
מטריקה למדידת התגובות
הלא חזותיות בחשיפה לאור

–יואב אבינור 
ל הנדסה ופיתוח געש תאורה"סמנכ

CIE S 026/E:2018 תקן



,  חשיפה לאור גורמת לדיכוי ייצור הורמון המלטונין. האור הינו המסנכרן העיקרי של השעון הביולוגי האנושי•

.זמן חשיפה ואורכי הגל הדומיננטיים, כתלות בעוצמה

לתרום לוויסות מחזור השינה היומי ולהקל על דיכאון עונתי  , חשיפה לאור בשעות היום יכולה לשפר את הערנות•

.ומצד שני חשיפה לא מבוקרת לאור בשעות הערב והלילה יכולה להפריע לשינה איכותית, ולא עונתי

השפעות לא חזותיות של אור 



,  (ipRGC)י קולטנים הנקראים תאי גנגליון רשתיים רגישים לאור "לאור נוצרת בעיקר עהפוטוביולוגיתהתגובה •

,  (בעיקר בתחום הכחול)שאינם משתתפים במנגנון הראיה החזותית והינם בעלי רגישות שונה לאורכי גל 

.הנובעת מחלבון המלנופסין שהם מכילים

ישנן ראיות מדעיות רבות לפוטנציאל של כל חמשת סוגי קולטני האור בעין לתרום לתגובות אלו , עם זאת•

.(.א.י, מתוך המבוא לתקן)

השפעות לא חזותיות של אור 



תקנות והמלצות שונות מתמקדים בעיקר בהיבטים החזותיים וביעילות האנרגטית של מקורות  , תקני תאורה•

של מערכת הראיה החזותית  הפוטופיאך תיאור של הקרינה האופטית אך ורק על פי ספקטרום הפעולה , אור

אינו נותן מענה למדידה והערכה של התגובות הלא חזותיות

(Non-Image Forming)בחשיפה לאור.

כמויות ומדדים של רגישות ספקטרלית המתארים את יכולתה של  , מגדיר פונקציותCIE S 026/E:2018תקן •

היכולים לתרום לתגובות לא חזותיות  , קרינה אופטית לעורר כל אחד מחמשת סוגי קולטני האור בעין

(.ipRGCs)באמצעות תאי הגנגליון ברשתית 

השפעות לא חזותיות של אור 



:מקולטני הראיה שברשתית העין יוצאים אל המוח מספר מסלולים עצביים
(ורוד)מסלול הראיה •
(כחול)היפותלמוס -מסלול רשתית•

מקצב הערות היומי דרך ייצור מלתונין
(  ירוק)מסלול תגובת האישון לאור •

תגובת האישון לאור
(כתום)מסלול מיגרנה •

רגישות יתר לאור-אאורה 

Clinical implications of the melanopsin-based
non–image-forming visual system ; Ksendzovsky et al ; 2017

קולטני האור בעין ומסלולים עצביים



Measuring and using light in the melanopsin age ; Lucas et al ; 2014

שילוב אותות עצביים מקולטני הראיה השונים



•α-opic action spectrum – Sα(λ)–  הגדרה כללית לפונקציה המתארת את הרגישות הספקטרלית

כאשר הערך המקסימלי של ipRGCוהשפעתו על קולטני היחסית של כל אחד מחמשת קולטני הראיה 

1הפונקציה מנורמל לערך 

•Ssc(λ)– (כחול)פונקציית הרגישות הספקטרלית של מדוכים רגישים לאורך גל קצר

•Smc(λ)– (ירוק)הרגישות הספקטרלית של מדוכים רגישים לאורך גל בינוני פונקציית

•Sml(λ)– (אדום)הרגישות הספקטרלית של מדוכים רגישים לאורך גל ארוך פונקציית

•Srh(λ)– (רודופסיןהפוטופיגמנט)הרגישות הספקטרלית של הקנים פונקציית

•Smc(λ)– הרגישות הספקטרלית של תאי פונקצייתipRGC(מלנופסיןהפוטופיגמנט)

CIE S 026/E:2018  הגדרת פונקציות הרגישות בתקן



1פונקציות הרגישות הספקטרלית של חמשת קולטני הראיה מנורמלות לשיא בערך 

פונקציות רגישות ספקטרלית של חמשת קולטני הראיה



• Melanopic radiant flux – Фmel = ∫Фe,λ(λ) Smel(λ)dλ [W]

Фe,λ(λ) - α-opic radiant flux at a specific wavelength λ [W/λ]

Smel(λ) - melanopic sensitivity flux at a specific wavelength λ

CIE S 026/E:2018  שטף אור מלנופי בתקן



6500Kפיזור הספק ספקטרלי של אור יום בגוון אור 

D65 מקור אור סטנדרטי



:מונחים נוספים בתקן•

• Melanopic efficacy of luminous radiation – Kmel,v = Фmel / Фv [W/lm]

Фmel – melanopic radiant flux [W]

Фv – luminous flux [lm]

• Melanopic efficacy of luminous radiation for daylight (D65) –

Kmel,v
D65 = Фmel

D65 / Фv
D65 = 1.3262E-03 [W/lm]

• MDER - Melanopic daylight (D65) efficacy ratio – γmel,v
D65 = Kmel,v / Kmel,v

D65

CIE S 026/E:2018  יחסי נצילות אור מלנופי בתקן



• Melanopic irradiance – Emel = E(λ)Smel(λ)dλ [W/m2]

E(λ) – the irradiance at a point of a surface at a specific wavelength λ

• Melanopic equivalent daylight (D65) illuminance –

Ev,mel
D65 = Emel / Kmel,v

D65 [lux]

CIE S 026/E:2018  עוצמת הארה מלנופית בתקן



פלורוסנטיתפיזור הספק ספקטרלי נורה פיזור הספק ספקטרלי של נורת ליבון
4000Kבגוון אור try-bandעם ציפוי 

מקורות אור סטנדרטיים של נורת ליבון ונורת פלורסנט



B1 – 2733K
B2 – 2998K

B3 – 4103K
B4 – 5109K
B5 – 6598K

מקורות אור סטנדרטיים של לדים



Common illuminant Illuminance [lux]
Melanopic equivalent 
daylight (D65) illuminance
Ev,mel

D65 [lux]

MDER –
Melanopic daylight (D65) 
efficacy ratio     γmel,v

D65 

CIE standard illuminant D65
(daylight 6500K) 100 100.0 1.000

CIE standard illuminant A
(incandescent Tungsten lamp) 100 49.6 0.496

CIE illuminant F11
(Tri-band fluorescent 4000K) 100 56.2 0.562

CIE illuminant LED-B1
(CCT-2733K) 100 40.6 0.406

CIE illuminant LED-B2
(CCT-2998K) 100 45.8 0.458

CIE illuminant LED-B3
(CCT-4103K) 100 63.2 0.632

CIE S 026/E:2018 - Table A.2

השוואת השפעה מלנופית בין מקורות אור סטנדרטיים



ביחס להשפעה ( ipRGCשל אור הנקלט בקולטני )המלנופיתפרמטר המאפשר השוואה של ההשפעה •

(100lux)פוטופיתבאותה עוצמת אור ( 6500Kבגוון )של אור יום 

•MDER 3000של לד בגווןK(0.458 )נמוך מאשרMDER  (0.496)של נורת ליבון

•MDER 4000לד בגוון שלK(0.632 ) מאשר12.5%גבוה רק בMDER של

(0.562)משופרת באותו גוון אור פלורוסנטנורת 

•MDER עולה ככל שמקדם מסירת הצבע לדיםשלCRIשלהם גבוה יותר

יכול להיות נמוך יותר 450nmזאת על אף ששיא האנרגיה באורך גל של
System Calc. LED 6 LED 7 LED 8

Company Lumileds Lumileds Lumileds

Family LUXEON 5050 HE LUXEON 5050 HE LUXEON 5050 HE

PartNo L150-30705024000H0 L150-30805024000H0 L150-30905024000H0

MEER 0.431 0.52 0.533

MDER 0.391 0.471 0.483

MDER – Melanopic Daylight (D65) Efficacy Ratio



?שאלות
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