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Legfontosabb  információ  forrásunk  a  színes  látás;  környezetünk 
információinak 90-95%-a a színes látás útján jut el hozzánk. Az emberek 
azonban  nem  egyformán  jó  színlátók.  Az  európai  férfiak  mintegy  8%-a 
vörös-zöld  színtévesztő,  vagyis  vagy  a  vörös,  vagy  a  zöld  színérzékelő 
receptorainak működése eltér a normál színlátókétól. A jó színlátás pedig 
több  mint  100  szakma  gyakorlásának  és  a  közúti  forgalomban  való 
részvételnek  is  elengedhetetlen  feltétele.  A  színes  látás  mérésére  tehát 
széles körben szükség van. 

A  színes  látás  mérése  a  méréstechnikának  egyik  legnehezebben 
megoldható területe. Nehéz, mivel nem egy fizikailag létező mennyiséget 
(mint  pl.  súly  vagy  hosszúság)  kell  számszerűen  minősíteni,  hanem egy 
pszichofizikai  mennyiséget.  Ezt  csak különböző tesztekkel  vagy közvetett 
mérési  módszerekkel  lehet  megoldani.  A  legismertebb  teszt  az  Ishihara 
teszt. Ez pszeudoizokromatikus ábrák gyűjteménye (köznapi nevén „babos 
könyv”). Aki felismeri az összes ábrán a számokat, az jó színlátó, aki nem, 
az színtévesztő.  A színlátás  legismertebb mérőműszere  pedig  a Rayleigh 
által  felfedezett  anomaloszkóp.  Ez optikai  műszer,  amelynek látóterében 
monokromatikus  vörös  és  zöld  szín  additív  keverékét  kell  a  vizsgált 
személynek  úgy  beállítani,  hogy  azonos  színűnek  látsszon  egy 
monokromatikus sárga színnel. Aki a vörös színből igényel többet, annak 
feltehetőleg a vörös érzékenysége anomáliás, aki a zöldből, annak a zöld 
érzékelésével  lehet  probléma.  Ennek  alapján  diagnosztizálják  őket 
protanomálnak  (vörös  színtévesztőnek)  vagy  deuteranomálnak  (zöld 
színtévesztőnek).

Miért  van  szükség  új  mérőműszerre?  A Rayleigh  anomaloszkóp  mérési 
eredménye a színkeveréshez felhasznált vörös és zöld fény mennyiségének 
aránya.  Ebből  csak  arra  lehet  következtetni,  hogy melyik  receptor  lehet 
hibás, és milyen mértékben, de arra nem, hogy a hiba milyen természetű. 
Márpedig mi nemcsak mérni és megállapítani szeretnénk a színtévesztés 
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szomorú tényét, hanem kompenzálni a hibát, javítani a színlátást. Ehhez 
pedig  több  információra  van  szükség  a  receptorok  hibájáról,  spektrális 
érzékenységi karakterisztikájáról. 

Új  műszerünkben  ezért  nem  3,  hanem  5  monokromatikus  fényforrást 
alkalmazunk:  vöröset,  zöldet,  kéket,  türkizt  és  sárgát.  A  műszerben LED 
fényforrásokat  alkalmaztunk.  A  vizsgált  személynek  két  színkeverést  kell 
végezni: vörös, zöld és kék szín keverékét kell egyeztetni egyszer vörös és 
türkiz  keverékével,  egyszer  pedig  kék  és  sárga  keverékével.  A  mérés 
kiértékelése  a  színes  látás  matematikai  modellje  alapján  történik,  és 
eredményül nemcsak a színtévesztés típusát lehet meghatározni, hanem a 
vizsgált személy három receptorának spektrális érzékenységi görbéjét is. A 
műszer drótpéldánya már elkészült, és kifogástalanul működik. Jelenleg a 
mérési kísérletek folynak ép színlátókon és színtévesztőkön. A műszer igen 
érzékeny, az ép színlátók közötti kicsiny különbségek is kimutathatók vele. 

A műszer kalibrálását Avantes spektrofotométer segítségével végeztük el.

További terveink szerint legalább 50 ép színlátó személy többszöri mérését 
fogjuk elvégezni, és csak ezután térünk rá a színtévesztők mérésére. Mérési 
eredményeinket,  és  a  mérések  kiértékeléséhez  kidolgozott  matematikai 
színtévesztő modellt genetikai mérések alapján szeretnénk ellenőrizni.
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