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A színes látás; a színtévesztés; 

a színtévesztés korrekciója

A 4.rész tartalma:

1. Miért fontosak a színek?

2. Mi a szín?  (MSz 9620)

3. A szubtraktív színkeverés

4. Az additív színkeverés

5. A színtévesztés

6. A színtévesztés mérési módszerei

7. A színtévesztés korrekciója



Miért fontosak a színek?

A külvilág információit 

érzékszerveink 

közvetítik felénk:

1. Színes látás        90 %

2. Hallás                  6 %

3. Szaglás                2 %

4. Tapintás               1 %

5. Ízlelés                  1 %
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A színek segítik a biztonságos közlekedést



A színek gyönyörködtetnek



A színek fokozzák étvágyunkat



A színek segítenek eligazodni a világban



A színek erősen hatnak hangulatainkra



Az arc  színéből következtethetünk mások 

hangulatára



…és jellemére.



Mi a szín?  (MSz 9620)

• Fizika: a szín meghatározott 
hullámhosszúságú (380 nm-től 780 
nm-ig terjedő) fény.(„Inger”)

• Fiziológia: a szín a látás 
érzékszervében (a szemben) egy 
vagy több fénysugár által kiváltott 
ingerület.(„Ingerület”)

• Pszichológia: a szín a látószerv 
idegpályáin továbbított ingerületek 
által az agykérgi látóközpontban 
létrejött érzet. („Színérzet”)



A szubtraktív színkeverés

Fizikai jelenség.

A fény és az anyag kölcsönhatásai 

révén jön létre.



Színes szűrők színének szubtraktív keveréke

0( ) belépő fény spektrális 
energia eloszlása

1( ), 2( ) átmenő fény 
spektrális energia eloszlása

1( ), 2( ) szűrők spektrális 
transzmissziója

e( ) a két szűrő színének 
szubtraktív keveréke



Színes fény, színes felület és színszűrő színének 

szubtraktív keveréke



A színes fény spektrális energia eloszlása



A színes felületek spektrális reflexiója



A színszűrők spektrális transzmissziója



A f(l) színinger függvény a fényforrás, a színes felület 

és a színszűrő színének szubtraktív színkeveréke

A ( ) színinger függvényt 

• a fényforrás színe ( e( ) spektrális teljesítmény eloszlása), 

• a fényforrás által megvilágított színes felületek színe ( ( ) 

spektrális reflexiója) és 

• a fény útjába kerülő színszűrők színe ( spektrális 

transzmissziója) együttesen alakítja ki.

A színinger 

váltja ki a szemben a szín érzetet és végül agyunkban a szín 

érzékletet.



A szubtraktív színkeverés alapszínei

• Sárga: Y

• Lila: M

• Türkiz: C

Alapszínek:



Szubtraktív színkeverés a szubtraktív alap-

színekkel (példa)
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Szubtraktív színkeverés
A kétkomponensű szubtraktív alap színek keveréke 

egykomponensű lesz
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A CMY(K)  színrendszerek

Alapszínek: türkiz, lila, sárga;

cyan, magenta, yellow;  

C, M, Y.

K   a fekete szín (a szubtraktíven

kevert fekete szín nem eléggé sötét!)

A többi szín: Az alapszínek szubtraktív keveréke

Pl: Akvarell festés

Színes fametszetek, rézmetszetek



Az additív színkeverés

Pszichofizikai jelenség.

A szemünkben jön létre.



Az additív színkeverés: összeadás a szemben

• Időosztásos módszer  pl.: Maxwell-tárcsa

• Felületosztásosmódszer  pl.: Színes TV, 

színes fénykép

• Egymásra vetítés módszere



Az additív színkeverés

Alapszínek:

• Vörös: R

• Zöld: G

• Kék: B



Additív színkeverés
Az egykomponensű additív alap színek additív 

keverése kétkomponensű színeket eredményez 
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Az additív színkeverés törvényei

(Grassmann-törvények)

1. Bármely szín kikeveréséhez három független 

alapszín szükséges és elegendő

2. Az additív színkeverés folytonos

3. Az additív keverékszín színösszetevői csak az 

alapszínek színösszetevőitől függenek (a spektrális 

összetétel nem elsődleges fontosságú)



Az RGB színrendszerek

Alapszínek: vörös, zöld, kék, 

red, green, blue; 

R, G, B.

A többi szín: Az alapszínek additív keveréke

Pl: Színes TV, színes monitorok

Színes fényképezés



A metameria

A megvilágítás metameriája

Spektrálisan eltérő színeket bizonyos megvilágításban 

azonosnak látunk

A megfigyelő metameriája

Spektrálisan eltérő színeket egyes emberek azonosnak 

látnak



A színtévesztés



A civilizált világ férfi lakosságának 8 %-a, a nők 

0.5 %-a színtévesztő.

8%
6%
4%
2% Cruz-Coke (1970)



Több, mint 100 szakmában vannak 

hátrányos helyzetben a színtévesztők. Pl:

• Szobafestő és mázoló

• Kozmetikus

• Fodrász

• Sebészorvos

• Fogorvos

• Lakberendező

• Kirakatrendező

• Szakács

• Keramikus

• Gyógyszerész

• Pszichológus

• Nyomdász

• Számítógépes lap-

szerkesztő

• Térképész

• Vegyész

• Villanyszerelő

• Szőnyegszövő



Mit látnak a színtévesztők?

Keesebb színárnyalatot (a színdiszkrimináció hibája)

Festmény és egy színtévesztő által készített másolat



Mit látnak a színtévesztők?
Piros helyett zöldet vagy zöld helyett pirosat (a szín identifikáció hibája)

Festmény és egy színtévesztő festőművész által készített másolat



Rafael Madonna képét a színtévesztő festő az 

eredetinél nemcsak színeiben, de részleteiben 

is szegényesebben másolta le
Kevesebb részletet (a felodás hibája)



A színes látás legfontosabb jellemzői :

1.A szín diszkrimináció

Két, egymáshoz nagyon hasonló szín 
mgkülönböztetése

2.A szín identifikáció
A színek helyes megnevezése

3.A színes feloldás
Két, egymáshoz térben közel álló kép részlet 
megkülönböztetése a színbeli eltérések 
segítségével



A színtévesztők színes látásának jellemzői :

1.A szín diszkrimináció

Romlik; több millió színárnyalat helyett csak néhány 
százat tudnak megkülönböztetni. A barnát és a 
sötétzöldet általában összetévesztik. A halvány 
zöldet, a halvány rózsaszínt és a fehéret nem tudják 
megkülönböztetni.

2.A szín identifikáció
Romlik; az élénk, tiszta színeket felismerik, de a 
finom, pasztell színeket alig tudják megnevezni. 

3.A színes feloldás
Romlik, csak a sötét-világos kontrasztokat látják jól, 
a színes kontrasztokat nem. 



A színtévesztés oka



A csapok spektrális érzékenysége normál 

színlátás esetén

• Protos (L)

• Deuteros (M)

• Tritos (S)



A színtévesztők csapjainak 

hibás a spektrális érzékenysége:



A színtévesztés mérése

• Mindhárom jellemzőt meg kell vizsgálni

• Legalább két független mérési módszert kell 

alkalmazni



A színtévesztés mérése

Mérőműszerek 
• Anomaloszkóp

• PDT színlátás vizsgáló műszer 

Tesztek
• Pszeudoizokromatikus tesztek

• Szín megkülönböztető vagy sorba rendező tesztek

• Lantern teszt

• Diagnosztizáló Atlasz



Az anomaloszkópok

• Nagel-anomaloszkóp (Schmidt-Haensch)

• Heidelbergi anomaloszkóp (Oculus)

• HMC anomaloszkóp (Oculus) 

• TOMEY anomaloszkóp 



A Heidelbergi anomaloszkóp



Az anomaloszkópos mérés diagnózisa

1 normál színlátás

2 protanomália

3 protanópia

4 deuteranomália

5 deuteranópia

6 akromatopszia



A PDT 2000 műszer

Sokoldalú színlátás vizsgálat:

• Spektrum-színek 

bemutatása (szín 

identifikáció)

• anomaloszkópos mérés 

(szín diszkrimináció)

Számítógépes kiértékelés és 

diagnózis



A pszeudoizokromatikus tesztek

• Ishihara teszt (japán)

• Velhagen teszt (német)

• Dvorine teszt (amerikai)

• Rabkin teszt (orosz)



Ishihara teszt-ábrák

(Jogosítási vizsgálatok; csak azt lehet megállapítani, hogy 

színtévesztő valaki, vagy nem)



Szín megkülönböztető vagy sorba 

rendező tesztek

•Farnsworth D15 teszt

•Desaturated teszt

•Farnsworth-Munsell 100   Hue teszt 



A Farnsworth-Munsell 100 Hue teszt

(profi színszakemberek tesztelése)



A Farnsworth-Munsell 100 Hue teszt 

kiértékelése

1. Kör-diagramot kell 

rajzolni a csaknem 

100 adatról

2. Értékelni kell a hibák 

orientációját (a 

konfúziós vonalak 

irányát)

3. Összegezni kell a 

hibapontokat



Lantern (lámpás) teszt
(USA, Navy)

• Két 5 mm átmérőjű 
fényfolt

• 6 láb távolról kell nézni

• A fényfoltok színe piros, 
zöld vagy fehér és 
felváltva különböző 
világos

• Előre programozott 
sorrend, csak léptetni 
kell

• 2 tévesztés már nem 
megengedett



A színlátás vizsgáló Atlasz

• Pszeudoizokromatikus teszt

• Nem számokat vagy betűket kell felismerni, 

hanem „Landolt-C” ábrák irányát (független az 

olvasási képesség hibáitól) 

• Fokozatosan nehezedő ábrák; nemcsak a 

színtévesztés tényét, hanem a súlyosságát is 

meg lehet állapítani

• Külön sorozat vizsgálja a protos, a deuteros és 

a tritos hibáit – differenciál diagnosztika is 

lehetséges



Az L, M és S csapok tesztelésére kifejlesztett ábrák 

színei a confusio-vonalak mentén változnak.



A színtévesztés korrigálása

2 magyar szabadalom:

7. Ábrahám, Gy., Wenzel, K., Szappanos, J. : Method and 

optical means for improving or modifying colour vision 

and method for making said optical means, PCT-HU 

93/00045

8. Wenzel, K., Ábrahám, Gy. : Method and apparatus for 

determining spectral sensitivity parameters of colour

sensitive receptors in the eye, PCT/HU95/00009



A hibás spektrális érzékenység színszűrővel 

korrigálható:



A szűrő tervezése:

• Egy színszűrő hatása egy detektor spektrális 

érzékenységére:

S1 S

• Ahol S1 a detektor spektrális érzékenysége

színszűrő nélkül,

S a detektor spektrális érzékenysége a 

színszűrővel együtt, és 

a színszűrő spektrális transzmissziója

• Innen:

S S1



A hibás receptorok nem korrigálhatók 

külön-külön:



Megkeressük az optimális megoldást a 

korrekciós szűrő tervezésénél: 



Az optimalizálás eredménye:

tartományonként más-más receptor igénye szerint 

korrigálunk. (Nincs tökéletes, „csak” optimális 

megoldás!)



A színtévesztést korrigáló magyar találmány



VÉGE

a 4. résznek


