
 

 

Λευκή βίβλος για το EyeComfort1                            
 

Σήμερα, η ποιότητα του φωτός είναι σημαντική παράμετρος για τον σωστό φωτισμό. Γενικά, η 
ποιότητα του φωτός αφορά τις οπτικές παραμέτρους του φωτός, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
εξαρτάται και αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η μετάβαση στον φωτισμό LED μάς 
προσφέρει άπειρες δυνατότητες διαφοροποίησης της ποιότητας του φωτισμού σε χωρικό, φασματικό 
και χρονικό επίπεδο. Αυτή η μετάβαση μας εξαναγκάζει να αναθεωρήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο 
αξιολόγησης της ποιότητας του φωτός. Η Signify βελτιστοποιεί συνεχώς τα προϊόντα της, συνδυάζοντας 
την σε βάθος κατανόηση των αναγκών του χρήστη, τις γνώσεις αναφορικά με τις εφαρμογές φωτισμού 
και τις επιστημονικές γνώσεις. Η Signify, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο του φωτισμού, κυκλοφορεί 
στην αγορά τους λαμπτήρες LED και τα φωτιστικά LED της υπό την καταξιωμένη επωνυμία Philips. 
 
Η Signify δημιούργησε το εμπορικό σήμα EyeComfort με βάση τα ακόλουθα επιλεγμένα κριτήρια: 
Αναλαμπή, Στροβοσκοπικό φαινόμενο, Φωτοβιολογική ασφάλεια, Εκτυφλωτική λάμψη, Δυνατότητα 
ρύθμισης έντασης φωτισμού, Δυνατότητα συντονισμού, Απόδοση χρωμάτων και Ακουστός θόρυβος.  

 

Η σειρά προϊόντων λαμπτήρων LED και φωτιστικών LED που διαθέτουμε αξιολογείται με τη χρήση 

αυτών των κριτηρίων. Αυτή η λευκή βίβλος επεξηγεί αυτά τα κριτήρια και, αντίστοιχα, τη σημασία της 

βελτιστοποίησης του φωτισμού. 

Επιστημονικό υπόβαθρο 
Τα προϊόντα EyeComfort LED της Signify που κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips ενσωματώνουν τα 

προαναφερθέντα κριτήρια: 

1. Αναλαμπή και στροβοσκοπικό φαινόμενο 
Η αναλαμπή και το στροβοσκοπικό φαινόμενο ονομάζονται Χρονικά Τεχνουργήματα Φωτός (Temporal 

Light Artifacts – «TLA»). Τα TLA ορίζονται ως αλλαγή στην οπτική αντίληψη, η οποία επάγεται από ένα 

φωτεινό ερέθισμα, τη φωτεινότητα ή τη φασματική κατανομή, το οποίο παρουσιάζει διακύμανση 

ανάλογα με τον χρόνο για έναν παρατηρητή, σε καθορισμένο περιβάλλον. Η αναλαμπή είναι η 

αντίληψη της οπτικής αστάθειας, η οποία επάγεται από ένα φωτεινό ερέθισμα, τη φωτεινότητα ή τη 

φασματική κατανομή, η οποία παρουσιάζει διακύμανση ανάλογα με τον χρόνο για έναν στατικό 

παρατηρητή, σε στατικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ενοχλητική, ταχεία διακύμανση 

του φωτός μέσα στον χώρο.  

 

Το στροβοσκοπικό φαινόμενο είναι διαφορετικό από την αναλαμπή και προσδιορίζεται ως αλλαγή 

στην αντίληψη της κίνησης, η οποία επάγεται από ένα φωτεινό ερέθισμα, τη φωτεινότητα ή τη 

φασματική κατανομή, η οποία παρουσιάζει διακύμανση ανάλογα με τον χρόνο για έναν στατικό 

παρατηρητή, σε μη στατικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, το στροβοσκοπικό φαινόμενο καταλήγει σε μη 

φυσιολογική διάσπαση μιας συνεχούς κίνησης. 

 

                                                           
1 Η λευκή βίβλος για το EyeComfort ενδέχεται να τροποποιηθεί από τη Signify καθώς καθίστανται διαθέσιμες σε 
εμάς (πρόσθετες) πληροφορίες σχετικά με διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων η Ανάπτυξη προϊόντων, η 
Έρευνα, τα Πρότυπα και οι Κανονισμοί. 



 

 

Μια από τις ιδιότητες των LED είναι η ταχεία απόκριση στις διακυμάνσεις του σήματος εισόδου. 

Συνεπώς, αναπαράγουν πιστά αυτές τις διακυμάνσεις στην έξοδο φωτός, προκαλώντας δυνητικά TLA 

για τα άτομα που βρίσκονται μέσα στον φωτιζόμενο χώρο. Οι διακυμάνσεις ενδέχεται να προέρχονται 

από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων: διαταραχές του ρεύματος δικτύου, αλληλεπιδράσεις με 

χειριστήρια (π.χ. ρυθμιστές έντασης), διαταραχές του σήματος εισόδου από εξωτερικές πηγές (π.χ. 

μικροκύματα) και ενσωματωμένες λόγω σχεδίασης διακυμάνσεις από την ηλεκτρονική διάταξη 

οδήγησης. Υπάρχουν γνωστές μέθοδοι για την καταστολή των διακυμάνσεων στην απόδοση φωτός των 

LED και, ταυτόχρονα, για τον περιορισμό της ορατότητας ανεπιθύμητων TLA. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι 

απαιτούν συμβιβασμούς ως προς το κόστος και την αποδοτικότητα και χρειάζονται περισσότερο 

φυσικό χώρο, ενώ μειώνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων LED με οποιαδήποτε αρχιτεκτονική. 

Έως πρόσφατα, χρησιμοποιούνταν διάφοροι δείκτες μέτρησης, όπως ο Δείκτης αναλαμπής (Flicker 

Index – FI) και το Βάθος διαμόρφωσης (Modulation depth) για την εκτίμηση της ορατότητας της 

αναλαμπής και του στροβοσκοπικού φαινομένου. Κανένας από αυτούς τους δείκτες μέτρησης δεν είναι 

κατάλληλος για να αξιολογηθεί τι ακριβώς αντιλαμβάνονται ή βιώνουν οι άνθρωποι στην 

πραγματικότητα. Η ορατότητα της αναλαμπής και του στροβοσκοπικού φαινομένου επηρεάζονται από 

το βάθος διαμόρφωσης, τη συχνότητα, το σχήμα του κύματος και τον κύκλο λειτουργίας και αυτοί οι 

δείκτες μέτρησης δεν λαμβάνουν υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους. Συνεπώς, αναπτύχθηκαν 

επιστημονικά μοντέλα που βασίζονται στο Ανθρώπινο Οπτικό Σύστημα και αναφέρονται στην οπτική 

αντίληψη του ανθρώπου, η οποία αποτελεί μέρος του νευρικού συστήματος που μας δίνει τη 

δυνατότητα να βλέπουμε. Ένας ισχυρότερος δείκτης μέτρησης TLA για την αναλαμπή είναι το Pst
LM και 

για το στροβοσκοπικό φαινόμενο το SVM [1,2]. Αυτοί οι δείκτες μέτρησης υποστηρίζονται από τη 

Lighting Europe [3] και τη NEMA [4] και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προϊόντων 

φωτισμού EyeComfort LED της Signify που κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips. Αυτή τη στιγμή 

διερευνώνται συνεχείς βελτιώσεις των δεικτών μέτρησης TLA. 

 

Ο συνήθης ορισμός της κατώτερης τιμής απόλυτης ορατότητας είναι το σημείο όπου ο παρατηρητής 

μπορεί να αντιληφθεί το ερέθισμα για το 50% του χρόνου [2]. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο δεν είναι 

βέβαιο εάν όντως βλέπει το φαινόμενο της αναλαμπής ή όχι και επιλέγει να απαντήσει «Το βλέπω το 

50% του χρόνου». Δεν σημαίνει ότι ο παρατηρητής θα έχει σαφή αντίληψη ότι βλέπει αναλαμπή το 

50% του χρόνου και ότι δεν την βλέπει το άλλο 50% του χρόνου. Μάλλον το αντίθετο, το επίπεδο του 

50% είναι το επίπεδο όπου η απόφαση εάν ο παρατηρητής βλέπει το φαινόμενο ή όχι λαμβάνεται 

τυχαία. 

Δεδομένων των παραπάνω, η προϋπόθεση για μη ορατή αναλαμπή ορίζεται ως Pst
LM≤1,0 και βασίζεται 

στα πρότυπα IEC 61000-4-15 Error! Reference source not found. και NEMA 77-2017 Error! Reference 

source not found.. Η μέτρηση του δείκτη Pst
LM γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC TR 61547-1, έκδοση 

2 Error! Reference source not found.. 

 

Γιατί πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την αναλαμπή και το στροβοσκοπικό φαινόμενο; 

Τα προϊόντα φωτισμού που παρουσιάζουν αναλαμπή ή το στροβοσκοπικό φαινόμενο θεωρούνται 

φωτισμός χαμηλότερης ποιότητας [5-14]. Τα TLA όχι μόνο είναι ενοχλητικά για τους ανθρώπους, αλλά 

έχουν και αρνητική επίπτωση στην άνεση του ματιού, τη γενικότερη άνεση και την οπτική απόδοση. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ορατά TLA μπορούν να περιορίσουν την απόδοση οποιασδήποτε οπτικής 

εργασίας, να προκαλέσουν ενόχληση των ματιών (οφθαλμική κόπωση), να αυξήσουν τη συχνότητα 

εμφάνισης κεφαλαλγίας και οφθαλμικής καταπόνησης και να προκαλέσουν εκνευρισμό. Μελέτες 



 

 

κατέδειξαν ότι η ορατή αναλαμπή μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ενεργοποιήσει επιληπτικές 

κρίσεις [5-14]. Με γνώμονα αυτό, τα προϊόντα EyeComfort LED της Signify που κυκλοφορούν με την 

επωνυμία Philips έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση της ορατής αναλαμπής και του 

στροβοσκοπικού φαινομένου. 

 

2. Φωτοβιολογική ασφάλεια 

Κίνδυνος μπλε φωτός 

Ο κίνδυνος μπλε φωτός (blue light hazard) είναι μια φωτοχημική βλάβη του αμφιβληστροειδούς χιτώνα 

και εξαρτάται από τη φασματική σύνθεση, την ένταση και τον χρόνο έκθεσης στο μάτι. Η Διεθνής 

Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission – IEC) έχει αναπτύξει ένα πρότυπο 

για την αξιολόγηση της Φωτοβιολογικής ασφάλειας [16]. Οι πηγές έχουν ταξινομηθεί σε 4 ομάδες 

κινδύνου (0 = χωρίς κίνδυνο, 3 = υψηλός κίνδυνος). 

Ομάδα κινδύνου 0: Ο λαμπτήρας δεν αποτελεί φωτοβιολογικό κίνδυνο 
Ομάδα κινδύνου 1: Κανένας φωτοβιολογικός κίνδυνος υπό τους φυσιολογικούς περιορισμούς 
συμπεριφοράς 
Ομάδα κινδύνου 2: Δεν αποτελεί κίνδυνο, λόγω της απόκρισης αποστροφής στο λαμπερό φως ή 
θερμικής ενόχλησης 
Ομάδα κινδύνου 3: Επικίνδυνο ακόμα και για στιγμιαία έκθεση 
 
Μια συνήθης παρανόηση που κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης είναι η ιδέα ότι ο φωτισμός LED 

περιέχει υψηλότερα ποσοστά μηκών κύματος μπλε χρώματος και, συνεπώς, ενέχει υψηλότερο κίνδυνο 

μπλε φωτός. Αυτό το θέμα διερευνήθηκε και μετρήθηκε σχολαστικά από την Global Lighting 

Association (Παγκόσμια Ένωση Φωτισμού), με τη σύγκριση του φασματικού περιεχομένου διαφόρων 

τεχνολογιών φωτισμού και του προτύπου που προαναφέρθηκε, σε συνδυασμό με τις απόψεις πολλών 

επιστημόνων [15]. 

Τα κυριότερα επιστημονικά ευρήματα είναι τα ακόλουθα [15]: 

- Αναφορικά με τον κίνδυνο μπλε φωτός, οι λαμπτήρες LED δεν διαφέρουν από τις συμβατικές 

τεχνολογίες, όπως οι λαμπτήρες πυρακτώσεως και οι λαμπτήρες φθορισμού. Το ποσοστό του 

μπλε χρώματος στον φωτισμό LED δεν διαφέρει από το ποσοστό στις άλλες τεχνολογίες, στην 

ίδια θερμοκρασία χρώματος.  

- Μια σύγκριση προϊόντων LED αντικατάστασης με τα συμβατικά προϊόντα που προορίζονται να 

αντικαταστήσουν αποκαλύπτει ότι τα επίπεδα κινδύνου είναι πολύ παρόμοια και εντός του 

εύρους μη κρίσιμων τιμών. 

- Οι πηγές φωτισμού (λαμπτήρες ή συστήματα) και τα φωτιστικά LED που εμπίπτουν στην 

Ομάδα κινδύνου 0 ή 1, όπως ορίζονται από το πρότυπο IEC, μπορούν να χρησιμοποιούνται από 

τους καταναλωτές. 

Υπεριώδες 

Οι πηγές φωτισμού LED για καταναλωτική χρήση δεν περιέχουν καθόλου ενέργεια που εμπίπτει στο 

υπεριώδες τμήμα του φάσματος και, συνεπώς, δεν είναι επιβλαβείς για τα άτομα με υψηλότερη 

ευαισθησία στο υπεριώδες φως. 



 

 

Υπέρυθρο 

Σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου, οι λαμπτήρες LED εκπέμπουν ελάχιστη 

υπέρυθρη ακτινοβολία (IR).  Για τις πηγές φωτισμού LED καταναλωτικής χρήσης δεν υπάρχει κανένας 

κίνδυνος, επειδή η υπέρυθρη ακτινοβολία δεν είναι αρκετά ισχυρή. 

Η οπτική ασφάλεια καλύπτεται από διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες [16,17]. Τα προϊόντα 

EyeComfort LED της Signify που κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips έχουν όλα ταξινομηθεί στην 

Ομάδα κινδύνου 0 ή 1 (RG0 / RG1), γεγονός που σημαίνει ότι η χρήση αυτών των προϊόντων LED δεν 

συνιστά φωτοβιολογικό κίνδυνο υπό τους φυσιολογικούς περιορισμούς συμπεριφοράς, ή ότι ο 

λαμπτήρας δεν αποτελεί φωτοβιολογικό κίνδυνο.   

 

3. Εκτυφλωτική λάμψη 
Η εκτυφλωτική λάμψη είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες δυσαρέσκειας, αναφορικά με 

τον άνετο φωτισμό. Η εκτυφλωτική λάμψη μπορεί να διαχωριστεί σε παρεμβαίνουσα λάμψη και 

οχλούσα λάμψη. Η παρεμβαίνουσα λάμψη ορίζεται ως ο περιορισμός της οπτικής απόδοσης που 

προκαλείται από μια πηγή εκτυφλωτικής λάμψης εντός του οπτικού πεδίου.  Η οχλούσα λάμψη 

ορίζεται ως η αίσθηση ενόχλησης που προκαλείται από τις υπερβολικά φωτεινές πηγές φωτός. Η 

αίσθηση της ενόχλησης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η φωτεινότητα της πηγής, το 

εμβαδόν της πηγής, η θέση της πηγής εντός του οπτικού πεδίου, οι συνθήκες φωτισμού φόντου, το 

είδος της δραστηριότητας και η διάρκεια έκθεσης στη φωτεινή πηγή. Επί σειρά ετών, οι ερευνητές 

κάνουν προσπάθειες να ποσοτικοποιήσουν την έκταση της οπτικής ενόχλησης. Η μέτρηση της 

εκτυφλωτικής λάμψης για τους εσωτερικούς χώρους εργασίας (επαγγελματικό περιβάλλον) συνήθως 

γίνεται με τη χρήση του δείκτη μέτρησης UGR (Unified Glare Rating – Βαθμός Συνδυασμένης 

Θάμβωσης). Αυτός ο δείκτης μέτρησης βασίζεται στα μέσα επίπεδα φωτεινότητας που υπολογίζονται 

από κατανομή έντασης μακρινού πεδίου. Στις λύσεις φωτισμού LED βλέπουμε συχνά μη ομοιόμορφα 

παράθυρα εξόδου ή παράθυρα εξόδου με «σπασμένη» ανάλυση, με υψηλή αντίθεση φωτεινότητας. 

Μελέτες κατέδειξαν ότι τα παράθυρα εξόδου με «σπασμένη» ανάλυση που έχουν την ίδια μέση 

φωτεινότητα (συνεπώς και την ίδια τιμή UGR) με τα ομοιόμορφα παράθυρα εξόδου παρουσιάζουν 

υψηλότερη οχλούσα λάμψη [19-35]. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα τιμή UGR δεν είναι πάντοτε 

κατάλληλη για χρήση με τα μη ομοιόμορφα παράθυρα εξόδου.  

Η διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας ή της βελτίωσης της τρέχουσας τιμής UGR και η αναζήτηση 

εναλλακτικών μεθόδων πρόβλεψης της οχλούσας λάμψης αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για έρευνα. Οι 

βελτιώσεις της τρέχουσας UGR στοχεύουν κυρίως στη διόρθωση του δείκτη θέσης στη συνάρτηση του 

UGR, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξάρτηση από την οπτική γωνία, στη διόρθωση της μέσης 

φωτεινότητας, στη διόρθωση της παρατηρούμενης φωτεινής επιφάνειας και στη γενική διόρθωση με 

την προσθήκη επιπρόσθετης διόπτευσης για την έκφραση της αντίθεσης φωτεινότητας εντός της πηγής 

λάμψης [36-44]. Οι προτάσεις για εναλλακτικές μεθόδους περιγραφής της εκτυφλωτικής λάμψης 

βασίζονται στη δημιουργία ενός μοντέλου με βάση τα αμφιβληστροειδικά υποδεκτικά πεδία του 

Ανθρώπινου Οπτικού Συστήματος (Human Visual System – HVS) και στην εφαρμογή αυτού του 

μοντέλου στους χάρτες φωτεινότητας του χώρου, για την αξιολόγηση της οχλούσας λάμψης [34]. Αυτή 

η τελευταία προσέγγιση είναι όμοια με τους δείκτες μέτρησης TLA, οι οποίοι βασίζονται επίσης στην 

εφαρμογή μοντέλων του ανθρώπινου οπτικού συστήματος. 



 

 

Για τους λαμπτήρες καταναλωτικής χρήσης, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας δείκτης μέτρησης 

διαθέσιμος για την ποσοτικοποίηση της λάμψης. Επιπλέον, η αντιληπτή λάμψη ενός λαμπτήρα 

φωτισμού θα εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή. Ένας γυμνός λαμπτήρας επάνω από το τραπέζι 

κοντά στον παρατηρητή και στο ύψος των ματιών θα έχει περισσότερη λάμψη από τον ίδιο λαμπτήρα 

σε ένα φωτιστικό αμπαζούρ στη γωνία του δωματίου. Γενικά, η εκτυφλωτική λάμψη προκαλείται από 

έναν συνδυασμό υψηλής φωτεινότητας, υψηλής αντίθεσης και μεγέθους πηγής. Τα μέτρα 

αντιμετώπισης της εκτυφλωτικής λάμψης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία από τις 

ακόλουθες αιτίες: περιορισμός της φωτεινότητας, μείωση της αντίθεσης ή μείωση του μεγέθους της 

πηγής. Στη σειρά προϊόντων φωτισμού LED της Signify που κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips, 

γίνεται διάκριση μεταξύ των λαμπτήρων με και χωρίς προστασία από την εκτυφλωτική λάμψη. Ένας 

λαμπτήρας με προστασία από την εκτυφλωτική λάμψη περιέχει υλικά διάχυσης ή/και ένα πλέγμα 

διάχυσης της ανάλυσης στο επάνω μέρος του λαμπτήρα και το φως του γίνεται αντιληπτό σαν να έχει 

χαμηλότερη λάμψη, σε σύγκριση με τους λαμπτήρες χωρίς προστασία από την εκτυφλωτική λάμψη 

που έχουν την ίδια φωτεινή ροή και την ίδια οπίσθια διαμόρφωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 

διαθέσιμος ένας καλός δείκτης μέτρησης της εκτυφλωτικής λάμψης για λαμπτήρες και αποτελεί θέμα 

έρευνας για το μέλλον. 

 

4. Ρύθμιση έντασης 
Το χαρακτηριστικό ρύθμισης έντασης των προϊόντων LED ορίζεται ως η δυνατότητα αλλαγής της 

έντασης του φωτός, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Το χαρακτηριστικό ρύθμισης έντασης των 

προϊόντων LED σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε το ιδανικό περιβάλλον φωτισμού εργασίας, 

σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Οι άνθρωποι θέλουν να ρυθμίζουν την ένταση του τεχνητού φωτισμού 

για διάφορους λόγους. Πρώτον, θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την ατμόσφαιρα του 

περιβάλλοντος (χαμηλός και ζεστός φωτισμός, φωτεινός και ζωντανός φωτισμός). Δεύτερον, το 

χαρακτηριστικό ρύθμισης έντασης μπορεί να παρέχει διαφορετικά επίπεδα φωτεινής ροής κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, με βάση διαφορετικές δραστηριότητες ή ανάλογα με τα επίπεδα φωτός των 

εξωτερικών χώρων. Για παράδειγμα, το βράδυ ενδέχεται να θέλετε να μειώσετε την ένταση του 

φωτισμού για να μειωθεί η αντίθεση μεταξύ του σκοτεινού περιβάλλοντος και τους φωτισμού LED, 

προκειμένου να περιοριστεί η δυνητική εκτυφλωτική λάμψη. Τέλος, το χαρακτηριστικό ρύθμισης 

έντασης χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η κακή εφαρμογή του χαρακτηριστικού ρύθμισης έντασης μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις ή 

ανεπιθύμητα φαινόμενα, όπως ορατή αναλαμπή σε χαμηλά επίπεδα ρύθμισης έντασης, ασταθείς 

μεταβάσεις, υψηλά επίπεδα ελάχιστου φωτισμού. Αυτά τα προβλήματα προέρχονται από το κύκλωμα 

της διάταξης οδήγησης LED, διακυμάνσεις στο πλάτος τάσης του δικτύου, φορτία συνδεδεμένα στο 

δίκτυο και αλληλεπίδραση με τον ρυθμιστή έντασης. Η έξυπνη σχεδίαση των ηλεκτρονικών 

συστημάτων αντιμετωπίζει το πρόβλημα των χαμηλών επιπέδων ρύθμισης έντασης που καταστέλλει 

τις επαναλαμβανόμενες ή/και ακανόνιστες ορατές διακυμάνσεις του επιπέδου φωτισμού. 

Τα προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης έντασης από τη σειρά EyeComfort LED της Signify που 

κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips παρέχουν βηματική ρύθμιση έντασης στις προεπιλογές 

(SceneSwitch) ή συνεχή ρύθμιση σε όλο το εύρος έντασης. 

 



 

 

5. Δυνατότητα συντονισμού 

Ο φωτισμός LED με δυνατότητα συντονισμού διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Θερμή ρύθμιση έντασης: δυνατότητα μίμησης της συμπεριφοράς του φωτισμού πυρακτώσεως 

(π.χ. η CCT πέφτει από 2.700 K-2.200 K κατά τη ρύθμιση της έντασης) 

2. Ρυθμιζόμενο λευκό: δυνατότητα αλλαγής του τόνου λευκού ενός φωτός (π.χ. 2.700 K – 6.500 K) 

3. Ρυθμιζόμενο χρώμα: δυνατότητα αλλαγής του χρώματος του φωτισμού (RGB) 

Η ρύθμιση της έντασης ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως αποδίδει μια διαφορετική εμπειρία φωτισμού 

από τη ρύθμιση της έντασης των κανονικών λαμπτήρων LED λευκού φωτός. Λόγω της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται, μια σπείρα πυρακτώσεως θερμαίνεται λιγότερο με τη ρύθμιση της έντασης και, 

συνεπώς, εκπέμπει πιο κοκκινωπό λευκό φως (χαμηλότερη θερμοκρασία χρώματος). Αντίθετα, το 

χρώμα του φωτισμού LED δεν αλλάζει με τη ρύθμιση της έντασης. Συνεπώς, ο λαμπτήρας 

πυρακτώσεως παρέχει διαφορετική ένταση και θερμοκρασία χρώματος, ενώ ο λαμπτήρας LED παρέχει 

μόνο διαφορετική ένταση και η θερμοκρασία χρώματος παραμένει η ίδια. 

Οι χρήστες προτιμούν τη θερμή ρύθμιση στα χαμηλά επίπεδα φωτός για τη δημιουργία όμορφου και 

ζεστού περιβάλλοντος [45], αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ορισμένα 

προϊόντα EyeComfort LED της Signify που κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips προσφέρουν τη 

δυνατότητα ρύθμισης έντασης WarmGlow. Με τον συνδυασμό δύο διαφορετικών λαμπτήρων LED 

(2.200 Κ και 2.700 Κ), μπορεί να γίνει προσομοίωση της συμπεριφοράς ρύθμισης έντασης των 

λαμπτήρων πυρακτώσεως. Η δυνατότητα WarmGlow διατίθεται σε δύο παραλλαγές. SceneSwitch με 

σταθερές ρυθμίσεις και ομαλή ρύθμιση έντασης WarmGlow σε όλο το εύρος. (2.700 K-2.200 K). 

Εκτός από το ελκυστικό περιβάλλον, ένα χαρακτηριστικό ρύθμισης έντασης που συνδυάζεται με 

αλλαγή της CCT ενέχει επίσης πλεονεκτήματα για τον κιρκαδιανό ρυθμό του ανθρώπου. Το βιολογικό 

μας ρολόι μάς λέει πότε να ξυπνάμε και πότε να κοιμόμαστε. Το φάσμα έντασης και δράσης του φωτός 

είναι μια από τις παραμέτρους που ελέγχουν αυτές τις αποκρίσεις [46]. Το φως υψηλής έντασης που 

περιέχει πολύ μπλε χρώμα μάς διατηρεί ξύπνιους και σε εγρήγορση, ενώ το φως χαμηλής έντασης με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε μπλε ενεργοποιεί την έκλυση της μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου, η 

οποία μας κάνει να νυστάζουμε. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι ο ισχυρός φωτισμός με υψηλή 

περιεκτικότητα σε μπλε συνιστάται το πρωί, για την υποστήριξη της αφύπνισης και θα πρέπει να 

αποφεύγεται το βράδυ, γιατί καταστέλλει την παραγωγή της μελατονίνης και δυσχεραίνει τον ύπνο. Τα 

περιβάλλοντα με χαμηλή ένταση φωτισμού και χαμηλή CCT το βράδυ είναι ιδανικά για τη διατήρηση 

του απρόσκοπτου βιολογικού ρυθμού [46]. 

Τα προϊόντα EyeComfort LED της Signify που κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips, τα οποία 

διαθέτουν τη δυνατότητα ρύθμισης έντασης WarmGlow, υποστηρίζουν τόσο τη λειτουργία ρύθμισης 

του περιβάλλοντος όσο και τον κιρκαδιανό ρυθμό του ανθρώπου.  

 

6. Απόδοση χρωμάτων  
Η ποιότητα του χρώματος σχετίζεται με τις προτιμήσεις και την αξιολόγηση της αντίληψης του φωτός 

που έχει ο χρήστης σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Η ποιότητα των χρωμάτων των πηγών λευκού 

φωτός επηρεάζει την όψη του χώρου, των αντικειμένων και των ανθρώπων. Η κακή ποιότητα χρώματος 

μπορεί να περιορίσει την οπτική διάκριση και την ακριβή απόδοση των φωτισμένων χώρων, 



 

 

αντικειμένων ή ανθρώπων. Για παράδειγμα, ο τόνος του δέρματος των ανθρώπων, τα φυτά και τα 

τρόφιμα ενδέχεται να φαίνονται άτονα ή με χαμηλό κορεσμό υπό φωτισμό με χαμηλή απόδοση 

χρωμάτων ή/και χαμηλό κορεσμό χρωμάτων.  

Η απόδοση χρωμάτων μιας πηγής λευκού φωτός ορίζεται ως η επίδραση ενός παράγοντα φωτισμού 

στη χρωματική όψη των αντικειμένων, με ενσυνείδητη ή ασυνείδητη σύγκριση με την χρωματική τους 

όψη υπό κάποιον παράγοντα φωτισμού αναφοράς [47]. Ο γενικός δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRI-

Ra) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και τον προσδιορισμό της δυνατότητας απόδοσης χρωμάτων μιας 

πηγής λευκού φωτός, με βάση μια σειρά από οχτώ συγκεκριμένα δείγματα δοκιμής χρώματος (TCS) 

μέτριου κορεσμού της CIE 1974. Τιμή CRI 100 σημαίνει ότι η απόδοση των χρωμάτων υπό τη 

δοκιμαστική πηγή είναι ίση σε σύγκριση με την απόδοση των χρωμάτων υπό την πηγή αναφοράς (όπου 

αντικείμενο αναφοράς είναι ο φωτισμός πυρακτώσεως με CCT < 5.000 K) 

Οι προτιμήσεις των χρηστών δεν συνδυάζονται πάντοτε απευθείας με την τιμή CRI. Μια πηγή με 

υψηλότερο CRI δεν προτιμάται πάντοτε. Ο κορεσμός των χρωμάτων (ζωντάνια), ειδικότερα ο κορεσμός 

σε κόκκινο, παίζει επίσης σημαντικό ρολό στις προτιμήσεις [48,49,50]. Κάποιες τιμές υπερκορεσμού 

γενικώς τυχαίνουν προτίμησης από τον κόσμο, επειδή τα χρώματα των αντικειμένων φαίνονται πιο 

έντονα. Οι προτιμήσεις αναφορικά με την όψη του τόνου του δέρματος διαφέρουν επίσης μεταξύ 

πολιτισμών. 

Είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της πιστότητας των χρωμάτων (CRI) και του 

κορεσμού των χρωμάτων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Τα προϊόντα EyeComfort LED της Signify που 

κυκλοφορούν με την επωνυμία Philips στοχεύουν στη βελτίωση της διαφοροποίησης των χρωμάτων 

και στην ανάδειξη της αισθητικής, με τη χρήση λαμπτήρων LED με καλές ιδιότητες ποιότητας 

χρωμάτων.  

 

7. Θόρυβος 
Τα προϊόντα LED μπορούν να εκπέμπουν ακουστό θόρυβο, ειδικότερα όταν χρησιμοποιούνται σε 

χαμηλά επίπεδα ρύθμισης έντασης. Οι τιμές τάσης και έντασης του ρεύματος που παράγονται μπορεί 

να δημιουργήσουν μηχανικό συντονισμό των εξαρτημάτων. Αυτός ο θόρυβος μπορεί να γίνεται 

αντιληπτός ως ιδιαίτερα ενοχλητικός. Για αυτόν τον λόγο, ο φορέας Energy Star έχει επιβάλει 

προδιαγραφές για τα επίπεδα ακουστού θορύβου. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις Energy Star για τα επίπεδα ακουστού θορύβου, οι λαμπτήρες δεν θα 

εκπέμπουν θόρυβο υψηλότερο από 24 dBA σε απόσταση 1 μέτρου [51]. Αυτή η κατώτερη τιμή δεν 

είναι επαρκώς αυστηρή για τους λαμπτήρες που βρίσκονται σε χώρο διαβίωσης με απόλυτη ησυχία 

(γύρω στα 20 dBA) ή για τους λαμπτήρες που βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους (φώτα ανάγνωσης, 

λάμπες κομοδίνου). Για όλα τα προϊόντα EyeComfort LED της Signify που κυκλοφορούν με την 

επωνυμία Philips έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί. 
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