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Είναι μια οπτική ιδιότητα  των αντικειμένων η οποία οφείλεται	
 στο φως που εκπέμπουν ή μεταβιβάζουν ή αντανακλούν. 	



Είναι η εμφάνιση των διαφόρων αντικειμένων ( ή φωτεινών 
πηγών) η οποία περιγράφεται στα πλαίσια της ανθρώπινης 
αντίληψης με βάση την απόχρωση την φωτεινότητα και τον 
κορεσμό.	

απόχρωση	

φωτεινότητα	

κορεσμός	



Το οπτικό ερέθισμα σαν αντίδραση στα διάφορα μήκη 	
κύματος του φωτός η οποία αναγνωρίζεται ως κόκκινο, 	
πράσινο ,μπλε κλπ	



Διαχωρισμός των αντικειμένων από το υποκείμενο φόντο 	
Εκμάθηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων	
Σηματοδότηση	
Χρωματική κωδικοποίηση	



Διαχωρισμός των αντικειμένων από το υποκείμενο φόντο	
Εκμάθηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων	
Σηματοδότηση	
Χρωματική κωδικοποίηση	



Διαχωρισμός των αντικειμένων από το υποκείμενο φόντο	
Εκμάθηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων	
Σηματοδότηση	
Χρωματική κωδικοποίηση	



Διαχωρισμός των αντικειμένων από το υποκείμενο φόντο	
Εκμάθηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων	
Σηματοδότηση	
Χρωματική κωδικοποίηση	



“Δίνει νόημα στη ζωή μας!!!” 	



“Δίνει νόημα στη ζωή μας!!!” 	





Επιχειρησιακή ικανότητα :	
	
•  Ιπταμένων.	
• Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας.	
• Μηχανικών αεροσκαφών.	
• Λοιπού προσωπικού.	



	
ΚΟΚΚΙΝΟ	

ΠΡΑΣΙΝΟ	

Στο παρελθόν :	
Κίνδυνος!!	

Εντάξει. 	



Αρχικά τα χρώματα αφορούσαν το περιβάλλον 	
έξω από το κόκπιτ 	

• Μπλε φώτα  - χωροθέτηση α/φων.	
• Αναβοσβήνοντα  κόκκινο / πράσινο –ύπαρξη α/φους.	
• Κόκκινα / πράσινα  φωτεινά σήματα – απουσία ραδιοβοηθημάτων	



Σήμερα το χρώμα είναι παρόν 	
μέσα στο κόκπιτ:	

Στρατιωτικά – πολιτικά α/φη.	
Όργανα πλοήγησης.	
Head up display.	
Head down display.	
Οθόνες τηλεόρασης.	
Οθόνες υγρών κρυστάλλων.	
Κλπ.	
	• Πάνω από 8 βασικά χρώματα	
• Σε διάφορες συνθήκες φωτισμού	
• Ποικιλία γραφικών!	



επικοινωνίες	

σημάνσεις αεροδιαδρόμων	

Όργανα κόκπιτ	

Χάρτες αεροναυτιλίας	

Έρευνα διάσωση	



• Ιδιαίτερες συνθήκες-διαφορά από τα υπόλοιπα επαγγέλματα.	
• Μεγάλη ανάπτυξη και χρήση έγχρωμων συσκευών.	
• Αναγκαιότητα εκτίμησης χρωμάτων από τους εμπλεκόμενους.	
• Αεροπορικός Ιατρός καλείται να  πιστοποιήσει την χρωματική 	
 ασφάλειας των εξεταζομένων.	
• Κάπως περίπλοκη διαδικασία με πολλές προβληματικές πτυχές.	
• Παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις τα στάνταρ και οι 	
  μέθοδοι εξέτασης και ελέγχου έχουν παραμείνει σταθερές.	



 	Θέματα που θα καλυφθούν: 	
	
• Ορισμός χρώματος.	
• Στοιχεία φυσικής .	
• Φυσιολογία έγχρωμης όρασης.	
• Χρωματικές διαταραχές.	
• Χρωματικά screening – test.	
• Ειδικά ζητήματα που αφορούν το χρώμα και την ΠΑ.	
• Συμπεράσματα.	



Κωνία -6-7.000.000	
	-ωχρά	
	-έγχρωμη όραση	
	-λεπτομέρειες	
	-προσαρμογή στο φως	

Ραβδία -100-130.000.000	
	-περιφέρεια	
	-προσαρμογή στο σκότος	
	-αντίληψη περιγραμμάτων	



φωτόνιο 

TI EINAI OMΩΣ ΤΟ ΦΩΣ ;	

f=c/λ	
Ακτίνες γ        : μεγάλη συχνότητα παλμού f  	
                           μικρό μήκος κύματος λ	
	
Ραδιοκύματα : μεγάλο μήκος κύματος λ  	
                          χαμηλή συχνότητα f 	

Ταχύτητα φωτός	
Πάλλεται	
Κυματικές ιδιότητες	



600 nm 

Μήκος κύµατος σε µέτρα (m) 

γ-ακτίνες X rays Υπέρυθρες Radar FM TV AM 
Υπεριώδες 

10 -12 10 -8 10 -4 10 4 1 10 8 

electricity 
AC Short- 

wave 

400 nm 500 nm 700 nm 
Μήκος κύµατος σε νανόµετρα (nm) 

Ορατό φως 

ΦΑΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ	



ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ;	

•  ΡΑΒΔΙΑ	
•  ΚΩΝΙΑ 	

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ	

ΡΕΤΙΝΑΛΗ σταθερό τμήμα	

ΟΨΙΝΕΣ  μεταβλητό τμήμα	

ΟΨΙΝΕΣ – αναδιάταξη  ελεύθερων e-  ΡΕΤΙΝΑΛΗΣ	



ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ;	
•  R/L-κωνία , χρωστική  ευαίσθητη στο κόκκινο φως (564 nm) 	
•  G/M-κωνία , χρωστική  ευαίσθητη στο πράσινο φως (533 

nm)	
•  B/S-κωνία, χρωστική  ευαίσθητη στο μπλε φως (437 nm)	
•  Ραβδία ευαίσθητα στα 498nm	

Διάγραμμα κυματικής ευαισθησίας κωνίων και ραβδίων.	







Το χρώμα είναι στον εγκέφαλο!	

Το χρώμα που προσλαμβάνεται είναι η νευρωνική	
αντιπροσώπιση του φωτός που αντανακλάται από 	
ένα αντικείμενο.	

A	 I	 A	I	



Αυτό δεν είναι αλήθεια...

Τι είναι “πραγματικό”; Πως ορίζεις	
τι είναι πραγματικό: Αν εννοείς αυτό 	
Που αισθάνεσαι ,αυτό που οσμίζεσαι,	
Αυτό που γεύεσαι και αυτό πού	
βλέπεις τότε “πραγματικότητα”	
είναι απλά τα ηλεκτρικά ερεθίσματα	
που αποκωδικοποιούνται  από τον	
 εγκέφαλό σου...	



Απόχρωση : Αποτελεί την ικανότητα την ικανότητα 	
χρωματικής αντίληψης ως μπλε, κόκκινο, μοβ ,πράσινο κλπ.	
Κορεσμός: η καθαρότητα ή λαμπρότητα ενός χρώματος 	
η ή σχετική περιεκτικότητα σε άσπρο.	
Φωτεινότητα: Ποσότητα του προσλαμβανόμενου φωτός.	

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ;	





Μεταμερή : Είναι δύο πανομοιότυπα χρώματα αλλά με 	
διαφορετική σύνθεση ακτινοβολιών.	

580nm 530nm + 620nm 

Μήκος κύματος	

ένταση	

Μήκος κύματος	
	

ένταση	



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΑ	



        ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ	

• 92% φυσιολογική έγχρωμη όραση.	
• 3 τύπους κωνίων.	
• Φυσιολογικές συγκεντρώσεις χρωστικών.	
• Φυσιολογική αμφιβληστροειδική νεύρωση.	

• Τριχρωμάτωπας  7.000.000 χρώματα.	

• 8% ανδρών και περίπου 0,5 γυναικών ανωμαλίες.	

• Συχνότερη δχη πράσινου – κόκκινου. 	



	 	ΤΡΙΤΑΝΩΜΑΛΙΑ	
	 	 αντίληψη καθαρών χρωμάτων	
	 	 δυσκολία στα παστέλ	
	 	 ελλειμματική συγκέντρωση χρωστικής	
	1.ΠΡΩΤΑΝΩΜΑΛΙΑ	
	 	Ηπιότερη διαταραχή	
	 	Δ/χη  R-κόκκινων κωνίων	
	 	Σύγχυση μπλε- πράσινου με το ροζ	

	
	2.ΔΕΥΤΕΡΑΝΩΜΑΛΙΑ	
	 	Δ/χη  G πράσινων κωνίων 	
	 	Ελαφρύ πράσινο συγχέεται με το κόκκινο- βυσσινί 	

	
	3.ΤΡΙΤΑΝΩΜΑΛΙΑ;;;	
	 	Σύγχυση κίτρινου με μπλε	

	
	



	 	ΔΙΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ	
2-3% πληθυσμού	
Ύπαρξη δύο τύπων κωνίων αντί για τρεις 	
Έντονη δ/χη κόκκινου – πράσινου 	
	
ΠΡΩΤΑΝΩΠΕΣ	

	αντιλαμβάνονται μόνο το κίτρινο – μπλε	
	συγχέουν κόκκινο με πράσινο και μπλε-πράσινο	
	δυσκολία πάνω από 625nm	
	πρακτικά δεν βλέπουν κανένα χρώμα >650nm	

	
ΔΕΥΤΕΡΑΝΩΠΕΣ	

	μπερδεύουν βυσσινί με πράσινο	
		



	 	ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ	
	
• 1: 100000	
• Κατάσταση μονοχρωματισμού.	
• Παντελής έλλειψη χρωματικής αντίληψης.	
• Παντελής έλλειψη κωνίων – ΟΟ<1/10.	
• Φωτεινότητα. 	



• Εγκεφαλικά τραύματα	
• Τοξικώσεις από μόλυβδο, αλκοόλ, καπνό. 	
• Κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια.	
• Οπτική νευρίτις- οπισθοβολβική νευρίτις – οπτική ατροφία.	
• Οίδημα οπτικής θηλής. 	
• Πολλαπλή σκλήρυνση. 	
• όγκοι χιάσματος. 	
• Καταστροφή των εγκεφαλικών περιοχών 17 και 18 Brodman	
• Καταρράκτης. 	
• Υποξία .	
• Λήψη φαρμάκων.	

ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ	



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΤΗΣΗΣ	

• Υποξία.	
• Έκθεση σε laser ακτινοβολία.	
• Χρήση NVGs και ξαφνική έκθεση στο φως.	
• Μετάβαση από φωτεινό σε σκοτεινό περιβάλλον και αντίθετα.	



• Εξεταστικές δοκιμασίες για ανακάλυψη χρωματικών ανωμαλιών	
• Χρήση τεστ κλασσικής ιατρικής από τους AMEs	
• Καταδεικνύουν κληρονομικές δ/χες.	
• Δεν αποδεικνύουν ικανότητα  ή ανεπάρκεια εξεταζόμενου.	
• Ανάπτυξη νέων μεθόδων απόδειξης χρωματικής ασφάλειας πιλότων	
-αντιθέσεις φωτεινότητας	
-σχήμα	
-μέγεθος	
-σχετική θέση αντικειμένων	
 στον ορίζοντα	
	



	 	 	 	ΣΗΜΕΡΑ	
Οι εξεταστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι γρήγορες ,	
αξιόπιστες και ακριβείς αν διενεργηθούν υπό τις σωστές προϋποθέσεις.	
Ανάλογα με το τεστ:	

	-ειδικές συνθήκες φωτισμού	
	-εκτέλεση τους σε συγκεκριμένη απόσταση.	

	
	 	 	    ΝΑΤΟ- JAA –FAA	
	-Ishihara πίνακες.	
	-Lantern τεστ.	
	-Ανωμαλοσκόπιο Νagel.	
	-Τεστ χρωματικής ταξινόμησης.	

	



Ψευδοισοχρωματικοί πίνακες του Ishihara	
	
• Χαρτονένιοι πίνακες.	
•  Κατάταξη σε τριχρωμάτωπα ή μη.	
• Αξιοπιστία 95%.	
• Εύκολος στη χρήση, φθηνός ,απλός.	



• Σειρά έγχρωμων ψηφίων- φόντο από έγχρωμες 
κουκίδες.	
• Φυσιολογικά αναγνωρίζεται νούμερο ή σχήμα.	
• Σκοπός ανίχνευση δχης κόκκινου – πράσινου.	
• Ανώτατος αριθμός λαθών 4 στα 16.	
• Χρησιμοποιείται στο ΚΑΙ.	



	 	 	   Lantern τεστ	
	
• Ικανότητα εξεταζομένου να αναγνωρίζει έγχρωμα σήματα	

	πύργο ελέγχου	
	φώτα αεροναυτιλίας	

• Πρωτοκατασκευάστηκαν όταν τα χρώματα που χρησιμοποιούνταν	
	κόκκινο	
	πράσινο	
	άσπρο	

• Δεν αποτελούν ποσοτική ή ποιοτική εξέταση.	
• Δεν αναγνωρίζουν το είδος της ανωμαλίας.	



	Farnsworth Lantern τεστ 	
• Αποτελείται από 9 ζεύγη χρωμάτων. 	
• Κόκκινο – πράσινο – άσπρο.	
• Κανονικές συνθήκες φωτισμού, 3 μέτρα.	
• Επιδεικνύεται το πολύ για 5 δευτερόλεπτα.	
• Κανένα αποδεκτό λάθος. 	
• Χρησιμοποιείται σαν δευτερεύουσα εξέταση στο ΚΑΙ.	



Aνωμαλοσκόπιο του Nagel 	

Tεστ χρωματικής κατάταξης 	

foto	
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ	
ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ	



• Αναγκαιότητα ασφαλούς χρωματικής αντίληψης σε 	
πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με παλαιότερα λόγω	
ανάπτυξης τεχνολογίας.	

	-πολυχρωματικών οθονών και συσκευών	
	-σε α/φη και πύργους ελέγχου	

• Ανάγκη αλλαγής τρόπου αξιολόγησης του εμπλεκόμενου 	
προσωπικού και ανάπτυξης νέων εξεταστικών μεθόδων.	
• Χρήση πληροφοριών χρωματικού τύπου αναγκαιότητα στην 	
ΠΑ.	
• Άνθρωποι με ελαφρά δχη χρωματικής αντίληψης είναι πιθανό	
να μην το γνωρίζει και να είναι δυνητικά επικίνδυνος.	



	
• Ανάπτυξη νέων μεθόδων απόδειξης χρωματικής ασφάλειας πιλότων:	

	αντιθέσεις φωτεινότητας	
	σχήμα	
	μέγεθος	
	σχετική θέση αντικειμένων στον ορίζοντα	

	



        Πληροφοριακά θα ήταν καλό να αναφέρουμε οτι 	
ακόμη και μεταξύ των κρατών του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει	
ομοιογένεια όσον αφορά τα screening τεστ χρωματικής	
αντίληψης καθώς και όσον αφορά τα μεσοδιαστήματα 	
στα οποία απαιτούνται οι ιπτάμενοι να επανεξεταστούν !	



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ	

• Χρώματα για σημάνσεις αεροδιαδρόμων :	
	παραδοσιακά κόκκινο- πράσινο- άσπρο  	

• Παγκοσμίως υπάρχουν διαφορές ως προς τις σημάνσεις	
• Χάρτες αεροναυτιλίας  περισσότερα από τα βασικά 
χρώματα	
	
• Αντιληπτές οι δυσκολίες που προκύπτουν 	

	-σε πιθανή δυσχρωματοψία	
	-τεχνητή αλλοίωση της φυσιολογικής όρασης	
	(προστατευτικά αντί-λέιζερ γυαλιά, επιλεκτικά	

 	προστατευτικά φίλτρα στα κόκπιτ, κίτρινα 
ανεξήλια) 	
	
	



ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 	
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ	

Αντικατάσταση μονοχρωματικών οθονών με αντίστοιχες έγχρωμες	



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΧΓΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ	
Πληθώρα συσκευών για ενίσχυση ή και προστασία της όρασης.	

Γυαλιά για προστασία	
 από τον ήλιο 	

Γυαλιά για πυρηνική 	
προστασία	

	

	
Προστατευτικά 

φίλτρα	
 από λέιζερ 
ακτινοβολία	

NVGs	

Κίτρινα ανεξήλια	



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ	

Αναγνώριση επίγειων στόχων στην πλειονότητα των περιπτώσεων	
στηρίζεται στο φυσιολογικό έγχρωμο ανθρώπινο οπτικό σύστημα.  	

Α. Επιχειρήσεις αέρος – εδάφους. 	



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ	
Β. Επιχειρήσεις αέρος – αέρος. 	

Παρότι η τεχνολογία σκόπευσης και ανίχνευσης αεροσκαφών έχει	
φτάσει σε υψηλότατο βαθμό, δεν είναι λίγες οι φορές που είναι	
αναγκαία η αναγνώριση ενός αεροσκάφους από τα διακριτικά του. 	



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ	
Γ. Άλλες επιχειρήσεις 	



ΕΡΕΥΝΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ  ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ	
Περίοδο ειρήνης : πολλές και στηρίζονται στα έντονα χρώματα.	

Εμπόλεμες περιόδους:προσπάθεια αποφυγής έντονων χρωμάτων	



• Η ασφαλής χρωματική αντίληψη για την εκτέλεση	
 καθηκόντων που έχουν σχέση με την αεροναυσιπλοία 
είναι ουσιαστική.	
	
• Κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη  
εξατομικευμένων μεθόδων  πιστοποίησης της 
χρωματικής ασφάλειας του εμπλεκόμενου προσωπικού 
με ακόμα πιο αντικειμενικά κριτήρια και αν είναι 
δυνατόν ανάλογα με τα καθήκοντά του.	

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	



	
• Η τεράστια ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών 
επιβάλλει τη τυποποίηση και ομοιομορφία, όσον 
αφορά την χρωματική    κωδικοποίηση και τον έλεγχο 
χρωματικής αντίληψης των ιπταμένων μεταξύ των 
διαφόρων κρατών .	
	
• Τέλος η έρευνα πρέπει να στραφεί στη δημιουργία 
συσκευών χρωματικών δεδομένων  η χρήση των 
οποίων να ελαχιστοποιεί την  πιθανότητα λάθους 
ακόμα και αν  αυτή την χειρίζεται άτομο με χρωματική 
δχη.	

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (συνέχεια)	



            ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ	

• Κατανόηση της απόδοσης των ατόμων με χρωματικές 
διαταραχές σε περιβάλλον πλούσιο σε χρώμα.	
• Κατανόηση της επίδρασης των Gs στην χρωματική 
αντίληψη.	
• Η επίδραση της υποξίας σε άτομα  διαφόρων βαθμών 
χρωματικών διαταραχών.	
• Η επίδραση των δονήσεων στην χρωματική αντίληψη.	
• Η επίδραση του χρώματος σε εκπαιδευτικό 
περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.	
• κλπ	
	

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (συνέχεια)	



• Στοιχεία φυσικής .	
• Φυσιολογία ανθρώπινης έγχρωμης όρασης.	
• Χρωματικές διαταραχές αυτής.	
• Χρωματικά screening – test.	
• Ειδικά ζητήματα που αφορούν το χρώμα και 
την ΠΑ.	
• Συμπεράσματα.	

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	




