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Jelölések jegyzéke: 
 

 

 

 []      - látószög 

    - optikai lineáris nagyítás  

    - CRT monitor gamma együtthatója  

 ()    - fénysugárzás spektrális intenzitása 

 [nm]   - hullámhossz 

 ()    - transzmisszió spektrális eloszlása 

 

DACR, DACG, DACB    - RGB monitorágyúk nemlineáris intenzitásegysége 

C (R,G,B)    - színkkordináta RGB rendszerben 

C (P,D,T)   - színkkordináta PDT rendszerben 

C    - színigerkülönbség  

Eab
*       

- CIELAB színingerkülönbség 

I[cd]     - fényintenzitás 

K      - gamma mérési korrekciós tényező 

KC,RGB         - színkontraszt RGB rendszerben 

KC,PDT              - színkontraszt PDT rendszerben 

MR MG MB       - célszín intenzitás-komponensei 

R,G,B    - RGB színösszetevők 

X,Y,Z       - CIE színösszetevők 

 

d [m]     - átmérő  

f [m]     - optikai fókusz 

k     - diffrakciós állandó, gamma álladó 

s [m]      - optikai távolság 

p,d,t     - színkoordináták 

z,y,x      - színmegfeleltető függvények 

x,y     - CIE színkoordináták 
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0. A dolgozat témája - bevezető 
 

A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának Finommechanikai, Optikai 

Tanszékén már több éve sikeres kutatás folyik a színtévesztés okainak feltárása és korrigálása 

terén. A kutatásokat Dr. Wenzel Klára és Dr. Ábrahám György vezeti, akik nagy sikereket 

értek el a színlátást vizsgáló tudomány ezen igen érdekes szakágában. Az elért tudományos 

eredményekhez tartozik egy korrekciós szemüveg létrehozása, ami a színtévesztők színlátásán 

próbál javítani. 

A szemüvegek a színtévesztőre specifikusan korrigálják a színlátást, és ezt más vizsgálatok 

már eredményt igazoló módon kimutatták. Mivel a színtévesztők számítógépes környezetben 

is használhatják az említett korrekciós lencséket, ezért kézenfekvő számítógépes tesztekkel is 

bizonyítanunk a javító hatást. A diplomatervemben a fő célom az, hogy számítógépes-

monitoros tesztekkel mérjem fel a szemüveg színlátásra gyakorolt különböző hatásait. Az 

összehasonlítás céljából, a vizsgálatokat így színtévesztőkön és normál színlátókon is el 

fogom végezni. 

A diplomaterv keretében létrehozott tesztek két síkon ragadják meg a vizuális képességek 

vizsgálatát, és azokat is két szempontból. Ennek megfelelően a kontrasztérzékenységet és a 

feloldási képességet is vizsgálni fogom, úgy színes mint neutrális rácsos tesztábrákkal. A 

vizsgálatokban szereplő tesztekkel felvehetőek a vizsgált személyek színes és neutrális 

kontrasztérzékenységi (CSF) és feloldási (CTF) görbéi. Ezen görbéket különböző szempontok 

alapján összehasonlítva a következő kérdésekre szeretnék majd választ kapni:     

 

1. Színtévesztők és normál színlátók neutrális kontrasztérzékenységének viszonya? 

2. Színtévesztők és normál színlátók színes kontrasztérzékenységének viszonya? 

3. Színtévesztők esetén javítja-e a színlátást korrigáló szemüveg a kontrasztérzékenységet? 

4. Színtévesztők és normál színlátók neutrális feloldásának viszonya? 

5. Színtévesztők és normál színlátók színes feloldásának viszonya? 

6. Színtévesztők esetén javítja-e a színlátást korrigáló szemüveg a feloldást?  

7. Színtévesztők és normál színlátók színingerküszöbének viszonya? 

8. Milyen következtetések vonhatóak le a relatív világosságérzet vizsgálatokból ? 
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1. Elméleti alapok 

 

1.1  A színekről általában 

 

A Magyar Szabvány 9620 számú cikkelye szerint a szín definíciója a következő: „A szín, két 

egymás mellett fekvő, azonos intenzitású fénnyel megvilágított felület spektrális 

különbözősége az ember által érzékelve”. A szabvány egyértelműen meghatározza a szín 

értelmezését, azonban a színek érzékelése nagyon érdekes keveréke az egzakt (fizikai) és a 

szubjektív (pszichikai) folyamatoknak. Mivel emberi érzékekről van szó, tulajdonképpen nem 

is létezik két egyforma színlátású ember. Mindenkinek szinte genetikai ujjlenyomatként 

különbözik a színlátása. Ez az eltérés a legtöbb esetben érzékelhetetlen, de kóros esetekben a 

színek érzékelésének nagymértékű eltérését színtévesztésnek nevezzük. 

A környezetünkben levő tárgyak színét a szemünk mint receptor érzékeli. A szembe jutott 

fény spektrális paraméterei alapján alakul ki az agyba vezető elektromos inger. Végül ez az 

inger alakul színérzetté az agyban. A színeket a látható fény tartományában érzékeljük. Ez a 

tartomány az elekromágneses hullámok skáláján a 350-től 750 nm-ig található (1.1. ábra). 

1.1. ábra: A látható fény hullámhossz tartománya 

 

A látható monokromatikus fények az egyes hullámhosszokon más-más színűek. Az 1.1.-es 

ábrán látható monokromatikus színeket tartalmazó színsort spektrumnak nevezzük, és 

legegyszerűbben a fehér fény (pl. prizmával való) felbontásával kapjuk. Ebből következik, 

hogy a fehér fény a monokromatikus spektrumszínek adott keveréke. Az általunk tapasztalt 

színek általában a fenti hullámhossztartomány valamilyen tetszőleges intenzitás-eloszlásából 

alakulnak ki.  

A színérzetet kiváltó fény két módon juthat a szemünkbe. Egyrészt felületről visszaverődve, 

másrészt színes fényforrásból. Az érzékelt felületszínt az a fény okozza ami a megfigyelt 

tárgyról verődik vissza a szemünkbe. Ha például tiszta fehér fény esik egy piros felületre, 

akkor a tárgy olyan spektrális tulajdonsággal rendelkezik, hogy a piros kivételével minden 

hullámhosszúságú sugárzást elnyel. Ellenben a piros hullámhosszúságú sugárzást visszaveri. 

Fontos megjegyezni, hogy a felületről érkezett fény már tartalmazza az őt megvilágító 
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fényforrás 0[] spektrális jellemzőit is. Mivel a fény az útja során különböző közegeken 

haladhat át, ezek spektrális karakterisztikájú [] fényszűrőként módosítják az eredeti 

fényforrás spektrális karakterisztikáját (1.2. ábra). A szembe jutó [] fénysugár 

jellemzőinek megfelelően alakul majd ki a színérzet. Az ábrán látható  szembe érkező 

eloszlás megközelítőleg egy kevésbé intenzív vörös érzetnek fog megfelelni.  

 

1.2. ábra: A felületszínek érzékelése 

 

1.1.1 A színek keverése 
 

Helmholz nevéhez fűződik a színtan legtöbb ma is használt és fontos elmélete. Ő dolgozta ki 

a három alapszínen alapuló színelméletet (1.3. ábra). Ezek szerint a kék-zöld-vörös 

színhármasból bármely szín kikeverhető. Tőle származik a színkeverés szubtraktív és additív 

keverési  módszerének elve is.  

 

1.3. ábra: A Helmholz féle  színelmélet 

 

Az additív keverés lényege, hogy az összekevert színintenzitások összeadódnak és a 

keverékszín a két alapszín spektrális eloszlásának szuperponálásával keletkezik. Ezt a 

színkeverést alkalmazzák például a videoprojektoroknál ahol kék, zöld és vörös fénycsóvák 

világítják meg a vetítőernyőt. Ha a három vetítősugár intenzitása azonos, akkor az ernyőn 

fehér fényt fogunk látni, mint a kék-zöld-vörös additív keverékét.  

A szubtraktív színkeverés a színek egymásból való “kivonásán” alapul. Ennek megvalósítása 

színszűrőkkel történhet. Pl. a fehér fényből a zöldet kiszűrve csak a kék és a vörös keveréke 

marad, ami bíbort ad.  

A ma használatos színrendszerek közül a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) 

színrendszere a legszélesebb körben elfogadott. Ez szintén három, az X, Y és Z alapszíneken 

alapul, és bővebben a 6.2.1 fejezetben lesz majd róla szó.  

A színérzetünknek három alkotója van: 
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- színezet 

- világosság 

- telítettség (színezetdússág) 

Ezek a jellemzők jól szemléltethetőek a szín spektrális eloszlásán, mivel a szín fizikailag 

megadható mint egy spektrális eloszlás. A világosság az adott eloszlás intenzitásával arányos, 

míg a telítettség a szín fehértartalmát jelenti. A 1.3.-as ábrán a 0 fény viszonylag intenzív, 

van jelentős fehértartalma és maximuma a zöld tartományában van, tehát a szemlélése egy 

világos telítetlen zöld érzetet fog kiváltani. A  fénysugár viszont egy telített sötétvörös 

színérzetet okoz. 

 

 

 1.2 A szem felépítése és a színlátás 

 

A szembe érkezett adott spektrumú fény feldolgozást a szemünk és az agy végzi. Így 

elengedhetetlen, hogy megismerjük a szem felépítését, illetve a színérzet kialakulásának 

mechanizmusát. Az emberi színérzet receptora - a szem, enyhén tojásdad alakú 25 mm 

átmérőjű érzékszervszerv. Metszete az 1.4.-es ábrán látható.  

1.4. ábra: A szem felépítése 

 

A szem legkülsőbb rétege az ínhártya. Ezen belül található az érhártya, ami a receptorok 

táplálásáért felelős. 

A külvilág tárgyairól visszaverődött fénysugár, a szaruhártyán, a csarnokvízen, a szemlencsén 

és az üvegtesten keresztül érkezik a szemfenék receptorsejtekkel borított felületére, a retinára. 

A képalkotásban a szaruhártya, a csarnokvíz és a szemlencse, mint egy összetett 

lencserendszer (redukált szem) vesz részt. A redukált szem főpontjának és a retinának a 
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távolsága 15,5 mm. Ezen lencserendszer által vetített képet a retina alakítja elektromos 

ingerré, és később ez az inger alakul át az agyban képpé.  

Az írisz (vagy szivárványhártya) által körülfogott rés a pupilla. A pupillaméret változtatásával 

befolyásolható a szembe jutott fény mennyisége. A pupillával szemben helyezkedik el a 

sárgafolt, amely a retina receptorokban leggazdagabb része. Ennek közepén helyezkedik el a 

fovea (vagy látógödör). A fovea nem az optikai tengelyen fekszik, hanem a látótengelyen, 

amelyek egymással 5-os szöget zárnak be.  

A retinából kiinduló idegvégződések kivezetésének a helyén található a vakfolt. Itt nincsenek 

receptorok, így az ide vetített kép nem jut el az agyba. [1,11]    

 

1.2.1 A retina felépítése 

 

A retina felületét alapvetően két típusú receptor alkotja: a pálcikák és a csapok. Ezekhez az 

érzékelősejtekhez a bipoláris sejteken keresztül a ganglionsejtek kapcsolódnak, melyek az 

agyba vezetik az ingert (1.5. ábra). A horizontális és amakrinsejtek retinán belüli ingerületi 

kapcsolatokat tesznek lehetővé. 

1.5. ábra: A retina és a receptorsejt felépítése 

 

 Csapok Pálcikák 

Funkció nappali látás éjszakai látás 

Darabszám [16 ] 5,29 millió 107,7 millió 

Hossz [1] 0,006 0,08 

Átmérő [1] 0,002-0,005 0,0045-0,0065 mm 

1.1. táblázat: A retina receptorainak jellemzői 

 



1. Elméleti alapok                                                                                                                                                    10 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

A retina két alkotó receptora: a nappali látást szolgáló csapok és az  éjszakai látást segítő 

pálcikák. A csapok és pálcikák henger alakú sejtek. Számuk eltérő (1.1. táblázat) , és ennek 

oka az, hogy az éjszakai fényszegény viszonyok közepette jóval több pálcikára van 

szükségünk mint csapra. A receptorok szemfenéki eloszlása is eltérő, amint ez az 1.9.-es 

ábrán látható. A csapok legnagyobb mennyisége a foveára koncentrálódik. Itt nincsenek 

pálcikák, ezáltal ezen a területen a legnagyobb a látásélesség. Amikor a tárgyat jól meg 

szeretnénk figyelni, szemünket úgy fordítjuk, hogy a tárgy képe ide essék. A fovea átmérője 

0.3 mm és mivel a redukált szem főpontjának és a retinának a távolsága 15,5 mm így annak a 

fénykúpnak a nyílásszöge, amelyen belül a tárgyakat legélesebben látjuk [15]: 

Ennek megfelelően célszerű a szem vizsgálatait is ezen látószögön belül elvégezni. 

 

 

1.2.2 A csapok és a színlátás 

 

A retina receptorainak (1.3. ábra) korongmembránjában a fényre érzékeny szerves anyagok 

(fotopigmentek) találhatók. Fény hatására ezek a vegyületek lebomlanak, és a sejtet 

elektromosan polarizálják. Az így kialakult villamos ingerek továbbítódnak az agyba, 

létrehozván a retinára vetített képet.  

A fotopigmenteknek több típusa létezik. A pálcikákban található rodopszin (vörös látóbíbor) a 

látható fény teljes hullámhosszára érzékeny, és az éjjeli fekete-fehér látást szolgálja. A csapok 

a nappali színes látást végzik, és színlátás trikromatikus elméletének megfelelően három 

típusuk van, a három alapszínre érzékeny fotopigmenttel. Ez a három alapszín: a kék a zöld és 

a vörös. Ezen színek additív keverésével bármely szín előállítható. Ennek megfelelően a 

három eltérő színre érzékeny receptorok együttese képes a színek érzékelésére.  

A retinán található csapok szokásos jelölése: 

- protos - A látható fény hosszú hullámhosszakra érzékeny receptorainak 

elnevezése. A legnagyobb érzékenység hullámhossza: 570 nm. 

- deuteros - A közepes hullámhosszakra érzékeny receptorok. A legnagyobb 

érzékenység hullámhossza: 545 nm. 

- tritos - a hosszú hullámhosszakra érzékeny receptorok elnevezése. A 

legnagyobb érzékenység hullámhossza: 448 nm.  

 

Az egyes érzékenységi görbék maximumainak helye és az érzékenység mértéke az egyes 

kutatók szerint kisebb eltérést mutat. Az 1.6. ábrán Smith és Pokorny által mért spektrális 

receptor érzékenységi görbét láthatjuk. Ezen görbéket szokásos még lms vagy pdt görbéknek 

is nevezni (a long-, middle-, short-waves és a protos, deuteros, tritos rövidítések alapján). 

[35,18] 

30"1
15,5

0,3/2
tgarc2  1.1 
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1.6. ábra: A szem érzékenységi görbéi 

 

1.3  A színtévesztés 
 

Mindennapi megközelítésben arra a személyre, aki valamilyen mértékben keveri az egyes 

színeket, azt mondjuk, hogy színvak. Ez a meghatározás nem igazán helyes és tudományos.  

A színtévesztés sokkal összetettebb és változatosabb jelenség minthogy azt egyetlen szóval 

jellemezzük. 

A ember két módon lehet színtévesztő: örökletes vagy szerzett úton. A szerzett színtévesztés 

oka az egyén élete folyamán bekövetkezett valamilyen betegség. A leggyakoribb kiváltó 

betegségek az glaucoma (szemhályog), cukorbetegség, alkoholizmus, mérgezés, stb. . 

Az öröklött színtévesztés genetikai rendellenesség és egész életre szól. Az X nemi 

kromoszóma örökíti. Emiatt főleg férfiaknál fordul elő a rendellenesség, mivel náluk az eltérő 

XY nemi kromoszómák miatt az esetleges hibás X kromoszóma már nem korrigálódik. A nők 

esetében, ha hibás is az X kromoszóma, a másik X nemi kromoszómájuk még korrigálhatja a 

rendellenességet. A színtévesztők népességen belüli eloszlása is tükrözi a fentieket. Az 

európai férfipopuláció 5-9 %-a, míg a női populáció mindössze 1 %-a színtévesztő. [36] 

Korábbi elméletek alapján a kutatók úgy gondolták, hogy a színtévesztés okozója az egyes 

receptorok (p, d vagy t) hiányára vezethető vissza. Ennek ellentmond az a tény, hogy egy 

vörösvak még láthat sárgát, viszont vörös receptor hiányában ennek nem szabadna 

megtörténnie. 

 

 

 

1.3.1 A színtévesztés típusai 
 

A mai korszerű megközelítés szerint a színtévesztés a receptorok megváltozott 

tulajdonságainak köszönhető. A receptoroknak hullámhosszban eltolódhat a spektrális 

érzékenysége, sőt maga a fényérzékenységük is csökkenhet. A receptor érzékenységi 

diagramot figyelve, ez nem más mint a görbék jobbra vagy balra tolódása vagy a görbék 

lapulása.   
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Típus Altípus Receptorok elhelyezkedése Színlátás torzulása 

Monokromát - 
mindhárom receptor érzékenységi 

görbéje  egymásra csúszott  
monokromatikus látás 

Dikromát 

tritanóp a kék érz. g. a zöldére tolódott 
csak a türkiztől 

vörösig látás 

deuteranóp a zöld érz. görbe a vörösre tolódott kék – sárga látás 

protanóp a vörös érz. g. a zöldre tolódott 
csak a kéktől sárgáig 

látás 

Anomál 

trikromát 

tritanomál a kék érz. g. a zöld felé tolódott el 

széles türkíz 

tartomány, zöld 

helyett is türkízt lát 

deuteranomál 
a zöld érz. g. a kék vagy a vörös felé 

tolódott el 

széles türkíz illetve 

széles sárga 

tartomány 

protanomál a vörös érz. g. a zöldre felé tolódott el 

széles sárga 

tartomány, zöld 

helyett is sárgát 

1.2. táblázat: A színtévesztés főbb esetei 

 

A régi rendszer három nagy csoportba sorolta a színtévesztőket (1.2. táblázat). A mai elmélet 

szerint azonban minden színtévesztő egyedi defektussal rendelkezik amit a pdt érzékenységi 

diagramja ír le. Ezek ellenére azonban a régi felosztással is jól behatárolhatók a színtévesztők 

azonos csoportjai. Sőt a pdt diagramokkal jól magyarázhatók ezek a régi típusok is.  

Az akromátok nem látnak színeket és a színtévesztők között is igen ritkán fordulnak elő. A 

dikromátoknak az egyik receptoruk érzékenysége fedésbe kerül egy másikéval, ennek 

következtében csak két szín közti tartományban érzékelnek színeket. A leggyakoribb formája 

a protanotóp és a deuteranóp eset. Az anomál trikromátok már érzékelik mindhárom alapszínt, 

azonban kismértékben elmozdult valamelyik érzékenységi görbéjük, és ezért kimutathatóan 

tévesztik a színeket. Leggyakoribb formája a deuter- és a protanomália. 

Az imént megnevezett protanópia-1%, deuteranópia-1%, protanomália-1% és deuteranomália 

5%-ban fordul elő. A többi típus előfordulása igen ritka 0,1% alatti. [36] 

 

1.7. ábra: A leggyakoribb színtévesztési típusok érzékenységi görbéi 

 



1. Elméleti alapok                                                                                                                                                    13 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.4  A színtévesztés mérése 
 

A színtévesztés mérése nem egyszerű feladat. Ennek köszönhetően ma több módszer létezik, 

ám egy sem biztosít 100%-os diagnózist és mérési eredményt. A mérések két elv, a 

színmegkülönböztetés és a színmegnevezés módszerén  alapulnak. A mai nap a legtöbbet 

használt módszerek a következők: 

 

1. Anomaloszkóp 

 

Ez a módszer a leghatékonyabb, annak ellenére, hogy csak a protos és deuteros defektusát 

mutatja. Egy osztott látómezőben kell a vizsgált személynek zöldből és vörösből a referencia 

sárgával azonos sárgát kikevernie. A zöld/vörös arányból és a sárga intenzitásából  

megállapítható a színtévesztés és mértéke. A műszerrel az előbbi két paraméter ismeretében 

pontosan megmondható a színtévesztés típusa. Az anomaloszkópok legújabb generációjában 

már megjelentek a kék/zöld keveréssel működő műszerek is. 

 

2. Pszeudoizokromatikus tesztek 

 

Ezek a ún. nyomtatott pöttyös ábrák. Pöttyös háttéren számok vagy betűk láthatók szintén 

pöttyökből kirakva, azonban a háttértől eltérő színben. Egyes színpárokat a színtévesztők már 

nem tudnak megkülönböztetni, így az írásjeleket sem tudják elolvasni. Ez a teszt a 

színtévesztésnek csak a felületes megállapítására, esetleg a színtévesztők alapvető 

csoportosítására használható. Továbbá előzménye lehet egy esetleges második vizsgálatnak.  

Típusai: Ishihara, American Optical, Hardy-Rand-Rittler, Dvorine, F2, Ohkuma,  

 

3. Színdiszkriminációs vizsgálatok 

 

A teszt színes korongokat tartalmaz, és ezeket kell színsorba rendezni.  

Típusai: Farnsworth D15, Desaturated D15, Farnsworth-Munsell 100 

  

4. Lámpás tesztek 

 

Ide tartozik pl. a Giles-Archer, Lantern és Rodenstock teszt 

  

5. Egyéb 

 

Ide tartozik a tanszéken kifejlesztett pdt-műszer is amely a szem érzékenységi görbéit 

határozza meg, ezáltal nagyszerűen megadható a pontos diagnózis.  

Ezenkívül létezik a fenti tesztek  számítógépes változata is, és ide sorolható lesz a jelen 

diplomaterv által fejlesztett színkontraszt vizsgálat is, ha bebizonyosodik a hatékonysága.  

További ismert módszerek még: a fundus refraktometria, mikrospektrofotometria és az 

általunk is használt relatív világosságérzet egyeztetés. 
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1.5  A színtévesztés korrekciója 
 

A BME-FOT tanszéken dolgozó Dr. Wenzel Klára és Dr. Ábrahám György 

kutatómunkájának köszönhetően, korrekciós szemüveg kifejlesztésével, immár lehetővé vált a 

színtévesztés korrigálása. 

A korrekcióval az a célunk, hogy a színtévesztő színlátását a normál színlátóval egy szintre 

hozzuk. Azt tudjuk, hogy a színtévesztő receptor érzékenységi görbéi eltolódtak. Ha ezeket a 

görbéket vissza tudnánk tolni a megfelelő helyükre, akkor a célunk már meg is megvalósult. 

A görbék “tologatására” színszűrőket használhatunk. A deformálódott vagy eltolódott görbét 

így tetszőlegesen formálhatjuk vagy spektrálisan eltolhatjuk. A szűrés során felmerülő 

intenzitáscsökkenést a szem adaptációs képessége révén rövid idő alatt kompenzálni képes. A 

színtévesztőre megfelelően alkalmazott szűrő alkalmazása így igen jó eredményt produkál. A 

szűrőt lencse formájában a színtévesztő szemüvegként használhatja, így nincs szükség 

semmiféle komoly orvosi beavatkozásra. 

1.8. ábra: A színtévesztés korrekciója színszűrővel 

 

A szűrő megtervezéséhez szükség van a szem pontosan lemért érzékenységi görbéire. Ezeket 

a méréseket az előző fejezetben már említett pdt műszerrel végezhetjük el. Ha már ismerjük 

az eltolódott r´(), és a normál r() spektrális érzékenységeket, akkor kiszámítható a 

szemüveghez szükséges színszűrő () karakterisztikája is (1.8. ábra): 

 

     

 
 
 






r´

r

r´r





          

 

A diplomaterv keretében végzett mérések során is egy ilyen módon kifejlesztett szemüveget 

használtak a színtévesztők. 

 

 

1.6  Az emberi szem feloldása 
 

A feladatul kitűzött kontrasztvizsgálatok kapcsolatban állnak a szem feloldási határával, 

hiszen a finom részletek és határoló élek felismerése mindkét jelenségre hatással van. A 

1.2 
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feloldás mérésére mértékegységként a térfrekvenciát (vonalpár/fok [vp/°]) használjuk. A 

térfrekvencia megadja, hogy az egy foknyi látószögben hány fekete-fehér (vagy más színű) 

periódus (vonalpár) található. Vizsgáló (mérő) ábraként rácsozatokat használunk. Amely 

sűrűségű rácsozatot a megfigyelő már képtelen felismerni az a feloldás határa. Az ennél 

nagyobb térfrekvenciájú részleteket tartalmazó ábrát már nem oldja fel a szem. Ezen a 

jelenségen alapul a raszteres megjelenítés is. 

 

 

1.6.1 A feloldást befolyásoló tényezők 
 

1.6.1.1 A retina struktúrája 

 

Az előzőekben már felmerült hogy az emberi éleslátás kúpszöge ~1°30”. Itt a legsűrűbb a 

csapok jelenléte a szemfenéken (1.9. ábra). 

 

1.9. ábra: A receptorok számbeli eloszlása a retinán. 

 

A retinának ezen területén a csapok átlagos átmérője 2 m. [16,17] A csapok szemfenéken 

való sematikus elhelyezkedését a 1.10.-es ábra mutatja be. A retina szerkezetéből adódóan, az 

a maximálisan feloldható rácsozat, amely során a három egymást követő rácsvonal képe, 

három szomszédos receptorra vetítődik. Tehát a rácsozat-kép egy periódusának, a kétszeres 

csapátmérővel (4 m-el) kell azonosnak lennie.  

Ha a szemet mint redukált optikai rendszert írjuk le, akkor kiszámítható ennek a 4 m-es 

rácsképnek a valódi mérete is. A szem redukált fókuszából, az általa érzékelhető minimális 

térfrekvenciából és a távolsági adatokból így kiszámolható a retina struktúrájából származó 

maximális feloldás. Konkrét számítás amit a vizsgálati távolság meghatározásához 

készítettem ami  a 4.1.1 fejezetben található. Ennek eredményeként a feloldás határértékeként 

40 szögmásodpercet kaptam. 
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1.10. ábra: A retina feloldási határa 

 

1.6.1.2 A pupilla hatása  

 

Ha figyelembe vesszük, hogy a pupilla optikai résként működik, akkor számolhatunk a 

diffrakció által okozott feloldási határral is. A minimálisan feloldható látószög ezen hatás 

figyelembevételével: 

 

d
sin


 k  

  

, ahol k=1.22 állandó,  a hullámhossz ami most legyen a spektrum közepe 550 nm, d pedig a 

pupilla átmérője, amely átlagos  megvilágítás mellett 4 mm. Behelyettesítés után a maximális 

feloldás: 

"35'00
mm4

nm10550
1,22arcsin

9







       

 

1.6.1.3 A közegek hatása 

 

A fény különböző közegeken halad át míg a szembe érkezik. Ezek mindegyike csökkenti a 

megfigyelt képből nyerhető információtartalmat. Ebben szervesen részt vesz a szem is, hiszen 

a fény útja a retináig átvezet a szaruhártyán, a csarnokvízen, a szemlencsén, és az üvegtesten 

is. A fentiekben számított értékeket ez a hatás jelentős mértékben rontja. 

A fentiekben számított két feloldási határ a retina struktúrájából és a pupilla hatásából 

származik. Az értékek elég jó egyezést mutatnak. Azonban az emberi szem feloldása ennél 

rosszabb, hisz az előbbiekben említett más tényezők is rontják a feloldást. A szakirodalomban 

általában az 1 szögperces feloldási határt tartják elfogadhatónak. A szemre jellemző feloldási 

adatok: 

Dimenzió Megkülönböztető képesség 

X (tér) ~1 szögperc 

Y (tér) ~1 szögperc 

Z (tér) ~30 cm 

C (szín) ~5 nm 

t (idő) ~1/10 s 

1.2.táblázat: Az emberi szemre jellemző feloldási adatok [4] 

 

1.3 

1.4 
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1.6.1.4 A fényerősség hatása 

 

Változtassuk meg a rácsozatot alkotó sávok intenzitását. Fekete-fehér rácsozat esetén ez a 

fehér intenzitásának csökkentését jelenti. A fehér intenzitásának csökkenésével kisebb lesz a 

két csík közti intenzitáskülönbség, és lehet, hogy ez az ingerkülönbség már nem lesz elegendő 

a két jel szétválasztásához. Tehát a feloldási vizsgálat során nem mindegy, milyen intenzitású 

rácsozatot használunk. 

A rácsok intenzitását arányosan is változtathatjuk méghozzá úgy, hogy a fehér intenzitás 

csökkentésével arányosan a fekete (vagyis 0 intenzitású) rácsvonal intenzitását is növeljük. A 

hatás ugyanaz lesz, mint a fenti esetben. Most is romlani fog a feloldás képessége, a kisebb  

intenzitáskülönbségek esetében. 

A két intenzitás átlagtól való eltérésének az érzékelésére definiálhatjuk a világosságkontraszt 

fogalmát  (1.11. ábra): 

minmax

minmax

minmax

minmax

II

II

2

II
2

II

K









            

 

1.11. ábra: A világosságkontraszt definíciója rácsozaton 

 

Az 1.5-ös képletben K a kontraszt, Imax a nagyobb intenzitás értéke, Imin a kisebb intenzitás 

mértéke. [10] A K 0 és 1 közötti értékeket vehet fel. 1 esetén maximális a kontraszt, és az 

adott rácsintenzitásokkal jobb feloldás már nem érhető el. Ez az eset akkor áll fenn ha az 

egyik rácsvonal intenzitása 0, a másiké pedig tetszőleges érték.  A másik véglet a 0 kontraszt, 

ez az eset akkor áll fenn ha a két felületelem intenzitása megegyezik. Ekkor természetesen 

már nem is lehet feloldásról beszélni. A fentiek fekete-fehér rácsozatokra (felületekre, 

fényforrásokra) vonatkoztak. Azonban mérések folyamán színes rácsozatokat is vizsgálni 

fogunk. Két felület, amely azonos világosságú, de eltérő színű a 4.1-es definíció alapján 0 

kontrasztú. Mi mégis érzékelni tudunk egy két színből álló rácsozatot. Tehát a színes 

részletekre nem alkalmas a fekete-fehér (neutrális) kontrasztdefiníció. Ennek definiálására 

szintén van módszer, azonban erre majd az 3. és 6. fejezetben térnék ki. 

 

 

1.6.1.5 Egyéb tényezők 

 

A feloldást még kedvezőtlenül befolyásolhatják a következő tényezők: 

   

- életkor: köztudott, hogy az életkor előrehaladtával romlanak a vizuális képességek 

1.5 
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- pszichofizikai állapot: fáradt, ingerült, ittas, a szemét előzőleg megerőltetett személy 

rosszabb eredményeket ér el feloldásos vizsgálatoknál 

- betegségek: a szem betegségei (hályog, rövidlátás, asztigmatizmus) szintén rontják a 

feloldást 

- a szem önkéntelen mozgásai: a szem állandó rezgést végez, mert nem képes állandósult 

képet érzékelni hanem csak változót. E jelenség is a feloldás kárára történik, mert a kép 

állandóan vándorol a receptorok felületén . 
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2. Számítógépes monitorok felépítése és jellemzői 
 

A kontrasztvizsgálati méréseket számítógéppel vezérelt a CRT (katódsugárcsöves) monitoron 

fogjuk végrehajtani. Így elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a monitorok alapvető 

technikai paramétereivel és működési elveivel. 

 

 

2.1 A CRT monitorok felépítése 
 

A számítástechnika és híradástechnika területén manapság a CRT (katódsugárcsöves) 

monitorok a legelterjedtebbek, bár használnak LCD és plazma megjelenítőket, sőt 

projektorokat is. 

A katódcsöves monitorok jellemzői legnagyobb mértékben a benne található CRT képcsőtől 

függenek. A képcső (2.1. ábra), tulajdonképp egy üreges üvegernyő, melyen belül vákuum 

van. Az ernyő belülről fluoreszcens anyaggal van bevonva.  A mögötte elhelyezkedő 

katódcső, elektronokkal bombázva az ernyőt, felvillanásokat hoz létre azon. Az elekronsugár 

soronként tapogatja le az ernyőt így hozva létre a képet. [29] Ahhoz, hogy statikus képet 

lássunk a monitoron, a letapogatás sebességének nagyobbnak kell lenni, mint az emberi látás 

időbeni felbontóképességének. Ezt a villogási sebességet fúziós frekvenciának nevezzük és 50 

Hz körüli az értéke. A teljes képernyőt ezért min. 50-szer kell letapogatnia az 

elektronsugárnak másodpercenként. A mai monitoroknál 70-90 Hz körül alakul az elfogadott 

frissítési frekvencia, de a legkorszerűbb monitorok 100 Hz-es értéket is produkálnak . 

2.1.ábra: A CRT-képcső felépítése 

 

A képernyőn a legkisebb megjeleníthető információ egy képpont (dot). Ez a fluoreszcens 

ernyő előtt található szita (rács), egy nyílásán átengedett elektronsugár által gerjesztett felület 

nagyságával egyenlő. A rács feladata az elekronnyaláb fókuszálása az adott képpontra. 

A képcső vezérlőelektronikája a képcsövön kívül a monitor másik fontos alkotóeleme. Ez a 

rendszer végzi el a számítógépből érkező videojel átalakítását, a képcső számára 

felhasználható formába. 
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2.2 A színes CRT monitorok működése 
 

A színes monitorok képcsövét, három féle érzékenységű foszforporral vonják be. Az egyik 

foszfor zöldet, a másik a kéket míg a harmadik vörös fényt bocsát ki, ha elektronsugár éri. 

Ennek megfelelően a katódcsövek száma is három a képcsőben. 

Egy képpont (dot, triplet) négyzet alakú és három azonos területű téglalapra van osztva. 

Ezeket vonják be a három színnek megfelelő foszforporral. Ha a három gerjesztő 

elektronsugár ráirányul egy adott dotra, akkor az additív színkeverés (2.2. ábra -a) 

szabályainak megfelelően az a dot az elektronsugár intenzitásának megfelelő intenzitású színt 

fog felvenni. A képernyőn a képpontok oszlop elrendezésben  helyezkednek el (2.2. ábra -b), 

oszloponként fél pixelnyi függőleges eltolással. Emiatt, az egy-két pixelnyi vastagságú 

alakzatok (pl. vonalak) megjelenítése függőleges irányban sokkal jobb minőségű, mint 

vízszintes irányban. 

A képernyőpontok mérete képcsőtípustól függően: 0,25-0,29 mm. A három téglalap színét 

ilyen kis méretekben már nem tudja a szem színenként feloldani, így láthatunk additív 

keveréket a képernyőn. 

 

2.2. ábra: Az additív színkeverés és a képernyőmátrix felépítése 

 

A monitor elektronikus vezérlése a számítógép által közvetített kék, zöld és vörös 

intenzitásjeleket és a megjelenítést biztosító szinkronjelet alakítja a képcső számára szükséges  

nagyfeszültségű jellé. 

 

 

2.3 Szín és képalkotás számítógéppel 
 

A monitorvezérlő videojelek analóg mennyiségek. A számítógép viszont digitális működésű 

eszköz. Ezért a jel létrehozására szükséges a számítógép számára egy grafikus alrendszer, ami 

egyrészt elvégzi az D/A átalakítást, másrészt előkészíti, létrehozza és tárolja a monitoron 

megjelenítendő kép paramétereit. A számítógépekben ezt a feladatot egy külön csatolókártya 

– a videokártya végzi.  

 

 

2.3.1 A számítógép grafikus alrendszere 
 

Amikor egy számítógépes program információt (képet, alfanumerikus karaktert)  szeretne 

megjeleníteni a monitoron, akkor ezt az információt az operációs rendszeren keresztül az ún. 

drawing engine (2.3. ábra -a) egységnek továbbítja. [23] Ez az egység a grafikai információt 
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pixelekig lebontja, és meghatározza ezek memóriacímeit és adatit. Egy képpont meghatározó 

adatai közé tartozik a képernyőn elfoglalt helyzete (x,y koordinátái) továbbá a színe. A színek 

azonosítása kódokkal történik, és annál nagyobb helyértékű bináris számot kell erre a célra 

használunk, minél több színt használ az alkalmazásunk (2.1. táblázat). 

 

Színazonosító bit 

helyértékeinek a száma: 

Maximálisan megjeleníthető 

színek száma: 

800x600-as felbontáson 

szükséges minimális memória 

4 2
4
=16 ((800*600*4)/8)/10

6
=0.24 M 

8 2
8
=256 ((800*600*8)/8)/10

6
=0.48 M 

16 2
16

=65.536 ((800*600*16)/8)/10
6
=0.96 M 

24 2
24

=16.777.216 ((800*600*24)/8)/10
6
=1.44 M 

2.1. táblázat: Számítógéppel megjeleníthető színek száma és a megjelenítéshez szükséges 

memórianagyság 

 

A drawing engine által létrehozott mátrixos adatcsomagot a raszter-tár (frame-buffer, 2.3 ábra 

-b) tárolja. Ez a memóriaegység párhuzamos többsíkú tárolást tesz lehetővé. Egy memóriasík 

a képernyőmátrix egy bitnyi metszékét képes tárolni. Tehát ha például, egy nyolc bites 

színmélységgel rendelkező képet szeretnénk megjeleníteni egy 800x600-as felbontású 

képernyőn, akkor ezt a képet egymás “mögött”  nyolc darab 800x600 bitet tartalmazó 

memóriasíkon lehetne tárolni. Ennek a memóriának igen gyorsnak kell lennie, és általában ez 

a grafikai alrendszer gyorsaságának és lehetőségeinek a legszűkebb keresztmetszete. 

 

2.3. ábra: A számítógép grafikus feldolgozó rendszere 

 

A megjelenítés időbeni sorrendiségéről a vezérlő és szinkronizáló egység gondoskodik (2.3. 

ábra -c). A frame bufferből kiolvasott adatok a szinkronjellel együtt a D/A (digitál/analóg) 

átalakítóba, és végül a monitorba kerülnek. Előbb azonban a színek kódjának megfelelő 

alapszín-megfeleltetéseket is el kell végezni. Ezt a feladatot végzi  a look-up table (LUT, 2.3. 

ábra -d).  

Ez az egység a megjelenítendő szín bináris kódjához egy 0-255-ig terjedő vörös (R), zöld (G), 

és kék (B) ún. DAC (Digital Analog Convert) értéket rendel. Ez a három DACR,G,B szám 

határozza meg, hogy az adott szín milyen alapszín-intenzitásokból legyen kikeverve. A három 

alapszín kombinációi száma  16.777.216, tehát maximálisan 24 bites színmélység jeleníthető 

meg ezzel a rendszerrel. Azonban mi történik, ha a számítógép (pl. videomemóriahiány miatt) 

csak 8 bit-nyi (256 szín) megjelenítésére képes? Ebben az esetben a LUT a megjelenítendő 

24-bites kép 16 millió színkódját kiosztja a lehetséges 256 színre. Ez természetesen azzal jár, 

hogy ezek után az eredetileg sok különböző színt tartalmazó kép több részlete azonos 

színezetűvé válik. [10] 
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2.3.2 Képalkotás a monitoron 
 

A monitoron való megjelenítés 3 dimenziót foglal magába. A megjelenített pont függőleges és 

vízszintes képernyő-koordinátái az első két dimenzió, míg a harmadik a szín. A 

színmeghatározás megint háromdimenziós rendszerben működik. 24 bites színmélység esetén 

az DAC érték színenként 0-255 közötti értéket vehet fel. 

A megjelenített kép információtartalma és részletgazdagsága ugyanúgy függ a színek széles 

skálájától mint a megjelenített képpontok mennyiségétől. A számítógép által megjelenített 

képpontok oszlop-sor rendszerben helyezkednek el. A monitorok a képátló növekedésével 

mind több sor-oszlop megjelenítésére képesek. 

Vegyünk alapul egy 14”-es monitort. Egy monitor-triplet nagysága 0,28 mm. Ennek 

megfelelően egy sorban 1024 egy oszlopban pedig 768 pont megjelenítésére van lehetőség. A 

számítógép mégis csak 800*600 pont megjelenítésére a legalkalmasabb, és a gyártók is ezt a 

felbontást aljánlják . Ez azért van, mert a grafikus rendszer nem tud egyetlen pontot sem teljes 

pontossággal egy tripleten megjeleníteni. Tehát jobb, ha egy pixel megjelenítéséhez két triplet 

áll a rendelkezésünkre. A számítógépen beállíthatunk a példában szereplőtől kisebb 

felbontásokat is aminek hatására kisebb megjelenítő felülethez jutunk és görbült vonalak 

esetén a kép sarkosabb lesz, de ebben az esetben egy képpont még több tripleten fog 

megjelenni. Célszerű tehát a nagy finomsággal rendelkező főleg rácsokat tartalmazó képeket 

nem a monitor által biztosított legjobb felbontással megjeleníteni, hisz így az egy képpontnyi 

vastagságú rácsozat is több képernyőpixelen fog megjelenni, ami jobb minőségű képet 

biztosít.   

 

 

2.3.3 A gamma-görbe 
 

Az előzőekben már említettem, hogy az egyes színek elekrtonágyúinak az intenzitása 256 

lépésben változtatható. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy a monitor által kibocsátott 

fényintenzitás és a 0-255-ig állítható DAC értékek közt az összefüggés nem lineáris (2.4. 

ábra). Ez azt jelenti, hogy ha a DAC1 értékről a duplájára növeljük a DAC értéket DAC2-re, 

akkor a DAC2 értékhez tartozó I2 intenzitás nem duplája az I1 intenzitásnak. [32] 

 

2.4. ábra: A gamma görbe 

 

A DAC~I kapcsolat közel áll a négyzetes karakterisztikához, azzal hogy a 0 DAC értékhez is 

tartozik egy igen kismértékű offszet emisszió (I0). A görbét ezek alapján felírhatjuk a 

következő alakban: 
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DACII 0 k  

 

ahol DAC=0..255, k álladó,  pedig az exponenciális kitevő. Értéke 1,9 és 2,2 közt mozoghat. 

A kitevő alapján az I=f(DAC) függvényt gamma-görbének nevezzük. 

Méréseink során a gamma-görbére az egyes színintenzitások meghatározásához lesz szükség. 

A monitor gamma görbéje mérés útján határozható meg. 

 

 

2.4 A számítógéppel vezérelt monitorok színtere és ennek hatásai 
 

A monitoros megjelenítés és ezzel együtt az ezen végzett vizsgálatok egyik legnagyobb 

hátránya, hogy nem képesek minden a környezetünkben is előforduló szín megjelenítésére. 

Az ernyőn található 3 fajta foszfor színe jelöli ki a monitor színterének lehetőségeit. Mivel 

ezekből a színekből kerül additív kikeverésre bármely más szín ezek a színek a monitor 

alapszínei. Ha ismerjük a monitorban használatos foszforok spektrumát akkor a CIE-xy 

diagramban ábrázolhatóak a monitor által megjeleníthető színek. Az általunk mérésre használt 

LG monitor P22-es típusú foszfort tartalmaz. Alapszíneinek a színkoordinátáit a 2.2.-es 

táblázat tartalmazza. [30] 
 

foszfor típus vegyi összetétel x színkoord. y színkoord. 

P22-X (R) YVO4:Eu 0.661 0.332 

P22-X (G) ZnS:Cu,Au,Al 0.310 0.594 

P22-X (B) ZnS:Ag 0.148 0.063 

2.2.táblázat: LG gyártmányú monitor foszforainak jellemzői 

 

Ha az 2.2. táblázat értékeit CIE színtérben ábrázoljuk (2.5. ábra), látható mennyire 

korlátozottak a monitor megjelenítési lehetőségei. A monitoros mérések hátrányaként ezen 

kívül a csak 256 lépésben vezérelhető a monitorágyú is szerepel. Mindezek ellenére a 

monitoros teszteket kellő odafigyeléssel és gondos tervezőmunkával létre tudjuk hozni és 

vizsgálatokat is tudunk velük végezni. 

 

2.5. ábra: A monitor által megjeleníthető színek CIE-xy diagramban ábrázolva 

2.1 
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A CRT monitoroknak van egy kevésbé zavaró hátránya is, ami szintén a foszforok számlájára 

írható. Az egyes foszforok ugyanis nem monokromatikus fényt bocsátanak ki és ebből keverik 

a színeket. Az egyes foszfor-emissziók spektrális eloszlása haranggörbe alakú. Sőt nem ritka a 

több emissziós csúccsal rendelkező foszfor sem. A fenti jelenség viszont nem is biztosan 

hátrány, hisz a természetben sem találunk monokromatikus színeket.  

  

A fenti korlátok ellenére nem elvetendőek a monitoros vizsgálatok, hiszen egyik sem jelent 

kizáró okot méréseink elvégzésére. A hátrányok mellett a számítógépes vizsgálatok komoly 

előnyökkel is rendelkeznek, és ezek jogossá teszik használatukat: 

 

 Számítógépen egyszerűen és gyorsan létrehozhatók a legkülönfélébb tesztek, míg egy 

mechanikai-optikai rendszer kifejlesztése és elkészítése nagyságrendekkel 

bonyolultabb és hosszabb időt vesz igénybe. 

 A fejlesztés költségei olcsóbbak, jóval kisebbek 

 A számítógépes tesztek kezelése egyszerű, nem igényel különösebb szaktudást 

 A mérések dokumentálása és feldolgozása nagymértékben automatizálható 
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3. Kontraszt- és feloldási vizsgálatok 
 

 

Ebben a fejezetben szeretném definiálni a diplomatémában szereplő vizsgálatok alapvető 

fogalmait, módszereit, illetve egy rövid áttekintést nyújtanék a szakterület hasonló 

kutatásairól. 

 

 

3.1 A tesztábrák  
 

A kontraszt- és feloldási vizsgálatoknál, a legtöbb esetben a rácsozatok két típusát használjuk: 

a Gabor-foltokat és a közönséges rácsozatokat. A Gabor-folotok koncentrikus egymásba 

ágyazott és átmosódott körökből állnak. [19] Ritkán használatosak, ennek oka főleg a 

bonyolult megjelenítés. A legtöbb vizsgálatban egyszerű rácsozatokat használunk. Ezeknek 

azonban sok paraméterét változtathatjuk. Ezáltal több vizsgálatot is elvégezhetünk ezekkel az 

egyszerű ábrákkal. A rácsozatok módosítható paraméterei a következők lehetnek: 

 

- térfrekvencia – a rácsozat sűrűségével fordítottan arányos, mértékegysége [vp/°] 

- időbeni megjelenítés – a megjelenítés történhet időben modulálva, megjelenítve majd 

utána eltüntetve az ábrát, mértékegysége [Hz] 

- időbeni modulálás – a megjelenítés lehet időben szinuszos, négyszögjeles, fűrészfogas 

- rácsvonalak térbeli modulálása – a rácsvonalak éles határvonallal, szinuszos vagy lineáris 

átmosással is megjeleníthetők 

- rácsozat iránya – a függőleges és vizszintes irány a leggyakoribb, de a  csíkozás 

irányszöge tetszőleges lehet 

- méret, ,helyzet 

- háttérszín 

- kúszás – mértékegysége [pixel/s] 

- tesztábra alakja – leggyakoribb a négyzet, de a kör is használatos 

- kontraszt 

- alkotó színpárok 

 

Az utolsó két pont szorosan összefügg, és bővebb magyarázatra is szorul, ezért ezeket a 

következőkben külön tárgyalom. 

 

 

3.1.1 A rácsozat színpárjai és a kontrasztmodulálás  
 

Külön kell választanunk a fekete-fehér (neutrális) és a színes rácsokat. Míg  a neutrális rácsok 

színpárja tulajdonképpen csak a fehér különböző intenzitású fokozatait tartalmazza, addig a 

színes rácsozat világosságban és színezetben is eltérő csíkokat tartalmazhat.  

A kontraszt meghatározásának és modulálásának a szükségessége a másik ok, amiért a 

szétválasztásra szükség van. A klasszikus definíciója szerint (1.6.1.4 fejezet) a kontraszt 

értéke 0 és 1 között változhat. Az egyik szélső helyzetben a láthatóság maximális, a másikban 

pedig egyáltalán nincs érzékelés. A neutrális rácsozat esetén jól működik a fenti definíció, 

hiszen 0 értéknél megegyezik a két intenzitás és az élek eltűnnek, 1-nél viszont maximális az 

intenzitáskülönbség és ezzel a láthatóság is. Ha a kontraszt 1-től 0 felé halad, a világos csík 

fokozatosan sötétedik, a sötét pedig világosodik. Tehát a 0-hoz tartozó azonos intenzitás a két 

kiinduló szélső intenzitás számtani közepe. Fekete-fehér párosítás esetén ez a közöttük 

található szürke. 
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A fenti elméletet színpárra illesztve, azt látjuk, hogy 0 kontraszt esetén is jól látható a rácsozat 

ha két különböző színű, és azonos világosságú rácsvonalat helyezünk egymás mellé. 

Szükségünk van tehát, hogy itt is létrehozzuk a 0 és 1 értékekhez tartozó feloldhatatlan illetve 

maximálisan feloldható rácsozatot. Ezt, a kontraszt alapján történő színes rácsmodulációt 

három módon valósíthatjuk meg: 

 

a) Kontrasztváltoztatás a telítettség változtatásával (3.2. ábra - b) 

Ez esetben az 1-es kontraszthoz tartozó rácsozatot a két tetszőleges intenzitású, de eltérő 

kiindulószínű rácsvonalak alkotják. A 0 kontraszt felé haladva egyik és a másik színhez is a 

kiegészítőszínét fokozatosan hozzákeverve eljutunk a teljesen feloldhatatlan, összefüggő fehér 

tesztábráig. A folyamatot úgy is felfoghatjuk, hogy a telített kezdőszínek a kontraszt 

csökkenésével fokozatosan telítetleneké válnak és a fehér irányába “kifakulnak”. 

Ha a színek világosságát 100-as relatív skálán ábrázoljuk, és a kiindulószínek kék(100)-

zöld(50), akkor a kontrasztváltozás a következőképp alakul: a kék kiegészítőszíne zöld(100) 

és vörös(100) keveréke tehát sárga, a zöldé pedig a zöld(50), vörös(100) és kék(100) keveréke 

tehát 50%-ban telítetlen bíbor. Ha ezt a két színt a kezdeti kiindulószínekhez keverjük, akkor 

kapjuk a 0 kontrasztú rácsot. A két szélső kontraszt közötti értékeket pedig ezen 

kiegészítőszínek fokozatos hozzákeverésével érjük el.    

 

b) Célszínes kontrasztváltoztatás (3.2. ábra - c) 

Ebben az esetben a két kiindulószín a kontraszt csökkenésével a két szín additív keveréke felé 

halad: 

1. Vegyünk két egymástól eltérő színt (1,2), amelyek intenzitása C1(R1,G1,G1) és 

C2(R2,G2,G2). Mivel a monitor színek három primer szín additív keverékéből állíthatók 

elő, ezért felírható a következő egyenlőség: 

 

C1 = R1+G1+B1 

C2 = R2+G2+B2 

 

2. C1, C2 színből alkotott sűrű rács átlagos világossága (C1, C2) átlaga (M), mivel a színek 

nem egymásra lettek keverve. Ekkor felírható a következő egyelőség: 

 

M = (C1+C2)/2 = (R1+ R2)/2 + (G1+ G2)/2 + (B1+ B2)/2 = MR+MG+MB 

 

3. Ha rács kontrasztját csökkenteni akarom azzal a feltétellel, hogy a rács átlagos világossága 

állandó maradjon, akkor a következő feltételnek kell teljesülnie: 

 

M = MR+MG+MB = konstans, míg K:= (C1-C2)/(C1+C2) tart 0-hoz. 

 

4. M konstans marad a folyamat során, ha az egyes tagok (MR, MG, MB) is állandók a 

folyamat során, miközben C1 és C2 szín az átlag M szín felé közelít (3.1. ábra). 

3.1. ábra: A kontrasztváltozás során való célszín felé haladó kiindulószínek 

3.1 

3.2 

3.3 
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5. Ha C1 és C2 világosságérzetben egymáshoz állított színek és ez fontos amiatt, hogy a 

rácsozatokat valóban a színezetük alapján tudjuk feloldani, akkor a kontraszt csökkentése 

során a két szín relatív világosságérzete nem változik. 

Bizonyítás: A relatív világosságérzet nem más, mint az azonos világosságérzetet keltő 

színek primereinek egymáshoz való viszonya, azaz ha: 

 

 (R1+ R2)/2 =  C1, C2 szín átlagos vörös tartalma 

 (G1+ G2)/2 =  C1, C2 szín átlagos zöld tartalma 

 (B1+ B2)/2 =  C1, C2 szín átlagos kék tartalma, akkor 

 (R1+ R2)/2 : (G1+ G2)/2 : (B1+ B2)/2 az egymáshoz való viszonyuk. 

 

Mivel (R1+ R2)/2, (G1+ G2)/2, (B1+ B2)/2 a folyamat során állandó így, hányadosuk is 

állandó. Tehát nem kell másra figyelnünk csak arra, hogy C1, C2 szín azonos 

világosságérzetet keltsen. A kontrasztmodulálás ezen típusa érvényes a neutrális 

rácsozatokra is azzal, hogy ott R1=G1=B1 és R1=G1=B1. 

 

Az előző példában használt kezdőszínek esetében a módszer a következőképp működik: 

célszín a kék(100)-zöld(50) keverék, ami zöldeskék színű. 0 kontraszt esetén a tesztábra 

egybefüggően ilyen színű. A kontraszt csökkentés során a rácsszínek változtatása úgy 

történik, hogy az első csíkhoz fokozatosan keverjük hozzá a zöldet 50-es intenzitásig, a 

második rácszínhez pedig a  kéket 100-as erősségig.  

 

c)Kontrasztváltoztatás intenzitáscsökkentéssel (3.2. ábra - d) 

Ez a módszer a legegyszerűbb, hisz itt a két kiindulószín intenzitásának a 0-ra való 

csökkentésével érjük el a 0 kontrasztot. 

Az előző példákban szereplő kezdőszínekkel 0 kontraszt a kék(0)-zöld(0) párral érhető el. 0,5-

ös kontrasztnál pedig kék(50)-zöld(25)-ös színpárt használjuk.  

 

A következő 3.1.-es táblázat összefoglalja a fenti kontraszt módszereket. Az értékek mind 

intenzitásokat jelölnek. Az R, G ,B jelölés a színkomponensek intenzitását, a MR,G,B érték a 0 

kontraszthoz tartozó célszínintenzitásokat, K a kontrasztot, az RC értékek pedig az adott 

kontraszthoz tartozó két csík színösszetevőinek intenzitását jelöli. 

 

Kontraszt- 

típus  

kiindulószín 1 

C1 

kiindulószín 2 

C1 
M-célszín 

K-kontraszthoz tartozó 1. 

és 2.  rácsszín alkotói 

Neutrális R1=G1=B1 R2=G2=B2 

MR=(R1+R2)/2 

MG=(G1+G2)/2 

MB=( B1+B2)/2 

RC1,2 =R1,2+(1-K)MR 

GC1,2 =G1,2+(1-K)MG 

BC1,2 =B1,2+(1-K)MB 

Színes a R1,G1,B1 R2,G2,B2 
MR,G,B=max(R1,

R2,G1,G2,B1,B2)  

RC1,2 =R1,2+(MR-R1,2)(1-K) 

GC1,2=G1,2+(Mg–G1,2)(1-K) 

BC1,2=B1,2+(MB -B1,2)(1-K) 

színes b R1,G1,B1 R2,G2,B2 

MR=(R2-R1)/2   

MG=(G2+G1)/2  

MB=(B2+B1)/2 

RC1,2 =R1,2+(1-K)MR 

GC1,2 =G1,2+(1-K)MG 

BC1,2 =B1,2+(1-K)MB 

színes c R1,G1,B1 R2,G2,B2 

MR=0               

MG=0               

MB =0 

RC1,2 =K R1,2 

GC1,2 =K G1,2 

BC1,2 =K B1,2 

3.1. táblázat: Neutrális és színes rácsozatok adott kontraszthoz tartozó színkomponenseinek 

számítása 
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A célszínes és a vele azonos módszeren alapuló neutrális kontrasztváltoztatás esetében a teljes 

kontrasztskálán azonos a rácsozat átlagos intenzitása, mert az intenzitás amit az egyik rácsszín 

valamely komponenséből kivonunk, azt a másik rácszín ugyanazon komponenséhez adjuk 

hozzá. A maradék két módszernél a moduláció során változik az intenzitás, mert az egyiknél a 

világosságot növeljük míg a másiknál azt csökkentjük. Ezért ha egyszerre neutrális és színes 

kontrasztvizsgálatokat is végezünk, célszerű az azonos intenzitáson alapuló két módszert 

választani. 

 

 

3.2. ábra: Kontrasztmodulálási típusok 

 

 

 

3.2 Vizsgálati módszerek 
 

Ha megismertük a különböző kontrasztú rácsozatok létrehozásának módszereit, rátérhetünk 

arra a kérdésre, hogy milyen vizsgálatok végezhetőek el a rácsozatok más paramétereinek 

változtatása segítségével. 

 

 

3.2.1 A kontraszt érzékenységi függvény 
 

Ha a monitoron megjelenített rácsozat kontrasztját fokozatosan csökkentjük, akkor elérünk 

egy olyan érzékenységi küszöböt, amely alatti kontrasztot már képtelenek vagyunk feloldani. 

Ezt a küszöböt kontraszt érzékenységi küszöbnek nevezzük. Az érzékenység fogalma 

tulajdonképpen egy a kontraszttal fordítottan arányos mennyiség. Minél kisebb kontraszton 

tudjuk feloldani a rácsozatot, annál nagyobb kontrasztérzékenységgel rendelkezünk. 
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A kontraszt érzékenységi küszöb különböző térfrekvenciák esetén más és más, ezért célszerű 

ezt a küszöbértéket a térfrekvencia függvényében ábrázolni. Az így létrejött függvényt 

kontraszt érzékenységi függvénynek (contrast sensitivity function, CSF) nevezzük (3.3. ábra). 

 

 

3.3. ábra: Neutrális és színes kontraszt érzékenységi függvény 

 

Laikus szemmel azt várjuk, hogy a térfrekvencia (rácssűrűség) növekedésével az érzékenység 

folyamatosan csökken. Ennek megfelelően egy monoton növekvő CSF függvényt várunk. 

Ezzel ellentétben a CSF-diagram egy U alakú görbe. Ami azt jelenti, hogy a szemünk nem a 

legritkább rácsozatoknál a rendelkezik a legjobb érzékenységgel. Szokás a kontraszt 

reciprokát vagy a logaritmusát ábrázolni a függőleges tengelyen, ez esetben a CSF-görbe 

fordított U alakú, és ilyenkor a görbe-maximum helyén a legjobb a kontrasztérzékenység. 

[14], [20], [33] 

A CSF-görbe kimérése igen egyszerű és gyors, ezenkívül jól reprezentálja az adott személy 

kontrasztérzékelő képességét, mivel arról kétdimenziós képet ad. Ez a függvény reményeink 

szerint alkalmas színtévesztők és a normál színlátók különbségeinek a kimutatására is.  

Mivel színes rácsozatokkal is szeretnénk vizsgálatokat végezni, és szakirodalmi 

kutatásaimban csak neutrális CSF-görbékkel találkoztam, így szükségesnek mutatkozott 

színes a CSF függvényeknek bevezetése. Ezek a színes kontraszt érzékenységi függvények 

(colour contrast sensitivity function, CCSF) csak abban különböznek a neutrálistól, hogy a 

függőleges tengelyen a kontraszt definiálása a színes kontrasztnak megfelelően történik. Ez a 

színes kontraszt számítás útján színérzetkülönbségként is megjelenhet, hisz a két fogalom 

célszínes kontrasztmodulálás esetén analóg egymással. A méréseink kiértékelését ezért több 

színkontraszt és színérzetkülönbség számítási módszerrel végezzük majd el. (6. fejezet)  

 

 

3.2.2  A kontraszt átviteli függvény 
 

Az optikai átviteli függvényhez hasonlóan definiálhatjuk a kontraszt átviteli függvényt is. 

Mint tudjuk az optikai átviteli függvény (optical transfer function, OTF) az optikai rendszer 

által átvitt kép visszaadásának minőségi leírására szolgál. Az OTF a térfrekvencia 

függvényében azt a rendszer által átvitt kontrasztot adja meg. A görbe alakja monoton 

csökkenő, hisz a térfrekvencia növekedésével az optikai átvitel minősége is csökken. [1] 

Ha a fenti elvet átvisszük az emberi kontrasztérzékenységre akkor felvehetünk egy kontraszt 

átviteli függvényt (contrast transfer function, CTF), ami a kontraszt függvényében megadja, 

mi az a minimális térfrekvencia amit még a szemünk feloldani képes. Ezáltal a függvény 

annak leírására fog szolgálni, hogy a képernyőn megjelenített rácsozat milyen minőségben 

került átvitelre az emberi látáson keresztül. 
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Ennek megfelelően egy növekvő függvényt kapunk (3.4. ábra), hisz a kontraszt 

növekedésével együtt a feloldható rács csak egyre sűrűbb lehet. A függvény egyúttal felülről 

korlátos, mert a feloldásnak minden kontraszton van felső maximuma.  

 

3.4. ábra: Neutrális és színes kontraszt átviteli függvény 

 

Hasonlóan a kontraszt átviteli függvényhez, itt is definiálhatunk neutrális CTF-diagramokat , 

illetve színes CCTF-görbéket is. Ezen utóbbiaknál a színkontraszt tengely, szintén többféle 

színkülönbség, illetve színkontraszt elmélet alapján is skálázható. 

 

3.3. A relatív világosságérzet azonosságának meghatározása 
 

A célszínes kontrasztmodulációjú rácsozatok feloldása a színmegkülönböztetésen alapul. A 

színek azonban nem csak színezet alapján különböztethetőek meg, hanem világosság és 

telítettség alapján is. Mivel a vizsgálataim során primer rácsszínként csak telített színeket 

használok, már csak két paraméteressé vált a színmegkülönböztetés. Ezért a színezet 

kontrasztmodulálása mellett most már csak a világosságérzet problémáját kell megoldani. 

Ha figyelembe vesszük, hogy színtévesztőket és normál színlátókat is vizsgálni fogunk, akkor 

színes rácsozatoknál felléphetnek a méréseinket meghamisító következő effektusok: 

 

1. Az 1.6. ábrán látható, hogy az l, m és s receptoraink érzékenysége nem azonos. Ennek 

megfelelően, ha azonos intenzitású zöld és vörös rácsozatot használunk a vizsgálatkor, 

akkor a célszemély a zöld sávokat erősebben érzékeli a vöröseknél. Emiatt a feloldásban a 

színkülönbség mellett a világosságkülönbség is segíti. 

2. A CSF mérés folyamán a kontraszt csökkentésével eljutunk  egy olyan kontraszthoz ahol 

már nem a színek különbözőségének (vagyis a színkontraszt) alapján oldhatóa fel az ábra, 

hanem a világosság alapján. Nekünk viszont az a célunk, hogy a színkontraszt (vagyis a 

színkülönbség) alapján vegyük fel az érzékenységi görbéinket, és ne a világosság alapján. 

3. A színtévesztők érzékenységi görbéi eltolódtak, tehát ők egész más mértékben fogják 

majd látni a világosságkülönbözőséget, így a mért adataik nem lesznek összevethetőek a 

normál színlátókéval. 

4. A normál színlátók és színtévesztők eltérő receptorérzékenysége miatt különbözik a V()  

láthatósági görbéjük. Emiatt a normál színlátók számára készített színkülönbség által 

feloldható rácsozatot a színtévesztők a világosságkülönbség alapján fogják feloldani. 

 

A fenti problémák megoldására létezik egy egyszerű megoldás: a relatív világosság 

egyeztetésének módszere.[40] Ennek során a rácsozatok színeit olyan intenzitású primerekből 

keverjük ki, amiket vizsgált személy előzőleg egyeztetett. Mivel a monitor három primerrel 
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rendelkezik, ezért ezen színeknek  a szem által érzékel relatív világosságát kell egyeztetni. Ez 

a következő módon történik: a fix kék intenzitáshoz beállítjuk a világosságban azonos érzetű 

zöldet majd pedig a vöröset. Az így beállított primerekkel alkotott rácsozatok már pusztán 

csak a színkülönbség alapján lesznek feloldhatók. Mivel a relatív világosság bemérést minden 

vizsgált személy elvégzi, így a színtévesztők is, ezért nem fog zavart okozni a színtévesztők 

eltolódott színérzékenysége sem. [24],[40] 

 

 

3.4  A kutatási terület kontraszt- és feloldásvizsgáló programjainak 

áttekintése 
 

A világban ma igen széleskörűen alkalmaznak számítógépes látásvizsgálati teszteket. Az 

irodalomkutatás folytán ezek közül több kontrasztvizsgáló programmal is találkoztam. Ezek 

egyike sem kimondottan a színes rácsozatok vizsgálatán alapul, de sok segítséget adtak a 

mérések és a mérőprogram megalkotásában. 

 

 

3.4.1 Gabori 
 

Ez a program nem kereskedelmi forgalomra készült. Azonban gyorsan és egyszerűen és 

játékosan készíti el a CSF-et. A program működése során szürke háttéren neutrális Gabor-

foltok jelennek meg. A foltok a képernyő felületén véletlenszerűen bárhol megjelenhetnek. Ha 

felismertük a foltot, akkor egérrel kell rámutatni és klikkelni, ekkor a folt eltűnik és új helyen 

fog majd ismét felbukkanni. Öt perc alatt a jellemző térfrekvenciatartományt végigpásztázva, 

a program nyomtatható formában elkészíti a CSF-diagramot. A program tartalmaz egy 

gamma-együttható meghatározást tartalmazó ábrát is. 

A szoftver hátránya egyedül az, hogy a monitoron összevissza megjelenő foltok zavarják a 

koncentrációt, mert a szemnek állandóan pásztáznia kell a képernyőt. Sok esetben a folt már 

rég feloldható, csak a szemünk még nem találta meg. [21] 

 

 

 

3.4.2 Psicho 
 

 

Ez a program és a hozzá tartozó mérőrendszer széleskörű tárházát biztosítja a monitoros 

vizsgálatoknak. A program hátránya, hogy egy külön hardvert igényel ami csak ezzel a 

szoftverrel működik együtt, megdrágítva az amúgy is borsos árú alkalmazást. A rendszer 

kétségtelenül professzionális kivitelű és sok lehetőséggel rendelkezik, de a beépített mérési 

módszerei (az eddigi mérési tapasztalataim alapján) igen hosszadalmasnak és fárasztónak 

tűnnek. Ez pedig egy kényes pontja a látásvizsgálatoknak, ugyanis törekedni kell a rövid és 

egyszerű tesztekre, mert a vizsgált személy fáradtsága, érdektelensége és 

koncentrációcsökkenése negatív irányba befolyásolhatja a mérésünket. 

 

 

Általános jellemzők 
 

A PSICHO program a következő kontrasztvizsgálati paradigmák igazolására alkalmas: 

 Felbontási határ vizsgálat 

 Beállítási vizsgálatok 
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 Igen-Nem vizsgálat 

 Két alternatíva közti választás módszere 

A monitoron lehetőségünk van különböző irányú, felbontású, világosságú rácsozatot 

létrehozni. Ezen kívül Gabor-ingert is létrehozhatunk. A szín és fényesség max. 15 bit 

felbontásban lehetséges. A színek megadása CIE Lu’v’, CIExyY vagy MacLeod-Boyton 

színterekben lehetséges.  

A gamma korrekció az OPTICAL programmal végezhető (ezt külön meg kell vásárolni). A 

program egy PC-re csatlakozott szenzor segítségével végzi ezt a beállítást.  

Távirányítható válaszadó készülék biztosítja, hogy a vizsgálatot bármilyen távolságról 

elvégezhessük. 

 

Tesztek létrehozása 

 

A tesztek maximum 30 lépés definiálására képesek. Lépésenként definiálhatóak a rácsozat 

szokásos paraméterei, ezáltal felépítve a mérési sorozatot.   

 

Beépített vizsgálatok 

 

A beállítási képességének vizsgálata  (MOA) 

A megfigyelő egy inicializált kontrasztú rácsozatot lát. A kontrasztot addig csökkenti, míg 

felismeri a rácsot. Ezt több véletlen sorrendű térfrekvenciára megismételve, újraindul a 

sorozat ugyanazokkal a térfrekvenciákkal. Most azonban a térfrekvenciánkénti kezdőkontraszt   

a megfigyelő által beállított kontraszt és a program által hozzáadott +6 és +10 közötti 

növekménnyel jelenítődik meg. Ez lehetővé teszi a mérés eredményeinek további finomítását. 

 

A felbontási küszöb beállításának vizsgálata (MOL) 

A fenti módszertől csak abban különbözik, hogy a tesztsorozat ismétlésénél jelenlévő 

kontrasztnövekmény itt -6 és -10. 

 

Igen/Nem módszer (I/N) 

A térfrekvencia lépésenként kerülnek bemutatásra (sorrendben vagy véletlenszerűen) a 

különböző kontrasztú rácsok. A vizsgált személy a feloldott rácsozatot igen vagy nem 

válasszal jelzi. 

 

Két alternatíva közti választás módszere (2AFCs) 

Ez a teszt két célobjektumot jelenít meg a képernyőn. Egy mérési lépésen belül az inger a két 

mező közül egyikben jelenik meg, és a válaszadónak el kell döntenie melyik a rácsozott. 

 

Időbeni frekvencia alternatívák közti választás módszere (2AFCt) 

Hasonló a fenti módszerhez azzal a különbséggel, hogy itt mindkét objektum rácsozott, csak 

az egyik térfrekvenciája követi a másikét, és a megfigyelőnek el kell dönteni melyiket észleli 

még láthatónak. 

 

Kiértékelés 

 

A program rendelkezik LINEÁRIS és Best PEST algoritmusokkal az I/N és a 2AFC mérési 

eredmények statisztikai kiértékelésére. [31] 
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3.4.3 Twodocs  
 

A Twodocs szoftver kimondottan színtévesztők vizsgálatára fejlesztették ki a Psicho-nál jóval 

kevesebb szolgáltatással rendelkezik, és a tesztek sem annyira rugalmasan alakíthatók. 

A programmal elvégezhető vizsgálatok: 

 

- Landolt gyűrűk a konfúziós vonalak mentén 

- 16 és 90 színkorong sorba rendezése 

- anomaloszkópos vizsgálatok (Rayleight, Moreland, Whittenburg)  

- színes és neutrális rácsos kontraszt teszt 

 

Plusz szolgáltatások: 

 

- monitor kalibrálás (gamma együttható meghatározása egy tesztábra segítségével) 

- páciens nyilvántartás 

A szoftver előnye az egyszerű kezelés és az eredmények jó dokumentálási lehetősége. Viszont 

kétségbe vonható, átvihetők-e az anomaloszkópos vizsgálatok számítógépre. 
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4. A mérések megtervezése 
 

4.1 A mérés általános paraméterei és az alkalmazott eszközök 

 
A méréseket sötét szobában végezzük. Erre résszint a koncentráció fokozása miatt, másrészt a 

monitoron megjelenő esetleges tükröződések miatt van szükség. A mérések személyenként 

kb. 1 órát vesznek igénybe, és ezeken csak a mért személy és a mérésvezető vesz részt. Az 

egy órás mérés közben szüneteket kell tartani, mivel a szem nem képes ilyen hosszú folytonos 

koncentrációra.  

 

 

4.1.1 Monitortávolság meghatározása 
 

A megfigyelő-monitor távolságot úgy kell megadnunk, hogy a legkisebb, monitoron 

megjelenített rácsperiódus szemben kialakult képmérete, alatta legyen a retina szerkezetéből 

adódó maximális feloldásnak (4.1. ábra): 

 

dkép<4m 

 

 

4.1. ábra: A retinán megjelenő rácsozat leképezése 

 

A rácsozat és a szem távolságának növelésével csökken a dkép. Ez alapján a távolság-

partaméter helyes beállításával elérhető, hogy a monitoron még jó minőségben megjeleníthető 

2 pixel/vp szemmel már feloldhatatlan legyen. 

A számításokhoz szükség van a probléma optikai modellezésére [13] ami a 4.2.-es ábrán 

látható. 

 

4.2. ábra: A rácsozat leképzésének optikai rendszere 

 

4.1 
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Az ábrán láthatók a redukált szem fókuszai is, amik azért különböznek a lencse két oldalán, 

mert az ott található közegek is különböznek egymástól. Az s=-4000 mm, azaz 4 m-es 

minimális megfigyelési távolságot számítógépes iterációval kaptam a következő számítás 

alapján: 

 

A kép leképzésének a helye (s’) az optikai rendszer középpontjától: 
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1
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1
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1
    

 

22,24mm 
22,37-4000

0)22,37(-400

f's

sf'
s' 





  

 

Az optikai rendszer nagyítása (kicsinyítése): 

 

0,005811  
22,37

22,2422,37

'f'

s'f'






  

 

A nagyítás birtokában már csak a legsűrűbb rácsozat egy periódusához tartozó minimális két 

pixelnyi távolságot kell ismernünk, hogy kiszámítsuk a kép nagyságát a retinán. Az adott 

felbontás pixelméretének számítását a 4.3.-as ábrán mutatja be: 

4.3. ábra: 1 pixel mérete 14’-es monitoron 800x600-as felbontáson 

 

A számítások alapján látható, hogy 4m távolságból a 2 pixel periódusú rácsozat még épp 

feloldható. Méréstechnikailag helytelen pont a feloldás szélső értékeivel méréseket végezni, 

de figyelembe kell vennünk, hogy ez a fenti ideális feloldási eset sohasem következhet be, 

ezért nyugodtan használhatjuk 4-m-es  vizsgálati távolságot. Állításomat a következő érvek is 

alátámasztják: 

 

 Csak neutrális rácsozatok esetén van esély arra, hogy a 4 mikronnyi képet 

láthassuk, mivel a pdt receptorok elszórtan helyezkednek el a retinán.  

 A feloldást rontják a nagy távolságból adódó zavaró hatások: a közegek miatt az 

optikai átvitel csökken, ezáltal az éleslátás is csökken. 

 Az ideális feloldás, két nagy intenzitáskülönbségű ingert is feltételez, mi a 

vizsgálatainkhoz viszont igen kis kontrasztú ábrákat használunk ahol az intenzitás 

és a színkülönbség alig érzékelhető. 

 

4.2 

4.3 

4.4 
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4.1.2 Alkalmazott PC hardver, és más eszközök 
 

A méréshez elsősorban jó minőségű monitor szükségeltetik. A megjelenítés feladatát a tesztek 

során egy LG Studioworks 57i (No. 711WA01021) 14”-es monitor látta el. A monitort 

meghajtó grafikus kártya Matrox Millennium típusú volt 4M belső memóriával. Ez a 

konfiguráció maximum 1024x800-as felbontásra képes 24 bites színmélység mellett. Azonban 

mégis 800x600-as felbontáson használtam a monitort, annak érdekében, hogy egy pixel több 

képernyőponton jelenjen meg, ezzel javítva a képvisszaadás minőségét. 

A számítógép P200 MMX processzoros 64M memóriás PC volt, aminek teljesítményére 

szükség is volt a szinusosan generált és a széleken gradiens színátmenetű rácsok 

megjelenítéséhez. 

A pszeudoizokromatikus vizsgálatokra magyarországi kiadású Velhagen-féle pöttyös ábrákat 

alkalmaztunk 

Az anomaloszkópos vizsgálatokhoz heidelbergi anomaloszkópot használtunk, melynek a 

gyártási száma: 47900 4171 3911. 

A monitorkalibrációhoz használt fotométer Tungsram gyártmányú és Si-detektoros volt. 

Típusa: Cosilux LMZ (No. 215-87181-05/5)  

Ezen kívül három saját fejlesztésű szoftvert használtam: 

 Gamma-görbe méréshez használható program 

 CSF és CTF görbe mérő program 

 Relatív világosság bemérő program 

 

 

4.2 Mért személyek kiválasztásának szempontjai 
 

Mivel a mérést normál színlátókra és színtévesztőkre is elvégezzük, így célszerű a két azonos 

létszámú csoportot létrehoznunk, ami statisztikailag is reprezentálni fogja a nagy átlagot. A 

színtévesztés ritkasága, és az hogy általában az egyén nincs is tisztában a defektusával és 

emiatt nehéz rátalálni, azt eredményezte, hogy végül 6 színtévesztő személyen végeztünk 

vizsgálatokat. A kontrollcsoportként szolgáló normál színlátók is hatan voltak. 

A színtévesztők kiválasztása két lépésben történik: 

 

1. Velhagen teszt. [6] 

Ez a vizsgálat Velhagen-féle pszeudoizokromatikus gyűjtemény átnézéséből áll. Ezen a 

teszten minden vizsgált személy részt vesz, mert így kívánjuk kiszűrni a 

kontrollcsoportunkból a színtévesztőket. Ha valaki egynél több pöttyös ábrát nem tud 

elolvasni, akkor a következő vizsgálattal igazoljuk a színtévesztés diagnózisát. 

 

2. Anomaloszkópos vizsgálat 

Az anomaloszkópos vizsgálat során megállapításra kerül a színtévesztés ténye és pontos 

típusa. Ezen a vizsgálaton pozitív eredménnyel túljutottak fogják alkotni a színtévesztők 

csoportját (SZ). Akik viszont már az első vizsgálaton elolvastak és felismertek minden 

pöttyös ábrát, a normál színlátók csoportját fogják alkotni (N). 

   

A kiválasztott személyeknek életkora nem elhanyagolható tényező, és ezt a csoportok 

összeállításánál figyelembe kell vennünk. Az életkor előrehaladtával ugyanis a legtöbb 

vizuális képesség csökken, így többek között az éleslátás, a feloldási képesség, és a 

színmegkülönböztető képesség is. Ennek okai közé sorolható a receptorok öregedése, elhalása 
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és a szem optikai átvitelének romlása. Ezek figyelembevételével a személyeket célszerű 20-30 

éves életkor közötti intervallumból válogatni. 

A nemek szerinti eloszlásnak nincs bizonyított szerepe a normál színlátóknál ezért ebben a 

csoportban fele-fele a nemek közti részvétel. Azonban a színtévesztés örökletes jellege miatt, 

a színtévesztő csoport csak férfiakból állt. 

A vizsgálat alkalmával, minden egyénnek a legjobb éleslátásával kell feloldania a 

tesztábrákat. Ebből következik, hogy ha valaki látáskorrekcióval rendelkezik például 

rövidlátó, akkor a szemüvegét vagy kontaktlencséjét viselnie kell a tesztek alkalmával is. 

Nem utolsó szempont az sem, hogy a személyek a mérésekre kipihenten, egészségesen, és jó 

közérzetben érkezzenek. Ha van rá mód, úgy kell a mérési időpontokat megválasztani, hogy a 

fenti feltételek teljesüljenek. A színlátás pszichikai vonatkozásai miatt az ilyen szubjektív 

jelenségek is nagymértékben befolyásolhatják a mérésünket.   

  

 

4.3 A relatív világosságérzet bemérésének menete 
 

Egy személy tesztje során az első mérés a relatív világosságérzet bemérése. Ez a vizsgálat már 

monitoron történik, az erre célra készített szoftverrel. Az egyszerű működésű programot a 

vizsgált személy kezeli. A program működéséről az 5.2 fejezetben lesz bővebben szó. A 

vizsgálat végén számszerűen hozzájutunk a három primer mért személy általi relatívan azonos 

világosságérzethez tartozó DAC értékéhez. Ha ezek az adatok a birtokunkban vannak, akkor 

már elkezdhetjük a rácsos, azaz a (C)CTF és (C)CSF vizsgálatokat.  

 

 

4.4 A CSF és CTF mérések paramétereinek a meghatározása 
 

4.4.1 A tesztábrák paraméterei 
 

A mérés során egy négyzet alakú, a képernyő közepén megjelenített rácsozat lesz a 

tesztábránk. A négyzetet 1,5° alatti látószög nagyságúra célszerű választani, mivel mint már 

volt róla szó ez a legjobb éleslátás térszöge. 4m távolságból ez 105 pixelnek felel meg, ezért 

ráhagyásképp 150x150 pixelméretű tesztábrákkal mértünk. 

A CTF és CSF mérések során küszöbértékeket keresünk. A első esetben rögzített kontraszt 

mellett a legkisebb feloldott térfrekvenciát, a második esetben pedig a rögzített térfrekvencia 

mellett a legkisebb feloldott kontrasztot. Ezen küszöbértékek meghatározásának a módja a 

következő: a rögzített (pl. CSF esetén a térfrekvencia) paraméter mellett, a változó (kontraszt) 

paramétert első lépésben a legjobban feloldható állapotba állítjuk. Példánkban ez a 100%-os 

kontraszt (aminek a rácsalkotó színeit relatív világosság beméréssel határoztunk meg). Ezt a 

változtatható paramétert lépésenként (véletlenszerűen változó rácsirány) mellet csökkentve, 

megkérdezzük a vizsgált személyt látja-e még a rácsozatot, és az függőleges-e vagy 

vízszintes. Egy küszöbön túl már képtelen helyes választ adni, és ez a mérési pont a feloldási 

vagy a kontrasztérzékenységi küszöb. A rácsirány változtatásra a teszt feladattartalmának 

növelése érdekében, és az esetleges csalások elkerülése miatt van szükség. 

A rácsozat háttere neutrális esetben a szélső intenzitásokból kikevert szürke, színes esetben 

pedig a célszín. Ezen hátterek választásának oka elsősorban az, hogy a fenti háttérszínek 

intenzitása a rácsalkotó intenzitásoknak a középértéke, ezáltal nincs jelentősebb eltérés a 

háttér és a rácsozat átlagos világossága között. Másodsorban azért választottuk a célszínes 

hátteret, mert a tesztmérések során a fehér háttér túlzottan fárasztotta és kápráztatta szemet. A 

fekete háttér pedig a már feloldhatatlan rácsozatok esetén is lehetővé tette a rácsirány 

felismerését, a széleken megjelenő élkontraszt jelenség segítségével. 
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4.4.2 A CSF mérések paraméterei 
 

A CSF mérési sorozatoknál a kontrasztérzékenységi küszöböket több különböző 

térfrekvenciára kell meghatároznunk. Ezen térfrekvenciákat úgy kell meghatározni, hogy 

eredményül a szemre jellemző U karakterisztikát kapjuk. Ennek feltétele a helyes 

térfrekvencia intervallum és a mérési pontok jó megválasztása. A mérésemben szereplő 

térfrekvencia pontokat irodalomkutatásom alapján állítottam össze. A 4.1.-es táblázatban 

látható öt korábbi CSF kutatás mérési sorozatainak térfrekvenciapontjai, ezek alapján 

állítottam össze a jelen mérés skálázását is.    

 

Irodalmi hivatkozás Mért térfrekvenciapontok 

[22] 0.8, 4.0, 6.0, 9.0 

[28] 0.5, 1.5, 3.0, 6.0  

[25] 2.0, 4.0, 12.0, 16.0  

[27] 1.0, 2.0, 4.0 

[33] 0.5, 0.75, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 12.0, 14.0  

SAJÁT SOROZAT [vp/°] 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 

SAJÁT SOROZAT [pixel/félperiódus] 90,50,25,16,12,8,5 

4.1. táblázat: Irodalmi CSF mérések térfrekvenciaskálái 

 

A fent szereplő térfrekvenciákat a vizsgálati távolság segítségével átszámíthatjuk pixelbe is, 

így alkalmazva a térfrekvencia mértékegységét monitoros rácsozatra. Az utolsó két sorban 

található nyolc pontban fogjuk meghatározni az érzékenységi küszöböt, majd előállítani a 

különböző CSF- és CCSF-görbéket. 

 

 

4.4.3 A CTF mérések paraméterei 
 

A CTF mérés során azokat a kontrasztértékeket kell meghatároznunk, ahol el szeretnénk 

végezni a feloldási vizsgálatokat. Mivel ez a mérés nem szerepel szakirodalomban, így az x-

tengely kontrasztpontjait próbaméréssel állapítottuk meg. A programban használt relatív 

kontrasztértékekkel kifejezve a mérési sorozatban a következő kontrasztpontoknál mérünk 

feloldást: 60, 25, 17, 12, 8, 5, 3. Ezeket a relatív kontrasztértékeket színes kontraszt esetén a 

program működése ismeretében később átszámítjuk valódi színkontraszttá. 

  

 

4.5 A mérés menete 
 

A méréseket úgy kell összeállítani, hogy választ kapjunk a bevezetőben kitűzött kérdésekre. 

Ennek következményeként kis mértékben eltér a színtévesztők és a normál színlátók 

mérésének a menete. A színtévesztőkkel több mérést végzünk, mivel náluk a korrekciós 

szemüveg hatásait is vizsgálni szeretnénk. Összességében a színtévesztők vizsgálata 1 órát 

vesz igénybe, míg a normál színlátóké 40 percet. A 4.2.-es és 4.3-as táblázatban a két mérés 

menetét követhetjük figyelemmel. Az ez alapján összeállított mérések jegyzőkönyvének 

űrlapjának mintáját pedig az I. mellékletben találhatjuk. 

A színes CSF és CTF méréseket időszűke miatt sajnos csak a vörös-zöld színekre végezzük 

el. A mérési idő semmi esetben sem haladhatja meg az egy órát, és ha más színpárokat is 

lemértünk volna, akkor a színtévesztőknél túlléptük volna ezt a korlátot. A vörös-zöld színpár 

viszont jól jellemzi a színtévesztők defektusát, hisz általában e két receptor eltolódása okozza 
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a színtévesztések nagy hányadát. Az vörös-zöld színpárral készített CSF és CTF diagramok 

így reményeink szerint ki fogják mutatni a várt eltéréseket illetve egyezéseket. 

 

Mérés lépései 

1. Személyes adatok és a látással kapcsolatos megjegyzések felvétele 

2. Velhagen teszt 

3. Anomaloszkópos vizsgálat 

4. Relatív világosságérzet bemérés 

5. Neutrális rácsozat CSF mérése 

6. Neutrális rácsozat CSF mérése korrekciós szemüveggel 

7. Színes (vörös-zöld) rácsozat CSF mérése 

8. Színes (vörös-zöld) rácsozat CSF mérése korrekciós szemüveggel 

9. Neutrális rácsozat CTF mérése 

10. Neutrális rácsozat CTF mérése korrekciós szemüveggel 

11. Színes (vörös-zöld) rácsozat CTF mérése 

12. Színes (vörös-zöld) rácsozat CTF mérése korrekciós szemüveggel 

4.2. táblázat: Színtévesztők mérési sorozata 

 

 

Mérés lépései 

1. Személyes adatok és a látással kapcsolatos megjegyzések felvétele 

2. Velhagen teszt 

3. Relatív világosság bemérés 

4. Neutrális rácsozat CSF mérése 

5. Színes (vörös-zöld) rácsozat CSF mérése 

6. Neutrális rácsozat CTF mérése 

7. Színes (vörös-zöld) rácsozat CTF mérése 

4.3. táblázat: Normál színlátók mérési sorozata 

 

 

4.6 A gamma görbe mérésének menete 
 

Nem feledkezhetünk meg a gamma-görbe kimérésének szükségességéről sem. Az erre 

készített program és a fotométer segítségével végeztem ezeket a méréseket. A monitor három 

primerére kell felvennünk 10 DAC-onként a monitor által sugárzott fényintenzitás értékét. A 

10-es osztású mérési skála elfogadható a 0-255-ig terjedő DAC értékek mellett. A méréseket a 

monitor geometriai középpontjába helyezett detektorral végeztem. Ügyelni kell arra, hogy ne 

a monitor bekapcsolása után közvetlenül kezdjük a mérést, mert a bemelegedési időt nem 

kivárva torzulhatnak a mért eredményeink. Fél óra monitorüzem után ajánlatos csak elvégezni 

a mérést. Ezt a mérést a tesztsorozat alatt csak egyszer kell elvégeznünk, ha a monitor 

beállításai az összes mérés alatt nem változnak, és a bemelegedési időt mindig kivárjuk. 
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5. A tesztprogramok működése és használata  
 

A programok, amelyeket a mérésekhez készítettem Delphi 4 (Win95/98, NT) 

fejlesztőkörnyezetben készültek. A programok alpötleteit Ladunga Károly doktorandusz 

hasonló kutatásaiból származó tesztprogramjaiból merítettem. [2],[37] A telpítőlemezek, 

amelyek a programokat tartalmazzák, a XI. floppymellékletben találhatóak. A szoftverek 

optimálisan 24 bit színmélység, vagyis 16 millió szín megjelenítésével dolgoznak 800x600-as 

felbontáson.  

 

 

5.1 Gamma-görbe mérő segédprogram 
 

Ennek a programnak mindössze az a feladata, hogy a képernyő teljes felületét homogén 

színűvé tegye, és az RGB primer színek DAC értékeit változtatni tudja. 

A program kezelése ennek megfelelően igen egyszerű. A legördülő menüből választhatjuk ki 

a megjelenített színt. A le-fel gombbal változtatható értékmezőben pedig az aktuális DAC 

érték látható, illetve 10-es lépésekben állítható. A színek váltásakor ez az érték 0-ra ugrik, így 

kényelmesen végigmérhetjük a DAC skálát.  

5.1. ábra: A gamma-görbe mérő segéd-program kezelőfelülete 

 

 

5.2 Relatív világosságérzet bemérő program 
 

5.2.1 A program lehetőségeinek bemutatása 
 

A relatív világosságérzet bemérő program három lépésben határozza meg az azonos 

világosság érzethez tartozó primerek DAC értékeit. Az első lépésben a megfigyelő egy kék és 

egy vörös 200x100 pixel méretű téglalapot lát 7,6 látószög alatt. A feladata az, hogy a 

képernyő bal oldalán lévő vörös intenzitást változtató csúszószabályzót az egérrel mozgatva 

olyan fényességűre állítsa, mint a kék téglalap fényessége. Ha ezt elvégezte, akkor a második 

lépésben a kékhez a zöld intenzitást állítja be a vizsgált személy. Az utolsó feladat az, hogy a 

legelőször beállított vörös mellé megjelenítjük a második lépésben beállított zöldet. Mivel 

ezeknek a színeknek a világosságát előzőleg már egyeztettük a kékhez, elvileg azonos relatív 

világosságérzetűeknek kell lenniük, ám a mérési bizonytalanságok miatt ebben a lépésben egy 

utolsó korrigáló beállítás elvégezésére is lehetőséget biztosítunk. A program a mérés végén 

megjeleníti az első referenciakék és a hozzá állított zöld és vörös intenzitások DAC értékét, 

amelyek már relatív azonos világosságérzettel rendelkeznek.  

A programba több lehetőséget építettem, mint amit a konkrét mérésben használtam, viszont 

így lehetővé válik a program alkalmazása más feladatok számára is.  
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A program kezdeti paramétereinek beállítása a mérés kezdete előtt történik, több lépésben: 

 

- Gamma-kalibráció  

A gamma-görbék ismeretében, azokhoz másodrendű görbét illesztve megkapjuk a gamma-

függvényt. Ezeknek a függvényeknek primerenként 3 együtthatója van. Az együtthatókat a 

programba beírva, a mérés végén a DAC intenzitások átszámításra kerülnek valódi 

intenzitásokká. Ha nem ismerjük a gamma-együtthatókat a program tisztán négyzetes 

közelítést alkalmaz. A mérésünkben a gamma-együtthatókat kiszámítottam így nem volt 

szükség közelítésekre. 

 

- Háttérszín megadása 

A relatív világosság mérése a háttérszíntől is függ. Ennek érdekében legördülő menüből 

választhatunk a fehér, fekete, kék, zöld, vörös és célszín hátterek között. A célszín háttér alatt 

a két téglalap aktuális színeiből alkotott célszínt, vagyis az átlagos világosságú keverékének a 

színét értjük. A csúszka változtatásával a háttér is állandóan módosul, mivel az egyik alkotó 

szín is változik. Az intenzitáshelyes célszín természetesen a gamma függvény segítségével 

számítódik, vagy ennek hiányában négyzetes közelítést alkalmaz a program. 

 

- Téglalapok távolsága 

A fellépő élkontraszt miatt a téglalapok távolsága változtatható, és nem kell feltétlenül 

egymás mellett lenniük. Az élkontraszt (5.2. ábra) hatása zavaró lehet a helyes relatív 

világosság beállítására, mert a színes felületek érintkezésénél a színek világosságérzete 

megnövekszik. A téglalapokat széttolva ez a hatás megszűnik. 

 

5.2. ábra: Az élkonrtarszt hatása vörös-zöld és neutrális felületek határán 
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- Téglalapok élmegjelenítési típusa 

A téglalapok élátmenetét is állíthatóvá tettem. Két választási lehetőséget kínál az erre szolgáló 

legördülő menü. A normál beállítás az éles átmenetet jelenti. A gradiens átmenet az aktuális 

háttérszínbe mossa bele szinuszos gradienssel a téglalap színét. Az éles határátmenet zavaró a 

nagy világosságkülönbségű háttér-téglalap színeknél, ez esetben tesz jó szolgálatot ez az 

opció.  

 

- Kezdő referenciakék intenzitásának a megadása 

A megjelenő ablakban az első mérési lépésben megjelenő kék intenzitás alapértékét adhatjuk 

meg. Erre abban az esetben lehet szükség, ha a vizsgált személy úgy ítéli meg, hogy az ebben 

a lépésben kék mellé állított vörös színt már nem tudja tovább fokozni, de szeretné, mert a 

kéket még mindig intenzívebbnek látja. Mivel színtévesztők méréséről is szó van, erre az 

állítási lehetőségre szükség lehet. 

 

5.3. ábra: A relatív világosság bemérő program kezelőfelülete 

 

 

5.2.2 A CSF és CTF méréshez szükséges relatív világosságérzet bemérés 

paraméterei 
 

A mérési paramétereket próbaméréseken illetve egy ezzel a témával foglalkozó másik mérés 

alapján kísérleteztem ki. A kezdő kék színt 200 DAC-ra állítottam, ami minden vizsgált 

személynél megfelelőnek bizonyult. 

A próbamérések alapján a célszín háttért találták a legkényelmesebbnek a tesztszemélyek, így 

ezt alkalmaztam. Az előző azonos háttérszínes méréseknél az volt a tapasztalatom, hogy ez a 
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mérés általában nehézséget jelen az emberek többségénél. Elég nehézkesen és hosszú idő után 

tudják csak beállítani az általuk jónak látott értékeket. A célszínes háttérszín viszont 

(tapasztalataim szerint) megkönnyítette a mérést.  

A téglalapokat 50 pixelnyire toltam szét, mert ennél a távolságnál már nem jelentkezett 

élkontraszt. Ezen kívül a gradiens élátmenetet is bekapcsoltam, mert a próbatesztek alapján ez 

is megkönnyítette a beállítást. 

A mérést testközelben levő monitorral végeztük, és a kezdeti beállításokat kivéve a mérést a 

vizsgált személy végezte. A fölső gombsor 1. gombjával indul a mérés, és az egyes 

beállítások után a teszt-téglalapokra kattintva jelenik meg a következő mérési lépés. Az utolsó 

(3.) lépés után a téglalapokra kattintva az eredményablak jelenik meg, ahonnan 

jegyzőkönyvezni lehet a három azonos világosságérzetű primer DAC értékét.     

 

 

 

5.3 CSF és CTF tesztprogram 
 

5.3.1 A rácsozat létrehozása 
 

A program elkészítése során először egyszerű, váltakozó színű sávokat használtam. A relatív 

világosság mérésből származó vörös és zöld értékek a rácsok kiinduló maximális kontrasztú 

tesztábrája. A célszín számítása a gamma-függvény együtthatóival történik, és a két kiinduló 

szín e felé halad 130 lépésben. Ennek következtében a program relatív kontrasztosztása 0-tól 

130-ig terjed. Ez a kontrasztérték a fenti számítás inverzeként bármikor visszaszámítható 

DAC-, majd intenzitásértékre, amelyekre majd szükség is lesz a színkontrasztok számításánál. 

A térfrekvenciák a programban a rácsvonalak pixelvastagságával szabályozhatók, ezek az 

értékek is átszámíthatók vp/° mértékegységre a 4 m-es vizsgálati távolság ismeretében.  

A program fejlesztésekor már a próbamérések során bebizonyosodott, hogy valóban nem 

lehet  feloldani a 2 pixel/rácsperiódus tesztábrákat, sőt a 4 és a 6-os rácsokat sem . Tehát az 

alsó feloldási küszöb alatt is tud a programunk rácsokat generálni, és ez szükséges is 

méréstechnikai megfontolásból.  

A kontrasztváltoztatás viszont nem volt eléggé finom és érzékeny osztású. Bizonyos 

térfrekvenciákon a legkisebb 1-es (a program szerinti relatív) kontrasztértéket is felismerték a 

próbaszemélyek. Ez vezetett végül ahhoz a megoldáshoz, hogy szinuszosan modulált 

rácsozatot készítsek, ami elegendő mértékben növelte a mérésünk érzékenységét, mivel 4-5 

relatív kontrasztegységgel romlott ezáltal a kontrasztérzékenység. A bekövetkezett 

érzékenységromlás a rácsvonalak határán jelentkező élkontraszt-effektus megszűnésével 

magyarázható. A szinuszos rácsmodulálás során ugyanis a két rácsszín között nem éles 

határvonal, hanem a célszín van, amibe szinuszosan tűnnek bele a szélső színek. 

Megfigyelhető volt továbbá, hogy a rácsvonalak végződésénél egy újabb élkontraszt szerű 

jelenség mutatkozott. Ennek folytán a megfigyelők a rácsozat feloldhatatlansága ellenére is 

megmondhatták a rácsirányt. A jelenség kiküszöbölésre a rácsvonalakat is elmostam a végek 

felé, bele a háttérbe. Ezt azonban már lineáris modulációval végeztem. Az elmosás mértéke a 

mindenkori rácsozat méretének 10 %-a. 
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5.4. ábra: A szinuszosan generált rácsozat és a szélek elmosása 

 

 

5.3.2 A program működése  és használata 
 

A programot igyekeztem minél jobban a méréshez illeszteni, hogy az gyorsan kezelhető 

legyen. A program vezérlőablaka a lehető legkisebb méretű és a háttérrel megegyező színű, 

hogy csak a legkevésbé zavarja a mért egyént. 

Az első menüpontban (5.5. ábra – e) a mérőábra méretét állíthatjuk be pixelekben, a konkrét 

mérésünknél ez a már kiszámított 150x150 pixel. 

A főmenüben (5.5. ábra – a) a második menüpontban (5.5. ábra – b) adható meg a két rácsszín 

primer komponensenként. Ennél a mérésnél mi csak vörös-zöld és neutrális kezdőszínű 

rácsozatot generálunk, de a program képes bármilyen színű rácsozat előállítására. A 

kezdőszínek megadása DAC értékekben történik, és ide már csak a relatív világosságérzetben 

egyeztetett értékek kerülhetnek be. A neutrális rácsok esetében az első és a második 

rácsszínre a próbamérésen megállapított DAC1RGB(100,100,100) és DAC2RGB(200,200,200) 

neutrális színeket választottuk. Szintén ebben az ablakban dönthetünk még arról, hogy a háttér 

célszínű illetve fehér legyen. A méréseinknél a célszín hátteret használjuk, mert a fehér háttér 

könnyen káprázást okoz, és a rácsozat ha már feloldhatatlan, akkor is látszik egy célszínű 

négyzetként. Viszont a célszín háttérbe a szinuszosan generált rácsozat (amelynek az átmeneti 

színe szintén a célszín) nagyon jól beleilleszkedik. Ezáltal és a rácsirány lépésenkénti 

változásával tényleg feladatértékű a teszt. 

A harmadik menüpont maga a CTF mérés (5.5. ábra – d). Ha ezt a pontot választjuk egy a 

kontrasztértékeket tartalmazó legördülő menü és egy nyilakkal csökkenthető-növelhető 

értékdoboz jelenik meg amiben a rácsvonal szélessége található pixelben. A legördülő menü 

tartalmazza azt a nyolc kontrasztértékét amit a mérés tervezése során már meghatároztunk. 

Kiválasztva egyet közülük , a rácsalkotó-vastagság értéke a minimális 1 pixelre ugrik, és ezen 

érték növelésével meg tudjuk határozni a feloldást. Mind a nyolc kontrasztértékre elvégezve a 

mérést felállítható a CTF-görbe. 

A negyedik menüpontként szereplő CSF mérés (5.5. ábra – c) az előzőtől annyiban tér el, 

hogy a legördülő menüben itt az előre meghatározott rácsvastagság értékek vannak, a 

kontraszt pedig mindig nulláról indul a minimális kontrasztérzékenység meghatározására. 
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A következő, utolsó menüpont a programból való kilépés. Továbbá még egy rövid súgó segíti 

a program használatát. A program által generált rácsozatok a VII. mellékletben láthatóak. 

5.5. ábra A CSF és CTF tesztprogram menüpontjaihoz tartozó kezelőfelületek 
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6. Mérési eredmények kiértékelési módszerei 
 

 

6.1 Gamma kalibráció 
 

A gamma-görbék adják meg a DAC értékek és a monitor által sugárzott fénymennyiség 

kapcsolatát. Az összefüggés mérés útján való meghatározása a következő módon történik:   

 

- A monitor emissziós görbéje (6.1. ábra, IV. melléklet) – megadja a monitor RGB 

katódcsövei által sugárzott fénymennyiséget spektrális eloszlásban. Az egyes 

színcsatornák fénykibocsátása megegyezik a R, G és B görbék alatti 

területekkel: 

 

6.1. ábra : Az LG tipusú monitor emissziós görbéi 

 

- A fotométer detektorának karakterisztikája (6.2. ábra, III. melléklet)– A fotométer 

a látható fény tartományában integrálva méri a spektrális emissziót. A detektorok 

nem minden hullámhosszon érzékelnek azonos érzékenységgel, így a mérés 

folyamán ezt figyelembe kell vennünk. Ha megmérjük a monitor egyes 

csatornáinak a fényintenzitását, akkor a következő detektorkarakterisztikával 

módosult értékek jönnek létre: 
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6.2. ábra: Cosilux típusú fotométer érzékenységi karakterisztikája 

 

- A gamma görbe felvétele során a fotométerrel lemérjük mindhárom szín DAC 

értékeihez tartozó fényintenzitásokat. Így megkapjuk az I’R(DAC), I’G(DAC) és 

I’B(DAC) függvényeket. Ezek az értékek azonban a detektorkarakterisztikát 

követik, így korrekcióra van szükség. A korrekciós tényezők, az erdeti ismert 

maximális intenzitások illetve a deformált intenzitások hányadosával egyenlő: 
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- A valódi már korrigált gamma-görbéket  a következő módon számíthatjuk: 

 

   DAC'IKDACI RRR   

   DAC'IKDACI GGG   

   DAC'IKDACI BBB   

 

 

- A pontsorozatokra másodrendű regressziós görbét fektetve megkapjuk az 

intenzitásfüggvényt mindhárom színre: IR=f(DAC), IR=f(DAC) és IR=f(DAC),. A 

CSF és CTF programok által kijelzett relatív kontrasztokból és a rácsok 

kiindulószíneiből, a 3.1.-es táblázat b pontja szerint kiszámítható a rácsvonalak 

primereinek a DAC értéke, majd a fenti módszerrel a valódi, monitor által emittált 

intenzitás is. 

 

 

6.2 Színes rácsozatok mérési eredményeinek színérzeti kiértékelése 

 

Ha már ismerjük a monitoron megjelenített színek intenzitását, akkor elvégezhetjük két szín 

(konkrét esetben két rácsszín) különbségének meghatározását. A színkülönbség a méréseink 

esetében a színkontraszttal azonos mennyiség, hisz a rácsozatokat a színek eltérése alapján 

oldjuk fel. A színkülönbség-meghatározás alatt a színingerkülönbség meghatározását értjük, 

6.2 

6.3 
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hisz mi az érzeti és nem a fizikai színfeloldásra vagyunk kíváncsiak. Tehát a számítások ezen 

a ponton áttérnek a fizikai valóságból egy szubjektívebb „pszichikai mértékrendszerbe”. A 

transzformációkban használt függvények (pl. színmegfeleltető függvény), melyeket használni 

fogunk, empirikus módon kerültek meghatározásra, emberi színlátás-vizsgálatok útján. Ezek a 

transzformációk biztosítják, hogy csakugyan a megfelelő színérzeti értékek birtokába jussunk 

a kiinduló DAC értékek alapján. A továbbiakban a színérzetek különbözőségének két 

módszerét ismertetném: 

 

 

6.2.1 CIELAB színingerkülönbség meghatározás 
 

Ezek során a DAC-RGB rendszerből kell áttérnünk az CIE-xyz színrendszerbe. Első feladat 

az X, Y és Z színösszetevők kiszámítása. Ez a színmegfeleltető függvények (6.3. ábra, V. 

melléklet) segítségével történik. Ez a függvény azt jeleníti meg, hogy az X, Y, Z (R, G, B 

színekből származtatott) virtuális alapszínek milyen arányban való keverésével hozható létre 

egy adott spektrális szín. Ezek alapján a színösszetevők: 
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6.3. ábra: A CIE színmegfeleltető függvényei 

 

A színösszetevőket meg kell határoznunk mindkét rácsszínre, továbbá a színingerkülönbség 

számításához szükséges referenciaszínre, a fehérre (DACR,G,B=255) is. Az így a kiszámított 

mennyiségek a következő jelölést kapják: 

 

Színek 
X 

színösszetevő 

Y 

színösszetevő 
Z színösszetevő 

1. rácsszín X1 Y1 Z1 

2. rácsszín X2 Y2 Z2 

fehér Xw Yw Zw 

6.1. táblázat: A CIE Lab színkülönbség meghatározásához szükséges színösszetevők 

6.4 
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A CIELAB színingerkülönbségmérő rendszerben a Eab
*
 számmal jellemezük a 

színkülönbségeket. Normál színlátók esetében meghatározhatóak azok a határszámok, 

amelyek a színek szétválasztásához még szükséges színkülönbséghez tartoznak: 

 

Eab
*
 színmegkülönböztetési képesség 

<0,5 nincs 

0,5…1,5 alig tapasztalható 

1,5…3,0 észrevehető 

3,0…6 jó 

6…12 nagy 

6.2. táblázat: A CIE Lab színkülönbségek vizuális érzékelési képessége 

 

A Eab
* 

színingerkülönbség számításához újabb koordinátarendszer váltás szükséges. Az új 

színkoordinátarendszer az L*, a*, b* 3 dimenziós rendszer (6.4. ábra). Ebben az L*, egy adott 

szín világosság-eltérése a referencia neutrális színhez képest. A neutrális színnek a fehéret 

tekinthetjük, ennek okán számítottuk ki a fehér színösszetevőit. Az a* és b* koordináták, a 

mérendő szín és a referenciaszín, zöld-piros illetve sárga-kék tartalmi különbségét jellemzi. A 

koordináták számítása a következő: 

   L*=116(Y/Yw)
1/3

-16 

a*=500[(X/Xw)
1/3

-116(Y/Yw)
1/3

] 

b*=200[(Y/Yw)
1/3

-116(Z/Zw)
1/3

] 

 

6.4. ábra: A CIE  Lab színtér  

 

Ha a fenti átszámításokat elvégezzük mindkét színre, akkor hozzájutunk a L1*, a1*, b1*, L2*, 

a2*, b2* értékekhez. Ezekből különbséget számítva pedig rendelkezésünkre álnak a L*,  a* 

és b*, ami a két szín Lab koordinátákban kifejezett távolsága. A koordinátakülönbségekből a 

két koordinátapont közti távolságot, vagyis színingerkülönbséget számítva megkapjuk a   

Eab
* 
értéket. [5,7,26] 

 

 

 

 

 

6.5 
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6.2.2 Színingerkülönbség meghatározás PDT rendszerben 
 

A PDT színingertér származtatása hasonló a CIExyz rendszerhez, azzal a különbséggel, hogy  

a PDT rendszerben a színmegfeleltető függvények szerepét maga a szem érzékenységi pdt-

diagramja (1.6. ábra) veszi fel. Ennek megfelelően, az RGB-PDT transzformáció során a 

monitor színrendszeréből a retina receptorainak színterébe visszük át a színinformációt. Az 

előző (CIExyz) esetben ez a transzformáció a monitor és az agyban már kialakult inger közt 

történt. A PDT-térben definiált értékek (ponttávolságok) inger alapúak, így jól használhatóak 

a színkülönbségek a CIE-től eltérő megközelítésére.  

A PDT színingertérbe való áttérés során a Smith-Pokorny pdt érzékenységi görbét használtam 

alapul (VI. melléklet).  

A PDT rendszerbeli színösszetevőket a következő módon számítjuk: 

 

        dλλpλIλIλIP

750

350

BBGGRR    

        dλλdλIλIλID

750

350

BBGGRR    

        dλλtλIλIλI

750

350

BBGGRR  T  

 

 

Az ezekből előállított színkoordináták, amelyek a pdt színtérben elhelyezik a színt, a 

következő: 

 

TDP

P
p


 ;

TDP

D
d


 ;

TDP

T
t


  

 

A továbbiakban, a fenti színkoordinátákat két módon is kiértékelhetjük. A következőkben 

bevezetett színkontraszt a világosságkontraszthoz hasonló felfogásban jeleníti meg a 

színkülönbséget. A színingerkülönbség pedig érzeti alapú számítást tesz lehetővé: 

  
 

6.2.2.1 A színkontraszt számítás 

 

Két azonos világosságú felületet csak a színezet alapján különböztethetjük meg. Ennek 

a két színnek (adott esetben rácsszínnek) a PDT rendszerbeli koordinátái: C1(p1, d1, t1) 

és C2(p2, d2, t2). A két szín különbözőségére ebben a definícióban az 

intenzitáskontraszt definíciójához hasonlóan definiálhatjuk a színkontrasztot is: 

21

21
PDTC,

CC

CC
K




  

A két szín koordinátáit behelyettesítve a színkontrasztot a következőképp 

számszerűsíthetjük [37]: 

     

     221

2

21

2

21

2

21

2

21

2

21

PDTC,

ttddpp

ttddpp
K




  

 

 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 
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6.2.2.2 Színkülönbség számítás érzet alapon 

 

A PDT színtérben a színkoordináták, a szem által felfogott ingernek megfelelő értéket 

vesznek fel. Két rácsszín rendelkezik a C1(p1, d1, t1) és C2(p2, d2, t2) 

színkkordinátákkal, és távolságukkal jellemezhető a színingerkülönbség. Mivel a 

három színingerkoordináta közül a harmadik matematikailag sohasem független, az 

érzetkülönbséget a következőképp számíthatjuk.    

   221

2

21 ddppC   

 

A fenti módon számított színigerkülönbség alkalmas annak megállapítására, hogy a  

szemben mekkora minimális színezetkülönbség hoz létre színingerkülönbség érzetet. 

Ez az ingerküszöb normál színlátók esetében a Cnormál. 

Ha a fenti módszerrel egyaránt szeretnénk színtévesztők és normál színlátók 

színingerkülönbségét is számítani, akkor komoly hibába eshetünk. A színtévesztők 

eltolódott érzékenységi görbéi miatt ugyanis a színterük is különböző, hisz a 

színkoordináták származtatása az érzékenységi görbékkel történik. Azonban a  

színtévesztő eltolódott pdt görbéivel számítva a Cszíntév színingerküszöböt, 

összehasonlíthatjuk a Cnormál színingerküszöbbel. Mivel a színtévesztők receptorainak 

érzékenysége és a neutrális rendszerük nem sérült a normálokéhoz képest (csak a 

hullámhosszérzékenysége tolódott el), a két ingerküszöbnek azonosnak kell lennie. Ez 

esetben fennáll a feltételezés, hogy a két csoport színingerküszöbe azonos, csak a 

színtévesztőknél ezt nagyobb színkülönbség hozza létre. 
 

 

 

6.2.3 Színkontraszt meghatározás a monitor színterében 
 

A rácsozat csíkjainak DAC értékeiből a gamma görbe ismeretében számítható az egyes ágyúk 

intenzitása: 

   

       λIλIλIλ BBGGRR    

 

Az egyes ágyúk (maximális intenzitás melletti) spektrális emissziója ismeretében a rácsozat 

színeinek spektruma is számítható, de lényegében az adott színt a három független számmal 

jellemezni tudjuk.  Ez a kontrasztszámítási módszer csak azoknál a rácsozatoknál 

alkalmazható amelyek olyan, speciális színekből állnak, amelyek 2 független számmal is 

jellemezhetőek (piros-zöld, kék-zöld, kék-piros, sárga-türkiz). A két független szín viszonyát 

egy ügyes trükkel 1 paraméterre redukálhatjuk. A trükköt már jól ismerjük a XYZ-xy, PDT-

pd rendszerekből. Vegyünk egy példát a piros-zöld esetében, ahol a pirosságot -vel fogom 

jelölni: 

 

 
   



GR

R

GR

R

II

I


  

 

Innen már csak egy lépés, a hagyományos kontraszt definíciójának felhasználásával, a 

színkontraszt megalkotása: 

6.10 

6.11 

6.12 
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A színkontraszt ezen értéke 0-1 között mozog. Pozitívuma a definíciónak, hogy ebben a 

rendszerben számítva a színkontraszt-érzékenységet a normál színlátók és színtévesztők 

között az eltérés kimutatható. A definíció jól működik, és a mérés megfelelően érzékeny. 

 

 

6.3 Neutrális rácsozatok mérési eredményeinek kiértékelése 
 

Neutrális, azaz fekete-fehér rácsozatok esetében a mérőprogram relatív intenzitás-kontrasztján 

alapuló kiértékelés elegendőnek bizonyul, és nincs szükség érzeti transzformációra. Ennek 

magyarázata, hogy a mérések során a neutrális rácsozat két szélső (fekete és fehér) intenzitása 

minden mért személy esetében azonos volt. Az egyik rácsalkotó “szín” egy kevésbé szürke 

(RGBDAC(100,100,100)), míg a másik rácsvonal világosabb szürke volt 

(RGBDAC(200,200,200)). A kiértékelő CSF diagramokra tehát közvetlenül felvihetők a 

mérőprogram által megjelenített kontrasztértékek. 

 

 

6.13 
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7. A mérések kiértékelése 
 

7.1 Mért személyek és adataik 
 

A méréseken részt vevő személyek átlagéletkora 24,75 év figyelembe véve, hogy a szélső 

korhatárok 22 és 27 év voltak.   
 

No. Név Neme Életkor Visus 

N1 Törteli Eleonóra nő 27 J: -1D , B: -1D  korrigált 

N2 Vécsei József ffi. 25 J: -1D , B:-1,25    korrigált 

N3 Ladunga Károly ffi. 25 J:0 D , B:-0,25    nem korrigált 

N4 Antal Mónika nő 25 - 

N5 Németh Klára nő 25 - 

N5 Paulik Roland ffi. 24 - 

7.1. táblázat: Normál trikromátok adatai 
 

No. Név Neme Életkor Anomaloszkóp Színtévesztés típusa Visus Megj. 

SZ1 Rózsa Rudolf                                     ffi. 25 R/G: 48,5  Y: 14,0 Protanomál, öröklött Norm. Bátyja szintén 

SZ2 Horvát M. Norbert ffi. 25 R/G: 51,0  Y: 14,0 Protanomál, öröklött Norm.  

SZ3 Andócsi János ffi. 25 R/G: 53,0  Y: 15,0 Protanomál, öröklött Norm. Öcsse szintén 

SZ4 Andóscsi Róbert ffi. 22 R/G: 71,0  Y: 19,0 Protanotop, öröklött Norm. Bátyja szintén 

SZ5 B. Varga László ffi. 22 R/G: 15,0  Y: 15,0 Deuteranomal, öröklött Norm.  

SZ6 Krúdy Ádám ffi. 27 R/G: 55,0  Y: 15,0 Protanomál, öröklött Norm.  

7.2 táblázat: Színtévesztők adatai 

 

7.2 A relatív világosság bemérésének kiértékelése 
 

A 7.3.-as táblázatban a normál trikromátok (1. oszlop) és színtévesztők (2. oszlop) relatív 

világosságérzet bemérő tesztjein elért eredmények találhatók. A táblázatban található 

intenzitás értékek a mért DAC értékekből a gamma-függvények segítségével lettek 

átszámítva. A színtévesztők átlagának és szórásának meghatározásánál nem vettem 

figyelembe a SZ5-ös mérési adatot, ugyanis a színtévesztők között, ez az egyedüli 

deuteranomál eset a jellegéből fakadóan pont az ellentétes irányba torzítaná az eredményt. A 

deuteranomálok ugyanis a zöld intenzitást állítják magasabbra, mert ez a receptoruk mozdult 

el. A mi feladatunk pedig az, hogy a vörös túlzott mértékű beállítását mutatassuk ki, mivel 

többségében protanomál színtévesztőket mértünk.   

Az relatív intenzitás átlagokat a 7.1.-es ábrán láthatjuk oszlopdiagramban ábrázolva. Jól 

látható, hogy a balra elmozdult protosszal rendelkező színtévesztők jóval kevesebb zöldet 

álíítottak be, mint a normál trikromátok. Ez a beállítás megfelel a színtévesztési modelleknek, 

hiszen a protanomáloknak és a protanotópoknak az azonos világosságérzethez nagyobb vörös-

intenzitásra van szükségük, mint normál színlátóknak. 

 

mért 
személy 

zöld [rel.int.] vörös [rel.int.] 

 

mért 
személy 

zöld [rel.int.] vörös [rel.int.] 
Színtévesztéstí

pusa 

N1 0,1423 0,1526 SZ1 0,0981 0,1796 Protanomál 

N2 0,0595 0,1188 SZ2 0,0520 0,2931 Protanomál 

N3 0,0867 0,1003 SZ3 0,0484 0,1906 Protanomál 

N4 0,1546 0,1389 SZ4 0,1363 0,1259 Protanotóp 

N5 0,2142 0,2959 SZ5 0,1996 0,1278 Deuteranomál 

N6 0,0569 0,1796 SZ6 0,0428 0,2821 Protanotóp 

átlag 0,1190 0,1643 átlag 0,0755 0,2143 
 

szórás 0,0621 0,0700 szórás 0,0405 0,0714 

7.3. táblázat: A relatív világosság bemérésének mért adatainak átlaga és szórása 
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7.1. ábra: Vörös és zöld átlagos beállítási aránya normál színlátók és színtévesztők esetében 

 

 

7.3 Gamma-görbék felállítása 
 

A II. mellékletben található a monitoron végzett Gamma-vizsgálat jegyzőkönyve. A mérési 

sorozatot kétszer végeztem el, és az átlagolt értékekből kaptam meg a három primer DAC-

Intezitás hozzárendelését. A Gamma-függvényt (8.2.ábra) az ORIGIN 5.0 matematikai 

szoftver polinomiális illesztő eljárásával készítettem el. Ez alapján a gamma-görbék 

egyenletei: 

0,00688DAC103,75DAC106,58I

0,00380DAC102,74DAC107,20I

0,00438DAC102,56DAC104,66I
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A 7.2. ábrán a gamma-görbék fenti egyenlettel számított grafikonja látható. A gráfról 

leolvasható, hogy 255-ös maximális DAC értéken a zöld ágyú a sugároz legintenzívebben 

majd a zöldet a vörös és a kék követi. Tekintettel arra, hogy a láthatósági függvény (V()) 

értelmében a szemünk a zöldre a legérzékenyebb, és a monitor is a zöld tartományban sugároz 

a legintenzívebben, elfogadható a normál színlátók által beállított 1,58-as vörös/zöld arány. A 

vizsgált személy ugyanis a vörös intenzitás zöldhöz viszonyított másfélszeres beállításával  

kompenzálta a V() és a legintenzívebben sugárzó zöld ágyú által okozott erős zöld érzetet 

(7.1. ábra).  

 

7.1 
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7.2. ábra: Az LG 57i monitor gamma görbéi 

 

 

7.4 CSF mérések eredményei 
 

7.4.1 Neutrális rácsozatokkal végzett mérések 
 

A neutrális kontrasztérzékenységi vizsgálatok során közvetlenül a jegyzőkönyvekbe került 

kontrasztértékek alapján adom meg a CSF-görbéket. Ezek a relatív kontraszt értékek ugyanis 

intenzitás dimenziójúak és mivel a kontrasztváltoztatás a programon belül gamma-korrigálva 

van, ezek a értékek közvetlenül is a CSF-görbékre kerülhetnek.  

A 7.4.-es táblázatban az egyes térfrekvencián mért kontrasztérzékenységeket láthatjuk három 

esetben. Az első sor a normál színlátók érzékenységét a második és a harmadik sor a 

színtévesztők korrekció nélküli illetve korrigált adatait tartalmazza. Az egyes kontrasztértékek 

minden esetben átlagot képviselnek. Mégpedig a mérésben résztvevő 6-6 személy mérése 

alapján kapott adatok várható értékének formájában. A megállapított hat 

kontrasztérzékenységhez állítható tapasztalati szórás a kontrasztérzékenységi adatok alatt 

található.  

 

Térfrekvencia [vp/] 1 2 4 6 8 12 20 

 

NORMÁL SZÍNLÁTÓK KONTRASZTÉRZÉKENYSÉGE 

Programbeli relatív kontraszt 5,000 3,000 2,333 2,500 3,000 5,833 17,667 

Szórás 1,095 1,265 1,211 1,871 1,673 2,994 9,543 

 

SZÍNTÉVESZTŐK KONTRASZTÉRZÉKENYSÉGE 

Programbeli relatív kontraszt 6,667 3,167 2,667 2,333 2,667 5,167 14,000 

Szórás 2,658 1,169 1,211 0,816 1,033 2,639 9,359 

 

KORRIGÁLT SZÍNTÉVESZTŐK KONTRASZTÉRZÉKENYSÉGE 

Programbeli relatív kontraszt 6,000 2,833 2,167 2,500 3,167 8,833 21,500 

Szórás 2,280 1,329 0,983 0,837 2,229 5,601 14,816 

7.4. táblázat: A neutrális CSF mérés adatai 
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A táblázatban található három eltérő csoport két vonatkozásban is vizsgálható. Először is 

kíváncsiak vagyunk a normál trikromátok és színtévesztők közti összefüggésre. Majd pedig 

meg szeretnénk vizsgálni milyen hatással van a korrekciós szemüveg a színtévesztők 

kontrasztérzékenységére. 

 

 

7.4.1.1 Normál színlátók és színtévesztők összehasonlítása 

 

A 7.3. ábrán látható hogy nincs szignifikáns különbség a két görbe között, hisz a gráfok 

együttfutnak és a szórások is teljesen átlapolják egymást. Az eredmény nem meglepő, hisz 

neutrális rácsozat kontrasztérzékenységét vizsgáltuk. A fekete-fehér érzet kialakulásában 

mindhárom (protos, deuteros, tritos)) receptor azonos arányban részt vesz, tekintet nélkül arra, 

hogy egy receptor érzékenysége eltolódott-e vagy sem. Az inger nem spektrális-, hanem  csak 

intenzitásinformációval rendelkezik ennek köszönhetően a színtévesztők 

kontrasztérzékenysége nem különbözik a normál színlátókétól. A 20-as térfrekvencián 

érzékelt nagy különbség is a visusbeli eltéréseknek tudható be, hisz ekkor a kontrasztfeloldást 

már erősen befolyásolja például egy enyhe rövidlátás. A színtévesztők csoportjában senki sem 

viselt szemüveget és nem nyilatkozott arról, hogy tudomása van rövidlátásáról, épp ezért 

feltételezhető, hogy volt köztük ilyen rendellenességű személy. Főleg ha figyelembe vesszük 

hogy a másik csoportban három rövidlátó is volt.  

 

7.3. ábra: Normál színlátók és színtévesztők CSF-diagramjának az összevetése 

 

 

7.4.1.2 Színtévesztők összehasonlítása korrekciós szemüveggel és anélkül 

 

Felmerül a kérdés, mennyire romlik meg a színtévesztőknek a kontrasztérzékenysége (ami 

tulajdonképp azonos a normál színlátókéval), ha felveszik a korrekciós szemüveget. Mint 

majd látni fogjuk a korrekciós szemüveg javítja a színes érzékenységet, de ha nagy mértékben 

romlik a szemüveg felvételét követően a neutrális érzékenység akkor abba a hibába jutunk, 

hogy egy problémát kijavítottunk, de ennek eredményeként új zavar született. A 7.4.-es ábrán 

a korrigált és nem korrigált színtévesztők összehasonlítása látható. Ez alapján megállapítható, 

hogy a kontrasztérzékenység szerencsére nem romlott jelentős mértékben. Kivételt képez a 

két magasabb térfrekvencián történő mérés, a szórások nagyságát és átfedését tekintve ez az 
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eltérés nem mérvadó. Megállapítható tehát, hogy a korrekciós szemüveg tehát nem rontja a 

kontrasztérzékenységet kimutatható mértékben. 

 

7.4. ábra: Normál színlátók és színtévesztők CSF-diagramjának az összevetése 

 

 

7.4.2 Színes rácsozatokkal végzett mérések 
 

A CSF mérések során kapott relatív kontrasztértékekből, a már bemutatott átszámítás útján 

jutunk a három eltérő értelmezésű színkontraszthoz (-színkülönbözőséghez). Minden egyes 

CSF görbét ezért KC,PDT, KC,RGB és a *

ba,E  dimenzióban is be fogok mutatni. A két 

tesztcsoport három mérési sorozatának átlagait illetve szórásait a 7.5.-ös táblázat tartalmazza. 

A táblázat értékei segítségével a színes (vörös-zöld) CSF görbéket is két vetületben elemzem 

a neutrális CSF-ekhez hasonlóan. 

 
 

 Rácsozat térfrekvenciája [vp/] 

 1 2 4 6 8 12 20 

 

NORMÁL SZÍNLÁTÓK 

Észlelés *
ba,E színérzetkülönbség 

hatására 
1,181 0,580 0,656 0,789 0,864 1,469 4,710 

Szórás 0,568 0,412 0,366 0,257 0,344 0,585 3,810 

        

Észlelés KC,PDT színkontraszt hatására 2,075 1,098 1,323 1,620 1,932 3,019 8,625 

Szórás 0,769 0,366 0,599 0,762 0,866 1,059 3,982 

        

Észlelés KC,RGB színkontraszt hatására 0,074 0,042 0,048 0,059 0,075 0,114 0,294 

Szórás 0,043 0,018 0,035 0,035 0,048 0,053 0,136 

        

SZÍNTÉVESZTŐK 

Észlelés Ea,b színérzetkülönbség 
hatására 

1,821 1,226 0,918 1,254 1,505 1,909 5,553 

Szórás 0,862 0,598 0,510 0,919 0,715 0,708 4,321 
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Észlelés KC,PDT színkontraszt hatására 3,548 2,397 1,783 2,476 2,993 3,744 12,658 

Szórás 1,854 1,315 0,957 1,820 1,352 1,410 11,487 

        

Észlelés KC,RGB színkontraszt hatására 0,106 0,073 0,053 0,070 0,093 0,117 0,344 

Szórás 0,045 0,035 0,021 0,045 0,041 0,043 0,264 

        

SZÍNTÉVESZTŐK (korrigált) 

Észlelés *
ba,E színérzetkülönbség 

hatására 
1,194 0,949 0,592 0,823 0,897 1,601 5,028 

Szórás 0,475 0,404 0,237 0,491 0,575 0,775 2,985 

        

Észlelés KC,PDT színkontraszt hatására 2,259 1,591 1,090 1,409 1,751 3,271 10,976 

Szórás 1,139 0,421 0,414 0,683 0,981 2,043 9,843 

        

Észlelés KC,RGB színkontraszt hatására 0,072 0,043 0,032 0,041 0,050 0,101 0,296 

Szórás 0,039 0,008 0,020 0,022 0,025 0,066 0,268 

7.5. táblázat: A vörös-zöld rácsozatokkal mért kontrasztérzékenységi adatok, a térfrekvencia 

függvényében, három típusú kiértékelési módszerrel 

 

 

 

7.4.2.1 Normál színlátók és színtévesztők összehasonlítása 

 

A létrehozott diagramokból tapasztalható, hogy mindhárom módszer az elvárt karakterisztika 

szerinti eredményt hozott. Ezek szerint a normál színlátók kontrasztérzékenysége a vörös-zöld 

vonatkozásában jobb, mint a színtévesztőké. A két csoport várható értékeinek legnagyobb 

relatív különbözőségét a 7.4.-es és 7.5.-ös diagramon láthatjuk. Ennek a hasonlóságnak az 

alapja a két alkalmazott érzet alapú számítás lehet. Ha összevetjük ezt a két diagramot a 7.7.-

es ábrával azt tapasztalhatjuk, hogy a valódi RGB-színkontrasztkülönbségnél a szem nagyobb 

felbontásban érzékelte a színkontrasztot. 

7.5. ábra: Normál trikromátok és színtévesztők CSF-diagramja vörös-zöld rácsozatra, CIE-

Lab színkülönbség alapján 
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7.6. ábra: Normál trikromátok és színtévesztők CSF-diagramja vörös-zöld rácsozatra, pdt- 

színkontraszt alapján 

 

7.7. ábra: Normál trikromátok és színtévesztők CSF-diagramja vörös-zöld rácsozatra, az RGB 

színkontraszt alapján 

 

 

7.4.2.2 Színtévesztők összehasonlítása korrekciós szemüveggel és anékül 

 

A korrigált és korrigálatlan színtévesztők 7.5.-ös táblázat alapján alkotott  CSF-görbéi eltérést 

mutatnak mindhárom számítási módszerrel. A szórások viszont egyezést mutatnak. Ezzel 

sikerült kimutatnunk a szemüveg javító hatását. Sőt, ha összevetjük a korrigált értékeket a 

normál trikromátok eredményeivel, akkor az is megállapítható, hogy a színkontraszt-

érzékenységet a szemüveg által sikerült normál értékre hoznunk! Tehát a színtévesztő a 

szemüveg használatával közelítőleg a normál színlátók általi kontrasztérzékenységet 

produkálták. 
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7.8. ábra: Korrigált és korrekció nélküli színtévesztők CSF-diagramja vörös-zöld rácsozatra, 

az CIE színkülönbség alapján 
 

 

 

 

 

 

7.9. ábra: Korrigált és korrekció nélküli színtévesztők CSF-diagramja vörös-zöld rácsozatra, a 

PDT színkontraszt alapján 
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7.10. ábra: Korrigált és korrekció nélküli színtévesztők CSF-diagramja vörös-zöld rácsozatra, 

a RGB színkontraszt alapján 

 

 

7.4.3 A normál színlátók és színtévesztők színingerküszöbének az 

összehasonlítása 
 

A 6.2.2.2 fejezetben tárgyalt színingerküszöb számításnál a színtévesztők és a normál 

színlátók CSF-diagramjaiból származó adatokat használtuk fel. Mivel a színtévesztők 

többsége protanomál vagy protanotóp volt, ezért durva közelítéssel a protos 15 nm-es 

balratolódását tételeztem fel. Az színtévesztők CSF adatainak így átszámított C értékeit 

vetettem össze a normál színlátók C értékeivel. Az eredményt tartalmazó diagram a 7.11.-es 

ábrán látható: 

 

7.11. ábra: A normál színlátók és színtévesztők színingerküszöbének egyezése 
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Térfrekvencia [vp/] 1 2 4 6 8 12 20 

NORMÁL SZÍNLÁTÓK SZÍNINGERKÜSZÖBE 

C sz.i. küszöb 0,02306 0,01299 0,01478 0,01762 0,02240 0,03483 0,09644 

szórás 0,01084 0,00453 0,00815 0,00820 0,01061 0,01154 0,04430 

SZÍNTÉVESZTŐK SZÍNINGERKÜSZÖBE 

C sz.i. küszöb 0,02510 0,01695 0,01229 0,01629 0,02144 0,02712 0,08757 

szórás 0,01060 0,00703 0,00389 0,00965 0,00811 0,00730 0,06885 

7.6. táblázat: A színingerküszöbök összehasonlítása 

 

A diagramban a várható értékek a szórásokkal egyetemben jól átlapolják egymást, így 

megállapítható a két minta eredményeinek az egyezése. Ez a tény nem lephet meg minket, 

hisz a színtévesztők receptorai ugyanolyan abszolút ingerküszöbbel rendelkeznek, mint a 

normálok, csak a spektrális érzékenységük más. Ha végrehajtjuk a 15 nm-es eltolást akkor a 

spektrális érzékenységet visszatoljuk a normál helyzetbe és így a két CSF diagramnak meg 

kell egyeznie. Tehát a két csoport színingerküszöbe azonos, csak a színtévesztőknél ezt 

nagyobb színkülönbség hozza létre. 

 

 

7.5 CTF mérések eredményei  
 

7.5.1 Mérések neutrális rácsozattal 
 

A CTF mérések neutrális rácsozattal mért adatainak az összegzése a 7.7.-es táblázatban 

látható. A programbeli relatív kontraszt a 100-as és 200-as intenzitású RGB színekre 

vonatkozik. A kiértékeléseket hasonlóan a CSF-diagramokhoz itt is két aspektusban végezzük 

el.  

 

Programbeli relatív 
kontraszt 

60 25 17 12 8 5 3 

 

NORMÁL SZÍNLÁTÓK FELOLDÁSA 

Térfrekvencia [vp/] 20,758 19,822 17,364 15,608 13,039 10,638 7,727 

Szórás 3,223 4,255 3,658 1,209 1,917 1,774 2,445 

 

SZÍNTÉVESZTŐK FELOLDÁSA 

Térfrekvencia[vp/] 25,675 20,075 17,663 16,395 14,561 10,764 9,032 

Szórás 5,924 4,510 3,551 4,317 3,108 1,704 2,331 

 

KORRIGÁLT SZÍNTÉVESZTŐK FELOLDÁSA 

térfrekvencia [vp/] 23,763 18,456 16,453 14,170 13,006 10,523 6,984 

szórás 5,557 3,700 4,526 2,977 1,612 2,210 2,342 

7.7. táblázat: A neutrális  CTF mérések eredményei 

 

 

7.5.1.1 Normál színlátók és színtévesztők összehasonlítása 

 

Ezen összehasonlítás során azt tapasztalhatjuk, hogy a két csoport feloldása nem különbözik. 

Kivételt képez a 60-as kontraszton mért különbség. Azonban a szórások átlapolása miatt, ez 

az egy pontnyi eltérés nem jellemzi a két karakterisztika eltérését. 
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7.12. ábra: Neutrális CTF-diagram normál színlátók és színtévesztők görbéivel 

 

7.5.1.2 Korrigálatlan és korrigált színtévesztők összehasonlítása 

 

A korrigált és korrigálatlan állapotban mért CTF adatok között már komoly eltérést 

figyelhetünk meg (7.13. ábra). A CTF-diagramokban az Y tengelyen lefelé haladva egyre 

rosszabb a feloldás. Ezt figyelembe véve ebben az esetben a korrigált színtévesztők feloldása 

rosszabb a korrigálatlan színtévesztőkétől.  

Azonban a két gráf közti eltérés alapján nem szabad első látásra levonni a következtetésünket. 

A mérési eredményekből kitűnik, hogy az eltérések okozója főleg a SZ3-as személy által 

szolgáltatott adatok voltak. Az ilyen esetekben szükségesnek találtam szórásanalízist végezni. 

A 7.7-es fejezetben alkalmazott módszer, a fenti gyanúmat igazolta és nem mutatott a 

korrigált és a korrigálatlan színtévesztők CTF diagramja között szignifikáns eltérést.  Tehát 

méréseink alapján leszögezhető, hogy a neutrális rácsok feloldása tekintetében a korrekciós 

szemüvegnek  nincs negatív befolyása. 

 

7.13. ábra: Neutrális CTF-diagram normál színlátók és színtévesztők görbéivel 
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7.5.2 Mérések vörös-zöld rácsozattal  
 

A Színes CTF mérések mérései során a 7.8.-as táblázatban található értékeket elemezhetjük. 

A három kiértékelendő minta: a színtévesztők korrigált illetve korrigálatlan adatai, illetve a 

normál színtévesztők feloldási határértékei. A CTF mérések kiértékelése során is 

átszámítottam a programbéli relatív kontrasztértékeket, a *

ba,E , KC,PDT, és  KC,RGB értékekre. 

Így az egyes minták összehasonlítása során, az X tengelyen nem a relatív kontraszt fog 

szerepelni, hanem az átszámított kontrasztérték. 

 

NORMÁL SZÍNLÁTÓK 

Programbeli relatív kontraszt 60 25 17 12 8 5 3 
*

ba,E színérzetkülönbség 15,346 5,077 3,513 2,220 1,446 1,145 0,465 

KC,PDT  színkontraszt 26,239 9,249 6,198 4,164 2,826 1,818 0,918 

KC,RGB színkontraszt 0,764 0,333 0,232 0,158 0,109 0,072 0,036 

Normál színlátó által észlelt max. feloldás 

feloldás [vp/fok] 23,601 17,880 19,033 15,527 13,410 8,083 5,222 

szórása  5,182 4,0949 4,254 4,866 2,451 3,462 3,590 

 

SZÍNTÉVESZTŐK  

Programbeli relatív kontraszt 60 25 17 12 8 5 3 
*

ba,E színérzetkülönbség 7,605 2,109 1,515 0,982 0,614 0,388 0,220 

KC,PDT  színkontraszt 23,837 8,990 6,023 4,281 2,868 1,750 1,083 

KC,RGB színkontraszt 0,772 0,335 0,236 0,165 0,109 0,068 0,041 

 

Színtévesztők által észlelt feloldás max. feloldás 

feloldás  [vp/fok] 21,853 21,073 16,390 15,129 12,292 8,429 4,069 

szórása 3,540 3,502 4,699 5,098 2,601 3,645 3,554 

korrigált feloldás  [vp/fok] 23,601 19,668 16,858 12,827 12,041 8,083 3,598 

szórás 2,007 3,923 4,029 4,259 3,597 3,670 3,607 

7.8. táblázat: Vörös-zöld CTF mérések eredményei 

 

 

7.5.2.1 Normál színlátók és színtévesztők összehasonlítása 

 

A 7.14.-es ábrán látható csoportok görbéi nem fedik teljesen egymást, azonban a két 

tendencia azonos, így a két csoport feloldása azonosnak tekinthető. Ez a pdt-kontraszttal 

számított CTF diagram sem hozott hasonló eredményt a megfelelő összehasonlítást alkalmazó 

CSF eredményekkel, hisz ott a színtévesztők rosszabb kontrasztérzékenységet produkáltak a 

normál színlátóktól.  

A pdt kiértékelés melletti további kontrasztdefiníciókon alapuló kiértékelések diagramjai is 

hasonló eredményt mutatnak (VIII. melléklet). Ezért a levonható konklúzió színes rácsozatok 

esetében az, hogy a feloldás szempontjából azonos mindkét mintának az eredménye.   
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7.14. ábra: Vörös-zöld CTF-diagram normál színlátók és színtévesztők görbéivel 

 

 

7.5.2.2 Korrigálatlan és korrigált színtévesztők összehasonlítása 

 

7.15. ábra: Vörös-zöld CTF-diagram korrigált és nem korrigált színtévesztők görbéivel 

 

A korrekciós szemüveggel mért adatok sem okoztak meglepetést. A fenti ábrán, és a VIII.-as 

mellékletben található, a PDT melletti más színkontraszt-definíciók szerinti diagramok is 

azonosságot mutatnak a vizsgált minták között. Ez nagyon pozitív eredmény, hisz a színes 

feloldási határt ezek szerint nem rontotta a szemüveg használata, ellentétben a neutrális 

rácsozatoknál tapasztaltakkal.  
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7.6 A tesztek reprodukáhatóságának vizsgálata 
 

A méréseink folyamán felmerült az a kérdés, mennyire tekinthetők hitelesnek a méréseink. 

Hisz figyelembe kell vennünk azt is, hogy a mérési alanyaink nem objektumok voltak, hanem 

emberek. Ezek olyan szubjektív befolyásoltságokkal rendelkezhetnek, mint a fáradság, 

kedélyállapot, eltérő koncentrációs képesség. Ezért teljesen jogos az igény, hogy felmérjük, a 

méréseink mennyire ábrázolják hűen az adott személy vizuális képességeit. Ennek igazolására 

egy kiválasztott normál trikromáton háromszor elvégeztem az összes mérési sorozatot. A 

méréseket három különböző napon végeztem így modellezve a teljesen eltérő szubjektív 

viszonyokat. Az ezek alapján kapott adatokat statisztikailag két módon elemeztem.  

Először lássuk a relatív világosság bemérés adatait többszöri mérés alapján. A produkált 

beállítások a 7.9.-es táblázatban találhatók. A zöld illetve vörös beállítások várható értéke, és 

a szórása arra enged következtetni, hogy a relatív világosság bemérés megbízható és 

viszonylag pontos adatokat szolgáltat. 

 

 
vörös 

[DACR] 
zöld 

[DACR] 

1. mérés 180 159 

2. mérés 198 150 

3. mérés 179 146 

Átlag 185,7 151,7 

Szórás 10,7 6,7 

7.9. táblázat: Az N1-es mért személy relatív világosság beállításai 

 

A CTF és CSF görbék ismétlési képességét is megvizsgáltam. A három sorozat átlagait és 

szórásait mind a neutrális, és mind a színes kontrasztérzékenység, illetve a feloldási határ 

esetében ábrázoltam. A 7.16.-os és 17.-es diagramokon a koordinátákat nem számítottam át a 

szokásos mértékegységekbe, mivel most csak az adatok egyezőségét vizsgáljuk. Így a 

kontrasztértékek a számítógép relatív skálája alapján értelmezettek és a térfrekvencia is a 

monitor rácsvastagságaként szerepel.   

A 7.10.-es táblázatban a normál színtévesztőknél mért négy mérési sorozat adatait láthatjuk. A 

szórások és átlagok mellett feltüntettem, hogy a szórás hány százaléka a várható értékeknek. 

Ezeket az értékeket átlagolva 14,512 %-ot kaptam. Ez azt jelenti, hogy egy mérés 

ismétlésekor a mindenkori eltérés átlaga 15% alatti. Ez az érték a gépészetben elterjedt 10%-

os nézet másfélszerese, de figyelembe véve azt, hogy a méréseket embereken végeztük, ez a 

szám nem is olyan rossz. 
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7.16. ábra: A CSF mérések ismétlése során nyert diagramok 

 

 

7.17. ábra: A CTF mérések ismétlése során nyert diagramok  
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Neutrális CTF mérés 

Relatív kontraszt 60 25 17 12 8 5 3 

Rács- 
vastagság 
[pix] 

1. mérés 4 4 6 7 8 9 12 

2. mérés 6 6 7 7 8 8 12 

3. mérés 5 6 5 6 8 9 12 

átlag 5,00 5,33 6,00 6,67 8,00 8,67 12,00 

szórás 1,00 1,15 1,00 0,58 0,00 0,58 0,00 

szórás tartalma 
az átlagban [%] 

20,00 21,65 16,67 8,66 0,00 6,66 0,00 

 

Vörös-zöld CTF mérés 

Relatív kontraszt 60 25 17 12 8 5 3 

Rács- 
vastagság 
[pix] 

1. mérés 3 5 4 5 7 11 12 

2. mérés 4 5 7 8 9 10 13 

3. mérés 4 5 6 7 9 10 14 

átlag 3,67 5,00 5,67 6,67 8,33 10,33 13,00 

szórás 0,58 0,00 1,53 1,53 1,15 0,58 1,00 

szórás tartalma 
az átlagban [%] 

15,75 0,00 26,96 22,91 13,86 5,59 7,69 

 

Neutrális CSF mérés 

Rácsvastagság [pix] 90 50 25 16 12 8 5 

Relatív 
kontraszt 

1. mérés 5 4 3 3 2 8 11 

2. mérés 5 3 3 3 6 7 8 

3. mérés 4 3 3 4 5 6 8 

átlag 4,67 3,33 3,00 3,33 4,33 7,00 9,00 

szórás 0,58 0,58 0,00 0,58 2,08 1,00 1,73 

szórás tartalma 
az átlagban [%]    

12,37 17,32 0,00 17,32 48,04 14,29 19,25 

 

Vörös-zöld CSF mérés 

Rácsvastagság [pix 90 50 25 16 12 8 5 

Relatív 
kontraszt 

1. mérés 3 2 2 3 4 8 10 

2. mérés 3 2 2 5 6 7 14 

3. mérés 3 1 2 4 7 7 13 

átlag 3,00 1,67 2,00 4,00 5,67 7,33 12,33 

szórás 0,00 0,58 0,00 1,00 1,53 0,58 2,08 

szórás tartalma 
az átlagban [%]    

0,00 34,64 0,00 25,00 26,96 7,87 16,88 

 

Szórástartalmak átlaga [%] 14,512 

7.10. táblázat: Az N1 mért személy ismételt mérési sorozatainak adatai 

 

 

 

7.7 Statisztikai kiértékelések 
 

A kiértékelések során általában két minta közötti eltérésből vagy egyezésből vontuk le a 

követekeztetéseinket. Annak megállapítása, hogy a két összevetett görbe adatsora mennyire 

követi egymást, nem egyszerű feladat. 
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A munkát viszont megkönnyíti az, hogy az egyes görbepontok tapasztalati szórással és 

várható értékkel rendelkeznek így statisztikailag összevethetőek. Továbbá a két tendenciát 

eldöntendő adatsor nyolc elemből áll, így nem kell azt a kellemetlen feladatot felvállalnunk, 

hogy egyetlen értékből kelljen megbecsülnünk a két érték egymáshoz való viszonyát. 

A statisztikai vizsgálat során tulajdonképpen azt a hipotézist vizsgáljuk meg, hogy a két 

szórással rendelkező mérési adat várható értéke azonosságot mutat-e bizonyos valószínűség 

mellett. Ha mindkét mérés várható értéke azonos, akkor a két minta azonosnak tekinthető. Ha 

viszont a két minta várható értéke nem egyeztethető össze, akkor a mért csoportok közt 

szignifikáns eltérés tapasztalható. 

Két minta összehasonlítása esetén igen sok elemezhető adat áll a rendelkezésünkre. Először is 

rendelkezünk a kétszer hat személy szórással rendelkező mért átlagával. Ezeket az értékeket 

szórásanalízissel hasonlíthatjuk össze. A szórásanalízis ad választ a várható érték egyezésre 

illetve eltérésre. 

A szórásanalízist a két mintásra hétszer végezhetjük el, mivel ennyi az egy diagramban lévő 

pontok száma. Ezáltal hét választ kapunk az összehasonlítást illetően, és így nagy 

biztonsággal választ kapunk a hipotézisünkben szereplő kérdésre. 

A szórásanalízis statisztikai próbájaként a kétmintás eltérő szórású t-próbát használtam. 

Ennek során a két minta átlagából és szórásából képzett t paraméter értékét hasonlítjuk össze 

a választott statisztikai biztonságú kritikus (táblázati) értékkel. Ha a táblázati érték kisebb a 

számított értéknél akkor az eltérés szignifikáns. 

A számításokat a jelentősebb eltérést mutató CTF és CSF diagramokra végeztem el. Ezek a 

vizsgálatok a két színes CSF és  a korrekciós eltérést kimutató CTF összehasonlítások voltak. 

A kiértékelő táblázatok a IX. mellékletben találhatóak.  

A normál színlátók és színtévesztők CSF összehasonlításánál a hét értékből négy érték 

bizonyult szignifikánsan eltérőnek, így az előzőekben megállapított következtetések 

helytállóak voltak.  A korrekciós szemüveg CCSF-en kimutatott javító hatását is jól mutatja 

az, hogy öt esetben mérvadóan nagy az eltérés. 

A korrigált és korrekció nélküli színtévesztők CTF összehasonlítása, viszont nem mutatott 

eltérést a mért sorozat egy pontjában sem. 

A t-próbákat 85%-os statisztikai biztonsággal határoztam meg, a bevitt emberi tényező 

hatására való tekintettel. 

A többi összehasonlítás mind igen közeli átlagokat és nagy átfedést biztosító szórásokat 

tartalmaz. Ez alapján és előző CTF vizsgálatra alapozva is biztonsággal megállapítható 

ezekben az esetekben a minták várható értékének az azonossága. Ezáltal az egyezést 

feltételező hipotézisek is elfogadást nyernek. 

A statisztikai kiértékelések és a 7.6 fejezetben történt tesztek reprodukálhatóságának 

vizsgálata matematikailag is igazolják a méréseinket, a kiértékelési módszereinket és a 

feltételezéseinket.   
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8. Konklúzió  
 

 

8.1 A vizsgálatok eredményei 
 

A két csoporton elvégzett mérések CTF, CSF és relatív világosságérzet vizsgálatok voltak. A 

CSF mérések alapján kiderült, hogy a neutrális rácsozatok kontrasztérzékenységi küszöbe 

mind a normál színlátóknál és a színtévesztőknél is azonos. Ugyanez a vizsgálat színes 

rácsozat esetén különbséget tett a két csoport közt, ami szerint a főleg protanomál 

színtévesztők (vörös-zöld) kontrasztérzékenysége rosszabb a normál trikromátoknál. A 

feloldási (CTF) vizsgálatok kimutatták, hogy a színes (v-z) és neutrális rácsozatok feloldási 

határa megegyezik mindkét csoportnál. Tehát különbség csak a kontrasztérzékenységben van 

a két vizsgált minta között. 

A mérések kiértékelése során a színtévesztőknél használt korrekciós szemüveg igazolta 

jótékony hatását. A kontrasztérzékenység javult a vörös-zöld tesztábrás vizsgálatok során. 

Fontos eredménynek tekinthető, hogy a színtévesztők neutrális érzékenységét sem rontotta le 

a szemüveg.  

A vörös-zöld és neutrális rácsozatokkal elvégzett feloldási vizsgálatok nem mutatták ki a 

feloldási képesség gyengülését, a korrekciós szemüveget hordóknál. Tehát a szemüveg 

bevitele az optikai rendszerbe nem járt az optikai átvitel általunk mérhető jelentős 

romlásához.   

Tudomásul véve, hogy a szemüvegek nem az illető színtévesztőre illesztve lettek kiválasztva, 

beváltották a színtévesztőkre gyakorolt javító hatásukat. Ez a hatás a kontrasztérzékenység 

javulásában mutatkozott meg, a feloldási képesség megtartása mellett. 

A fenti eredmények igazolták a relatív világosságérzet bemérés helytállóságát, és 

használhatóságát. Az elemzésekből kiderült, hogy a színtévesztők a defektusuknak megfelelő 

világosság beállításokat alkalmaztak, a megfelelő statisztikai biztonsággal. 

A mérés ismétlési biztonságának 15%-os szórása jó alapot szolgáltat a vizsgálatok és azok 

eredményeinek elfogadására.  

 

 

8.2 Szerzett tapasztalatok és javaslatok 
 

A vizsgálatok során több ötlet is megfogalmazódott bennem, amire a mérések esetleges 

későbbi fejlesztése során oda kell figyelni. Tapasztalataim szerint a vizsgált egyének 

koncentrációja véges, és az 1 órás vizsgálat kissé megviseli őket. Emiatt törekednünk kell a 

még egyszerűbb kezelésű tesztek létrehozására, és a célirányos vizsgálatokra. Például a 6 

mérésből álló sorozatok 6-7 perccel megrövidítették volna a vizsgálatot, és nem biztos, hogy 

ez a kiértékelhetőség rovására ment volna. 

A rácsozatok felismerhetőségének a vizsgálatánál sokszor az volt a tapasztalatom, hogy a 

vízszintes rácsozatot jobban felismerték, mint a függőlegeset. Erről külön jegyzőkönyvet nem 

vezettem, de úgy vélem ennek elkerülése érdekében mindig azonos irányú rácsozatot kéne 

használni. 

Nagy mértékben segít a mérések során egy viszonylag új és kiváló minőségű monitor. Ez a 

méréseim során sajnos nem adatott meg, így sok panasz volt a foltos, inhomogén világosság-

eloszlású monitorra. 

Természetesen sokat segített volna az is, ha minden színtévesztő valóban a neki megfelelő 

szemüveget kapta volna. 

A fenti korrekciók új mérésbeli használata - véleményem szerint - növeli a mérés pontosságát 

és megbízhatóságát.       
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A mérések kiértékelésénél használt új színkontraszt definíciók helytállóan bizonyították a 

várható tendenciákat. Az is bebizonyosodott, hogy mindhárom általam használt színkontraszt-

meghatározás azonos eredményt hozott, és nem volt közöttük lényegi különbség az általuk 

szolgáltatott adatokat illetően.  

A 3.1.1 fejezetben bemutatott színes kontrasztmodulálási eljárásokból csak egyet, a 

célszíneset használtunk. További CTF és CSF mérések lehetősége rejlik a telítettségi és a 

világossági színkontraszt modulációkban is. A telítettségi modulációs módszerrel a 

cukorbetegség, a világosságival pedig a farkasvakság vizsgálható. A meglévő programokkal 

és vizsgálati rendszerrel ezek a mérések is lefolytathatóak és biztosan sok érdekes eredményt 

szolgáltatnának. 

 

 

8.3 Köszönetnyílvánítás 
 

A diplomatervem végén szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást és útmutatást, amit 

Dr. Wenzel Klárától kaptam. Sok köszönet illeti még Ladunga Károly doktoranduszt is, aki 

minden szinten részt vett a munkámban és minden igyekezetével a mérések sikerességét 

szolgálta. Ezenkívül köszönettel tartozom a Coloryte Rt.-nek a számítógépes háttér és egyéb 
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9. Summary of thesis 
 

 

At the Budapest Technical University’s Mechanical Engineering Faculty - Institute of Optics 

and Precision Mechanics a successful research to reveal the causes and the possible means of 

medical treatments of colour deficiency has been in progress for several years. The researches 

are lead by Dr. Klára Wenzel and Dr.György Ábrahám, and they have reached great successes 

in this really interesting branch of the science of chromatopsy. Among these scientific results 

there is the creation of correction glasses, which try to improve on the chromatopsy of colour 

deficients. 

These glasses correct chromatopsy in a way comforming to the colour defficient, and this has 

been demonstrated by different examinations. As colour deficients are likely to use the 

aforementioned correction glasses in computerized enviroments, it stands to reasons that we 

have to prove its improving effect with computer-tests too. The main goal of my degree 

project is to measure the different effects the glasses have on chromatopsy. I have performed 

the examination on colour deficients and normal trichromats too, to compare the results. 

To prove my conception I have examined the eye’s contrast sensitivity and resolution with 

coloured and neutral gratings. The coloured grating test have included colour-pairs 

determined by relative brightness matching, so we have succeded with compensating the 

diferring sense of brigthness of the two eximined groups. The measuring softwares (the 

grating generating programme and the relative brightness determining programme) are 

gamma-corrected, thus they take into measure the nonlinear emission characteristics of the 

CRT monitors. 

Beside the classic interpretation of the intensity-contrast the need to define the coloures 

contrast has emerged. For this end I have perforned the calculations with three novel 

definitions. The evaluations and comparisions was carried out with the help of CSF (Contrast 

Sensitivity Function) and CTF (Contrast Transfer Function) charts. 

Evaluating the datas of the normal trichromats and the colour deficients we have reached the 

following conclusions: 

 

 the contrast-sensitivity improving effect of the correction-glasses has been proved.  

 the glasses don’t impair the neutral-resolution and contrast-sensitivity 

 the colour-deficients and the normal trichromats have the same neutral-resolution and 

contrast-sensitivity. 

 The stimulus tresholds of the colour-deficients and the normal trichromats are the same, 

however, colour-deficients need a greater colour-difference to sens it  
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