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Jelölésjegyzék

Paraméterek jelölése:
L [cd/m2] – fénysűrűség
λ [nm] – hullámhossz
E [lux] – megvilágítás
(R,G,B)DAC [DAC] – színinger megadása a CRT monitor RGB színterében
R, G, B [-] – CRT monitor primer színingereit jelölő index
τλ [%] – spektrális transzmisszió
ρλ [%] – spektrális reflexió
Sλ [rel. egys, %] – színképi teljesítmény eloszlás (relatív egységben vagy %-ban)
x,y,z [-] – CIE 1931 színességi színkoordináták
O [cd/m2] – CRT monitoros megjelenítő rendszer offset fénysűrűsége
G [cd/m2] – CRT monitoros megjelenítő rendszer erősítése (gain)
γ [-] – CRT monitoros megjelenítő rendszer exponenciális kitevője (gamma)
R [DAC] – vörös monitor primer DAC értéke
G [DAC] – zöld monitor primer DAC értéke
B [DAC] – kék monitor primer DAC értéke
a,b [-] – világosság-észlelet azonosság összefüggés lineáris együtthatói
B [-] – relatív világosság-észlelet
A [m2] – felület

Rövidítések:
BB – Brücke-Bartley effektus
CT – Színhőmérséklet
CCT – Korrelált színhőmérséklet
CRT – Katódsugárcsöves képernyő (képmegjelenítő eszköz)
DM – Közvetlen összehasonlításon alapuló világosság-észlelet egyeztető

   módszer (Direct Matching Method)
DTP – elektronikus kiadványszerkesztés (Desktop Publishing)
HK – Helmholz-Kohlrausch effektus
LGN – lateral geniculate nucleus (látásfeldolgozó központ az agyban)
lin-log – lineáris regresszió segítségével számított hatvány-görbe illesztési

   módszer
MAM – Legkisebb mozgás módszerén alapuló világosság-észlelet egyeztetés

   (Minimal Apparent Motion Method)
MDB – Eltűnő él típusú világosság-észlelet egyeztető módszer (Minimal

   Distinct Border Method)
MDM – Módosított közvetlen összehasonlításon alapuló világosság-észlelet

   egyeztető módszer  (Modified Direct Matching Method)
MF – Minimális villogás világosság-észlelet egyeztető módszer (Minimum

   Flicker Method)
MMAM – Módosított legkisebb mozgás módszerén alapuló világosság-észlelet

   egyeztetés (Modified Minimal Apparent Motion Method)
MSE – Legkisebb négyzetek módszere (Mean Squared Error)
OSD – Képernyő-menüvel szabályozható monitor (On Screen Display)
S – Skála módszer világosság-észlelet egyeztető módszer
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„Mind közül a legnehezebb dolog, noha a legkönnyebbnek tűnik: látni, ami a szemünk előtt van.”
Johann Wolfgang von Goethe

1. Bevezető

1.1  A kutatómunka előzményei

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának
Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszékén Dr. Wenzel Klára egyetemi tanár és Dr.
Ábrahám György egyetemi docens több mint tíz év óta foglalkoznak a színlátás kutatásával.
Felmerülhet a kérdés, hogyan kerül a színlátás vizsgálata pont a Műegyetem Gépészmérnöki
Karára, ugyanis a téma inkább a szemész szakorvosok asztalára kívánkozik. A kérdésre nem
is olyan bonyolult a válasz. Az emberi látás, a színlátás és annak defektusai ugyanis optikai és
spektrofotometriai jellegű fizikai törvényszerűségek alapján vizsgálhatók. Ezeket a
jelenségeket pedig meg szeretnénk érteni, meg szeretnénk mérni. Így rövid úton eljutunk a
gépészmérnöki területen dolgozó optikai kutató-mérnök személyéhez.

A tanszéken folyó látás-, majd színlátás-vizsgálatok folyományaként tanulmányozásra
került az emberi színtévesztés jelensége is. A színtévesztés működését és hatásmechanizmusát
kutatva, mentoraim kifejlesztették a színtévesztést korrigáló színszűrős szemüveget, amelyet
magyar találmányként világszerte szabadalmaztattak [77]. A mérnöki problémakutató és
megoldó munkának köszönhetően tehát lehetővé vált, hogy az emberi populáció közel 5-9 %-
át érintő defektus mára javíthatóvá vált.

A korrekciós szemüvegek a színtévesztés leggyakoribb típusait képesek korrigálni. A
színtévesztés különböző fajai, súlyosságuknak és típusuknak megfelelő szűrőlencsékkel
korrigálhatók. Ilyen lencsék alkalmazásakor első lépésként természetesen a színtévesztés
tényét szükséges megállapítani. Ezt követi a minőségi és mennyiségi mérés, vagyis a
színtévesztő típusának és azon belül a defektus súlyosságának megállapítása. Végül pedig
következik a megfelelő szemüveg kiválasztása. A megfelelő korrekció feltétele ezért
mindenekfelett a pontos színtévesztés-diagnózis.

1999-ben a színtévesztést diagnosztizáló módszerek kifejlesztésének félidejében a
megvalósítás két lehetséges megoldás: a műszeres (PDT-műszer) és a CRT monitoros tesztek
irányába történt. A CRT monitoros színlátásvizsgáló tesztek fejlesztéséhez ekkor egy Dr.
Wenzel Klára és Ladunga Károly által irányított diplomaterv keretében csatlakoztam. Az
újonnan kifejlesztett színlátás diagnosztizáló teszt a neutrális kontraszt átviteli függvény
(CSF) színes változatán alapult [S26]. A teszt sikeresen szétválasztotta a normál és anomál
színlátókat, emellett a korrekciós szemüvegek javító hatását is sikeresen igazolta a színes
kontrasztérzékenység javulásán keresztül. A kutató és fejlesztőmunka során szerzett
tapasztalat és érdeklődés sarkallt arra, hogy mint ösztöndíjas PhD hallgató továbbra is részt
vegyek a kutatócsoport munkájában és kutatásom témájaként a CRT monitoros számítógépes
tesztek tökéletesítésével foglalkozzam - immár ötödik éve.

1.2 A kutatómunka célkitűzései

A számítógéppel vezérelt CRT monitoros színlátás-diagnosztizáló tesztek tökéletesítése
során a CRT képmegjelenítők hiányosságainak kiküszöbölését illetve a számítógépes
feldolgozás előnyeit szeretném szem előtt tartani.
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A számítógépes CRT monitorok színlátásvizsgálati alkalmazás során, mérőműszerként
üzemelnek, tehát kalibrálásuk szükséges. A kalibráció ugyanúgy vonatkozik a CRT
monitorra, mint a teljes megjelenítő hardver és szoftver rendszerre.

A CRT monitorok színmegjelenítő képessége a keskeny sávú (2.18 ábra) spektrum miatt
nem a legoptimálisabb mérőműszerként történő alkalmazásra, de megfelelő módszerekkel ez
a hiányosság minimalizálható. További hátrány, hogy a nagy megjelenítő felület nem egy
klasszikus optikai (okuláros) műszer felépítését követi. Ennek következménye, hogy a
környezeti megvilágítási feltételeket is kézben kell tartani.

A CRT monitorok alkalmazhatóságának hátrányai mellett számos előnye is van a PC
segítségével vezérelt CRT monitoros mérőrendszernek. A vizsgáló-szoftverek lényegesen
költségkímélőbben fejleszthetők, mint az optikai eszközök. Ezáltal a színlátás-vizsgáló CRT
monitoros teszt-szoftverek a műszereknél és akár a nyomtatott teszteknél is olcsóbbak.

A színlátás-vizsgáló tesztek kiértékelése általában hosszadalmas és bonyolult. A
számítógépes mérés a diagnózist és a statisztikákat pillanatok alatt szolgáltatja.

A CRT monitoros tesztek fő előnye azonban a megjelenítés rugalmasságából eredő
személyre szabhatóság. Számítógépes megjelenítéssel minden színtévesztő személyre szabott
tesztet kaphat. Például olyan nyomtatott pszeudoizokromatikus (pöttyös) tesztnek megfelelő
monitoros vizsgálatot, amely, ellentétben a nyomtatott teszttel, a színtévesztő jellemző
világosság-észlelet viszonyaihoz illesztett ábrákat tartalmaz.

A fejlesztések megkezdését az is indokolta, hogy az informatika robbanásszerű
fejlődésének következtében már időszerűvé vált a színlátás-vizsgálatok számítógépre vitele.
Akkor is, ha a ma legelterjedtebbnek számító CRT megjelenítő eszközök nem a
legmegfelelőbbek erre a célra, ugyanis ezen a téren is folyamatos a fejlődés. A megjelenítés-
technika fejlődésének köszönhetően már léteznek jobb és közel optimális spektrális
jellemzőkkel bíró monitorok, amelyek elterjedésével a számítógépes színlátásvizsgálat mind
nagyobb teret fog hódítani magának.

Az CRT monitoros színlátásvizsgáló módszerek indokoltságának és irányvonalainak
ismertetése után megfogalmazhatók kutatásom fő célkitűzései:
I. Kalibráló műszer és eljárás kifejlesztése CRT monitoron történő színlátás-vizsgálati

mérésekhez.
II. Hatékony CRT monitoros protan-deutan színtévesztést vizsgáló pszeudoizokromatikus

tesztek fejlesztése, amelyek kiküszöbölik a nyomtatott tesztek normál színlátókhoz
beállított világosság-észleletének torzító hatását.

III. Világosság-észlelet egyeztető módszerek tanulmányozása és létrehozása a CRT
monitoros színlátás-vizsgáló tesztek világosság-észleletének egyedi beállításához.

IV. A tesztek automatikus és gyors kiértékelésének számítógépes megvalósítása.
V. Az újonnan kifejlesztett CRT monitoros színlátásvizsgáló tesztek hatékonyságának

vizsgálata humán mérések és korszerű statisztikai módszerek segítségével és mindez a
különböző mérési körülmények figyelembevételével (eltérő színlátással rendelkező
mintacsoportok, adaptációs környezet, humán vizsgálatok időtartama, stb.).
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2. Elméleti alapok és tudományos előzmények

2.1 A színlátás elmélete

A Magyar Szabvány szerint a szín definíciója a következő: „A szín, két egymás mellett
fekvő, azonos intenzitású fénnyel megvilágított felület spektrális különbözősége az ember
által érzékelve”. A szabvány egyértelműen meghatározza a színinger fogalom értelmezését. A
pontos műszaki meghatározás ellenére azonban a színek észlelete nagyon érdekes keveréke az
egzakt (optikai, biofizikai) és a szubjektív (pszichikai) folyamatoknak. [35, 57] Mivel emberi
észleletről van szó, tulajdonképpen nem is létezhet két egyforma színlátású ember.
Mindenkinek szinte genetikai ujjlenyomatként különbözik a színlátása. Ez az eltérés a legtöbb
esetben érzékelhetetlen, azonban kóros esetekben a színek érzékelésének nagymértékű
eltérését színtévesztésnek nevezzük. [7, 42]

A színek a látható fény tartományában érzékelhetők (2.1 ábra). A színes látás receptorai
pedig a szemben található csapok (2.2 ábra). A tetszőleges spektrális eloszlású fényt
(színingert) a retina és a hozzá kapcsolódó neurális hálózat az agyba vezető elektromos
ingerületté alakítja (színérzet), ami az agyban végül színészleletté alakul.

2.1 ábra: A látható fény hullámhossz tartománya (380-től 780 nm-ig) az elektromágneses
hullámok skáláján

A retina érzékelő sejtjei (receptorai): a nappali látást szolgáló csapok és az éjszakai látást
segítő pálcikák. A receptorok (2.2 ábra) korong-membránjában fényre érzékeny szerves
anyagok (fotopigmentek) találhatók. Fény hatására ezek a vegyületek lebomlanak és a sejtet
elektromosan polarizálva létrehozzák a továbbterjedő elektromos ingerületet (érzetet).

A nappali látás receptorai a színlátás trikromatikus elméletének megfelelően a kék, vörös
és zöld alapszínre érzékeny fotopigmenttel rendelkeznek. Szokásos jelölésük l, m és s:

• l (long wave, protos, P) - A látható fény hosszú hullámhosszakra érzékeny
receptorainak megnevezése. A legnagyobb érzékenység hullámhossza: ∼570 nm.

• m (mid wave, deuteros, D) - A közepes hullámhosszakra érzékeny receptorok
megnevezése. A legnagyobb érzékenység hullámhossza: ∼535 nm.

• s (short wave, tritos, T) - a rövid hullámhosszakra érzékeny receptorok megnevezése.
A legnagyobb érzékenység hullámhossza: ∼445 nm.
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Az egyes érzékenységi görbék maximumainak helye és az érzékenység mértéke az egyes
kutatók szerint kisebb eltérést mutat [70]. Az 2.3-as ábrán Stockman és Sharpe által mért [67,
88] spektrális receptor érzékenységi görbék láthatók.

2.2 ábra: Az emberi szem, a retina és a receptorok felépítése [16, 29, 73]

Az l, m és s receptorok a bipoláris sejteken keresztül a ganglion sejtekhez kapcsolódnak,
melyek az agyba vezetik az ingert. A horizontális és amakrin sejtek retinán belüli ingerületi
kapcsolatokat tesznek lehetővé. Mielőtt az agy látóközpontjába ér a jel, a ganglion sejtekben
előzetes feldolgozásra kerül. A három fajta receptortól érkező jelek vörös-zöld, kék-sárga
ellentétpárokká és egy világosság információt adó csatornajellé kódolódnak a 2.4 ábra szerint.
A csatornajeleket ezek után az agy, mint neurális hálózat dolgozza fel, létrehozva a végleges
szín-, színezetdússág- (telítettség-) és világosság-észleletet (bővebben lásd 2.4 fejezet).

2.2 A színtévesztés

Mindennapi megközelítésben arra a személyre, aki valamilyen mértékben keveri az egyes
színingerek megnevezését, (helytelenül) azt mondják, hogy színvak. Ez a meghatározás nem
helytálló, ugyanis a színtévesztők is észlelnek színingereket csak a normál színlátóktól eltérő
módon, ezért a defektus helyes meghatározására a „színtévesztő” terminológia használatos. A
színtévesztés viszont még a megnevezés pontosítása után is sokkal összetettebb és
változatosabb jelenség, minthogy az egyetlen szóval jellemezhető legyen.
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2.3 ábra: A szem érzékenységi görbéi [88] 2.4 ábra: Az „opponent channel”
elmélet [95]
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Két módon válhat valaki színtévesztővé: örökletes vagy szerzett úton. A szerzett
színtévesztés oka általában az egyén élete folyamán bekövetkezett valamilyen betegség. A
szerzett színtévesztést kiváltó leggyakoribb okok a glaucoma (szemhályog), cukorbetegség,
alkoholizmus, mérgezés, gyógyszerhatás, stb. .

Az öröklött színtévesztés genetikai rendellenesség és egész életre szól. Az X nemi
kromoszóma örökíti. Emiatt főleg férfiaknál fordul elő. Náluk az eltérő XY nemi
kromoszómák miatt az esetleges hibás X kromoszóma nem korrigálódik. A nők esetében, ha
hibás is az egyik X kromoszóma, a másik X nemi kromoszómájuk még korrigálhatja a
rendellenességet [38]. A színtévesztők népességen belüli eloszlása is tükrözi a fentieket. Az
európai férfipopuláció 5-9 %-a, míg a női populáció mindössze 0,5-1 %-a színtévesztő [Weir,
108].

Korábbi elméletek alapján a kutatók úgy gondolták, hogy a színtévesztés okozója az egyes
receptorok (l, m vagy s) hiányára vezethető vissza. A mai korszerű megközelítés szerint a
színtévesztés a receptorok megváltozott spektrális tulajdonságainak köszönhető. A
receptoroknak hullámhosszban eltolódhat a spektrális érzékenysége, sőt maga a
fényérzékenységük is csökkenhet. A receptorok érzékenységi diagramját figyelve ez nem
más, mint a görbék hullámhossz menti jobbra illetve balra tolódása, vagy a görbék lapulása.

Előfordulás
Típus Altípus Receptorok elhelyezkedése Színlátás torzulása férfiak nők

atipikus
monokromát

általában mindhárom érzékenységi
görbe egymásra csúszott

monokromatikus
(esetleg vörös) látás ritka ritka

pálcika
monokromát csak pálcika receptoros látás monokromatikus látás ritka ritkaMono-

kromát
csap
monokromát csak csap receptoros látás monokromatikus látás nagyon

ritka
nagyon

ritka

tritanóp a kék érzékenységi görbe a zöldre
tolódott

csak a türkiztől vörösig
látás 1% 0,01%

deuteranóp a zöld érzékenységi görbe a
vörösre tolódott kék – sárga látás 1,5% 0,01%Di-

kromát

protanóp a vörös érzékenységi görbe a
zöldre tolódott

csak a kéktől sárgáig
látás 0,008% 0,008%

tritanomál a kék érzékenységi görbe a zöld
felé tolódott el

széles türkiz tartomány,
zöld helyett is türkiz 1% 0,01%

deuteranomál a zöld érzékenységi görbe a vörös
felé tolódott el

széles türkiz illetve
széles sárga tartomány 5% 0,4%

Anomál
tri-

kromát Protanomál
(csak szerzett)

a vörös érzékenységi görbe a zöld
felé tolódott el

széles sárga tartomány,
zöld helyett is sárga ritka ritka

2.1 táblázat: Az öröklött színtévesztés főbb típusai és előfordulásuk a populációban [95, Kolb,
Fernandez, Nelson]

A régi rendszer három nagy csoportba sorolta a színtévesztőket (2.1 táblázat). Egy új
elmélet szerint azonban minden színtévesztő egyedi defektussal rendelkezik, amelyet a PDT
(lms) érzékenységi diagramja ír le [Wenzel, 75]. A fenti felosztásokon kívül szokás még az
egyes receptorokra nézve az anomál trikromát és dikromát színtévesztőket protan, deutan és
tritan gyűjtőnéven nevezni.

Az akromátok nem látnak színeket és a színtévesztők között igen ritka az előfordulásuk. A
dikromátoknak az egyik receptoruk érzékenysége fedésbe kerül egy másikéval, ennek
következtében csak két szín közti tartományban érzékelnek színeket. A leggyakoribb formája
a protanóp és a deuteranóp eset. Az anomál trikromátok már érzékelik mindhárom alapszínt,
azonban kismértékben elmozdult valamelyik érzékenységi görbéjük, és ezért kimutathatóan
tévesztik a színeket. Leggyakoribb formája a deuter- és a protanomália.
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Az imént megnevezett protanópia, deuteranópia, protanomália 1-1 %-ban, míg a
deuteranomália 5%-ban fordul elő. A többi típus előfordulása igen ritka - 0,1% alatti. [Weir,
108]

2.5 ábra: Gyakori színtévesztés-típusok érzékenységi görbéi

2.3 A színtévesztés diagnosztizálása

A színtévesztés vizsgálata összetett feladat. Ennek köszönhetően ma több módszer létezik,
ám egy sem biztosít 100%-os diagnózist. A két alkalmazott nagy teszt csoport a színinger-
megkülönböztetés (diszkrimináció) és a színinger-megnevezés (identifikáció) elvén  alapul.
Ezeken belül jelenleg a legelterjedtebb módszerek és műszerek a következők:

2.3.1 Anomaloszkópok

Ez a színinger-diszkriminációs elven működő műszer tekinthető ma a leghatékonyabbnak
és legelfogadottabbnak. Hatékonyságát annak köszönheti, hogy kvalitatív és kvantitatív
minősítésre egyaránt alkalmas. Több típusa ismert, amelyek optikai rendszerben,
diagnosztizáló módszerben és gyártóban térnek el egymástól. A Nagel (az első anomaloszkóp
létrehozójáról elnevezve), Rayleight (a protan-deutan mérési alapelv kidolgozójáról
elnevezve), Pickford-Nicholson, Trendelenburg, Heidelberg, HMC és Schmidt-Haensch
műszerek a protan-deutan, a Moreland és Whittenburg anomaloszkópok pedig a tritan
színtévesztők diagnosztizálására alkalmazhatóak.

A Heidelberg anomaloszkópon osztott látómezőben kell a vizsgált személynek zöldből és
vörösből a referencia sárgával azonos sárgát kikevernie. A vörös/zöld arányból és a sárga
intenzitásából megállapítható a színtévesztés típusa és mértéke. Vizsgálataim során ezt a
műszert használtam viszonyítási alapként a színtévesztés meghatározására.

2.3.2  Pszeudoizokromatikus tesztek

Ezeket a színinger-diszkriminációs teszteket általában nyomtatott pöttyös ábra néven
ismerik. Pöttyös háttéren számok, betűk vagy geometriai alakzatok láthatók szintén
pöttyökből kirakva, azonban a háttértől eltérő színben (3.1 a. ábra). Egyes színinger-párokat a
színtévesztők már nem tudnak megkülönböztetni, így az írásjeleket sem tudják a háttértől
elválasztani és elolvasni. A teszt a színtévesztésnek csak felületes megállapítására, esetleg a
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színtévesztők alapvető csoportosítására használható. Előzménye lehet egy esetleges második
vizsgálatnak.

Típusai: Ishihara [65], Velhagen [39], American Optical, Hardy-Rand-Rittler, Dvorine, F2,
Ohkuma, Waggoner [107], Neitz (gyermekek számára), Rabkin.

2.3.3 Színinger sorbarendező tesztek

A színinger sorbarendező (diszkriminációs típusú) teszt színes korongokat tartalmaz, és
ezeket kell színsorba rendezni. Típusai: Farnsworth D15, Desaturated D15 [52], Farnsworth-
Munsell 100 hue (színezet) [19, 20], Holmgreen – Thompson (“pamacs” teszt) [93]

2.3.4 Lámpás tesztek

Ezen színinger identifikációs tesztek közé tartoznak pl. a Giles-Archer, Lantern és
Rodenstock színinger identifikációs tesztek, amelyeknél színes lámpák által kibocsátott
színinger megnevezése a feladat.

2.3.5 Egyéb tesztek és vizsgálatok

Ide sorolható a BME MOM tanszéken kifejlesztett PDT-műszer, amely a szem
érzékenységi görbéinek jellegzetes pontjait méri.

A fenti tesztek közel mindegyikének számítógépes változata is létezik. Ide sorolható majd
a jelen kutatás során kifejlesztett világosság-észlelet egyeztetés segítségével diagnosztizáló
CRT monitoros teszt is.

További ismert módszerek még: a színes kontrasztátviteli vizsgálat (CCSF), a fundus
refraktometria, mikro-spektrofotometria, és ide sorolható a DNS vizsgálattal végzett
fenotipus-genotipus összehasonlító vizsgálat is.

2.4 A világosság-észlelet és a világosság-észlelet egyeztető
   módszerek

A látható optikai sugárzást a szemünk érzékeli és az agyunkban válik észleletté. Eközben a
fizikai értelemben vett optikai sugárzás több lépcsőben alakul az ember számára mentálisan
felfogott észleletté.  A feldolgozás lépcsői alapvetően a következők:

1. A szembe érkező látható optikai sugárázást ingernek nevezzük.
2. A szem leképező rendszere által a retinára juttatott fényinger a csapokon és pálcikákon

keresztül jut idegi pályára és érzet formájában halad tovább az idegpályákon.
3. Az előzetes látás-feldolgozó idegi pályák után az agyban jön létre az inger által

kiváltott észlelet.

Az inger a szembe jutva és a receptorokon érzetté alakulva a retina és az optikai
idegpályán kerül előfeldolgozásra, a lateral geniculate nucleus-ban (LGN) további feldolgozás
jön létre, végül a látó cortex-ben pedig a végső feldolgozásra kerül sor (2.6 ábra).

Az emberi színészlelet három tulajdonsága (világosság-, színezet- és színezetdússág-
észlelet) közül a világosság-észlelet esetében érvényes, hogy a különböző hullámhosszúságú,
de azonos sugársűrűségű monokromatikus fényingereket különböző világosságúnak észleli. A
világosság-észleletet közvetlenül mérni nem tudjuk. Látószervünk a különböző formában
szemünkbe juttatott ingerekről kisebb-nagyobb bizonytalansággal tudja megállapítani, hogy
azonos mértékű világosság-észleletet váltanak-e ki.
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2.6 ábra: Az fényinger útja a retinától a látó cortex-ig és a lateral geniculate nucleus
felépítése

A világosság mérésére a CIE 1924-ben dolgozta ki a fotometriai rendszert, amely a humán
vizsgálatokkal felvett spektrális fényhatásfok (vagy láthatósági) függvény (V(λ)) segítségével
teszi mérhetővé a világosságot. A spektrális fényhatásfok függvény meghatározása villogásos
fotometriával (MF) történt. Mivel az MF világosság-észlelet egyeztető módszer additív és
multiplikatív (Abney törvény érvényes), ezért a V(λ) görbe segítségével lehetséges
fotometriai rendszer felépítése. [1, 51]. A nappali (fotopos) látás spektrális fényhatásfok
görbéje mellett alkalmazott az éjszakai- (szkotopos, V(λ)’) és még jelenleg is kutatás tárgyát
képezi a szürkületi (mezopos) látás V(λ) görbéje is. A fotometriai mennyiségekre érvényes az
additivitás és a linearitás (Abney törvénye).

Ha világosság-észleletről van szó, tudni kell, hogy a fotometriai mennyiségek nem követik
azt feltétlenül, csak korrelálnak vele. A V(λ) görbét ugyanis a villogásos fotometria
módszerével mérték meg és így csak a villogásos fényingerek esetében érvényes. Más típusú
világosság-észleletek esetében csak fehér színingerek összehasonlításánál van korreláció a
fotometriai rendszerrel. [Schanda, 63]

A radiometriai mennyiségekből V(λ) függvénnyel meghatározott fotometriai
fénymennyiség (pl. a fénysűrűség) különböző világosság-észleleteket is kiválthat az agyban.
Így pl. azonos fénysűrűségű különböző színű fényingert egymás mellé vetítve, azokat nem
okvetlenül látja a humán megfigyelő azonos világosságúnak (2.7 ábra). A radiometriai,
fotometriai és észlelet mennyiségek összefüggését a 2.2 táblázat szemlélteti:

Megnevezés sugársűrűség fénysűrűség világosság-észlelet
Angol megnevezés radiance luminance brightness

Mérőműszer spektroradiométer spektroradiométer,
fotométer emberi látás

Mértékegység W/m2⋅sr, nm cd/m2 -
Meghatározás
módja spektroradiometria fotometria szubjektív

(összehasonlító)
2.2 táblázat: A sugársűrűség, a fénysűrűség és a kiváltott világosság-észlelet egymásra

épülése [50]

A fotometriai mennyiségek és az észlelet  közötti kapcsolat fentiekben leírt tulajdonságát
számos körülmény befolyásolni tudja: az inger időbeli jellemzői (megjelenítés sebessége,
modulációja), térbeli elhelyezkedés jellemzői (látószög, alak, érintkező felületek), a
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pupillaméret, adaptációs állapot, és természetesen az észlelő pillanatnyi pszichofizikai
állapota. Ezen körülmények világosság-észleletre gyakorolt hatásai az agyi feldolgozás
különböző szakaszaiban jelentkeznek.

Már a retinában a receptor-jelek előfeldolgozáson vesznek részt, amit a kereszteződés
(chiasma) majd az LGN idegi feldolgozása követ (2.6 ábra). Az LGN-ben a különböző típusú
jelek eltérő feldolgozó idegsejt-rétegek által kerülnek feldolgozásra és a látó cortexben eltérő
(nem egyenértékű) világosság-észlelelteteket válthatnak ki (2.3 táblázat). Az látás feldolgozás
ezen területei jelenleg is kutatás tárgyát képezik.

Idegsejt rétegekJellemzők
Parvocelluláris Koniocelluláris Magnocelluláris

Feldolgozott
csatornajelek

l-m opponens jel s jel l és m

Időben modulált
ingerek
feldolgozása

hosszan tartó és kis
időbeli felbontású
ingerek feldolgozása

a parvocelluláris és a
magnocelluláris
időbeli felbontás
között

nagy időbeli
felbontású ingerek
(pl. gyors mozgás)
feldolgozása

Kontraszt
feldolgozás

színkontraszt és kis
méretű ingerek
akromatikus kontraszt
feldolgozása

- akromatikus
kontraszt
feldolgozás

Világosság
feldolgozás

V(λ)-tól eltérő
érzékenység

V(λ)-tól eltérő
érzékenység

V(λ)-hoz hasonló
érzékenység

2.3 táblázat: Az LGN idegsejt rétegeinek világosság-feldolgozás szempontjából fontos
jellemzői [Valberg, 71]

Megállapítható tehát, hogy a világosságingerek feldolgozása során a magnocelluláris
rétegben feldolgozott jelek a fotometriai mennyiségekkel jól korrelálnak és ún. „vizuális
fénysűrűség” észleletet váltanak ki. A másik két réteg a világosság-észlelet kialakulásához
különböző mértékben járul hozzá.

2.7 ábra: Keverék színingerek azonos világosság-észlelethez szükséges mennyiségei a CIE
xy színességi diagramban ábrázolva [Waren, Cowan, 14]

Világosság-észlelet egyeztető módszert először a V(λ) spektrális fényhatásfok függvény
meghatározására alkalmaztak. A V(λ) görbe hullámhosszonkénti fölvétele két
monokromatikus fényforrás villogó (flicker) fotometriás világosság-észlelet egyeztetésével
lehetséges. A világosság-észlelet egyeztetés azonban más területeken is alkalmazást nyerhet,
többek között színes kontrasztátviteli függvények kimérésénél, és olyan színlátás-vizsgálati
módszereknél, ahol a színtévesztő egyedi világosság-észleletének megfelelő tesztábrák
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létrehozására van szükség. Ez utóbbi felhasználási terület fontos, ugyanis ez alapján hajtható
végre a pszeudoizokromatikus tesztek jelen dolgozatban tervezett korrekciója.

Világosság-észlelet egyeztetéskor két különböző színinger világosság-észleletét hozza a
vizsgált személy azonos szintre. Ez persze nem jelenti azt, hogy két egyeztetett színinger
fénysűrűsége is azonos, hiszen észlelet azonosságot mérek, ami az előbbiekben tárgyaltak
apján nem helyettesíthető fotometriai méréssel. [21, 27, 36, 62]

A világosság-észlelet fotometriai- és színi mennyiségből történő számítására léteznek
matematikai módszerek (2.7 ábra) [Waren, Cowan, 14] [Sagava, 40] [Nakano, 80] [94],
azonban ezek a színtévesztők világosság-észleletének megváltozása miatt nem alkalmazhatók.
További ellenérv a számított világosság-észlelet egyezés ellen az, hogy az átszámítási
módszerek sokfélék, érzékenyek a környezeti beállításokra és a mért személyekre, így
színlátás-vizsgálati tesztek világosság-észlelet korrekciójának megvalósítására a legjobb
eredményt gyakorlati világosság-észlelet egyeztetéssel érhetem el.

Az dolgozat további részeiben a világosság-észlelet egyeztetés (és a vele történő korrekció)
nagy súllyal fog szerepelni, célszerű tehát a ma ismeretes világosság-észlelet egyeztető
módszereket összefoglalni. A felsorolt módszerek közt nem csak felépítésben, hanem
pontosságban, gyorsaságban és megoldhatóságban is nagy különbség van [Boynton, 5]. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni a tesztek térbeli és időbeli felbontásából eredő azon hatásokat
sem amit az LGN-ben lejátszódó differenciált feldolgozás okozhat. A továbbiakban tárgyalt
négy alkalmazni kívánt világosság-észlelet egyeztető alaptípus* esetében a vizsgálati
eredmények közötti a 2.4 táblázatban szereplő különbözőségére lehet számítani. Az itt
felsorolt módszerek mellet ismert még pl. látás-élesség, reakcióidő-mérés és egyéb módszerek
is [Lennie et al., 59], azonban ezek módszerek jó vizuális képességeket igényelnek és a teljes
humán populációra kifejleszteni kívánt módszereink számára nem alkalmazhatók.

Világosság-észlelet egyeztető
módszer

Fotometriai
érzékenység Additivitás

Milyen észlelet
összehasonlítására

alkalmas?
Közvetlen összehasonlítás
módszere
(Direct Matching Method)

Vλ-hoz
hasonló nincs világosság-észlelet

Eltűnő él módszer
(Minimal Distinct Border
Method)

Vλ van
vizuális fénysűrűség
tipusú világosság-

észlelet

Minimális villogás módszere
(Minimum Flicker Method) Vλ

kis L esetén: van
nagy L esetén:

nincs

vizuális fénysűrűség
tipusú világosság-

észlelet
Legkisebb látszólagos mozgás
módszere
(Minimal Apparent Motion
Method)

Vλ van
vizuális fénysűrűség
tipusú világosság-

észlelet

2.4 táblázat: A világosság-észlelet egyeztető módszerek összehasonlítása az LGN-ben történő
feldolgozás alapján [Lennie et al., 59]

                                                          
* A dolgozatom további részében (és a dolgozat címében is) mind a vizuális fénysűrűség típusú
összehasonlításokat (pl. MAM módszer), mind a különböző felületek világosság-észlelet egyeztetését végrehajtó
módszereket (pl. DM módszer) egységesen világosság-észlelet egyeztető módszereknek nevezem. Ezt abból a
megfontolásból kiindulva teszem, hogy jelen disszertációban a világosság-észlelet kompenzált tesztek
létrehozása céljából a vizuális fénysűrűség tipusú világosság-észlelet tesztek eredményeit végül megfelelő
módszerrel (3.1.5 fejezet) át fogom számítani világosság-észlelet dimenzióba.



2. Elméleti alapok és tudományos előzmények 14
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.4.1 A közvetlen összehasonlítás módszere (Direct Matching Method,
DM)

A DM módszer mindegyik módszer közül a legegyszerűbb és  legcélszerűbb felépítésű.
[Irtel, 91] Két színes felület világosság-észleletét kell a vizsgált személynek azonos szintre
beállítania. Az egyik felület statikus fénysűrűségű, míg a másik szabályozható (2.8 ábra). A
színes felületek létrehozása általában optikai úton történik fényforrással és szűrőkkel. A
színes tesztábrák lehetnek fényforrások és vetítettek is. A tesztábrák alakja is eltérő lehet. A
tesztszemély a változtatható fénysűrűségű tesztábra megfelelő kiválasztásával produkálja az
eredményt, azaz a két színinger azon DAC érték arányát, amikor a két tesztalakzat számára
azonos világosság-észleletet kelt.

2.8 ábra: A Direct Matching módszer tesztábrája

2.4.2  Az eltűnő él módszere (Minimal Distinct Border Method, MDB)

2.9 ábra: A Minimal Distinct Border módszer valóságos tesztábrája és az észlelet szintjén
létrejövő látszólagos kép karakterisztikája

Az MDB módszer tesztábrája hasonló a DM módszernél alkalmazotthoz [Boynton, 5]. A
különbség abban rejlik, hogy a két tesztalakzat szögletes formájú és egy (vagy több) éllel
érintkezik egymással. A módszer alapját a látszólagos élkontraszt (szimultán kontraszt)
jelenség (2.9 ábra) képezi. A nagy világosság-észlelet különbségű homogén felületek
határolóélén az agyi látásfeldolgozás a valódinál még szélsőségesebbé teszi a felületek
világosság-észlelet különbségét (így segítve többek közt a látásélességet). A vizsgálati eljárás
azonos a DM-el, azzal az eltéréssel, hogy a MDB módszernél akkor van világosság-észlelet
egyezés, amikor a két felület közötti határolóél eltűnik.
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2.4.3 Minimális villogás módszere (Minimum Flicker Method, MF)
Az MF módszert többek közt a V(λ) függvény meghatározásakor is alkalmazták [51]. E

módszernél állandó frekvencián, azonos látómezőben váltakozva jelenik meg a két egyeztetni
kívánt felület (2.10 ábra). Az egyik felület szintén statikus a másik pedig változtatható
fénysűrűségű. A világosság-észlelet egyezés abban az esetben áll fenn, ha a villogás észlelete
megszűnik és a két színinger additív keveréke látható. Ellenkező esetben: ha a két felület
között nagy a világosság-észlelet különbség, akkor az észlelés számára csak zavaró villogás
tapasztalható.

2.10 ábra: Minimum Flicker módszer működése

2.4.4 Látszólagos mozgás minimalizálásának módszere (Minimal
Apparent Motion Method, MAM)

A látszólagos mozgás minimalizálásának módszere abban különbözik az felsorolt
módszerektől, hogy nem a világosság-észlelet összehasonlítással és más világossággal
kapcsolatos feladatok képezik a tesztek megoldásának menetét. Az MAM módszer egy
animált tesztábrát felhasználó módszer, amely a világosság-észlelet különbözőséget
látszólagos mozgássá transzformálja. A tesztszemélyek feladata mindössze az, hogy a
látszólagos mozgást a két egyeztetendő színinger fénysűrűségének változtatásával
minimalizálja, létrehozva a két színinger világosság-észlelet  azonosságát [Anstis, 4].

A módszer legkönnyebben a fényreklámokból ismert ún. futófény effektussal írható le. A
futófény legegyszerűbb esetben egy lámpafüzérből áll, amelyben három (vagy négy) egymás
utáni fázisban villantják fel egyszerre minden harmadik (vagy negyedik) izzót. A jelenséget
az emberi látás (észlelés) látszólagos mozgásként értelmezi és a világosság-ingert mozgásban
lévőnek látja. Persze a „fény nem fut”, a szemünk csak a világosság-inger terjedési irányát
észleli és ezt rakja össze az agyunk mozgássá.

Az MAM módszer is egyfajta „futófény”, amely az erősebb világosság-észleletet okozó
színinger geometriai helyének változtatásával váltja ki a tesztábra mozgásának érzetét.
Mindaddig, míg a futófény felvillanó komponensei között van világosság-észlelet különbség,
addig az effektus működik, azaz a futófény (tehát az MAM módszer vizsgálóábrája is)
látszólag mozog és „fut”. Amint a komponensek között megszűnik a világosság-észlelet
különbség (pl. a futófény minden izzója világít), a látszólagos mozgás is megszűnik és
létrejön a világosság-észlelet egyezés állapota, ami a vizsgálat célja.

A világosság-észlelet látszólagos mozgásának létrehozása az MAM módszernél, nem a
futófénynél említett három- (vagy több-), hanem négy lépésből áll, amelyek ciklikusan
követik egymást. Az 1. és 3. lépés két ellentétes fázisú rácsozatból áll, amelyek egyik
komponense statikus-, a másik pedig változtatható fénysűrűségű. A 2. és 4. lépéseket a
világosság terjedés észlelését segítő szintén ellentétes, de az alapfázishoz képest fél fázissal
eltolt rácsozatok alkotják. Ezek a rácsozatok az alapkomponens additív keverékének sötétebb
és világosabb változatát tartalmazzák.
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A 2.11 a. ábrán látszólag jobbra mozgó rácsozat világosság-viszonyait láthatjuk. Ha a zöld
komponens észleletben világosabb a vörösnél, akkor a világosság-észlelet terjedés jól
felismerhetően jobbra fog történni, és a tesztszemély a rácsozatot látszólag jobbra mozgónak
fogja látni. A b. ábrán a tesztszemély a zöld világosság-észleletet a vörös alá állította be. Ez
esetben a világosság-észlelet terjedés és látszólagos mozgás is balra fog történni. A
világosság-észlelet egyezés ezek után a zöld fénysűrűség fokozásával, ezzel együtt a mozgás
minimalizálásával érhető el.

2.11 ábra: A MAM tesztábra látszólagos mozgásának mechanizmusa

2.5  Számítógépes CRT megjelenítő rendszer felépítése és jellemzői

2.5.1 A CRT monitorok felépítése és működése

A számítástechnika és híradástechnika területén manapság a CRT (katódsugárcsöves,
Cathode Ray Tube) monitorok a legelterjedtebbek, bár elterjedőben vannak az LCD
képernyők [2], a plazma megjelenítők, és a különböző elvek alapján működő projektorok is.

A katódcsöves monitorok jellemzői legnagyobb mértékben a benne található CRT
képcsőtől függnek. A képcső (2.12 ábra) tulajdonképpen egy ernyőfelületű üvegbúra, amelyen
belül vákuum van. Az ernyő belülről fluoreszcens tulajdonságú fényporral bevont.  A mögötte
elhelyezkedő elektronágyú, elektronokkal bombázva az ernyőt, felvillanásokat és ezáltal
képpontot hoz létre. Az elekronsugár az ernyőt soronként letapogatva hozza létre a teljes
képet. Az elektronágyú az elektronokat kibocsátó fűtött katódból és elektron-fókuszáló-
illetve gyorsító anódokból áll. Az elektronnyalábot az eltérítő tekercsek pozícionálják. [33]

A képernyőn a legkisebb megjeleníthető információ az egy képpont* (dot, triplet, 2.13
ábra). Ez közelítőleg a fluoreszcens ernyő előtt található szita (rács) egy nyílásán átengedett
elektronsugár által gerjesztett felület nagyságával egyenlő.

A képcső vezérlőelektronikája a képcsövön kívül a monitor másik fontos alkotóeleme. Ez a
rendszer végzi el a számítógépből érkező videojel átalakítását a képcső számára
felhasználható formába.

                                                          
* Nem azonos a pixel fogalmával, az ugyanis a szoftveresen megjelenített képpontot jelöli.

a. b.
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A színes monitorok képcsövét, a trikromatikus színelméletnek megfelelően [51], három
eltérő típusú fényporral vonják be. Ezek zöld, kék és vörös hullámhossz-tartományú fényt
bocsátanak ki, ha elektronsugár éri őket. Ennek megfelelően a katódok száma is három a
színes képcsőben. Az CRT alap színingereit nevezhetjük még primer színeknek vagy csak
egyszerűen primereknek. Egy tripleten belül a három primer színinger fizikai kiterjedése
olyan kicsi**, hogy megfelelő megfigyelési távolságot feltételezve bőven szemünk
szögfeloldási határa alatt (∼1’) van [10]. Ezzel pedig létrejön a CRT monitoron az additív
színkeverés feltétele.

2.12 ábra: A CRT-képcső felépítése

 A CRT monitor elektronikus vezérlése a számítógép videokártya D/A átalakítója által
közvetített kék, zöld és vörös analóg elektromos jeleket és a megjelenítést biztosító
szinkronjelet alakítja a képcső számára szükséges nagyfeszültségű jellé.

2.13 ábra: Az színingerek additív színkeverése és a színes CRT képernyőmátrix felépítése

2.5.2  Szín- és képalkotás számítógéppel

A CRT monitort vezérlő RGB és szinkron videojelek analóg mennyiségek. A számítógép
viszont digitális működésű eszköz. Ezért a jel létrehozására szükséges a számítógép számára
                                                          
** A képpontok mérete képcső típustól függően: 0,25-0,29 mm.

elektronnyaláb

fénypor-réteg

eltérítő tekercsek

gyorsító anód

fókuszáló
anód

katód

vezető bevonat

       

triplet

additív színkeverés képernyőmátrix
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egy grafikus alrendszer, ami egyrészt elvégzi a D/A átalakítást, másrészt előkészíti, létrehozza
és tárolja a monitoron megjelenítendő kép paramétereit. A számítógépekben ezt a feladatot
külön csatolókártya – a videokártya végzi.

2.5.2.1  A számítógép grafikus alrendszere

Amikor egy számítógépes program információt (képet, alfanumerikus karaktert) szeretne
megjeleníteni a monitoron, akkor az információt az operációs rendszeren keresztül az ún.
drawing engine (2.14 ábra - a) egységnek továbbítja. [45] Az egység a grafikai információt
pixelekig lebontja, és meghatározza ezek memóriacímeit és paramétereit. A pixel paraméterei:
a képernyőn elfoglalt helyzete (x,y koordinátái) továbbá a jellemző színinformációja. A
színek azonosítása kódokkal történik, és annál nagyobb helyértékű bináris számot kell e célra
alkalmazni, minél több színingert használ az alkalmazásunk (2.5 táblázat).

Színazonosító bit
helyértékeinek a száma:

Maximálisan megjeleníthető
színek száma:

800x600-as felbontáson szükséges
minimális memória

4 24=16 ((800*600*4)/8)/106 bit=0.24 Mbit
8 28=256 ((800*600*8)/8)/106  bit =0.48 Mbit

16 216=65.536 ((800*600*16)/8)/106  bit =0.96 Mbit
24 224=16.777.216 ((800*600*24)/8)/106  bit =1.44 Mbit

2.5 táblázat: Számítógéppel megjeleníthető színingerek száma és a megjelenítéshez szükséges
memórianagyság

A drawing engine által létrehozott mátrixos adatcsomagot a raszter-tár (frame-buffer)
tárolja. Ez a memóriaegység párhuzamos többsíkú tárolást tesz lehetővé. Egy memóriasík a
képernyőmátrix egy bitnyi metszékét képes tárolni. Például egy nyolc bites színmélységgel
rendelkező kép 800x600-as felbontású képernyőn, egymás „mögött” nyolc darab 800x600
bitet tartalmazó memóriasíkon tárolódik. A memóriának igen gyorsnak kell lennie, és
általában ez a grafikai alrendszer gyorsaságának és lehetőségeinek legszűkebb
keresztmetszete.

A megjelenítés időbeli sorrendiségéről a vezérlő és szinkronizáló egység gondoskodik
(2.14 ábra - c). A frame bufferből kiolvasott adatok a szinkronjellel együtt a D/A
(digitális/analóg) átalakítóba, majd végül a monitorba kerülnek. Előbb azonban a színek
kódjának megfelelő alapszín-megfeleltetéseket is el kell végezni. Ezt a feladatot végzi a LUT
(Look-up Table, 2.14 ábra - d).

A LUT a megjelenítendő szín bináris kódjához egy 0-255-ig terjedő vörös (R), zöld (G) és
kék (B) ún. DAC (Digital Analog Convert) értéket rendel. A három DACR, DACG, DACB
érték határozza meg, hogy a kívánt színinger milyen RGB primer aránynak megfeleően
történjen kikeverésre. A három primer 256 lépésben történő változtatásával maximum
2563=16.777.216=224 különböző színinger hozható létre. A számítógép bináris rendszerében
ez a színrendszer 24 bites kódolással valósítható meg, így ezt a színinger mennyiséget 24 bites
színmélységnek nevezzük. Ha a számítógép (pl. videomemória hiány miatt) csak 8 bit-nyi
28=256 színinger megjelenítésére képes, akkor a LUT a megjelenítendő 24-bites kép 16 millió
színkódját kiosztja a lehetséges 256 színre. Ez természetesen azzal jár, hogy ezek után az
eredetileg sok különböző színingert tartalmazó kép több részlete azonos színezetűvé válik.
[24, 61, 97]

Napjainkban jelentek meg a 30 bites videokártyák (pl. Matrox - Parhelia, Cambridge -
Psicho), amelyek primerenként 1024 szín megjelenítésére alkalmasak [85, 98]. Ezek a
grafikus meghajtók új távlatokat nyitnak a színes monitoros színlátásvizsgálat terén. Ugyanis
30 bites színfelbontással teljesül az a méréstechnikában fontos elv, hogy kalibrálás után a
mérőműszernek egy nagyságrenddel jobb felbontással kell rendelkeznie a mérendő egység
nagyságrendjénél.
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2.14. ábra: A számítógép grafikus feldolgozó rendszere

Sajnos a technológia elterjedését újdonsága és manapság még borsos ára akadályozza.
Ennek okán jelen értekezésben szereplő mérések is csak 24 bites technológiát alkalmaznak.

2.5.2.2 A számítógépes CRT megjelenítőrendszer paraméterei

A gamma karakterisztika

Az előzőekben szerepelt, hogy az egyes színek elektronágyúinak intenzitása 24 bites
rendszerben 256 lépésben változtatható. A monitor által sugárzott fénysűrűség és a 0…255-ig
állítható digitális intenzitás-egység (DAC érték) közti összefüggés azonban nem lineáris (2.15
ábra). A nemlinearitás annak köszönhető, hogy a CRT képcső elektronágyújának
elektronáram-sűrűségét szabályzó lineáris feszültségváltoztatás a sugárzott fénysűrűség
exponenciális változását vonja maga után. A feszültségváltozás és a fénysűrűség viszonyát
leíró függvény exponenciális kitevőjét nevezzük a CRT monitor gammájának. Értéke 2,2
körüli. Mivel szemünk (Steven és Weber-Fechner törvényében leírt [8]*)
fénysűrűség/világosság-észlelet viszonya hasonló a CRT gamma karakterisztika inverzéhez,
ezért a lineáris DAC érték változtatása közel lineáris világosság-észlelet változással jár. A
szem tehát  egy 0,33 körüli „beépített gamma értékkel” rendelkezik. Ilyen (a fizikailag
mérhető és az érzékszervek érzékenysége közötti összefüggést leíró) „gamma” értékekkel
nem csak a látás, hanem más érzékszervek is rendelkeznek: szaglás (0,55), hallás (0,6),
tapintás (0,8), súlyérzékelés (1,45) [Stephen , 90].

2.15 ábra: A CRT megjelenítőrendszer gamma görbéje
                                                          
* A fénysűrűség (L) és világosság-észlelet (B) közötti összefüggés B=Lp, ahol p≈0,33.
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A DAC~L exponenciális kapcsolat közel áll a négyzetes karakterisztikához, azzal hogy a 0
DAC értékhez tartozik egy igen alacsony mértékű offset fénysűrűség (O). A karakterisztika
ennek megfelelően a következő alakban írható fel:

B,G,RDACGOL γ⋅+=
ahol DAC=0...255, G a feszültségerősítésre jellemző állandó, γ pedig az exponenciális kitevő.
A γ értéke optimális esetben 1,9 és 2,2 közt mozog. Az L=f(DAC) függvényt gamma-
görbének vagy gamma-karakterisztikának nevezzük, és a 2.1 képlettől eltérő matematikai
megfogalmazása is lehetséges [9, 63]. A fent definiált gamma-karakterisztikát a továbbiakban
a teljes megjelenítő rendszerre értelmezem, amelybe belefoglaltatik a CRT gamma, a grafikus
hardver gammája és az operációs rendszerben szoftveresen manipulálható gamma is [12, 13].

Méréseim során a gamma-görbére a DAC értékben megadott színingerek fénysűrűségének
meghatározásához lesz szükség. A monitor gamma görbéje mérés útján határozható meg, és
az értéke szoftveresen is változtatható.

Világosság és kontraszt

A világosság általában a CRT monitoron hardveresen állítható paraméter. Jele a vezérlők
között:     . A világosság-változtatás hatására a monitor gamma görbéjének minden egyes
pontja eltolódik a függőleges tengely mentén (2.16 ábra b.). Ezzel állítható be a megjelenítő
rendszer csúcs-fehér fénysűrűsége. Használata esetén számolni kell azzal, hogy az offset
fénysűrűséget is megnöveli.

A kontraszt is általában a CRT monitoron hardveresen vezérelhető paraméter. A vezérlő
jele:    . A kontraszt fotometriai definíciója alapján a világos és sötét fénysűrűségek arányának
beállítására szolgál. Alkalmazása a DAC értékek által kijelölt megjeleníthető fénysűrűség-
intervallum nagyságát szabályozza (2.16 ábra a.).

2.16 ábra: A kontraszt (a.) és a világosság (b.) állításának hatása a gamma görbére [12]

Spektrális karakterisztika

A mai napig nincs olyan mindennapi alkalmazásban elterjedt és olcsó képmegjelenítő
eszköz, amelynek egy vagy több additív színingere nem vonalas karakterisztikával
rendelkezik. A vörös primert tekintve ezek közé tartozik a CRT monitor is. A 2.17 ábrán
látható, hogy a vörös fénypor vonalas emissziója miatt az erősen vörös színtévesztők
vizsgálata már szinte lehetetlen, ugyanis az l-receptor érzékenysége csak a vörös primer első
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csúcsát érzékeli. Így a tesztek igényeinek megfelelő tetszőleges színingerek megjelenítésére
és az adaptációs állapot létrehozására kevésbé van lehetőség.

A CRT monitor helyett alkalmazható elterjedt és megfizethető LCD képernyő használata
ebből a szempontból még hátrányosabb, ugyanis nemcsak a vörös tartományon, hanem a
teljes látható hullámhosszon vonalas színképű. Elvileg szóba jöhetne még a halogénizzós
LCD projektor, ez azonban a mérés körülményeit lehetetlenítené el.

2.17 ábra: Az erős protanomál színtévesztő, illetve a normál színlátó érzékenységi görbéinek
összehasonlítása a CRT monitor vörös fényporának teljesítmény-eloszlásával

A CRT megjelenítőrendszer összes kalibrálható paramétere (és a színlátás-vizsgálati
tesztjeim is) csak azonos fénypor típus és spektrális karakterisztika esetében vihetők át másik
CRT rendszerre. Fontos ezért a spektrális karakterisztikára is figyelemmel lenni, bár ezt a
jellemzőt kézben tartani csak a kívánt fénypor típust tartalmazó monitor kiválasztásával lehet.
Az értekezésben szereplő mérések során alkalmazott monitorok (2.18 ábra) P22-X jelzésű
fényport (2.6 táblázat) tartalmaznak, mint ahogyan  legtöbb Európában forgalmazott és
gyártott CRT monitor is ezt tartalmazza [68, 83].

Foszfor típus Vegyi összetétel x színességi koord. y színességi koord.
P22-X (R) YVO4:Eu 0,661 0,332
P22-X (G) ZnS:Cu,Au,Al 0,310 0,594
P22-X (B) ZnS:Ag 0,148 0,063

2.6 táblázat: P22-X típusú fénypor kolorimetriai jellemzői [104]

2.18 ábra: A P22-X-es fényport tartalmazó CRT monitor spektrális teljesítmény-eloszlása
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Színhőmérséklet

Az 2.18 ábrán látható három maximális primer emisszió különböző arányú additív
keveréke különböző színhőmérsékletű (CT, Color Temperature) fehér színinger
megjelenítését teszi lehetővé.

A CT beállítása gyakorlatilag a 255 DAC értékhez tartozó vörös és a kék csúcs
fénysűrűség arányának változtatásával történik. Ezzel a vörös és kék spektrális karakterisztika
a kékesebb és nagyobb, vagy a vörösebb illetve a kisebb színhőmérséklet irányában kúszik el.

A színhőmérsékletet számítógépes CRT monitoron általában csak a korszerűbb, OSD (On
Screen Display) menüvel rendelkező monitorokon lehet beállítani. Régebbi típusokon ehhez
meg kell bontani a házat. A videomeghajtók többsége ma már a szoftveres módosítást is
támogatja. Ez a módszer azonban a csúcs fényerő és a gamma karakterisztika módosításával
együtt a kalibrált állapotot is megváltoztatja, ezért használata után ismételt kalibráció
szükséges.

Geometriai jellemzők

A geometriai kalibráció a képernyő geometriai jellemzőinek két csoportját érinti. Egyik a
szoftveresen állítható felbontás, amely a képernyő méretének megfelelő pixelnagyság
beállítását teszi lehetővé. A másik a monitoron található hardveres nyújtás, pozícionálás,
hordósítás, rotáció, trapézosítás stb. állítható paraméterek. [101]

A megjelenítés időbeli jellemzői

Az időbeli megjelenítés egyik fontos paramétere a számítógépes grafikus környezet
szoftveres megjelenítési sebessége. Ennek mérésére az fps (frame per secundum, kép/s)
mértékegység használatos és értéke mindig kisebb a hardveres függőleges megjelenítési
frekvenciánál. Ennek a paraméternek részemről főleg a dinamikus megjelenítésű MF és
MAM világosság-észlelet egyeztető módszerek megjelenítésénél van jelentősége.

Másik fontos paraméter a CRT monitor elektronsugarának vízszintes és függőleges
megjelenítési frekvenciája. A függőleges megjelenítési képességnél fontos hogy az a szem
fúziós frekvenciája (50 Hz) felett legyen. Mivel a fúziós frekvenciához közeli villogás a szem
fáradásához vezet, célszerű a monitor maximális függőleges frissítésre történő beállítása, ami
a korszerű monitoroknál elérheti a 120 Hz-et is.

2.5.3 A számítógéppel vezérelt monitorok színtere és ennek hatásai

A monitoros megjelenítés és ezzel együtt a rajta végzett vizsgálatok egyik legnagyobb
hátránya, hogy a spektrális jellemzők korlátozottsága miatt nem képesek minden, a
környezetünkben előforduló színinger megjelenítésére [34]. Ha ismert a monitorban
alkalmazott fényporok spektrális teljesítmény-eloszlása és az abból számított színkoordináták
(2.6 táblázat), akkor a CIE xyY (2.19 ábra) diagramban ábrázolható a monitor által
megjeleníthető korlátozott színtér.

Nem kifejezetten a CRT monitor, hanem inkább a megjelenítőrendszer hátrányaként
szerepel a csak 256 lépésben vezérelhető fénysűrűség. A grafikus meghajtók fejlődésével
azonban ez a hátrány már kiküszöbölhető az előbb említett 30 bit-es kártyákkal.

A felsorolt kolorimetriai hátrányok ellenére kellő odafigyeléssel*, gondos tervezőmunkával
létrehozhatók CRT monitoros tesztek és velük megbízható diagnosztizálás végezhető. A

                                                          
* vizuális vagy műszeres [21] kalibráció, és rögzített mérési körülmények
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hátrányok mellett a számítógépes vizsgálatok komoly előnyökkel is rendelkeznek, amelyek
jogossá és indokolttá teszik felhasználásukat:

• Számítógépen egyszerűen és gyorsan létrehozhatók a legkülönfélébb tesztek, míg egy
finommechanikai-optikai rendszer kifejlesztése és elkészítése nagyságrendekkel
bonyolultabb és hosszabb időt vesz igénybe.

• A fejlesztés költségei kisebbek.
• A számítógépes tesztek kezelése egyszerű, nem igényel különösebb szaktudást.
• A mérések dokumentálása és feldolgozása nagymértékben automatizálható.

2.19 ábra: P22 fényporos CRT monitorral megjeleníthető színtér a CIE xyY színességi
diagramban [49]

2.6 Számítógépes színlátás-vizsgáló tesztek

A CRT monitoros színlátás-vizsgálat témakörében a piacon számos termék található.
Sajnos az tapasztalható, hogy ezek között kevés tudományos alapossággal elkészített teszt
található. A következőkben bemutatásra kerül ezek közül néhány jelentősebb fejlesztés,
amelyek egyrészt alapot nyújtottak a kutatásomhoz, másrészt a bennük található hiányosságok
okulásul szolgáltak a fejlesztések során.

2.6.1 A P15 teszt

A BME Finommechanikai, Optikai Tanszékén kifejlesztett P15 típusú CRT monitoros
tesztet [74, 76] Pascal nyelven DOS operációs rendszer alá fejlesztették. Az eredeti
koncepcióban 100 db számokat és betűket tartalmazó pszeudoizokromatikus tesztet terveztek.
Az egyes ábrákon 6 színinger szerepelt. Három a háttéren illetve három a szimbólumon.

Színtévesztőkön történő tesztelés után kiválasztották azt a 15 db ábrát, amely
leghatékonyabban diagnosztizálta a színtévesztést. Így jött létre a P15 teszt, amelyet a
Coloryte Rt. is felhasznált diagnosztizálásra illetve korrekciós szemüvegek hatásának
vizsgálatára.
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2.6.2 A CVT teszt

A Landolt gyűrűs és pszeudoizokromatikus kombinált módszert a Coloryte cég fejlesztette
ki [Ladunga, 47]. A teszt a Landolt-gyűrűk és a színtévesztőkre jellemző ún. konfúziós
vonalak színingereinek felhasználásával készült és nem tartalmaz kalibrációs eljárást.

A vizsgált személyek feladata az, hogy a 45°-onként elfordított C alakú gyűrűk nyílásának
orientációját meghatározzák. A teszt a színtévesztés kvalitatív szétválasztására alkalmas
(protan, deután, tritán) és jelenleg ez a Colorlite Kft. egyik színlátás diagnosztizáló tesztje.

2.6.3 Nehezedő tesztek

A nehezedő pszeudoizokromatikus tesztlapok [Ladunga, 48] nehezedő sorozatot alkotnak.
A tesztelés folyamán a legkönnyebb ábrától haladva egy ábrát követően már
megoldhatatlanná válnak a tesztlapok. A színtévesztésre abból lehet következtetni, hogy
meddig jutott el a tesztszemély az ábrák felismerésében.

A módszerrel még a normál színlátók között is különbség tehető. A nehezedő
pszeudoizokromatikus tesztek százalékos kiértékelésűek - a legnagyobb színkontraszttal
rendelkező teszt a 0%-os, míg a teljesen háttérszínű teszt a 100%-os nehézségű.

2.6.4 Psicho

A szoftver és a hozzá tartozó mérőrendszer [85] széleskörű tárházát biztosítja a vizuális
monitoros vizsgálatoknak. A fejlesztőkörnyezettel szoftveresen generálhatók
(programozhatók) a kívánalmainknak megfelelő (nem csak színlátásvizsgálati) tesztek. A
program hátránya, hogy külön hardvert igényel, amely csak ezzel a szoftverrel működik
együtt. Ez megdrágítja az amúgy is borsos árú alkalmazást. Kétségtelen előnye a már tárgyalt
30 bites grafikai rendszer.

A rendszer professzionális kivitelű és sok lehetőséggel rendelkezik, de a beépített mérési
módszerei (az eddigi mérési tapasztalataim alapján) igen hosszadalmasak és fárasztóak. Ez
pedig egy kényes pontja a látásvizsgálatoknak. A szórás minimalizálása és pontosság
érdekében ugyanis törekedni kell a rövid és egyszerű tesztekre, különben a vizsgált személy
fáradtsága, érdektelensége és koncentrációcsökkenése negatív irányba befolyásolhatja a
méréseket.

2.6.5 TwoDocs

A TwoDocs szoftvert [106] kimondottan színtévesztők vizsgálatára fejlesztették ki. A
Psicho-nál jóval kevesebb szolgáltatással rendelkezik, és csak előre beépített tesztek
alkalmazhatók. A programmal elvégezhető vizsgálatok:

• Landolt gyűrűk a konfúziós vonalak mentén
• 16 és 90 színkorong sorba rendezése (Farnsworth teszt)
• Anomaloszkópos vizsgálatok (Rayleight, Moreland, Whittenburg)
• Színes és neutrális rácsos kontraszt teszt
A látványos és sok, a színlátás-vizsgálatok szinte teljes tárházát felvonultató szoftver jó

példája annak, hogyan nem szabad színlátásvizsgálati teszteket alkotni. A szoftver nem
tartalmaz sem komoly kalibrációt, sem a mérési körülmények leírását. A Psicho kivételével
különben egyik szoftver sem tartalmaz kalibrációs eljárást, de annak végrehajtását és a mérési
körülményeket általában előírják.

Az anomaloszkópos vizsgálatok végrehajthatósága kalibráció nélkül és a monitor egyedi
spektrális karakterisztikája miatt erősen megkérdőjelezhető.
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A szoftver szakmai hiányosságait a fejlesztők a szoftveres megvalósítás színvonalával
próbálták javítani. Így a szoftverben található páciens nyilvántartás, valamint tartalmas és
látványos diagnózis diagramok.

2.6.6 RGB Doki

A színtévesztést CRT monitoron korrigáló, részben szoftveres részben hardveres magyar
fejlesztés az RGB Doki [105]. A CRT monitor korrekciója céljából egy színlátásvizsgálat is
része a szoftvernek. A vizsgálat a vörös-zöld  és kék-zöld primerek DM módszer alapján
történő világosság-észlelet egyeztetésen alapul. A teszt azonban a DM vizsgálati
körülmények, maga a módszer megkérdőjelezhetősége, és a műszeres kalibráció hiánya miatt,
az előző módszerekhez hasonlóan nem teljesít minden szakmai követelményt.

2.6.7 Neurobehavioral Systems – Presentation

A Psicho rendszerhez hasonló fejlesztőeszköz, amely egy saját fejlesztésű script nyelv
segítségével programozható [100]. Előre programozott mérési módszereket és kísérletterveket
is tartalmaz. A megfelelő hardverrel és a kalibrációs feltételek teljesülésével kiválóan
alkalmas bonyolult látástesztek létrehozására.

2.6.8 Pickford-Nicholson anomaloszkóp CRT monitoron

A spanyol fejlesztésű módszer [Pardo, 60] a Pickford-Nicholson protan-deutan
színtévesztést diagnosztizáló műszer CRT monitoros adaptációja. A vele készült és publikált
mérések diagnózisra képesnek tartják a szoftvert, bár a CRT monitor spektrális
karakterisztikájából adódó problémákat (2.17 ábra) (pl. szűrőkkel) ők sem oldották meg.

Itt jegyezhető meg, hogy anomaloszkóp létrehozására LCD monitoron nagyobb lehetőség
mutatkozik, hiszen a vonalas spektrummal rendelkező kijelző és szűrők segítségével az LED-
es típusú anomaloszkópos elv teljes egészében megvalósítható. Erre viszont sehol nem
találtam alkalmazási példát, a költséges szűrőtechnika miatt pedig nem bocsátkoztam a
megvalósításába.

2.6.9 A Hoffmann-Menozzi pszeudoizokromatikus tesztek

A [Hoffmann, Menozzi, 3] féle pszeudoizokromatikus CRT monitoros tesztek megalkotása
mellőz mindenfajta kolorimetriai és színtévesztéssel kapcsolatos elvet. A tesztábrákat alkotó
pöttyöket az eredeti Ishihara teszt alapján, szkenneléssel hozták létre. Kalibrációs eljárást sem
tartalmaz a módszer, így még azt sem lehet róla elmondani, hogy legalább a szkennelt
állapotot hűen és ismétlőképesen visszaadja a vizsgálat. Mindezek erősen megkérdőjelezik a
Hoffmann-Menozzi teszt megbízhatóságát.
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3. CRT monitoros pszeudoizokromatikus tesztek
világosság-észlelet kompenzációjának módszerei

Számítógépes CRT monitoron napjainkig szinte minden festett, nyomtatott vagy optikai
elven alapuló tesztet (eltérő sikerrel), de megvalósítottak (lásd 2.6 fejezet). Ezek mindegyike
tovább is fejleszthető, ugyanis a fejlesztők nem mindig vették figyelembe az CRT monitoros
vizsgálatokból fakadó összes körülményt (kalibráció, mérési környezet, CRT emissziós
spektrum stb.). Elviekben tehát egy monitoros színlátás-vizsgáló teszt létrehozásához bármely
ismert CRT monitoros tesztet tovább tökéletesíthettem volna. Elvárásaimnak azonban egy
olyan továbbfejleszthető teszt felelt meg, amely hatékony, gyors, pontosan diagnosztizáló és
tudományos igényességgel bír. Ezért a II. és III. célkitűzéseimnek (lásd 5. oldal) megfelelően
egy egyedi és új módszereken alapuló CRT monitoros pszeudoizokromatikus teszt
megvalósításába kezdtem.

Előbb azonban megvizsgáltam más monitoros színlátás-vizsgálati lehetőségeket is. A
kvalitatív szétválasztásra alkalmas pszeudoizokromatikus teszteknél pontosabb diagnózisra az
anomaloszkóp alkalmas, azonban ennek számítógépes megvalósítása a CRT monitor
emissziós színképi teljesítmény-eloszlása miatt szűrőzés nélkül megvalósíthatatlan (bár így is
van rá próbálkozás [Pardo, 60]). A szintén kvalitatív eredményt adó Farnsworth teszt CRT-s
megvalósításának elvetését a hosszadalmas vizsgálati idő indokolta.

3.1 ábra: Világosság-észlelet kompenzálatlanul így (b.) látja az eredeti ábrát (a.) egy protan
színtévesztő [Ladunga, 48]

Mérlegelés után ezért olyan saját fejlesztésű pszeudoizokromatikus tesztek létrehozására
törekedtem, amelyek korábbi ötleteken alapulnak és a 99%-ban előforduló protan-deutan
színtévesztés diagnózisával foglalkoznak.  Kézenfekvő rögtön a 2.6 fejezetben bemutatott P15
és nehezedő pszeudoizokromatikus tesztekre gondolni, hiszen a CRT monitoros megjelenítés
megvalósíthatóvá teszi a világosság-észlelet személyre szabott korrekcióját:

• Ismert, hogy a színtévesztők színérzete mellett a világosság-észlelete is megváltozik
(3.2 ábra). Ennek oka a színérzékenységi görbék eltolódása (2.5 ábra). A
pszeudoizokromatikus tesztek színingereit viszont normál színlátók világosság-
észleletére állították be, ezért előfordulhat, hogy a megváltozott világosság-észleletű
színtévesztő csupán a világosság-észlelet alapján oldja meg a tesztet, bár azt a
színezete alapján kellene (3.1 ábra). Ez a jelenség kiküszöbölhető, ha a teszteket
alkotó színingereket a színtévesztők egyedi világosság-észleletének megfelelően,
személyre szabottan készítem el. Ez természetesen nyomtatott tesztek esetében
nehézkes, azonban a CRT monitoros tesztek lehetőséget kínálnak a színtévesztők
eltérő világosság-észleletből adódó hibáinak kompenzálására.

• A 2.6.1 fejezetben bemutatott P15 tesztábrák közül egyik sem világosság-észlelet
kompenzált, még normál színlátókra sem. Ez azt jelenti, hogy a teszthez felhasznált 6

a. b.
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különböző színinger nem tartalmaz a színtévesztőt félrevezető megfelelő
világosságzajt és nem veszi figyelembe a színtévesztők megváltozott világosság-
észleletét. Számításaim szerint pedig a felhasznált színingerek világosság-észlelete
még normál színlátók esetében is jelentősen eltér egymástól [S17].

• A nehezedő pszeudoizokromatikus teszt szintén a fenti problémákkal küszködik,
annak ellenére, hogy a kezdeti háttér és karakter világosság-észlelet egyeztetett. A
kezdeti állapotban biztosított világosság-észlelet kompenzáció azonban nincs
biztosítva a teszt minden nehézségi fokozatára. A világosság-észlelet egyeztetés és
kompenzáció egyébként is kifogásolható módszerrel: a fotometriai értékek arányával
történik [Ladunga, 47].

3.2 ábra: A V(λ) és különböző típusú színtévesztők spektrális hatásfok görbéinek
összehasonlítása [Wyszecky, 79]

A fenti pontok alapján nyilvánvalóvá válnak a további feladatok: a P15 teszt világosság-
észlelet kompenzálása; a nehezedő teszt világosság-észlelet kompenzációs módszerének
kidolgozása; végül pedig világosság-észlelet egyeztető módszerek kidolgozása a kompenzáció
céljára. Ezek közül különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a világosság-észlelet egyeztető
módszerek kidolgozására. Ugyanis, ha ezen a ponton nincs pontos vizsgálati eredmény, akkor
a ráépülő kompenzált tesztek a hibaterjedés miatt még nagyobb hibával és bizonytalansággal
fognak működni, mint az eredeti kompenzálatlan tesztek.

3.1 Világosság-észlelet egyeztető módszerek kidolgozása CRT
monitoron

Ebben a fejezetben a kompenzált típusú (P15 és nehezedő) pszeudoizokromatikus tesztek
világosság-észlelet kompenzációjához kidolgozott új világosság-észlelet egyeztető módszerek
kerülnek bemutatásra.

A világosság-észlelet kompenzált tesztek elkészítéséhez meg kell határozni a
tesztszemélyek világosság-észleletének jellemzőit. Utaltam már rá, hogy a probléma elméleti
úton is megoldható [Matkovic, 94] [Ladunga, 48]. A színtévesztők esetében ez az út azonban
járhatatlan és humán vizsgálatokkal kell meghatározni a világosság-észleleti összefüggéseket.
A vizsgálattal történő világosság-észlelet vizsgálat nem újdonság: Lucassen [53] normál
színlátókon végzett kevert színingerekkel egyeztetéseket,  Yaguchi [27] pedig MF  és DM
módszerrel végezte ugyanezt.
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A tesztek világosság-észlelet kompenzációjához arra a kérdésre kell választ adni, hogy a
CRT monitoron megjelenő (R1,G1,B1)DAC tesztalkotó színinger világosság-észleletben azonos-
e a (R2,G2,B2)DAC színingerrel.

3.3 ábra: A világosság-észlelet azonosság függvények

Az (R1,G1,B1)DAC és (R2,G2,B2)DAC tetszőleges színingerek világosság-észlelet
azonosságának számításához ismerni kell a primerek világosság-észleletének és a fotometriai
mennyiségek közötti matematikai összefüggést. Erre a célra megalkottam a világosság-
észlelet azonosság függvényeket (3.3 ábra). Azért nem az általában alkalmazott B/L
kiértékelést [27, 53] alkalmaztam, mert három primer esetében három B/L típusú egyeztetést
kellene végezni az új, két méréses (LG=f(LR);  LG=f(LB)) világosság-észlelet meghatározási
módszerrel szemben.

A humán vizsgálattal felvett világosság-észlelet azonosság függvény megadja azon primer
színinger párok halmazát fénysűrűségben kifejezve, amelyek azonos világosság-észleletűek,
és világosság-észlelet szempontjából kölcsönösen helyettesíthetőek lesznek kompenzált
tesztjeimben. Az egyes primerek között felvehető világosság-észlelet azonosság függvények
lineárisak a 2.5.2.2 fejezet első bekezdésében leírtaknak megfelelően. Ezek alapján a
világosság-észlelet azonosság függvények az ekvivalens fénysűrűségekkel lineáris módon
adhatók meg:

 RRGRGG LbaL ⋅+= BBGBGG LbaL ⋅+=

Az egyszerű egytényezős arányossági kifejezést (LG=aRG⋅LR ; LG=aBG⋅LB) nem tartottam
elegendőnek, mert az előzetes próba-vizsgálatok során felvett egyenesek szignifikánsan nem
origóba tartottak. A jelenség a különböző primerek kis fénysűrűségeinél jelentkező fotopos-
mezopos határon fellépő világosság-észlelet összehasonlító mechanizmusok
különbözőségéből eredhet. Mint a továbbiakban majd látható, a kéttényezős lineáris
kiértékelés a rendelkezésre álló információ bővüléssel a mérések pontosságát segíti (6.2.6
fejezet).

Ha CRT monitoros világosság-észlelet vizsgálatok útján a világosság-észlelet azonosság
függvények birtokába jutunk, akkor két tetszőleges színinger relatív világosság-észlelet
azonossága (B1 és B2) ezek segítségével közvetlenül ellenőrizhető. Ez a relatív világosság-
észlelet (B) az egyik tetszőleges primerre kifejezett világosság-észlelet azonosság függvények
összegével írható le [Foley et al., 33]. Tehát, ha ismertek a CRT monitor gamma együtthatói

LG

LR , LB

 LG=f(LR)

 LG=f(LB)

(3.1)
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és az egyes színingerek világosság-észleletét átszámítom az egyik (pl. a vörös) világosság-
észleletre, akkor felírható a CRT monitor színterében megadott két színinger B1 és B2
világosság-észlelete:

1BBGBG1RRGRG1G1 LbaLbaLB ⋅++⋅++=

2BBGBG2RRGRG2G2 LbaLbaLB ⋅++⋅++=

Ahol az LR1, LG1, LB1, LR2, LG2, LB2 értékek az (R1,G1,B1)DAC és (R2,G2,B2)DAC értékekből a
gamma karakterisztikák alapján számolandók.

Ha B1=B2 azonosság áll fenn, akkor (R1,G1,B1)DAC és (R2,G2,B2)DAC színingerek
világosság-észleletben azonosak. Ha nem, akkor az R2, G2 és B2 értékek olyan módosításával
valósítható meg egyezőség, amikor a színinger színezetét nem, fénysűrűségét viszont
változtatom.

A továbbiakban bemutatásra kerülnek az új fejlesztésű világosság-észlelet egyeztető
módszerek. Ezeken túl a többi általam megvizsgált és továbbfejlesztett módszert is
bemutatom.

3.1.1 Módosított DM (MDM) világosság-észlelet egyeztető módszer
kidolgozása CRT monitoron

A módosított DM világosság-észlelet egyeztető módszer a DM módszer tesztábrájának
módosításával született. Akár kör, akár négyszög alakú tesztábrával végezzük a DM
méréseket, fellép a megoldást nehezítő és zavaró tesztfelületet körülölelő élkontraszt effektus.
A jelenség,  ami az MDB módszer működését lehetővé teszi, itt zavaró hatásként jelenik meg.
Ennek okozója a tesztábra felülete és a háttér határolóvonalán jelentkező élkontraszt hatás,
amely inhomogénné teszi a tesztfelület világosság-észleletét, ezáltal nehezítve a vele végzett
vizsgálatot.

A zavart okozó élkontraszt hatás megszüntetésére alkalmazható a tesztábrák szélének
szinuszos háttérbe mosása (3.4 ábra). Ha a belemosás sötét háttérbe történik, akkor az
élkontraszt teljesen megszűnik a széleken 0 fénysűrűségre történő fokozatos lecsökkenés
miatt. Ha a háttér más színingerből áll, esetleg más fénysűrűséggel is rendelkezik, az
élkontraszt akkor sem lép fel, ugyanis a határolófelületek nem választódnak szét élesen
határvonallal.

3.4 ábra: Az élkontraszt hatás megszüntetése a DM módszernél

3.1.2  Az MAM módszer továbbfejlesztése MMAM módszerré

Az MAM módszer Anstis [4] mérései alapján történt számítógépes megvalósítása több
nehézségbe ütközött. Az eredeti rácsos szerkezetű vörös, zöld és sárga színingerekkel működő

(3.2)
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MAM módszerrel, a számítógépre történő alkalmazást követően próbaméréseket végeztem
(6.2.2 fejezet). Ezek a vizsgálatok a következő tapasztalatokat eredményezték:

• A rácsmozgás egy irányba „húzza” a tekintetet ezért folyton vissza kell tekinteni a
rácsozat ellenkező oldalára és ez a kizökkenés nehezíti és lassítja a vizsgálatot.

• A rácsmozgás a primerek egyezőségének környezetében nagyon bizonytalan (hol
jobbra, hol balra történő mozgás látható).

• Nehezen azonosítható látszólagos rácsmozgás.

3.5 ábra: A módosított MAM világosság-észlelet egyeztető módszer animációs lépései

A problémák megoldására két olyan újítást végeztem az MAM módszeren, amelyek
növelték mind a látszólagos mozgás észlelésének minőségét mind a vizsgálatok
eredményének statisztikai megbízhatóságát. Az első nemkívánatos jelenség megszüntetésére a
rácsalkotó téglalapokat körcikkekké alakítottam, majd egy kört formáltam belőlük (3.5 ábra).
Az így módosított MAM (MMAM) tesztábra nem jobbra-balra mozog, hanem az egyvonalú
mozgásnál sokkal jobban azonosíthatóan forog (az óramutatóval egyezően vagy ellentétesen).
A látszólagos mozgás effektusát, és a másik két hiányosságot is sokban segítette ez a lépés.

A látszólagos mozgás minőségét viszont a következő módosítások befolyásolták döntő
mértékben:

• Az MAM módszer 2. és 4. lépésének a sötét és világos sárga komponensét lecseréltem
sötét és világos szürke körcikkekre. A változtatás azzal indokolható, hogy a látszólagos
mozgás a világosságinger térbeli mozgásával indukálódik ezért szükségtelen a közbelső
lépésekbe kromatikus ingert (sárgát) helyezni. Ehelyett célszerűbb akromatikus szürkét
használni, amely a világosság-identifikációt egyszerűbbé és a szem számára
követhetőbbé teszi.

• Az eredeti MAM teszt 2. és 4. lépéseiben található sötét és világos sárga szegmensek
állandó fénysűrűséggel rendelkeznek. A vizsgálat során azonban a tesztszemély, az
egyik primer színinger fénysűrűségét folyamatosan szabályozza és gyakran előfordul,
hogy az egyeztetni kívánt primerek közt nagy világosság-észlelt különbség alakul ki. Az
is gyakori, hogy kis fénysűrűségű primerek kerülnek egyeztetésre. Ilyen esetekben az
egymást követő lépések olyan nagy dinamikát okoznak az animációban, amely az MAM
teszt megoldhatóságát rontja. A jelenség a neutrális szegmensekre történő csere után is
megmaradt, ezért a világos és sötétszürke körcikkek megjelenítését dinamikussá tettem.
A sötét és világosszürke körcikkek a pillanatnyilag beállított zöld és vörös primer átlag
fénysűrűsége alapján generálódnak a következő módszerrel: Lvilágos szürke=1,2⋅
[(LR+LG)/2] ; Lsötét szürke=0,8⋅[ (LR+LG)/2]. Az átlag fénysűrűségtől 20%-al eltérő
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dinamikusan változó szürke színingerek megszüntetik a nagy világosság-dinamikát
tartalmazó villogást.

3.1.3 Az MF és MDB módszerek összevonásával alkotott új világosság-
észlelet egyeztető módszer, az MF+MDB módszer

A világosság-észlelet egyeztető módszerek közül az MAM módszer az egyetlen, amely
nem világosság-észlelet és színészlelés, hanem mozgás-identifikáció alapján működik. A
pusztán csak közvetlen világosság-észlelet összehasonlítás elvén működő egyeztető módszer
az átlagos vizsgált személy számára általában nehezebben megoldható, mivel a világosság-
észlelet és a színészlelet fogalma náluk erősen elkülönül és nehezen érthető meg számukra az
a feladat, hogy két különböző színű felületet azonos világosság-észleletűre kell beállítani. Az
ilyen típusú feladat bonyolultsága még fokozottabb  színtévesztők esetében.

Kézenfekvő lehet ezért a világosság-észlelet egyeztető tesztbe két vagy több egyeztető
módszert is belevinni, hogy az egyeztetés többféle világosság-identifikációs lehetőség
segítségével legyen könnyebb. Ilyen lehetséges összetett világosság-észlelet egyeztető teszt az
MF és MDB tesztek kombinálásával készíthető MF+MDB módszer.

3.6 ábra: Az MF+MDB világosság-észlelet egyeztető módszer tesztábrája és működése

Az MF+MDB módszer tesztábrája két egymás mellé helyezett MF tesztábrából áll (3.6
ábra). A tesztábrák villogása úgy van beállítva, hogy amikor az egyik tesztábra zöld, akkor a
másik vörös és fordítva. Így olyan világosság-észlelet egyeztető módszerhez jutunk, amelyben
az MF módszer szerinti világosság-észlelet egyeztetést segíti az ellentétes fázisú MF tesztek
között kialakuló élkontraszt jelenség.

3.1.4 A Skála módszer (S módszer)

A Skála (S) módszer a DM módszer egyik olyan általam kifejlesztett változata, amely
ellentétben az eddig felsorolt módszerekkel egy mérésből képes a MDB módszernél
pontosabb eredményt szolgáltatni.

Az előző módszereknél a világosság-észlelet azonosság függvény több különböző
fénysűrűségű  primerhez egyeztetett másik primer fénysűrűségek regressziójából számolható.
Ha a regressziós számításról lemondva eltekintünk a világosság-észlelet azonosság függvény
aRG és aBG együtthatóitól, akkor is jelentős számú több primer fénysűrűségre vonatkoztatott
mérésre van szükség, mivel a DM módszer nagy mérési bizonytalansággal rendelkezik.
Megoldásként létrehozható egy olyan DM típusú tesztábra, amely fölső (statikus) tesztábrája
nem homogén színingert, hanem egy primer fénysűrűség-skálát tartalmaz. A vele párhuzamos
(változtatható) alsó tesztábra pedig a másik primerből formált skálából áll (3.7 ábra). A
változtatható skála fénysűrűség tartománya és osztása az LI.primer=bI.,II.⋅LII.primer összefüggésnek
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megfelelően a bI.,II. paraméter változtatásával nyújtható illetve szűkíthető. A bI.,II.
változtatásával tehát olyan DM világosság-észlelet egyeztetés folyik, ahol nemcsak a
referencia primerhez keresünk egy másik, a világosság-észleletben azonos primert, hanem a
primerek egész sorához keresünk világosság-észleltben azonos másik primersort, így segítve
az egyeztetés megoldását és pontosságát. A vizsgálat folyamán a feladat változatlan: a két
primer skála párhuzamosan futó alkotó skála-vonalainak együttes közvetlen világosság-
észlelet egyeztetése.

3.7 ábra: A Skála (S) módszer tesztábrája

A tesztábrák generálása a 3.7 ábrának megfelelő módon történik. A referencia (nem
változtatható vörös) skála a tetszőleges DAC értékű szélső sávok között, lineáris DAC érték
elosztással és azonos pixel-vastagsággal rendelkezik. A változtatható (zöld) skálát alkotó
különböző fénysűrűségű sávok azonos pixel-vastagságúak a vörös skálában levőkkel. A zöld
sávok színingerei a vörös sávok fénysűrűségéből számíthatóak az LG=bRG⋅LR arányosság
segítségével.

3.1.5 A Brücke-Bartley effektus hatása és a vizsgálatára szolgáló teszt

A Brücke-Bartley (BB) effektus (3.8 ábra) mérésének módszere nem a világosság-észlelet
azonosság függvények meghatározására irányul, mégis ebben a fejezetben kerül tárgyalásra.
Módszerem ugyanis világosság-észlelet egyeztetésen alapul és a BB korrekció alkalmazását a
világosság-észlelet egyeztető módszerek 2.4 táblázatban szereplő különbözősége indokolja.

A létrehozni kívánt világosság-észlelet kompenzált teszteknél az eltérő színingerű pöttyök
világosság-észlelet szerint történő kompenzálása a DM vizsgálatoknak megfelelő világosság-
észlelet azonosság függvényekkel történhet. A világosság-észlelet egyeztető módszerek
hatékonyságát vizsgálva, (6.2.6 fejezet) azonban leghatékonyabbnak az MMAM teszt
bizonyult. Mivel a vizuális fénysűrűség egyeztetésére alkalmas MMAM teszttel kapott
világosság-észlelet azonosság függvények nem azonosak a DM módszerrel
megállapíthatókkal, ezért szükséges egy, a két teszt eredménye közötti megfeleltetés
kidolgozása.

Az MMAM és DM módszerekkel az előzetes vizsgálatokban kapott megfelelő a illetve b
együtthatók különbözősége igazolta, hogy külön kell kezelni az irodalomban is
megkülönböztetett célra felhasználható világosság-észlelet azonosság vizsgáló módszereket
[Lennie et al., 59]. Később, a laboratóriumi vizsgálatok során már szignifikánsan mérhetővé
vált a vizuális fénysűrűség egyeztetésére alkalmazható (MMAM, MDB, MF, S) és a
különböző színingerű, egymástól elkülönülő felületek világosság-észleletének egyeztetésére
alkalmas módszerrel (MDM) kapott a és b paraméterek eltérése. Hasonló effektust mások MF
[Wu, 78] és villogó tesztábrás [Kitaguchi, 43] vizsgálatoknál tapasztaltak. A fent
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tapasztaltakat a 10 normál színlátó alapján felvett MMAM és MDM világosság-észlelet
azonosság függvényeket tartalmazó 3.8-as ábra szemlélteti.

A diagramon látható, hogy az MMAM módszerrel alacsonyabb meredekséget mértem,
mint a MDM módszerrel. Ebből következik, hogy egy adott LR fénysűrűséghez világosság-
észleletben az MDM módszer szerint egyeztetett LG,MDM nagyobb mint az MMAM módszer
szerint egyezést mutató LG,MAM. Ha az MDM módszerrel kapott világosság-észlelet azonosság
egyenest tekintem referenciának*, akkor felfedezhető, hogy egy adott vörös színingerhez az
MMAM módszerrel a tesztszemély mindig kevesebb zöldet állít be mint az MDM módszerrel.

Az MMAM módszer esetében az idő dimenziójú animáció az, amely létrehozhatja a
fentebb leírt jelenséget. Az eltérés okozójaként tehát célszerű megvizsgálni a világosság-
észlelet időbeli jellemzőit.

Az MMAM módszer egymás után feltűnő ábrái tekinthetők egyfajta villogásnak vagy
felvillanásnak is. A világosság-észlelet jelenségeinek leírását a fényforrások 0,1-0,2 s
időtartamú felvillanása és 10 Hz körüli villogása esetére a Broca-Sulzer [15, 54, 103] és a
Brücke-Bartley [18] effektusok elméletei tartalmazzák.

Az MMAM tesztekre hatással lehet még a pupillaméret változásából eredő jelenség is. A
különböző színezetű villogó tesztábrák a pupilla eltérő tágulását okozzák, ezzel a szembe jutó
fény mennyisége színingerként különböző [Drew, 17]. A hatás 3-6 Hz körül a legintenzívebb.

3.8 ábra: A Brücke-Bartley effektus hatása a MMAM világosság-észlelet egyeztető
módszerre

A Broca-Sulzer jelenség (3.9 a. ábra) szerint a különböző nagyságú (műszerrel) mérhető és
adott időtartamú felvillanó megvilágítások az eredetinél nagyobb megvilágításnak megfelelő
ingert keltenek a megfigyelő világosság-észleletében. Ha a 10 Hz frekvenciával működő
MMAM tesztábrát tisztán ideális felvillanásnak tekintenénk, akkor (egy animációs szegmens
0,1 s-os felvillanásával) egy felvillanó 16 lux megvilágítású körcikk-felület 18 lux-nyi
statikus megvilágításúnak látszana (3.9 a. ábra). A 32 lux viszont már közel 66 lux-nak. Tehát
a világosság-észlelet növekedés jelensége nem csak időfüggő. A látszólagos megvilágítás
növekmény más-más intenzitású megvilágítás esetén exponenciálisan változik (3.10 ábra)!

Ha a MMAM tesztábrát tisztán periodikus villogásnak tekintenénk, akkor is tapasztalható a
világosság-észlelet fenti módon történő megváltozása (3.9 b. ábra). A jelenség fotometriai
mennyiségekkel leírt viselkedéséről azonban ebben az esetben nem találtam a 3.9 a. ábrához
hasonló  konkrét vizsgálati eredményeket.

Természetesen az MDM és a vizuális fénysűrűség típusú módszerek között mért eltérésben
(3.8 ábra) mindkét effektus együttes szerepet játszik. Azonban az MMAM tesztábra
                                                          
* Ezt azért teszem, mert a pszeudoizokromatikus tesztek világosság-észlelet kompenzálása MDM világosság-
észlelet egyeztető módszerrel történik.
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összetettsége miatt nehéz lenne szétválasztani, melyik effektus milyen arányban vesz részt a
két világosság-észlelet azonosság egyenes meredekségének eltéréseiben. Ezek a folyamatok
az agyi feldolgozás parvocelluláris és magnocelluláris feldolgozásának eltéréseiből fakadnak,
így feltárásuk nem képezheti dolgozatom kutatási témáját.

Mindezen bizonytalanságok ellenére a 3.9 ábrán szereplő világosság-észlelet megváltozás
effektusok azonosíthatóak és értelmezhetőek a saját vizsgálatokkal felvett 3.8-as ábrán:

Az LG,MMAM és LR,MMAM értéket MMAM módszerrel egyeztettem (A pont). Ha megállításra
kerülne a teszt animációja, akkor a statikusan megjelenített körcikkek világosság-észlelete
(LG,megállított,MMAM és LR,megállított,MMAM) csökkenni fog. A csökkenés exponenciális jellege miatt
azonban az intenzívebb LG,MMAM érték nagyobb mértékben csökken, mint az LR,MMAM érték. A
B ponttal jellemzett állapotban így nincs világosság-észlelet egyezés, ehhez ugyanis szükség
lenne a BC távolság közti zöld világosság-észleltre. Az MMAM teszt tehát BC mennyiségű
zöld hiánnyal rendelkezik, amit ha a diagramomon pótolunk (AD távolság), akkor az MDM
világosság-észlelet azonosság függvényt kapjuk - igazolva ezzel, hogy az MDM világosság-
észlelet azonosság függvény nagyobb meredekségű mint az MMAM módszerrel mért.

3.9 ábra: a. a Broca-Sulzer effektus felvillanások esetére írja le a világosság-észlelet
megváltozását; b. a Brücke-Bartley effektus periodikus villogás esetére írja le a világosság-

észlelet megváltozását

A meredekségek közötti eltérés kimutatásánál az MMAM ábrák akromatikus elemét
egyszerűsítés céljából nem vettem figyelembe. Továbbá feltételeztem, hogy az MMAM
animációban egyaránt fellelhető a Broca-Sulzer és a Brücke-Bartley effektus. Ez
megalapozott, ugyanis az MMAM tesztábra felvillanások sorozatának tekinthető, így
érvényes rá a Broca-Sulzer jelenség leírása. Ugyanakkor a Brücke-Bartley effektus (3.9 b.
ábra) alapvetően értelmezhető a tesztábrára, mivel az animáció 10 Hz-es animációs
frekvenciával rendelkezik és az ehhez közeli frekvencián a villogó fényingerek világosság-
észlelete szintén növekszik. Ezek alapján a jelenség leírására a továbbiakban a Brücke-Bartley
effektus (BB) megnevezést használom.

Az eddigiekből következik, hogy ha az MMAM módszert felhasználva méréseket, majd
pszeudoizokromatikus teszt kompenzációt is végre szeretnék hajtani, akkor az MMAM
teszteredményeket korrigálni szükséges! Felmerülhet még a kérdés, érdemes-e a világosság-
észlelet kompenzációra alkalmazni kívánt MMAM vizsgálat mérési pontosságát Brücke-
Bartley korrekcióval terhelni. A választ azonban az teszi egyértelművé, hogy az MMAM
módszer megbízhatósága, szórása és megoldhatósága a többi világosság-észlelet egyeztető
módszer közül mérésekkel igazoltan a legjobb (6.2.5 fejezet).
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3.10 ábra: A Broca-Sulzer effektus látszólagos megvilágítást növelő hatása 0,1s (10 Hz)
felvillanási időre (3.9 a. ábra alapján)

Látható, hogy a MMAM módszer esetében milyen összetett módon jelenik meg a villogás
következtében fellépő világosság-észlelet viszony módosulása. Az tesztábráim
összetettségéből következően tehát az irodalmi értékek (pl. 3.9 ábra) alapján végrehajtott
korrekció lehetetlen. Marad a mérés útján felvett Brücke-Bartley korrekció, amelyet a 3.11
ábrán látható zöld mellett vörös és kék tesztábra-párral is felveszek, hogy a BB korrekciót
minden primer esetében végrehajthassam.

A bal oldali tesztábra az MMAM módszer 1. és 3. animációs lépésének olyan változata,
ahol a vörös szegmens (T1R i) fénysűrűsége ∼0 cd/m2. A jobb oldali tesztábra a zöld MMAM
körcikkek területével egyenlő korong. A T2 felület L2 fénysűrűsége változtatható, míg a T1G i
felületek L1 fénysűrűsége állandó. A tesztszemély feladata az, hogy a jobb oldali tesztábra
változtatható L2 fénysűrűségét a bal oldali villogó tesztábra világosság-észleletével
egyeztesse. Több különböző L1-re fölvéve az L2 értéket felvehető a Brücke-Bartley korrekciós
görbe, amely az L2=f(L1) függvénnyel adja meg az animált és statikus felületek világosság-
észlelet egyezését. A mérést elvégezve a kék és vörös tesztábrákkal is, lehetővé válik egy
tetszőleges MMAM vizsgálati eredmény MDM világosság-észlelet azonosságba való
átszámítása. Innen pedig a pszeudoizokromatikus ábrák világosság-észlelet kompenzálása.

3.11 ábra: A Brücke-Bartley effektus vizsgálatát megvalósító tesztábra

Az MF, MDB és MF+MDB tesztek szintén igényelnek Brücke-Bartley korrekciót és ezzel
együtt az effektus külön típusú tesztábrával való kimérését. Ettől azonban eltekintettem, mivel
világosság-észlelet mérések minősítése után az MMAM teszttel történő világosság-észlelet
kompenzáció mellett döntöttem (6.2.5 fejezet). A továbbiakban ezért az MF, MDB és
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MF+MDB tesztek a és b együtthatói nem tartalmaznak BB korrekciót és nem alkalmasak
pszeudoizokromatikus tesztek világosság-észlelet kompenzációjára. Alkalmasak viszont a
világosság-észlelet egyeztető módszerek 6.2.5 fejezetben végzett megbízhatósági és
pontossági minősítésére.

3.2 Nehezedő típusú CRT monitoros pszeudoizokromati-
kus tesztek világosság-észlelet kompenzálása

3.2.1 Nehezedő pszeudizokromatikus tesztek tervezésének szempontjai

A nehezedő típusú pszeudoizokromatikus tesztek módszere a felismerésre szánt
szimbólum fokozatos háttérbe mosásán alapul (2.6.3 fejezet). Az ábrák a színtévesztés
szempontjából kritikus vörös-zöld primer színinger keverékeket tartalmazzák. A protan és
deutan színtévesztők számára ezáltal kétféle teszt is létrehozható. Az egyik teszt vörös
háttéren jelenít meg zöld szimbólumokat (számokat, betűket), a másik típus pedig fordítva,
zöld háttéren ábrázol vörös szimbólumokat.

A tesztsorozatra legjellemzőbb az első, 0 %-os és utolsó, 100 %-os tesztábra. A zöld
hátteres 0%-os tesztlap háttere világosságzajjal* terhelt zöld primert tartalmaz. Ezen a
háttéren, vörös primeres és világosságzajos pöttyökkel rajzolódik ki a szám vagy betű (3.12
ábra). A 100%-os nehézségű teszt csak háttérből áll.

A 0…100 %-os tesztábrák esetében a háttér változatlan. A szimbólum pedig a százalékos
fokozatnak megfelelően belemosódik a háttérbe. A nehézségi fokozat növekedésével a
szimbólum zöld komponensének fénysűrűsége fokozatosan növekszik, a vörös fénysűrűség
pedig csökken. A „zöld-növelés” „vörös-csökkentés” több matematikai módszerrel is
megvalósítható (lineáris, logaritmikus, polinomiális).

3.12 ábra: Nehezedő típusú pszeudoizokromatikus tesztábra

A tesztek létrehozásának fontos eljárásai: egyrészt az 1…99%-os tesztlapok pöttyeinek
vörös-zöld tartalom számítási módszere; másrészt az egyes lépések nehezedési fokához
tartozó színingerek számítási módszere. Az első eljárással kapcsolatban a legfontosabb feltétel
a világosság-észlelet azonossági viszonyainak fenntartása. Ebből fakadóan fontos, hogy a
háttér és a szimbólum világosság-észlelete minden fokozatban azonos legyen. A másik eljárás
a kiértékelés mérőszámának [%] összehasonlíthatóságát biztosítja. Ha a vörös szimbólum

                                                          
* A világosságzajos megjelenítés az alkotó pöttyök olyan kiválasztása, amikor a szimbólumot illetve a hátteret
alkotó elemi pöttyök azonos színezetűek, de eltérő világosság-észleletűek. A pöttyök világosságzaját a kívánt
fénysűrűség (L0) egy meghatározott ∆L tartományában véletlenszerűen határozzuk meg.
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világosság-észlelet csökkenése nem lineáris, és a kezdő szimbólumok illetve hátterek
világosság-észlelete nem azonos a különböző világosság-észlelet azonosság függvényekkel
kompenzált tesztek esetében, akkor a különböző színtévesztők nehezedő
pszeudoizokromatikus teszteken történő vizsgálata összehasonlíthatatlan lesz!

3.2.2 A nehezedő világosság-észlelet kompenzált tesztek

A létező módszert [Ladunga, 48] az előző fejezetben megfogalmazott két szempont alapján
célszerű új alapokra helyezni. A kompenzáció alapját a világosság-észlelet egyeztető
módszerek egyike által szolgáltatott vörös→zöld és kék→zöld világosság-észlelet azonosság
függvények (3.1 képlet) szolgáltatják.

A CRT monitoron létrehozni kívánt nehezedő teszt a százalékos kiértékelést segítve
százegy ábrából (tesztlapból) áll. Ezek sorszámozására bevezetem az i=0…100 jelölést. A
módszer további leírásánál maradok a zöld hátterű és vörös szimbólumú tesztek példájánál. A
jelölések is ennek megfelelően alakulnak, a fordított színkiosztású tesztek összefüggéseinél
mindössze az R és G indexek cserélnek helyet.

A legelső i=0 (0%-os) táblánál az előző fejezetben megfogalmazott követelményeknek
megfelelően kell biztosítani a szimbólum és a háttér világosság-észleletének azonosságát,
minden vizsgált személy esetében. Ez a kék→zöld világosság-észlelet azonosság összefüggés
segítségével állítható be, ugyanis a vizsgálni kívánt protan és deutan színtévesztők kék
világosság-észlelete nem különbözik, sem egymástól, sem a normál színlátóktól. Ennek
megfelelően a 0%-os teszt zöld hátterének fénysűrűsége egy tetszőleges de minden mérésnél
állandó referencia kék fénysűrűséget (LB,ref.) alapul véve:

.ref,BRGRG0,háttér,G LbaL ⋅+=

Az így számolt zöld háttér minden mért személy számára azonos világosság-észleletű és
azonos marad az összes tábla esetén, ezért:

0,háttér,Gi,háttér,G LL =
A 0%-os állapot teljes leírásához szükséges a most még teljesen vörös szimbólum

fénysűrűségének kiszámítása a vörös-zöld  világosság-észlelet viszonyok
figyelembevételével:

RG

RG0,háttér,G
0,szimbólum,R b

aL
L

−
=

Természetesen az LG,szimbólum,0 érték ebben a lépésben még egyenlő a zöld 0-ás DAC
értékekhez tartozó fénysűrűséggel. A CRT monitorra számított fénysűrűségek a gamma
összefüggések (2.1 képlet) inverz alakjával számíthatók át R,G és B [DAC] értékre.

A további táblák színingereinek számításához a vörös primer fénysűrűségét kell a
világosság-észleletnek megfelelően egyenletesen csökkenővé tenni. Kihasználva a gamma
karakterisztikából eredő logaritmikus fénysűrűség megjelenítést, és az emberi szem
logaritmikus világosság-észleletének hasonlóságát, ez a vörös DAC tartomány lineáris
csökkentésével érhető el. Így az i-edik lépés szimbólumának vörös DAC értéke a következő:

[ ] [ ] [ ]
100

DACR
iDACRDACR 0,szimbólum

0,szimbólumi,szimbólum ⋅−=

Fénysűrűsége pedig:

[ ] R
i,szimbólumRRi,szimbólum,R DACRGOL γ⋅+=

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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R, szimbólum, iRGRGG, szimbólum, iszimbólum LbaLB ⋅++=

Ha ismert az egyes lépések szimbólumának vörös fénysűrűsége, akkor a CRT monitoros
színkeverés additivitásának [23, 33] és a világosság-észlelet azonosság függvények egy színre
történő redukálásával (3.2 képlet) kiszámítható, mennyi zöld primer szükséges a háttér és a
szimbólum világosság-észlelet egyezőségéhez. Tehát, ha:

szimbólumháttér BB =  ,
ahol

00LB i,háttér,Gháttér ++=   ,
akkor

i,szimbólum,RRGRGi,háttér,Gi,szimbólum,G LbaLL ⋅+−=
Az így kapott Lzöld,szimbólum,i és a korábban számolt Lzöld,háttér,i fénysűrűségek végül az inverz

gamma függvénnyel a G[DAC] szimbólum,i és G[DAC] háttér,i  értékekre transzformálhatók.
Ezután a 3.6 képletben szereplő R[DAC] szimbólum,i értékkel együtt bármelyik i-edik tesztábra
meghatározható a CRT monitor színterében. A világosságzajt ezen DAC értékekbe kell
beleszámítani úgy, hogy az értékeket véletlenszerűen ±const. DAC értékkel változtatjuk a
megjelenítés folyamán.

A leírt világosság-észlelet azonosság függvényeken alapuló módszerrel sikerült létrehozni
egy olyan számítógépes CRT monitoron megjeleníthető nehezedő pszeudoizokromatikus teszt
algoritmust, amely rendelkezik a következő jellemzőkkel:

• különböző világosság-észleletű tesztszemélyek mérési adatai összehasonlíthatóak
• a táblák világosság-észlelet kompenzáltak
• a teszt lineárisan nehezedő
• vörös és zöld hátteres tesztek létrehozása  is lehetséges

3.3 CRT monitoros három primeres pszeudizokromatikus tesztek
világosság-észlelet kompenzálása

3.3.1 CRT monitoros három primeres pszeudizokromatikus tesztek
tervezésének szempontjai

A 2.6.1 fejezetben bemutatott CRT monitorra kifejlesztett P15 pszeudoizokromatikus teszt
15 darab három primert tartalmazó táblát tartalmaz, amelyek alkalmasak a protan és deutan
színtévesztők mellet tritanok kiszűrésére is. A P15 teszt  csak a színtévesztés tényét mutatja
ki, kvalitatív és kvantitatív diagnózisra nem alkalmas.

A teljesen új pszeudoizokromatikus teszt kidolgozása helyett, azért döntöttem a P15
tökéletesítése mellett, mivel a P15 ábráit egy 100-as mintából mérésekkel, a hatékonyság
alapján választották ki. Ezt a tapasztalatot pedig szerettem volna kihasználni, és biztos
akartam lenni abban, hogy a világosság-észlelet kompenzálni kívánt P15 színingerei a
fejlesztés után is alkalmasak lesznek a színtévesztés diagnosztizálására.

A P15 fő hiányossága a táblák alkotó színingereinek világosság-észlelet
kompenzálatlansága. Az egyes ábrák alkotó pöttyeinek (2x3 db) vizsgálata során a hátterek és
a szimbólumok átlagos fénysűrűség-különbsége 4 tábla esetében is elérte a 30%-ot, átlagosan
pedig ∼20% volt. Ez a tény teljes mértékben indokolja a tesztek világosság-észlelet
kompenzációját.

3.3.2  A P15 világosság-észlelet kompenzált teszt

Az előző fejezetben bemutatott nehezedő teszt kompenzálásához képest, a nehézséget itt az
okozza, hogy a P15 teszt mindhárom primert tartalmazza. Az előző algoritmus a P15-re ezért

(3.8),
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sajnos nem alkalmazható. A tesztábránként hat világosság-észleletben egyeztetendő színinger
mindegyike (R,G,B)DAC értékekkel előírt. Ezért olyan módszer kidolgozására van szükség,
amely a színezetek megtartásával tudja azonos szintre hozni a tesztalkotó színingerek
világosság-észleletét. A kérdés tehát az, hogyan lehet egy színinger világosság-észleletét úgy
megváltoztatni, hogy a színinger színessége és spektrális karakterisztikája azonos maradjon.

A probléma egyszerűen megoldható fehér tartalom hozzáadásával vagy elvételével, vagyis
a színezetdússág változtatásával. A fehér tartalom nem fog változtatni a P15 tesztek
hatékonyságán, ugyanis a színingerek a fehér tartalom hozzáadásával vagy elvételével is
megtartják spektrális alakjukat. A színtévesztés spektrális jellegéből és a szem adaptációs
képességéből következően tehát a telítettséggel történő világosság-észlelet korrekciós P15
teszt nem fog az eredeti teszttől eltérő diagnózist adni. Viszont világosság-észlelet
kompenzációja segítségével azokat is kiszűri, akik csak világosság-észlelet alapján oldanák
meg a tesztábrákat.

A telítettséggel kompenzált táblák létrehozásának első lépése, hogy a 3.2 képlet
segítségével kiszámításra kerül a táblát alkotó hat színinger átlagos relatív világosság-
észlelete (Bátl). Ehhez kiinduló adatként a táblát alkotó 6 db (R,G,B)DAC színinger gamma
összefüggésekkel (2.1 képlet) számított LR1…LR6, LG1…LG6 és LB1…LB6 értékei és az egyes
színingerekkel megjelenített pöttyök felületeinek (A1…A6) összesített nagyságai szükségesek.

( )

6
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A pöttyöket alkotó színingerek relatív világosság-észlelete fehér zaj hozzáadásával vagy
kivonásával állítható be a számított Bátl relatív világosság-észleletre. Ez a művelet a következő
iterációs módszerrel végezhető el.

A hat alkotó színinger egyike az (R,G,B)DAC színinger. Alkotó primerei az R[DAC] a
G[DAC] és a B[DAC]. Ezeket az értékeket azonosan eggyel növelve vagy csökkentve,
létrehozható az összes (R,G,B)DAC színingerrel azonos színességű, de eltérő színezetdússágú
színinger. Ezen (Ri,Gi,Bi)DAC színingerek  száma:

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ] [ ]( )DACBDACGDACRDACBDACGDACRN ,,min,,max −=

A létrehozott N darab színingernek N darab relatív világosság-észlelete B1…BN van,
amelyek a 3.2 képlet segítségével számíthatóak. Ezek után nincs más feladat, mint megkeresni
azt az (Ri,Gi,Bi)DAC színingert aminek Bi redukált világosság-észlelete a legközelebb áll a Bátl

értékhez. A minimalizálás eredményeként kapott min(|Bátl-Bi|) értékhez tartozó (Ri,Gi,Bi)DAC
színinger a legközelebbi az eredeti (R,G,B)DAC színinger összes színezetdússágban variáns
színingere közül.

A fenti műveletsort hatszor kell elvégezni egy tábla világosság-észlelet kompenzált
színingereinek  meghatározásához. A módszer algoritmizálható és számítógépen
megvalósítható.

3.4 A Helmholz-Kohlrausch effektus hatása a világosság-észlelet
kompenzált tesztekre

A világosság-észlelet kompenzációt a világosság-észleletek azonosságán alapuló additív
színkeverési módszerek teszik lehetővé. Az CRT monitorok esetében az additív színkeverés a
vörös, zöld és kék primerek segítségével történik. Ezekből kettő (a vörös és a zöld) tekinthető

(3.9)

(3.10)
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kvázi-monokromatikusnak. Monokromatikus színingerek és a belőlük alkotott keverékek
világosság-észlelet viszonyait a Helmholz-Kohlrausch (HK) jelenség írja le, miszerint azonos
fénysűrűségű monokromatikus és fehér színinger különböző világosság-észleletet vált ki [31,
81].

Célszerű tehát megvizsgálni a primer színingerek és a belőlük kevert (a tesztekben
alkalmazni kívánt) színingerek világosság-észleletének törvényszerűségeit és az esetleges
korrekció lehetőségeit. Akkor is, ha ezúttal nem a klasszikus monokromatikus primerekről
van szó és az összehasonlítás nem fehér színingerrel történik. A HK jelenség tesztjeimre
gyakorolt hatásának mérésére egy átalakított MMAM világosság-észlelet egyeztető módszer
is alkalmazható, mellyel a primer színingerek és a belőlük alkotott keverékek világosság-
észlelete összehasonlíthatóvá válik. Ilyen HK világosság-észlelet egyeztető teszt
létrehozásához mindössze az MMAM tesztábra 1. és 3. lépésének referencia színingerét kell
keverék színingerekre cserélni (4.4.9 fejezet).
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4. Vizsgálati körülmények és vizsgáló-szoftverek

4.1 Monitor-kalibráló rendszer kifejlesztése

A vizsgáló-szoftverek és a mérőhely megtervezésén kívül fontos feladat a vizsgálatokban
mérőműszerként felhasznált CRT monitor és a számítógép egységének megfelelő kalibrálása
(1. fejezet, I. célkitűzés). A CRT monitor 2.5.2.2 fejezetben ismertetett paramétereit kell előírt
értékre beállítani, hogy a mérések reprodukálhatóak és összevethetőek legyenek.

Későbbiekben, a kompenzált tesztek széles körben történő alkalmazásához külön kalibráló
berendezést kell majd mellékelni. A szoftveres vizsgálataimnak ez kényes pontja, ugyanis az
olcsóságukban rejlő előnyük egy műszer mellékelésével jelentősen csökken.

A kereskedelemben több spektroradiométeres és detektoros elven kalibráló műszer kapható
(Spectrocam [84], Spider [86]). Ezeken kívül szoftveres megoldások is léteznek (Adobe
Gamma [82], Colorific [87], Derrington-Colombo [22], Display Mate [89]). A szoftveres
eljárások szubjektív mérési módszerük miatt színlátás-vizsgálatra nem, csak DTP (desktop
publishing) feladatokra alkalmasak. A rendelkezésemre álló hordozható műszeres kalibráló
rendszerek [84, 86] tudásukhoz mérten igen rossz ár/érték viszonnyal rendelkeztek.
Tesztelésük során nem adták vissza egyik esetben sem a kézi módszerrel (DAC értékenként)
mért gamma értékeket, és a mérési eljárásaik is kifogásolhatóak voltak. Az előbbi szempontok
figyelembe vételével ezért egy új CRT monitor kalibráló mérő berendezést építettem. A
műszerre alapozva pedig kalibrálási eljárást is kidolgoztam.

4.1.1 CRT monitor-kalibráló műszer kifejlesztése

A CRT monitor kalibráció során az összes jellemző közül legfontosabb a gamma
karakterisztika, segítségével ugyanis a spektrális karakterisztikán kívül az összes többi
paraméter kiszámítható. Mivel a színlátás-vizsgáló tesztek kizárólag csak azonos színképű
(P22-es fényport tartalmazó) CRT monitorokon kerülnek alkalmazásra, csupán egy gamma
görbe mérő berendezéssel is végrehajtható a teljes CRT monitor-kalibráció.

4.1 ábra: Automatizált gamma-görbe- és színhőmérséklet mérő berendezés

A gamma karakterisztika kézi felvétele során primerenként végig kell mérni a DAC skála
fénysűrűségeit, majd a mért értékre regressziós módszerrel görbét kell fektetni. Ez jelentős
mennyiségű időt vesz igénybe, főleg akkor, ha a statisztikai biztonság érdekében több mérés
alapján szeretnénk a gamma együtthatókat számítani.

A gamma méréséhez szükséges műveletsor azonban PC irányításával automatizálható és a
4.1 ábrán látható mérőrendszerrel és hozzá kifejlesztett szoftverrel meg is valósítható. A
műszert kibővítettem még színhőmérséklet (CT) és korrelált színhőmérséklet (CCT) mérési

műszerállvány
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képességgel, hogy egyazon műszerrel az összes kalibrációval kapcsolatos mérés elvégezhető
legyen. Az automata gamma görbe és CT mérőrendszer négy fő egységből áll:

• fénysűrűségmérő rendszer
• feldolgozó elektronika
• számítógép
• PC kompatibilis SVGA CRT monitor, mint mérendő és egyidejűleg mérőeszköz

A fénysűrűségmérő rendszert egy Cosilux típusú megvilágításmérőből alakítottam át, de
helyettesítheti bármely alacsony áron beszerezhető fénysűrűségmérő. Mivel az eredeti eszköz
csak megvilágítás [lux] mérésére volt alkalmas, ezért a detektor elé megfelelő optikai
rendszert helyeztem (4.2 ábra) és azt egy tubusba foglaltam a szilícium alapú detektorral
együtt. A tubus állványra helyezhető és pozícionálható, így a monitor bármely pontja
megmérhető. A Cosilux által szolgáltatott megvilágítás érték az optikai rendszer
paramétereinek és fénytechnika ismert összefüggéseinek segítségével számítható át
fénysűrűségre [28, 96, 102].

A feldolgozó elektronika első része a Cosilux fejegysége, amire utólag egy analóg
kimeneti csatlakozás készült a mérési adatok elektronikus kiolvasásának céljából (18.
Melléklet). Az ebből kivezetett jel kerül a feldolgozó rész második egységébe, az A/D
konverterbe. A/D konverterként a National Instruments párhuzamos portra csatlakoztatható
DAQ-PAD 1200 jelzésű egység szolgált. A párhuzamos porton történő csatlakozás -
ellentétben a PC-kártyás megoldásokkal - lehetővé teszi a mérőrendszer tetszőleges
számítógépen történő használatát a PC-ház megbontása nélkül. A mérőrendszerem így
mindössze a vezérlőprogram telepítésével használható bármely számítógépen.

4.2 ábra: A fénysűrűség mérő optikai rendszer

A párhuzamos porton számítógépbe érkezett jelet a célra írt NI Labview program kezeli. A
CRT monitor pedig mérőeszközként és mért eszközként is üzemel, ugyanis a műszerek
vezérlése és az eredmények leolvasása is ezen történik, de ezen történik a mérőábrák
megjelenítése is. A szoftver rendelkezik betöltési, mentési, nyomtatási és az Excelbe történő
exportálási lehetőségekkel is (CD-melléklet: szoftverek könyvtár,
„00_gamma_mero_szoftver” alkönyvtár).

A műszer mérési menete a következő algoritmus alapján történik:
• A mérés paramétereinek megadása: A gamma görbe független változójaként szereplő

DAC sorozat előállítása különböző pontsűrűséggel. Választás a vörös, zöld, kék és
szürkeskála gamma görbék mérése között. A mérés gyorsaságát és pontosságát
befolyásoló mintavétel beállítása.

• A mérési algoritmus indítása: A szoftver vezérlőpanele eltűnik és megjelenik az első 0
DAC értékű, majd a beállításoknak megfelelő többi teljes képernyőt betöltő mérőábra.
Ezzel párhuzamosan a megvilágításmérő rendszeren mért analóg jel az A/D átalakítón
keresztül a számítógépbe kerül és a (DACi;Li) adatpárok letárolódnak.

• A gamma feldolgozási szakasz: A mért adatpárokból a gamma görbe paraméterek (O,
G, γ), két típusú regressziós módszer (lin-log, MSE) egymás utáni alkalmazásával
számolódnak.
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A lineáris-logaritmikus (lin-log) módszer [72] a DACi;Li mért értékpárok segítségével
határozza meg az O, G, γ paramétereket. Kiindulásként írjuk fel a gamma-egyenletet:

γ
ii DACGOL ⋅+=

A fenti egyenletet átrendezve és természetes alapú logaritmusát véve:

( ) ( ) ( )ii DAClnGlnOLln ⋅γ+=− 0DAC,0OLha, ii ≥≥−

A fenti kifejezés megfeleltetethető az alábbi lineáris függvénnyel:

XABY ⋅+=

ahol Y és X mért, tehát ismert adatok. Innen lineáris regresszióval számíthatóak az A és
B együtthatók, amelyekből végül visszaszámolható a γ és G paraméter:

A=γ BeG =

A kapott γ és G paraméterek további finomítása az MSE (Mean Squared Error)
módszerrel történik. Az eljárás első lépése, az hogy létrehozom az lin-log módszerrel
számított O, G és γ paraméterek ±20%-os sávban elhelyezkedő sorozatát 1%-os
sűrűséggel. Ezekkel az Oi, Gi és γi együtthatókkal 1003 számú gamma-görbe hozható
létre. Az így létrehozott és a műszerrel mért görbék közötti minimalizáló MSE
számítással megtalálható azon Oi, Gi és γi kombináció, amely a legközelebb áll a mért
gamma karakterisztika pontokhoz.
A két módszer egymást követő alkalmazása feltétlen szükséges, mert a logaritmikus
átalakítás után számított lineáris regresszió érzékeny az O ingadozására, ezáltal
pontatlan. Márpedig a mérés során pont az O érték tartalmazza a legtöbb villamos
mérőműszer okozta relatív mérési hibát, mivel értéke a csúcs fénysűrűségnek csupán
pár százaléka. A logaritmikus módszerrel kapott gamma paraméterek tehát eljárásom
során csak alapot adnak a legkisebb MSE módszer számára.
A két módszer jól kiegészíti egymást, ugyanis a lin-log módszer gyors, az MSE pedig
pontos. Számítógéptől függően 10-30 s-ot vesz igénybe egy kombinált iterálás. Ha az
MSE módszer nem támaszkodhatna a lin-log számításra, több millió számítási ciklusra
lenne szükség az ismeretlen Oi, Gi és γi paraméterek miatt, és ez jóval több számítási
kapacitást és időt igényelne. Ha viszont csak a lin-log módszert alkalmaznánk, pontatlan
eredményre jutnánk.

• CT mérés: A szoftver maximális 255-ös DAC értékeken mért primer fénysűrűségekből
(LR,max, LG,max, LB,max) számítja a színhőmérsékletet. A P22-es fénypor ismert spektrális
teljesítmény-eloszlásából és a V(λ) görbéből létrehozott egységnyi területű primer
görbék, a megfelelő LR,max, LG,max, LB,max értékekkel szorozva majd a V(λ) függvénnyel
elosztva, a 255-ös fehérhez tartozó spektrális primer teljesítmény-eloszlásokat fogják
adni. A primer sugárzás-eloszlásokat összeadva végül létrehozható a csúcs fehér
fénysűrűséghez tartozó spektrális teljesítmény-eloszlás, amelyből a CT számítható.
A fenti számítási módszer alapja az, hogy a primerek különböző DAC értékeken mért
emissziós színképi teljesítmény-eloszlásai a gamma összefüggés szerint változnak.
Tehát, ha ismertek a Sλ ,R DAC 255, Sλ ,G DAC 255 és Sλ ,B DAC 255 színképi teljesítmény-
eloszlások, akkor  tetszőleges színinger színképi teljesítmény-eloszlása is számítható.
Szemléltetés céljából a 4.3 a. ábrán a kék primer négy különböző DAC értéken

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)



4. Vizsgálati körülmények és vizsgáló-szoftverek 44
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(méréssel) felvett színképi teljesítmény-eloszlása látható. A 4.3 b. ábrán pedig a Sλ ,B

DAC 255 görbével normált eredmények, amelyek jól mutatják a fenti feltételezést.
A csúcs fehér spektrális eloszlásból közelítő módszer [Schanda, 58] segítségével a
következő módon számítható színhőmérséklet illetve korrelált színhőmérséklet: a CIE
xy 1931 színességi koordinátákat CIE uv rendszerbe átszámítva [56], minimalizálható a
feketesugárzó vonal, illetve a mért koordináták közötti távolság. A minimalizálás után a
legkisebb távolsághoz tartozó fekete sugárzó színhőmérséklet fogadható el
színhőmérsékletként illetve korrelált színhőmérsékletként.

4.3 ábra: A kék primer különböző DAC értékeken mért színképi teljesítmény-eloszlásának
gamma összefüggés szerinti változása

4.1.2 Kalibrálási algoritmus kidolgozása

A következőkben bemutatott hat lépéses CRT monitor-kalibráció az előző fejezetben
bemutatott gamma és CT mérő rendszerre épül. Lehetővé teszi tetszőleges gamma
karakterisztikájú, korrelált színhőmérsékletű és csúcs fehér fénysűrűségű kalibrált CRT
monitoros megjelenítő rendszer létrehozását.

1) Első lépés a CRT monitor kontrasztjának maximális értékre állítása. Ennek
köszönhetően a DAC skála által befogott fénysűrűség-tartomány az adott beállításon a
lehető legszélesebb lesz.  Így biztosítható a további kalibrációs lépésekben beállításra
kerülő paraméterek kellő mozgástartománya.

2) A kontraszt maximálisra állítása után a (255, 255, 255)DAC  koordinátájú csúcs fehér
fénysűrűségnek 80 cd/m2 értékre állítása következik a CRT monitor  jelzésű
kezelőszervével. A mérés a CRT monitor-kalibráló rendszerrel is elvégezhető. A 80
cd/m2 érték szinte mindegyik CRT monitoron elérhető. A CRT monitoros
vizsgálatoknál és különböző szabványokban [30, 55, 83] is általában erre az értékre
történik a beállítás.

3) A korszerűbb videokártyák rendelkeznek a gamma korrekció szoftveres beállításának a
lehetőségével. A korrekció a mérő rendszer alkalmazásával végezhető. Újabb
mérés→korrigálás ciklusok ismétlésével addig szabályozandó a gamma korrekció
mértéke, amíg a gamma együttható el nem éri a PC-re ajánlott 2,2 [11, 97] értéket.

4) A következő lépésben a gamma mérő rendszer segítségével a (255, 255, 255)DAC csúcs
fehér beállítású CRT monitor színhőmérsékletének beállítása következik. A kívánt
színhőmérséklet a CRT monitor vörös és kék csúcs fénysűrűség arányának a
változtatásával történik. A kék-vörös arány változtatása a CRT monitor OSD menüjében
található. Különböző értékű beállításokkal és párhuzamos CT méréssel érhető el a
kívánt érték, amely szabványos (pl. 6500, 7500, 9300 K) és tetszőleges is lehet.

5) Mivel a színhőmérséklet beállítása a monitor fénysűrűségének értékét visszahatóan
befolyásolja, ezért a következő lépés a fénysűrűség újbóli beállítása 80 cd/m2-es értékre.
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6) Ennek következtében a gamma-karakterisztika G értéke is változhat, így szükséges a
gamma kalibrálás megismétlése.

A fenti sorozat végrehajtása nem veszi figyelembe a gamma karakterisztika O
paraméterének beállítását. Az O érték általában a csúcs fénysűrűség 0,5 %-a alatt van. Ezért a
CRT monitoros humán mérések során az offset értéket elegendő csupán megmérni,
kalibrációja pedig mellőzhető. Ez a módszer bátran alkalmazható, ugyanis a 0,5 %-os érték
bőven alatta van a járulékos mérési hibát okozó CRT monitor felületen mérhető fénysűrűség
inhomogenitásnak [69, S21].

A fotometriai kalibráció mellett ajánlatos elvégezni egy szoftveres geometriai kalibrációt is
[101]. Ez magába foglalja a monitor technikai leírásának megfelelő felbontás szoftveres
beállítását, és egyéb OSD menüben található geometriai paraméterek hardveres kalibrálását.
Ezek után ajánlatos a függőleges frissítést a maximális értékre állítani.

A méréseket és a kalibrációt nem ajánlott a CRT monitor bekapcsolását követően
„hidegen” elvégezni. Az erre irányuló méréseim szerint a gamma görbék a bekapcsolást
követően 30 perc múlva stabilizálónak, tehát a mérések előtt célszerű ennyit várni [S21].

4.2 A vizsgálóhely kialakításának szempontjai

A 2.4 fejezetben már szerepelt, milyen sok hatás befolyásolja az emberi világosság-
észleletet. A világosság-észlelet egyeztető és színlátásvizsgálati vizsgálatok végrehajtása ezért
speciális humán és műszaki kívánalmaknak megfelelő mérési körülményeket kívánnak. A
vizsgálati körülmények tekintetében a legfőbb követelmény az, hogy a vizsgálat ne csak
laboratóriumban, hanem tetszőleges helyszínen is elvégezhető legyen.

4.4 ábra: A humán vizsgálati körülmények

Mindezekre figyelmet fordítva a mérési körülmények követelményeit Jimenez [34] és
Besuijen [44] alapján, valamint az sRGB [55] szabvány és a jelen mérések sajátos
szempontjainak megfelelő módon dolgoztam ki. Ezek pontokba foglalva a következők:

(a) A monitor csúcs fehér fénysűrűsége, gammája, színhőmérséklete beállítható legyen.
(b) Állandó adaptációs állapot biztosítása.
(c) A tesztábra vizuális központba helyezése.
(d) A tesztábra térbeli felbontása.
(e) A tesztábrák időbeli beállításai.
(f) A szükséges látómező biztosítása.
(g) A vizsgálat időtartama.
(h) A vizsgált személyek életkor, visus képesség és színlátás szerinti válogatása.
(i) A vizsgált személyre ható szubjektív és objektív körülmények.
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A felsorolt szempontok alapján a 4.4-es ábrán látható vizsgálati elrendezést a következő
jellemzőkkel valósítottam meg:

(a) A CRT mérőrendszert egy PII-800MHz-es számítógépbe épített Matrox Millennium
G450 videokártyával meghajtott LG 55i monitor alkotja. Az LG 55i monitor P22-es
fényport tartalmaz. A P22-es monitorok EBU szabvány szerinti fénypor koordinátái
nem azonosak a CCIR 709 szabvány (sRGB) HDTV fényporaival [30]. Ennek ellenére
az utóbbi szabvány ajánlásait alkalmaztam, mivel ez a korszerűbb és a primerek CIE xy
koordinátái között elhanyagolható mértékű (∆xmax=0,01 és ∆ymax=0,01) az eltérés (3.
Melléklet, 3. táblázat). A CRT monitor kalibrációs értékeit ezért az sRGB-nek
megfelelő értékekre: 80 cd/m2 csúcs fehérre, a 2,2-es gammára és 6500 K CT-re
célszerű állítani [25].

(b) A világosság-észlelet kompenzált tesztek majdani elterjedt alkalmazását elősegítené a
vizuális vizsgálatoknál szükséges külön adaptációs felület mellőzése. Ezért úgy
döntöttem, a tesztek mellé külön kihelyezett folytonos spektrumú (halogén izzós)
adaptációs mezők mellet megvizsgálom a CRT monitoros (vonalas jellegű vöröset
tartalmazó) adaptációs és az adaptációs mező nélküli állapotokat is. A CRT monitoros
adaptációval azért is óvatos vagyok és készítettem hagyományos adaptációs mezőt, mert
a vörös primer emissziójának vonalas vörös színképe eltérően és nagyobb hatással
torzíthatja a színtévesztők teszteredményeit. A jelenség egyik formájának szemléltetése
a 4.5 ábrán látható, amint a 10 nm-rel balra csúszott vörös receptor érzékenységi
görbéje szinte teljesen lecsúszott a vörös primer utolsó vonaláról. Ha mérések során
ilyen eset előfordulna, akkor nem jönne létre a színtévesztő kívánt adaptációs állapota.

4.5 ábra: Színtévesztő 20 nm-t balra csúszott l receptorának és a CRT vörös primerének
spektrális viszonya

(c) Az elrendezésnél a CRT monitor és a rajta szereplő ábra szerepel a megfigyelő
látótengelyében, míg az adaptációs mező csak a perifériális 10°-os látószögön kívül
helyezkedik el. Ebből kifolyólag a mérés folyamán a mért személyt az egyes mérési
lépések és fokozatok között az adaptációs mező felé fordulva kell adaptáltatni.

(d) A rácsos tesztábrák esetében előnyös, ha a rácsok térfrekvenciája a legjobban látható,
nagy kontrasztú tartományban van [Laycock, 49]. A megfelelő térfrekvencia
meghatározását a kontraszt átviteli függvény (CSF, 4.6 ábra) alapján határozhatjuk meg.
Korábbi, a CSF témához kapcsolódó kutatásaim alapján [S1, S2] az optimális rácspár
vastagság MAM tesztek esetében (800x600-as felbontású monitoron, az (f) pontban
előírt ábramérethez és 10 rácspár figyelembevételével) 24 pixel körüli. Az MMAM
módszer kör alakú és az (f) pontban előírt méretű tesztábrája esetében 24 pixeles
körcikk-pár középvonallal, és a kör mentén egész számú körcikk párral számolva 30°-os
körcikk-pár osztás a megfelelő.
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(e) Az időbeli beállítások alatt a fúziós frekvencia illetve az MF és az MMAM módszerek
működési frekvenciáinak szétválasztását és előírását, valamint a CRT monitor
függőleges frissítési frekvenciájának maximalizálását értjük. A mérések során
alkalmazott monitoron az elérhető legnagyobb és beállított függőleges frissítés 75 Hz
volt. Az MF és MMAM animációs frekvencia 10 Hz-es értékét pedig
tesztvizsgálatokkal határoztam meg. A szubjektív megítélés alapján a tesztek ezen a
frekvencián voltak a legkönnyebben megoldhatóak, így ezen a frekvencián biztosítják a
legnagyobb pontosságot.

4.6 ábra: Normál színlátók CSF függvénye 800x600 felbontású 14”-os monitoron [S1, S2]

(f) A fovea átmérőjéből számítva az éleslátás látószöge 20′. A tesztábrák méretét tehát
célszerű ennél nagyobbra, az esetleges kolorimetriai kiértékelést figyelembe véve a CIE
1931 színmérő rendszer alapján 10°-ra állítani. Így 50 cm-es megfigyelési távolsággal
számolva a tesztábra átmérője 8,75 cm. Az LG monitor 800x600-as felbontásánál a
valóságos 14” képernyőátló alapján ez 246 pixel átmérőjű teszteket jelent.

(g) A méréseket úgy kell összeállítani, hogy 30-45 percnél hosszabb időtartamot ne
vegyenek igénybe. A szem ez időn túl elfárad, a mért személy pedig veszít
koncentrációjából.

(h) A mérések előtt szükséges a mért személyek egyszerű módszerrel történő színlátás
szűrése. A mérések során erre a célra Velhagen tesztet [39] alkalmaztam. A
színtévesztők műszeres diagnosztizálására a színlátásvizsgáló CRT monitoros tesztekkel
történő összehasonlítás céljából van szükség. Műszeres vizsgálatokra Heidelberg típusú
anomaloszkópot alkalmaztam. Visus vizsgálatot nem végeztem, azonban minden
esetben megköveteltem a korrekcióját (pl. szemüveg viseletét). A vizsgált személyek
egyetemi hallgatók közül kerültek kiválasztásra, akiknek életkora 20-28 év között volt,
közelítőleg normális eloszlásban.

(i) A mért személyre ható szubjektív és objektív ingerek közül azok hatását kell lehetőleg a
minimálisra csökkenteni, amelyek rontják a mérések eredményességét. Ezek közé
tartoznak a fáradtság, idegesség és izgalom a teljesítési kényszer és a számítógép
használata. A nemkívánatos ingerek enyhítésére biztosítani kell a következő feltételeket:
komfortérzet biztosítása (kényelmes szék, kellemes hőmérséklet, friss levegő), a szem
pihentetésének lehetősége (erre kiválóan alkalmas a (b) pontban szereplő adaptációs
mező) és a vizsgáló személy oldott, segítő és korrekt viszonyulása a vizsgált
személyhez.

4.3 Adaptációs környezet létrehozása

A folytonos spektrumú adaptációs mezőt egy halogén fényforrást tartalmazó átalakított
Malisix diavetítővel megvilágított fehér papírlappal valósítottam meg. A papírlap nagysága és
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mérete a monitor felületével azonos, spektrális reflexiója pedig egyenletes és folytonos volt.
Elhelyezése a monitor mellé, annak képsíkjával azonos síkban történt (4.7 ábra).

4.7 ábra: Az adaptációs mező és vizsgálata

A Malisix diavetítő Narva típusú 150 W-os és 3200 K korrelált színhőmérsékletű
halogénizzót tartalmaz. A felhasználásra kerülő három jellemző (3000, 4500 és 6500 K)
színhőmérsékletű adaptációs mezőt [Kjelldahl, 46] fényképészeti szürke és kék szűrők
kombinálásával, valamint a halogénizzó feszültségének változtatásával és a színhőmérséklet
párhuzamos mérésével értem el.* A színhőmérséklet mérésére Instrument Systems CAS 140B
spektroradiométer szolgált a 4.7 ábrán látható mérési pontban. Az adaptációs mező
fénysűrűségének mérése is ebből  pontból történt és a CRT monitorhoz hasonlóan 80 cd/m2

értékűre állítottam be. A halogén izzó szűrőzött és feszültségszabályozott sugárzáseloszlásai a
4.8 ábrán láthatók.

A három szűrőkombinációt külön-külön keretbe foglalva az adaptációs mező
színhőmérséklete könnyen változtatható, mivel a keretek egyszerűen a diavetítő foglalatába
helyezhetők és cserélhetők.

4.8 ábra: Az adaptációs mezőknek a D65 teljesítmény-eloszlással illetve a szűrő-
karakterisztikákkal való összehasonlítása

4.4 A vizsgáló-szoftverek bemutatása

A CRT monitoros színtévesztés- és világosság-észlelet vizsgálatok számítógépes
szoftvereket igényelnek, amelyekkel szemben (az 1 fejezet II., III. és IV. célkitűzéseit
teljesítve) a következő követelményeket támasztottam:
                                                          
* A szürke szűrő alkalmazása a fénysűrűség csökkenését, a feszültség csökkentés a halogén izzó színhőmérséklet
csökkenését, a kék szűrő alkalmazása pedig a színhőmérséklet növekedését eredményezi.
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• A vizsgáló-szoftvereket egyszerű kezelőfelülettel kell ellátni, ugyanis laikus
tesztszemélyek kezelik őket és ez a vizsgálatot vezető személy  munkáját is
megkönnyíti.

• Kevés kezelőszerv és kijelző felület alkalmazása a hasznos megjelenítő felület növelése
céljából.

• A vizsgáló szoftvernek minél több állítható paraméterrel (háttérszín, tesztábrák
geometriai paraméterei stb.) kell rendelkeznie a későbbi esetlegesen felmerülő igények
miatt.

• A szoftver átvitelét másik számítógépre az adott CRT monitor kalibrációjával, majd
ezen adatok megadásával kell biztosítani.

• A mérési adatok előzetes értékelésének, hibaszűrésének és tárolásának biztosítása, és
folyamatos kijelzése.

• A vizsgálati beállítások (ábraméret, gamma együtthatók) mentésének a lehetősége.
• A vizsgáló-szoftver egyszerű telepítése és futtatása.
A felsorolt szempontok figyelembe vételével 10 vizsgáló-szoftvert készítettem Borland

Delphi [6] fejlesztőkörnyezetben. A programok egy részét az összehasonlítási alap szüksége
szülte, ezek a 2. fejezetben felsorolt irodalomban leírt világosság-észlelet és
pszeudoizokromatikus tesztek CRT megjelenítő-rendszeres változatai. Más vizsgáló-
szoftverek az új módszereket tartalmazó (3. fejezetben szereplő) CRT monitoros világosság-
észlelet egyeztető módszereket és a világosság-észlelet kompenzált pszeudoizokromatikus
teszteket valósítják meg. A kifejlesztett szoftverek a CD melléklet „03_szofverek”
könyvtárának alkönyvtáraiban találhatók. A 4.1 táblázat összefoglalja, hogy a különböző
fejezetekben elméletben bemutatott vizsgálati módszerek szoftveres megvalósítása mely
program-könyvtárban található. A következő fejezetekben pedig a táblázat sorrendjében
bemutatom az alkalmazások főbb, a  megvalósítás szempontjait teljesítő jellemzőit.

Számítógépen megvalósított módszer(ek) Fejezet
(elmélet) Rövidítés Program-könyvtár

Direct Matching; Minimal Distinct Border;
Modified Direct Matching

2.4.1
2.4.2
3.1.1

DM
MDB
MDM

01_m_direct_matching_
+_mdb_+_mdm

Minimum Flicker 2.4.3 MF 02_minimum_flicker

Minimum Flicker - Minimal Distinct Border 3.1.3 MF+MDB 03_minimum_flicker-
minimal_distinct_border

Modified Minimal Apparent Motion;
Minimal Apparent Motion; Vil. Kompenzált
Nehezedő Pszeudoizokromatikus Teszt

3.1.2
2.4.4
3.2.1

MMAM
MAM

NP

04_mmam_+_mam_+_n
ehezedo_pit

Modified Minimal Apparent Motion;
Minimal Apparent Motion; Vil. Kompenzált
P15 Pszeudoizokromatikus Teszt

3.1.2
2.4.4
3.3.2

MMAM
MAM
P15

05_mmam_+_mam_+_p
15

Skála 3.1.4 S 06_skala
Nehezedő Pszeudoizokromatikus Teszt
(világosság-észlelet kompenzáció nélkül) 2.6.3 NP 07_nehezedo_pit_(kom

penzalatlan)
P15 Pszeudoizokromatikus Teszt
(világosság-észlelet kompenzáció nélkül) 2.6.1 P15 08_p15_(kompenzalatla

n)
Brücke-Bartley vizsgálat 3.1.5 BB 09_brucke-bartley

Helmholz-Kohlrausch vizsgálat 3.4 HK 10_helmholz-
kohlrausch

4.1 táblázat: A CRT megjelenítő rendszeren megvalósított mérő- és vizsgáló-szoftverek
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4.4.1 A DM, MDB és MDM világosság-észlelet vizsgáló alkalmazás

Az alkalmazással tetszőleges háttéren jeleníthető meg két azonos, de tetszőleges méretű
négyszög alakú primer tesztábra. A szoftverrel vörös→zöld, kék→zöld és vörös→kék
világosság-észlelet egyeztetések végezhetők.

A két primer négyszög közti távolság megadásával választani lehet a DM és az MDB
módszer között. Ha a négyszögek közti távolság 0 akkor MDB, különben pedig DM
módszerről van szó. A háttérbe történő belemosás bekapcsolásával MDM módszer szerinti
tesztábra jelenik meg (4.9 ábra).

A tesztszemély feladata mindhárom módszer esetében az, hogy a jobb oldali négyszög
világosság-észleletét egy csúszó-vezérlő segítségével egyeztesse a bal oldali referencia primer
világosság-észleletével. A bal oldali vörös és kék négyszögek fénysűrűsége DAC értékben
rögzíthető, így tetszőleges DAC érték sorozattal mérhető ki a világosság-észlelet azonosság
függvény.

4.9 ábra: A DM, MDB és MDM világosság-észlelet vizsgáló alkalmazás felülete és
kezelőszervei

4.4.2 A CRT monitoros MF világosság-észlelet vizsgáló alkalmazás

A Minimum Flicker vörös→zöld világosság-észlelet egyeztető vizsgáló-szoftver előre
beállítható mérési sorozatokkal dolgozik, amelyek elvégzésével automatikusan számítódik a
világosság-észlelet azonosság függvény.

4.10 ábra: MF világosság-észlelet vizsgáló alkalmazás kezelőfelülete
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A szoftver a <START> gomb megnyomásával jeleníti meg a fenti menüsorban megadott
frekvenciával az MF vörös/zöld tesztábrát. A <BEÁLL.> gombbal előhívható ablakban a
tesztábra geometriai paraméterei adhatóak meg. A Beállítások ablakból <GAMMA>
gombbal meghívható panelen kell megadni a CRT monitor kalibrációja során megmért
gamma-együtthatókat. A Beállítások ablak <Mérési sorozat beállítás> gombjának
megnyomása után megjelenő panelen megadható, hogy a vizsgálati sorozatban melyik a
referencia primer színinger*, és ennek mely DAC értékeihez szeretnénk egyeztetni. A 4.10
ábrán szereplő beállítások szerint a referencia vörös primer színingerhez, 50 DAC-tól 250
DAC-ig történik az egyeztetés 50 DAC-os lépésközzel. Ez öt mérést, vagyis 50, 100, 150, 200
és 250 DAC intenzitású vörös primerhez történő zöld színinger egyeztetést jelent.

A beállítások után a vizsgálat menete a <START> gomb megnyomásával kezdődik. Ekkor
megjelenik az első tesztábra: 50 DAC-os vörös és a bal oldali csúszó-vezérlővel változtatható
zöld színingerrel.

A fönti menüsorban az aktuális vizsgálat DAC értékei folyamatosan követhetők. A Beáll.
DAC felirat alatt, a csúszó-vezérlővel aktuálisan beállított zöld DAC érték látható. A Ref.
DAC felirat előtt pedig az aktuális mérés sorszáma (a 4.10 ábrán az öt mérésből az első),
alatta pedig a referencia primer (a 4.10 ábrán a vörös) DAC intenzitása található.

A mérési sorozat következő világosság-észlelet egyeztetése az <OK> gombbal kérhető le.
Ha az összes (a fenti eset szerint mind az öt) egyeztetés megtörtént, akkor a <Kiértékelés>
gombra kattintva, az Eredmények ablakban megjelenik az egyeztetett primer színingerek
DAC értéke, fénysűrűsége és a világosság-észlelet azonosság függvény regressziós egyenlete.
Ezzel párhuzamosan az adatok Excel fájlba is beíródnak.

A 4.11 ábrán az eredmények grafikus megjelenítő-ablaka látható, ahol együtt szerepel a
világosság-észlelet azonosság függvény regressziós egyenese és a mért pontok. A pontok az
egyeztetett primer színingerek DAC értékeiből kerülnek számításra, figyelembe véve a
beállításokban megadott gamma karakterisztikát. Az <Újramérés> gomb megnyomásával
jelentkező ablakban lehetőség nyílik a regressziós egyenestől távol eső esetleges hibás mérési
pont újramérésére. Az MF szoftverben szereplő beállítás és kiértékelő panel, valamint a
vezérlés módszere a további szoftverekben is hasonló módon működik. A hasonló kiértékelő
panellel rendelkező MMAM és MAM alkalmazásokban a Brücke-Bartley együtthatók
megadására is szükség van, tehát a mérés eredményei ezzel a korrekcióval kerülnek
megjelenítésre.

4.11 ábra: MF világosság-észlelet vizsgáló alkalmazás eredmény kijelző ablaka

                                                          
* A világosság-észlelet egyeztetés során azt a primer színingert, melyhez az egyeztetés történik, referencia
színingernek neveztem el.
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4.4.3 Az MF+MDB világosság-észlelet vizsgáló alkalmazás

A Minimum Flicker - Minimal Distinct Border kombinált világosság-észlelet egyeztető
szoftver kezelése és beállítása teljesen megegyezik az előzővel. A generált mérőábrák
megegyeznek a 3.1.3 fejezetben leírtakkal. Ez az alkalmazás is lehetővé teszi a vörös→zöld
és zöld→vörös egyeztetést.

4.4.4 Az MMAM és MAM segítségével kompenzált nehezedő
pszeudoizokromatikus teszt

Az MMAM és MAM módszereket megvalósító szoftver (4.12 ábra) bemenő adatai a
gamma karakterisztika, Brücke-Bartley korrekciós görbék paraméterei, a tesztábrák
geometriai adatai és a mérési sorozat megadása.

4.12 ábra: Az MMAM és MAM világosság-észlelet egyeztető szoftver kezelő és megjelenítő
felülete

A szoftver csak vörös↔zöld világosság-észlelet egyeztetést tartalmaz, amely a nehezedő
vörös-zöld tesztek számára elegendő. Az egyeztetés itt is megadott mérési sorozatok alapján a
bal oldali csúszó-vezérlővel történik. Tetszőleges számú mérési pontból a program
vörös→zöld világosság-észlelet azonosság függvényt (a és b paramétereket) számít, majd (a
3.2.2 fejezetben szereplő eljárás szerint generál) zöld és vörös hátterű nehezedő
pszeudoizokromatikus tesztet (4.13 ábra) jelenít meg a <pöttyös ábra ikon> gombra
kattintással.

4.13 ábra: A nehezedő pszeudoizokromatikus teszt-felület
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A nehezedő tesztek kezelőfelületén (4.13 ábra) megadható a típus (vörös vagy zöld hátterű
teszt), a kezdő nehézségi fokozat, a háttérszín és a 0-ás nehézségi fokú teszt kezdő DAC
értéke. Az előre és hátra gombokkal lehet a teszt százalékos nehézségi fokát léptetni. A
nehézségi fok közvetlenül is megadható a <Fokozat> billentyű lenyomásával.

A szoftver kimenő adatai közt a vörös→zöld világosság-észlelet azonosság függvény és a
mért személy által elért utolsó, még felismert ábra százalékos nehézsége szerepel.

4.4.5 Az MMAM és MAM világosság-észlelet egyeztetéssel kompenzált
P15 teszt

A világosság-észlelet kompenzált P15 teszt világosság-észlelet vizsgáló-felülete nagyrészt
megegyezik az előző szoftverrel. A P15 teszt viszont három primert tartalmazó színingerekből
áll, ezért a világosság-észlelet egyeztetés a kék-zöld primerekre is elvégezendő. Ennél a
tesztnél már  szükség van a kék primer gamma együtthatóira és a kék-zöld Brücke-Bartley
korrekciós paraméterekre is.

A vizsgálat folyamán sikeres vörös→zöld és kék→zöld világosság-észlelet egyeztetés után
a <pöttyös ábra ikon>-ra kattintva a 3.3.2 fejezetben szereplő eljárás szerint generálódik le a
világosság-észlelet kompenzált 15 db pszeudoizokromatikus teszt. A tesztek a < > és < >
gombokkal válthatók. A megjelenítő felület háttere, a tesztábra mérete itt is tetszőlegesen
megadható. A vizsgálat paraméterei és eredményei végül Excel fájlba íródnak.

4.4.6 A skála típusú CRT monitoros világosság-észlelet vizsgáló
           alkalmazás

A skála típusú világosság-észlelet egyeztető szoftver vörös→zöld egyeztetést tesz
lehetővé. A felső vezérlőmenü <Indít/Leállít> mérést vezérlő gombja utáni <Beállítás> gomb
segítségével megadható a tesztmező háttere, a geometriai paraméterek, a monitor gamma
paraméterei és a skála-csíkok kezdő és végső DAC értékei. A tesztszemély  a <←> és <→>
gombokkal változtatja a világosság-észlelet azonosság függvény meredekségét (b paraméter)
és vele a tesztábrát. A felső vezérlősorban folyamatos kijelzésre kerül az aktuálisan beállított
bRG érték. Amikor a vizsgált személy azonos világosság-észleletűnek ítéli a felső és alsó
tesztábrát, akkor feljegyzésre kerül a világosság-észlelet azonosság függvény bRG
meredeksége.

4.14 ábra: A skála típusú világosság-észlelet vizsgáló alkalmazás

4.4.7 Nem kompenzált nehezedő és D15 pszeudoizokromatikus teszt

A világosság-észlelet kompenzált nehezedő és D15 pszeudoizokromatikus tesztek
hatékonyságának vizsgálatára elkészítettem a teszteknek a kompenzálatlan (azaz normál
színlátók átlag világosság-észleletére beállított változatát). A tesztek használata, beállítása és
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vezérlőfelülete megegyezik a kompenzált tesztekével, azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem
történik világosság-észlelet egyeztetés a pszeudoizokromatikus ábrák megjelenése előtt.

4.4.8  A Brücke-Bartley effektus vizsgálatára szolgáló alkalmazás

A szoftver kezelőfelületén két tesztábra található (4.15 ábra). Baloldalon egy homogén
korong alakú tesztábra, amely területe fele a jobb oldali MMAM tesztábrának. A korong
primer színingere (vörös, zöld, kék) az ablak alján lévő legördülő menüben változtatható. A
jobb oldali MMAM tesztábra paraméterei, a vizsgálat sorozatok beállítása, a háttér és egyebek
a felső menüsoron vezérelhetők.

4.15 ábra: A Brücke-Bartley effektus vizsgálatára szolgáló alkalmazás felülete

A vizsgálat során a tesztszemély először az MMAM egyeztetést végzi el szokásos módon a
bal oldali függőleges csúszó-vezérlővel. Ezután az ablak alsó részén található vízszintes
csúszó-vezérlővel a bal oldali korong fénysűrűségét vezérelve DM világosság-észlelet
egyeztetés történik a két tesztábra között. A mérést ezúttal is sorozatban kell elvégezni, azaz
több különböző MMAM méréshez történik a bal oldali korong világosság-észleletének az
egyeztetése. A mérés során a bal oldali korong primere és a jobb oldali MMAM tesztábra
referencia primere természetesen megegyezik. (pl. a vörös referenciájú vörös→zöld
egyeztetéshez a bal oldalon vörös korong a használatos). A mérés Excel fájlban tárolódó
kimenő adatai ebből eredően az MMAM referencia primer fénysűrűsége és a hozzá bal
oldalon  egyeztetett homogén primert tartalmazó tesztábra fénysűrűsége.

4.4.9  A HK effektus vizsgálatára szolgáló alkalmazás

A HK effektus vizsgálatára szolgáló szoftver az MAM vagy MMAM módszer segítségével
végez világosság-észlelet egyeztetést egy primer színinger és egy tetszőleges (R,G,B)DAC
színinger között.

4.16 ábra: A H-K effektus vizsgálatára szolgáló alkalmazás felülete
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A tetszőleges színinger DAC koordinátáit a <Beállítások> menüben adhatjuk meg,
csakúgy, mint a geometriai paramétereket. A felső menüsorban adható meg a tesztábra típusa
(MMAM/MAM), a vizsgálóábra frekvenciája, az egyeztetés referencia primer színingere
(vörös/zöld/kék) valamint a tesztábra hátterének DAC koordinátái.

A kiválasztott primer színinger DAC értéke mérés során a bal oldali függőleges csúszó-
vezérlő segítségével szabályozható. Az egyeztetés végeztével és az <OK> gomb megnyomása
után felbukkanó ablakban jelenik meg a világosság-észleletben egyeztetett primer és
tetszőlegesen választott színinger DAC értékekkel megadott színinger koordinátái.
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5. Műszeres mérések és humán vizsgálatok kísérlettervei

Az értekezés bevezetőjében felállított V. célkitűzésnek megfelelően az előző két fejezetben
ismertetett módszerek, műszerek és szoftverek felhasználásával kísérletterveket készítettem.
A 4.3 fejezetben ismertetett módon biztosítottam az adaptációs  körülményeket és a CRT
mérőrendszer kalibrálására szolgáló objektív (műszeres) vizsgálatokat a méréstechnika és
méréselmélet szabályainak megfelelően folytattam le. A kísérlettervek jól átgondoltan, a
tanszéken korábban végzett mérések tapasztalataira alapulva készültek el. A műszeres
mérések és főleg a humán vizsgálatok kísérletterveinek kidolgozásakor törekedtem azok
többszöri elvégzésére az eredményes ismétlőképességi és statisztikai kiértékelés céljából.

Mivel a kísérlettervek előre meghatározzák a kiértékelés során megfogalmazható
eredményeket, ezért megalkotásuknál arra törekedtem, hogy vizsgálataim csak a
legszükségesebb paraméterek mérésére terjedjenek ki. A körültekintésre természetesen a
tesztszemélyeken végzett vizsgálatok esetében volt leginkább szükség, mégpedig  a következő
okokból:
• A humán vizsgálatok időkorlátosak. Egy személy tesztekre történő koncentrációja

maximum 45 perc körül van, utána rohamosan nő a mérés szórása. A vizsgálatokat ezért
koncentráltan, a legfontosabb paraméterek felvételével kell elvégezni

• Egy adott mérés egyszeri és nehezen megismételhető. A mért személy adott napon és
adott órában érvényes pszihofizikai állapota nehezen reprodukálható egy másik általam
meghatározott mérési időpontban. Ebből kifolyólag az azonos típusú és összetartozó
vizsgálat-sorozatokat egy vizsgálat ideje alatt kell elvégezni, különben az eredmények
statisztikai kiértékelése körülményesebbé válik.

5.1 CRT kalibrációs mérések

Az CRT monitor-kalibráló rendszer kifejlesztésével együtt méréseket végeztem a rendszer
pontosságát illetően a bevezető I. célkitűzésének megfelelően. Ezen vizsgálatok tárgyát a
műszer által szolgáltatott gamma paraméterek és a színhőmérséklet értékek vizsgálata
jelentette.

5.1.1 A CRT monitor-kalibráló rendszer gamma mérései

Az általam kifejlesztett műszer CRT monitor-kalibráló rendszer pontosságát egy kalibráló
berendezésként alkalmazott Spectrocam típusú [84] fénysűrűség-mérő segítségével
ellenőriztem. A Spectrocam beépített etalon fényforrás és fehér reflexiós etalon segítségével
kalibrálható, így a CRT monitor-kalibráló rendszer ellenőrzésére alkalmas.

A gamma karakterisztikát számító módszerek ellenőrzéséhez kézi mérések szolgáltak,
amely során a primerek fénysűrűsége a teljes tartományon 10 DAC értékenként került
felvételre. Ilyen mérést a Spectrocam-mel és a saját műszeremmel is végeztem. A méréseket 5
alkalommal ismételtem meg a statisztikai értékelhetőség érdekében. Ezután kihasználva a
mérőműszer lehetőségeit, automata üzemmódban vettem fel a gamma együtthatókat.

5.1.2 A monitor-kalibráló rendszer CT méréseinek ellenőrzése

A mérőrendszer CT mérési képességeinek ellenőrzéséhez szintén a Spectrocam műszert
alkalmaztam, amely 10 nm-es felbontású spektrális méréseiből számítja a CT értékeket. Az
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összehasonlító méréseket 6500K beállítással 20-szor végeztem el a Spectrocam-mel és a CRT
monitor-kalibráló rendszerrel egyaránt.

5.2 Világosság-észlelet egyeztető módszerekkel végzett vizsgálatok

A világosság-észlelet kompenzált pszeudoizokromatikus tesztek létrehozásának feltétele a
világosság-észlelet egyeztető vizsgálatok előzetes végrehajtása. A humán vizsgálatok első
lépése ezért a világosság-észlelet egyeztető tesztekkel történő vizsgálat-sorozatok
lebonyolítása volt.

A világosság-észlelet egyeztető vizsgálatokkal arra szerettem volna választ kapni, melyik
módszer a legmegbízhatóbb, legpontosabb és továbbiakban alkalmazni kívánt az előzőkben
tárgyaltak között. Erre a kérdésre irányuló vizsgálatokat normál színlátókon végeztem el. Az
alkalmazásra szánt világosság-észlelet egyeztető módszer kiválasztását követően
színtévesztőkön is vizsgálatokat végeztem. A világosság-észlelet egyeztető módszerek ezeken
kívül felhasználásra kerültek a Brücke-Bartley és a Helmholz-Kohlrausch effektusok
vizsgálatában is.

5.2.1 Színtévesztők kiválasztása

A világosság-észlelet egyeztető- és a pszeudoizokromatikus vizsgálatok elvégzésének első
lépése a színtévesztők normál színlátóktól történő szétválasztása. A színtévesztés előzetes
szűrésére Velhagen [39] pszeudoizokromatikus táblák szolgáltak. Azokat a személyeket, akik
sikeresen megoldották az ábrákat, a normál színlátók csoportjába soroltam. A többi személyen
Heidelberg típusú anomaloszkóppal végeztem műszeres vizsgálatot. A színtévesztés
referencia diagnózisának a műszeres vizsgálat eredményét tekintettem. A mért személyek
színlátás-adatain kívül a mérések során rögzítésre került a visus képességük és az életkoruk is.

A vizsgálatok bonyolultságát, több típusát és hosszú időtartamát figyelembe véve a
vizsgált személyeket tovább szűrtem. A kutatás időtartama alatt előzetesen megvizsgált 50
tesztszemély közül csak azokkal végeztettem el a komplett vizsgálati sorozatot, akik a teszt-
feladatokat jól megértették, könnyen kezelhetők voltak, illetve az előzetes vizsgálati
eredményük átlagos vagy annál jobb volt.

5.2.2 MAM és MMAM összehasonlító vizsgálatok

A CRT monitoros MMAM összehasonlítása az irodalomban leírt MAM módszerrel
legegyszerűbben a két módszer azonos körülmények közt történő mérésével végezhető el. A
4.4.4 fejezetben bemutatott szoftver segítségével létrehozott MMAM és MAM tesztábrákkal
vörös→zöld és zöld→vörös egyeztetést is végeztettem normál színlátókkal és
színtévesztőkkel egyaránt. A mérések referencia vörös sorozata 50, 100, 150, 200, 250 DAC*

volt. A vizsgálatokat sötét szobában, 6500 K-es adaptációs mezővel végeztem úgy, hogy a
vizsgált személy a mérés előtt 3 percet adaptálódott, majd minden egyes világosság-észlelet
egyeztetés között 30s-ot pihentette látását az adaptációs mezőn [37, 66, 92]. A 10 Hz-es
animációval megjelenített korong alakú tesztábra 240 pixel és 30° osztású, míg a rácsos
tesztábra 240x240 pixel méretű és 10 rácspár osztású volt (a 4.2  fejezet szempontjai alapján).
A későbbi MMAM vizsgálatok szintén ezekkel a geometriai és időbeli paraméterekkel
rendelkeztek. A vizsgálat során mérésre került még a tesztek végrehajtásának időtartama és a
mérés végén a vizsgált személyek nyilatkoztak a tesztek megoldhatóságáról.
                                                          
* A kísérlettervekben szereplő DAC értékek a következő fejezetben specifikált kalibrált CRT monitorra
értelmezettek.
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5.2.3 Az adaptációs mező hatása az MMAM vizsgálatokra

Az MMAM tesztet a fenti megjelenítési paraméterekkel több különböző adaptációs
mezővel is elvégeztettem normál színlátókkal és színtévesztőkkel egyaránt, ezzel vizsgálva a
módszer megvilágítási környezetre való érzékenységét. A 6500 K-es adaptációs mezővel
történő vizsgálat után ezért elvégzésre került a 3000 és 4500 K adaptációs mezős vizsgálat is.
Ezen kívül 4500 és 6500 K-es monitoron megjelenített és adaptációs mező nélküli vizsgálatok
is történtek.

Az adaptációs vizsgálatokkal párhuzamosan az MMAM tesztre vonatkozó
ismétlőképességi mérés is folyt, melyet az előző mérésekkel kiválasztott jó
ismétlőképességgel és kezelhetőséggel rendelkező normál színlátók végeztek el. Ezek a
vizsgálatok színhőmérsékletenként 15 alkalommal, különböző időpontokban kerültek
felvételre.

5.2.4 A Brücke-Bartley effektus vizsgálata

A vizsgálat során vörös, zöld és kék korrekciós görbék felvétele a cél. Ezt 10 normál
színlátó segítségével mértem le, akik primerenként 8 különböző referencia fénysűrűségű
MMAM tesztábrához egyeztették a statikus korong alakú tesztábrát.

A MMAM tesztábrák paraméterei: 10Hz-es animációval, 240 pixel átmérő, 30°-os
körcikk-osztás.

5.2.5 A Helmholz-Kohlrausch effektus vizsgálata

A HK vizsgálatokat is normál színlátók végezték el, ugyanis a CRT monitoros színkeverés
és a pszeudoizokromatikus tesztek világosság-észlelet kompenzációs lehetőségeinek
vizsgálatáról van szó. A vizsgálatokat az 5.2.1 fejezetben szereplő átlagon felüli
ismétlőképességgel rendelkező „referencia” normál színlátók végezték el.

A HK vizsgálat során MMAM egyeztetést végzünk a sárga, türkiz és bíbor referencia
színingerek és alkotó primer színingereik között az 5.1 táblázat szerint. A keverék színingerek
két fénysűrűség fokozata az 1. és 2. mérésben került világosság-észlelet egyeztetésre. A
vizsgálatokban szereplő keverék színingerek DAC koordinátái a következő módon
számíthatók:

A HK egyeztetéshez olyan sárga, türkiz és bíbor színingereket célszerű létrehozni, amelyek
két primer alkotójának világosság-észlelet ingere megegyezik. Erre annak érdekében van
szükség, hogy egyik alkotó színinger se legyen domináns a keverék színingerben. Ehhez első
lépésben MMAM szerinti világosság-észlelet egyezést számoltam a létrehozni kívánt keverék
primer alkotói közt, majd ezek segítségével kiszámítottam a keverék színingerek alkotó DAC
komponenseit.

Sárga Sárga Türkíz Türkíz Bíbor BíborReferencia
színinger R G B R G B R G B R G B R G B R G B

1. vizsgálat 70 59 0 86 71 0 0 34 65 0 34 66 37 0 66 70 0 125
2. vizsgálat 107 88 0 133 118 0 0 71 154 0 50 105 59 0 105 100 0 178

Egyeztetni kívánt
primer színinger Zöld Vörös Kék Zöld Vörös Kék

5.1 táblázat: A két HK mérési sorozat egyeztetni kívánt színingerei DAC értékekben

A HK egyeztetésnél a referencia keverékek számításához szükséges primer színingerek
DAC értékei az MMAM segítségével pontosan mérhetőek, és a pszeudoizokromatikus tesztek
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jellemző fénysűrűség-tartományában található 100 és 150 DAC értékek voltak. Ilyen
fénysűrűségű primerek additív keveréke azonban túl nagy világosság-észleletű lett volna az
egyeztetéshez, ezért a fénysűrűségüket felezve jutottam az 5.1 táblázat DAC értékeihez. (A
HK mérések DAC értékeinek gyors számítását a CD-mellékleteben található HK mérő
szoftverhez mellékelt „szamito.exe” program végzi).

Az HK vizsgálatokban alkalmazott MMAM tesztábra geometriai és időbeli beállítása az
előző két szoftverben alkalmazottakkal megegyező.

5.2.6 Világosság-észlelet egyeztető módszerek összehasonlítása

A vizsgálat célja az, hogy minősítővé váljon a kutatás során felmerülő CRT monitorra
alkalmazott világosság-észlelet egyeztető módszerek statisztikai hatékonysága és pontossága.
Az egyes módszerek fotometriai különbözőségétől eltekintettem és együttes (az összes
módszerre vonatkozó) statisztikai kiértékelést végeztem. Nyilvánvaló ugyanis, hogy
kompenzáció céljára csakis az MDM teszt alkalmas. Ettől viszont statisztikailag majd jobban
szerepelnek a vizuális fénysűrűség-egyeztető módszerek, melyeket majd csak (BB) korrekció
után lehet felhasználni a pszeudoizokromatikus tesztek világosság-észlelet kompenzálásához.

A vizsgálat-sorozatokat itt is normál színlátókkal végeztettem. Színtévesztőkkel ugyanis a
vizsgálati eredmények eltérő várható értéke és nagy bizonytalansága miatt nem lehet az egyes
módszerek hatékonyságára és pontosságára vonatkozó méréseket folytatni.

Az összehasonlító mérési sorozatban öt világosság-észlelet egyeztető módszer került
összehasonlításra (MDM, MDB, MF, MF+MDB, S), azzal hogy az MMAM méréseket már
nem kellett elvégezni, ugyanis ilyen mérési adatok már az előzőekben keletkeztek. A CRT
monitoros világosság-észlelet egyeztető módszerekkel, a vizsgálatok könnyítése miatt csak
vörös→zöld egyeztetést végeztek a tesztszemélyek. Az 5.2 táblázatban az alkalmazott
világosság-észlelet egyeztető módszerek vizsgálati paraméterei találhatók. Minden módszer
esetében (0,0,0)DAC koordinátájú háttér került alkalmazásra, referencia primerként pedig
vörös színinger szolgált.

Az összehasonlítások eredményei a 6.2.6 fejezetben kerülnek tárgyalásra.

Módszer típusa Rövidí-
tés

Tesztábra
mérete

Megjelenítés
frekvenciája

Referencia
DAC értékek

Kimenő
mérési
adat

Modified Direct
Matching MDM

2db125x250
50 pix. távolságban

egymás mellett

Statikus
megjelenítés

50,100,150,
200,250 aRG, bRG

Minimal Distinct
Border MDB 2db125x250

szorosan egymás mellett
Statikus

megjelenítés
50,100,150,

200,250 aRG, bRG

Minimum Flicker MF 250x250 10 Hz 50,100,150,
200,250 aRG, bRG

Minimum Flicker +
Minimal Distinct
Border

MF+
MDB

2db125x250
szorosan egymás mellett 10 Hz 50,100,150,

200,250 aRG, bRG

Skála S 2db 400x125
szorosan egymás felett

Statikus
megjelenítés

50-200
folyamatos bRG

5.2 táblázat: Világosság-észlelet egyeztető módszerek összehasonlításához alkalmazott
vizsgálati paraméterek

5.3 Pszeudoizokromatikus tesztekkel történő vizsgálatok

A P15 típusú pszeudoizokromatikus teszteket értelemszerűen csak a Velhagen ábrákkal és
anomaloszkóppal diagnosztizált személyek végezték el. A CRT monitoros
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pszeudoizokromatikus ábrákkal történő vizsgálat előtt MMAM módszerrel történt
világosság-észlelet egyeztetés. A két (vörös, zöld) és három (vörös, zöld, kék) primeres
egyeztetések után a színtévesztő kompenzált nehezedő és P15 típusú pszeudoizokromatikus
teszteket kapott. A kompenzált pszeudoizokromatikus tesztek után kontrollként
kompenzálatlan tesztes vizsgálatra is sor került.

A pszeudoizokromatikus ábrák szoftverét (ellentétben az MMAM és a többi világosság-
észlelet egyeztető tesztekkel) a mérésvezető kezeli. A P15 ábrákkal való tesztelés során a
vizsgált személy mind a 15 ábránál megnevezi a felismerni vélt két szimbólumot. Ezek után a
válaszát a mérésvezető jegyzőkönyvben rögzíti, szimbólumonként a „helyes”, „tévesztett”
vagy „bizonytalan” megjelöléssel. A nehezedő ábrák esetében a legkönnyebben felismerhető
0%-os tesztábrától halad a mérésvezető a nehezedő ábrák felé. Végül villázó módszerrel
határozza meg a mért személy számára utolsó még felismerhető ábrát, és ennek %-os
nehézsége kerül majd jegyzőkönyvbe.

A világosság-észlelet kompenzáláshoz szükséges MMAM vizsgálatok az előzőkben
megszokott módon hat referencia DAC fénysűrűségen történtek a szokásos időbeli és
geometriai paraméterek mellett. A pszeudoizokromatikus tesztek átmérője 300 pixel volt,
amely a vizsgálatoknál alkalmazott monitor-felbontás és a megfigyelési távolság mellett a
nyomtatott tesztekhez hasonló méretű (∼10°-os látószögű) tesztábrát eredményez. A
vizsgálatok a többihez* hasonlatos módon: sötét szobában, (0, 0, 0) DAC koordinátájú
kezelőfelület háttérrel, 6500 K-es adaptációs mezővel és kalibrált CRT-monitorral történtek.

                                                          
* kivéve a több adaptációs mezővel végzett vizsgálatot (5.2.3 fejezet)
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6. Mérések és vizsgálatok kiértékelése

6.1 CRT kalibrációs mérések értékelése

A vizsgálatok során alkalmazott LG 55i típusú CRT monitor gamma karakterisztikáinak
különböző módszerekkel elvégzett kiértékelését a 6.1. táblázat foglalja össze. A kézi mérések
feldolgozását a Microcal-Origin [99] statisztikai szoftver regressziós eljárásával (6.1. táblázat,
második fősor) és a lin-log módszerrel (6.1. táblázat, első fősor) egyaránt elvégeztem. Az
utolsó sorban a monitor-kalibráló műszer automata üzemmódban (MSE + lin-log
számítással) született eredményei szerepelnek.

R G BSzámí-
tás

mód-
szere

Mérőműszer
Gamma
együtt-
hatók Átlag Konf. int.

(95%) Átlag Konf. int.
(95%) Átlag Konf. int.

(95%)

Offset 0,15 5,61E-06 0,15 5,61E-06 0,15 5,61E-06
Gain 1,03E-04 1,90E-07 2,73E-04 2,43E-07 3,65E-05 6,67E-08Spectrocam
Gamma 2,19 3,60E-04 2,20 1,81E-04 2,20 3,70E-04
Offset 0,15 2,04E-05 0,15 2,04E-05 0,15 2,04E-05
Gain 1,03E-04 1,90E-07 2,76E-04 1,41E-07 3,54E-05 2,20E-07

lin
-lo

g
m

ód
sz

er
 (k

éz
i)

Monitor-
kalibráló
rendszer Gamma 2,19 3,60E-04 2,19 1,07E-04 2,21 1,37E-03

Offset 0,16 7,05E-04 0,16 8,16E-04 0,10 3,14E-04
Gain 1,06E-04 5,09E-07 2,70E-04 2,80E-07 7,40E-05 2,51E-07Spectrocam
Gamma 2,19 7,65E-04 2,20 1,79E-04 2,07 5,62E-04
Offset 0,16 7,05E-04 0,10 1,01E-03 0,13 7,37E-04
Gain 1,06E-04 5,09E-07 3,00E-04 6,58E-07 5,60E-05 6,14E-07O

ri
gi

n 
(k

éz
i)

Monitor-
kalibráló
rendszer Gamma 2,19 7,65E-04 2,18 4,57E-04 2,14 1,97E-03

Offset 0,18 1,70E-05 0,19 6,74E-06 0,15 2,04E-05
Gain 9,98E-05 3,18E-07 2,82E-04 5,10E-07 4,82E-05 3,41E-07lin

-
lo

g+ M
SE

Monitor-
kalibráló
rendszer Gamma 2,20 5,85E-04 2,19 3,65E-04 2,15 1,35E-03

6.1 táblázat:  Mért gamma értékek különböző mérőműszerek és mérési módszerek esetében

A táblázatot érdemes a kalibráció pontosságát leginkább befolyásoló gamma paraméter
elemzésével kezdeni. Látható, hogy mindhárom gamma paraméter, az összes módszer és
mérőműszer esetében pár százados intervallumban mozog. Nagyobb eltérések csak a kék
színinger esetében vannak. Ennek oka az, hogy a kék fénysűrűség-intenzitás tizede a zöldnek
és a vörösnek is csak fele. A műszer relatív hibája így a kék tartományban jobban kiütközik.
A jelenség más műszereknél is tapasztalható.

A konfidencia intervallumok összehasonlításával megállapítható, hogy a monitor-kalibráló
rendszer mind a kézi-, mind az automata üzemmód esetében kisebb hibatartománnyal
rendelkezik, mint a Spectrocam. Ez még nem minősíti a teljes rendszert, csak azt mutatja,
hogy a mérőműszeremben használt fénysűrűségmérő kisebb mérési hibával rendelkezik a
Spectrocam-ben találhatótónál.

Ha a mérési módszerek osztályzásánál is a konfidencia intervallumot vesszük mérvadónak,
látható, hogy ezek közül a kombinált módszer rendelkezik a legszűkebbel. A  nagyobb
konfidencia intervallummal rendelkező lin-log módszer (bár gyors és egyszerű) a logaritmus
számítás következtében a 0 DAC mérési pontot (offset fénysűrűséget) nem veszi figyelembe
és a kevesebb mérési pont miatt pontatlanabb módszer. Tehát a kombinált módszer, amelyben
kiegészítettem a lin-log módszert az MSE eljárással, eredményes görbe illesztést végez.
Külön örömömre szolgál, hogy az így kombinált módszer a Freundlich modell +
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Levenberg-Marquardt közelítéses (Origin szoftverben megvalósított) regressziós
módszerétől is kisebb mérési hibával (kisebb konfidencia tartománnyal) rendelkezik. A
további számításoknál ezért a saját műszerrel mért és kombinált lin-log + MSE módszerrel
számított gamma paramétereket alkalmazom (6.1 ábra., 6.1 táblázat utolsó sor).

Műszer Átlag [K] Szórás Konf. interv.
(95%)

Monitor-kalibráló rendszer 6472 20,87 0,29
Spectrocam 6507 13,43 0,19

6.2 táblázat: 6500K színhőmérsékletre beállított CRT monitor Spectrocam illetve gamma és
CT mérő műszerrel végzett mérési eredményei

A színhőmérséklet-mérési adatokból (6.2 táblázat) kiderül, hogy a Spectrocam-mel mért
várható értékhez viszonyítva a kifejlesztett műszer kevésbé pontosan (a 6500K-hez
viszonyítva 28K eltérés), nagyobb szórással és közel kétszeres konfidencia intervallummal
mérte meg a tesztmonitor színhőmérsékletét. Azonban úgy vélem, hogy a tapasztalt 28 K
eltérés elegendő pontosságot szolgáltat nemcsak humán mérések számára, hanem monitor-
kalibrációs célra is. Az 50 %-kal nagyobb konfidencia intervallum és szórás pedig
elfogadható kompromisszum, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Spectrocam spektrális
műszer a Gamma-mérő pedig mindössze egy fénysűrűségmérő egységgel rendelkező
mérőrendszer.

A színlátás-vizsgálati célra alkalmazott CRT monitort naponta célszerű kalibrálni. A
vizsgálatok előtt pedig a fényerő- és gamma stabilizálódásra 30 percet várni kell. [S21]

6.1 ábra: A CRT monitoros vizsgálatok során alkalmazott gamma görbék

A kalibrációs mérések elemzése alapján tehát megállapítható, hogy a világosság-észlelet és
színlátás vizsgálataim céljára végzett CRT monitor-kalibrálás hatékonyan elvégezhető a
kifejlesztett kalibráló rendszerrel. (1. Tézis, 73. old.)

6.2 Világosság-észlelet egyeztető módszerekkel végzett vizsgálatok

6.2.1 Színtévesztők előzetes diagnosztizálása

A humán vizsgálatokat megelőző Velhagen teszt után a tesztszemélyek „normál színlátó”*

illetve „színtévesztő” csoportokba sorolódnak. Vizsgálataim során olyan 10 normál színlátót
                                                          
* A továbbiakban „normál színlátónak” a CIE szabványos színészlelőnek megfelelő színlátású egyéneket
nevezem.
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választottam ki, akik átlagon felüli megbízhatósággal és pontossággal képesek a tesztek
végrehajtására. Erre a világosság-észlelet vizsgálatokkal meghatározott a és b paraméterek
színtévesztő tesztekbe történő beépülése miatt volt szükség.

A színtévesztőket viszont teljesen véletlenszerűen választottam ki hallgatóink közül. A 15
vizsgálatra került színtévesztő közül 9 protan 6 pedig deutan típusú volt.

Az elérni kívánt statisztikai megbízhatóságot a vizsgált személyek csekély száma* esetleg
megkérdőjelezheti, viszont az előzetesen elvégzett válogatással biztosítottam a reprezentatív
mintákat és ezáltal vizsgálataim értékelhetővé váltak.

A tesztszemélyek átlagéletkora 24 év, és a rövidlátáson kívül más visus problémájuk nem
volt. A továbbiakban a normál színlátók N1…N10, a színtévesztők pedig SZ1…SZ15
jelöléssel szerepelnek. A tesztszemélyek adatai és pontos diagnózisa az 1. Mellékletben
található. A humán méréseket a BME Finommechanikai Optikai Tanszékének optikai
laboratóriumában végeztem el 2001. márciusa és 2003. júniusa között.

6.2.2 MAM és MMAM összehasonlító vizsgálatok

A tesztszemélyeknek az MAM és MMAM vizsgálatok elvégzése után a következő
válaszokkal kellett osztályozni a két típusú világosság-észlelet egyeztetést: könnyebb, mint a
másik - 100%; bizonytalan  - 50%; nehezebb, mint a másik - 0%. A 6.2 a. ábrán a válaszok
eloszlása látható. A színtévesztők és normál színlátók egyhangúlag a korong tesztábrás azaz
az MMAM tesztet találták könnyebben megoldhatónak. A válaszok ilyen szignifikáns
szétválása szubjektív módon igazolja az MAM teszt továbbfejlesztésének és az MMAM teszt
alkalmazásának szükségességét.

6.2 ábra: MAM (rács) és MMAM (korong) módszerek összehasonlítása

Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha megtekintjük a 6.2 b. ábrát, amelyen a különböző
tesztek megoldási idejét hasonlítottam össze. A diagramból leszűrhető, hogy a normál
színlátók rövidebb idő alatt oldják meg a teszteket a színtévesztőknél. E mögött a
színtévesztők csökkent színdiszkriminációs képességének hatása található meg. Ha pedig
megvizsgáljuk a teszt típusok közti eltérést, akkor tapasztalható, hogy az MMAM teszt
rövidebb idő alatt oldható meg mindkét célcsoportnál.

A fent tapasztalt különbségeknél azonban fontosabb, hogy az MMAM és MAM
egyeztetések a világosság-észlelet együtthatók tekintetében statisztikailag is különbséget
mutattak az MMAM módszer javára. Ezt a 6.3 táblázatban foglaltam össze:

                                                          
* az egyes vizsgálatok személyenként 9x2 óra mérést jelentettek, ez okozta a teszt-személyek alacsony számát

a. b.
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MAM MMAM
Átlag 0,13 0,14
Szórás 0,199 0,151
Konf. interv. (90%) 0,103 0,078

bRG

Konf. interv. átlagok (90%) 0,226 0,199
Átlag 1,69 1,68
Szórás 0,035 0,033
Konf. interv. (90%) 0,018 0,017

aRG

Konf. interv. átlagok (90%) 0,021 0,012
6.3 táblázat: Normál színlátók MAM és MMAM eredményei vörös→zöld mérésekre

A fenti táblázat statisztikailag is megerősíti, hogy a MAM teszthez képest szignifikánsan
kisebb bizonytalanságú világosság-észlelet eredményeket kapunk az MMAM módszer
segítségével, mind a szórás, mind a (személyenkénti és csoport) konfidencia intervallum
tekintetében. A csoportok aRG és bRG értékeinek Abbe kritérium [32] vizsgálata is egyezik a
fenti állítással.

6.2.3 Az adaptációs mező hatása az MMAM vizsgálatokra

A 4.3 fejezetben bemutatott hat különböző adaptációs környezet az aRG és bRG
paraméterek értékét a vártnál kisebb eredményben befolyásolja. A normál színlátókon mért
értékek változását a 6.4 táblázat mutatja:

Külső adaptációs mező Monitoros adaptációs mezőHiányzó
adaptációs

mező 3500K 4500K 6500K 4500K 6500K
90% konf.

int.

aRG 0,054 0,126 0,122 0,068 0,107 0,063 0,038
bRG 1,682 1,685 1,688 1,694 1,690 1,696 0,015

6.4 táblázat: Az adaptációs körülmények hatása a vörös→zöld MMAM tesztre

Az egyes adaptációs mezők a közeli meredekségű világosság-észlelet azonosság egyenesek
ellenére is elkülönülnek a 99,9%-os Abbe-kritérium szerint. Ezek szerint szignifikáns
különbség van a különböző adaptációs környezetek között, ami nem meglepő, hiszen az
adaptációs állapot hatása a színlátásra ismert.

A statisztikai szigorúságot elfogadható mértékben csökkentve azonban mást tapasztaltam.
Mintánkat 99%-os Abbe-kritérium szerint vizsgálva, az adaptációs mezőktől függetlenül,
azonos várható értékű aRG és bRG paramétereket kaptam. Ebből következően az adaptációs
mezők különbségének nincsen jelentős hatása, ugyanis a 99,9%-os biztonsággal humán
vizsgálatoknál nem szükséges számolni. (6. Tézis, 74. old.)

Érdekes, hogy a színtévesztők is hasonló (bár 95% százalékos biztonságú) eredményeket
produkáltak, ebből következően nem jelentkezett a teszten a feltételezett szignifikáns
adaptációs zavar a vörös primer vonalassága miatt (lásd 4.2 fejezet). Mindezek alapján
feleslegesnek tűnhet az adaptációs mező olyan szigorú kézbentartása, mint azt elterveztem.
Alkalmazására azonban szükség mutatkozott, ugyanis a vizsgálatok során az adaptációs mező
a látás adaptálásán kívül alkalmas a szem relaxációjához és a vizsgálatok elvégzéséhez
szükséges koncentráció fokozásához. Ennek hiánya érzékelhető az adaptációs mező nélküli
vizsgálatok statisztikailag tapasztalható nehézkes végrehajtásában.

A mérési adatokból kitűnik az is, hogy a világosság-észlelet azonosság paraméterek, a
monitoros és külső adaptációs mező színhőmérsékletének függvényében azonos trend szerint
mozognak. A vizsgálati eredmények alapján a meredekség a színhőmérséklet növelésével
párhuzamosan növekszik. Ez logikusnak tűnik, ugyanis a színhőmérséklet növelésével az
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adaptációban tapasztalható vörös hiány kompenzálásra kerül a világosság-észlelet
egyeztetésben, és ez természetesen megjelenik a vizsgálati eredményekben is.

Az ismétlőképességi vizsgálatok alapjául a normál színlátók 6 eltérő adaptációs mezőn
mért 15 sorozata szolgált. A három tesztszemély az összes 3x6x15 mért sorozat során
mindössze két darab 90%-os Grubbs kritériumot [32] túlhaladó eredményt produkált! A
vizsgálatok számának növelése (5 helyett 15) csökkentette az összesített 90%-os konfidencia
intervallumot: az aRG paraméter esetén 0,038, a bRG esetében pedig 0,015 volt (14. Melléklet).
Ez, viszonyítva az előzőben mért általános vörös→zöld MMAM teszthez (6.3 táblázat)
javulást mutat. A 99,9%-os Abbe kritérium sehol nem mutatta ki a mérési adatok várható
értéktől való eltérését. Az elvégzett statisztikai elemzések eredményeként tehát
megállapítható, hogy az MMAM teszt ismétlőképes eredményeket szolgáltat.

6.2.4 A Brücke-Bartley effektus vizsgálatának kiértékelése

A Brücke-Bartley effektus vizsgálati eredményeit (13. Melléklet) elemezve arra a
következtetésre jutottam, hogy az egyeztetett animált és statikus fénysűrűség-értékekhez
tartozó pontok másodfokú polinomiális viszonyban állnak egymással. A 6.1 képlet és a 6.3
ábra összefoglalja a három alap színingerre számított együtthatókat. A képletekben szereplő
együtthatók felhasználásával ezek után átszámítással korrigálható a vizuális fénysűrűség
egyeztetések (MMAM) vizsgálati eredménye. A további MMAM vizsgálati eredményekhez is
a 6.1-es korrekciós képleteket használtam. (4. Tézis, 73. old.)

6.3 ábra: Az MMAM és DM módszerek között tapasztalható Brücke-Bartley effektus normál
színlátókon

(6.1)
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6.2.5 Helmholz-Kohlrausch effektus vizsgálata

Az MMAM módszer segítségével sikeresen ki tudtam mutatni Helmholz-Kohlrausch
effektus CRT monitoron jelentkező hatásait.  A sárga→zöld és sárga→vörös világosság-
észlelet egyeztetéssel kimutatott eltérések a 6.4 ábrán láthatók:

6.4 ábra: Helmholz-Kohlrausch effektus vörös és zöld primerekre

A négy oszlopcsoport a különböző referencia DAC értékű és primer színingerű egyeztetési
adatokat csoportosítja. Csoportonként az első oszlopban az egyeztetni kívánt primer
fénysűrűsége látható. A másodikban a neki MMAM világosság-észlelet egyeztető módszerrel
megfelelő referencia színingerként szereplő sárga színinger szerepel (az őt alkotó azonos
világosság-észleletű vörös és zöld additív alkotó színingerekkel együtt). A harmadik oszlop a
sárga színingerrel MMAM vizsgálattal világosság-észlelet egyeztetett primer fénysűrűséget
ábrázolja. Másképpen fogalmazva: az első oszlopban látható primernek megfelelő keverék
színingert ilyen fénysűrűségűnek látta a vizsgált személy.

A felső számsor az első és az utolsó oszlopok közti relatív hibát jelenti. Ilyen mértékben
világosabb illetve sötétebb érzetű egy primer színingernek megfelelő keverékszín a vizsgált
primer fénysűrűségek esetében.

A többi primerre is elvégeztem a vizsgálatokat (15. Melléklet) és a relatív hiba ott sem
mutatott semmilyen korrelációt, amire számítani lehetett, hiszen a Helmholz-Kohlrausch
effektus hullámhosszfüggő, én pedig a látható spektrum teljes tartományából származó
keverék színingerekkel végeztem vizsgálatokat. A eredmények közti korreláció és trend
megállapításának hiányában a korrigált keverék színingereket tartalmazó tesztek esetében
nem korrigálható az effektus, mivel lehetetlen vállalkozás minden keverékszínre a fenti
vizsgálatokat elvégezni.

A korrigált pszeudoizokromatikus tesztek esetében a pöttyök háttér- illetve szimbólum
szerint összesített világosság-észlelet aránya feltehetőleg nem fogja jelentősen befolyásolni a
diagnosztizálás pontosságát, ugyanis a legtöbb additív keverékben résztvevő vörös és zöld
színinger-keverék zöldre illetve vörösre számított Helmholz-Kohlrausch effektusa ellentétes
előjelű és így „kioltja” egymást.

6.2.6 A világosság-észlelet egyeztető módszerek összehasonlítása

Az azonos vizsgálati körülmények között felvett világosság-észlelet azonosság függvények
aRG és bRG együtthatóját, mind a normál színlátók és mind a színtévesztők csoportjaira, több
lépésben vettem fel. A személyenkénti öt mérési sorozat egyeztetett DAC értékből átszámított
fénysűrűség adatokra egyenként regressziós egyenest illesztettem. Az öt darab aRG és bRG
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együtthatót ezek után 90%-os Grubbs szélsőérték-vizsgálatnak vetettem alá. A kieső értékek
nem kerültek bele a személyenként kiszámított átlagos világosság-észlelet azonosság
függvények együtthatóiba, így biztosítva a nagyon szórt eredmények zavaró hatásának
kiküszöbölését. Ugyanezen okból kifolyólag itt is alkalmaztam a 90%-os biztonságú Grubbs
eliminációt a különböző mért csoportok (normál színlátók, deutan és protan színtévesztők)
aRG és bRG átlagának kiszámításához.

Az eltérő módszerrel felvett világosság-észlelet azonosság függvények tanulmányozása
szempontjából hasonlóan fontos az aRG és bRG paraméter vizsgálata. Mivel a vizsgálati
eredmények a két paraméter együtt mozgását mutatják, továbbá az aRG értéke kevésbé
ingadozó (12. Melléklet), így a továbbiakban vizsgáljuk meg az egyeztető mérésekre
jellemzőbb világosság-észlelet azonosság meredekségét .

A 6.5 táblázatban a normál színlátók által beállított különböző módszerekkel kapott
meredekség értékek láthatók. A módszerek hatékonyságának megítéléséhez a következő
adatokat számítottam ki: az egyes személyek bRG paraméteréből számított átlag, ugyanebből a
mintából számított 90%-os megbízhatósági intervallum és az egyes személyek konfidencia
intervallumából számított átlag.

MDM MDB* MMAM MF* MF+MDB* S
Átlag 1,69 1,70 1,68 1,47 1,44 1,78
Szórás 0,050 0,076 0,033 0,052 0,029 0,394
Konf. interv. (90%) 0,026 0,040 0,017 0,027 0,015 0,205
Konf. interv. átlagok (90%) 0,033 0,040 0,012 0,029 0,033 0,070

6.5 táblázat: vörös→zöld világosság-észlelet egyeztető módszerekkel kapott bRG paraméterek
statisztikai összehasonlítása

Mindhárom statisztikai mutatót figyelve az MMAM módszer közelítőleg 50%-al jobb
szórással és konfidencia intervallumokkal rendelkezik, mint sorrendben utána lévő. A minta
megbízhatósági határait (harmadik sor) tovább vizsgálva az MF+MDB következik. Az
MF+MDB módszer ezen mérőszám alapján, úgy tűnik, egyesítette az MF és MDB
megoldhatóságának előnyeit és mindkettőnél, sőt az MDM módszernél is jobb
megbízhatóságot ért el. Fontos észrevenni, hogy a MDM és az MMAM együtthatók várható
értékeinek közel azonossága a Brücke-Bartley korrekció helyességét igazolja. Sőt, a BB
korrekció az MF és MF+MDB tesztre alkalmazva is az MDM-hez közeli várható értéket
hozott! A korrekció nélkül a különbség ennek többszöröse lenne.

A konfidencia intervallumok nagysága szerinti a következő módszer az S típusú. A skála
módszer sajnos nem hozta a hozzáfűzött reményeket: közel hatszor nagyobb a
megbízhatatlansági intervalluma, mint az MMAM módszeré, emellett a szórása is csaknem
alkalmazhatatlanná teszi. (10. Melléklet).

Ha a személyenkénti átlagok konfidencia intervallumát (negyedik sor) vizsgáljuk, a
sorrendben annyi a különbség, hogy az MF+MDB módszer beékelődött az MF és MDB
módszer közé.

Összesítve megállapítható, hogy szignifikánsan a legkisebb hibával dolgozó módszer az
MMAM. Az MDM, MF, MF+MDB és MDB módszerek pedig pontossági és egyéb
korlátaikkal használható eredményeket biztosíthatnak a mért szórás és konfidencia
intervallum-értékek figyelembevételével. Az S módszer a magas szórás ellenére 0,07-es
megbízhatósági intervallumával mérésre alkalmas, hiszen egy gyors módszerről van szó, így
több méréssel (10-15) elégséges pontosság érhető el (10. melléklet).

                                                          
* BB korrekció nélkül. Az MMAM módszerrel mért BB korrekcióval számított várható értékek: 1,84; 1,74 és
1,70
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A 6.6 táblázat a kék-zöld egyeztetést is tartalmazó tesztek bBG együtthatóit tartalmazza. A
statisztikai adatok a kék-zöld egyeztetés során is az előzőkben megfogalmazott trendet
követik.

MDM MMAM MDB*

Átlag 1,26 1,28 1,30
Szórás 0,060 0,039 0,098
Konf. interv. (90%) 0,031 0,020 0,051
Konf. interv. átlagok (90%) 0,027 0,017 0,042

6.6 táblázat: Kék-zöld világosság-észlelet egyeztető módszerekkel kapott bRG  együtthatók
statisztikai összehasonlítása

A normál színlátók vörös→zöld Abbe- és Grubbs kritériumait megvizsgálva újabb
információhoz juthatunk. Az 6.5 táblázat első oszlopa azt mutatja, hogy az aRG és bRG
paraméterek átlagának számításakor kellett-e szélsőértéket kizárni. A második oszlop pedig
arra ad választ, hogy azonos várható értékűnek tekinthető-e a vizsgált minta. Ezúttal is a
MMAM és az MDM módszer felelt meg tökéletesen. A jellemző meredekség-értéket tekintve,
a kizárt szélső értékek ellenére is a MF+MDB módszer a következő leghatékonyabb. Ezeket
követi a MDB és MF módszer, majd a legnagyobb statisztikai bizonytalanság itt is az S
módszernél tapasztalható.

Fontos megjegyezni, hogy ha a vörös→zöld és a kék→zöld MDB vizsgálatoknál a
statisztikai eredményeken kívül a meredekség értékeket elemezzük (6.5 és 6.6 táblázat), akkor
látható, hogy azok mindkét esetben közel állnak a megfelelő MDM értékekhez. Ez sajnos azt
jelenti, hogy az MDB típusú tesztet nehezen értették meg a vizsgált személyek, és azt
többnyire a közvetlen összehasonlítás módszerével oldották meg. Az MMAM teszt
hatékonyságát többek közt ez a tény is erősíti.  (3. Tézis, 73. old.)

A világosság-észlelet azonosság függvény linearitásának vizsgálatát a referenciának
tekintett MDM módszeren végeztem el. Az LG=f(LR) és  LG=f(LB) függvények CRT monitor
fénysűrűség tartományában felvett adatsorainak lineáris  kapcsolatát az 50 mérési sorozattal
(10 személy, 5 mérés) számolt 0,994-es korrelációs tényező igazolja (6. Melléklet). (2. Tézis,
73. old.)

Grubbs AbbeMódszer aRG bRG aRG bRG

MMAM
MDM
F+MDB
MDB x x
MF x
S - x - x

6.7 táblázat: A Grubbs és Abbe kritérium szerinti statisztikai eredmények (  - megfelel a
kritériumnak, x - nem felel meg a kritériumnak)

6.2.7 Színtévesztők világosság-észlelet azonosság függvényeinek
vizsgálata

A 6.5 ábrán együtt láthatók a protan, normál és deutan tesztszemélyek MMAM módszer
segítségével felvett vörös→zöld világosság-észlelet azonosság egyenesei. Vastag vonalakkal
a csoportok átlagolt világosság-észlelet egyenesei szerepelnek. A protan és deutan adatok

                                                          
* BB korrekció nélkül. Az MMAM módszerrel mért BB korrekcióval számított várható érték: 1,37
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szórásának érzékeltetéséhez vékony vonalakkal az egyes személyek egyenesei is fel vannak
tüntetve.

A protan és deutan átlagolt egyenesek (lineáris intervallumszámítás alapján) 95%-os
megbízhatósággal szignifikánsan elkülönülnek mind egymástól, mind a normál színlátókon
felvett egyenestől (12. Melléklet). A szignifikáns eredmény azt jelenti, hogy a MMAM
módszer alkalmas a színtévesztők normál színlátók közüli kiszűrésére, és a színtévesztők
protan és deutan típusú szétválasztására.

Ez legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy akinek a mért vörös→zöld világosság-
észlelet azonosság egyenese a színtévesztők protan- illetve deutan megbízhatósági
intervallumába esik az 95%-os valószínűséggel protan- illetve deutan színtévesztő. (5. Tézis,
74. old.)

6.5 ábra: Színtévesztők normál színlátókhoz viszonyított vörös-zöld világosság-észlelet
azonosság egyenesei

6.3 Vizsgálatok pszeudoizokromatikus tesztekkel

6.3.1 A nehezedő pszeudoizokromatikus ábrák tesztelése

A nehezedő pszeudoizokromatikus vizsgálatokat világosság-észlelet kompenzált és
kompenzálatlan formában elvégezve, mindkét esetben igen szórt eredményeket kaptam (6.6 a.
és b. ábrák). A csoporton belüli nagy eltérések ellenére azonban a mért csoportok átlagai jól
elemezhetők.

Megfigyelhető, hogy a protan és deutan személyek és különböző teszttípusok között trend
tapasztalható az átlagok tekintetében. A protan személyek a vörös szimbólumos teszteknél, a
deutanok pedig a zöld teszteknél teljesítettek jobban. Ennek oka az érzékenységi görbék
ellentétes eltolódása. Ezzel analóg módon vizsgálataim a két ellentétes típusú (vörös-zöld,
zöld-vörös) pszeudoizokromatikus tesztábrával pont ezt mutatták ki. Mindkét csoportnál
szignifikánsan elkülönülő jelenség a deutan és protan színtévesztők szétválása:

• Ha a zöld teszt nehézségi fokozata kisebb a vörös nehézségi fokozatnál, akkor protan
színtévesztőről van szó.

• Ha a vörös teszt nehézségi fokozata kisebb a zöld nehézségi fokozatnál, akkor deutan
színtévesztőről van szó.

A protan színtévesztők általában jobb teszteredményei köszönhetőek a csökkent vörös
érzékenységüknek és a jobb diszkriminációs képességnek, amit a CRT monitoros teszt
koncentrált vonalas vörös színingerei okoztak.
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A kompenzált és kompenzálatlan teszteredmények közötti eltérést vizsgálva is jelentős és
szignifikáns különbség mutatkozik a tesztek színtévesztő-szűrési képességében. A kompenzált
teszteknél az esetek több mint 50%-nál már az első, 0%-os nehézségű teszten is tévesztettek a
vizsgált személyek. Az átlagos teljesítménycsökkenés a kompenzált tesztek esetében 55 %
(16. Melléklet) .

A fentiekből következik, hogy a nehezedő tesztek kompenzálása szignifikánsan hozzájárul
a szűrőképesség hatékonyságának növeléséhez. Vizsgálataim másik eredménye, hogy a vörös
és zöld teszteredmények összehasonlításával protan illetve deutan színtévesztő szétválasztás
végezhető. (7. Tézis, 74. old.)

6.6 ábra: Protan (a.) és deutan (b.) színtévesztők nehezedő pszeudoizokromatikus teszteken
elért eredményei

6.3.2 A P15 ábrák tesztelése

Protan
Tévesztés Bizonytalanság

Kompenzálatlan Kompenzált Kompenzálatlan Kompenzált
Átlag 37 57 25 17
Átlag szórása 0,66 0,65 0,39 0,26
Tévesztések számának növekvése 20 -8

Deutan
Tévesztés Bizonytalanság

Kompenzálatlan Kompenzált Kompenzálatlan Kompenzált
Átlag 20 31 15 15
Átlag szórása 0,32 0,49 0,26 0,29
Tévesztések számának növekvése 11 0

6.8 táblázat:  A P15 tesztek eredménye színtévesztők esetében

A 6.8 táblázat foglalja össze a P15 tesztek vizsgált eredményességét világosság-észlelet
kompenzációval és nélküle. Az átlag a felismert illetve bizonytalanul (esetleg csak egy
szimbólumot) felismert tesztek számát jelöli. A világosság-észlelet kompenzálás
következtében a vártnak megfelelően növekedett a tévesztések és a bizonytalanságok száma a
kompenzált és kompenzálatlan tesztek között. Ezt jelzi a protan és deutan tévesztések
számának 20-al illetve 11-el történő növekedése a világosság-észlelet kompenzálás hatására.
Mindez megelégedésemre, a szórások lényeges változása nélkül jött létre.

Ha megvizsgáljuk a tesztábránként nyújtott teljesítményeket, több olyan tesztábrát is
találhatunk, amelyek szignifikánsan alkalmasak protan-deutan szétválasztásra (17. Melléklet).
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A diagramokon több 100 %-os illetve közel annyi találattal rendelkező tesztábra látható. Azok
a tesztábrák, amelyek kizárólag csak az egyik mért csoportra jellemzőek és a
szignifikanciájuk miatt diagnózis felállítására is alkalmasak, azok a „34” illetve a „54” protan,
illetve az „29” és a „60” deutan színtévesztésről tanúskodó tesztábrák. Ha a 15 ábrából csak
ezeket az ábrákat ismerik fel a színtévesztők, akkor ebből következtetni lehet a színtévesztés
típusára. (7. Tézis, 74. old.)

6.3.3 Kvantitatív osztályozás az új tesztek segítségével

A világosság-észlelet kompenzált tesztek hatékony színtévesztést szűrő és protan-deutan
szétválasztó képességét az előbb mutattam ki. Ha viszont az a kérdés, hogy az előbb említett
kvalitatív osztályozás mellet képesek-e a tesztek kvantitatív osztályozásra, akkor célszerű
összehasonlítani a színtévesztők teszteken elért eredményességét a világosság-észlelet
azonosság bRG paraméterével, amely esetleg a színtévesztés súlyosságának fokmérője lehet.

Az összehasonlítás elvégezhető azon hipotézist szerint, hogy a világosság-észlelet
azonosság meredekség távolodva a normál színlátók egyenesétől a színtévesztés súlyosságára
(az érzékenységi görbék eltolódásának mértékére) is utalhat. Hipotézisemet alátámasztja a
világosság-észlelet azonosság vizsgálat anomaloszkóphoz hasonló működése.

A 6.7 ábrán látható diagramon üres oszloppal a bRG,rel paramétert ábrázoltam, amely a
színtévesztő vörös-zöld világosság-észlelet egyenesének normál egyenestől való relatív
távolságát jelenti. Ennek a színtévesztés súlyosságra utaló mennyiségnek alapján sorba
rendeztem külön-külön a protan és deutan személyeket. A színtévesztés súlyosságának ilyen
értelmezés szerint felállított sorrendjét a vízszintes tengelyen jelöltem.

6.7 ábra: Protan- és deutan színtévesztők korrigált pszeudoizokromatikus teszten elért
eredményeinek a világosság-észlelet azonosság bRG paraméterével történő relatív

összehasonlítása

A bRG paraméterrel meghatározott súlyosság-sorrendben korreláció figyelhető meg a
bRG,rel paraméter a P15 és a nehezedő teszt között, ami biztató arra nézve, hogy kvantitatív
mérésre is alkalmazhatóak legyenek a tesztek. A korreláció protan esetben az első hat, deutan
színtévesztőknél pedig az első három tesztszemélynél figyelhető meg. A többi esetben sajnos
nem követi a teszteredmény a bRG,rel paraméter szerinti sorrendet.

A vizsgálati eredmények több mint 50 %-ánál kimutatható korreláció biztató lehet egy
kvantitatív teszt létrehozásához. Azonban ehhez olyan klinikai méretű tesztek szükségesek,
mint pl. az anomaloszkópok kalibrálásához szükséges több 10.000 tesztszemélyes mérések.
Ennek elvégzésére számomra sajnos nem nyílt lehetőség.
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7. Konklúziók levonása, tézisek felállítása

7.1 Konklúziók összefoglalása

7.1.1 A CRT monitorok kalibrációja

A CRT monitorok kalibrálásához kifejlesztett gamma és CT mérő műszer teljesíti a vele
szemben támasztott elvárásokat. Az lin-log + MSE módszer legfeljebb 0,4%-os relatív
hibával tudja mérni a gamma együtthatókat. Bebizonyosodott, hogy a lin-log és az MSE
együttes alkalmazásán alapuló gamma együttható-számítási módszer egyenértékű más
gamma-paraméter meghatározási módszerekkel.

A spektroradiométer nélküli színhőmérsékletet mérő módszer is igazolta az elmélet
gyakorlatba való átültetését. A mérési eredményeket spektrum analízissel és más műszer
mérési eredményeivel összehasonlítva a kifejlesztett műszer elégséges pontosságúnak ítélhető
(relatív mérési hiba kisebb mint 0,36% ).

7.1.2 Világosság-észlelet egyeztető módszerek

A világosság-észlelet egyeztető vizsgálatok pszeudoizokromatikus tesztek kompenzálására
történő alkalmazása szükségessé tette a világosság-észlelet azonosság függvény bevezetését.
A függvény alkalmazhatóságát pedig az elvégzett összes világosság-észlelet- és kompenzált
teszt igazolta.

A MAM módszeres mérések negatív tapasztalata szükségessé tette az MMAM teszt
kifejlesztését, amely pontosabb és könnyebben megoldható. A hat világosság-észlelet
egyeztető módszer normál színlátókon történt tesztelése az MMAM módszer hatékonyságát a
többi elé helyezte. Kimutattam, hogy a vizuális fénysűrűség egyeztető módszerekkel
(MMAM, MF, MDB) meghatározott világosság-észlelet azonosság egyenesek átszámítása
DM típusú azonosság egyenesekre Brücke-Bartley korrekciós függvényekkel történhet. A BB
effektust MMAM módszerre illesztve humán vizsgálatokkal megmértem és így a
pszeudoizokromatikus tesztábrák világosság-észlelet kompenzációját megvalósíthatóvá
tettem.

Az adaptációs MMAM vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a különböző
monitoros és hagyományos adaptációs mezők szétválasztó hatással vannak a világosság-
észlelet egyenesekre. A szétválasztás statisztikai biztonsága azonban a humán tesztekkel
szemben megkövetelt biztonság felett van, így az adaptációs mező megválasztásának nincs
jelentős hatása a mérési eredményekre.

A második újonnan kifejlesztett teszt (MF+MDB) valóban ötvözi az MF és MDB
módszerek erősségeit, ugyanis az ötvözött módszer nagyobb statisztikai megbízhatósággal
rendelkezik, mint az alkotó tesztek külön-külön.

Az S módszer sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Az MMAM teszt segítségével kapott színtévesztő- és normál színlátó világosság-észlelet

azonosság egyenesek analízise megmutatta a módszer színtévesztést és protan-deutan
szétválasztást diagnosztizáló képességét.

7.1.3 CRT monitoros pszeudoizokromatikus tesztek

A tesztek létrehozásának első lépésében megvizsgáltam a színkeverés világosság-észlelet
viszonyait, a keverékszínek és a kiinduló színingerek öszzefüggésében. A célra módosított és
a szükségletekhez illesztett Helmholz-Kohlrausch vizsgálat azt mutatta, hogy az effektus
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hatása jelentős (max. 30% eltérés is lehet). Azonban az effektus matematikailag nem
modellezhető a CRT monitor minden színingerére vonatkozóan (csak mérhető), így hatását el
kellett hanyagolnom a pszeudoizokromatikus tesztek színingereinek számításkor.

A P15 és a nehezedő tesztek világosság-észlelet kompenzáció hatására nagyobb arányú
tévesztés-számot generáltak, így nagyobb biztonsággal diagnosztizálják a színtévesztést.
Emellett igazoltam, hogy mindkét teszt alkalmas a protan- és deutan színtévesztők
szétválasztására.

7.2  Tézisek

Az előző fejezetben megfogalmazott elméleti, mérési és humán vizsgálati eredmények
indokolják a következő tézisek megfogalmazását:

T1 A lin-log + MSE gamma számítási módszer, valamint a spektrális méréseket nélkülöző
CT mérő eljárás alkalmas a CRT monitorok színlátás vizsgálatra történő kalibrálására, ha
a monitor fényporainak színképe ismert. [S7]

T2 A CRT monitorok által megjelenített fénysűrűség tartományban (LR=2…40 cd/m2,
LB=1,5…10 cd/m2) az ekvivalens fénysűrűség értékei leírhatók az alábbi egyenletekkel:

amelyek világosság-észlelet azonosság egyeneseket jellemeznek. [S13, S14, S16]

T3 A Minimal Apparent Motion (MAM) eljárás továbbfejlesztésével létrehozott Modified
Minimal Apparent Motion (MMAM) világosság-észlelet egyeztető módszer
méréstechnikai szempontból szignifikánsan jobb ismétlőképességgel és kisebb relatív
hibával rendelkezik, mint a következő világosság-észlelet egyeztető módszerek: Minimum
Flicker (MF), Direct Matching (DM), Minimal Distinct Border (MDB), Minimal Apparent
Motion (MAM). [S4, S14, S16]

T4 A CRT monitor primerekkel létrehozott Modified Minimal Apparent Motion (MMAM)
típusú világosság-észlelet egyeztetéshez tartozó fénysűrűségekből a Modified Direct
Matching (MDM) módszerhez tartozó azonos világosság-észleletet kiváltó
fénysűrűségeket az alábbi egyenletekkel határozhatjuk meg:

2
MMAM,BMMAM,BDM,B

2
MMAM,GMMAM,GDM,G

2
MMAM,RMMAM,RDM,R

L0,048-L1,472-0,818L

L0,010-L1,431-0,620L

L0,025-L1,454-0,996L

⋅⋅+=•

⋅⋅+=•

⋅⋅+=•

Az egyenletek az alábbi fénysűrűség tartományok között érvényesek:
LR,MMAM=2…15 cd/m2, LG,MMAM=2…40 cd/m2, LB,MMAM=2…10 cd/m2.

T5 A vörös-zöld Modified Minimal Apparent Motion (MMAM) világosság-észlelet egyeztető
módszerrel mért világosság-észlelet azonosság egyenesek alkalmasak:
a./ színtévesztés tényének megállapítására,

• RRGRGG LbaL ⋅+=  (vörös-zöld ) és
• BBGBGG LbaL ⋅+=  (kék-zöld),
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b./ színtévesztők protan és deutan csoportokra történő szétválasztására, ahol a világosság-
észlelet azonosság egyenesek iránytangense protan esetben nagyobb, deutan esetben pedig
kisebb, mint a normál színlátók egyeneseinek iránytangense. [S4, S14, S16]

T5. ábra

T6 A CRT monitoros Modified Minimal Apparent Motion (MMAM) tesztek esetében az
alkalmazott adaptációs mező színhőmérsékletének változtatása a normál színlátók
esetében tapasztalható vörös-zöld  világosság-észlelet azonosság összefüggés
együtthatóinak (aRG, bRG) várható értékére nincs szignifikáns befolyással.

T7 A nehezedő és a P15 tipusú pszeudoizokromatikus tesztek:
a./ világosság-észlelet kompenzációt igényelnek,
b./ világosság-észlelet kompenzációt követően pedig alkalmasak protan és deutan
színtévesztés szignifikáns szétválasztására. [S6, S11]

7.3 További kutatási irányok

• A világosság-észlelet kompenzált pszeudoizokromatikus tesztek megfelelő nagyságú
(klinikai) mintán történő vizsgálata, és ezzel a színtévesztés kvantitatív diagnosztizálás
lehetőségének kutatása.

• A világosság-észlelet és pszeudoizokromatikus tesztek CRT monitornál vörös
tartományban optimálisabb spektrális tulajdonsággal rendelkező megjelenítővel (pl.
plazma monitor) történő vizsgálata.

• A P15 tesztekkel jelenleg is eredményes színlátásvizsgálati tesztsorozat folyik. Ezzel
párhuzamosan a tesztet beépítettem egy más színlátás-diagnosztikai módszereket is
tartalmazó csomagba, melynek egészségügyi hatósági (OKK) elfogadása folyamatban
van. A tesztcsomag ezáltal a magyar szemészorvosok új színlátás-diagnosztikai
módszerévé válhat.
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8. A kutatási munka összefoglalása

8.1 Összefoglaló

A hagyományos pszeudoizokromatikus tesztek normál színlátókra történt világosság-
észlelet beállítása nem veszi figyelembe, hogy a tesztek a normál színlátókhoz képest
megváltozott világosság-észlelettel rendelkező színtévesztőkön kerülnek alkalmazásra. Ez
indokolttá teszi színtévesztőnként személyre szabott világosság-észlelet kompenzált
pszeudoizokromatikus tesztek megalkotását.

A testre szabott tesztek megjelenítésére a legkézenfekvőbb megoldás a CRT monitor. Első
lépésben ezért kidolgoztam egy CRT monitor kalibrálási eljárást és műszert, amely biztosítani
képes a CRT monitor mérőműszerként való alkalmazását. A műszer képes a gamma
paraméterek és a színhőmérséklet spektroradiométer nélküli mérésére (a CRT monitor ismert
színképi teljesítmény-eloszlásának segítségével).

A tesztek világosság-észleletének kompenzálásához több világosság-észlelet egyeztető
módszert is kidolgoztam és megvizsgáltam. Az ezekkel végzett vizsgálatokat kiértékelve
végül az újonnan kifejlesztett MMAM eljárás mellett döntöttem. Az MMAM vizuális
fénysűrűség egyeztető módszerrel meghatározott világosság-észlelet azonosság függvények
BB (Brücke-Bartley) korrekcióval alkalmasak pszeudoizokromatikus tesztek MDM módszer
(Modified Direct Matching) szerinti világosság-észlelet kompenzálására. A BB korrekciót
humán vizsgálatokkal meghatároztam és a kompenzált pszeudoizokromatikus tesztekbe be is
építettem. Az MMAM módszert a fentieken kívül felhasználtam még a kompenzált teszteket
alkotó színingerek Helmholz-Kohlrausch effektusának vizsgálatára is.

A világosság-észlelet egyeztetés módszerének teljes körű megismerése érdekében
megvizsgáltam az eltérő adaptációs környezetek hatását is.

Az új típusú világosság-észlelet egyeztető módszerek (MMAM, MDM, MF+MDB, S)
kifejlesztése után módszereket dolgoztam ki a P15, és a nehezedő világosság-észlelet
kompenzált  pszeudoizokromatikus tesztek CRT monitoros megjelenítésére.

A kifejlesztett világosság-észlelet egyeztető és pszeudoizokromatikus tesztek normál
színlátókon és színtévesztőkön kerültek tesztelésre. Az elvégzett vizsgálatok alapján az
MMAM módszer külön is alkalmas a színtévesztés megállapítására, ezen belül pedig protan-
deutan szétválasztásra.

Az MMAM módszerrel világosság-észlelet kompenzált pszeudoizokromatikus tesztek
szignifikánsan jobb hatékonysággal szűrik a színtévesztést mint a kompenzálatlan tesztek.
Emellett vizsgálatokkal igazoltam, hogy ezek a tesztek protan-deutan diagnózisra szintén
alkalmasak.

8.2 Summary

In classical pseudoisochromatic tests the brightness is adjusted to normal color vision and
not to the defected brightness perception of the color deficient people, for whom tests are
basically made. Therefore there is need for an individually adjusted brightness matched
pseudoisochromatic test for each color deficient.

The CRT is an appropriate device to display these individually created tests. As a first step
I have developed a calibration method and equipment to ensure the application of the CRT as
a test instrument. This device is capable of measuring the gamma parameters and the color
temperature without the use of a spectrometer, if the SPD of the monitor is known.
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For brightness-matching compensation I have developed and examined several different
methods. After evaluating their results I have decided to work with the newly developed
method of the MMAM (Modified Minimal Apparent Motion Method). The Brücke-Bartley
corrected brightness perception uniformity curves determined with the MMAM visual
luminance matching method are applicable for the MDM (Modified Direct Mathcing) type
brightness perception compensation of pseudoisochromatic tests. I have determined the
Brücke-Bartley correction with human visual tests and built it into the compensated
pseudoisochromatic tests. I have also applied the MMAM method for the measurement of the
Helmholz-Kohlrausch effect appearing at the compensated tests’ color stimuli.

For the complete understanding of brightness-matching I have also examined the effect of
the different adaptive backgrounds.

 After developing new brightness-matching methods (MMAM, MDM, MF+MDB, S) I
worked out new solutions for the display of the P15 and the brightness compensated
pseudoisochromatic tests on CRT monitor.

The newly developed brightness-matching and pseudoisochromatic tests were tested with
with people with normal color vision and also with color deficient patients. The results show
that the MMAM method is capable of diagnosing color deficiency and separating protans
from deutans.
The with MMAM method brightness compensated pseudoisochromatic tests are able to
diagnose color deficiency significantly better than the non-compensated ones. My
measurement results proved that these tests are also applicable for protan-deutan diagnosis.
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1. Melléklet: Tesztszemélyek

1. táblázat: Normál színlátók:

Tesztszemély Életkor Diagnózis Visus
N1 24 Normál J,B -2,5D korrigált
N2 24 Normál rendben
N3 23 Normál rendben
N4 23 Normál rendben
N5 32 Normál rendben
N6 27 Normál rendben
N7 22 Normál J,B -2,0D korrigált
N8 24 Normál rendben
N9 29 Normál J,B -1,5D korrigált
N10 27 Normál J,B -0,75D korrigált

2. táblázat: Színtévesztők:

Anomaloszkóp
Tesztszemély Cso-

port Életkor Diagnózis
R/G Y

Visus

SZ1 23 Protanóp, öröklött 30 22 rendben
SZ2 25 Protanomál, öröklött 54,5 12 rendben
SZ3 23 Protanomál, öröklött 67,5 6,5 rendben
SZ4 21 Protanomál, öröklött 63,5 7 rendben
SZ5 23 Protanomál, öröklött 62,5 8,5 rendben
SZ6 25 Protanomál, öröklött 48,5 10 rendben
SZ7 25 Protanomál, öröklött 51 14,5 rendben
SZ8 22 Protanomál, öröklött 53 12 rendben
SZ9

PR
O

TA
N

25 Protanomál, öröklött 60 10,5 rendben
SZ10 25 Deuteranóp, öröklött 54,5 17 rendben
SZ11 22 Deuteranomál, öröklött 22 15,5 rendben
SZ12 20 Deuteranomál, öröklött 19,5 12 rendben
SZ13 24 Deuteranóp, öröklött 59,5 16 rendben
SZ14 23 Deuteranomál, öröklött 30 17 rendben
SZ15

D
EU

TA
N

25 Deuteranomál, öröklött 24 16,5 rendben
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2. Melléklet: Alkalmazott műszerek

Anomaloszkóp:
Gyártó: Oculus
Típus: Heidelberger Anomaloskop 47900
Gy.sz.: 4171 3911

CCD spektroradiométer:
Gyártó: Instument Systems
Típus: CAS 140B
Gy.sz.: 01514197

Diavetitő:
Gyártó: Malisix
Fényforrás típus: Narva 300W, HLW S4 - G6.35-20,  TGL 11381
Gy.sz.: 109219

Megvilágításmérő:
Gyártó: Tungsram-MTA-KFKI
Típus: Cosilux LM2
Gy.sz.: 215-87181-05/5

PC A/D átalakító:
Gyártó: National Instruments
Típus: DAQPad-1200
Gy.sz.: A52E49

Reflexiós spektrofotométer, CIE színmérő, CT mérő:
Gyártó: Avantes
Típus: Spectrocam 75 RE
Gy.sz.: 5125-495

Számítógépes CRT monitor:
Gyártó: LG
Típus: 55i
Gy.sz.: 611KG16825

Transzmissziós spektrofotométer:
Gyártó: JASCO Corp.
Típus: UV-530, Rev. 1.00
Gy.sz.: 002457641
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Primer
színingerek

x y

R 0,00 0,00
G 0,01 0,01
B 0,00 0,01

3. Melléklet: LG55i monitor specifikáció

1. táblázat: Az LG55i monitor RBG
emissziós spektruma 255 DAC értékeken
IS-CAS140B spektroradiométerrel mérve
(műszer bizonytalansága: hullámhosszra
±0,3 nm, rel. egys. ± 2,1 )

λ
[nm]

Sλ, R
[rel. egys.]

Sλ, G
[rel. egys.]

Sλ, B
[rel. egys.]

380 1,05 1,40 23,68
390 0,50 2,09 49,47
400 1,62 3,49 100,02
410 2,68 4,68 185,59
420 4,42 7,41 311,21
430 5,88 11,97 447,76
440 7,81 15,35 541,66
450 7,79 18,42 564,64
460 8,11 24,12 520,73
470 8,40 37,54 418,78
480 6,90 69,92 308,27
490 7,74 127,82 208,11
500 8,61 210,18 134,41
510 10,88 293,25 85,08
520 9,13 353,57 55,20
530 13,17 376,20 36,45
540 22,20 367,93 25,91
550 14,32 335,16 20,08
560 10,68 282,88 15,68
570 5,61 217,04 10,49
580 32,22 155,54 8,23
590 77,77 106,32 7,38
600 27,46 71,57 4,52
610 110,74 50,50 5,72
620 465,41 41,49 14,06
630 400,08 29,16 11,67
640 43,96 15,74 2,47
650 0,13 9,38 1,16
660 5,67 6,66 1,12
670 6,19 5,55 1,25
680 0,01 4,72 1,30
690 18,33 4,67 1,74
700 260,35 10,68 8,20
710 285,11 11,13 9,85
720 38,66 3,58 2,78
730 3,29 2,74 1,89
740 6,29 2,90 1,93
750 4,20 3,67 2,67
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1. ábra: Az LG55i monitor RGB emissziós
spektruma 255 DAC értékeken

3. táblázat: A CCIR 709 és EBU szabvány közti
CIE 1931 x és y eltérések [83]

R G B
x 0,61 0,30 0,15
y 0,34 0,60 0,08

2. táblázat: Az LG55i monitor CIE 1931
színességi koordinátái
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4. Melléklet: MMAM vizsgálatok normál színlátókon*

1. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aRG bRG

Teszt-
személy

aRG bRG

N1 -0,07 1,72 N1 0,19 0,01
N2 0,28 1,66 N2 0,22 0,01
N3 -0,06 1,70 N3 0,26 0,02
N4 0,00 1,72 N4 0,25 0,01
N5 0,14 1,71 N5 0,21 0,01
N6 0,13 1,69 N6 0,27 0,01
N7 0,28 1,66 N7 0,14 0,01
N8 0,30 1,64 N8 0,16 0,01
N9 0,33 1,63 N9 0,15 0,01
N10 0,09 1,69 N10 0,14 0,02
Átlag 0,14 1,68 Átlag 0,20 0,01
Szórás 0,15 0,03
Konf.
interv.
(90%)

0,08 0,02

2. táblázat: Kék→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aBG bBG

Teszt-
személy

aBG bBG

N1 0,14 1,27 N1 0,14 0,01
N2 0,58 1,25 N2 0,06 0,02
N3 0,10 1,35 N3 0,19 0,01
N4 0,10 1,34 N4 0,12 0,02
N5 0,26 1,29 N5 0,17 0,02
N6 0,23 1,33 N6 0,18 0,03
N7 0,23 1,25 N7 0,15 0,02
N8 0,54 1,24 N8 0,14 0,01
N9 0,33 1,22 N9 0,19 0,01
N10 0,44 1,27 N10 0,14 0,01
Átlag 0,29 1,28 Átlag 0,15 0,02
Szórás 0,17 0,04
Konf.
interv.
(90%)

0,09 0,02

                                                          
* BB korrekcióval
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5. Melléklet: MMAM vizsgálatok színtévesztőkön*

1. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés, protan színtévesztők

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aRG bRG

Teszt-
személy

aRG bRG

SZ1 1,26 1,97 SZ1 0,32 0,02
SZ2 0,24 2,00 SZ2 0,19 0,05
SZ3 0,44 2,08 SZ3 0,42 0,05
SZ4 0,49 1,81 SZ4 0,24 0,03
SZ5 0,69 1,85 SZ5 0,16 0,02
SZ6 0,31 1,90 SZ6 0,07 0,02
SZ7 0,37 1,94 SZ7 0,24 0,03
SZ8 0,63 1,80 SZ8 0,19 0,01
SZ9 1,66 1,86 SZ9 0,17 0,06
Átlag 0,68 1,91 Átlag 0,22 0,03
Szórás 0,48 0,09
Konf.
interv.
90%

0,25 0,05

2. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés, deutan színtévesztők

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aRG bRG

Teszt-
személy

aRG bRG

SZ10 0,14 1,49 SZ10 0,17 0,02
SZ11 -0,15 1,44 SZ11 0,16 0,01
SZ12 0,05 1,55 SZ12 0,18 0,02
SZ13 0,46 1,46 SZ13 0,23 0,03
SZ14 0,82 1,41 SZ14 0,27 0,02
SZ15 -0,46 1,44 SZ15 0,04 0,03
Átlag 0,14 1,46 Átlag 0,18 0,02
Szórás 0,45 0,05
Konf.
interv.
90%

0,23 0,03

                                                          
* BB korrekcióval
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6. Melléklet: MDM vizsgálatok normál színlátókon

1. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aRG bRG

Teszt-
személy

aRG bRG

N1 0,56 1,70 N1 0,91 0,09
N2 0,36 1,63 N2 0,00 0,00
N3 -0,43 1,74 N3 0,58 0,03
N4 0,30 1,69 N4 0,31 0,04
N5 -0,09 1,73 N5 0,51 0,01
N6 -0,22 1,77 N6 0,28 0,03
N7 0,46 1,61 N7 0,25 0,03
N8 0,29 1,64 N8 0,29 0,02
N9 0,21 1,68 N9 0,24 0,03
N10 0,12 1,66 N10 0,66 0,04
Átlag 0,16 1,69 Átlag 0,40 0,03
Szórás 0,31 0,05
Konf.90% 0,16 0,03

2. táblázat: Kék→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aBG bBG

Teszt-
személy

aBG bBG

N1 0,41 1,24 N1 0,29 0,04
N2 0,27 1,22 N2 0,00 0,00
N3 0,11 1,43 N3 0,13 0,04
N4 0,42 1,27 N4 0,20 0,02
N5 0,32 1,31 N5 0,18 0,03
N6 0,19 1,38 N6 0,11 0,03
N7 0,19 1,26 N7 0,13 0,03
N8 0,26 1,21 N8 0,09 0,03
N9 0,35 1,18 N9 0,11 0,03
N10 0,36 1,23 N10 0,22 0,03
Átlag 0,29 1,26 Átlag 0,15 0,03
Szórás 0,10 0,06
Konf.90% 0,05 0,03

2. táblázat: Világosság-észlelet függvény korrelációs együtthatói

SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 SZ5 SZ6 SZ7 SZ8 SZ9 SZ10 Átlag Szó-
rás

V→Z 0,990 0,994 0,995 0,995 0,994 0,993 0,990 0,995 0,993 0,992 0,993 0,002
K→Z 0,996 0,993 0,993 0,997 0,995 0,996 0,998 0,995 0,996 0,995 0,995 0,002
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7. Melléklet: MF vizsgálatok normál színlátókon

1. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aRG bRG

Teszt-
személy

aRG bRG

N1 -0,69 1,49 N1 0,13 0,05
N2 -0,81 1,45 N2 0,13 0,03
N3 -1,20 1,51 N3 0,11 0,04
N4 -1,19 1,52 N4 0,18 0,04
N5 -1,32 1,54 N5 0,10 0,01
N6 -1,26 1,50 N6 0,21 0,04
N7 -0,72 1,40 N7 0,06 0,01
N8 -0,78 1,42 N8 0,19 0,02
N9 -0,80 1,41 N9 0,11 0,02
N10 -0,53 1,50 N10 0,10 0,03
Átlag -0,93 1,47 Átlag 0,13 0,03
Szórás 0,28 0,05
Konf.
interv.
(90%)

0,15 0,03
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8. Melléklet: MDB vizsgálatok normál színlátókon

1. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aRG bRG

Teszt-
személy

aRG bRG

N1 0,01 1,77 N1 0,16 0,02
N2 0,63 1,64 N2 0,36 0,03
N3 0,05 1,76 N3 0,52 0,04
N4 0,05 1,74 N4 0,34 0,04
N5 -0,53 1,81 N5 0,42 0,06
N6 -0,09 1,76 N6 0,33 0,02
N7 0,46 1,67 N7 0,41 0,06
N8 0,91 1,56 N8 0,28 0,05
N9 0,27 1,65 N9 0,22 0,04
N10 0,17 1,65 N10 0,35 0,04
Átlag 0,19 1,70 Átlag 0,34 0,04
Szórás 0,40 0,08
Konf.
Interv.
(90%)

0,21 0,04

2. táblázat: Kék→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aBG bBG

Teszt-
személy

aBG bBG

N1 0,11 1,35 N1 0,12 0,03
N2 0,15 1,24 N2 0,13 0,01
N3 0,14 1,40 N3 0,20 0,05
N4 -0,05 1,45 N4 0,24 0,04
N5 0,11 1,37 N5 0,19 0,07
N6 0,27 1,35 N6 0,14 0,04
N7 0,44 1,24 N7 0,19 0,03
N8 0,49 1,15 N8 0,07 0,06
N9 0,41 1,19 N9 0,31 0,05
N10 0,22 1,26 N10 0,31 0,05
Átlag 0,23 1,30 Átlag 0,19 0,04
Szórás 0,17 0,10
Konf.
Interv.
(90%)

0,09 0,05
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9. Melléklet: MF+MDB vizsgálatok normál színlátókon

1. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy aRG bRG

Teszt-
személy

aRG bRG

N1 -1,20 1,44 N1 0,15 0,02
N2 -1,22 1,41 N2 0,25 0,04
N3 -1,28 1,45 N3 0,18 0,02
N4 -1,23 1,44 N4 0,21 0,04
N5 -1,39 1,48 N5 0,19 0,03
N6 -1,31 1,47 N6 0,15 0,02
N7 -1,22 1,41 N7 0,25 0,04
N8 -1,22 1,41 N8 0,25 0,04
N9 -1,22 1,41 N9 0,25 0,04
N10 -1,39 1,47 N10 0,14 0,02
Átlag -1,27 1,44 Átlag 0,20 0,03
Szórás 0,07 0,03
Konf.
interv.
(90%)

0,04 0,01
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10. Melléklet: S vizsgálatok normál színlátókon

1. táblázat: Vörös→zöld egyeztetés

Konfidencia
intervallumok
egyénenként

Teszt-
személy bRG

Teszt-
személy

bRG

N1 1,71 N1 0,05
N2 1,42 N2 0,05
N3 1,50 N3 0,04
N4 1,98 N4 0,12
N5 1,68 N5 0,04
N6 1,78 N6 0,09
N7 1,96 N7 0,07
N8 1,70 N8 0,11
N9 1,34 N9 0,11
N10 2,73 N10 0,03
Átlag 1,78 Átlag 0,07
Szórás 0,39
Konf.
interv.
(90%)

0,21
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11. Melléklet: Világosság-észlelet egyeztető módszerek
                      összehasonlítása

1. táblázat: Vörös→zöld világosság-észlelet egyeztető módszerek aRG együtthatójának
összehasonlítása normál színlátókon

MDM MDB MMAM* MF MF+MDB
Átlag 0,16 0,19 0,14 -0,93 -1,27
Szórás 0,314 0,403 0,151 0,28 0,07
Konf. interv. (90 %) 0,163 0,209 0,078 0,15 0,04
Konf. interv. átlagok (90 %) 0,403 0,340 0,199 0,13 0,20

2. táblázat: Vörös→zöld világosság-észlelet módszerek bRG együtthatójának összehasonlítása
normál színlátókon

MDM MDB MMAM* MF MF+MDB R S
Átlag 1,69 1,70 1,68 1,47 1,44 1,56 1,78
Szórás 0,050 0,076 0,033 0,05 0,03 0,436 0,394
Konf. interv. (90 %) 0,026 0,040 0,017 0,03 0,01 0,227 0,205
Konf. int. átlagok (90 %) 0,033 0,040 0,012 0,03 0,03 0,203 0,070

3. táblázat: Kék→zöld világosság-észlelet módszerek aBG együtthatójának összehasonlítása
normál színlátókon

MDM MDB MMAM*

Átlag 0,29 0,23 0,29
Szórás 0,103 0,172 0,173
Konf. interv. (90 %) 0,054 0,089 0,090
Konf. interv. átlagok (90 %) 0,147 0,191 0,147

4. táblázat: Kék→zöld világosság-észlelet módszerek bBG együtthatójának összehasonlítása
normál színlátókon

MDM MDB MMAM*

Átlag 1,26 1,30 1,28
Szórás 0,060 0,098 0,039
Konf. interv. (90 %) 0,031 0,051 0,020
Konf. interv. átlagok (90 %) 0,027 0,042 0,017

                                                          
* BB korrekcióval
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12. Melléklet: Az MMAM vizsgálatok összesítése*

1. ábra: Vörös→zöld MMAM egyeztetéssel szétváló protan-deutan és normál tengelyek
megbízhatósági intervallumai (a 4. és 5. Mellékletek aRG és bRG paramétereinek átlagából)

A tengelyek világosság-észlelet egyenesei:

protan -  RG L1,910,68L ⋅+=
deutan -  RG L1,460,14L ⋅+=
normál -  RG L1,680,14L ⋅+=

                                                          
* BB korrekcióval
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13. Melléklet: Brücke-Bartley effektus vizsgálati eredményei
                       10 normál színlátóval

1. táblázat: Brücke-Bartley effektus vizsgálati eredményei vörös primerre
LR [cd/m2]

Animált
tesztábra

Statikus
tesztábra Szórás Konf. Int.

(90%)
2,63 2,62 0,017 0,005
2,99 3,09 0,074 0,022
3,72 4,09 0,163 0,049
4,86 5,54 0,266 0,080
6,47 7,50 0,325 0,098
8,57 9,57 0,549 0,165
11,21 12,15 0,719 0,216
14,41 14,89 0,553 0,166

2. táblázat: Brücke-Bartley effektus vizsgálati eredményei zöld primerre
LG [cd/m2]

Animált
tesztábra

Statikus
tesztábra Szórás Konf. Int.

(90%)
2,26 2,22 0,065 0,020
3,50 3,88 0,175 0,053
5,78 7,45 0,370 0,111
9,20 12,38 0,721 0,217
13,82 17,63 1,236 0,371
19,71 23,50 1,554 0,467
26,90 29,14 3,625 1,089
35,46 37,53 2,490 0,748

3. táblázat: Brücke-Bartley effektus vizsgálati eredményei kék primerre
LB[cd/m2]

Animált
tesztábra

Statikus
tesztábra Szórás Konf. Int.

(90%)
2,40 2,42 0,022 0,007
2,70 2,83 0,059 0,018
3,15 3,34 0,096 0,029
3,74 4,04 0,148 0,044
4,49 4,85 0,243 0,073
5,40 5,70 0,268 0,081
6,48 6,74 0,245 0,074
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14. Melléklet: Adaptációs és ismétlőképességi vizsgálatok

1. táblázat: N1 tesztszemély
Konfidencia

intervallumokAdaptációs
mező aRG bRG

Adaptációs
mező aRG bRG

- -0,15 1,71 - 0,03 0,01
3500 K -0,06 1,72 3500 K 0,03 0,01
4500 K -0,08 1,72 4500 K 0,03 0,00
6500 K -0,12 1,73 6500 K 0,03 0,00
4500 K monitor -0,10 1,72 4500 K monitor 0,02 0,01
6500 K monitor -0,17 1,73 6500 K monitor 0,04 0,00
Átlag -0,11 1,72 Átlag 0,03 0,00
Szórás 0,04 0,01
Konf. interv.
(90%) 0,02 0,00

1. táblázat: N6 tesztszemély
Konfidencia

intervallumokAdaptációs
mező aRG bRG

Adaptációs
mező aRG bRG

- 0,11 1,68 - 0,03 0,01
3500 K 0,12 1,68 3500 K 0,02 0,01
4500 K 0,16 1,68 4500 K 0,04 0,00
6500 K 0,11 1,69 6500 K 0,03 0,00
4500 K monitor 0,21 1,68 4500 K monitor 0,03 0,01
6500 K monitor 0,13 1,69 6500 K monitor 0,03 0,01
Átlag 0,14 1,68 Átlag 0,03 0,00
Szórás 0,04 0,01
Konf. interv.
(90%) 0,02 0,00

1. táblázat: N7 tesztszemély
Konfidencia

intervallumokAdaptációs
mező aRG bRG

Adaptációs
mező aRG bRG

- 0,20 1,66 - 0,02 0,00
3500 K 0,32 1,66 3500 K 0,18 0,18
4500 K 0,28 1,66 4500 K 0,03 0,01
6500 K 0,21 1,66 6500 K 0,03 0,01
4500 K monitor 0,21 1,66 4500 K monitor 0,03 0,01
6500 K monitor 0,24 1,67 6500 K monitor 0,03 0,01
Átlag 0,24 1,66 Átlag 0,06 0,03
Szórás 0,05 0,00
Konf. interv.
(90%) 0,02 0,00
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15. Melléklet: HK vizsgálatok normál színlátókon

1. ábra: Türkiz alapú HK világosság-észlelet egyeztetés zöld és kék primerekkel

2. ábra: Türkiz alapú HK világosság-észlelet egyeztetés zöld és kék primerekkel
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16. Melléklet: Nehezedő tesztek vizsgálati eredményei

1. táblázat: Nehezedő kompenzálatlan pszeudoizokromatikus tesztek, normál színlátók

Tesztszemély Zöld szimbólum [%] Vörös szimbólum [%]
N1 70 69
N2 73 75
N3 69 74
N4 75 75
N5 73 76
N6 73 73
N7 73 73
N8 73 72
N9 71 72
N10 71 73
Átlag 72,1 73,3
Átlag szórása 0,7 0,8

2. táblázat: Nehezedő pszeudoizokromatikus tesztek, protan színtévesztők

Zöld szimbólum [%] Vörös szimbólum [%]Tesztszemély Kompenzálatlan Kompenzált Kompenzálatlan Kompenzált
SZ1 0 54 0 11
SZ2 0 68 0 79
SZ3 0 59 0 93
SZ4 0 9 0 24
SZ5 0 63 5 32
SZ6 0 32 65 70
SZ7 0 35 3 34
SZ8 45 52 76 91
SZ9 30 47 68 82
Átlag 8,5 46,6 24,3 57,3
Átlag szórása 5,7 6,2 11,5 10,6

3. táblázat: Nehezedő pszeudoizokromatikus tesztek, deutan színtévesztők

Zöld szimbólum [%] Vörös szimbólum [%]Tesztszemély Kompenzálatlan Kompenzált Kompenzálatlan Kompenzált
SZ10 12 22 4 7
SZ11 0 17 0 9
SZ12 0 33 1 19
SZ13 15 13 10 8
SZ14 0 38 0 27
SZ15 20 22 15 18
Átlag 7,9 24,2 5,0 14,7
Átlag szórása 3,6 3,9 2,5 3,3
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17. Melléklet: P15 tesztek vizsgálati eredményei

1. ábra: Protan színtévesztők tesztábrákra lebontott tévesztéseinek száma
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2. ábra: Deutan színtévesztők tesztábrákra lebontott tévesztéseinek száma
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18. Melléklet: Cosilux LM2 megvilágításmérő analóg
                             kiértékelő kimenete

Mini BNC csatlakozó
(az AD konverter felé)

Analóg jelű kimenet
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19. A CD-melléklet* tartalma:

CD könyvtár Tartalom Formátum

01_mellekletek
az értekézésben és mellékletben nem
szereplő mérési- és vizsgálati adatok és
statisztikai számítások

Excel

02_ertekezes a teljes értekezés mellékletekkel együtt Pdf
03_szofverek felhasznált saját készítésű szoftverek Pdf

04_angol_nyelvu_mellekletek az értekezés összefoglalásának és
téziseinek angol nyelvű fordítása Pdf

05_tezisfuzet tézisfüzet Pdf

06_publikaciok az értekezéssel kapcsolatos saját
publikációk teljes anyaga Pdf

07_szemelyes életrajzok Pdf

08_viewer_install
A Pdf és Excel dokumentumok
megtekintéséhez szükséges szoftverek
telepítő-készlete

EXE

                                                          
* A CD-mellékleten szereplő dokumentumok közvetlenül a CD behelyezését követően automatikusan induló
programmal tekinthetők meg. A programban a „CD böngészést” választva a fent összefoglalt könyvtárstruktúra
alapján található meg a kívánt dokumentum.


