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Absztrakt: 

 

Vajon a színtévesztőknek, akik a különböző színeket nehezebben tudják megkülönböztetni, 
mint a normál színlátók, rosszabb a látási teljesítménye, mint a normál színlátóknak? 
Nehezebben tudják felismerni a különböző tárgyakat vagy a különböző személyeket? Vagy 
esetleg kialakul bennük egy olyan képesség, amely kompenzálja a gyengébb szín kontraszt 
érzékenységet? Esetleg a világosság kontrasztok iránti érzékenységük jobb, mint a normál 
színlátóké, vagy a képfeldolgozási funkciók tudják kompenzálni a színlátás hibáját? Egy 
összetett kísérlet sorozatot terveztünk meg a kérdés megválaszolására. Szemkamera 
méréseket végeztünk normál színlátó és színtévesztő személyeken. A szemkamera 
mérésekhez két féle vizsgáló ábra sorozatot készítettünk. Az egyik akromatikus (világos alapon 
sötét) pszeudoizokromatikus ábrákból, a másik színes (zöld alapon vörös) 
pszeudoizokromatikus ábrákból áll. Mindkét ábra sorozaton Landolt-C vizsgáló ábrákat 
ábrázoltunk. Az akromatikus sorozatban 10, a kromatikus sorozatban 16 ábra található. Az 
ábrák fokozatosan nehezedő sorrendben helyezkednek el. A sorozatok első ábráján nagy az 
akromatikus illetve a színkontraszt a Landolt-C ábra és a háttér között. Az első ábrán a Landolt-
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C szakadási helyét minden kísérleti személy könnyen felismeri. A sorozatok utolsó ábráján az 
akromatikus, illetve a szín kontraszt nagyon kicsi. Ezeken egyetlen kísérleti személy sem ismeri 
fel a Landolt-C szakadási helyét. A látási teljesítmény mérő-száma kísérleteinkben annak az 
ábrának a sorszáma, amelyen a kísérleti személy már nem tudja felismerni a Landolt-C 

szakadási helyét. Ez a számérték tulajdonképpen jellemző a kísérleti személy kontraszt 
érzékenységére. A kísérletek kiértékelésénél elemeztük a felismerés képességén kívül a 
kísérleti személy szemmozgásait is (Tobii X2 szemkamera). Az eredményeket loglineáris 
regresszióval értékeltük, Scheirer-Ray-Hare próba kombinálásával a szemmozgás adatok 
nemparametrikus jellege miatt. A normál látók a színes Landolt C ábrákat gyorsabban és 
kevesebb hibázással ismerték fel, mint a színtévesztők. A szürke ábrák vizsgálata során a 
színtévesztők viszont nagyobb sikerrel találták el helyesen a Landolt C ábra hiátusát, mint a 
normál látók, azonban ez az eredmény nem adódott szignifikánsnak 95%-os megbízhatóság 
mellett. Amennyiben együttesen vizsgáljuk a szürke és színes ábrákat, úgy a színtévesztők 
kisebb sikerrel találták el helyesen a Landolt C ábra hiátusát, mint a normál látók.
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Kutatási kérdéseink
Vajon a színtévesztőknek rosszabb a látási teljesítménye (pontosság, 
döntési idő), mint a normál színlátóknak? 

Színtévesztőknél kialakul egy olyan képesség, amely kompenzálja a 
gyengébb szín kontraszt érzékenységet? 

Esetleg a világosság kontrasztok iránti érzékenységük jobb, mint a 
normál színlátóké, vagy a képfeldolgozási funkciók tudják 
kompenzálni a színlátás hibáját? 
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1. A felismerés képességén túl a kísérleti 
személy szemmozgásait is rögzítettük Tobii
X2-60 szemkamerával.

2. Résztvevők: 90 fő, 43/47 férfi/nő 10 % 
színtévesztő

3. A szemkamera kijelzője sRGB szerint kalibrált 
(gamma=2.2, CCT=6500 K) CRT monitor, 
típusa Samsung SyncMaster 757 MB.

Kísérlet körülményei



Statisztikai módszerek

1. Melyik paraméter vagy kölcsönhatás szignifikáns? 
Az ábra x résztvevő x találat paramétereket loglineáris regresszióval 

értékeltük
2. A szemkamera változóira (ttff, ffd, fd, fc, vd, vc, ttfmc) mely 

paraméterek és kölcsönhatások hatottak szignifikánsan?
Scheirer-Ray-Hare próba (kétszempontos ANOVA nemparaméteres 

megfelelője, SRH)
3. A sikeres találatok hogyan változnak a színes és szürkeárnyalatos 

ábrák esetében normál látóknál és színtévesztőknél?
Túléléselemzés



1. Melyik paraméter vagy kölcsönhatás szignifikáns? 



Parameter Estimates

Effect Estimate Std. Error Z Sig.

résztvevő×találat× ábra 0,213 0,067 3,187 0,001

résztvevő×találat -0,073 0,067 -1,094 0,274

résztvevő×ábra 0,097 0,067 1,458 0,145

találat×ábra -0,281 0,067 -4,204 0,000

résztvevő 1,052 0,067 15,761 0,000

találat -0,483 0,067 -7,233 0,000

ábra -0,466 0,067 -6,975 0,000



2. A szemkamera változóira (ttff, ffd, fd, fc, vd, vc, ttfmc) 
mely paraméterek és kölcsönhatások hatottak 

szignifikánsan? (hiátus)



paraméter változó H p

résztvevő

Rank of ttff 13.01706 0.000309

Rank of ffd 5.012875 0.025159

Rank of fc 4.759644 0.029135

résztvevő×találat
Rank of fd 5.328447 0.02098

Rank of vd 5.165981 0.023033

résztvevő×ábra Rank of ttff 7.872739 0.005019

résztvevő×találat×ábra Rank of ttff 6.949243 0.008385



ábra

szürke színes

találat találat

nem igen nem igen

fd fd fd fd

Mean Mean Mean Mean

résztvevő

normál látók 1,80ab 0,58c 3,20d 0,84c

színtévesztők 2,86a,d 0,60c 1,99a,b,d 1,38b



3. A sikeres találatok aránya hogy változik a színes és 
szürkeárnyalatos ábrák esetében normál látóknál és 

színtévesztőknél?
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Ábrák sorszáma

Normál látó

Színtévesztő

A színes ábrák vizsgálata
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A szürke ábrák vizsgálata



Következtetések
 Szemkamera alkalmas színtévesztés vizsgálatára

 A fixációkat leíró változók (ttff, fc, fd, ffd) mutatták a legnagyobb 
eltéréseket a normál látók és a színtévesztők között

 A szürkeárnyalatos ábrákat a színtévesztők a normál látókkal azonos 
találati arányokkal ismerik fel.

 További lehetőségek:
 További színtévesztők bevonása, klaszterzésük a színtévesztés alapján

 További színtévesztési vizsgálatok adaptálhatóságának vizsgálata
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