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ABSTRACT 

ln the BME was developed a method to correct the human color dejiciency. This is a series of a special 
eyeglasses. The diagnosis was standing up based a monitor software named MMAM. lt was a virtual movement 
of a disk consist of red and green segments. Patients have stop the movement of the disk and the software was 
standing up the diagnosis. The calibration of this test was the task. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Az emberi színtévesztés korrigálására lett kifejlesztve a BME-n egy speciális szemüveg sorozat. A szem
üveg felírását egy diagnózis kell, hogy megelőzze. Ezt a diagnózist szolgálja a MMAM nevű monitoros teszt; 
amely egy látszólagos forgást végző piros-zöld szegmensekből álló korongot tartalmaz. A színtévesztő páciens a 
korong forgását megállítja, majd a szoftver felállítja a diagnózist. Ennek a tesztnek a munkapont beállítása 
képezte a feladatot. 
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1. LÁTSZÓLAGOS MOZGÁS MINIMALIZÁLÁSÁNAK MÓDSZERE 
(MINIMAL APP ARENT MOTION MEIBOD, MAM) 

Az MAM módszer egy animált tesztábrát felhasználó módszer, amely a világosság-észlelet különböző
séget látszólagos mozgássá transzformálja. A tesztszemélyek feladata mindössze az, hogy a látszólagos moz
gást a két egyeztetendő színinger fénysűrűségének változtatásával minimalizálja, létrehozva a két színinger vi
lágosság-észlelet azonosságát [ Anstis, 1]. 
A módszer legkönnyebben a fényreklámokból ismert ún. futófény effektussal írható le. A futófény legegy
szerűbb esetben egy lámpafüzérből áll, amelyben három (vagy négy) egymás utáni fázisban villantják fel 
egyszerre minden harmadik (vagy negyedik) izzót. A jelenséget az emberi látás (észlelés) látszólagos moz
gásként értelmezi és a világosság-ingert mozgásban lévőnek látja. Persze a „fény nem fut", a szemünk csak a 
világosság-inger terjedési irányát észleli és ezt rakja össze az agyunk mozgássá. 

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

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

28 EMT 



mozgás is balra fog történni. A világosság-észlelet egyezés ezek után a zöld fénysűrűség fokozásával, ezzel 
együtt a mozgás minimalizálásával érhető el. 

2. AZ MAM MÓDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE MMAM 
(MODIFIED MJNIMAL APPARENT MOTION METHOD) MÓDSZERRÉ 

t[s] 

Vorős 
(sötétebb) 

Világosság terjedesi iránya 

1 ...... 1 1 ' Világos sru·ga . ... 
Látszólas mozgás iránya 

1. ábra 

Vörös 
(•.rilágosabb) 

Zöld 
(sötétebb) 

' ' Világos sárga 

• • Látszólas mozgás iránya 

A MAM tesztábra látszólagos mozgásának mechanizmusa 

Az MAM módszer Anstis [1] mérései alapján történt számítógépes megvalósítása több nehézségbe ütkö
zött. Az eredeti rácsos szerkezetű vörös, zöld és sárga színingerekkel működő MAM módszerrel, a számítógép
re történő alkalmazást követően próbaméréseket végeztünk. Ezek a vizsgálatok a következő tapasztalatokat 
eredményezték: 

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

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

• Nehezen azonosítható látszólagos rácsmozgás. 

Világos körcikk látsiólagos forgásiránya 

Világ<Y.:I körcikk láts1.hlagos forgásiránya 

2. ábra 
A módosított MAM világosság-észlelet egyeztető módszer animációs lépései 

A problémák megoldására két olyan újítást végeztünk el a MAM módszeren, amelyek növelték mind a 
látszólagos mozgás észlelésének minőségét mind a vizsgálatok eredményének statisztikai megbízhatóságát. Az 
első nemkívánatos jelenség megszüntetésére a rácsalkotó téglalapokat körcikkekké alakítottuk, majd egy kört 
formáltunk belőlük (2. ábra). Az így módosított MAM (MMAM) tesztábra nem jobbra-balra mozog, hanem az 
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egyvonalú mozgásnál sokkal jobban azonosíthatóan forog (az óramutatóval egyezően vagy ellentétesen). A 
látszólagos mozgás effektusát, és a másik két hiányosságot is sokban segítette ez a lépés. 

A látszólagos mozgás minőségét viszont a következő módosítások befolyásolták döntő mértékben: 
• Az MAM módszer 2. és 4. lépésének a sötét és világossárga komponensét lecseréltük sötét és világos 

szürke körcikkekre. A változtatás azzal indokolható, hogy a látszólagos mozgás a világosságinger tér
beli mozgásával indukálódik ezért szükségtelen a közbelső lépésekbe kromatikus ingert (sárgát) he
lyezni. Ehelyett célszerűbb akromatikus szürkét használni, amely a világosság-identifikációt egysze
rűbbé és a szem számára követhetőbbé teszi. 

• Az eredeti MAM teszt 2. és 4. lépéseiben található sötét és világossárga szegmensek állandó fénysűrű
séggel rendelkeznek. A vizsgálat során azonban a tesztszemély, az egyik primer színinger fénysűrűsé
gét folyamatosan szabályozza, és gyakran előfordul, hogy az egyeztetni kívánt primerek közt nagy vi
lágosság-észlelt különbség alakul ki. Az is gyakori, hogy kis fénysűrűségű primerek kerülnek egyezte
tésre. Ilyen esetekben az egymást követő lépések olyan nagy dinamikát okoznak az animációban, 
amely az MAM teszt megoldhatóságát rontja. A jelenség a neutrális szegmensekre történő csere után 
is megmaradt, ezért a világos és sötétszürke körcikkek megjelenítését dinamikussá tettük. A sötét és 
világosszürke körcikkek a pillanatnyilag beállított zöld és vörös primer átlag fénysűrűsége alapján ge
nerálódnak a következő módszerrel: Lvi1ágos szürke=l ,2· [(LR+La)/2] ; Lsötét szürke=0,8·[ (LR+LG)/2]. Az át
lag fénysűrűségtől 20%-al eltérő dinamikusan változó szürke színingerek megszüntetik a nagy vilá
gosság-dinamikát tartalmazó villogást. 

3 A MMAM TESZT KALIBRÁCIÓJA 

A MMAM teszt segítségével elvégzett páciens mérések eredményei az alábbi táblázatban láthatóak. 
Megfigyelhető, hogy a kalibrálás előtti oszlopban a valós diagnózishoz (utolsó oszlop) két esetben is hamis di
agnózisok szerepelnek. Ennek az oka a műszer kalibrálatlansága volt. A hiba kiküszöbölése érdekében normál 
pácienseken mérési sorozatot vettünk fel a műszerrel. A mérési sorozat értékei alapján beállítottuk a műszer 
munkapontját. A beállítás (kalibrálás) utáni diagnózisok az utolsó előtti oszlopban láthatóak. Azokban az ese
tekben, amikor rosszak voltak a diagnózisok, a kalibrálás utáni oszlop már helyes diagnózisokat tartalmazott. 

1. táblázat 

MMam (színtévesztők) Kalibrálás Kalibrálás Valós diagnózis 
előtt után 

Név 1.mérés 2.mérés 3.mérés Átlag - - -
B. Zoltán 0,05 0,04 0,03 0,04 Deutan Deutan Deutan 
G. Zoltán 0,26 0,23 0,26 0,25 Pro tan Deutan Deutan 
S. László 0,94 0,83 0,83 0,87 Pro tan Pro tan Pro tan 
G. Máté 0,57 0,08 0,5 0,54 Normai Pro tan Pro tan 

S. Miklós 0,25 0,23 0,22 0,24 Deutan Deutan Deutan 
S. Tamás 0,24 0,22 0,21 0,22 Deutan Deutan Deutan 
B. Tamás 0,17 0,23 0,16 0,18 Deutan Deutan Deutan 
S. Áron 0,73 0,67 0,76 0,72 Pro tan Pro tan Pro tan 
H. Attila 0,76 0,76 0,76 0,76 Pro tan Pro tan Pro tan 
R. Máté 0,94 0,94 0,9 0,93 Pro tan Pro tan Protan 

M. György 0,26 0,23 0,23 0,25 Deutan Deutan Deutan 
Sz. Márk 0,39 0,42 0,38 0,4 Deutan Pro tan Pro tan 
M. Zsolt 0,23 0,23 0,24 0,23 Deutan Deutan Deutan 
T. József 0,27 0,25 0,27 0,26 Deutan Deutan Deutan 

O.András 0,9 0,9 0,9 0,9 Pro tan Pro tan Protan 
Sz. Marián 0,9 0,83 1,04 0,92 Pro tan Pro tan Pro tan 
0 . Levente 0,28 0,25 0,27 0,27 Deutan Deutan Deutan 

HIVATKOZÁSOK: 

[l] Anstis, S. M.: The Perception Of Apparent Movement. Phil. Trans. Roy. Soc. London B209, 153/168, 1980. 
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