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Bevezetés 
 

Az emberi látás kutatása nem mérnöki tevékenység, mondhatnák egyesek. És 

természetesen igazuk is van, hiszen kevés az olyan emberi tulajdonság, amelyet a 

tudomány mai állása egzakt módon, számértékekkel minősíteni tud. Mondhatjuk persze, 

dehogynem, az emberi test hőmérséklete 36,6 C°. Igen, átlagosan. Vannak azonban 

egészséges emberek, akik 37 C°-on élnek, nem is beszélve olyan extrém esetekről, mint a 

láz vagy a kihűlés, amelyek mérnöki szempontból már inkább a működési tartomány 

tűrésmezején kívül eső értékeknek tekinthetők, mint normális működésnek. Azonban 

ezek tűréshatára sem egzakt, pontos értékekkel nem meghatározható.  

 

Az olyan komplex emberi tulajdonságokra gondolva, mint az érzékelés vagy a 

gondolkodás, elmondható, hogy mint a mérnöki tudományokban rendesen, a működési 

folyamatok, bemeneti és kimeneti mennyiségek ismerete nélkül nem beszélhetünk a 

rendszer teljes ismeretéről és legjobb esetben is csak modellekben gondolkozhatunk. A 

gyakorlati mérnöki szempontból talán ez nem kielégítő, azonban a kutatási munkát éppen 

ez teszi izgalmassá, néhol fárasztóvá vagy csüggesztővé, gondolva olyan esetekre, mikor 

a modellszámítások homlokegyenest a mérési eredmények ellenkezőjét mutatják, vagy 

éppen nagyon is sikeressé, mikor egy jól megfogalmazott és megalkotott elmélet 

visszaigazolást nyer a gyakorlati ellenőrzés során. Így működik a kutatás a mérnöki 

tudományterületeken. Modellekkel dolgozunk és keressük azok valóságos megjelenését, 

igazolását. 

 

Akkor mégis miben különbözik az emberi tulajdonságok vizsgálata az élettelen természet 

jelenségeitől? A témával évtizedek során foglalkozók is csak több száz oldalnyi 

elmélkedés után tudnának csak „rövid” helyzetképet adni e témáról. Így e bevezetőben én 

ezt meg sem kísérlem, csupán arra a tényre koncentrálok, hogy mint gépészmérnök, 

hogyan és miért kerültem kapcsolatba az emberi színlátás kutatásával és remélem, hogy a 

dolgozatomban tárgyalt esetek, ha csak kis részleteiben is, de rávilágítanak e rendkívül 

érdekes témakör néhány kevéssé ismert jelenségére.  

 

Hasonlóan más érzékelő rendszereinkhez, a látás egy olyan különleges agyi folyamat, 

melynek teljes feltérképezését a tudomány a mai napig nem végezte el. Ismerjük az olyan 
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alapfolyamatokat, mint az érzékelő szerv, a szem felépítése és receptorainak működése 

vagy néhány idegsejt alapfunkciója, sőt a látóideg pályák elhelyezkedése. Ezen felül a 

cortex, az agy látókérgi elemeinek vizsgálata is rendkívül sok tudományos szaklapot és 

könyvet tölt meg. Azonban a rendszer megközelíthetősége, bonyolultsága, adaptív és 

kognitív képességei az egyes tulajdonságok elemzését egyelőre csak elemi szinten teszik 

lehetővé. 

 

Az emberi színérzékelés pedig, mint tulajdonság, rendelkezik az említett rendszerszintű 

komplexitás minden elemével. Érzékeljük a fényingereket a retina fotoreceptoraival, majd 

első szinten feldolgozzuk a kapott információt a retinán található idegsejtekkel és 

közvetítjük az agyi neuronok felé. A neurális folyamatok asszociációkat, tanult elemeket 

társítanak hozzá, amely információk alapján az agy végül visszacsatol az érzékelőhöz, sőt 

reakciókat generál az emberi test egyéb részeiben.  

 

Rendkívül érdekes folyamat ez. Egyes részeinek vizsgálata, mérése, mérnöki 

megközelítése új információkat adhat és ad a működéséről. Kutatási témaként elsősorban 

ezért választottam az emberi színlátás vizsgálatát, és azon belül is a színingerek 

megkülönböztetésének, a színdiszkriminációnak, valamint a színingerek azonosításának, 

azaz a színidentifikációnak tudományos megismerését. Lévén a színlátás tulajdonságai az 

ember számára mind funkcionális, mind pszichológiai szempontból kifejezetten fontosak, 

ezért célszerű ismerni, hogy mely mérhető paraméterek milyen mértékben befolyásolják, 

és miként változnak a jellemzők az olyan különleges esetekben, mint a színtévesztők 

színlátása. Célom volt megvizsgálni, hogy az ún. épszínlátók számára az egyes fizikai, 

pszichofizikai és neurális jellemzők mely észleletváltozásokban játszanak szerepet, 

valamint ugyanezen jellemzők esetén a különböző típusú színtévesztők érzékelésében 

milyen eltérő folyamatok valósulnak meg. A szakirodalom ismeretei alapján modelleztem 

az emberi színérzékelés egyes jellemzőit, majd mérési módszereket dolgoztam ki e 

jellemzőknek az emberi érzékeléstől függő vizsgálatára. Műszeres alkalmazásaim, 

melyeket kollégáim segítségével fejlesztettem, minden esetben e célokat szolgálták.  

 

Kutatási eredményeim alapján elmondhatom, hogy az emberi színdiszkrimináció és 

színidentifikáció terén szert tettem új ismeretekre, amelyeket tudományos módszerekkel 

alátámasztottam. Bízom benne, hogy ezen új ismeretek segítik majd a kutatókat, köztük 

jómagamat is, a jövőbeli kutatásokban, célul tűzve ki az emberi színlátás működésének 
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mind tökéletesebb megismerését, természetesen élve azzal az örök tudományos 

feltételezéssel, hogy nincs olyan kutatási terület, amely valaha is tökéletesen 

feltérképezhető és kielemezhető lenne. Mérnökként pedig reményemet fűzöm ahhoz, 

hogy a kapott ismeretek a gyakorlati alkalmazásokban, az embert segítő műszerekben, 

eszközökben is megjelennek, az életminőséget javítják és a tudományt előre viszik!         

 

Budapest, 2009. június 20.       

Nagy Balázs Vince 
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1 A színtan és színlátás 
 

1.1 A színtan tudományos kialakulása 
 
A színek és a színes látás nagyon régóta foglalkoztatja az emberiséget, és a témáról 

nagyon sok tudós, művész és filozófus fejtette ki véleményét. A teljesség igénye nélkül 

álljon itt egy rövid összefoglaló elődeink eredményeiről. A tudomány jelenlegi 

álláspontjáról a későbbi fejezetekben lesz szó, ami valószínűleg még az elkövetkezendő 

évtizedekben is jelentősen, ha nem is gyökeresen változhat.  

Empedoklész már az időszámításunk előtti V. században kidolgozott egy látáselméletet és 

bebizonyította, hogy a levegő nem űr. Empedoklész két színt fogadott el létezőnek: a 

fehéret és a feketét, amik a tűz és a víz megjelenési formái. A látás folyamán nem a tűz 

fehérje és a víz feketesége áramlik be a szembe, hanem maga a tűz és a víz. A szem 

tűzből, levegőből és földből épül fel, és a látás úgy jön létre, hogy a szem mintegy 

bekebelezi a dolgokat, amiket észlel, nem pedig letapogatja vagy tükrözi azokat. 

Arisztotelész az időszámításunk előtti IV. században megírta művét „A színekről” (De 

Coloribus) címmel, bár a mű eredetét sokan vitatják, és egy, a későbbi korok 

gondolkodójának tulajdonítják. Az első tudós és művész, aki a témával tudományosan 

foglalkozott, és amiről írásos bizonyítékaink is vannak, Leonardo da Vinci volt. A híres 

reneszánsz polihisztor a XV.-XVI. század fordulóján tudományos alapossággal, 

megfigyelések révén kereste a színek, a fények és az árnyékok törvényszerűségeit. Az 

volt a terve, hogy könyvet ír a művészetről, és ebben külön fejezetet szánt a 

színelméletnek.  

A XVII.-XVIII. század fordulóján Sir Isaac Newton egy szerencsés, véletlen felfedezés 

folytán fordult a téma felé. A legenda szerint éppen a szobájában lévő prizmára esett egy 

keskeny fénynyaláb az ablaksötétítő táblán keresztül. Meglepve vette észre, hogy a fehér 

fény színes fényre esik szét (1. ábra). Ezután már gondos kísérletekkel figyelte meg a 

fehér fény bontását a spektrum színeire, majd azok ismételt egyesítését. Newton a 

szivárvány színeit kiegészítette a látható hullámhossztartományban nem szereplő, de 

festékanyagként már létező bíbor színnel, és a színeket egy körön helyezte el. Ezzel 

megszületett a világ első színköre (2. ábra). 
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1. ábra - Színbontás prizmával  
 

 
2. ábra - Newton színköre  

 
A XVIII. század folyamán Le Blond frankfurti rézmetsző rájött, hogy a vörös, a sárga és a 

kék színek egymásra nyomásával a színkör minden színingerét ki tudja keverni (3. ábra). 

Ő tekinthető tehát a háromszín nyomás feltalálójának. Vele egy időben a párizsi Gautier 

is hasonló megoldásra jutott. Thobias Mayer a kitűnő göttingeni matematikus a XVIII. 

század közepén a színárnyalatok rendszerbe foglalásával ért el jelentős eredményeket. 

http://images.suite101.com/363256_com_dispersion_prism.jpg
http://images.suite101.com/363256_com_dispersion_prism.jpg
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3. ábra - Színingerkeverés háromszín nyomással (wikipedia.org) 

 

A három alapszíningert, a vöröset, a sárgát és a kéket a háromszög egy-egy sarkában 

helyezte el. A háromszög oldalain a rajta fekvő csúcsokon megjelenített színingerek 

keveréket, míg a háromszög belsejében a mindhárom alapszínt felhasználó keverékszínek 

találhatók.  

John Dalton angol fizikus és kémikus a XVIII-XIX. század fordulóján jelentős 

kutatásokat végzett a színvakság és színtévesztés területén. A vörös és zöld színingerek 

összetévesztését ma is daltonizmus néven ismeri az orvosi szaknyelv. Johann Wolfgang 

von Goethe az 1700-1800-as évek századfordulóján elmélyült kutatásokat folytatott a 

színtan témakörében. Főleg a színingerek fiziológiai-lélektani vonatkozásai érdekelték. A 

kiegészítő színingerekkel, a színes utóképekkel, a színingerek pszichológiai hatásaival 

kapcsolatos megfigyelései és megállapításai ma is helytállóak. Tanítványát, Arthur 

Schopenhauert, Goethe oktatta a színelméletre. Schopenhauer volt az első, aki szerint a 

színészlelet létrejöttében az agyműködés igen jelentős szerepet játszik. 

Hermann von Helmholtz, akit korában hatalmas tudása miatt a fizika birodalmi 

kancellárjának is neveztek, Younggal közösen megalkotta a XIX. század közepén a róluk 

elnevezett Young-Helmholtz elméletet. Ez kimondja, hogy az emberi szem a 

színingereket három különböző receptorral érzékeli, a vörös-érzékeny protosszal, a zöldre 

érzékeny deuterosszal és a kék-érzékeny tritosszal.  

Ewald Hering jelentős munkát folytatott a színlátás pszichofizikai feltételeinek 

kutatásával, a térlátással és a színérzékelő pigmentek működésével kapcsolatban.  
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1874-ben kiadott Lehre vom Lichtsinn című művében ellentmond a színingerek tisztán 

fizikai mennyiségként való értelmezésének. A környező színingerek fontosságát 

hangsúlyozza, ezáltal a színingerek relativitására hívja fel a figyelmet. 

 

A színvakság és a színtévesztés mérésére először Lord John William Strutt Rayleigh 

fejlesztett ki egy módszert és egy műszert a XIX. században. Az anomaloszkópot 

napjainkban is használják. Ő volt az első olyan tudós is, aki az ég kék színingerét is meg 

tudta magyarázni, a Rayleigh-szóródással. A XX. században felgyorsultak a színlátással 

kapcsolatos kutatások. Így rövid időn belül megvalósult az emberi szemben található 

három receptor érzékenységi görbéinek kimérése. Walraven és Bounmann 1966-ban úgy 

találta, hogy a három receptor nem csak spektrálisan, hanem érzékenységükben is eltér 

egymástól. Szerintük legérzékenyebb a protos, legkevésbé érzékeny a tritos. 

A század folyamán természetesen igény keletkezett a színingerek kvantitatív 

megközelítésére is, ezért nagyszámú színábrázolási rendszer jött létre: Munsel, Ostwald, 

RGB, CMY(K), CIE XYZ, CIE Lab, Coloroid, DIN, NCS, RAL, PDT, OCS és még 

nagyon sok más (Wenzel, 1991; Wyszecki, 2000; Ábrahám, 2006). 

 

 1.2 Az emberi színlátás 
 

Az emberi érzékelés legfontosabb szerve a szem. A külvilágból érkező információk több, 

mint 90%-a ezen érzékszervünkön keresztül érkezik inger formájában. Az így keletkezett 

érzet pedig a látóidegpályákon továbbítódik az agy felé, ahol kialakul az inger által 

kiváltott észlelet (Hurvich, 1981; Lukács, 1982).  

1.2.1 Az emberi szem szerkezete 
 

Az emberi szem gömb alakú, kb. 25 mm átmérőjű páros szerv, mely az arckoponya gúla 

alakú üregében, a szemgödörben (orbita) helyezkedik el. Adott irányba tekintve a látótér 

egészét a két szemmel kissé eltérő szög alatt, illetve eltérő nézőpontból látjuk, a két 

különböző képből központi idegrendszerünk állít össze egy térbeli hatást keltő képet 

(Fonyó, 1999).  
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4. ábra - Az emberi szem felépítése (Samu K, 2006) 

 

A szemgolyót körülvevő izom, mely hat izomkötegből áll, gondoskodik szemünk 

összehangolt mozgatásáról. A külvilágból érkező fénysugarak a szaruhártyán (cornea) 

keresztül jutnak be a szembe, onnan a csarnokvízen (humor aquaeus) és a 

szivárványhártyán (iris) lévő rekeszen (pupilla) keresztül a szemlencsén törnek meg (4. 

ábra). A pupilla mérete befolyásolja a bejutó fényinger mennyiségét, illetve rekeszként 

funkcionálva, mérete közvetlenül látásunk élességére is hatással van. A látás élességét, 

vagyis a megfelelő fókusztávolságot a rugalmas szemlencse görbületét módosító 

sugárizom (musculi ciliares) feszülési állapota határozza meg. A szem teljes optikai 

rendszerének törőereje 63,58 dioptria – a cornea ehhez 43,05 dioptriával, a nyugalmi 

állapotú lencse 20,53 dioptriával járul hozzá –, melytől egészen kicsi eltérés is súlyos 

látási zavarokat okoz (Fonyó, 1999).  

 

A szemlencse (lens crystallina) belső oldalán újra megtörve és az üvegtesten (corpus 

vitreum) áthaladva a fénynyaláb eljut a szem belső falát nagyrészt borító ideghártyáig 

(retina). Az érhártya (choroidea) az ideghártyán kívül a szemgolyó falában elhelyezkedve 

biztosítja a retina anyagcseréjét. A szemgolyó burkát az ínhártya (sclera) alkotja. A 

retinának a pupillával szemben elhelyezkedő ellipszis alakú területére, a sárgafoltra 

(macula lutea) történik a fénysugarak leképezése. A sárgafolt a retina fényingerekre 

legérzékenyebb területe, itt találhatók a fényérzékelő sejtek a legnagyobb sűrűségben. A 

sárgafolt közepén lévő kis bemélyedés a látógödör (fovea centralis), amely az éleslátás 

helye (Sobotta, 1998). 

A fényérzékelő sejteknek (receptor) két típusa van: csapok és pálcikák, melyek a 

retinarétegben keverten helyezkednek el. A csapok a nappali világosságra érzékenyek, 

különböző hullámhosszokra eltérően reagálnak. Legnagyobb számban a sárgafolt 
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területén helyezkednek el és a retina széle felé számuk fokozatosan csökken. A pálcikák a 

világosság különbségre érzékenyek és a retina széle felé fokozatosan sűrűsödnek.  

A látógödörtől az orrnyereg felé mediálisan kb. 4 mm távolságban lép ki a szemgolyóból 

a kb. egymillió idegrostot tartalmazó látóideg (nervus opticus). A látóideg belépési helye 

a látóidegfő (discus nervi optici), ahol nem helyezkednek el csapok és pálcikák. Ez a 

terület, az ún. Mariotte-féle vakfolt (macula coeca), nem érzékel fényingereket. 

 

1.2.2 A retina 
 

Az emberi szemben (5. ábra) a színlátás számára legfontosabb terület a retina vagy 

ideghártya. Az ideghártya az a receptormező, ahol bonyolult neuronkapcsolódási 

rendszeren keresztül jut el az információ agyunk látókérgéhez. A retina néhány század 

milliméter vastagságú hártya, mégis tíz jól elkülöníthető neuronrétegből áll. 

 

5. ábra - A retina vázlatos metszete, csapok és pálcikák (Samu K, 2006) 

1.2.3 Fotoreceptorok 
 
A retinán találhatók az agyba vezető idegszálak idegvégződései. A retina legfelső 

rétegében találhatjuk a látható fényingerek érzékeléséért felelős idegsejteket: a vékony, de 

hosszabb pálcikákat, és a vastagabb, de rövidebb csapokat. A csapok és a pálcikák 

egymással keveredve helyezkednek el a retinán (5. ábra) nem egyenletesen rendeződve. 

Az ún. sárgafolt környékén, a látómező közepén csak a színingerekre érzékeny csapokat 

találunk. A retina széle felé haladva a csapok száma csökken, helyüket a fényerősség-
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különbségre érzékeny pálcikák veszik át (Kayser, 1996; Szentágothai, 1997; Fonyó, 

1999). 

Alapvető különbség a két receptorfajta között, hogy amíg pálcikák a szürkületi látást 

segítik elő, tehát világosságkülönbségre fokozottan érzékenyek, addig a csapok a nappali 

látásnál jutnak szerephez, és a színlátásra differenciálódtak. A csapoknak három típusát 

különböztetjük meg. Az első (Protos) főleg a látható hullámhossztartomány hosszú 

hullámú tartományára, a második (Deuteros) főleg a közepes hullámhosszakra, míg a 

harmadik (Tritos) a rövid hullámhosszúságú tartományra érzékeny (6. ábra). 
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6. ábra - A tritos – s(λ), deuteros - m(λ) és protos - l(λ) spektrális érzékenysége 

(Sharpe, Stockman - cvision.ucsd.edu) 
 

A három különböző csap Stockman és Sharpe adatai alapján rendre a tritos (S – short = 

rövid hullámhosszon), amely 441 nm-en a kék színingerekre, a deuteros (M –medium = 

közepes hullámhosszon), amely 541 nm-en a zöld színingerekre és a protos (L – long = 

hosszú hullámhossz), amely 566 nm-en a vörös színingerekre mutat legnagyobb 

érzékenységet. Az agyi színészleletet egyszerre legalább két különböző csap, de általános 

esetben mindhárom érzékelő különböző mértékű ingerlése határozza meg (Sharpe, 1999; 

Stockmann, 1999). 

 

A háromféle csap nem csak spektrális érzékenységében különbözik egymástól, hanem 

anatómiailag is elkülöníthetőek. Az egymáshoz felépítésében hasonló protostól és 

deuterostól a tritos lényegesen különbözik. Ezek száma is lényegesen kevesebb, mint a 

másik kettőé, relatív sűrűségük főként a sárgafolton kisebb. A csapok adaptációs 

mechanizmusa teszi lehetővé, hogy különböző megvilágítások mellett a színingereket 

l(λ) 
 m(λ) 

s(λ) 
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közel azonosan érzékeljük. Az S csapok adaptációs folyamata lassabb, ezért nem vesznek 

részt az akromatikus látásban, valamint a kontúrok felismerésében is kisebb szerepük van.  

 

Az adaptációs mechanizmus a protos, deuteros és tritos típusú csapokban egymástól 

függetlenül, külön-külön is működik a pálcika adaptációhoz hasonló módon. Az 

adaptáció mechanizmusát a receptorok pigment anyagának folyamatos bomlása és 

újratermelődése hozza létre. Ez a működési mechanizmus teszi lehetővé, hogy kis 

fénysűrűség esetén, amikor kevés foton érkezik a receptorokra a fényérzékeny pigmentek 

mennyisége megnövekszik, és így el tudják nyelni az összes beérkező fotont. Amikor sok 

foton ingerli a receptorokat, akkor a pigmentek mennyisége csökken, és így a fotonok 

elnyelésének valószínűsége szintén csökken. A folyamat végén mindig éppen annyi 

pigment van a receptorban, amennyi az optimális látási körülményekhez szükséges. 

Ha mindhárom receptor egyforma nagyságú ingert kap, akkor az észlelet fehér lesz. 

Minden más ingerlési szintnél valamilyen szín észlelete jön létre. Nappali 

fényviszonyoknak megfelelő fénysűrűségű ingerek esetén (~30-3000 cd/m2) a 

megvilágított felszínen egy ép színlátású egyén körülbelül 160 színárnyalatot képes 

érzékelni a látható hullámhossztartomány monokromatikus színingereit vizsgálva. Ezek 

keverékéből, sötét és világos árnyalataiból összesen körülbelül négymilliót. Extrém 

fénysűrűségek esetén megszűnik az árnyalatok közötti diszkriminációs képesség és a 

színlátás képessége jelentősen lecsökken (von Kries, 1970). 

 

A legbelső réteg a pigmenthám réteg, és ez alatt helyezkednek el a látóideg – végződések 

(receptorok) végződéseikkel a felső rétegbe nyúlva. A receptorokból induló sejtnyúlvánok 

(axonok) az alsóbb rétegben lévő elsődleges neurális sejtekhez (horizontális sejtek) 

kapcsolódnak, majd a bipoláris sejteken keresztül a ganglionáris sejtrétegbe jutnak. A 

horizontális és a bipoláris sejtek között horizontális átkapcsolásokat valósítanak meg az 

unipoláris amacrine sejtek. A ganglion sejtek opticus neuronjai az utolsó rétegben 

alakulnak össze idegrostkötegekké, majd továbbiakban, a látóidegfőben összefutva a 

nervus opticust alkotva futnak tovább az agyba. A retinán elhelyezkedő pálcikák száma 

kb. 110-130 millió, míg a csapok száma kb. 7 millió (Fonyó, 1999). 

A pálcikák érzékenysége lényegesen nagyobb, ezért a kisebb intenzitástartományban 

érvényesül hatásuk, viszont egy intenzitásküszöbnél telítődnek, azaz elvesztik a látásban 

nyújtott szerepüket. Maximális érzékenységük 510 nm körül van, azaz sötétben és 
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szürkületben ezt a zöldes árnyalatot látjuk legvilágosabbnak. Szürkületben és sötétben 

látáskor, amikor a pálcikák dolgozzák fel a képet, minden objektumot szürkének látunk. 

Ennek oka az, hogy a pálcikák nem differenciáltak a spektrális érzékenységükben. 

Mérések alapján az a legkisebb fényteljesítmény, amelyet a sötétre teljesen adaptált szem 

észlelni képes, kb. 2*10-17 W, ez zöld sugárzás esetén másodpercenként kb. 50 fotont 

jelent. 

A csapok száma három különböző spektrális érzékenységű csapból áll össze. A nappali 

világosságban, amikor a pálcikák nem, csak a csapok vesznek részt a látásban, a szem 

világosság érzékenységi görbéjének (V(λ)) eredő maximuma 555 nm, ez megegyezik a 

Nap (központi égitestünk) spektrális sugárzási teljesítményének maximumhelyével 

(Ábrahám, 1998). Ugyanakkor az esti látás V’(λ) függvényének maximuma 507 nm-nél 

található és ez az éjszakai hold- és csillagfények kékesebb teljesítmény eloszlásának felel 

meg.  

1.2.4. Az opponens csatorna elmélet 
 
Az emberi szembe jutó fényinger által keltett érzet a fotoreceptorok érzékenységi 

függvényeinek megfelelően keletkezik (1). l(λ) a hosszú hullámhosszú, m(λ) a közepes 

hullámhosszú és s(λ) a rövid hullámhosszú tartományra érzékeny receptorok 

érzékenységi függvénye (Sharpe, 1999; Ábrahám, 2006). Az elmélet integrálszámítással 

határozza meg az érzékenységi függvényekből az ingereket: 
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ahol ϕ(λ) a szembe jutó fényinger spektrális eloszlása, l(λ), m(λ) és s(λ) pedig rendre a 

protos, deuteros és tritos hullámhossz szerinti érzékenységi spektrális eloszlásai. 

Tudományos kutatások sokasága igazolja (De Valois, 1993; Secular, 1994; Kaiser, 1996; 

Mollon, 2003), hogy a receptorok által szolgáltatott információk az agyban összegzéssel, 

matematikai eljárás segítségével alakulnak át. Az agy a beérkező L, M, S jelekből képzi 

az úgynevezett opponens csatornajeleket (7. ábra). Már az 1960-as években 

mikroelektródás agyi vizsgálatok (De Valois, 1967) kimutatták, hogy az emlősök agyának 
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LGN (Lateral Geniculate Nucleus) területén, ahol az optikai idegpályák kereszteződnek, 

az egyes receptor sejtek jelei pozitív vagy negatív előjellel kapcsolódnak össze. A legtöbb 

kutatás ezt a Hering-i opponencia bizonyítékának tartja, bár a tökéletes megfelelés nem 

egyértelmű (Mollon, 2003). 

 

7. ábra – Az opponens csatorna elméletben szereplő jelfeldolgozás vázlata 

(colourware.co.uk) 

A ganglion sejtek egyik típusa a CRG = L - M, a másik a CBY = S - (L + M), a harmadik 

pedig az V(λ) = 1,7 * L + M jelátalakítást hajtja végre (Sharpe et al. 1999; Ábrahám, 

2006). A CRG-t és a CBY-t kromatikus, míg a V(λ)-t akromatikus csatornajelnek nevezzük. 

(8. ábra) 

 
 

8. ábra - A két kromatikus, valamint az akromatikus csatornajel 
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1.3 A színtévesztés 
 
A jellemző színtévesztés az ún. öröklött színtévesztés (Palmer, 1999; Deeb, 2006), 

amelynek hátterében genetikai okok állnak. A Föld férfi lakosságának mintegy 8%-a, míg 

a nők mintegy 0,5% színtévesztő, ez körülbelül 210 millió embert jelent, eltérő földrajzi 

eloszlásban (Ábrahám, 2006). Az arány azért eltérő, mert a színtévesztésért felelős gén az 

X nemi kromoszómában van jelen. A férfiak X és Y kromoszómákat hordoznak 

magukban, míg a nők X és X kromoszómákat. A nők nagyobb védettségét az okozza, 

hogy a két X kromoszóma közül általában az anomáliamentes dominál, így az esetek 

túlnyomó többségében nem lépnek fel a hibás kromoszómában lévő genetikus 

betegségek. Férfiak számára ez azért kedvezőtlen, mert az apától származó Y mellé az 

anyától bármely X kromoszómát örökölheti. Ha a hibásat örökölte, még ha anyja nem is 

színtévesztő, az utód akkor is színtévesztő lesz. Hasonlóan a például a vérzékenységhez, a 

színtévesztés is a férfiakra jellemző genetikusan öröklődő anomália. 

1.3.1 A színtévesztő csoportok 
 

Általánosan a rendellenes színlátókat három csoportba soroljuk (Rayleigh, 1881): 

- monochromátok 

- dichromátok  

- rendellenes trichromátok 

Rayleigh rendszerezése szerint megkülönböztethetünk anomális színlátókat 

(színtévesztőket, anomális trichromátokat), melyeket három csoportba sorolhatjuk: 

- Protanomálok, akik a Nagel-féle anomaloszkópon (Nagel, 1907) 

az R/G 50 (vörös/zöld arány) értéket állítanak be. Ők a vörös színingerekre az 

átlagnál kisebb érzékenységet mutatnak, illetve a vörösben máshol van a 

telítettségi pontjuk. 

- Deuteranomálok azon színtévesztők, akik R/G 50 értéket állítanak be. Ők a zöld 

színingerekre mutatnak az átlagnál kisebb érzékenységet, illetve a zöldben máshol 

van a telítettségi pontjuk. 

- Tritanomálok, akik a kék színingerekre mutatnak kisebb érzékenységet, illetve 

kékben máshol van a telítettségi pontjuk. 

Az anomális trichromátok rendellenességének oka az, hogy a fotoreceptorok egyikének 

spektrális érzékenységi görbéje az épszínlátókétól jelentősen eltér (9. ábra).  
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9. ábra - A leggyakoribb receptor érzékenységi függvény eltolódások (Ábrahám, 2006) 

 

A dichromátoknak (színvakok) Rayleigh szerint három változata van: 

- Protanópok azok, akik a látható hullámhossztartomány hosszabb hullámhosszú 

vörös végére érzéketlenek, valószínűleg nincsenek vörösérzékeny csapjaik. 

- Deuteranópok, akik a látható hullámhossztartomány zöld tartományát nem 

érzékelik és nincsenek zöld érzékeny csapjaik (9. ábra). 

- Tritanópok azok, akik a látható hullámhossztartomány rövidebb hullámhosszú kék 

végére érzéketlenek és valószínűsíthetően nincsenek kékérzékeny csapjaik. 

 

J.D. Hurvich (1957) hasonlóképpen - mint Rayleigh - a Nagel - féle anomaloszkópos 

eredményekből alakította ki a színtévesztők csoportjait: 

- Shifted anomal (eltolódott anomál), akinek a pigmentjeinek az érzékenységi 

görbéi eltérnek a normálistól (Rayleigh-féle rendszerben protanomál, illetve 

deuteranomál). 

- Reduced responsiveness (csökkent érzékenységű) az a színlátó, aki az 

anomaloszkópon nagyon nagy bizonytalansággal állítja be az R/G arányt. 

- Neuteranomália azon színtévesztők csoportja – Hurvich szerint – akik az 

anomaloszkópon az R/G arányt úgy képes beállítani, mint az épszínlátók, viszont 

nagy bizonytalansággal teszi ezt (az életben ez a színtévesztő az egymáshoz közeli 

árnyalatokat téveszti el egy színkategórián belül).  
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Ábrahám és Wenzel (Wenzel, 1991; Ábrahám, 1996) vizsgálataiban a színtévesztés a 

csapok érzékenységi görbéinek az eltolódásában jelenik meg úgy, hogy egy adott 

színtévesztés esetén csak az egyik csaptípus érzékenysége változik, mégpedig a görbének 

a másik csaptípus irányába való eltolódása formájában. Az így módosult görbe alakja 

nem változik, tehát minden egyes értéke ugyanolyan mértékben tolódik. Az emberi 

színlátásban az ötnanométeres hullámhossz eltérés már kellően érzékelhető változást 

jelent, ezért tíz színtévesztő kategóriát definiáltak. A csoportok megadása az érzékenységi 

görbék eltolódásának mértéke szerint történt attól függően, hogy 5, 10, 15, 20 ill. 25 

nanométerrel tolódott el az átlagos épszínlátóétól: 

Protos érzékenységének eltolódás mértéke szerinti kategóriái: 

l5 - gyenge protanomál 

l10 - enyhe protanomál 

l15 – közepes protanomál 

l20 – súlyos protanomál 

l25 – extrém protanomál 

Deuteros érzékenységének eltolódás mértéke szerinti kategóriái: 

m5 - gyenge deuteranomál 

m10 – enyhe deuteranomál 

m15 – közepes deuteranomál 

m20 - súlyos deuteranomál 

m25 – extrém deuteranomál 

A 25 nanométeres eltolódás tulajdonképpen már a két (L és M) érzékenységi görbe 

egymásra kerülését eredményezi, gyakorlatilag tehát az ilyen mértékű eltolódás az egyik 

csaptípus funkcionális eltűnéséhez vezet, amelyet már anópiának, azaz színvakságnak 

tekinthetünk. Természetesen itt csak részleges színvakság értendő, hiszen két 

színérzékelő csap továbbra is működik, a két jel azonban már nem tudja megadni az 

összes színészlelethez szükséges kombinációt. Az érzékenységi görbék lehetséges 

eltolódás mértékéről, kombinációiról napjainkban is folyamatos kutatások folynak (Deeb; 

2006; Ábrahám, 2006). E dolgozat során a bemutatott öt nanométerenkénti eltolódási 

eseteket veszi alapul az érzékenységi görbék számításánál a fehér adaptációt véve 

figyelembe. 

 

A színtévesztők csatornagörbéi az eltolódott receptorjelek alapján számíthatók (Nagy, 

2000, Ábrahám, 2006). A hullámhossz szerinti eloszlást az egyes protanomál ill. 
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deuteranomál súlyossági fokozatokra mutatják a 10.l és 10.m ábrák. Látható, hogy a CRG 

jel mutat jelentős csökkenést mindkét típusnál a receptor érzékenységi görbék 

eltolódásával. 

 
10. ábra – Anomális trikromátok csatornagörbéi 

(l - protanomál esetek;  m - deuteranomál esetek; a súlyossági fok nyilakkal jelölve) 
 

1.4 A színlátás vizsgálatának módszerei 
 

1.4.1 Pszeudoizokromatikus táblák 
 
A legalapvetőbb színtévesztés vizsgáló eljárások egyike. A köznyelvbe a „pöttyös ábrák” 

vagy „babos-könyv” néven került (Birch, 1993). Három elterjedt formája létezik az 

Ishihara-, Velhagen- és Rabkin táblák. A vizsgálati módszer viszonylagos durva szűrését 

jellemzi, ha a vizsgált alany legfeljebb csak két hibát ejt, akkor még nem színtévesztő. Ha 

e felett van, akkor színtévesztő, de teljes biztonsággal nem állapítható meg a színtévesztés 

típusa. Nagyon elterjedt vizsgálati módszer, könnyű kezelhetősége, egyszerű 

kiértékelhetősége és relatíve kicsi anyagi vonzata miatt. 

A pseudoisochromatikus ábrákból négyféle típust készítettek: 

1. (11. ábra /a) átváltozó ábra: a normál színlátó lát egy számot, míg a színtévesztő 

ugyanazon helyen egy másikat. 

2. (11. ábra /b) eltűnő ábra: a normál színlátó látja a számot, de a színtévesztő 

azonban nem látja pontosan. 

3. (11. ábra /c) rejtett szám ábra: a normál színlátó nem lát semmilyen konkrétumot, 

de a színtévesztő látja a számot. 

4. (11. ábra /d) diagnosztikai ábra: kifejezetten vörös-zöld érzékenyek kiszűrésére 
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11. ábra - Pszeudizokromatikus ábrák (Samu, 2006) 

1.4.2 D15 Farnsworth teszt 
 
A színdiszkrimináció képességet vizsgáló Farnsworth D15 tesztben (12. ábra) a 

színezetben és telítettségben eltérő színingerek szerepelnek, amelyek sorrendje ad 

információt a színtévesztésről és annak típusáról. A korongokon található színingerek 

izoluminánsak, így a normál színlátó személyek egyforma világosságúnak látják (Birch, 

1993). A vizsgált személynek 14 színes korongot kell megfelelő sorrendben kiraknia, 

miután a korongokat a vizsgáló összekeverte. A kiindulási korong rögzítve van, ehhez 

kell a vizsgált személynek a hasonlóság elve alapján rendeznie a többit. A kirakott 

színsorozatot az értékelőlapon feltüntetjük. Az eredetitől különböző sorrendek egy-egy 

színtévesztés típust reprezentálnak. A színek kiválasztásánál szempont volt, hogy a 

különböző típusok egy-egy konfúziós egyenesére két szín essen. A D15 teszt kiszűri az 

egyetlen csap receptor sejttel látókat, mivel ők a korongról visszaverődő fényingerek 

világossága alapján teszik sorrendbe a korongokat. 

 

12. ábra - Farnsworth D15 teszt (www.opt.uh.edu) 
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1.4.3 Farnsworth 100-Hue teszt 
 
A Farnsworth 100-Hue tesztben (13. ábra) a D15 teszthez hasonló, itt azonban közel 100 

db korongot kell sorba rendezni (Birch, 1993). A korongokat 4 dobozban helyezték el. A 

színsorozatokat a Munsell-féle színábrázolási rendszer alapján válogatták ki úgy, hogy 

világossági (value) és színezetdússági (chroma) értékük azonos legyen. 

 

13. ábra - Farnsworth 100-Hue teszt (www.colormanagement.com) 

1.4.4 Anomaloszkópok 
 
Az anomaloszkóp (Nagel, 1907; Ábrahám, 2006) a színlátás vizsgálat egyetlen 

nemzetközileg általánosan ismert és elfogadott műszeres módszere. Az egyes 

színtévesztés típusok durva megkülönböztetésére készült. Vizsgálatok alapján azonban 

kijelenthető, hogy a megfelelő diagnózist nem minden esetben képes felállítani és 

monokromatikus ingerei miatt nem alkalmas a színlátás korrekció ellenőrzésére 

(Ábrahám, 2006).  

A különböző anomaloszkóp típusok elvi felépítése azonos, különbségek csak az általuk 

használt hullámhosszakban és mérési eljárásokban lehetnek. Minden típusban egy 

fényforrás egy kör alakú kettéosztott területre vetíti a vizsgált színingereket. A műszer 

látómezejének egyik felében monokromatikus sárga sugárzás világít, és ehhez kell a 

vizsgálandó személynek a másik félben monokromatikus vörös és monokromatikus zöld 

színingerekből kikeverni egy olyan sárga színingert, amit a monokromatikus sárgával 

megegyezőnek talál (14. ábra). 
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14. ábra - Az anomaloszkóp látómezejének különböző beállításai (Samu, 2006) 

A modern műszerek a színadaptáció elkerülésének érdekében 10 másodpercenként fehér 

ingert vetítenek be (Ábrahám, Wenzel, 1995). A beállított keverékek természetesen 

különbözőek a színtévesztőknél és az ép színlátóknál. 

A diagnózist a következők alapján állítja fel: Protanomálok több vöröset, deuteranomálok 

több zöldet állítanak be a sárga színinger kikeverése során. Protanópok és deuteranópok a 

teljes tartományban egyezőnek látják a látómező két felét. 

A mérés kiértékelését segíti a műszer oldalán feltüntetett kiértékelő diagram (15. ábra), 

amelyen egy fénypont jelöli az aktuális beállítást. 

 

15. ábra - A Heidelberger anomaloszkóp kiértékelő felülete 

Modern anomaloszkópokban már digitális eredménykiértékelés van. Az automatizált 

mérési folyamat után összegzi a beadott eredményeket és felállítja a diagnózist. 
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1.4.5 A színidentifikáció klasszikus vizsgálata 
 
A színtévesztés vizsgálatok során a színidentifikáció, azaz az egyes spektrális eloszlások 

helyes felismerésének mérése csak speciális esetekben szükséges. Ilyen például az egyes 

szakmák specifikus színingereinek felismerése alkalmassági teszten. 

Lényegesen nagyobb szerepet kaphat a színingerek felismerése akkor, ha az egyes 

színtévesztő típusokat külön-külön vizsgáljuk és meg szeretnénk tudni, hogy e típusok 

közül melyik alkalmas például a biztonságos járművezetésre. Jelenleg mindössze a 

pszeudoisochromatikus tesztek alapján döntenek az orvosok a színlátás alkalmasságáról, 

holott vannak olyan színtévesztők, akik a teszten rosszul teljesítenek, holott bizonyos 

színlátási feladatokra alkalmasak lehetnek. Az ő esetükben lényeges az egyes színingerek 

felismerésének és megkülönböztetésének vizsgálata.  

A színtévesztők korrekciójának ellenőrzésében alapvetően fontos a színingerek 

felismerésének ellenőrzése. A jelenleg ismert korrekciós eszközt, a színtévesztést 

korrigáló szemüveget is ilyen módon lehet teljes biztonsággal minősíteni. 

 

       
16. ábra - Színes felületek megkülönböztetésére és azonosítására szolgáló tesztek 

 

A klasszikus színlátás vizsgálatban nem került előtérbe a színidentifikáció ellenőrzése. 

Ezért e célra nem állnak rendelkezésre általánosan elterjedt eszközök és műszerek. Az 

egyes speciális esetekben a vizsgáló orvosok és optometristák eseti vizsgálati 

módszereket alkalmaznak (16. ábra). Ilyenek például a színes kártyák vagy például egy 

adott szakmára jellemző színes tárgyak (pl.: színes fonalak, vezetékek, stb.). 

  

E vizsgálati módszer hiányának pótlására illetve az újonnan felmerült igény kielégítésére, 

a színtévesztés-korrekció ellenőrzésére fejlesztettem ki a dolgozat során ismertetendő 

változtatható spektrális teljesítmény-eloszlású fényforráson alapuló színlátás vizsgáló 

műszert. 
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1.5 A hullámhossz diszkrimináció csatorna görbe alapú 
modellezése 
 
A színlátás színidentifikáció melletti másik fő alapjellemzője a színingerek 

megkülönböztetésének képessége, azaz a színdiszkrimináció. Míg a színidentifikáció az 

egyes hullámhosszak által keltett észlelet és a társított színfogalom kialakulását jelenti az 

emberi színlátásban. Összetett, az emberi érzékelés funkcióját az élővilág 

látásmechanizmusaiból kiemelő folyamat ez.  

A hullámhosszak közötti megkülönböztetés azonban olyan tulajdonság, amely az 

evolúció során már az ember megjelenése előtt kialakult és jellemző minden olyan 

élőlényre, amely az elektromágneses sugárzások érzékelésére képes látószervvel 

rendelkezik a rovaroktól (Szénási, 2001), pillangóktól (Zaccardi, 2006) és a baromfitól 

(Werner, 2004) kezdve, az aranyhalakon (Ramsden, 2008; Poralla, 2006) át a 

teknősbékáig (Twig, 2004).  

 

A színdiszkriminációs tudományos ismeretek azonban több téren is hiányosnak 

mondhatók. A fotoreceptorok ismert spektrális érzékenységi görbéi alapján korábban 

vizsgálták már a hullámhossz diszkriminációs képességet (Kucsera, 2002), azonban a 

látás spektrális tényezőinek legújabb ismeretei, így az opponens csatornajelek, mindmáig 

újabb és újabb információkkal szolgálnak a hullámhossz megkülönböztetésnek érzékelési 

hátteréről. 

 

Célul tűztem ki tehát, hogy megvizsgáljam az emberi hullámhossz diszkriminációt és a 

legújabb színlátás modell, azaz a csatorna görbék alapján megmagyarázzam a mérési 

eredményeket. 

1.5.1 A hullámhossz diszkrimináció  

Az emberi szem átlagosan a 380 és 780 nm közti látható hullámhossztartományon képes a 

különböző hullámhosszúságú ingerek érzékelésére. E tartományon a normális, átlagos 

színlátással rendelkezők kb. 150 különböző monokromatikus színingert tudnak 

megkülönböztetni. Egy színészleletet létrehozhatunk monokromatikus fényingerekkel, de 

több, különböző hullámhosszú fényingerek bizonyos arányú keverésével is. Vizsgálataim 
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kifejezetten a monokromatikus, illetve kvázi monokromatikus színingerek 

megkülönböztethetőségére irányultak.  

Épszínlátóknál a látható hullámhossz tartomány középső részén ez a képesség jobb, mint 

a annak szélein. Definiálhatunk egy hullámhossz megkülönböztetési küszöböt, amely 

megmutatja, hogy az egyes hullámhosszúságú fényingerek esetén mekkora az a Δλ 

(minimális hullámhossz eltérés), ahol már agyunk új színészleletről kap információt.   

Mint a 17. ábrán is látható (Pitt, 1944; Wright, 1946), diszkriminációs képességünk a 

türkiz és a narancs színingerek érzékelésének hullámhossztartományán (kb. 490 és 600 

nm) a legjobb. Egy normál színlátónál itt a hullámhossz megkülönböztetési küszöb jó 

esetben akár 1 nm is lehet. Ezt erősítik meg más kutatók vizsgálatai is (Wyszecki & 

Stiles, 1982), bár egy tanulmány szerint bizonyos körülmények között ez jóval kisebb 

értéket is felvehet (Hilz et al., 1974). Jelentősen befolyásolhatja a mérési eredményeket a 

céltárgy fénysűrűsége, a mérete valamint egyéb paraméterek is (Bedford et al., 1958; 

McCree, 1960), mint az adaptáció, így méréseinknél ezekre külön figyelmet kellett 

fordítani.  

 
17. ábra - Épszínlátók hullámhossz-megkülönböztetési függvénye (Wright, 1946) 

 

1.5.2 A hullámhossz diszkriminációs modell 
 
Az emberi agy az ismert idegi folyamatok szerint három jelet kap a retinától az optikai 

idegpályákon. A kérdés csak az, hogy a három idegi jel közül melyik milyen mértékben 

befolyásolja e képességet, hiszen ismert, hogy az akromatikus csatornajel lényegében más 

idegi pályákon halad, mint a két kromatikus jel. Meg kell tehát vizsgálni, hogy van-e 

szerepe mindhárom jelnek a hullámhossz-diszkriminációban.  

 

Ismert, hogy a pupillánk összehúzódását vezérlő V(λ) világosságjel időben gyorsabb, ún. 

magnocellurális sejteken keresztül terjed, míg a színtani jeleket előállító kromatikus 
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vörös-zöld és kék-sárga jelek a lassúbb, de nagyobb térbeli felbontású ún. parvocellurális 

sejteken keresztül (Fonyó, 1999). Amennyiben a két kromatikus csatornajelet a 

világosság jeltől külön vizsgáljuk, a következő összefüggésre juthatunk. Az emberi agy 

két hullámhosszérték közti különbséget akkor érzékel, ha az adott hullámhosszakhoz 

tartozó csatornajel értékek megfelelő mértékben eltérnek. Az eltérésnek ahhoz, hogy 

érzékelhetővé váljon, el kell érnie egy minimális szintet, egy ún. küszöbértéket, amely 

különbözik az egyes hullámhosszakon. Ezt a változást a csatorna függvények 

hullámhossz szerinti differenciáltja (4), (5) mutatja (19. ábra).  A világosság értékre 

normált csatorna függvényeket (Sharpe, Stockman – cvision.ucsd.edu; Ábrahám, 2006) itt 

a következő alakban alkalmaztam (18. ábra):  
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18. ábra – Világosságra normált csatorna függvények épszínlátók és különböző típusú 

protanomálok eseteire 

 

A fent leírtak alapján a diszkriminációs képesség mértékét a (4) és (5) csatornagörbék 

hullámhossz szerinti változásával definiáltam: 
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19. ábra - A csatornagörbék hullámhossz szerinti differenciáltjai 

 

A hullámhossz szerinti csatornajel változás ábrázolásából látszik, hogy két kitüntetett 

hullámhossz értéknél található a legnagyobb jeleltérés adott hullámhossz eltérésre. Ezek a 

490 nm-hez és a 600 nm-hez közeli hullámhossztartományok. Látható az is, hogy a 

látható hullámhossztartomány közepén relatív kisebb változás van, a szélein pedig a 

változás hatása lényegesen kisebb.  

 

A változás mértékével fordítottan arányos az az eltérés, amely esetén változást 

érzékelünk. Így, ha a változás reciprokát vesszük, a maximum értékekből minimumok, 

azaz kis eltérések, a kisebb változás értékeknél pedig nagyobb eltérések mérhetők. Ha a 

csatornajelek differenciáltjait egymáshoz képest megfelelő konstansokkal vesszük 

figyelembe és az eredmény reciprokainak logaritmusát tekintjük a (6) összefüggés szerint, 

akkor azt a hullámhossz szerinti eloszlást kapjuk, amely megadja az egyes 

hullámhosszaktól való eltérés érzékelésének mértékét, azaz a hullámhossz-

diszkriminációs eloszlást (20. ábra). A logaritmus bevezetését a neurobiológiából és az 

emberi érzékszervek működéséből ismert modellek indokolják (Land, 1971; Barlow, 

1976; Vladusich et al., 2006). 
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Az így kapott modellt az alábbi összefüggés szemlélteti: 
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A w(λ) a hullámhossz diszkriminációs görbét jelenti, a c1-c7 pedig konstansok. A két 

kifejezést illetően az a csatornajel határozza meg a w(λ) görbét egy adott hullámhosszon, 

amelynek megfelelő konstanssal szorzott deriváltja az adott hullámhosszon nagyobb. A 

20. ábrán látható az így számított hullámhossz-diszkriminációs értékekre illesztett görbe. 

Az eloszlás jellege, valamint a jellemző hullámhosszak, a minimumok ill. maximumok 

értékei jól közelítik a szakirodalomból ismert görbéket. Wright méréseihez képest az 

átlagos eltérés 0,33 ± 0,32 nm, amely meglehetősen kicsinek mondható.  
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20. ábra – Modellszámítások és Wright méréseinek összehasonlítása 

 

A jelen modellszámítások során a Microsoft Excel Solver programcsomagját 

alkalmaztam a lokális legjobb paraméter közelítés meghatározásához, ahol a 

minimalizálandó célérték az egyes mérési pontok közelítéseinek összeghibája volt. Az így 

kialakult, legjobban közelítő c1-c7 konstans értékeket (6) az 1. táblázat tartalmazza.  
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1.táblázat – A modell paraméterei 
 

c1 2,000
c2 6,993
c3 0,600
c4 0,018
c5 0,341
c6 -0,102
c7 1,500

 
A mérési eredmények és a kapott modell görbe eltérései jóval alatta maradnak a mérési 

bizonytalanságnak, amelyet saját, öt épszínlátón végzett mérési eredményeim alapján 

ellenőriztem. Itt a hullámhossz-diszkrimináció átlagos szórása 3,3 nm volt. 

 

A 21. ábra jól mutatja, hogy a hullámhossz diszkriminációs függvény 600 nm-es 

minimuma pontosan a crg függvény hullámhossz szerinti deriváltjának maximumértékénél 

van, míg a cby függvénynél ez hasonlóan jelentkezik a 490 nm-es hullámhossz értéknél. A 

crg dominanciája a hullámhossz megkülönböztetés képességére az 540 nm-nél nagyobb 

hullámhosszakon érvényesül (20. ábra). A cby pedig az 540 nm alatti tartományon mutat 

jelentősen nagyobb változást a crg–hez képest (20. ábra). Nem is várható más, hiszen a cby 

jel a hosszú hullámhosszakon egyenletes, alig változik (Pitt, 1944; Balaraman, 1962), így 

a két csatornajel közül mindig az egyik a jellemzően felelős az egyes 

hullámhossztartományokon a hullámhossz diszkriminációs képességért (Twig, 2004; 

Eskew, 2004). 

A crg jel fokozatos csökkenése jól magyarázza a protanomál és deuteranomál típusú 

színtévesztők csökkent hullámhossz megkülönböztető képességét is, elsősorban a hosszú 

hullámhossztartományon (21. ábra).  

 
21. ábra – Anomális trikromátok, anópok és épszínlátók hullámhossz diszkriminációs 

görbéi (Nelson, 1938) 
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Anópok, azaz crg jellel egyáltalán nem rendelkezőknél az azonos világosságú hullámhossz 

megkülönböztetés képessége pedig e tartományon teljesen eltűnik (21. ábra).  

A fenti megállapítások alapján levonható a következtetés, hogy a világosságra normált 

kromatikus csatornajelek alapján modellezhető a hullámhossz diszkriminációs képesség. 

1.5.3 Összefoglalás  
 

Épszínlátók hullámhossz diszkriminációs mérési eredményeit összehasonlítottam a 

csatornajelek hullámhosszankénti változásával. A kapott eredmények alapján modellt 

állítottam fel a hullámhossz diszkriminációs függvény csatornajelekkel való közelítésére. 

A modell paramétereit meghatároztam és a mérési bizonytalanságnál jelentősen kisebb 

különbséggel előállítottam a hullámhossz diszkrimináció spektrális eloszlását. 

 

Megállapítás 

 

T1  

A hullámhossz diszkriminációs képesség összefüggést mutat a világosságra 

normált csatornajelek hullámhossz szerinti változásával az alábbi matematikai 

összefüggés szerint: 
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ahol w(λ) a hullámhossz diszkriminációs függvény, crg, cby rendre a vörös-zöld 

ill. kék-sárga világosságra normált csatornajelek, c1-c7 pedig paraméterek. 

A w(λ) függvény értékeit 540 nm felett jellemzően a crg, 540 nm alatt 

jellemzően a cby csatornajel határozza meg. 
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2. A színidentifikáció vizsgálata 
 

Az egyes színingerek alapján történő felismerés, azaz a színingerek szerinti azonosítás, 

színfogalmi megközelítés mindennapi világunkban fontos. Az emberi színidentifikáció 

egyik lehetséges megközelítése az ingerek spektrális megkülönböztetése és színfogalmi 

kategóriákba sorolása. A témával foglalkozó szakirodalom a hangsúlyt elsősorban a 

színmegnevezések pszichofizikai, földrajzi vagy lingvisztikai vizsgálatára helyezi 

(Abramov, 1997; Berlin, Kay, 1969; Kay, McDaniel, 1978; Ratliff, 1976; Rosch-Heider, 

1972; Kay, 2003), néhány kivételes esetben foglalkoznak csak a színingerek spektrális 

hátterével (Wenzel, 1999; Byrne, 2003). 

Kay és Regier (2003) összefoglaló munkájában elemzi a különböző földrajzi területek és 

nyelvek színmegnevezési (color naming) fogalmait. A munka több kutatás eredményeit 

összegzi és azonosítja az alapvető színmegnevezéseket. A különböző nyelvekben szereplő 

megnevezések közül 11 nevezhető általánosan alkalmazottnak az angol elnevezéseket 

véve alapul (Red – piros, Yellow – sárga, Green – zöld, Blue – kék, Purple – ibolya, 

Brown – barna, Orange – narancs, Pink – rózsaszín, Black – fekete, White – fehér, Gray – 

szürke). 

Bár Saunders és Brakel (1997) munkájukban cáfolják a 11 színmegnevezés általános 

voltát, a színidentifikációval foglalkozó több kutatás is a fenti megnevezéseket veszi 

alapul (Mullen 2003; le Rohellec, Viénot, 1995), együtt kezelve így a világosság, 

telítettség és színezet információkat.  

A legtöbb kutatás (Lillo, 2001; Franklin, 2004; Cole, 2006; stb.) a színingereket a 

különböző színábrázolási rendszerekben vett színkoordinátáik alapján azonosítja, 

leggyakrabban a Munsell-féle színminta-gyűjteményt véve alapul.     

Egyes szerzők (Kulikowski, 1997; Troup, 2005), bár hullámhosszuk alapján vizsgálják a 

színingerek identifikációját, főként a négy opponens színingerre (vörös-zöld, sárga-kék) 

koncentrálnak. 

 

Felmerül tehát a kérdés, hogy a színidentifikációs fogalmak hogyan viszonyulnak a 

színingerek spektrális tulajdonságaihoz, és hogyan befolyásolja a hullámhossz-

eloszlás a normál és anomális színlátók identifikációs fogalomtárát? Hol vannak az 

egyes színmegnevezések használatának spektrális határai és jellemző tartományai a 

különböző színábrázolási rendszerekben? Milyen speciális feltételei vannak a 

színingerek felismerésének, azonosításának?  
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2.1 Épszínlátók monokromatikus színidentifikációja 
 
 
A monokromatikus színidentifikáció vizsgálata során alapvető szempont az ingerek 

megválasztása mind a relatív vagy abszolút fénysűrűség, mind a hullámhossz 

szempontjából. A monokromatikusság feltételezi a hullámhosszbeli eltérés fontosságát, 

ezért a mérések során célszerű ezt a paramétert változtatni, míg a színingerek 

fénysűrűségét a fotopos tartományon belül tartani. A mezopos tartomány színlátási 

kérdései további kutatási irányt jelölnek ki. 

Kollégáim (Wenzel, 1999) a londoni City University-n méréseket végeztek az épszínlátók 

színhatárainak megállapítására kvázi monokromatikus színingerek alkalmazásával. A 30 

páciensnek meg kellett nevezni a mutatott színingereket egy PDT 2000 típusú műszer 

segítségével 20 nm-enként változtatva a mérési hullámhosszt és szubjektív színfogalmi 

meghatározást engedélyeztek, azaz a páciens a látott színingert saját szavaival írhatta le.  

A kapott eredmények pontosítására épszínlátókon végeztem hasonló méréseket 5 nm-es 

spektrális felbontással és színfogalmi megkötésekkel. (Nagy, 2000; Nagy, Ábrahám, 

2001; Nagy, Ábrahám, 2003) Mérési eredményeim egyezést mutatnak korábbi kutatások 

eredményeivel (Wenzel, 1999; Kucsera, 2003).  

A vizsgálataim célja az volt, hogy az 5 nm-es spektrális felbontással lehetővé váljon az 

épszínlátók színidentifikációs paramétereinek részletes spektrális kiértékelése.  

 

2.1.1 A monokromatikus identifikációs vizsgálatok menete 
 

A monokromatikus ingerek identifikációs vizsgálata során 31 épszínlátó részvételével 

végeztem méréseket. Kay és Regier (2003) összefoglaló munkájában is szereplő 

színfogalmak közül azokat vettem alapul, amelyek észleletét kiváltó színingerek 

monokromatikusan is megjelennek: ibolya, kék, zöld, sárga, narancs, piros, majd 

kiegészítettem a felsorolást a színtévesztés diagnosztikában informatív türkiz 

színfogalommal.  

Méréseim során az így kapott hét alapvető színfogalom használatával kellett az 

alanyoknak a látott ingert megnevezni (22. ábra). A közel monokromatikus ingereket 

speciális, ún. PDT műszerrel állítottam elő az emberi látható hullámhossz tartományon 

(400-tól 700 nanométerig), 5 nm-es lépésközzel. Egy adott hullámhosszon a mérést egy 

alkalommal végeztem el személyenként. Így ugyan az adott hullámhosszra vonatkozó 
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személyenkénti szórás nem adható meg, azonban az 5 nm-es mérési pontok sűrűsége, 

valamint a mért személyek nagy száma ezt kompenzálja. 

 
Méréseimet a BME Finommechanikai – Optikai Tanszék Optikai Laboratóriumában 

végeztem egy első generációs PDT készülékkel (23. ábra - Wenzel, Kovács, 1999), 

amelyet a látható hullámhossz tartományon először holmium szűrő, később 

spektroradiométer (Avantes AvaSpec 2048) segítségével kalibráltam.  

A vizsgálatokban, 31 épszínlátó férfi és nő vett részt, főként a 19-23 évesek 

korosztályából (71%). A színlátást a klasszikus Ishihara és Farnsworth tesztekkel, 

valamint anomaloszkóppal (HEIDELBERGER ANOMALOSKOP 47900) ellenőriztem 

(Nagel, 1907; Birch, 1993). 

Egy – egy komplett vizsgálat, személytől függően, fél – háromnegyed órát vett igénybe. 

Ennek során a vizsgált személyeknek, az anomaloszkópos vizsgálat után, a PDT 

készülékkel a mérő személy által beállított monokromatikus fényingerek általuk érzékelt 

színingerek összetételét kellett közölniük saját, szubjektív megállapításuk szerint, anélkül, 

hogy előre információt kaptak volna a várható színingereket illetően. Ezt megelőzően 

lehetőségük nyílt végigtekinteni a színingerek összességén, saját beállításaikkal, olyan 

megfontolásból, hogy az összes lehetséges színingert így ismerve az azokhoz tartozó 

fogalmak pontosabbá váljanak, illetve a vizsgált személy is határozottabb és gyorsabb 

válaszokat tudjon produkálni. A színfogalmakon kívül külön beállításokat igényeltek az 

ún. színcsúcsok, azaz azon hullámhosszak, ahol az illető a hét színkategória jellemző 

színingereit egyértelműen tudta beállítani anélkül, hogy az ingerben más színkategória 

identifikációja megjelenne. 

 

A mérések során figyelembe kellett venni különböző biológiai és pszichológiai 

befolyásokat. Az adaptáció mechanizmusa az egyik legfontosabb befolyásoló tényező. A 

receptorsejtekben található, inger hatására lebomló pigment anyag újratermelődése 

időfüggő, így ugyanazon típusú receptorok hosszabb idejű ingerlése során az adott 

22.ábra – A jellemző színidentifikációs kategóriák spektrumbeli sorrendje 

Piros Narancs Sárga Zöld Türkiz Kék Ibolya 
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receptor egyre kisebb inger felvételére lesz alkalmas csökkenő pigment mennyisége 

arányában (Ábrahám, 1998). Az így adaptálódott szem színérzékelése eltérhet és a keltett 

agyi színészlelet is más lehet. Belátható, hogy 5 nanométerenkénti vizsgálatokhoz nem 

lehetett a beállításokkal a hullámhossztartományban sorban haladni. A mérőszemélyek 

ezért rendszeresen kb. 30-50 nanométeres „ugrásokkal” pásztázták végig a teljes látható 

hullámhossztartományt, úgy, hogy eközben az 5 nm-es lefedettség megvalósult. Ezt a 

módszert támasztja alá az a megfontolás is, hogy az ember hajlamos az esetleges sorban 

haladás esetén ugyanazon színfogalmakhoz ragaszkodni, míg a hullámhossztartományban 

történő „elugrásnál” a teljesen új inger színfogalmának közlése utáni visszatéréskor 

esetleg más színfogalmat használ az adott hullámhosszhoz társított színészlelethez.  

E problémák elkerülésére alkalmaztam egy pihentető megoldást is, mikor kb. a vizsgálat 

felénél végeztem az anomaloszkópos tesztet, elterelve így a mérendő személy figyelmét a 

színfogalmakról. Ezen felül négy-öt mérési pont után megkértem az alanyt a műszerből 

egy fehér papírlapra való kitekintésre szintén az adaptáció elkerülése végett. Ezzel a 

módszerrel egyben a szem fáradásának mérésre gyakorolt negatív hatását is 

csökkentettem.  

Egyes esetekben, mikor egy adott tartományra történő visszaugráskor az alany az ottani 

spektrális környezettől, vagy saját előző közléseitől nagymértékben eltérő fogalmat 

használt, szükséges volt az adott spektrális környezet újbóli mérése.  

2.1.2 Monokromatikus színidentifikációs mérőműszer 
 

Az emberi szemben található fotoreceptorokról elnevezett első generációs PDT műszert 

Dr. Ábrahám György és Dr. Wenzel Klára készítették kifejezetten a kutatás céljaira. 

Optikai rendszerében (23. ábra) a megvilágító izzó sugárzása folyamatos 

interferenciaszűrőn megy keresztül, amely a szűrőfelület különböző részein az emberi 

látható hullámhossztartományt bocsátja át kb. 380 nanométertől 780 nanométerig. A 

mozgatható szűrő elé helyezett résen így közel monokromatikus fényinger (átlagos 

félérték szélesség: FWHM = 14 nm) jut az okuláron keresztül a vizsgált személy 

szemébe. Az interferenciaszűrő mozgatását a hozzá rögzített vonóorsó biztosítja, amelyet 

manuálisan vezérelhetünk. A mérés az orsóhoz csatolt digitális tolómérő segítségével 

végezhető, amelyet személyi számítógéphez kapcsolva a mérések céljára készült speciális 

szoftverrel képernyőn megjeleníthetők a mért értékek, azaz a beállított hullámhosszok.  
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Az optikai rendszer megvilágítására két darab 6 V-os 10 W-os izzó (1), (7) szolgál. Az 

(1) izzó sugárzását a (2) kollimátor lencse párhuzamosítja, majd egy úgynevezett 

háttérfényszűrőn (3) halad keresztül, mely szűrő a (11) karusszel szerkezet segítségével 

cserélhető. A háttérfényszűrőn áthaladva a fénysugár a (13) látómező határoló blendén 

keresztül a (4) osztóprizmába jut. Az (7) izzó sugárzását a (8) kollimátor lencse 

párhuzamosítja, majd a (12) szürke szűrőn, ami a háttérfény-mérőfény arány beállításához 

szükséges, és a (9) folyamatos interferenciaszűrőn halad keresztül. A (10) totálreflexiós 

prizmán tükrözve és a (14) látómező határoló blendén keresztül a (4) osztóprizmába jut, 

ahol a másik fénysugárral együtt az (5) okulárlencsén keresztül a megfigyelő szemébe jut. 

A megfigyelő a (6) okulár szemkagylóra illeszti a szemét, és az okulár segítségével 

beállítja a kép élességét. 

16°-os látószögű háttérfény közepén 2°-os látószögben a páciens egy színes 

monokromatikus mérőfényt lát, melynek színingereit egy finomállító gombbal állítani 

tudja. Az állítás mértékét a műszerhez kapcsolt számítógép mutatja az erre a célra 

kifejlesztett speciális program segítségével.  

 
23. ábra – A kvázi monokromatikus ingereket előállító PDT műszer optikai rendszere 

 

Természetesen a használat, illetve új mérési sorozat kezdetekor a műszert kalibrálni kell. 

Ehhez a szoftver nyújt segítséget. Két ismert, közel monokromatikus fényingereket 

átbocsátó interferenciaszűrőt az okulár elé helyezve, abba betekintve a műszert a 

legnagyobb fénysűrűségű értékekhez állítjuk. Jó minőségű, kis félértékszélességű szűrők 
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rendelkezésre állásával ez nem okoz problémát. Ezután a szűrő ismert maximális 

áteresztési hullámhosszát a számítógépes programnak megadva a műveletet elvégezzük a 

másik szűrővel is. Lényeges, hogy a két szűrő jellemző áteresztési hullámhossza 

egymástól legalább 150-200 nm-re legyen. (Esetünkben ezek 459,4 és 655,5 nm-es 

szűrők voltak.) A két érték felvételével a műszer kalibrálható. A szoftver megkötései 

miatt a spektroradiométeres kalibrációnál is a fenti két hullámhosszat állítottam be. A 

pontosságot azonban itt jelentősen növelte a spektroradiométer negyed hullámhossz 

nagyságú spektrális felbontása. 

 

A vizsgált személyek által a kijelzett hullámhosszakhoz tartozó színfogalmak 

regisztrálását a 400-tól 700 nm-es hullámhossztartományon végeztem. A színfogalmakat 

a 22. ábra szerinti megkötésekkel vizsgáltam, azaz a mért alanyok a beállított 

hullámhosszakat csak a szivárvány hét színével minősíthették. A 

hullámhossztartományon a méréssorozatot minden vizsgált személyen egyszer végeztem 

el. Azonban a mérési pontok sűrű felvétele (5 nm-es lépésköz) miatt az egyes 

hullámhossztartományokon előforduló színfogalmi eltéréseket, bizonytalanságokat ki 

lehetett mutatni. 

 

2.1.3 Épszínlátók monokromatikus színidentifikációs méréseinek 
értékelése 
 

Az eredmények bemutatásánál alapvetően két módszer adódik. Vizsgálhatjuk a 

színidentifikációs eloszlást integráltan a teljes hullámhossztartományon, illetve az egyes 

hullámhosszokon külön-külön.  

 

2.1.3.1 A színidentifikáció relatív eloszlása a teljes látható 
hullámhossztartományon 
 

Az első alapján megadható, hogy az egyes színfogalmak milyen valószínűséggel jelennek 

meg az egyes hullámhossztartományokon illetve mekkora hullámhossztartomány tartozik 

adott valószínűségi szintekhez. 

A 24. ábra megmutatja az emberi látható hullámhossztartományban az egyes színingerek 

identifikációjának relatív eloszlását 5nm-es spektrális felbontású mérési pontokra 
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illesztett görbékkel. Az eredmények megadása az egyes színingerekre külön-külön 

történt, azaz a relatív identifikációs értékek a (7) összefüggés alapján számíthatók 
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ahol σc,λ  az egyes színingerek adott hullámhosszon való színészlelet kategóriába 

sorolásának relatív gyakorisága, nc,λ  pedig az adott hullámhosszon a színfogalmat 

alkalmazó épszínlátók száma a 400 és 700 nm közötti vizsgálati tartományon. Az így 

kapott relatív színidentifikációs eloszlások numerikusan integrált értéke egységnyi. 

24. ábra – Épszínlátók színidentifikációjának relatív eloszlása 

 

Az ábrán látható, hogy a sárga és a narancs, de különösképpen a türkiz színingerek 

érzékelhetők a többihez képest szűkebb tartományon. E megállapítás egyezik a 

tapasztalatokkal is, hiszen a türkiz és sárga színingereket jellemzően szűkebb 

hullámhossztartományon érzékeljük, mint pl. a zöld vagy piros színingereket. 

Megjegyzendő, hogy a piros és az ibolya színingerek az itt vizsgált 

hullámhossztartományon kívül is érzékelhetőek és a színidentifikáció e két 

színészleletben ér véget. 

 

E módszerrel meghatározható, hogy melyek azok a hullámhossztartományok, amelyeken 

az épszínlátók színidentifikációja egy adott színészleletre koncentrálódik és megadhatók e 

tartományok határértékei is. Az egyes színészleletetek közötti hullámhossz határértékeket 

a relatív eloszlások egységnyi területeit figyelembe véve határoztam meg úgy, hogy az 

átfedő görbe alatti területek egyforma méretűek legyenek: 
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Példaként a türkiz illetve zöld színészleletek esetére a grafikus ábrázolást a következő 

ábra mutatja: 

 
25. ábra - Türkiz-zöld határ megállapítása 

 

A határ tehát azt a hullámhossz értéket jelenti, ahol az épszínlátók ugyanolyan 

mennyiségben említették mindkét színfogalmat. A továbbiakban e határérték-számítást 

alkalmaztam a hét színinger észleletének identifikációs tartományainak elválasztására 

(26. ábra).   

 

A már említett 20 nanométerenként végzett londoni méréssorozatnál a kiértékelés során a 

színészleletek előfordulás görbéi a kevés mérési pont miatt kétparaméteres szimmetrikus 

valószínűségi eloszlással (Gauss- vagy normál-eloszlás) közelíthetők voltak. Saját 

méréseimnél azonban ez a szimmetria csak egyes színészleletek esetében áll fenn, így túl 

nagy pontatlanságnak értékeltük a valószínűségi eloszlásfüggvényekkel való közelítést, 

amely a további feldolgozást matematikailag egyszerűsítette volna. A kiértékelés során 

ezért az eredeti pontsort 5 nm-enként numerikusan integráltam, a határértékek nagyobb 

felbontású meghatározása érdekében pedig polinomiális interpolációt végeztem.  
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26. ábra - A számított színészlelet határok 

Az épszínlátók identifikációs határai a hét vizsgált színkategóriára az alábbiak: 

2. táblázat – Épszínlátók színidentifikációs határai 
Színidentifikációs határok λ, nm 

Ibolya – Kék 435,6 

Kék – Türkiz 487,7 

Türkiz - Zöld 511,5 

Zöld – Sárga 554,8 

Sárga – Narancs 582,2 

Narancs – Piros 616,4 

 

Az 2. táblázatban szereplő hullámhossz értékek alapján tehát megállapítható, hogy mely 

tartományokra koncentrálódik épszínlátóknál egy-egy színinger identifikációja. 

      

A színészlelet határok esetén a levágott területek színinger-páronként egyeznek, de a 

különböző határoknál eltérnek (3. táblázat). Lehetséges tehát a vizsgálatokat úgy 

kiterjeszteni, hogy ún. bizonytalansági sávokat definiálunk, amelyek megmutatják, hogy 

mely hullámhossztartományon belül kapjuk épszínlátók esetén az adott színingerre 

vonatkozó színfogalmak 80% illetve 90%-át. 

3. táblázat - A színészlelet határok és a levágott területek mérete 
IDE határok (nm) Levágott területek (%) 

Ibolya-Kék 435,6 23,5 

Kék-Türkiz 484,7 17 

Türkiz-Zöld 511,5 18 

Zöld-Sárga 554,8 23 

Sárga-Narancs 582,2 21 

Narancs-Piros 616,3 15,5 
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Minden színtartománynál megvizsgáltam azokat a hullámhosszértékeket, amelyet 

tartományhatárként nézve a levágott területek a teljes területek 5 illetve 10%-ai (4. 

táblázat) (9).  

 

 

 és     (9) 

 

 

4. táblázat – 5 illetve 10%-os bizonytalansági sávok értékei 

           

A kapott bizonytalansági sávok méretei mutatják a tapasztalatok alapján jól ismert tényt, 

hogy az egyes színingerek érzékelhetőségi tartományai különböznek. A türkiz, a sárga, a 

narancs szűkebb, az ibolya, a kék, a zöld és a piros szélesebb tartományon érzékelhető.  

2.1.3.2 A színidentifikáció relatív eloszlása hullámhosszanként 
 

A mérések eredményeiből számítható, hogy az épszínlátók mely színfogalmakat és 

milyen relatív eloszlásban használnak külön-külön az egyes hullámhosszokon érkező 

ingerekre és ez lehetőséget ad az adott hullámhosszon a színidentifikációs dominancia 

vizsgálatára. Adott valószínűségi kritériumok mellett meghatározható, hogy mely 

hullámhossz tartományban, milyen arányban identifikálják az épszínlátók az egyes 

színingereket.  

A 27. ábra mutatja az épszínlátók hullámhosszonként normált színidentifikációs mérési 

eredményeit. Az maximális értékek (’1’) az adott hullámhosszon a színfogalom teljes 

dominanciáját jelentik. A mért értékek (10) szerinti normálásával kapjuk meg az ábrán 

szereplő görbéket. 

5%-os határ, nm 10%-os határ, nm Bizonytalansági 

sávok határai Bal Jobb Bal Jobb 

Ibolya  451,5  445,4 

Kék 418 495 423,8 490,3 

Türkiz 475,6 519 480 515,4 

Zöld 500,4 569,4 505,6 564,6 

Sárga 540 596 546 587,3 

Narancs 571 626,5 575,3 621 

Piros 603,5  610  
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ahol μλ,c az adott hullámhosszon a ’c’ színinger identifikációjának relatív gyakorisága, 

nλ,c a ’c’ színinger adott hullámhosszon való identifikálásának számossága. 
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27. ábra – Épszínlátók relatív színidentifikációs eloszlása az egyes vizsgált 

hullámhosszakon  

(A mérési pontokra fektetett színes görbék jelzik az egyes színfogalmakat.) 

 

Az így kapott eredményekből megállapíthatók, mekkora hullámhossztartományon 

identifikálják az épszínlátók az egyes színingereket adott százalékos arányban. 

Természetesen az ibolya ill. piros színészleletekre ez az érték csak a színlátás érzékelési 

határaival adható meg, amelynek szélső értékeit a szakirodalom által 380 és 780 nm-ként 

megadott átlagos színlátás határok alapján számítottam. 

 

5. táblázat – Az épszínlátók hullámhosszonkénti domináns (> 50%) színidentifikációs 

tartományai 

Színfogalom D0,5, nm λmin,0,5, nm λmax,0,5, nm 
Ibolya 48 380 428 

Kék 62 428 490 

Türkiz 16 491 507 

Zöld 54 508 562 

Sárga 19 563 582 

Narancs 28 582 610 
Piros 168 612 780 

 



46 

Az 5. táblázat tartalmazza az épszínlátók azon hullámhossztartományának (11) szerint 

kifejezett méreteit, amelyen az egyes színfogalmakat legalább 50%-ban használták. 

5,0min,5,0max,5,0 λλ −=D       (11) 

ahol D0,5 jelenti az egyes színészleletekre vonatkozó 50% feletti tartomány szélességét a 

különböző színingerek esetében, λmax,0,5 és λmin,0,5 pedig a ’μλ,c ≥ 0,5’ kritérium szerinti 

hullámhossz határértékeket. 

 

A táblázat értékei tehát azt mutatják, hogy mekkora azon hullámhossztartományok 

mérete, ahol az épszínlátók többségében használják az egyes színfogalmakat.  

Megjegyzendő, hogy az identifikációs határértékek a teljes hullámhossztartományon (2. 

táblázat) valamint a hullámhosszanként (5. táblázat) történő relatív számításokkal is 

hasonló eredményeket adnak épszínlátóknál. Bevezetésüket elsősorban a színtévesztők 

színidentifikációs eltérései indokolják, amelyeket a következő fejezetekben ismertetek. 

2.1.4 Összefoglalás 
 

Épszínlátókon végzett kvázi monokromatikus színidentifikációs mérések alapján 

megállapítottam, hogy a hét jellemző színfogalmi kategóriát (ibolya, kék, türkiz, zöld, 

sárga, narancs, piros) az egyes hullámhossztartományokon milyen relatív eloszlásban 

használják. A mérési eredmények alapján definiáltam a színidentifikációs határértéket 

illetve a hét színkategóriára a 80 és 90%-os identifikációs hullámhossztartományokat és 

hullámhossz határértékeket. Meghatároztam az épszínlátók domináns színidentifikációs 

tartományainak méretét. 
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Megállapítások 

 

T2 
a.)  Épszínlátók monokromatikus színidentifikációjára definiálhatók olyan      

hullámhossz (λ) határértékek, amelyek a jellemzően alkalmazott fő 

színfogalmak identifikációsan jellemző hullámhossztartományának 

határait határozzák meg. E határértékek a következők:  

Színidentifikációs határok λ, nm 

Ibolya – Kék 435,6 

Kék – Türkiz 487,7 

Türkiz - Zöld 511,5 

Zöld – Sárga 554,8 

Sárga – Narancs 582,2 

Narancs – Piros 616,4 

   

b.) Épszínlátók monokromatikus színidentifikációjára megadhatók az 

egyes jellemzően használt színfogalmak domináns 

hullámhossztartományának nanométerben kifejezett ’D0,5;c’ méretei, 

amelyek meghatározzák, hogy az épszínlátók mely hullámhosszakon 

identifikálják legalább 50%-ban az adott színfogalmat. A tartományok 

méretei a következők: 

Színfogalom D0,5, nm 

Ibolya 48 

Kék 62 

Türkiz 16 

Zöld 54 

Sárga 19 

Narancs 28 

Piros 168 
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2.2 Anomális trikromátok monokromatikus színidentifikációjának 
modellezése és mérése 

2.2.1 Anomális trikromátok színidentifikációjának opponens csatorna 
elmélet alapú modellezése  
 

Az épszínlátók mérési eredményei alapján a csatorna görbe alapú modellben 

megvizsgáltam, hogyan változnak az egyes színidentifikáció határértékek csatorna értékei 

az anomális trikromázia különböző fokozatainál. A protán és deután típusok különböző 

fokozatainak csatorna görbéit világosságra, azaz a három receptorjel összegével normálva 

(12) ábrázoltam (28. ábra) és megvizsgáltam, hogy az épszínlátók domináns 

határértékeihez (5. táblázat) a crg és cby csatorna görbéken milyen értékek tartoznak 

valamint ezek mely hullámhosszakon jelennek meg az egyes színtévesztőknél. 

A hullámhosszfüggő normálást az alábbiak szerint végeztem (Ábrahám, 2006): 
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Az így kapott csatorna függvények ábráit és az épszínlátók színidentifikációs 

hullámhosszanként vizsgált relatív eloszlás szerinti domináns határértékeit a következő 

ábrák mutatják: 

   
28. ábra – Épszínlátók és anomális trikromátok világosság kompenzált csatorna jelei és az 

épszínlátók domináns színidentifikációs határértékei (l – protánok, m – deutánok). A 

nyilak jelzik a súlyossági fokok szerinti crg görbe változásokat l10, l15, l20, l25 ill. m10, 

m15, m20, m25 eseteknél. Vastag vonallal jelölve az épszínlátók csatorna görbéi. 

 

l m
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Az ábrákból látható, hogy a 10. ábrához hasonlóan a világosságra normált csatorna 

jeleknél is a vörös-zöld jel változik az protanomál ill. deuteranomál esetekben 

jelentősebben. A sárga-kék jel lényeges változáson nem megy keresztül. Mivel a cby jel 

lényegesen csak a türkiz tartományon változik, a többi színidentifikációs tartományon 

lényegében konstans (negatív vagy pozitív), így a többi tartomány esetén a 

színtévesztőkre jellemző színidentifikációs változásokat a crg jel alapján határozhatjuk 

meg. 

 
29. ábra – Épszínlátók, protánok és deutánok vörös-zöld csatorna görbéi az épszínlátók 

identifikációs határértékeivel és azok csatorna jelekkel való metszépontjaival. 

 

Az épszínlátók identifikációs határértékeit és a csatorna görbék metszéspontjait (28. ill. 

29. ábra) elemezve (Ábrahám, 2006) a következő feltételezéseket tehetjük a protán és 

deután színtévesztők színidentifikációjára vonatkozóan a súlyossági fok függvényében: 

 

Protánok: 

Ibolya: (épszínlátók: crg = ’0’, cby = ’+’) A crg eltolódik a súlyossági fokkal a nagyobb 

hullámhosszak felé, így az ibolya színérzékelési határértéke a modell alapján növekszik.  

Kék: (épszínlátók: crg = ’-’, cby = ’+’) Az ibolya-kék határérték eltolódása miatt a kék 

színészleletnél a modell csökkenő identifikációs tartományt mutat.  

Türkiz: (épszínlátók: crg = ’-’, cby = ’0’) A cby jel minimális (< 5nm) eltolódása miatt a 

türkiz tartomány a kisebb hullámhosszak felé tolódik, mérete azonban nem változik. A crg 

fokozatos csökkenése miatt a türkiz tartományon a súlyosabb protán esetekben megszűnik 

a színlátás.  

Zöld: (épszínlátók: crg = ’-’, cby = ’-’) A sárga-zöld határ kisebb hullámhosszokra tolódása 

a zöld színérzékelési tartományát csökkenti. l25 esetben a zöld tartományon már a sárga 

érzékelése a jellemző. 
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Sárga: (épszínlátók: crg = ’0’, cby = ’-’) Mind a zöld, mind a narancs irányában jelentősen 

szélesedik a sárga színérzékelési tartománya.  

Narancs: (épszínlátók: crg = ’+’, cby = ’-’) A sárga-narancs határ eltolódása miatt a narancs 

tartomány a nagyobb hullámhosszak felé tolódik és szélessége a súlyossági fokkal egyre 

növekszik, míg az l25 esetben a színlátás nem pirosban, hanem narancsban fog végződni.  

Piros: (épszínlátók: crg = ’max +’, cby = ’-’) A narancs-piros határérték eltolódása miatt 

egyre inkább csökken a piros tartomány mérete. A protos jel fokozatos hullámhossz menti 

eltolódása miatt, ami a 10. ábrán látható, nem világosság kompenzált CRG jelben is 

megmutatkozik, a színlátás felső határa fokozatosan csökkenni fog. l25 esetben a modell 

szerint nem lesz piros érzékelés.  

  

Deutánok 

Ibolya: (épszínlátók: crg = ’0’, cby = ’+’) A crg eltolódik a súlyossági fokkal a nagyobb 

hullámhosszak felé, így az ibolya színérzékelési határértéke a modell alapján növekszik.  

Kék: (épszínlátók: crg = ’-’, cby = ’+’) Az ibolya-kék határérték eltolódása miatt a kék 

színészleletnél a modell csökkenő identifikációs tartományt mutat, bár kevésbé, mint a 

protánoknál a nagyobb hullámhosszak felé tolódó türkiz határ miatt. 

Türkiz: (épszínlátók: crg = ’-’, cby = ’0’) A cby jel minimális (kb. 5 nm) eltolódása miatt a 

türkiz tartomány a nagyobb hullámhosszak felé tolódik, mérete azonban nem változik. A 

crg fokozatos csökkenése miatt a türkiz tartományon a súlyosabb deután esetekben 

megszűnik a színlátás.  

Zöld: (épszínlátók: crg = ’-’, cby = ’-’) A sárga-zöld határ m10 és m15 esetekben nem 

változik, míg m20 és m25 estekben a sárga dominál a zöld felett a zöld tartomány nagy 

részében. 

Sárga: (épszínlátók: crg = ’0’, cby = ’-’) Mind a zöld, mind a narancs irányában jelentősen 

szélesedik a sárga színérzékelési tartománya. Enyhébb (m10, m15) estekben csak a 

narancs irányában.  

Narancs: (épszínlátók: crg = ’+’, cby = ’-’) A sárga-narancs határ eltolódása miatt a narancs 

tartomány a nagyobb hullámhosszak felé tolódik és szélessége a súlyossági fokkal egyre 

növekszik, míg az m25 esetben a színlátás nem pirosban, hanem narancsban fog 

végződni.  

Piros: (épszínlátók: crg = ’max +’, cby = ’-’) A narancs-piros határérték eltolódása miatt 

egyre inkább csökken a piros tartomány mérete, m25 esetben el is tűnik. 
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2.2.2 Anomális trikromátok monokromatikus színidentifikációs 
mérése 
 

Az épszínlátók monokromatikus színidentifikációjának elemzése mérési és értékelési 

módszereket adott a színtévesztők két csoportjának, a protánoknak és deutánoknak 

hasonló vizsgálatához. Kollegáim vizsgálataival együtt összesen 100 színtévesztő mérését 

végeztük el, az eredmények színtévesztő típusok szerinti megoszlása a 6. táblázatban 

látható.  

6. táblázat – A monokromatikus színidentifikációs vizsgálatokban résztvevők száma 

Protanomál Deuteranomál Típus Normál  
l10 l15 l20 l25 m10 m15 m20 m25 

fő 31 9 9 8 19 17 11 10 17 
 

A mérések eredményeit az épszínlátóknál ismertetett módszerek szerint értékeltem ki. Az 

(5) szerinti hullámhosszonkénti normálás két extrém anomális trikromát esetre jellemző 

mérési eredményeit mutatja a 30. ábra. (Az összes vizsgált színtévesztő csoport 

eredményeit a 2.a Melléklet tartalmazza.) 

Protanomál l25

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

400 500 600 700λ, nm

μc,λ,  

rel.egys.
Deuteranomál m25

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

400 500 600 700

μc,λ,  
rel.egys.

λ, nm
 

30. ábra – Extrém protanomálok és deuteranomálok relatív színidentifikációs eloszlásai.  

(A mérési pontokra fektetett színes görbék jelzik az egyes színfogalmakat.) 

 

Az ábrákból látható, hogyan növekszik a színmegnevezések bizonytalansága a súlyossági 

fokkal. Főként a zöld – sárga – narancs - piros színérzékelt négyes esetében ellaposodnak 

a mérési pontokra illesztett görbék. A piros és narancs tartományon megjelenik a zöld is, 

amely a gyakorlati mérési tapasztalatokat igazolja vissza, miszerint a súlyos színtévesztők 

gyakorta alkalmazzák a világosság jelet, mint információt a színingerek 

megkülönböztetése érdekében és így a V(λ) függvényen (8. ábra) hasonló értékű 
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narancsos piros és zöld ingerek keltette észleletek is hasonlóvá válnak (Ábrahám, Nagy, 

2006). 

2.2.3 A színidentifikáció relatív eloszlása a teljes látható 
hullámhossztartományon 
 

A 7. táblázat mutatja az épszínlátóknál alkalmazott számításoknak megfelelően az egyes 

színtévesztő csoportok meghatározott identifikációs határértékeit az épszínlátók 

határértékeivel együtt.   

7. táblázat – Különböző színtévesztő típusok identifikációs határértékei 

λ, nm lk kt tz zs sn np 

l10 452,6 485,6 504,9 550,5 578,7 621,0 

l15 444,1 482,3 505,4 538,0 574,9 615,6 

l20 445,5 485,2 505,0 542,5 582,5 624,1 

l25 446,7 486,1 506,9 553,1 578,5 619,7 

m10 447,8 486,5 509,9 550,6 586,7 623,9 

m15 447,6 487,0 507,6 546,0 591,5 632,5 

m20 460,8 489,6 508,8 545,0 584,4 631,4 

m25 455,4 487,8 508,3 566,9 586,1 636,9 

Normál 435,6 484,7 511,5 554,8 582,2 616,3 

 

A kapott értékek megadják, hogy az egyes színtévesztő típusok mely határok között 

alkalmazzák főként az egyes színfogalmakat. A színtévesztés típusával ill. súlyossági 

fokával összefüggésben mutatnak ugyan néhány esetben változást (pl.: narancs-piros 

határ jobbra tolódása), azonban célszerűnek látszik további vizsgálatok végzése a 

csoportok közötti identifikációs változások számszerű megadására.  

2.2.4 A színidentifikáció relatív eloszlása hullámhosszanként 
  

A színidentifikációs tartományok különbözőségeiként bemutatott másik vizsgálati 

módszer az egyes hullámhosszakon a színmegnevezések relatív gyakoriságainak adott 

határérték feletti vizsgálata. Az ilyen módszerrel meghatározott tartományok segítségével 

numerikusan kifejezhetők a mérési eredmények grafikus megjelenítésein (30. ábra és 2.a 

Melléklet) jól látható eltérések az épszínlátók és a különböző típusú színtévesztők között.  

A (11) szerinti színmegnevezések 50%-ára vonatkozó tartományok nanométerben 

kifejezett ’D0,5’ méreteit tartalmazza a 8. táblázat. Az ibolya színingereknél a látható 
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hullámhossztartomány szélét, azaz 380 nm-t vettem határértéknek minden esetben, míg 

piros színingereknél épszínlátó és deuteranomál esetekben a 780 nm-es értéket, 

portanomáloknál pedig a piros vég értéket. 

8. táblázat – A különböző színtévesztő típusok 50%-os színidentifikációs tartományai.  

(n/a: nem értékelhető mérés ill. kevés mért adat) 
D0,5, nm Normál l10 l15 l20 l25 m10 m15 m20 m25 

Ibolya 27,9 n/a 32,7 20,0 32,0 34,8 31,0 50,9 45,2 

Kék 62,1 n/a 52,9 65,8 52,7 48,6 59,8 19,1 40,2 

Türkiz 16,1 16,4 14,3 14,0 3,4 17,4 n/a 8,3 0,0 

Zöld 53,8 55,5 25,2 8,7 0,0 47,9 37,1 6,2 15,0 

Sárga 19,0 18,8 41,6 55,8 68,2 28,9 65,3 67,8 78,5 

Narancs 28,2 40,6 30,0 30,4   0,0 33,9 38,8 24,1 0,0 

Piros 168,2 57,0 49,2 36,0 0,0 160,7 150,0 154,6 0,0 

 

2.2.5. A modell és a mérési eredmények összehasonlítása  
 

A 7. ill. 8. táblázatok értékeiből valamint a grafikus ábrázolásból (2.a Melléklet) a 

következő megállapításokra juthatunk az egyes monokromatikus színingerek 

identifikációját illetően, amelyeket a 2.2.1 fejezetben bemutatott csatorna jel alapú 

modellel hasonlítottam össze: 

 

Ibolya: Főleg deuteranomál esetekben jellemző a tartomány kiszélesedése az 

épszínlátókhoz képest. Protanomáloknál hasonló marad. Az ibolya-kék határ a nagyobb 

hullámhosszak felé tolódik, elsősorban a deuteranomáloknál. 

Modell: A mérési eredmények a modellszámításokat igazolják vissza, bár a modell 

mindkét színtévesztő típusra hasonló változást ad, a méréseknél a deuteranomálok 

nagyobb változást mutatnak.  

 

Kék: A grafikus ábrázolásból is látszik (2.a Melléklet), hogy a kék tartomány mérete 

csökken, elsősorban az ibolya-kék határ eltolódásával. Bár a mérési eredmények 

bizonytalansága a súlyossági fokok közötti megkülönböztetést nem teszi lehetővé. A 

deuteranomáloknál a kék-türkiz határ az épszínlátókéhoz képest jellemzően a nagyobb 

hullámhosszak fele tolódik, de az ibolya-kék határ nagyobb mértékű eltolódása miatt a 

kék tartomány a protanomálokhoz képest kisebb lesz. 
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Modell: A mérési eredményekhez hasonlóan csökkenő kék tartományt ad, azonban 

ellentétben a mérési eredményekkel, ezt a protanomáloknál adja jellemzőbbnek. 

 

Türkiz: A türkiz tartomány mind protanomál, mind deuteranomál esetben a súlyossági 

fokkal csökken. Protanomálok esetében azonban a tartomány jelentősen csak a 

legsúlyosabb (l25) esetben lesz eltérő. Itt a türkiz színingerre a „fehér” ill. „szürke” 

megnevezések is használatosak.  

Deuteranomáloknál a türkiz színinger akromatikus identifikációja már az m15-ös, 

közepes súlyossági foknál megfigyelhető, bár e típusnál szereplő ’0’ érték inkább a kevés 

mérési pontból származtatható. A tartomány csökkenésének jellegét azonban a további 

két súlyossági fok (m20=8,3, m25=0) is igazolja. 

A tartomány határokat megfigyelve a protanomál típusoknál a türkiz tartomány az 

épszínlátókhoz képest minimálisan kisebb, míg deuteranomáloknál nagyobb 

hullámhosszok felé tolódik. 

Modell: A türkiz tartományon való színlátás megszűnését és a minimális eltolódások 

jellegét a modell megadja.  

 

Zöld: Mindkét színtévesztő típusnál hasonlóan jelentős tartomány csökkenés figyelhető 

meg a súlyosság fok növekedésével. Extrém protanomál esetben a zöld színingerek 

érzékelése nem éri el az 50%-ot egyetlen vizsgált hullámhosszon sem. Deuteranomál 

esetekben a legsúlyosabb színtévesztési fokon is számíthatunk zöld identifikációra. 

Modell: A zöld tartomány csökkenését a modell megadja, hasonlóan az l25 eset zöld 

dominanciájának megszűnését is. 

 

Sárga: A zölddel ellentétben a sárga színingerek identifikációs tartománya a normál 

értékektől fokozatosan növekszik a súlyossági fokkal mind protanomál, mind 

deuteranomál esetekben. A sárga-narancs határ protanomál esetekben kisebb, 

deuteranomáloknál a nagyobb hullámhosszak fele tolódik. 

Modell: A sárga tartomány növekedése a súlyossági fokkal egyértelműen jellemző mind a 

mérések, mind a modell esetében.  

 

Narancs: A narancs színingerek identifikációja stagnál a különböző súlyossági fokoknál, 

azonban extrém esetekben egyetlen vizsgált hullámhosszon sem éri el az 50%-os értéket. 

Deuteranomáloknál a narancs tartomány a nagyobb hullámhosszak fele tolódik. 
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Modell: A modell protánokra is nagyobb hullámhossz irányú eltolódást mutat, azonban ez 

a mérésekből nem adódik. Deutánokra a narancs érzékelés eltolódása a modellben és a 

mérések alapján megegyező irányú. Nem jellemző azonban a narancs tartomány modell 

által megadott növekedése sem a súlyossági fokkal. 

 

Piros: Az ismert piros-vég jelenségnek megfelelően a protanomálok eseteiben jelentős 

piros tartomány csökkenés tapasztalható, míg a deuteranomáloknál a piros dominanciája 

az épszínlátókéhoz hasonló spektrális szélességű. Extrém esetekben a bizonytalan 

színidentifikáció miatt a piros egyetlen hullámhosszon sem lépi át a dominancia 50%-os 

határát.  

Modell: A modell által megadott piros identifikáció eltűnése nem jellemző a mérések 

alapján. Azaz továbbra is van piros identifikáció és nem csak narancs. A piros érzékelés 

tartományának csökkenése azonban mind a modell, mind a mérések esetében jellemző. 

2.2.6 Összefoglalás 
 

A világosságra normált csatornajel alapú színidentifikációs modellel kiértékeltem a 

protán és deután típusú színtévesztők várható színidentifikációs képességeit a súlyossági 

fok függvényében. A modell által megadott változásokat összehasonlítottam a 

színidentifikációs mérések grafikus kiértékelésével valamint a színidentifikáció teljes 

látható hullámhossztartományon mért relatív identifikációs határainak és hullámhossz 

szerinti relatív, domináns színidentifikációs tartomány módosulásainak mérési 

eredményeivel. Az így kapott értékelés megmutatta, hogy a csatorna-elmélet alapú modell 

jól adja meg a színidentifikációs változásokat a protán és deután típusú színtévesztők 

színidentifikációs módosulásainak épszínlátókhoz viszonyított jellege szerint az ibolya, 

kék, türkiz, zöld, sárga és piros színingerek eseteire. 
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2.2.7 A monokromatikus színidentifikációs hullámhossz 
 

Az identifikációs mérések alapján látható, hogy a színtévesztők bizonytalansága 

növekszik a színészleletek megnevezése terén. Ez várható is, hiszen ők csatorna görbe 

alapú épszínlátókhoz képest módosult neurális érzékelésük alapján kódolnak egy 

észleletet, viszont az épszínlátók által „rájuk erőltetett” megnevezések sok esetben 

ellentmondanak ezen észleletnek.  

Ezt alátámasztja a nagyszámú színtévesztő mérésből származó tapasztalatot, amely a 

színlátás korrekció utáni színidentifikációs tanulás szükségességét vetíti elő annál inkább, 

minél súlyosabb esettel állunk szemben (Ábrahám, 2006; Wenzel, 2009). 

 

Bár a csatorna-elmélet alapú modell jól megadja a színtévesztőknél fellépő 

színidentifikációs változások a mérések eredményeiből is visszaköszönő jellegét, a 

fellépő bizonytalanság miatt, ami az eredmények grafikus értékeléséből is jól látszik (2.a 

Melléklet) célszerű az eltérést számszerűsíteni. És bár az emberi színlátás nem kezelhető 

pusztán mérnöki/fizikai megközelítésekkel, célom volt a grafikus ábrázolásokban jól 

megjelenő identifikációs különbségek objektív leírása. 

2.2.7.1 A mérési eredmények numerikus skálázása 
 

A monokromatikus színidentifikációs méréseket a korábban bemutatott kiértékeléseknél 

minden esetben a színlátás csoportjai alapján végeztem. Mivel a mérési eredmények 

egyénileg szöveges válaszként jelentek meg, így célszerű volt belőlük numerikus 

transzformált ordinális skálát létrehozni, ezzel az egyénenkénti kiértékelést is lehetővé 

tenni. 

E cél érdekében a 9. táblázatban látható numerikus értékeket rendeltem hozzá a 

színidentifikációs elnevezésekhez (Nagy et al., 2009). 

9. táblázat – A színidentifikációs fogalmak numerikus hozzárendelt értékei 
ID fogalom Ibolya Kék Türkiz Zöld Sárga Narancs Piros 

ID érték 100 110 120 130 140 150 160 
 

Az így felvett numerikus értékekkel ki tudtam számítani az ID értékek hullámhossz 

szerinti eloszlását - ID(λ) - minden mért személyre. Tehát a lineárisan felosztott ordinális 

skála lehetővé tette az egyéni, színfogalommal megadott identifikációs eredmények 
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numerikus értékelését és összehasonlíthatóvá váltak az egyes színtartományokban 

megjelenő szórásértékek is (31. ábra). Ez utóbbit a színfogalmak közötti egyenletes 

osztásközök biztosítják, így nem fedik ugyan a színkategóriák közötti 

hullámhosszeltérések nem-linearitását, azonban a rögzítetten azonos identifikációs 

eltérések alapján a szórásból megkapjuk, hogy mekkora színidentifikációs eltérést várunk 

a vizsgált színfogalomtól, azaz mennyire közelíti meg a színidentifikáció tartománya a 

mellette levő színtartományt.  

A numerikus skálázással ugyancsak lehetővé vált az egyes színtévesztő csoportok 

színidentifikációs bizonytalanságának összehasonlítása, amelyet minden kategóriára a 

mért hullámhosszakon kapott szórások átlagaként adtam meg (10. táblázat). Ezen adatok 

jól érzékeltetik a súlyossági fokkal növekvő bizonytalanságot, amely lényegesen nagyobb 

a protanomáloknál elsősorban az érzékenység 650 nm feletti, egyre kisebb 

hullámhosszakon való megszűnése miatt. 

10. táblázat – A hullámhosszankénti ID(λ) értékek szórásainak átlaga  

Szórások átlaga 
Normál 2,35
l10 2,83
l15 3,62
l20 3,58
l25 5,43
m10 3,08
m15 2,84
m20 3,12
m25 3,97

A definiált numerikus skála alapján transzformáltam a 31 épszínlátó és 100 színtévesztő 

identifikációs mérési eredményeit és ábrázoltam az egyes hullámhosszakra eső átlag és 

szórás értékeket (2.b Melléklet). A 31. ábra mutatja az épszínlátók és egy színtévesztő 

típus, az extrém protanomálok így kapott hullámhossz menti eloszlásait.  
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31. ábra – Monokromatikus színidentifikációs mérések ID(λ) eloszlása épszínlátók és l25 

típusú színtévesztők esetén. Utóbbinál piros pontokkal az épszínlátók eredményei. 

épszínlátók    l25 – extrém protanomálok Piros 
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Látható, hogy a protanomálok ún. piros-vég vesztést szenvednek, amely bizonyos 

hullámhossztartományon az érzékelés megszűnését jelenti a súlyossági foktól függően 

(11. táblázat). A mérések eredményei alapján látható a piros-vég hullámhossz érték nagy 

bizonytalansága, amely így nem ad szignifikáns eltérést a különböző súlyossági fokú 

protanomál esetek között. 

11. táblázat – Protánok piros vég mérési eredményei (PDT műszereken mérve) 

Típus Átlag Szórás 
l10 675,9 9,2
l15 662,9 7,3
l20 665,9 13,4
l25 663,5 7,5

2.2.7.2 A monokromatikus színidentifikációs hullámhossz 
 

A színtévesztőknél jól látható az egyes típusok hullámhossz szerinti eloszlásainak 

épszínlátóktól való eltérése. A pontsorokra fektetett görbék alakjai, pedig azt mutatják, 

hogy a görbe alatti terület hullámhossz szerinti súlyvonala minden esetben a kisebb 

hullámhosszak irányába tolódik. A numerikus értékek lehetővé teszik egy jellemző 

hullámhosszérték kiszámítását (13), amely a hullámhossz szerinti súlyvonalnak felel meg. 

5,0

)(

)(

700

400

400 =

∫

∫

λ

λ
λ

ID

ID
c

                                            (13) 

ahol ID(λ) a monokromatikus színidentifikáció numerikus értéke, λc pedig a hullámhossz 

szerinti súlyvonal vagy újonnan bevezetett néven a monokromatikus színidentifikációs 

hullámhossz. A λc kiszámítását polinom közelítéssel végeztem az alábbi egyenlet alapján:   

65
2

4
3

3
4

2
5

1 5,05,05,05,05,0 aaaaaac +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=λ      (14) 

ahol az ’a’ polinom-együtthatókat a Microsoft Excel programcsomag illesztő függvénye 

alapján határoztam meg. 

 

Az így definiált hullámhosszértéket Németh Zoltán tudományos diákköri hallgatómmal 

kiszámítottuk az összes színtévesztőre és meghatároztuk az egyes színtévesztő 

csoportokba diagnosztizált esetek eredményeit (12. táblázat). A számítások során a mérési 

pontok sűrűség függvényére ötödfokú polinomot fektettünk (14), amely minden esetben 
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több mint 99,9%-osan közelítette a mért értékeket (R = 1), így a (13) szerinti integrálás 

számíthatóvá vált.  

12. táblázat – Monokromatikus színidentifikációs hullámhosszak mérési eredmények 

alapján számított értékei 
  λc , nm 

Normál   566,1 ± 0,7 
l10  566,2 ± 0,4 
l15  565,4 ± 0,8 
l20  564,5 ± 1,0 

Protanomál 

l25  562,9 ± 1,8 
m10  566,2 ± 1,0 
m15  565,7 ± 0,5 
m20  565,1 ± 0,9 

Deuteranomál 

m25  560,5 ± 1,4 
Azon hullámhosszakon, ahol a színtévesztőknél nem volt mérési eredmény (~25%) az 

adott csoport átlagát helyettesítettük be. A súlyos és extrém színtévesztők türkiz 

tartományában esetenként fellépő akromatikus fehér identifikációt nem vettük 

figyelembe, ugyanis ezek nagyon kevés, összesen hét esetben jelentkeztek egyes vizsgált 

hullámhosszértékeken. Ennek oka, hogy az ilyen esetekre jellemző fehér pont nem jelenik 

meg pontosan a 10 nanométerenként felvett mérési pontoknál, hanem általában köztük 

helyezkedik el. Ilyen esetekben a mérés hiányát feltételeztük és a csoport átlagával 

helyettesítettük.   

    

A 12. táblázat értékeiből látható az átlagos hullámhossz változás viszonylag kis mértéke, 

azonban a szórások is viszonylag kicsik. Ahhoz, hogy meggyőződhessünk a különbségek 

szignifikanciájáról, statisztikai analízisnek vetettem alá az eredményeket. Lévén az l10 

illetve m10 típusok az épszínlátóktól csak minimálisan térnek el, így a statisztikai 

vizsgálatokat a közepes (15), súlyos (20) és extrém (25) esetekre végeztem el. Az 

értékeléshez az SPSS matematikai statisztikai elemző szoftvert alkalmaztam. 

  

Nullhipotézisként feltételeztem egyrészt az l15, l20 és l25, másrészt az m15, m20 s m25 

minták azonos eloszlásba tartozását. Ellenhipotézis ezek különbözősége volt. Az egyes 

csoportok eredményeinek erős szignifikancia vizsgálatára az ANOVA analízis ad 

lehetőséget, azonban ehhez szükséges a varianciák homogenitás vizsgálata.  

 

Protanomál esetekben a varianciák nem mutatnak szignifikáns eltérést (p > 0,05), így az 

ANOVA analízis eredményei értékelhetőek és 99,8 %-os szinten szignifikáns eltérést 
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mutatnak. Games-Howell próbával vizsgálva az egyes csoportokon belüli különbségeket 

az l15 és l20 minták között legalább 88,4 %-os valószínűségi szinten, míg a az l15 és l25, 

valamint az l20 és l25 minták között legalább 99,9 %-os valószínűségi szinten adható 

meg szignifikáns különbség.  

 

Deuteranomál esetekben a varianciák szignifikáns eltérést mutatnak (p < 0,05), így az 

ANOVA analízis eredményei nem értékelhetőek kellő valószínűséggel. Alternatívaként 

az F-próbához a mintaelemszámtól függően konvergáló Welch- illetve Brown-Forsythe-

próbákat alkalmaztam, amelyek a csoportok különbözőségét mutatták legalább 99,9 %-os 

szignifikancia szinten. Games-Howell próbával vizsgálva az egyes csoportokon belüli 

különbségeket az m15 és m20 minták között legalább 77,4 %-os valószínűségi szinten, 

míg az m15 és m25, valamint az m20 és m25 minták között legalább 99,9 %-os 

valószínűségi szinten adható meg szignifikáns különbség.  

 

Látható, hogy a kis szórás miatt a közeli átlagok ellenére is szignifikáns különbségek 

mutathatók ki az egyes színtévesztő súlyossági fokozatok között. A tapasztalatok és a 

grafikus ábrázolás (32. ábra és 2.a Melléklet) korrelálnak a statisztikai eredményekkel, 

miszerint az enyhe színtévesztők monokromatikus színidentifikációja kevéssé tér az 

épszínlátókétól és az egyes csoportok között, azonban a súlyossági fokozattal egyre 

nagyobb különbségek mutathatóak ki.  

Megvizsgáltam továbbá a különbséget az azonos súlyossági fokú, de protán ill. deután 

monokromatikus színidentifikációs hullámhosszak között, azonban ez a különbség az 

extrém eseteket kivéve statisztikailag kis szignifikanciájú. Szerencsére a mérési 

eredmények alapján különbséget lehet tenni a két típus között, hiszen a protánok 

rendelkeznek az ún. piros véggel (11. táblázat) megfelelő fénysűrűségű környezetben 

vizsgálva és bár ezek az esetek többségében nem jellemzők a súlyossági fokra (kivétel az 

enyhe protanomálok esete), meglétük diagnosztikus értékű az anomális trikromázia 

típusának elkülönítésénél. 
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2.2.8 Monokromatikus színidentifikáció alapú színlátás vizsgálati 
módszer 
 

A vizsgálatok eredményei alapján célszerűnek láttam egy monokromatikus 

színidentifikációs mérésen alapuló diagnosztikus módszer felállítását. A módszer 

algoritmusa a 32. ábrán látható. Mivel az enyhe anomáliát a monokromatikus 

színidentifikációs vizsgálatok nem különböztetik meg az épszínlátóktól, így elsődleges 

diagnosztikai mérő eszközként az Ishihara-könyvet javasoltam (11. ábra), amely a 

színtévesztés vizsgálatra jelentkezettek esetében amúgy is szinte minden esetben a 

vizsgálatok legelső lépése.  

Második lépésként a piros vég érték alapján a deután és protán típusok különíthetők el. 

Ehhez a PDT műszerekben jellemző nappali fehér adaptációs fénysűrűség és fénysűrűség 

kontraszt beállítása szükséges. Ez utóbbi az általam használt műszernél 700 nm-en 9 %. 

A harmadik lépés a monokromatikus színidentifikációs mérés végzése, amelyet ajánlott 

legalább 10 nanométerenként elvégezni a látható hullámhossztartományon, hiszen az itt 

bemutatott eredmények is ilyen spektrális felbontásban készültek. A mérési 

eredményekből a monokromatikus színidentifikációs hullámhossz számítható, amelyet 

összehasonlítva a 12. táblázat értékeivel megadható a színtévesztés súlyossági foka. 

Megjegyzendő továbbá, hogy a nagyon ritka tritanomália esetére az algoritmust nem 

vizsgáltam, így az csak a vörös-zöld színtévesztés esetén ad diagnosztikus eredményt. 

2.2.9 Összefoglalás 
 
Az épszínlátók monokromatikus színidentifikációs méréseinek kiértékelése alapján 

elvégeztem a részben általam, részben kollegáim által színtévesztőkön végzett hasonló 

mérések eredményeit. Az értékelés során grafikus módszerrel, numerikusan a teljes 

látható hullámhossztartományon ill. hullámhosszanként is elemeztem a különböző protán 

és deután színtévesztő csoportok színidentifikációját. Megállapítottam, hogy a súlyossági 

fok függvényében nő a színidentifikáció bizonytalansága. Az egyes színfogalmak 

domináns hullámhossztartományainak változása függ a színtévesztés típusától és 

súlyossági fokától. A mérések színkategóriáit numerikusan transzformálva definiáltam az 

ún. monokromatikus színidentifikációs hullámhosszértéket és kiszámítottam az összes 

vizsgált színtévesztő csoportra. A monokromatikus színidentifikációs vizsgálatok 
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eredményeit felhasználva diagnosztikus módszert állítottam fel, amely anomális 

trikromátokra alkalmazható.    

 

 
 

32. ábra – A monokromatikus színidentifikáción alapuló anomális trikromátokat 

diagnosztizáló vizsgálat algoritmusa 

 

Megállapítások 

 

 T3 
Monokromatikus színidentifikációs vizsgálatok eredményei numerikus 

transzformációinak sűrűségfüggvénye alapján definiált λc monokromatikus 

színidentifikációs hullámhossz alkalmas az épszínlátók és a különböző 

súlyossági fokú anomális trikromátok csoportjai közötti különbségek 

jellemzésére. Így a látható hullámhossztartományon legalább 10 

nanométerenként elvégzett monokromatikus színidentifikációs mérések alapján 

diagnosztizálni lehet a különböző típusú és súlyossági fokú protanomáliát és 

deuteranomáliát. 
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3. Szélessávú, általános színidentifikáció 
 
Az emberi látás érzékelésében a monokromatikus vagy kvázi monokromatikus ingerek 

csak speciális esetekben kapnak szerepet. Az általános látási feladatok során ún. 

szélessávú, azaz a látható hullámhossz nagyobb tartományon sugárzó vagy visszaverő 

spektrális eloszlásokkal találkozunk, ráadásul az emberi szem receptorai is széles 

hullámhossztartományokon érzékelnek. Mindenképpen szükséges tehát megvizsgálni e 

spektrális eloszlások és a színidentifikáció összefüggéseit. 

 

Az ún. color naming vizsgálatok többsége (Berlin & Kay 1969; Lillo, 2001; Pitchford, 

2002; Franklin, 2004; Cole, 2006 és társaik) alapvetően festett vagy színezett 

színmintákkal dolgozik, amelyek mind szélessávúnak tekinthetők. 

Byrne és Hilbert (2003) spektrálisan is vizsgálnak néhány természetes reflexiós mintát és 

azok identifikációját elsősorban a spektrális eloszlás és a metaméria összefüggéseit 

kutatva.  

Más kutatók, mint Westland és Moreland (2006) nagy mennyiségú spektrális mérést 

végeztek reflexiós felületeken elsősorban speciális alkalmazások, mint digitális felvevők 

minősítése vagy fogászati anyagok fejlesztése céljából. 

A szakirodalomban fellelhető vizsgálatok tehát elsősorban épszínlátók identifikációit 

vizsgálják a legtöbb esetben a spektrális eloszlástól eltekintve.  

 

Nyitott marad tehát továbbra is néhány kérdés: 

 

Mely általános spektrális eloszlásokat identifikáljuk a különböző színkategóriákkal? 

Milyen módon lehet elkülöníteni a különböző kategóriákat? Hogyan identifikálják 

ezeket a színtévesztők? És melyeket tévesztik jellemzően? 

 

3.1  Általános színingerek spektrális eloszlás szerinti analízise 
épszínlátókon 

 
Ahhoz, hogy a mindennapok látási feladataiban jelentkező szélessávú színingerek 

identifikációját értelmezzük, szükséges megvizsgálni az emberi környezet színingereinek 

spektrális teljesítmény eloszlásait.  
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A monokromatikus vizsgálatokhoz hasonlóan célom továbbra is a felállított hét 

színkategóriába való sorolás volt egyértelművé téve így az azonosítást. Azonban míg a 

monokromatikus esetekben a vizsgálható ingerek számát a hullámhossztartomány és 

bizonyos spektrális felbontás behatárolja, addig a szélessávú színingerek számossága 

gyakorlatilag végtelen.  

Így nem az előre definiált színingerek bemutatásának és páciens általi azonosításának 

módszerét követtem, hanem kifejezetten és egyértelműen az adott színkategóriákba 

sorolható spektrális eloszlásokat gyűjtöttem. 

A szélessávú színingerekből álló adatbázis feltöltésében hat épszínlátó segítségét vettem 

igénybe, akik több különböző fotopos megvilágításnál is egyértelműen azonosítható 

színingert soroltak be kategóriákba. A megvilágítások között minden esetben szerepelt a 

nappali megvilágítás. A bemért mintákat a köznapi életben megtalálható tárgyak reflexiós 

felületeiből (pl. élelmiszerek, csomagolások, termékek) illetve más jellemző színingerek 

spektrális eloszlásai közül választottam ki. Ilyenek voltak többek között a nyomdai 

festékek: Pantone-féle színskála, Nemcsics-féle színkör, jelzőlámpák, monitorok 

emissziós spektrális eloszlásai, illetve a színtévesztést vizsgáló táblák (Ishihara, Velhagen 

tesztek) egyes egyértelműen színidentifikálható pontjai is. 

Az így kiválasztott színingerek spektrális eloszlását reflexiós esetekben Konica-Minolta 

CM-2600d típusú spektrofotométerrel, míg az emissziós esetekben Avantes AvaSpec-

2048 típusú spektroradiométerrel mértünk. A mérések során több mint 300 különböző 

spektrális eloszlást rögzítettünk, amelyek közül a színkategóriákba egyértelműen 

besorolható 150-et választottam ki további vizsgálatokra. A 33. ábra egy-egy tipikus 

spektrális eloszlást mutat mind a hét színkategóriából. Célszerű az így kapott eloszlásokat 

analizálni és összehasonlítható módon ábrázolni. Erre nyújtanak lehetőséget az egyes 

színábrázolási rendszerek. 
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33. ábra – A hét színkategóriából példaként egy-egy színinger spektrális eloszlása 
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3.1.1 A spektrális színingerek mérési eredményeinek színlátás függő 
értékelése 
 
A bemért spektrális eloszlásokat ábrázoltam az emberi látás modellezésére kifejlesztett 

OCS színábrázolási rendszerben (Nagy, Ábrahám, 2003; Ábrahám, 2006; Nagy, 

Ábrahám, 2007), valamint a nemzetközileg elismert és alkalmazott CIE színábrázolási 

rendszerekben is. Az első lépésben az épszínlátó receptorainak érzékenységi 

eloszlásait  )( , , λλλ sm )()( l  - (Sharpe, Stockman - cvision.ucsd.edu) alapul véve 

kiszámítottam a választott színminta esetében a (L, M, S) receptorjeleket  400 nm-től 700 

nm-ig. A kiváltott érzet számításához megvizsgáltam az egyes bemért színingerek 

spektrális eloszlásainak - ϕ(λ) - hatását hullámhosszanként a receptorok spektrális 

érzékenységére és integráltam a vizsgált hullámhossztartományon. 

( ) ( ) λλλϕ dL ∫ ⋅=
700

400

l  

                                        ( ) ( ) λλλϕ dmM ∫ ⋅=
700

400

    (15) 

( ) ( ) λλλϕ dsS ∫ ⋅⋅=
700

400

2  

A csatornajel értékeket a már korábban ismertetett módon számítottam: 

MLCRG −=  

             )( MLSCBY +−=               (16) 

A csatornajel értékeket a három receptorjel értékeinek összegével normáltam. Így a 

különböző intenzitású jelek összehasonlíthatóvá váltak (Ábrahám, 2006). 

SML
C

c RG
rg ++

=  

  
SML

Cc BY
by ++

=     (17) 

Az így számolt világosságra normált csatornajelek a színminták esetében különböznek, 

hiszen spektrális eloszlásaik eltérnek egymástól. A meghatározott értékek az egyes 

színingereknél más és más jelet küldenek az agynak, így a különböző színingerek 

esetében eltérő jeleket kapunk, melyek jól megkülönböztethetőek, és így a színingerek 

azonosítására is alkalmasak. A 34. ábrán a bemért színminták spektrális eloszlásai alapján 

számolt csatornajelek függvényében látható a hét vizsgált színkategória. 
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34. ábra - A bemért spektrális eloszlások az OCS színdiagramban 

 
A 34. ábra egyes pontjai egy-egy konkrét, általunk bemért színinger színkoordinátáit 

jelentik, olyan pontokat, amelyeket a mérőszemélyek egyértelműen az adott identifikációs 

névvel neveztek meg. Az ábrán a pontok színjelölései mutatják az identifikációs 

besorolásokat. 

A CIE színábrázolási rendszereiben a bemért spektrális eloszlások ábrázolását az ismert 

matematikai módszerekkel végeztem D65-ös szabványos megvilágítás 

figyelembevételével (Lukács, 1982). A 35. ábra mutatja a színpontok L*a*b* 

színábrázolási rendszer a*b* síkjában történt ábrázolását. 
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35. ábra - A bemért spektrális eloszlások a CIE L*a*b* színdiagramban 
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3.1.2 Színtartományok megállapítása 
 
Az épszínlátók által azonosított színkategóriák elkülönítését, az egyes színingerek 

identifikációjának számszerűsítése céljából matematikai-statisztikai módszerekkel 

végeztem.  

A statisztikai elemzésnél szükséges a változók meghatározása. Többváltozós statisztikai 

analízishez jelen esetben kettő, illetve három változó áll rendelkezésre. Három változó 

esetén az L, M, S csap receptorok jelértékeit használhatjuk fel az analízishez. Két változó 

esetében az észleletekből képzett világosságra normált csatornajelek crg, cby értékei adják 

a szükséges adatokat az analízishez. 

3.1.2.1 Statisztikai osztályozás 
 
A többváltozós statisztikai vizsgálatok egyik jellegzetes feladata az objektumok, jelen 

esetben a színingerek osztályozása. Jelen esetben hét fő színingert kell osztályozni: 

ibolya, kék, türkiz, zöld, sárga, narancs, piros. A feladat, hogy a különböző objektumokat, 

színingereket egy adott kategóriához, csoporthoz, vagy osztályhoz soroljuk. A 

csoportosítást automatikusan, számítógép segítségével végeztem, SPSS matematikai-

statisztikai analizáló szoftver alkalmazásával. 

Az osztályozás elején a színingereket, mint osztályozandó objektumokat vektorokkal 

adtam meg. Az objektum – vektor hozzárendelést lényegkiemelésnek nevezik. A 

lényegkiemelésnek általános matematikai modellje nincs, így minden egyes osztályozási 

feladatnál az objektumok elemzése után kell az alakzatleíró vektorokat kialakítani. A 

színingerek osztályozásánál a kromatikus csatornák jeleit (crg, cby) vettem 

alakzatvektornak, így kétváltozós elemzésre volt lehetőség (Móri-Székely, 1986) 

 

Az osztályozás statisztikai módszerei közül a diszkriminancia illetve klaszter analízist 

alkalmaztam, amelyek közül az előbbi adott az épszínlátók megállapításainak jobban 

megfelelő statisztikai osztályozást. 
 

Diszkriminancia analízis 
 

A diszkriminancia analízis során az osztályozandó pontokat, objektumokat több dimenzió 

esetén „hiperfelületekkel” választjuk szét. Két változó esetében határoló görbék 
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határozzák meg a különböző csoportokat. Az eljárás során az osztályozandó 

objektumokat magyarázó változókból új változók, diszkrimináló függvények jönnek létre. 

A létrehozott új változók feladata, hogy a lehető legnagyobb különbségeket produkálják a 

csoportok között. 

A diszkriminancia analízis során az első lépésben egy ún. tanuló algoritmust hajtunk 

végre. Az objektumoknak már létezik egy osztályba sorolása, ami úgy történik, hogy a 

megfigyelt többdimenziós valószínűségi változó komponensein kívül bevezetünk egy, az 

osztályba tartozásra legjellemzőbb diszkrét valószínűségi változót, mely annyiféle értéket 

vesz fel, ahány osztály van. A színészleletek esetében hét osztály adott és a diszkrét 

változó 1 – 7 –ig vesz fel értéket. Ezután a diszkriminancia analízist elvégezve a mintán, 

megnézzük, hogy az algoritmus alapján melyik osztályba kerülnének az objektumok. 

Amennyiben a téves besorolások száma nem túl nagy vagy egy általunk megadott érték 

alatt van, akkor az algoritmus által adott diszkrimináló függvény a továbbiakban is 

használható az adott csoportok elkülönítésére. A színészleletek esetében a kialakult 

osztályok után egy új színingert be tudunk sorolni a mért tulajdonságai alapján 

valamelyik csoportba.  

 

A színidentifikációs koordináta pontok elemzésénél előre meghatározott diszkrét változó 

alapján osztályoztam az objektumokat, színingereket. A diszkrét változó 1 és 7 közötti 

értékeket vehetett fel attól függően, hogy előzetesen melyik színkategóriába sorolták. 
 

A diszkrét változóval jellemzett csoportok és a besorolandó objektumok osztályba 

sorolása a legrosszabb esetben is 82 % fölött van, a türkiz és narancs színingerek esetén 

pedig 100%. Ez azt jelenti, hogy a diszkriminancia analízis statisztikai módszerével az 

elemek 92,6%-át soroljuk helyesen az előre definiált színkategóriába. A hibás 

besorolásoknál a közvetlen szomszédos csoportba történik az átsorolás. Az újabb 

színingerek osztályozásánál, ugyanez a besorolási pontosság érvényes. Az így kapott 

statisztikai osztályozás tehát alkalmas a bemért színingerek OCS színrendszerbeli 

osztályozására. 

3.1.2.2 Szórási ellipszisek meghatározása 
 
Az elemzések során a koordináták ismeretében lehetséges a létrehozott csoportok pontos 

ismerete, de ezeket csak az egyes számok, koordináták mutatják. Célom volt, hogy 



69 

területként definiáljam a színidentifikációs pontok eloszlását az egyes színábrázolási 

rendszerekben. Ezért megvizsgáltam, hogy elliptikus síkbeli alakzatok milyen 

valószínűséggel fedik le az egyes kategóriákba eső ponthalmazokat (36. ábra).  

Kiszámítottam az egyes kategóriák centrumközepeit ( μ ), melyet a csoportbeli 

objektumok átlaga határoz meg. Majd az alábbi egyenlet felhasználásával meghatároztam 

az egyes csoportok kovariancia ellipsziseit (Dévényi, 1988): 

2)(1)( χμμ ≤−⋅−Σ⋅− ixi
T

ix    (18) 

A kovariancia mátrix (szórás mátrix): Σ , melyet a diszkriminancia analízis során az SPSS 

program kiszámol. 2χ : a két szabadságfokú rendszer adott százalékos lefedettségéhez 

tartozó valószínűségi érték, amely alapján eldönthető, hogy a statisztikai próba milyen 

konfidencia szinten adja meg a csoporthoz tartozást.  

A kovariancia mátrix inverzének kiszámítása után, a középpontok ismeretében egy x és y 

két ismeretlenes másodfokú egyenlethez jutunk, mely egy ellipszis egyenlete.  
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36. ábra - A hét színcsoport szórási ellipszisei 60%-os konfidencia szinten az OCS 

színábrázolási rendszerben 
 

A szórás ellipszisek meghatározásának részletes matematikai menetét a 3.a Mellékletben 

ismertetem. A 3.b és 3.c Mellékletek tartalmazzák a szórási ellipsziseket további 

színábrázolási rendszerekben és konfidencia szinteken.  

 

Kellően nagy konfidencia szintű lefedettség esetén a tartományok között metszetek 

jönnek létre. Az ellipszisek nagyságából is jól megfigyelhető, hogy az OCS koordináta 
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rendszerben az egyes távolságok nem arányosak a különböző színingerek esetében, azaz 

nem azonosíthatóak velük arányosan a vizuális megfigyelések.  

Az ellipszisek méretét változtatva a színkategóriák lefedését különböző konfidencia 

szinteken valósíthatjuk meg. A bemért színingerek alapján felállított modellben 60%-os 

konfidencia szinten nem adódik metszet a hét színkategória OCS-beli területei között (36. 

ábra). 

 

A CIE xy és CIE a*b* színábrázolási rendszerekben az OCS-hez hasonlóan ábrázolhatók 

a spektrális színingerek. A diszkriminancia analízis eredményei alapján pedig 

létrehozhatóak a színidentifikációs tartományok a hét alapszínre. A szórási ellipszisek 

valós méreteire a vizuális arányosság tekintetében megalkotott CIE a*b* adhat 

iránymutatást. 90%-os valószínűségi szint esetén itt is metszetek alakulnak ki az egyes 

identifikációs tartományok között (3.b. Melléklet). 

Mindkét színábrázolási rendszer alkalmas a színidentifikációs tartományok elkülönítésére 

és egyértelműen kiválaszthatók azok a színkoordináták, amelyek kizárólag egy 

tartományba esnek. 

3.1.3 Összefoglalás 
 
Több mint 150 általános és épszínlátók által egyértelműen identifikált színinger spektrális 

eloszlását mértem meg és ábrázoltam különböző színábrázolási rendszerekben. Az 

identifikációs besorolások alapján matematikai-statisztikai módszerekkel kategorizáltam a 

színingerek spektrális eloszlásait és megállapítottam az egyes színábrázolási 

rendszerekben az identifikációs tartományokat.  

Vizsgálataim eredményei alapján megállapítottam, hogy az általános látási feladatokban, 

az emberi környezetben megjelenő spektrális eloszlások közül az épszínlátók által a hét 

alapszínnel egyértelműen azonosíthatók a színábrázolási rendszerekben színidentifikációs 

tartományokat képeznek, amely tartományok konkrét spektrális eloszlás adatbázis alapján 

statisztikai módszerekkel különböző konfidencia szinteken meghatározhatók.  
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3.2 Anomális trikromátok színidentifikációjának modellezése 
 
Az épszínlátók színidentifikációjának elemzése után felmerül a kérdés, hogy az egyes 

színingereket hogyan érzékelik a különböző típusú színtévesztők, közöttük a legnagyobb 

arányban megjelenő protanomálok ill. deuteranomálok? 

 
Az OCS színábrázolási rendszer az emberi színlátás neurális jelein alapul, így a jelek 

spektrális eloszlásában történő változás figyelembevételére kiválóan alkalmasak 

(Ábrahám, 2006).  

A protanomália és a deuteranomália eseteiben a protos vagy a deuteros érzékenységi 

görbéjének eltolódásáról van szó. Az egyes súlyossági fokozatoknál az eltolódás mértéke 

a tudomány mai állása szerint is erősen vitatott. Bár a genetikai vizsgálatok több 

génmutációs esetet is el tudnak különíteni (Deeb et al., 1992; Crognale et al., 1998; Jagla 

et al., 2002), azok funkcionális megjelenése a retinán, főként az anomális trikromátok in-

vivo méréstechnikai lehetőségei miatt bizonytalanok (Gegenfurtner & Shape, 1999).  

 

Modellezéseink során ezért Sharpe és Stockmann által publikált épszínlátó fotoreceptor 

érzékenységi görbékből (cvision.ucsd.edu) indultunk ki és hoztunk létre öt nanométeres 

érzékenységi csúcshullámhossz eltolásokkal színtévesztő kategóriákat (Wenzel, 

Ábrahám, 2001). Az enyhébb eseteknél (l5, m5, l10, m10), mint azt a monokromatikus 

vizsgálataim eredményei kimutatták a színidentifikáció nem különbözik szignifikánsan az 

épszínlátókétól. Így a modellezésnél a közepes (l15, m15) és súlyosabb (l20, l25, m20, 

m25) kategóriákkal foglalkoztam. Az l25 ill. m25 esetekben 25 nm-es eltolódást 

feltételeztem, amely az extrém színtévesztő esetet jelenti, viszont az érzékenységi görbék 

eltérő alakjai miatt nem tekinthető a genetikai anóp esetének. 

 

A 37. ábra példája mutatja az l15 típusú protanomál színtévesztő protos eltolódását, 

amelyet 15 nm-nek vettem fel és az épszínlátók protos érzékenységi görbéjét eltolva 

alkalmaztam korrigálva a mért érzékenységi görbéket a macula és a szemlencse spektrális 

transzmissziójával (3.d Melléklet). 
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37. ábra - l15 típusú protanomál színtévesztő protos (L) eltolódása 

Az egyes bemért spektrális eloszlásokat ezután az épszínlátókhoz hasonlatosan 

ábrázoltam a színtévesztők OCS rendszereiben. Így az OCSl15 –beli ábrázolás számítása: 

( ) ( ) λλλϕ dL ∫ ⋅=
700

400
1515 l  

             ( ) ( ) λλλϕ dmM ∫ ⋅=
700

400

               (19) 

( ) ( ) λλλϕ dsS ∫ ⋅⋅=
700

400

2  

A kiszámított értékekkel a csatornajel értékeket számítottam a már korábban ismertetett 

módon: 

MLCRG −= 15  

    )( 15 MLSCBY +−=      (20) 

Az így számolt csatornajel értékekből a színingerek által kiváltott neurális jelek az adott 

színtévesztő típusra vonatkozó intenzitással normálva:  

SML
C

c RG
rg ++

=
15

 

                     
SML

C
c BY

by ++
=

15

                    (21) 

Az egyes színtévesztő OCS rendszerek és bennük a bemért spektrális színingerek 

láthatóak a következő ábrasorozaton (38. ábra). Ki kell hangsúlyozni, hogy az ábrázolás 
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során alkalmazott színes megjelenítés az épszínlátók besorolásait mutatja. A 

színtévesztők identifikációs képességét további vizsgálatok alapján kívánom 

meghatározni. 
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38. ábra - Épszínlátók és főbb színtévesztési esetek OCS diagramjai  

 

A normál és a színtévesztők esetében az egyes színdiagramok összehasonlítása vizuálisan 

is megtörténhet, ekkor a jellegzetes különbség, hogy a koordinátatengelyek automatikus 
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beállítás esetén kisebb értéket mutatnak, vagyis a színtévesztők esetén a csatornajelek 

kisebb értékűek, az egyes tartományok „összeszűkülnek”. 

A 39. ábrán láthatóak a színkategóriák átlagainak a két csatornajel-érték szerinti 

változásai. A jelentősebb eltérések elsősorban a crg jelnél figyelhetők meg, hiszen mind a 

protán, mind a deután esetekben a lényeges érzékenységbeli változás a két receptor 

érzékenység szerinti különbségben mutatható ki. 
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39. ábra – Színidentifikációs kategóriák változása a csatornajel értékek szerint 

(felül a cby, alul a crg) 
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A modellből levonható következtetések: 

 

Protánok: 

- kék és ibolya színkategóriák közeledése a súlyossági fok függvényében 

- türkiz kategória fokozatos csökkenése 

- zöld kategória sárga irányában való eltolódása (crg értékek) 

- vörös és narancs kategóriák sárga irányú eltolódása (crg értékek) 

- vörös kategória csökkenése (cby értékek) 

 

Deutánok: 

- kék és ibolya színkategóriák átlagos stagnálása (mindkét csatornajel érték) 

- türkiz kategória fokozatos csökkenése  

- zöld kategória sárga irányában való eltolódása (crg értékek) 

- vörös és narancs kategóriák sárga irányú eltolódása (crg értékek) 

 

A két típus identifikációsan tehát sok esetben hasonlóságot mutat. A vörös-zöld 

különbség jelben megfigyelhető lényegi változások a monokromatikus vizsgálatok 

tapasztalatait igazolják. A zöld, narancs és piros színészleletek sárga irányú eltolódása 

jellemző. Megfigyelhető, hogy az l20 ill. m20 valamint súlyosabb esetekben az 

épszínlátók sárga identifikációs tartománya nem különbözik szignifikánsan a 

színtévesztők narancs tartományától, a legsúlyosabb esetekben pedig a piros tartománytól 

sem. A szélessávú identifikáció alapján tehát azt várhatjuk, hogy az épszínlátók által e 

kategóriákba sorolt színingerek megnevezése az esetek nagy részében a színtévesztőknél 

sárga lesz. 

 

A modell számítások alapján minden színlátó típusra megállapítható egy kétdimenziós 

elméleti identifikációs számérték, amely a többi kategóriától egyértelműen eltérve 

jellemzi a színtévesztés típusát és súlyossági fokát. Az egyes színkategóriákba sorolt 

vizsgált színingerek átlagértékei alapján felállított matematikai összefüggés a 

következőképpen írható le: 

       ( ) )
7
1();

7
1(;#

7

1

7

1
∑∑

==

=
i

iby
i

irgbyrg ccccID    (22) 
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ahol ’i’ a hét színkategóriát jelenti. Az ID# kétdimenziós szórás meghatározása az 

elsőfokú paraméterek miatt a fenti egyenlethez hasonlóan az egyes kategóriákban az átlag 

értéktől való átlagos eltérés összegzésével történhet. 

A színtévesztő kategóriákra kapott számértékeket a következő táblázat tartalmazza: 

13. táblázat – Anomális trikromátok csoportjainak ID számai 

ID# cby átlag átl.eltérés crg átlag átl.eltérés 
normál 3,24 1,41 0,66 0,31 
l15 3,19 1,42 0,37 0,19 
l20 3,17 1,42 0,27 0,14 
l25 3,14 1,42 0,17 0,09 
m15 3,28 1,41 0,35 0,16 
m20 3,29 1,42 0,24 0,11 
m25 3,29 1,42 0,13 0,06 

    

Látható, hogy a színtévesztés súlyossági fokát a viszonylag kis átlagos eltéréssel bíró crg 

jelek mutatják ki egyértelműen. Azonban hasonló súlyosságú protán ill. deután esetek 

között a cby értékek alapján lehet különbséget tenni aszerint, hogy az épszínlátók 

értékeihez képest kisebb vagy nagyobb értéket vettek fel. 

A színtévesztők OCS diagramjaiból látszik, hogy a színkategóriák jellemzően eltolódnak, 

de helyet nem cserélnek. Így az identifikációs szám nem mást fejez ki, mint a crg és cby 

tengelyek menti eltolódás mértékét, azaz a látható tartományon a színkategóriák közötti 

különbségeket, amely minden bizonnyal összefügg a színdiszkriminációs képességgel. 

Természetesen kihangsúlyozandó, hogy a táblázat értékei szigorúan a modellben 

alkalmazott színingerek esetében igazak, azonban a különböző kategóriákat jól jellemzik 

és alkalmasak a színtévesztés identifikációs fokának megállapítására. 

3.2.1 Összefoglalás 
 
Az épszínlátók színidentifikációs kategóriáiba egyértelműen besorolt színingereket 

ábrázoltam az OCS színábrázolási rendszerben. Az OCS diagram alkalmas a 

színtévesztés különböző típusainak modellezésére, így a színkoordinátákat az OCS 

színtévesztő transzformációiban is megjelenítettem. Az egyes OCS rendszerbeli 

színkoordináták összehasonlítása alapján megállapításokat tettem a színtévesztők 

színidentifikációjának neurális modell alapú jellemzőiről és definiáltam egy ún. 

identifikációs számot, amely a bemért színminták alapján az egyes színtévesztés típusokat 

jellemzi. 
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3.3 Színtévesztők korrekciójának identifikációs modellezése 
 
A színtévesztők korrekciós szemüvegeinek elemzésére az OCS rendszerbeli modellezés 

megfelelő lehet, így érdemes megvizsgálni, hogy az egyes alkalmazott korrekciós szűrők 

hogy módosítják a modell szerinti színidentifikációt. 

 

A korrekciós szűrők hatását a csatorna görbékre korábbi munkálataim során Dr. Ábrahám 

György témavezetőmmel közösen elemeztük. (Nagy, Ábrahám, 2003; Ábrahám, 2006; 

Nagy, Ábrahám, 2007).  

A korrekciós szemüvegek hatásai az identifikációs modellre a szemüvegek adaptáció 

utáni hatásával számítandók a már korábban ismertetett levezetés szerint. A korrigáló 

színszűrő transzmissziójának spektrális eloszlása ( )λτ , amely megváltoztatja a beérkező 

ingerek spektrális eloszlását és így a receptorjelek változnak. 

A korrigált receptor érzékenységek számítása: 

( ) ( ) ( )λλτλ ll ⋅=Korr  

       ( ) ( ) ( )λλτλ mmKorr ⋅=  (23) 

( ) ( ) ( )λλτλ ssKorr ⋅=  

A látás színadaptációs mechanizmusa, az egyensúlyi fehér észlelet előállítására törekszik 

a megváltozott körülmények között. Matematikailag ez úgy fejezhető ki, hogy a kapott 

korrigált  )( , , λλλ sm )()( l  függvényeket egységnyi görbe alatti területre normálom és a 

normált értékekkel - ( ) ( ) ( )λλλ 111 ,, KorrKorrKorr sml  - számítom ki a receptorok 

érzékenységeit.  

( ) ( ) ( )

( ) ( )∫ ⋅

⋅
= 700

400

1

λλτ

λλτλ
l

l
l Korr  
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Ezek alapján az receptorjelek: 

( ) ( ) λλλϕ dL KorrKorr ∫ ⋅=
700

400

1l  

   ( ) ( ) λλλϕ dmM KorrKorr ∫ ⋅=
700

400

1
 (25) 

( ) ( ) λλλϕ dsS KorrKorr ∫ ⋅=
700

400

1  

 

A szűrővel korrigált színtévesztőknél is fontos a világosságra való korrigálás, melynek 

menete megegyezik a normál, és a színtévesztőknél végzett korrigálással. A receptorjelek 

megadásánál az egyre normált receptor érzékenységi görbékkel számoltam. 

A számolt világosság értéke: 

KorrKorrKorrKorr SMLV ++=  (26) 

Az ebből számított világosságra korrigált receptorjelek: 

Korr

Korr
Korr V

L
L =1 , 

Korr

Korr
Korr V

M
M =1 , 

Korr

Korr
Korr V

S
S =1   (27)  

A csatornajelek a korrigált receptorjelekkel számolva: 
11
KorrKorr

Korr
rg MLc −=    

 ( )1112 KorrKorrKorr
Korr
by MLSc +−⋅=      (28) 

A gyakorlatban is alkalmazott korrekciós szűrőkkel megvizsgáltam a modell működését. 

A 40. ábra mutatja néhány színtévesztő típusnál az alkalmazott korrekciós szűrők hatását. 

Az eredményeket részletesen a 3.e Melléklet tartalmazza. A szűrők spektrális eloszlásait a 

gyártó kívánságára nem szerepeltetem és a szűrők kódolását is megváltoztattam. 

 

Az ábrákból is látszik, hogy a funkcionálisan javító szűrők hatása a színidentifikációban 

mind a crg és cby jelértékeket érinti. Az előbbiek rendre nagyobb abszolút értékeket 

vesznek fel közelítve az épszínlátók értékeit, míg az utóbbiak szűrő típustól függően 

változnak. A 14. táblázat mutatja a 3.2 fejezetben definiált identifikációs szám (29) 

változását a szűrők hatására.   
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40. ábra – Korrekciós szemüveg hatása színtévesztők identifikációjára az OCS modellben  

(Felső ábrán az épszínlátók, bal oldalon példaként az l15 és m20 típusú színtévesztők 

színidentifikációja, jobb oldalon l20 és m20 típusú korrekciós szűrők hatása az l15 ill. 

m20 színtévesztőkre.) 

 

Megállapítható, hogy cby értékek a szűrők többségénél csökkennek, míg a crg minden 

esetben jelentősen nőnek. Százalékarányban kifejezve azonban látható, hogy a korrekciós 

szűrők hatása az ID# kék-sárga tényezőjét az épszínlátó értékhez képest 10%-on belül 

tartja, addig a vörös-zöld tényező minden esetben jelentősen, akár több kategóriával is 

közeledik az épszínlátó értékhez.  

A 15. táblázatban szerepelnek az egyes színinger csoportok szórásainak σ_ID összegei a 

(30) képlet szerint. Célszerű megvizsgálni a színkoordináták csoportjainak kiterjedését, 
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hiszen ez adhat információt a színingerek megkülönböztetésének képességére. A szórások 

azonban nagymértékben korrelálnak (Rcrg = 0,99; Rcby = 0,88) az ID számokkal, így a 

vizsgált esetekben elegendő ez utóbbiak figyelembevétele.  

 
14. táblázat – Korrekciós ID számok  

Az alkalmazott korrekciós szűrők jelölései: l20, l25 és 245a 
ID# cby % crg % 
normál 3,24 100,0 0,66 100,0 
l15 3,19 98,5 0,37 56,1 
l15_l20 3,08 95,1 0,60 91,8 
l20 3,17 97,8 0,27 41,1 
l20_l20 3,04 93,8 0,47 71,1 
l20_l25 3,45 106,3 0,35 53,0 
l25 3,14 97,0 0,17 26,2 
l25_l25 3,42 105,6 0,26 39,4 
m15 3,28 101,3 0,35 52,7 
m15_245a 3,01 93,0 0,55 84,1 
m20 3,29 101,5 0,24 36,0 
m20_245a 3,02 93,1 0,35 54,0 
m25 3,29 101,6 0,13 19,1 
m25_245a 3,06 94,3 0,17 25,7 

              ( ) )1;1(;_
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15. táblázat – Korrekciós ID számok szórásai  
Az alkalmazott korrekciós szűrők jelölései: l20, l25 és 245a 

σ_ID σ_cby % σ_crg % 
normál 1,41 100,0 0,31 100,0 
l15 1,42 100,3 0,19 80,8 
l15_l20 1,30 96,5 0,25 91,1 
l20 1,42 100,4 0,14 73,8 
l20_l20 1,29 96,4 0,20 82,7 
l20_l25 1,46 101,5 0,16 76,6 
l25 1,42 100,5 0,09 66,8 
l25_l25 1,45 101,4 0,12 70,4 
m15 1,41 100,2 0,16 77,4 
m15_245a 1,29 96,5 0,24 88,5 
m20 1,42 100,2 0,11 69,7 
m20_245a 1,30 96,6 0,15 75,4 
m25 1,42 100,2 0,06 62,2 
m25_245a 1,31 96,8 0,07 63,6 

 

Lévén a korrekciós szűrők mindegyikének színdiszkriminációs korrekciós hatását több 

ezer színtévesztő vizsgálat bizonyítja (Ábrahám, 2006; Ábrahám, Nagy, 2007), így az 

identifikációs szám alapján elmondható, hogy korrekciós szűrők funkcionálisan 

elsősorban a vörös-zöld értékeken fejtik ki hatásukat és jelentősen közelítik a 

színidentifikációt az épszínlátókéhoz. Az ID szám tehát egy megfelelő tényező lehet a 

korrekciós szűrők színidentifikációs minősítésére. 
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3.3.1 Összefoglalás 
 
A színtévesztők korrekciós szemüvegeit modelleztem az egyes esetekre speciálisan 

megalkotott OCS színábrázolási rendszerben. Megállapítottam, hogy a gyakorlatban 

alkalmazott korrekciós szűrők mindegyike jelentős hatással van az OCS-beli 

színidentifikációs pontokra. Az identifikációs szám definícióját alkalmazva kiszámoltam 

a korrigált esetekre a színidentifikáció változásának mértékét és megállapítottam, hogy a 

várakozások szerint a protán és deután színtévesztőknél a korrekció lényegi változást a 

vörös-zöld csatorna értékekben idéz elő. Az ID# alapján számítható az egyes szűrők 

színidentifikációs hatásának mértéke. 

 

Megállapítás 

 

 T4 
a.) Szélessávú színingerek spektrális eloszlásai épszínlátók és különböző típusú 

anomális trikromátok színidentifikációjának OCS színábrázolási rendszereiben 

való modellezése alapján definiálható egy, a színtévesztés típusát és súlyossági 

fokát ’n’ számú színidentifikációs kategória alapján jellemző kétdimenziós 

számérték, amely a következő matematikai összefüggéssel határozható meg:  

                      ( ) )1;1(;#
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ahol crg és cby az OCS színábrázolási rendszerben megjelenített színingerek 

koordináta értékei. 

 

b.) Anomális trikromátok korrekciójának OCS színábrázolási rendszerben való 

színidentifikációs modellezésére alkalmas a következő összefüggés szerinti 

identifikációs szám: 
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ahol crg
korr és cby

korr a korrekciós szűrők hatását figyelembe vevő OCS 

színábrázolási rendszerben megjelenített színingerek koordináta értékei. 
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4. A színidentifikációt vizsgáló berendezés 

 
A monokromatikus vizsgálatokat és a színtévesztés típusok színidentifikációs jellemzését 

a műszeres mérések eredményei tették lehetővé. Célul tűztem ki tehát, hogy az általános 

szélessávú színingerek spektrális eloszlásaival is végezzek műszeres méréseket és azok 

eredményei alapján vonjak le további következtetéseket a színtévesztők színidentifikációs 

képességeiről.   

 

A szélessávú színingerekkel való színlátás-vizsgálatok a klinikai gyakorlatban és a 

kutatásban is festett színes felületekkel, korongokkal történhetnek (Dale, 1969; Zimmer, 

1982; Rüttiger et al., 1999; Hansen et al., 2008) akár a legkülönbözőbb adaptációs 

körülmények között, mint például a fénycső megvilágítás (Hansen et al., 2006). Jelenleg 

is egyes speciális szakmák (pl.: textilipar, gyógyászat, elektronikai gyártás stb.) terén a 

szakmához tartozó mintákat helyezik a vizsgálandó személy elé, akinek az adott 

színingereket azonosítania, ill. megkülönböztetnie kell.  

Korlátozott színidentifikációs vizsgálatokra ugyan alkalmazhatóak a számítógépes 

monitorok (Rinner, 2000; White et al., 2006; Sharpe et al., 2006; Olkkonen et al., 2008; 

stb.), azonban az ismert színes megjelenítő berendezések nem képesek a színingerek 

spektrálisan helyes megjelenítésére, ezért a színtévesztők módosult érzékelési 

tulajdonságainak színidentifikációs vizsgálatára nem felelnek meg minden, főleg a 

szakma specifikus alkalmazásokban.  

 

Célom volt tehát a szélessávú színidentifikáció vizsgálatára alkalmas műszer kidolgozása 

és megvalósítása. Megfelelő vezérlőelektronikával, kalibrációval illetve a számítógépes 

tárolás felhasználásával megkerülhetőek a korábbiakban fellépő vizsgálóeszközök 

különböző elhasználódásai. További törekvés volt, hogy ezek a műszerek ne csak a 

laboratóriumi méréseknél legyenek használhatóak, hanem az orvosi diagnosztikában is, 

ahogy például a hagyományos szemvizsgálatnál felhasznált modern műszerek. Egyik 

legfontosabb feladat pedig a műszer spektrálisan helyes színinger-megjelenítése volt. 

Innen kapta a nevét: spektrumgenerátor.  

A műszer fejlesztési munkálataiban több kollégám és hallgatóm is bekapcsolódott. 

Szakértelmük és szorgalmuk nagyban segítette a működő prototípus elkészültét. 
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4.1 A mérőműszerrel szemben támasztott követelményrendszer 
 
1. A valódi spektrális eloszlást közelítse:  

Színidentifikáció vizsgálatakor és színtévesztők mérésénél lényeges, hogy a páciens 

valós, nemcsak jellemző alapszínekből kikevert (lásd CRT monitor) spektrális 

eloszlásokat lásson. 

 

2. Tetszőleges, a mindennapi életben előforduló spektrális eloszlásokat lehessen 

előállítani: 

A hétköznapokban előforduló minden színinger megjeleníthetősége legyen az természeti, 

vagy mesterségesen előállított. 

 

3.  Számítógépes vezérlés biztosítása: 

Modern kialakítású felhasználóbarát kezelőfelülettel ellátott, szoftverről vezérelhető 

berendezés. 

 

4.  Számítógépes tárolás biztosítása: 

A gyors vizsgálatot lehetővé tevő spektrális eloszlás tárolhatósága, valamint gyors 

beolvashatóságának biztosítása. 

 

5.  Ne legyen irányfüggő a látott színinger: 

A vizsgálónyílásba való betekintéskor ne látszódjon a gömb oldala, mert így előfordulhat, 

hogy közvetlenül az egyik LED-et látjuk. Például a lila színinger keverésekor 

előfordulhat, hogy a gömb egyik fele piros, míg a másik fele kék, viszont a gömb alján 

lévő vizsgáló felületen már lila színinger jelenik meg. Ezért kell úgy meghatározni a 

vizsgálónyílás átmérőjét és a gömb pozícióját a műszerházban, hogy ne lehessen a gömb 

oldalát látni. 

4.2 A spektrumgenerátor felépítése 
 
A követelményrendszert figyelembe véve számítógéppel vezérelhető színingerkeverő 

műszert készítettünk, amelynek fő egységei látható a 41. ábrán műszerház nélkül. 

Mindegyik részegység kidolgozása külön fejlesztést és optimalizálást kívánt. 
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41. ábra - A spektrumgenerátor felépítése 

1. integráló gömb, 2. fényforrások, 3. vezérlő elektronika, 4. vezérlőszoftver  

4.2.1 Fényforrások 

 
A követelmények teljesíthetősége érdekében fényforrás típusként a nagy spektrális 

szabadságfokkal rendelkező LED-ek családját választottam. Természetesen 2-3 LED 

alapú színingerkeverést már régóta alkalmaznak, így színlátás vizsgálatban is léteznek 

LED alapú anomaloszkópok. LED alapú spektrális színingerkeverő alkalmazások 

fejlesztése jelenleg is zajlik. Ezek közül Németországban mikroszkóp megvilágítás 

céljaira (Reifegerste, 2008), Magyarországon (Szemmelweisz, Kránicz, 2005) és az USA-

ban (Miller et al., 2009) pedig világítási célra alkalmaznak különböző sugárzási 

hullámhosszú és számú LED-eket.  

 

Az általam fejlesztett műszer elkészült verziója 12 fényforrást tartalmaz a kereskedelmi 

forgalomban kapható LED típusoktól függően (42. ábra). Összeválogatásuk elsősorban 

spektrális emissziójuk és a fényerejük alapján történt. A minimális fényerő maximális 

kivezérlésen 500 mcd volt, a maximális kb. 1500 mcd. Az első verzió 14 LED-et 

tartalmazott, amelyek közül több bizonytalan volt vagy túlvezérlés miatt tönkrement. A 

jelenlegi 12 LED spektrális paramétereit a 16. táblázat tartalmazza. 

A vezérlő elektronika és a szoftver az elkészült konstrukcióban 16 LED egyenkénti 

áramgenerátoros, 8-bites vezérlésére alkalmas. A beépített LED-ek nemcsak 

csúcshullámhosszra lettek válogatva, hanem egymáshoz képesti abszolút intenzitásban is 
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közel kell álljanak egymáshoz. Az abszolút intenzitásbeli kisebb különbségeket a vezérlő 

elektronika beállításával kompenzáltuk. 

16. táblázat – A műszerben alkalmazott LED-ek paraméterei  
 

# Név Csúcs hullámhossz, nm Félérték-szélesség, nm 
1 400 400 5 
2 445 445 21 
3 fehér_1 465/555 n/a 
4 fehér_2 465/560 n/a 
5 485 485 23 
6 520 525 24 
7 575 575 11 
8 595 595 13 
9 615 615 13 

10 635 635 14 
11 650 650 15 
12 660 665 15 

 

 
42. ábra - A LED-ek spektrális eloszlásai 

 
A LED fényforrások vezérlési paramétereinek megállapításához spektroradiométeres 

méréseket végeztünk Instrument Systems CAS 140 B ill. Avantes AvaSpec 2048 típusú 

spektroradiométerekkel 2 illetve 1 nm spektrális felbontással. A mérések kiterjedtek a 

jellemző hullámhosszak megállapítására, illetve a LED-ek relatív intenzitásainak 

vizsgálatára. Mivel a különböző LED-ek általában nem ugyanakkora maximális 

intenzitással rendelkeznek, sőt vezérlés értéktől függően spektrális eloszlásukat is 

változtathatják (Schubert, 2006), ezért felhasználás előtt a LED-eket a 8-bites vezérlés 

szintjeinek megfelelően be kellett mérni (43. ábra). 

rel.egys. 

λ, nm 
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43. ábra – 525 nm csúcshullámhosszú LED relatív spektrális eloszlásai különböző 

áramerősség értékeken (0 – 70 mA) 

A spektrális mérések eredményei számítógépes adatbázisba kerültek, amelyből a 

színingerek matematikai optimalizálása és valós kikeverése során dolgoztunk.  

A műszer kalibrációja és folyamatos próbahasználata során a LED-ek fényáramában 

ingadozásokat tapasztaltunk, amelyet részben a hőmérsékleti stabilizálás hiánya 

okozhatott. Az időbeli ingadozások mint bekapcsolási jelenségek (44. ábra), illetve mint 

hosszú idejű instabilitás jelentkeztek (45. ábra). 
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44. ábra – Intenzitás- és hullámhossz változás az idő függvényében 
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45. ábra – A LED-ek hosszú idejű instabilitása 

 
Mindkét jelenséget részletesen elemeztük, azonban kiküszöbölni nem tudtuk bár 

valószínűleg mindkettőt termikus jelenségek okozzák (Steer, 2005; Schubert, 2006). Ez 

nem feltétlenül csak a LED-eken, hanem várhatóan az elektronikán is jelentkezik. A 

bekapcsolási jelenségek kivédésére átlagosan 20 másodperces időt állítottunk be és a 

méréseket csak ezután végeztük. A hosszú idejű instabilitás és az esetleges mérés közbeni 

ingadozások regisztrálására pedig a prototípus műszeren folyamatos spektroradiométeres 

mérést vezettünk be. Így egyúttal a mérések előtti kalibrációt is kiváltottuk és 

folyamatosan ellenőrizhettük a beállított spektrális eloszlást.  

 
Az alkalmazott 12 db LED által elméletileg létrehozható színteret (gamut) a CIE 1931 

Yxy színábrázolási rendszerben egy CRT monitor gamutjához hasonlítottam (46. ábra). 

Jól látszik, a fehér LED-eket (különálló kék pontokkal jelölve) nem figyelembe véve, a 

10 db  LED által bekerített színtér jelentős növekedése a CIE xy rendszerben. 

 
46.ábra – A spektrumgenerátor gamutja (piros vonal) a CIE xy színábrázolási rendszerben 

egy CRT monitor gamutjával (kék vonal) együtt.  

λ, nm 
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A különbség már ilyen viszonylag kevés LED alkalmazása esetén is jól mutatja az 

elérhető színinger-megjelenítés béli különbségeket egy számítógépes monitor és a 

spektrumgenerátor között. Természetesen az ábra csak informatív jellegű, hiszen célunk 

továbbra is a spektrális, és nem a színkoordináták szerinti közelítés volt. 

4.2.2 Színingerkeverő egység 
 
A műszer homogén színingerkeverést biztosító egysége az integráló, más néven Ulbricht-

gömb. A gömbön elhelyezett furatok elhelyezését úgy terveztem meg, hogy se a bennük 

lévő LED-ek, se az elsődlegesen visszavert sugárzás ne legyen látható a betekintő 

nyíláson keresztül (47. ábra). Így a fényforrások a gömb ekvátor köre és az egyik pólusa 

között 45°-ban kerültek elhelyezésre, egyenlő távolságban, ezáltal biztosítva a megfelelő 

színingerkeverést. A jelenlegi gömb 16 darab fényforrás számára tartalmaz furatot. 

A fényforrások száma elvileg tetszőleges lehet, azonban minél többet helyezünk el, annál 

nagyobb gömbre lesz szükségünk mechanikai megfontolásból, hiszen a beépített 

fényforrások a visszaverődést rontják, mivel csökkentik a visszaverő felületek méretét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47. ábra – A műszer színingerkeverő egysége 

 
A vizsgálónyílás méretének megválasztásakor több szempontot vettünk figyelembe. 

Először is a 13 mm-es átmérőbe bepattintható egy műanyagból készült szemtámasz, ami a 

betekintést könnyíti meg, illetve ehhez rögzíthető a jelenlegi műszerházban az okulár, 

amelyen keresztül biztosítjuk a betekintést. Nem utolsó szempontból ezen az átmérőn 

könnyen vizsgálható a kikevert színinger különböző színmérő műszerekkel. 
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A gömb belső felületének festését magunk végeztük. A célra bárium-szulfátot (BaSO4) 

használtunk, amely megszáradása után közel tökéletesen fehér felülettel, kellő 

diszperzióval rendelkezik és a fényelnyelő képessége is kicsi. Ez nemcsak optikai 

szempontból megfelelő anyag, hanem semmilyen az egészségre közvetlenül káros hatása 

nincsen. Természetesen felhasználásakor a munkavédelmi előírásokat be kellett tartani. A 

kötőanyag szerepét a polivinil-alkohol töltötte be. A gömb külső felületét is célszerű volt 

lefesteni, lehetőleg feketére a kívülről a gömbhéjon át bejutó látható sugárzás elkerülése 

érdekében, bár a műszerházba kerülés után ennek jelentősége lecsökkent.  

4.2.3 Vezérlés 
 
A vezérlő elektronika (48. ábra - kapcsolási rajz a 4.a Mellékletben) segítségével a 

spektrumgenerátor számítógépre illeszthető, szoftveresen könnyen beállítható. 

 

48. ábra: A spektrumgenerátor vezérlő elektronikája 

A számítógép párhuzamos portjára kapcsolható a 16 csatornás D/A átalakítós áramkör. 

Maximálisan 16 LED vezérlésére alkalmas, ezeket 4 biten címzi. Csatornánként 

áramgenerátoros kimenetekkel rendelkezik, ezáltal biztosítva a LED-ek nyitóirányú 

áramának stabil beállíthatóságát. Csatornánként a kimenő 12V egyenfeszültséget állandó 

értéken tartja köszönhetően az áramgenerátoros kimenetnek. 

A csatornák külön-külön címezhetőek, illetve a kimeneti áramuk is külön-külön 

változtatható. A kimeneti áram változtatása 8 biten történik, tehát 256 kvantálási szintet 

eredményez. A maximális csatornánkénti kimeneti áram 75 mA. A bekapcsolási effektus 

mérése alkalmával vizsgáltuk az átfolyó áramot, és a változás mértéke minden esetben 1 

% alatt változott. 

 
A szoftveres vezérlés Windows alapú operációs rendszer alatt működik (49. ábra). Delphi 

programfejlesztő rendszerben készült és felhasználja a „Smallport Delphi Component” 



90 

(szerző: Alexander Weitzman) komponenst, mely segítségével a Delphiben írt 

programból a párhuzamos port megnyitható, lezárható, olvasható, írható és logikai 

műveletek is végezhetők. 

 

49. ábra: A vezérlő szoftver kezelő felülete 

A program külső fájlokból olvassa be az előállítandó spektrális eloszlást. Lehetőséget ad 

a spektrális eloszlások adatainak beolvasására, a kimeneti csatornák egyenkénti 

beállítására és a párhuzamos port címének kiválasztására. A programablak tartalmaz 

továbbá egy ellenőrző blokkot, ahol a párhuzamos port bitjeinek állapotát lehet 

végigkövetni. 

Az előre definiált vezérlési kombinációkat egy felhasználóbarát adatbázisban lehet 

tárolni, amely megoldás egyszerűvé teszi a mérések automatizálását és gyors 

megjelenítését, illetve frissítését.  

 

4.3 A színingerkeverés optimalizációja 
 
A spektrofotométeresen regisztrált színingereket vezérlési értékekké kell transzformálni a 

megjelenítéshez. Azonban, mivel véges számú fényforrással dolgozunk, az egyes 

spektrális eloszlásokat a fényforrások ismert spektrális eloszlásai alapján közelíteni kell 

az alábbi meggondolások szerint: 
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• Mivel rendelkezésre állnak a használt LED-ek különböző vezérlési szinteken 

bemért spektrális eloszlásai így azok egyszerű, spektrális, lineáris kombinációja 

matematikailag szoftveresen viszonylag egyszerűen előállítható. 

• A nagyszámú LED illetve vezérlési szint kombinációja miatt azonban viszonylag 

nagy keresési térben (8 bites vezérlési szint, 12 db LED esetében ≈ 8 * 1028 

lehetséges kombináció) kell az optimumot megtalálni. 

 

Ilyen feltételekkel az analitikus megoldás viszonylag bonyolult és hosszadalmas lehet, 

ezért egy gyorsabb közelítő eljáráshoz folyamodtunk az alábbi feltételrendszer szerint: 

• Adott ’n’ darab LED és minden LED viselkedésének leírására egy mátrix. 

• A mátrixok egy oszlopa jelent egy vezérlési szintet. Az oszlopban a sorok értéke 

az adott vezérlési szinten a sorhoz rendelt hullámhossznál elért intenzitást jelenti. 

• Egy LED egyszerre csak egy vezérlési szinten lehet. 

• Az oszlopok lineáris kombinációja és a kikeverendő spektrális eloszlás között 

legyen minimális az eltérés. 

• Az eredő hibát a spektrális eloszlás diszkrét értékeinél felvett hibák 

négyzetösszege alapján minimalizálja. 

 

Első közelítésben kimerítő kereséssel gondoltuk megtalálni a globális optimumot, de az 

optimálást végző számítógépnek ebben az esetben minden keresés minimum fél évig 

tartott volna, ezért kénytelenek voltunk a globális optimum feladása mellett egy gyorsabb, 

és komplexebb keresési algoritmust használni. A választás a hegymászó algoritmusra 

esett, aminek diszkrét keresést kell végrehajtania egy ’n’ dimenziós térben. Az 

algoritmusban a keresési teret, mint egy domborzati térképet kell elképzelni. (50. ábra) 

Véletlenszerűen „ledobunk meghatározott számú ejtőernyőst”, azaz kiválasztunk néhány 

helyet. A gyakorlat azt mutatta, hogy az esetek többségében 10 inicializálási pont már 

elégséges. (Végeztünk ellenőrző szimulációkat 20 és 100 inicializálási ponttal is, de vagy 

azonos optimumot kaptunk, vagy a különbség annyira minimális volt, hogy nem volt 

gyakorlati haszna a gépidő ilyen mértékben való felduzzasztásának.)  
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50. ábra „ejtőernyős” algoritmus 

Az ”ejtőernyős” minden helyen megvizsgálja, merre tud egyet arrébb lépve a 

legmagasabbra jutni, azaz kisebb eredő hibájú megoldást választja ki. Ez azt jelenti, hogy 

egyesével végigpróbálja minden LED vezérlési szintjét egyel növelni és csökkenteni, és 

ezekből az esetekből kiválasztja a célfüggvényhez legközelebb állót. Ott újra „körülnéz”. 

Ezt így folytatja, amíg el nem jut egy lokális maximumra, ahonnan már minden irányba 

csak lefelé tudna lépni, tehát nőne az eredő hiba. Kellően sokszámú kiindulási pontot 

megadva van rá esélyünk, hogy megtaláljuk a globális optimumot, de erre a módszer 

elvéből következően nincs garancia. A programot úgy készítettük el, hogy minimális 

átalakításokkal tetszőleges számú LED-et képes kezelni. Ez azért fontos, mert esetleges 

meghibásodás és LED kiesés, vagy későbbi bővítés esetén a szimulációk újrafuttatása 

nem tart sokáig. Erre sajnos több esetben is sor került, és 45 színinger esetén a szükséges 

idő kettő óra volt. 

A program elvi síkon beváltotta a hozzá fűzött reményeket, amennyiben a keresett 

színinger spektrális eloszlásához szinte minden esetben sikerült a megfelelő vezérlési 

paramétereket megtalálnia. Azonban amennyiben az alapösszetevők nem voltak 

megfelelőek, azaz egyes hullámhossz tartományokban LED-ek hiányoztak, megmutatta, 

hogy az adott spektrális eloszlást nem képes megfelelő pontossággal kikeverni. 

A következő ábrák mutatják néhány példán a célspektrumokat, azok Matlab szimulációját 

és a spektroradiométeres ellenőrző mérések eredményeit. Mind a három esetben (51. - 54. 

ábrák; az intenzitás értékek a vizsgáló Avantes AvaSpecs 2048 spektroradiométer által 

mért értékek 100ms-os integrációs idő esetén) jól látszik, hogy az elméleti keverés 

elfogadhatóan követte az előírt célfüggvényt, és egy héttel a keveréshez szükséges 

adatbázis létrehozása után az elméleti és a gyakorlati keverések majdnem teljesen 

azonosak. Az ábrák melletti, a spektrumgenerátor betekintő nyílásán át készült fénykép 
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természetesen nem adja vissza helyesen a látható színingert részben a fényképezőgép 

érzékelőjének, részben a monitor/nyomtató megjelenítőjének spektrális tulajdonságai 

miatt. 
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51. ábra – Létrehozott ibolya színinger relatív spektrális eloszlása  
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52. ábra - Létrehozott kék színinger relatív spektrális eloszlása 
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53. ábra. Létrehozott egyenletes eloszlású színinger relatív spektrális eloszlása 
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54. ábra – D65 standard nappali spektrális eloszlás a spektrumgenerátorral 
 

4.3.1 A spektrális színinger-megjelenítés hibanalízise 
 
A műszer spektrális tulajdonságainak ellenőrzésére saját mérési adatbázisomból 45 db 

jellemző színinger spektrális eloszlását választottam ki, amelyet a Matlab környezetben 

készült algoritmussal a LED-ek spektrális eloszlás mérése alapján szimuláltam.  

 

45 db általános színinger spektrális szimulációját és kikeverését valósítottam meg a 

gyakorlatilag 10 szabadságfokú rendszerben. A cél és a megjelenített spektrális 

eloszlások közötti különbségek a LED-ek nem teljes látható hullámhossztartományt 

lefedő spektrális emissziójából származnak. A keverés spektrális hibája megadható 

hullámhossz szerinti eloszlásban, illetve integrált hibaként.  

A következő diagrammok tartalmazzák a célspektrum és a szimuláció, a szimuláció és a 

megjelenítés valamint a célspektrum és a megjelenítése spektrális eltéréseit. 

A spektrális hibák egyes hullámhossz tartományokon jelentősen nagyobbak. Ennek oka e 

tartományokon a megfelelő LED-ek hiánya – 55.a ábra (410 – 440 nm; 550 nm ± 10 nm; 

> 670 nm). Az 55.b ábrán látható, hogy a megjelenítés hibái, amelyek a műszer 

instabilitásában keresendők, elsősorban az 500 és 600 nm környezetében jelennek meg, 

azonban ezek jelentősen kisebbek, mint a LED-ek nem tökéletes spektrális lefedéséből 

adódó hibák. Az 55.c ábrán látható a végeredmény, azaz a szimulációs lehetőségek és a 

megjelenítés együttes hatásai. Következtetésként levonható, hogy a továbbfejlesztésnél a 

műszer spektrális stabilitása mellett elsősorban a kiegészítő LED-eket a 400-450 nm 

közötti és a 670 nm feletti spektrális tartományon kell keresnünk. 
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55. ábra – A spektrumgenerátor színinger-megjelenítésének spektrális hibája 45 

szélessávú spektrális eloszláson vizsgálva.  
(a – a közelítés hibája; b – a megjelenítés hibája; c – kumulált hiba) 

  
A 17. táblázat mutatja az integrált hibák értékeit a következő definíció szerint: 
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ahol Δ az integrált spektrális eltérést jelenti egy adott spektrális eloszlás esetén, O(λ) a 

kimenő, előállított spektrális eloszlás, I(λ) a bemenő, előállítandó spektrális eloszlás, a 

V(λ) spektrális súlyfaktor pedig az akromatikus csatornajel, más néven az emberi relatív 

spektrális világosság érzékenységi függvény 10°-os látómezőre vonatkoztatott előállítása 

(Sharpe, Stockmann, cvision.ucsd.edu). Bemenő spektrális eloszlás lehet a kikeverendő 

célspektrum (Cél) vagy a szimulált spektrális eloszlás (Mat); kimenő spektrális eloszlás 

pedig lehet az első esetben a szimulált (Mat), míg utóbbi esetben a ténylegesen 

megjelenített spektrális eloszlás (SpG). Az egyes spektrális eloszlások hibaanalízisét a 4.c 

Melléklet tartalmazza. 

17. táblázat – A spektrális közelítés Δ integrált hibája a 45 vizsgált spektrális eloszláson 

  400-700nm 450-650nm 
  Cél-Mat Mat-SpG Cél-SpG Cél-Mat Mat-SpG Cél-SpG 
Átlag 4,51 4,12 7,88 3,64 3,96 6,86 
Szórás 3,52 3,31 3,81 3,40 3,25 3,27 

a b

c
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Az 55. ábra és a 17. táblázat ’Δ’ átlag és szórás értékei azt mutatják, hogy bár a közelítés 

átlagosan 10 %-os hiba alatt teljesül, a teljes látható hullámhossz tartomány megfelelő 

spektrális lefedésére a 12 LED nem elegendő. További LED-ek beállításával a spektrális 

közelítés hiba mindenképpen javítható, azonban egyes spektrális tartományokban úgyis, 

mint a világosság érzékenységi függvény maximum helyének környéke (555 nm), 

jelenleg csak relatív kis intenzitású LED-ek léteznek.  

Az eredményekből látható a spektrumgenerátor hosszú idejű instabilitás problémája, 

hiszen a LED-ek bemérése a megjelenítést több mint 3 hónappal megelőzte. A probléma 

kiküszöbölésére vezettük be az állandó spektroradiométeres ellenőrzést, amelyet a 

továbbfejlesztés során szabályozó körbe kívánok kapcsolni úgy, hogy automatikusan 

állandó értéken tarthassuk a spektrális eloszlást. A jelenlegi műszernél a mérések során 

ezt a LED-ek egyenként történő beállításával végeztük. A spektrális eloszlások jelentős 

számú hullámhosszon való közelítésével és előállításával a műszer alkalmassá vált arra, 

hogy a látható hullámhossz tartományban a színes megjelenítőktől eltérően lényegesen 

több helyen alkalmazhassuk a valóságos spektrális eloszlások közelítését. Így a 

berendezés a szoftveres vezérléssel illetve a megfelelő műszerházba szerelés után 

alkalmas funkcionális, szélessávú színidentifikációs vizsgálatokra. 

 

Megvizsgáltam a célspektrumok és az előállított spektrális eloszlások CIE L*a*b* 

színábrázolási rendszerben ΔELab színinger különbségét (18. táblázat). A színtani 

összehasonlítás miatt a színkülönbség megállapítása elengedhetetlen, azonban 

hangsúlyozandó, hogy az optimalizálás nem a színkülönbségre, hanem elsősorban a 

spektrális közelítésre törekedett, így e számítás nem a tervezés, hanem a megjelenítés 

ellenőrzése. 

18. táblázat – ΔELab a spektrumgenerátorral előállított 45 spektrális eloszlásra 
 Cél-Mat Mat-SpG Cél-SpG

Átlag 9,84 12,28 12,38 
Szórás 6,08 5,49 7,90 

 

Az extrém nagy színkülönbségű értékek a kék tartományban jelentős spektrális eloszlások 

terén jelennek meg. Ennek oka, hogy nem rendelkezünk a CIE színmegfeleltető 

függvényeit a 400-450 tartományon jól közelítő LED-el.  

A színkülönbségi értékekből látható, hogy az emberi látás számára átlagosan 

megkülönböztethető a célspektrum és a kikevert spektrális eloszlás. Mivel azonban nem 

színkülönbség optimalizáció volt az elsődleges cél, hanem a spektrális eloszlás közelítése, 
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így ezen adatok elsősorban informatív jellegűek és mint másodlagos optimalizációs cél 

szerepelhetnek. 

4.4 Összefoglalás 
 
A látható hullámhossztartományban sugárzó, különböző csúcs hullámhosszú világító 

diódák alkalmas színingerkeverő egységbe építésével olyan műszert készítettem, amely 

számítógépi szimuláció alapján szélessávú színingerkeverésre képes. A színingerkeverés 

spektrális szabadságfoka a LED-ek számától függ, amely a jelenlegi konstrukcióban 12, 

amely az intenzitás fokozás érdekében bevezetett LED többszörözés miatt lényegében 10. 

Az így elkészült spektrumgenerátor műszert számítógépes vezérléssel láttam el és 

megfelelő műszerházba építve alkalmassá tettem színidentifikációs vizsgálatokra. A 

műszert és a szimulációs eljárást 45 db szélessávú színinger spektrális eloszlásán 

teszteltem és a kapott eredmények alapján elvégeztem a berendezés hibaanalízisét. A 

hibaanalízis során definiáltam a spektrális színingerkeverés minősítésére alkalmas 

tényezőt, amely a fotopos emberi látás spektrális érzékenységét, mint súlyfaktort veszi 

figyelembe. A spektrumgenerátor jelenlegi konstrukciója, lehetőségeihez mérten így 

alkalmassá vált az egyéb színmegjelenítőkhöz képest jelentősen jobb spektrális színinger-

megjelenítésre. 

 

Megállapítás 

 

 T5 
Fotopos viszonyok közötti humán felhasználás céljára spektrális színingereket 

előállító berendezések integrált spektrális közelítési hibája a következő 

összefüggéssel határozható meg adott λ1 - λ2 hullámhossztartományon:  
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ahol Δ az integrált spektrális közelítési hibát jelenti egy adott spektrális eloszlás 

esetén, V(λ) az emberi relatív nappali világosság-érzékenység spektrális eloszlása 

O(λ) az előállított, I(λ) pedig az előállítandó spektrális eloszlás. 
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5. Színtévesztők színidentifikációs vizsgálata a 
spektrumgenerátorral 
 

A monokromatikus ingerekre a színtévesztők, súlyossági foktól függően jellemzően egyre 

nagyobb identifikációs bizonytalanságot mutattak (Nagy, Ábrahám, 2009). Az általános, 

környezeti színingerek azonban nem jelentenek ilyen „tiszta” vizsgálati stimulust, így 

célszerű megismerni a színtévesztők szélessávú színingerekre adott válaszait.  

A színtévesztők színidentifikációjának szakirodalma meglehetősen véges (Kennard et al., 

1995; Cole et al., 2006; Bonnardel, 2006) műszeresen ráadásul a mai napig is csak a 

számítógépes megjelenítőkre (Rinner, 2000; White et al., 2006; Sharpe et al., 2006; 

Olkkonen et al., 2008) korlátozódik. 

Célom volt tehát, hogy a kifejlesztett spektrumgenerátorral előállított szélessávú 

spektrális színingerekkel műszeres színidentifikációs vizsgálatokat végezzek 

színtévesztőkön. 

 

5.1 A spektrálisan előállított színingerekkel végzett vizsgálatok  
 
A spektrumgenerátor műszerrel lehetőség nyílt a különböző színingerek spektrális 

szimulációjára és megjelenítésére. Korlátlan mennyiségű és környezeti megvilágítástól 

független spektrális inger előállításával célom volt a színtévesztők identifikációjának 

analizálása.  A műszer folyamatos spektroradiometriás ellenőrzésével biztosítottam, hogy 

a vizsgált személyek spektrálisan ugyanazt az ingert kapják. A vizsgálati alanyok szemét 

a műszerhez tartozó okulárhoz illesztve biztosítani lehet a szabványos 10°-os látószöget.  

 

A színidentifikációs méréseket Holczer Zsolt diplomatervezőmmel közösen folytattuk. A 

vizsgálatok első lépéseként kiválasztottunk ötven spektrális eloszlást, amelyet a műszer 

fényforrásainak bemért eloszlásai alapján előállítottunk és spektroradiométerrel 

ellenőriztünk.  

 

Minden alanynak háromszor vetítettük le, állandó sorrendben az előkészített 45 spektrális 

eloszlást. Fontos volt, hogy ilyen nagyszámú színingerrel dolgozzunk, nemcsak azért, 

mert még nem lehetett biztos, hogy a vizsgálatok szempontjából melyek lesznek a 

megfelelő színingerek, de azt is el akartuk kerülni, hogy a vizsgált személyek 
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emlékezzenek arra, hogy az előző sorozatban mit mondtak az adott színingerre. A 

színingereket megpróbáltuk úgy sorba rakni, hogy teljesen véletlenszerűen következzenek 

egymás után. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy elkerüljük, hogy az alanyok egymáshoz 

hasonlítsák a színingereket.  

5.1.1 A színingerek megnevezésének rögzítési rendszere 
 
A vizsgálati alanyoknak egy meglehetősen szűk színinger-készlet alapján kellett a látott 

színingereket besorolni. Ez a készlet az alapszíneket tartalmazta, kis változtatásokkal: 

ibolya (lila), kék, zöld, sárga, narancs, piros, fehér. A türkizt kivettük a színkategóriák 

közül, mivel a vizsgált alanyok, még az épszínlátók is, sok esetben bizonytalanul 

nevezték meg.  

A későbbi adatfeldolgozás szempontjából fontos volt, hogy minden színmegnevezés 

azonos súlytényezővel szerepeljen. Mivel nem akartuk a rendszert túl bonyolulttá tenni, 

ezért összesen három fajta válasz lehetőségét kínáltuk fel: 

• Egy színinger konkrét megnevezése. Ebben az esetben háromszoros súllyal vettük 

figyelembe. (pl.: piros = 3p) 

• Két színinger megnevezése, ha azonos mennyiséget látnak belőle, akkor másfélszeres 

súllyal. (pl.: türkiz = 1,5k + 1,5z) 

• Két színinger megnevezése, ha nem azonos mennyiséget látnak belőle, akkor az erősebb 

színezet hangsúlyozásával. A pontokat 2:1 arányban osztottuk. (pl.: lilás piros, kis lilával 

= 2p + 1l) 

A fehér megnevezést válaszként csak abban az esetben fogadtuk el, ha egyértelműen 

fehér volt, vagy nem tudták megmondani, hogy milyen színösszetevő szerepel még az 

ingerben. 

5.1.2 A kontrollcsoport eredményeinek kiértékelése 
 
A színingerek épszínlátók általi egyértelmű kategorizálása végett kontroll méréseket 

végeztem épszínlátókon és csak azokat a színingereket választottuk ki a színtévesztők 

identifikációs vizsgálataira, amelyeket az épszínlátók egyöntetűen azonos kategóriába 

soroltak.  

  

A kísérletben 20 és 30 év közötti férfiak és nők vegyesen vettek részt. Az épszínlátást az 

Ishihara teszt 24 lapos verziójának segítségével ellenőriztük. Igyekeztünk a teszt 
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színingereket úgy kikeverni, hogy egyenletesen szerepeljenek az előzetesen megállapított 

színkategóriák. A színmegnevezéseket abban az esetben vettük figyelembe, ha az adott 

színingerre leadott összes szavazat több mint 10 %-át kapta. Ennél kevesebb szavazat 

esetén mérési hibának tudtuk be az előfordulásukat, ami félrehallásból, elgépelésből vagy 

abból fakad, hogy egy valakinek gyökeresen más a tanult színmegnevezése, mint a 

többieknek. Mivel nem találtunk olyan személyt, aki jelentősen eltért volna a mintától, 

úgy határoztunk, hogy a csoport megfelel összehasonlítás céljára. A színingereket az 

alábbi csoportok szerint kategorizáltuk (A teljes táblázatot az 5.a Mellékletben 

tartalmazza.): 

 

• Színingerek egyértelmű megnevezéssel, elhanyagolható szórással. 18 db. Ezek a 

színingerek annyira egyértelműek voltak az épszínlátók számára, hogy az itt mutatkozó 

eltérések könnyen tetten érhetők (pl.: 1., 2., 3., minták). Másik fontos előnyük, hogy az 

emberek többségének biztosít egy kis sikerélményt, hiszen a nehezebben meghatározható 

színingerek esetében sokakat frusztrált, hogy épszínlátó létükre sem tudják a feladatot 

könnyedén megoldani. 

 

• A második csoport tagjait jellemzően két színingerből raktuk össze, minden esetben 

szomszédos kategóriákból (pl.: lila-piros, kék-zöld). 25db. (pl: 4., 6., 7. minták) Ezeknél a 

színingereknél az volt a jellemző, hogy szinte mindenki legalább egy sorozatban két 

színfogalmat használt az adott színészlelet leírására. (Erre a lehetőségre érdemes menet 

közben többször is felhívni a figyelmet, mert sokan menetközben megfeledkeznek róla, 

de amikor megemlítem a lehetőségét, akkor megkönnyebbüléssel veszik tudomásul, hogy 

pontosabban is le tudják írni azt, amit látnak, nem csak az alapszínekkel.)  

 

• Jelentős fehér identifikációs arányú. (13., 23., 28. minták) 

 

• Vannak olyan erősen telítetlen színingerek, amikre többen fehéret mondtak, míg mások 

valamilyen színezetet meg tudtak állapítani, de ezekben az esetekben is a látott színezet 

kettő alapszín között ingadozik, a vizsgálatra várhatóan korlátozottan alkalmasak (21., 

39.).  
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5.1.3 Összefoglalás 
 
Spektrális mérőműszerekkel mért színingerek hullámhossz menti eloszlásait állítottam elő 

a spektrumgenerátor műszer segítségével. A színingereket ábrázoltam az OCS 

színábrázolási rendszerben és épszínlátókon végzett színidentifikációs mérésekkel 

megvizsgáltam a modell és a valós színmegnevezés egyezését. A színidentifikációs 

vizsgálatok eredményei nagyfokú egyezést mutattak a modell színkategóriái és a valós 

megnevezések között. A spektrumgenerátor műszerrel tehát lehetőség van az általános, 

szélessávú színingerek spektrálisan közelítő és változtatható előállítására. Így a műszer 

alkalmas épszínlátók funkcionális színidentifikációjának ellenőrzésére. 

 

5.2 A színtévesztők eredményeinek kiértékelése 
 
A spektrumgenerátorral összesen kilenc színtévesztő részletes vizsgálatára került sor az 

alábbi diagnózis szerinti megoszlásban: 

Protánok: 

- 3fő súlyos protanomál (l20)  

- 3fő extrém protanomál (l25) 

Deutánok: 

- 1fő közepes deuteranomál (m15) 

- 1fő súlyos deuteranomál (m20) 

- 1fő extrém deuteranomál (m25) 

A színidentifikációs vizsgálatokhoz a kontroll csoport eredményei alapján választottuk ki 

az alkalmazott spektrális eloszlásokat az alábbi megfontolásokkal: 

• Kiválasztottuk azt a 40 színingert, aminél a legnagyobb volt az épszínlátók között az 

egyetértés. 

• Minden színinger esetében csak azt a színösszetevőt vettük figyelembe, amire legalább 

a szavazatok 10 %-a érkezett, ezeket véletlen hibaként kezelve. 

A színtévesztőket két csoportba (protán, deután) soroltuk, erre azért volt szükség, mert a 

viszonylag kisszámú vizsgált alany miatt ennél finomabb felosztás nem ad értelmezhető 

eredményt. 
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A protán és deután típusú színtévesztők téves, azaz épszínlátóktól eltérő 

színidentifikációját a vizsgált 40 különböző színinger spektrális eloszlása esetében az 56. 

ábra szemlélteti.  

 
56. ábra – Protánok (piros oszlopok) és deutánok (zöld oszlopok) téves színmegnevezései 

a 40 vizsgált színinger spektrális eloszlása esetére. 

 

Az ábrán százalékosan adjuk meg, hogy a protánok ill. a deutánok melyik színinger 

esetében mekkora százalékban adtak meg az épszínlátókétól eltérő elnevezést. Látható, 

hogy 50%-nál nagyobb hibázás hét protán esetben és mindössze három deután esetben 

fordul elő. Fontos megjegyezni, hogy a hibás megnevezés nem egy eltérő színfogalomra 

vonatkozik, hanem a kategóriánként megjelenő több téves elnevezés számszerű összege. 

A színingerek színidentifikációjának százalékos arányait az 5.c és 5.d Mellékletek 

tartalmazzák. 

 

Az eredményekből látható, hogy bár szinte minden színinger esetén találunk eltérést a 

színtévesztők identifikációjában, azonban az eltérések a legtöbb esetben inkább 

bizonytalanságot, semmint jellemzően más színfogalom használatát jelentik.  

Az adatok értékeléséből az is kiderül, hogy a színidentifikációs tévesztés mértéke és a 

tévesztők aránya között jelentős a korreláció mind a protánok (R = 0,82), mind a 

deutánok esetében (R = 0,8). Az eredmény nem meglepő, mert akkor tud nagy eltérés 

kialakulni, ha sokan mondanak mást, de ezek a magas mérőszámok azt is mutatják, hogy 

ha a tévesztés jellemző, akkor a színtévesztő csoport minden tagjára jellemző. Így a 

tévesztések aránya alapján meghatározhatók a leginkább tévesztett színingerek spektrális 

eloszlásai is. 
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A 19. táblázat a színingerek közül leginkább tévesztetteket foglalja össze. Esetünkben a 

sorba rendezés elve a hibásan leadott szavazatok aránya volt. A táblázat első tíz sora a 

protánok tévesztése szerint rendezi a színingereket, hibás szavazatok szerinti csökkenő 

sorrendbe. Ebben a felsorolásban már megtalálható a deutánok színingerei közül is hét, 

bár némileg más sorrendben, ezért csak a kimaradt 3 színinger került a sor végére.  

 
19. táblázat – A legjellemzőbben tévesztett színingerek valamint a jellemző téves protán 

ill. deután elnevezések 
Sorrend Sorszám Színinger (épszínlátó) Protán Deután 

1 32 Narancsos piros Zöld, sárga, fehér Sárga 
2 29 Narancsos sárga Zöld, fehér - 
3 37 Pirosas lila Fehér Kék, fehér 
4 1 Lila Kék, piros, fehér Kék, piros 
5 21 Telítetlen kék Zöld Zöld 
6 19 Kékes zöld Fehér Fehér 
7 10 Zöldes kék Fehér - 
8 26 Zöld Sárga, fehér Sárga, narancs 
9 34 Sárgás narancs Zöld Piros 

10 20 Pirosas lila Kék, fehér Zöld 
11 36 Piros - Lila, narancs 
12 16 Zöldes sárga - Narancs 
13 13 Telítetlen kék Zöld Lila 

 
Látható, hogy minden színcsoport szerepel a felsorolásban. Az itt szereplő színingerek 

többsége két alapszínből áll össze, tehát a kontrollcsoport számára sem volt könnyű 

egyértelműen eldönteni, hogy milyen színészleletről van szó. Érdemes megfigyelni, hogy 

mind a két telítetlen kék helyet kapott a felsorolásban, ebből a gyakorlati tapasztalatok 

során már ismert tény köszönt vissza, miszerint a telítetlen színingereket a színtévesztők 

jellemzően tévesen identifikálják. 

5.2.1 Protánok és deutánok színidentifikációjának általános jellemzői 
 
A színingerek tévesztésének mértékében a 40 színinger identifikációját figyelembe véve a 

protánok és a deutánok között különbségek adódnak. Ezek jellemzői a 20. és 21. 

táblázatokban láthatók. 

 

Protánok jellemző színidentifikációs eltérései: 

• Szinte minden esetben jellemző volt az eltérés, és ez jellemzően 1-1 kategóriányi 

„elcsúszást” jelent 

• A bizonytalanságuk miatt nagyon sok esetben megjelenik a fehér 
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• Lila/ibolya színingerek esetében a kék megnevezés jelenik meg, míg az eltérés jellemző 

iránya, a piros nem 

• A kékek jellemzően a zöld felé tolódnak el 

• A zöld/sárga/narancs színingerek esetében eltolódási irány egyértelműen nem 

meghatározható, de a nagy szórás jellemző a három színtartományon belül. 

• A türkiz (kékes zöld ill. zöldes kék) lehet az identifikációs tévesztés szempontjából 

legfontosabb színkategória, mivel ebben a csoportban viszonylag sok színinger található, 

és ezek minden esetben jelentős fehér szavazatot kaptak, hasonlóan a korábbi 

monokromatikus mérésekhez 

20. táblázat – Protánok színmegnevezéseinek eltérései az épszínlátókétól 
 Protán

Színingerek Szavazat, % Fő, % Jellemző új színfogalmak 
Lilás pirosas 34 40 Kék, fehér

Lila 48 50 Kék, piros
Lilás kékes 3 17 -

Telítetlen kék 39 67 Zöld
Kék 23 60 Zöld

Kékes zöldes 30 42 Fehér
Zöld 16 21 Sárga, fehér 

Zöldes sárgás 12 17 Piros, fehér 
Sárgás narancsos 43 56 Zöld, fehér 
Narancsos pirosas 77 83 Zöld, sárga, fehér 

Piros 18 21 Zöld, sárga, narancs 
 

21. táblázat – Deutánok színmegnevezéseinek eltérései az épszínlátókétól 
 Deután 

Színingerek Szavazat, % Fő, % Jellemző új színfogalmak 
Lilás pirosas 18 27 Fehér 

Lila 7 11 - 
Lilás kékes 0 0 - 

Telítetlen kék 44 67 Lila, zöld 
Kék 4 33 - 

Kékes zöldes 9 11 - 
Zöld 10 24 Sárga 

Zöldes sárgás 5 11 - 
Sárgás narancsos 20 56 Piros 
Narancsos pirosas 15 33 Sárga 

Piros 11 25 Narancs, lila 
 

Deutánok jellemző színidentifikációs eltérései: 

• az eltérések sokkal ritkábbak, és kevésbé jellemzőek is, mint a protánoknál 

• kiszűrésük az eddigi eredmények alapján nehezebbnek tűnik, de valószínűleg további 

alanyok tanulmányozása során jellemzőbb eltéréseket tapasztalnánk 
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Összefoglalva az eredmények azt mutatják, hogy a protánok szélessávú színingerekre 

vonatkozó tévesztései jellemzőbbek és nagyobb számúak. A monokromatikus 

vizsgálatokból ez egyértelműen nem derül ki, bár a súlyosabb esetek protán és deután 

összehasonlításából a súlyponti hullámhossz a protán csoportoknál tér el nagyobb 

mértékben az épszínlátóktól. A protánok nagyobb színidentifikációs bizonytalanságát 

okozhatja még a látható hullámhossztartomány piros végén az érzékenység csökkenése, 

amely szélessávú esetekben nagyszámú spektrális eloszlás esetén ingercsökkenést okoz.  

Az eredményekből az is látszik, hogy a vizsgált anomális trikromátok bizonytalanabbul 

identifikálják az egyes színingerek spektrális eloszlásait, mint az épszínlátók és a 

bizonytalanság elsősorban az egymással szomszédos színkategóriákban jelenik meg, 

viszont nem jellemző eltolódásszerűen, hanem az identifikáció bizonytalanságának 

növekedésével. Elsősorban a protán esetekben köszön vissza az, az anópokra jellemző 

tulajdonság, hogy a világosság alapján próbálnak identifikálni és a zöld színingert 

gyakorta keverik a pirossal illetve narancssárgával (Ábrahám, Nagy, 2006). 

5.2.2 A színtévesztés modelljének és gyakorlatának összehasonlítása 
 

A neurális csatornajelek alapján történő modellezés a 3. fejezetben ismertetett 

identifikációs jellemzőket mutatja protánokra ill. deutánokra. 

A vizsgálatokban alkalmazott 40 db színingert az OCS rendszerben ábrázolva (57. ábra) 

és megvizsgálva a színtévesztő csoportok jellemző identifikációs eltolódási irányait az 5.b 

Mellékletben található táblázathoz jutunk, amely megmutatja, hogy az egyes színtévesztő 

csoportok esetén az adott színinger OCS rendszerben mely normál színkategóriába esik.  
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57. ábra – Vizsgálati színingerek az OCS rendszerben 

(A színtévesztők által leggyakrabban tévesztettek – konfúziós pontok - sárgával jelölve.) 
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Az OCS modell alapján várható és a gyakorlati mérések eredményeit összehasonlítva az 

alábbi megállapításokra juthatunk: 

 

Protánok: 

Ibolya – kék fele tolódás mind a modell, mind a gyakorlati tapasztalatok szerint 

Kék – Elméleti ibolya felé tolódás helyett a gyakorlat zöld irányú változást ill. 

bizonytalanságot mutat. Ez a tény igazolható a crg csatornajel kék színidentifikációban 

játszott esetlegesen jelentősebb szerepével. 

Türkiz – Súlyosabb esetekben fehér irányba tolódik. Ezt mind modell, mind a mérések 

igazolják. 

Zöld – Jellemző sárga irányú bizonytalanság, gyakorlatban gyakran egész a pirosig. 

Sárga – Modell alapján várt stagnálása igazolt a gyakorlatban, azonban esetenként zöld, 

narancs vagy piros irányú bizonytalanság.  

Narancs - Jellemző sárga irányú bizonytalanság, gyakorlatban gyakran egész a zöldig. 

Piros - Jellemző sárga irányú bizonytalanság, gyakorlatban gyakran egész a zöldig. 

 

Deutánok: 

Ibolya – nincs jellemző változás sem a modell, sem a mérések eredményei alapján 

Kék – nincs jellemző változás sem a modell, sem a mérések eredményei alapján 

Türkiz – Súlyosabb esetekben fehér irányba tolódik. Ezt mind modell, mind a mérések 

igazolják. 

Zöld – Jellemző sárga irányú bizonytalanság, gyakorlatban gyakran egész a pirosig. 

Kevésbé jellemző, mint a protánoknál. 

Sárga – Modell alapján várt stagnálása igazolt a gyakorlatban, azonban esetenként zöld, 

narancs vagy piros irányú bizonytalanság.  

Narancs - Jellemző sárga irányú bizonytalanság, gyakorlatban gyakran egész a zöldig. 

Piros - Jellemző sárga irányú bizonytalanság, gyakorlatban gyakran egész a zöldig. 

 

Általánosságban elmondható, hogy míg a modell alapján mind protán, mind deután 

esetekben a piros, narancs, sárga ill. zöld esetekben hasonló változásokat várunk, azaz a 

színidentifikáció sárga irányú eltolódását, addig a mérések alapján inkább e négy 

színkategórián belüli általános bizonytalanság jellemző. Ez azt jelenti, hogy a 

színtévesztők mind a négy színfogalmat alkalmazzák, de nagyobb bizonytalansággal, 

mint az épszínlátók. A modell megállapításai ez esetben pusztán a neurális jelekből 
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indulnak ki, azaz nem veszik figyelembe az emberi látást, mint tanulásra képes aktív 

rendszert. A protánok esetében a neurális alapokon nyugvó „tiszta” színtévesztést 

felváltja egy színidentifikációs bizonytalanság, amely részben figyelembe veszi a 

világosság jel alapján történő megkülönböztetést (Ábrahám, Nagy, 2006), másrészt a 

gyakorlati színlátás esetén az asszociatív tanulási folyamatokból is nyer információt 

(Ábrahám, 2006; Wenzel, 2008), amely akár a színingerek telítettségét is figyelembe 

veheti (további kutatásokat igényel!). A világosság alapú színmegnevezési 

bizonytalanság, miszerint a zöld és narancs színingereket jellemzően keverik a sárga 

közbeiktatása nélkül elsősorban az anópokra jellemző. Az anomális trikromátok 

várhatóan e tulajdonságot együttesen használják megmaradt színmegkülönböztető 

képességükkel.  

A deutánok „működése” hasonlóan zajlik, azonban a bizonytalanságot csökkenti az a 

tény, hogy ők a teljes látható hullámhossztartományon érzékelnek ugyan, csak kisebb 

megkülönböztető képességgel. Náluk az ibolya és kék színingerek terén tapasztalt kisebb 

bizonytalanságot, amelyet egyébként az OCS modell is igazol, kompenzálhatja a tritos 

receptor protánokhoz, de épszínlátókhoz képesti jelentősebb spektrális különállása is. 

Az 57. ábrán látható az a tapasztalatban már ismert jelenség, hogy mind a protánok, mind 

a deutánok által legjellemzőbben tévesztett színingerek pontjai elsősorban az origó 

környékén helyezkednek el, azaz a kisebb telítettség vagy színezetdússág területein 

(Ábrahám, 2006).  

A színezetdússág definiálása az OCS rendszerben:     22
byrgOCS ccC +=  

Lényegében ez bármely színkategóriára megfelel, így kijelenthető, hogy a színtévesztés a 

telítetlen színingerek esetében általánosan jellemzőbb. 

5.2.3 Összefoglalás  
 

A spektrumgenerátorral spektrálisan előállított szélessávú színingerekkel 

színidentifikációs vizsgálatokat végeztem anomális trikromátok két csoportján, 

protánokon és deutánokon. A méréseket épszínlátó kontroll csoporttal és az OCS 

színábrázolás rendszerbeli elméleti modellel hasonlítottam össze.  

A 2.2 fejezetben monokromatikusan modellezett és mérésekkel igazolt elgondolásokhoz 

hasonlóan a világosságra normált csatorna jeleken alapuló OCS modell és a szélessávú 

színingerekkel végzett vizsgálatok eredményei összefüggést mutatnak. A színfogalmak 

identifikációs módosulásai a vörös-zöld színtévesztés típusoknál a modell által megadott 
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irányokban torzulnak, azaz a színtévesztők az épszínlátók adott színingerre használt 

színfogalma mellett a csatornajelek változása szerinti módosult színfogalmat használják 

jellemzően. Így kijelenthető, hogy a modellünk jól adja meg a színidentifikációs változás 

irányait.   

Mind a szélessávú, mind a monokromatikus mérési eredmények ezen felül a 

színidentifikáció bizonytalanságát is mutatják. A színtévesztők ugyanis a modellezett 

színidentifikációs irányokban nevezik meg egyre inkább a színingereket, de az új 

színfogalom mellett legalább ugyanakkora arányban használják az épszínlátók adott 

színingerre vonatkozó identifikációs megnevezését is. Ez a jelenség a színlátás 

bizonytalan tanulási folyamatának tudható be, amely egy színtévesztő esetében 

jellemzően épszínlátók társaságában zajlik, sok esetben ellentétbe hozva a színtévesztő 

neurális színészleletét és az épszínlátóktól hallott színfogalmakat. 

E tényeket figyelembe véve, a modellezés és a monokromatikus (2.2.7.1 fejezet - 10. 

táblázat) ill. a szélessávú mérések eredményei alapján, identifikációs szempontból 

tulajdonképpen nem színtévesztésről, hanem színidentifikációs bizonytalanságról 

beszélhetünk a vizsgált protán és deután típusok esetében. A bizonytalanság legnagyobb 

mértékben az OCS rendszer origója körüli, kis színezetdússágú színingerek esetén jelenik 

meg, amely tényt a színtévesztő vizsgálatok tapasztalatai is jól alátámasztják. 
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6. A kutatási munka összefoglalása 
 
Kutatásaim során alapvető célkitűzésem volt választ találni a következő kérdésekre: 

• A színidentifikációs fogalmak, kategóriák hogyan viszonyulnak a színingerek 

spektrális tulajdonságaihoz, és hogyan befolyásolja a hullámhosszeloszlás a 

normál és anomális színlátók identifikációs fogalomtárát?  

• Hol vannak az egyes színmegnevezések használatának monokromatikus 

határértékei, és hogyan ábrázolhatók az egyes színidentifikációs kategóriák a 

színábrázolási rendszerekben?  

• Milyen neurális feltételei vannak a színingerek felismerésének, azonosításának és 

megkülönböztetésének? 

• Mely általános spektrális eloszlásokat identifikáljuk a különböző 

színkategóriákkal?  

• Hogyan identifikálják a színingereket a színtévesztők és melyeket tévesztik 

jellemzően? 

 
Kutatási munkám során a célkitűzéseknek megfelelően a következő vizsgálatokat és 

elemzéseket végeztem el: 

1. Épszínlátók hullámhossz diszkriminációs mérési eredményeit összehasonlítottam 

a csatornajelek hullámhosszankénti változásával. A kapott eredmények alapján 

modellt állítottam fel a hullámhossz diszkriminációs függvény csatornajelekkel 

való közelítésére. A modell paramétereit meghatároztam és a mérési 

bizonytalanságnál jelentősen kisebb különbséggel előállítottam a hullámhossz 

diszkrimináció spektrális eloszlását. 

2. Épszínlátókon végzett kvázi monokromatikus színidentifikációs mérések alapján 

megállapítottam, hogy a hét jellemző színfogalmi kategóriát (ibolya, kék, türkiz, 

zöld, sárga, narancs, piros) az egyes hullámhossztartományokon milyen relatív 

eloszlásban használják. A mérési eredmények alapján definiáltam a 

színidentifikációs határértéket illetve a hét színkategóriára a 80 és 90%-os 

identifikációs hullámhossztartományokat és hullámhossz határértékeket. 

Meghatároztam az épszínlátók domináns színidentifikációs tartományainak 

méretét. 
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3. A világosságra normált csatornajel alapú színidentifikációs modellel kiértékeltem 

a protán és deután típusú színtévesztők várható színidentifikációs képességeit a 

súlyossági fok függvényében. A modell által megadott változásokat 

összehasonlítottam a színidentifikációs mérések grafikus kiértékelésével valamint 

a színidentifikáció teljes látható hullámhossztartományon mért relatív 

identifikációs határainak és hullámhossz szerinti relatív, domináns 

színidentifikációs tartomány módosulásainak mérési eredményeivel. Az így 

kapott értékelés megmutatta, hogy a csatornaelmélet alapú modell jól adja meg a 

színidentifikációs változásokat a protán és deután típusú színtévesztők 

színidentifikációs módosulásainak épszínlátókhoz viszonyított jellege szerint az 

ibolya, kék, türkiz, zöld, sárga és piros színingerek eseteire. 

4. Az épszínlátók monokromatikus színidentifikációs méréseinek kiértékelése 

alapján elvégeztem a részben általam, részben kollégáim által színtévesztőkön 

végzett hasonló mérések eredményeit. Az értékelés során grafikus módszerrel, 

numerikusan a teljes látható hullámhossztartományon ill. hullámhosszanként is 

elemeztem a különböző protán és deután színtévesztő csoportok 

színidentifikációját. Megállapítottam, hogy a súlyossági fok függvényében nő a 

színidentifikáció bizonytalansága. Az egyes színfogalmak domináns 

hullámhossztartományainak változása függ a színtévesztés típusától és súlyossági 

fokától. A mérések színkategóriáit numerikusan transzformálva definiáltam az ún. 

monokromatikus színidentifikációs hullámhosszértéket és kiszámítottam az 

összes vizsgált színtévesztő csoportra. A monokromatikus színidentifikációs 

vizsgálatok eredményeit felhasználva diagnosztikus módszert állítottam fel, 

amely anomális trikromátokra alkalmazható.    

5. Több mint 150 általános és épszínlátók által egyértelműen identifikált színinger 

spektrális eloszlását mértem meg és ábrázoltam különböző színábrázolási 

rendszerekben. Az identifikációs besorolások alapján matematikai-statisztikai 

módszerekkel kategorizáltam a színingerek spektrális eloszlásait és 

megállapítottam az egyes színábrázolási rendszerekben az identifikációs 

tartományokat. Vizsgálataim eredményei alapján megállapítottam, hogy az 

általános látási feladatokban, az emberi környezetben megjelenő spektrális 

eloszlások közül az épszínlátók által a hét alapszínnel egyértelműen azonosíthatók 

a színábrázolási rendszerekben színidentifikációs tartományokat képeznek, amely 
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tartományok konkrét spektrális eloszlás adatbázis alapján statisztikai 

módszerekkel különböző konfidencia szinteken meghatározhatók.  

6. Az épszínlátók színidentifikációs kategóriáiba egyértelműen besorolt 

színingereket ábrázoltam az OCS színábrázolási rendszerben. Az OCS diagram 

alkalmas a színtévesztés különböző típusainak modellezésére, így a 

színkoordinátákat az OCS színtévesztő transzformációiban is megjelenítettem. Az 

egyes OCS rendszerbeli színkoordináták összehasonlítása alapján 

megállapításokat tettem a színtévesztők színidentifikációjának neurális modell 

alapú jellemzőiről és definiáltam egy ún. identifikációs számot, amely a bemért 

színminták alapján az egyes színtévesztés típusokat jellemzi. 

7. Színtévesztők korrekciós szemüvegeit modelleztem az egyes esetekre speciálisan 

megalkotott OCS színábrázolási rendszerben. Megállapítottam, hogy a 

gyakorlatban alkalmazott korrekciós szűrők mindegyike jelentős hatással van az 

OCS-beli színidentifikációs pontokra. Az identifikációs szám definícióját 

alkalmazva kiszámítottam a korrigált esetekre a színidentifikáció változásának 

mértékét és megállapítottam, hogy a várakozások szerint a protán és deután 

színtévesztőknél a korrekció lényegi változást a vörös-zöld csatorna értékekben 

idéz elő. Az ID# alapján számítható az egyes szűrők színidentifikációs hatásának 

mértéke. 

8. A látható hullámhossztartományban sugárzó, különböző csúcs hullámhosszú 

világító diódák alkalmas színingerkeverő egységbe építésével olyan műszert 

készítettem, amely számítógépi szimuláció alapján szélessávú színingerkeverésre 

képes. A színingerkeverés spektrális szabadságfoka a LED-ek számától függ, 

amely a jelenlegi konstrukcióban 12. Az elkészült spektrumgenerátor műszert 

számítógépes vezérléssel láttam el és megfelelő műszerházba építve alkalmassá 

tettem színidentifikációs vizsgálatokra. A műszert és a szimulációs eljárást 45 db 

általános spektrális eloszláson teszteltem és a kapott eredmények alapján 

elvégeztem a berendezés hibaanalízisét. A hibaanalízis során definiáltam a 

spektrális színingerkeverés minősítésére alkalmas tényezőt, amely a fotopos 

emberi látás spektrális érzékenységét, mint súlyfaktort veszi figyelembe. A 

spektrumgenerátor jelenlegi konstrukciója így alkalmassá vált az egyéb 

színmegjelenítőkhöz képest jelentősen jobb spektrális színinger-megjelenítésre. 

9. Spektrális mérőműszerekkel mért színingerek hullámhossz menti eloszlásait 

állítottam elő a spektrumgenerátor műszer segítségével. A színingereket 
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ábrázoltam az OCS színábrázolási rendszerben és épszínlátókon végzett 

színidentifikációs mérésekkel megvizsgáltam a modell és a valós színmegnevezés 

egyezését. A színidentifikációs vizsgálatok eredményei nagyfokú egyezést 

mutattak a modell színkategóriái és a valós megnevezések között. A 

spektrumgenerátorral tehát lehetőség van az általános, szélessávú színingerek 

spektrálisan közelítő és változtatható előállítására és a műszer alkalmas 

épszínlátók funkcionális színidentifikációjának ellenőrzésére. 

10. A spektrumgenerátorral spektrálisan előállított szélessávú színingerekkel 

színidentifikációs vizsgálatokat végeztem anomális trikromátok két csoportján, 

protánokon és deutánokon. A méréseket épszínlátó kontroll csoporttal és az OCS 

színábrázolás rendszerbeli elméleti modellel hasonlítottam össze.  

A monokromatikusan modellezett és mérésekkel igazolt elgondolásokhoz 

hasonlóan a világosságra normált csatorna jeleken alapuló OCS modell és a 

szélessávú színingerekkel végzett vizsgálatok eredményei összefüggést mutatnak. 

A színfogalmak identifikációs módosulásai a vörös-zöld színtévesztés típusoknál 

a modell által megadott irányokban torzulnak, azaz a színtévesztők az épszínlátók 

adott színingerre használt színfogalma mellett a csatornajelek változása szerinti 

módosult színfogalmat használják jellemzően. Így kijelenthető, hogy az OCS 

modell jól adja meg a színidentifikációs változás irányait.   

Mind a szélessávú, mind a monokromatikus mérési eredmények ezen felül a 

színidentifikáció bizonytalanságát is mutatják. A színtévesztők ugyanis a 

modellezett színidentifikációs irányokban nevezik meg egyre inkább a 

színingereket, de az új színfogalom mellett legalább ugyanakkora arányban 

használják az épszínlátók adott színingerre vonatkozó identifikációs 

megnevezését is. Ez a jelenség a színlátás bizonytalan tanulási folyamatának 

tudható be, amely egy színtévesztő esetében jellemzően épszínlátók társaságában 

zajlik, sok esetben ellentétbe hozva a színtévesztő neurális színészleletét és az 

épszínlátóktól hallott színfogalmakat. E tényeket figyelembe véve, a modellezés 

és a monokromatikus ill. a szélessávú mérések eredményei alapján, identifikációs 

szempontból tulajdonképpen nem a színingerek tévesztéséről, hanem 

színidentifikációs bizonytalanságról beszélhetünk a vizsgált protán és deután 

típusok esetében. A bizonytalanság legnagyobb mértékben az OCS rendszer 

origója körüli, kis színezetdússágú színingerek esetén jelenik meg, amely tényt a 

színtévesztő vizsgálatok tapasztalatai is jól alátámasztják. 
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7. Tudományos megállapítások 
 
Kutatási munkám során az egyes részterületek vizsgálati eredményei alapján a következő 

tudományos megállapításokat tettem:  

1. A hullámhossz diszkriminációs képesség összefüggést mutat a világosságra 

normált csatornajelek hullámhossz szerinti változásával az alábbi matematikai 

összefüggés szerint: 
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ahol w(λ) a hullámhossz diszkriminációs függvény, crg, cby rendre a vörös-zöld 

ill. kék-sárga világosságra normált csatornajelek, c1-c7 pedig paraméterek. 

A w(λ) függvény értékeit 540 nm felett jellemzően a crg, 540 nm alatt 

jellemzően a cby csatornajel határozza meg. 

 [s13; s14; s16] 

 

2.a Épszínlátók monokromatikus színidentifikációjára definiálhatók olyan      

hullámhossz (λ) határértékek, amelyek a jellemzően alkalmazott fő 

színfogalmak identifikációsan jellemző hullámhossztartományának határait 

határozzák meg. E határértékek a következők:  

 
Színidentifikációs határok λ, nm 

Ibolya – Kék 435,6 

Kék – Türkiz 487,7 

Türkiz - Zöld 511,5 

Zöld – Sárga 554,8 

Sárga – Narancs 582,2 

Narancs – Piros 616,4 
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2.b Épszínlátók monokromatikus színidentifikációjára megadhatók az egyes 

jellemzően használt színfogalmak domináns hullámhossztartományának 

nanométerben kifejezett ’D0,5;c’ méretei, amelyek meghatározzák, hogy az 

épszínlátók mely hullámhosszakon identifikálják legalább 50%-ban az adott 

színfogalmat. A tartományok méretei a következők: 

Színfogalom D0,5, nm 

Ibolya 48 

Kék 62 

Türkiz 16 

Zöld 54 

Sárga 19 

Narancs 28 

Piros 168 

 [s7; s8; s14] 

 

3.   Monokromatikus színidentifikációs vizsgálatok eredményei numerikus 

transzformációinak sűrűségfüggvénye alapján definiált λc monokromatikus 

színidentifikációs hullámhossz alkalmas az épszínlátók és a különböző 

súlyossági fokú anomális trikromátok csoportjai közötti különbségek 

jellemzésére. Így a látható hullámhossztartományon legalább 10 

nanométerenként elvégzett monokromatikus színidentifikációs mérések 

alapján diagnosztizálni lehet a különböző típusú és súlyossági fokú 

protanomáliát és deuteranomáliát. 

 [s2; s7; s8] 

 

4.a Szélessávú színingerek spektrális eloszlásai épszínlátók és különböző típusú 

anomális trikromátok színidentifikációjának OCS színábrázolási rendszereiben 

való modellezése alapján definiálható egy, a színtévesztés típusát és súlyossági 

fokát ’n’ számú színidentifikációs kategória alapján jellemző kétdimenziós 

számérték, amely a következő matematikai összefüggéssel határozható meg:  

                      ( ) )1;1(;#
11

∑∑
==

=
n

i
iby

n

i
irgbyrg c

n
c

n
ccID   

ahol crg és cby az OCS színábrázolási rendszerben megjelenített színingerek 

koordináta értékei. 
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4.b Anomális trikromátok korrekciójának OCS színábrázolási rendszerben való 

színidentifikációs modellezésére alkalmas a következő összefüggés szerinti 

identifikációs szám: 
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ahol crg
korr és cby

korr a korrekciós szűrők hatását figyelembe vevő OCS 

színábrázolási rendszerben megjelenített színingerek koordináta értékei. 

  [s4; s6; s9; s10; s11; s13; s15] 

 

5.  Fotopos viszonyok közötti humán felhasználás céljára spektrális színingereket 

előállító berendezések integrált spektrális közelítési hibája a következő 

összefüggéssel határozható meg adott λ1 - λ2 hullámhossztartományon:  
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ahol Δ az integrált spektrális közelítési hibát jelenti egy adott spektrális 

eloszlás esetén, V(λ) az emberi relatív nappali világosság-érzékenység 

spektrális eloszlása O(λ) az előállított, I(λ) pedig az előállítandó spektrális 

eloszlás. 

 [s1; s3; s4; s5; s6; s11] 
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Összefoglaló 
 
Kutatásaim során elsődleges célom volt az emberi színlátás pszichofizikai és neurális tulajdonságainak 
megismerése és összekapcsolása a műszaki méréstechnika alkalmazásaival. A szűkebb kutatási terület, 
amellyel doktori munkám során foglalkoztam, a színingerek megkülönböztetésének, a 
színdiszkriminációnak és a színingerek észlelet társításának, a színidentifikációnak méréstechnikája és 
neurális jelek alapján történő modellezése volt. Célul tűztem ki megvizsgálni, hogyan viszonyul a 
színidentifikáció a színingerek spektrális tulajdonságaihoz, és milyen színészleletet társítanak hozzájuk az 
épszínlátók és a különböző típusú és súlyossági fokú anomális trikromátok. Továbbá milyen határértékek 
definiálhatók a különböző színidentifikációs kategóriák között és hogyan függenek össze a pszichofizikai 
mérési eredmények a neurobiológiából ismert agyi folyamatok jelértékeivel. A céloknak megfelelően 
megismertem az emberi színlátás vonatkozó szakirodalmát és megvizsgáltam, mely téren tudok a tudomány 
mai állásához új ismereteket csatolni. Vizsgálataim struktúráját ennek megfelelően alakítottam ki és 
eredményeimet e dolgozat keretében az újdonságokra hangsúlyt fektetve mutatom be. 
Összehasonlítottam az épszínlátók hullámhossz diszkriminációs mérési eredményeit a neurális 
csatornajelek hullámhosszankénti változásával. A kapott eredmények alapján modellt állítottam fel a 
hullámhossz diszkriminációs függvény csatornajelekkel való közelítésére. A modell paramétereit 
meghatároztam és a mérési bizonytalanságnál jelentősen kisebb különbséggel előállítottam a hullámhossz 
diszkrimináció spektrális eloszlását. 
Épszínlátókon és színtévesztőkön végzett kvázi monokromatikus színidentifikációs mérések alapján 
megállapítottam, hogy a hét jellemző színfogalmat (ibolya, kék, türkiz, zöld, sárga, narancs, piros) az egyes 
hullámhossztartományokon milyen relatív eloszlásban használják és melyek a domináns, monokromatikus 
színidentifikációs tartományok. A világosságra normált csatornajel alapú színidentifikációs modellel 
kiértékeltem a protán és deután típusú színtévesztők színidentifikációs képességeit a súlyossági fok 
függvényében, és mérésekkel igazoltam, hogy a csatornaelmélet alapú modell jól adja meg a 
színidentifikációs változásokat. Megállapítottam, hogy a súlyossági fok függvényében nő a 
színidentifikáció bizonytalansága és a mérési eredményeket numerikusan transzformálva definiáltam az ún. 
monokromatikus színidentifikációs hullámhosszértéket, amely alapján protánok és deutánok diagnosztikus 
módszerét állítottam fel. 
Több mint 150 szélessávú (nem monokromatikus) és épszínlátók által egyértelműen identifikált színinger 
spektrális eloszlását mértem meg és ábrázoltam különböző színábrázolási rendszerekben. Az identifikációs 
besorolások alapján matematikai-statisztikai módszerekkel kategorizáltam a színingerek spektrális 
eloszlásait és ábrázoltam a színtévesztés különböző típusainak modellezésére alkalmas OCS színábrázolási 
rendszerben. Az egyes OCS rendszerbeli színkoordináták összehasonlítása alapján megállapításokat tettem 
a színtévesztők színidentifikációjának neurális modell alapú jellemzőire és definiáltam egy ún. 
identifikációs számot, amely a bemért színminták alapján az egyes színtévesztés típusokat és azok 
színszűrős korrekcióit jellemzi. 
A látható hullámhossztartományban sugárzó, különböző csúcshullámhosszú világító diódák 
színingerkeverő egységbe építésével olyan műszert készítettem, amely számítógépes szimuláció alapján 
szélessávú spektrális színingerkeverésre képes a látható hullámhossztartományban 400 és 700nm között. A 
spektrumgenerátor műszert és a szimulációs eljárást 45 db szélessávú spektrális eloszláson teszteltem és a 
kapott eredmények alapján hibaanalízist végeztem. A hibaanalízis során definiáltam a spektrális 
színingerkeverés minősítésére alkalmas tényezőt, amely a fotopos emberi látás spektrális érzékenységét, 
mint súlyfaktort veszi figyelembe. A spektrumgenerátor jelenlegi konstrukciója így alkalmassá vált az 
egyéb színmegjelenítőkhöz képest jelentősen jobb spektrális színinger-megjelenítésre. 
A spektrumgenerátorral előállított szélessávú színingereket ábrázoltam az OCS színábrázolási rendszerben 
és épszínlátókon, valamint anomális trikromátokon végzett színidentifikációs mérésekkel megvizsgáltam a 
valós színmegnevezések egyezését az OCS színábrázolás rendszer elméleti modelljével. A 
színidentifikációs vizsgálatok eredményei nagyfokú egyezést mutattak a modell színkategóriái és a valós 
megnevezések között. Emellett mind a szélessávú, mind a monokromatikus mérési eredmények a 
színidentifikáció bizonytalanságát is mutatják. Ez a jelenség a színlátás bizonytalan tanulási folyamatának 
tudható be. 
Kutatásaim eredményeképpen összefüggéseket tártam fel a színdiszkrimináció és a színidentifikáció 
neurális modellje és a humán mérések eredményei között. Mérési eljárásokat és műszert dolgoztam ki, 
amelyek alapján végzett vizsgálatok eredményeivel minősítettem az épszínlátók és anomális trikromátok 
színlátását és azok neurális alapú modelljeit.    
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Abstract 
 
Measurement technology of human color identification and discrimination 
 
 
In my PhD thesis my main goal was to measure and to model human color discrimination and identification 

based on neural signal processing. I created a model for the neural approximation of human spectral 

wavelength discrimination. I determined the monochromatic color identification limits and ranges and the 

monochromatic identification wavelength which is to be applied in a new diagnostic method for protans and 

deutans. Using spectrally measured samples in the Organic Color System I defined a numerical value to 

describe the color identification ability of the different color deficient groups and their correction with color 

filters. I built a color mixing instrument to spectrally display color stimuli and I defined a spectral color 

mixing coefficient for its evaluation. The instrument was used to test color identification on color normals 

and anomalous trichromats. The measurement results correlate well with the OCS model predictions, but 

significant uncertainties were found at severe color deficiency cases.   
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1. Melléklet - Alkalmazott jelölések és rövidítések jegyzéke 
 
245a - színtévesztést korrigáló szűrő típusa 
BY –kék-sárga 
c – színinger, színfogalom (color) 
CBY - Kék-sárga csatornajel 
cby – világosságra normált kék-sárga csatorna jel 
CIE – Comission Internationale de l’Éclarage, Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság 
CIE a*b* - az emberi színmegkülönböztetéshez arányosított CIE színábrázolási rendszer 
CIE xy – a CIE színábrázolási alaprendszere 
COCS – színezetdússág az OCS rendszerben 
crg – világosságra normált vörös-zöld csatorna jel 
CRG - Vörös-zöld csatornajel 
D0,5 - az egyes színészleletekre vonatkozó 50% feletti színidentifikációs tartomány 
szélessége nanométerben 
deután – a dolgozatban a deuteranomálok gyűjtőfogalma, anópokat nem beleértve 
f – fehér 
FWHM – félérték szélesség  
Half-width – félérték szélesség  
I(λ) – spektrális színingerkeverés során előállítandó, input spektrális eloszlás 
ID – színidentifikáció 
ID# - OCS rendszerben a színidentifikáció fokát jellemző számérték 
ID(λ) - a monokromatikus színidentifikáció numerikus értéke 
IDE – színidentifikáció 
k - kék 
l -  lila 
L – (Long) protos, vörös érzékeny csap jele 
l(λ) - protos, vörös érzékeny csap érzékenységi függvénye 
l10 – enyhe protanomál (színtévesztő típus) 
l15 – közepes protanomál (színtévesztő típus) 
L15 – közepes protanomál protos csapjának jele (hasonlóan deuterosra és színtévesztés 
súlyossági fokokra) 
l20 – súlyos protanomál (színtévesztő típus) vagy színtévesztést korrigáló szűrő típusa 
l25 – extrém protanomál (színtévesztő típus) vagy színtévesztést korrigáló szűrő típusa 
LED – világító dióda 
LKorr – protos csap jele színszűrővel ellátva, adaptáció után (hasonlóan deuterosra és 
tritosra) 
M - (Medium) deuteros, zöld érzékeny csap jele 
m(λ) - deuteros, zöld érzékeny csap érzékenységi függvénye 
m10 – enyhe deuteranomál (színtévesztő típus) 
m15 – közepes deuteranomál (színtévesztő típus) 
m20 – súlyos deuteranomál (színtévesztő típus) 



129 

m25 – extreme deuteranomál (színtévesztő típus) 
n - narancs 
O(λ) – spektrális színingerkeveréssel előállított, output spektrális eloszlás 
OCS – Organic Color System, neurális jeleken alapuló színábrázolási rendszer 
p - piros 
PDT – kvázi monokromatikus ingereket a látható tartományban előállító színlátás 
vizsgáló műszer 
PEAK – LED csúcshullámhossza 
p-érték – a statisztikában a szignifikanciát jelző érték 
protán – a dolgozatban a protanomálok gyűjtőfogalma, anópokat nem beleértve 
RG – vörös-zöld 
S - (Short) tritos, kék érzékeny csap jele 
s - sárga 
s(λ) - tritos, kék érzékeny csap érzékenységi függvénye 
SpG – spektrumgenerátor 
Spektrumgenerátor – Színingerkeverő műszer színidentifikáció mérésére  
V – Világosság jel 
V (λ) – Humán relative spektrális világosságérzékenységi függvény  
w(λ) – az emberi hullámhossz diszkrimináció spektrális eloszlása 
z - zöld 
λ - Hullámhossz 
ϕ(λ) – Relatív spektrális teljesítmény eloszlás 
ΔELab – színingerkülönbség érték a CIE L*a*b* színábrázolási rendszerben 
Δ(λ) - az integrált spektrális eltérést jelenti egy adott spektrális eloszlás esetén 
χ2 - statisztikai valószínűségi érték 
λc - a monokromatikus színidentifikációs hullámhossz. 
μλ,c - az adott hullámhosszon a ’c’ színinger identifikációjának relatív gyakorisága 
ρ - reflexió 
σc,λ - az egyes színek adott hullámhosszon való érzékelésének relatív gyakorisága 
σ_ID – OCS rendszerben a színcsoportok szórásainak összegét jellemző kétdimenziós 
szám 
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2.a Melléklet – Monokromatikus színidentifikációs mérések eredményeire illesztett 

görbék épszínlátóknál és különböző súlyossági fokú protánok ill. deutánok csoportjaira 
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l20
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m15
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2.b Melléklet – Monokromatikus színidentifikáció numerikus megfeleltetése 

épszínlátóknál és anomális trikromátoknál 
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3.a Melléklet ‐ A szórás ellipszisek meghatározásának matematikai részletezése 

 
A szórás ellipszisek meghatározásának menete: 

Az alapegyenlet, egy ellipszis egyenlete: 

2)(1)( χμμ ≤−⋅−Σ⋅− ixi
T

ix  

A kovariancia mátrix (szórás mátrix): Σ , mely a diszkriminancia analízis során az SPSS 

program kiszámol, illetve a centrumközéppontok: μ , melyet a csoportbeli objektumok 

átlaga határoz meg. A 2χ : a két szabadságfokú rendszer 90 %-os lefedettségéhez tartozó 

érték. 

A kovariancia mátrix: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=Σ

2221

1211

σσ
σσ

 

Az ellipszis pontjainak koordinátái: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2

1

x
x

x , melyek ismeretlenek a számítások elején. 

A színtartományok középpontjai: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2

1

μ
μ

μ , melyet a színminták koordinátáinak 

átlagszámításával kapunk meg. 

A kovariancia mátrix inverze: TΣ⋅
Σ

=Σ− 11  

A kovariancia mátrix determinánsa: 21122211 σσσσ ⋅−⋅=Σ  

A kovariancia mátrix transzponáltja: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=Σ

1121

1222

σσ
σσT  

A kovariancia mátrix inverzének kiszámítása után új jelölést bevezetve a kovariancia 

mátrix inverzének meghatározása: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=Σ −
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*
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*
12

*
111
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A számítás során az egyenlőséget megtartva megkapjuk az ellipszis körvonalát. 

2)(1)( χμμ =−⋅−Σ⋅− xTx elvégezve a megfelelő átalakításokat kapjuk a következő 

egyenletet: ( ) ( ) 21111 2 χμμμμμ =Σ+Σ⋅−Σ=−Σ− −−−− TTTT xxxxx  
 
A fenti egyenletnek több átalakítási módja is van, az egyes tagokat külön számolva az 

egyszerűség és az áttekinthetőség miatt: 
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A harmadik tag hasonlóan az elsőhöz képest meghatározható: 
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A középső tag felbontása esetén a konstans szorzót a zárójel felbontása után mindegyik 

tagnál szerepel, mert a számítások menetét a későbbiekben megkönnyíti. 
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 Természetesen a mátrixokkal való műveletek alapján is ugyanezeket az eredményeket 

kapjuk: 
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Az egyenletbe behelyettesítve a kapott eredményeket: 

( ) ( ) 21111 2 χμμμμμ =Σ+Σ⋅−Σ=−Σ− −−−− TTTT xxxxx  

( ) ( ) +⋅+⋅⋅⋅+⋅=−Σ− − 2
2
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2221
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2
1

*
11

1 2 xxxxxx T σσσμμ  

+⋅⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅⋅− 22
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2121
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11 2222 xxxx μσμσμσμσ  
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11 2 χμσμμσμσ =⋅+⋅⋅⋅+⋅+  

 
A kapott egyenletrendszert x-ben másodfokúra rendezzük, és az x1 koordinátát x –el 

jelöljük, az x2 koordinátát pedig y-al, melyek a derékszögű koordinátarendszer 

tengelyeivel azonosak: 
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( ) +⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+⋅ xyx 2
*
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*
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*
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11 222 μσμσσσ  
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A másodfokú egyenlet általános alakja: 02 =+⋅+⋅ cxbxa  
*
11σ=a  

2
*
211

*
11

*
12 222 μσμσσ ⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅= yb  

( ) 22
2

*
2221

*
12

2
1

*
112

*
221

*
12

2*
22 222 χμσμμσμσμσμσσ −⋅+⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅⋅−⋅⋅−+⋅= yyc  

A másodfokú megoldó képlet, vagyis a gyökök meghatározása: 

a
cabbx

⋅
⋅⋅−+−

=
2

42

1  

a
cabbx

⋅
⋅⋅−−−

=
2

42

2  

Az x1 és az x2 értékei az ellipszis pontjait határozzák meg. 

A diszkrimináns értéke: cabD ⋅⋅−= 42 , mely a számítás menetét megkönnyíti, ha 

külön kiszámoljuk. 

Az y érték intervallumát meg tudjuk határozni a színminták alapján, ezek a CRG értékek. 

Az ellipszisek pontjainak meghatározása Excel program segítségével történt, mert ebben 

az esetben a különböző értékek változása esetén azonnal megkapjuk az új értékeket. 
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3.b  Melléklet  –  Szórási  ellipszisek  CIE  xy  és  CIE  L*a*b*  rendszerekben  90%‐os 
konfidencia szinten 
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3.c Melléklet – Szórási ellipszisek OCS‐ben különböző konfidencia szinteken 
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3.d Melléklet ‐ A lencse és a makula szűrőhatása  

 

A színtévesztők csapjai spektrális érzékenységi görbéinek előállításakor nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy a szemben különböző szűrőközegeken át jut el a sugárzás a 

receptorokhoz. Ilyen a szemlencse (e1. ábra - Stockman, Sharpe & Fach, 1999), és a két 

fokos látómezőn a látógödör előtt elhelyezkedő sárgás színű sejtréteg (sárga folt), a 

makula (e2. ábra - Bone, Landrum & Cairns, 1992 ).  

e1. ábra - A szemlencse szűrőhatása 

 

A szem e két alkotórészének optikai szűrő szerepe elég jelentős. Az olyan közvetett 

mérések, mint a CMF, amelyből Sharpe és Stockmann a csapok spektrális érzékenységi 

függvényeit számították, természetesen e két szűrő hatását is tartalmazzák. A görbék 

eltolásánál tehát ezzel is számolni kell.  

e2. ábra - A makula szűrőhatása 
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3.e  Melléklet  ‐  Színtévesztést  korrigáló  szűrők  hatásai  a  színidentifikációra  az  OCS 
modellben 
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m15_m15
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4.a Melléklet – A spektrumgenerátor elektronikája 
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4.b Melléklet – A spektrumgenerátorral előállított spektrális teljesítményeloszlások 
Az intenzitás értékek az Avantes AvaSpec 2048 spektroradiométer mért értékei 100ms‐
os integrálási idővel. 
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4.c Melléklet – A spektrumgenerátorral előállított spektrális eloszlások ’Δ’ hibaértékei 
 
 400-700nm 450-650nm 
 Cél-Mat Mat-SpG Cél-SpG Cél-Mat Mat-SpG Cél-SpG 
Ibolya 102 milka 6,53     5,34     
    1,09     0,84   
      7,37     5,96 
D15-4 3,11     2,58     
    2,53     2,42   
      4,80     4,06 
D15-2 2,56     1,90     
    1,55     1,42   
      3,94     3,22 
zöld 110, sportcsoki 4,68     4,24     
    3,96     3,85   
      7,68     7,17 
sárga 10 13,85     13,34     
    1,30     1,08   
      10,12     9,37 
türkiz 60 1,91     1,59     
    2,11     1,98   
      6,54     5,92 
piros 31 4,26     2,59     
    14,30     14,14   
      18,95     17,51 
türkiz ProcessCyanU 1,20     0,49     
    1,68     1,55   
      3,68     2,67 
ibolya 45 3,11     1,67     
    2,52     2,24   
      5,61     4,16 
sárga 15 7,13     6,63     
    2,73     2,55   
      8,38     7,76 
türkiz 64 2,62     2,41     
    1,06     1,04   
      3,75     3,48 
D15-alap 1,39     0,46     
    5,22     5,11   
      6,82     5,46 
piros 34 6,24     3,76     
    16,78     16,20   
      18,72     15,70 
zöld 74 9,98     9,61     
    1,28     1,13   
      10,58     10,01 
ibolya 46 21,94     19,51     
    2,35     1,95   
      17,66     14,26 
zöld 72 4,37     3,81     
    1,52     1,36   
      6,09     5,31 
D15-5 3,89     3,42     
    1,43     1,34   
      4,79     4,15 
egyenletes eloszlás 3,25     2,59     
    4,05     3,92   
      6,50     5,83 
D15-14 2,59     1,61     
    5,22     5,10   
      7,37     6,48 
Illuminant D65 2,84     2,33     
    6,85     6,72   
      8,33     7,72 
D15-7 6,16     5,70     
    4,61     4,52   
      9,52     8,91 
D15-1 1,66     1,00     
    6,77     6,62   
      7,95     7,24 
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D15-3 3,24     2,71     
    1,03     0,93   
      3,81     3,09 
ibolya 127 2,41     0,89     
    4,49     4,40   
      6,80     5,29 
kék ProcessBlueU 2,37     1,73     
    1,76     1,58   
      5,35     4,55 
D15-6 3,87     3,45     
    4,81     4,74   
      7,72     7,17 
zöld 130. 4,28     3,96     
    1,28     1,19   
      5,00     4,63 
sárga 60-20 4,47     3,95     
    3,30     3,21   
      6,56     6,00 
D15-8 6,29     5,64     
    3,27     3,19   
      8,29     7,71 
ibolya VioletU 2,82     0,89     
    4,02     3,79   
      6,42     4,42 
D15-10 4,03     3,16     
    4,80     4,71   
      7,42     6,62 
türkiz 66 4,53     4,30     
    2,31     2,28   
      5,10     4,84 
sárga 80-30 4,00     3,47     
    4,93     4,83   
      8,46     7,84 
barna 67  3,66     3,04     
    5,99     5,89   
      8,94     8,38 
zöld 71 6,47     6,23     
    3,50     3,36   
      8,91     8,62 
D15-11 3,90     3,06     
    4,35     4,24   
      7,84     7,07 
piros 100 6,44     3,56     
    12,31     11,70   
      19,18     14,16 
D15-13 2,84     1,85     
    3,60     3,49   
      5,97     5,11 
türkiz 116. 1,33     0,68     
    5,46     5,29   
      6,48     5,73 
D15-15 2,59     1,67     
    3,01     2,87   
      5,10     4,21 
D15-9 5,00     4,23     
    2,99     2,91   
      6,81     6,12 
Ibolya 45-17 2,86     1,06     
    4,21     4,10   
      7,19     5,49 
kék 37. 2,64     1,66     
    3,35     3,13   
      5,71     4,70 
sárga 71. 4,63     3,66     
    1,69     1,61   
      5,84     5,00 
D15-12 3,18     2,30     
    8,05     7,91   
      10,62     9,78 
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5.a Melléklet ‐ A kontrollcsoport színmegnevezéseinek összesítő táblázata.  
(Az ibolya, kék, zöld, sárga, narancs, piros, fehér színfogalmak használata százalékosan.) 
 

 # i k z s n p f 
1 89,5 0 0 0 0 9,5 0 
2 0 8 91 0 0 0 0 
3 0 51 48 0 0 0 0 
4 0 0 93,5 5,5 0 0 0 
5 0 0 1 31,5 65,5 1 0 
6 0 60 39 0 0 0 0 
7 6 0 0 0 0 93 0 
8 0 65 34 0 0 0 0 
9 73,5 0 0 0 1 24,5 0 

10 0 0 0 18 80 1 0 
11 0 1 98 0 0 0 0 
12 9 15,5 2,5 0 0 0 72 
13 31 0 0 0 0 68 0 
14 0 0 32 67 0 0 0 
15 92,5 0 0 0 0 6,5 0 
16 0 0 53 46 0 0 0 
17 0 31 55 1 0 3 9 
18 24,5 0 0 0 1 31,5 42 
19 54 0 0 0 1 41 3 
20 0 35 7 0 0 0 57 
21 0 0 50,5 48,5 0 0 0 
22   0 94 5 0 0 0 
23 22 0 0 0 3 74 0 
24 0 39,5 50,5 0 0 0 9 
25 9 0 0 0 0 36 54 
26 0 96 3 0 0 0 0 
27 0 0 87 12 0 0 0 
28 0 0 0 46 51,5 1,5 0 
29 0 0 0 0 3 96 0 
30 0 0 0 60,5 32,5 6 0 
31 99 0 0 0 0 0 0 
32 6 0 0 3 30,5 59,5 0 
33 0 0 99 0 0 0 0 
34 0 0 14,5 64,5 5 0 15 
35 0 0 0 42,5 53,5 3 0 
36 0 0 97,5 1,5 0 0 0 
37 38,5 0 0 0 3 57,5 0 
38 0 0 0 0 3 96 0 
39 54,5 0 0 0 0 44,5 0 
40 0 66 33 0 0 0 0 
41 84 0 0 0 0 12 3 
42 0 0 0 37 62 0 0 
43 73 0 0 0 0 26 0 
44 2 95 2 0 0 0 0 
45 0 0 0 31,5 67,5 0 0 
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5.b Melléklet ‐ Az előállított színingerek modell szerinti megnevezése 
 
# épszínlátó l20 l25 m15 m20 m25 

1 ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya 
2 türkiz zöld zöld türkiz-zöld türkiz-zöld zöld 
3 türkiz türkiz türkiz-zöld türkiz türkiz kék 
4 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
5 sárga zöld zöld zöld zöld zöld 
6 türkiz türkiz-zöld zöld türkiz türkiz türkiz 
7 piros narancs narancs narancs narancs sárga 
8 türkiz kék kék kék kék kék 
9 ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya 

10 sárga sárga zöld sárga sárga zöld 
11 türkiz-zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
12 kék kék kék kék kék kék 
13 piros-ibolya ibolya ibolya piros piros narancs-piros 
14 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
15 ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya 
16 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
17 türkiz/zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
18 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
19 ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya 
20 türkiz türkiz türkiz-zöld türkiz türkiz türkiz 
21 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
22 türkiz kék kék kék kék kék 
23 narancs sárga sárga narancs narancs sárga 
24 türkiz zöld zöld türkiz türkiz türkiz-zöld 
25 türkiz türkiz zöld ibolya ibolya ibolya 
26 kék kék kék kék kék ibolya-kék 
27 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
28 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
29 narancs/piros narancs sárga narancs narancs sárga 
30 sárga zöld zöld zöld zöld zöld 
31 ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya 
32 narancs sárga sárga sárga sárga zöld 
33 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
34 sárga zöld zöld sárga sárga zöld 
35 sárga zöld zöld sárga sárga zöld 
36 zöld zöld zöld zöld zöld zöld 
37 narancs sárga sárga sárga sárga zöld 
38 narancs/piros narancs sárga narancs narancs sárga 
39 piros piros narancs narancs narancs sárga 
40 türkiz türkiz türkiz türkiz türkiz kék 
41 kék ibolya-kék ibolya-kék ibolya ibolya ibolya 
42 sárga sárga zöld sárga sárga zöld 
43 ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya ibolya 
44 kék kék kék kék kék ibolya-kék 
45 sárga sárga zöld sárga sárga zöld 
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5.c Melléklet – Protánok és deutánok épszínlátóktól eltérő színmegnevezései a 

spektrumgenerátorral végzett mérések alapján.  

(A táblázatok a színtévesztőknél csak a hibás megnevezések százalékos értékeit 

tartalmazzák az összes megnevezés arányában.) 

 
  Normál Protánok téves megnevezései, % 
  ID l k z s n p f 

1 ibolya 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 25,0 16,7 
2 türkiz 0,0 2,8 0,0 5,6 0,0 5,6 22,2 
3 piros 0,0 1,9 6,5 2,8 9,3 0,0 0,0 
4 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 
5 zöld 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 5,6 0,0 
6 sárga 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 
8 piros 1,9 0,0 8,3 5,6 0,0 0,0 0,0 
9 kék 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 50,0 
11 ibolya 0,0 11,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 
12 türkiz-zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 kék 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 ibolya-piros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 kék 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 
17 ibolya 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 
18 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 5,6 
19 türkiz-zöld 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 5,6 55,6 
20 ibolya 0,0 13,0 3,7 0,0 0,0 0,0 27,8 
21 türkiz 5,6 0,0 53,7 0,0 0,0 5,6 0,0 
22 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 11,1 
23 türkiz 11,1 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 5,6 
24 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 
25 kék 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 zöld 0,0 2,8 0,0 25,0 0,0 0,0 22,2 
27 zöld 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 
28 narancs-piros 0,0 0,0 0,0 2,8 14,8 0,0 0,0 
29 sárga 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 16,7 
30 ibolya 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 kék 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
32 narancs 2,8 2,8 13,9 29,6 0,0 0,0 27,8 
33 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34 sárga 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 11,1 5,6 
35 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
36 narancs-piros 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 
37 piros 0,0 9,3 7,4 0,0 0,0 0,0 55,6 
38 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 ibolya 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 
40 kék 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Normál Deutánok téves megnevezései, % 
  ID l k z s n p f 

1 ibolya 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 
2 türkiz 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 
3 piros 3,7 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
4 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 zöld 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 
6 sárga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 
7 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 piros 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 kék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 ibolya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 türkiz-zöld 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 kék 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 ibolya-piros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 kék 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 
17 ibolya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 türkiz-zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 
20 ibolya 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 türkiz 0,0 0,0 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 türkiz 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 kék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 zöld 0,0 0,0 0,0 33,3 11,1 0,0 0,0 
27 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
28 narancs-piros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
29 sárga 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 ibolya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 kék 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
32 narancs 3,7 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 
33 zöld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34 sárga 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 0,0 
35 zöld 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 
36 narancs-piros 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
37 piros 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 
38 türkiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 ibolya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 
40 kék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.d Melléklet – Protánok és deutánok helyes színidentifikációjának százalékos aránya az 

összes megnevezéshez képest, a spektrumgenerátorral vizsgált 40db színingernél  

 
  Normál Protán Deután 

1 ibolya 30,6 77,8
2 türkiz 63,9 96,3
3 piros 79,6 85,2
4 türkiz 77,8 100,0
5 zöld 87,0 88,9
6 sárga 88,9 96,3
7 türkiz 83,3 100,0
8 piros 84,3 92,6
9 kék 97,2 100,0

10 türkiz 44,4 100,0
11 ibolya 83,3 100,0
12 türkiz-zöld 100,0 96,3
13 kék 87,0 85,2
14 ibolya-piros 100,0 100,0
15 kék 77,8 92,6
16 zöld 98,1 85,2
17 ibolya 61,1 100,0
18 zöld 83,3 100,0
19 türkiz-zöld 37,0 44,4
20 ibolya 55,6 88,9
21 türkiz 35,2 25,9
22 zöld 83,3 100,0
23 türkiz 63,9 96,3
24 türkiz 77,8 100,0
25 kék 88,0 100,0
26 zöld 50,0 55,6
27 zöld 88,9 100,0
28 narancs-piros 82,4 100,0
29 sárga 26,9 92,6
30 ibolya 64,8 100,0
31 kék 79,6 88,9
32 narancs 23,1 85,2
33 zöld 100,0 100,0
34 sárga 55,6 51,9
35 zöld 100,0 92,6
36 narancs-piros 83,3 77,8
37 piros 27,8 33,3
38 türkiz 100,0 100,0
39 ibolya 61,1 88,9
40 kék 76,9 100,0
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