση της
ευαισθησίας μας στο φως το βράδυ.
Η έκθεση στο πλήρες φάσμα του έντονου
φωτός το πρωί βοηθά το βιολογικό ρολόι
μας να συγχρονιστεί με τον 24ωρο φυσικό
κύκλο φωτός - σκοταδιού. Αποτρέπει το σώμα μας από το να αργοπορεί και από το να

Η ομάδα μας συμβουλεύει τους ανθρώπους
να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό φως όταν βρίσκονται έξω κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή, ωστόσο, δεν
μπορούμε να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους όλη την ημέρα και κάθε μέρα, προτείνουμε τα εξής:
g Αν δεν θέλετε να κοιμηθείτε και να ξυπνήσετε αργά, προσπαθήστε να πάρετε μια δόση

Φωτογραφία: Shunya Koide (Unsplash)

φυσικού φωτός το πρωί αμέσως μετά το ξύπνημα για τουλάχιστον 30 λεπτά, π.χ. περπατώντας ή κάνοντας μια βόλτα με ποδήλατο. Εάν είναι σκοτάδι όταν ξυπνάτε, προσπαθήστε
να «δείτε» την πρώτη μισή ώρα του φυσικού
φωτός της ημέρας μετά την ανατολή του ηλίου.
g Κάντε μια βόλτα στο μεσημεριανό γεύμα,
περνώντας τουλάχιστον 30 λεπτά έξω στο
φως της ημέρας.
g Παίξτε ή ασκηθείτε έξω κατά τη διάρκεια
της ημέρας.

Φωτογραφία: Joao Jesus (Pexels)
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g Ειδικά για παιδιά, συνιστούμε να

Πίνακας 1.
(αριστερά):
Προτεινόμενα
οριζόντια
επίπεδα
φωτισμού σε
σχέση με την
ηλικία.

περνάνε τουλάχιστον δύο ώρες έξω στο
φως της ημέρας, κάθε μέρα.

Εσωτερικός φωτισμός
Οι άνθρωποι δούλευαν και ζούσαν έξω στο φυσικό φως για πολλές χιλιάδες χρόνια. Από τη βιομηχανική επανάσταση αυτό έχει αλλάξει σημαντικά.
Σήμερα οι άνθρωποι περνούν το 90%
του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη καλού εσωτερικού φωτισμού για
την υγεία και την ευεξία.
Όπως και στη φύση, ο εσωτερικός φωτισμός πρέπει να είναι ελκυστικός, άνετος και υψηλής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο εσωτερικός φωτισμός κάνει τα χρώματα να φαίνονται
όπως είναι πραγματικά, όταν δεν προκαλεί υπερβολική λάμψη, όταν δεν έχει ανεπιθύμητες αντανακλάσεις ή δεν
τρεμοπαίζει, όταν παρέχει ελκυστική
αντίθεση και φωτίζει τον χώρο άνετα,
καθώς και όταν προσφέρει την αίσθηση της ασφάλειας.
Για να επιτύχετε ελκυστικό φωτισμό σε
εσωτερικούς χώρους:
g Αφήστε όσο μπορείτε να περνά το
φως της ημέρας μέσα από παράθυρα
και φεγγίτες.
g Αυξήστε τη συνολική φωτεινότητα
του δωματίου, φωτίζοντας όχι μόνο
την επιφάνεια εργασίας αλλά και τους
τοίχους, την οροφή κλπ.
Το φως στο οποίο εκτίθεται κανείς σε
εξωτερικούς χώρους ποικίλλει κατά τη
διάρκεια της ημέρας, τόσο επειδή το ίδιο το φως αλλάζει συνεχώς, αλλά και
επειδή κινούμαστε, κοιτάζουμε σε διαφορετικά σημεία και μετακινούμαστε
από σκιερά σε φωτεινά σημεία. Καλό
είναι να υπάρχουν ανάλογες εναλλαγές,
στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, και
στους εσωτερικούς χώρους.
Οι άνθρωποι χρειάζονται υψηλά επίπεδα φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας
και χαμηλά επίπεδα φωτός το βράδυ
πριν κοιμηθούν.
Για την επίτευξη δυναμικού φωτισμού
σε εσωτερικούς χώρους μπορείτε να
χρησιμοποιήστε ένα σύστημα φωτισμού
που να σας επιτρέπει να αλλάξετε το
επίπεδο φωτισμού. Στον πίνακα 1 παρατίθενται προτάσεις για οριζόντια επίπεδα φωτισμού, τα οποία βασίζονται
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σε ένα συνδυασμό βέλτιστων πρακτικών και επιστημονικών επιχειρημάτων.

Βελτιστοποίηση φωτός
Όπως και στη φύση, οι φασματικές ιδιότητες (χρώματα) του ιδανικού εσωτερικού φωτισμού ποικίλλουν ανάλογα
με την ώρα της ημέρας. Το φάσμα του
φωτός μπορεί να βελτιστοποιηθεί για
να ικανοποιεί προσωπικές ανάγκες και
προτιμήσεις και να υποστηρίζει συγκεκριμένες εργασίες. Κατά τη διάρκεια
της ημέρας, το φωτεινό φάσμα πρέπει
να περιλαμβάνει ένα λογικό τμήμα μικρών μηκών κύματος (κυανό ανοιχτό
χρώμα) για να παρέχει τα ενεργητικά
και αναζωογονητικά οφέλη του φωτός.
Το βράδυ και τη νύχτα, η ποσότητα
των μικρών μηκών κύματος θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, επιτρέποντας
έναν καλό ύπνο και αποτρέποντας τη
διακοπή του.
Για εφαρμογή βελτιστοποιημένου φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους προτείνονται τα επίπεδα του πίνακα 2.

Προσωπικός φωτισμός
Ο καλός φωτισμός σε εσωτερικούς
χώρους πρέπει να παρέχει δυνατότητα

επιλογών, ώστε να μπορεί ο χρήστης
να τον προσαρμόσει στις προσωπικές
του ανάγκες. Ο κάθε χρήστης μπορεί
να έχει διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τους θερμούς (υποκίτρινους) ή ψυχρούς (λευκούς) τόνους
του φωτός. Επιπλέον, κάθε χρήστης
έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ύπνου - αφύπνισης, που αναφέρεται επίσης ως διαφορετικός χρονότυπος.
Για την εφαρμογή προσωπικού φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα φωτισμού με ένα προρυθμισμένο
πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο να παρέχει κατάλληλη ένταση και φάσμα φωτός την κατάλληλη ώρα.
Το προρυθμισμένο πρόγραμμα μπορεί να έχει ρυθμίσεις φωτισμού για
συγκεκριμένες εργασίες και για διαφορετικές δραστηριότητες.

Πίνακας 2.
(κάτω):
Προτεινόμενα
επίπεδα φωτισμού στο ανθρώπινο μάτι
σε ισοδύναμη
μελανοπική
ένταση φυσικού φωτισμού
(στον πίνακα
συντομογραφία MEDI),
μέτρηση
που ορίζεται
στο διεθνές
πρότυπο CIE
S026: 218 και
που συνιστάται να χρησιμοποιείται για
μη οπτικά εφέ
του φωτός.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το άρθρο με τη
βιβλιογραφία στη στήλη «Σαλόνι Φωτισμού»
της ιστοσελίδας www.electrologos.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα www.goodlightgroup.org
του οργανισμού “Good Light Group”.

