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AGENDA 

• Kilka słów o zaburzeniach widzenia barw  

• Aktualnie wykorzystywane metody doboru 
kolorów do celów diagnozowania zaburzeń 
widzenia barw 

• Autorska metoda generowania par kolorów 
diagnostycznych 

• Podsumowanie 



 

 

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW  



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

• Klasyfikacja zaburzeń widzenia barw (zaburzenia 
wrodzone): 
– ze względu na ubytek zdolności percepcji kolorów: 

• monochromatyzm (monochromia) – całkowita* ślepota 
barw 

• dichromatyzm (dichromia) – całkowite nierozpoznawanie 
jednej z barw podstawowych (czerwonej, zielonej bądź 
niebieskiej) i jej odcieni 

• nieprawidłowy trichromatyzm (anormalna trichromia)  
- obniżenie percepcji nasycenia (w niektórych przypadkach 
także jaskrawości) jednej z barw podstawowych 



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

 

W przypadku każdego z wymienionych poprzednio 
typów zaburzeń możliwe jest dokonanie 
dokładniejszej klasyfikacji w zależności od 
brakujących lub nieprawidłowo działających 
komórek światłoczułych 



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

• dichromatyzm 
 klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków 

– protanopia 
forma zaburzeń widzenia barw czerwonej i zielonej. 

Osoby z protanopią (protanopowie) mogą mylić czerwienie z 
odcieniami czerni lub ciemnych szarości, dodatkowo nie są w 
stanie odróżnić odcieni fioletu, lawendy i purpury od różnych 
odcieni niebieskiego ze względu na obniżenie jaskrawości 
czerwonej składowej tych kolorów 

– deuteranopia 

– tritanopia 



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

• dichromatyzm 
 klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków 

– protanopia 

– deuteranopia 
forma zaburzeń widzenia barw zielonej i czerwonej/ 

osoby dotknięte deuteranopią mają podobne problemy z 
rozróżnianiem odcieni barw jak protanopowie, jednak bez 
anormalnego obniżenia poziomu jasności 

– tritanopia 



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

• dichromatyzm 
 klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków 

– protanopia 

– deuteranopia 

– tritanopia 
forma zaburzeń widzenia barw żółtej i niebieskiej, spowodowana 
zazwyczaj przez całkowity brak cyjanolabów. 

 



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

• Nieprawidłowy trichromatyzm 
 klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków 

– protanomalia 

– deuteranomalia 

– tritanomalia 

 



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

Klasyfikacja ze względu na typ nieprawidłowo 
funkcjonujących bądź nieobecnych w siatkówce oka 
czopków: 
• protan 

– protanomalia 
– Protanopia 

• deutan 
– deuteranomalia 
– deuteranopia 

• tritan 
– tritanomalia 
– tritanopia 

 



KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW 

 



 

AKTUALNIE WYKORZYSTYWANE  
METODY DOBORU KOLORÓW  
DO CELÓW DIAGNOZOWANIA  
ZABURZEŃ WIDZENIA BARW 



AKTUALNIE WYKORZYSTYWANE METODY 
DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW 

Aktualnie wykorzystywane metody zaburzeń 
widzenia barw możemy podzielić na cztery 
kategorie: 

• porównawcze 

• denominacyjne (lampowe) 

• pigmentowe 

• spektralne 



METODY PORÓWNAWCZE 

Przykład metody: panel D-15 Farnswortha-Munsella 

 

 

 

Metoda doboru kolorów:  
Badania z osobami 
dotkniętymi  
zaburzeniami widzenia 
barw   



METODY DENOMINACYJNE 

Przykład: lampa Wilczka 

 

 

Metoda doboru kolorów: BRAK (de facto) 
Barwy wykorzystywane w badaniu odpowiadają barwom  rzeczywistych świateł sygnalizacyjnych 
 
Badanie nie ma na celu wykrycia ewentualnego zaburzenia widzenia barw, ale sprawdzenie  
zdolności do rozpoznawania sygnałów 



METODY SPEKTRALNE 

Przykład: anomaloskop 

Metoda doboru kolorów:  
 
Równanie Rayleigha:  
R+G = Y 
(dla zaburzeń typu protan/deutan) 
 
Równanie Morelanda: 
B + G = C 
(dla zaburzeń typu tritan) 



METODY PIGMENTOWE 

Przykład: tablice Ishihary 

Metoda doboru kolorów: 
Praca z pacjentem (!)  
dotkniętym  
zaburzeniami 
widzenia barw 
 
Dodatkowe ograniczenie: 
Ishihara swoje tablice  
projektował 
przy użyciu farb pastelowych 



 

AUTORSKA METODA DOBORU KOLORÓW DO CELÓW 
DIAGNOSTYCZNYCH 



AUTORSKA METODA DOBORU PAR KOLORÓW 

Cechy: 

• Oparta o tzw. osie konfuzji 

• Duża liczba elementów sprawdzających 
poprawność rozpoznawania barw 

• Losowość 

• Możliwość szacowania siły zaburzenia 

 



OSIE KONFUZJI 

Osie konfuzji są znane od dawna – zostały po raz 
pierwszy zaobserwowane w 1855 przez Maxwella, 
który jednak mylnie twierdził (zgodnie z ówczesnym 
stanem wiedzy), że są one wspólne dla wszystkich 
osób posiadających zaburzenia widzenia barw.  
 
Koncepcja Maxwella została rozszerzona w 1892 przez 
Königa, który zauważył, że linie te są zbieżne  
(co ciekawe zrobił to w oparciu o dane pochodzące od 
zaledwie trzech osób dotkniętych zaburzeniami 
widzenia barw)  



OSIE KONFUZJI 

 



OSIE KONFUZJI 

Wykres chromatyczności CIE 1931 z naniesionymi osiami konfuzji dla zaburzeń widzenia 
barw typu a) protan b) deutan c) tritan  
(przy pomocy linii przerywanych oznaczono osie konfuzji wg Wyszeckiego i Stilesa,  
zaś linii wykropkowanych – wg Pokornego i Smitha, dodatkowo oznaczono przestrzeń barw 
sRGB oraz iluminant D65) 



OSIE KONFUZJI 

Obszar w przestrzeni barw sRGB wykorzystywany do diagnozowania zaburzeń widzenia barw.  
Linia pokazuje punkty wykorzystywane przez panel FM-100, szary obszar oznacza kolory 
wykorzystywane w tablicach pseudoizochromatycznych Ishihary. 

 

 



OSIE KONFUZJI 

Każdy z trzech rodzajów zaburzeń widzenia barw 
posiada tzw. główną oś konfuzji . 

 

Kolory umieszczone na tej osi są achromatyczne 
dla osób dotkniętym danym zaburzeniem widzenia 
barw, zaś kolory umieszczone na pozostałych 
osiach są postrzegane jako monochromatyczne  
(w odniesieniu do jednego z dwóch działających  
czopków) 



OSIE KONFUZJI 

Przeniesienie osi konfuzji do układu CIE Luv pokazuje 
dodatkowe zależności pomiędzy nimi: główna oś konfuzji dla 
zaburzeń typu protan jest prostopadła do osi konfuzji dla 
zaburzeń typu tritan.  

 

Dodatkowo prowadząc  ortogonalne linie  do każdej z 
głównych osi konfuzji (przechodzące przez punkt 
odpowiadający iluminantowi) możliwe jest zilustrowanie 
tzw. barw szczątkowych (ang. residual hues), które są 
postrzegane przez dichromatów w sposób zbliżony do osób 
z prawidłowym widzeniem barw  



OSIE KONFUZJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Główne osie konfuzji oraz odpowiadające im osie barw szczątkowych w układzie CIE Luv 
Linią ciągłą oznaczono główne osie konfuzji, linią przerywaną – osie barw szczątkowych.  
Na purpurowo oznaczono osie dla zaburzeń typu protan, na zielono – typu deutan, na niebiesko – 
typu tritan. Przyjęto następujące punkty neutralne: 493 nm (protan), 498 nm (deutan), 568 nm 
(tritan).  
Dodatkowo oznaczono przestrzeń barw sRGB oraz iluminant D65 

 



INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA 
ZABURZEŃ WIDZENIA BARW 

Istnieją również tzw. kolory neutralne, które 
powinny być odróżnialne (niekoniecznie  
poprawnie nazwane) przez każdego, bez względu 
na ewentualne zaburzenia widzenia barw. 

 

Lista takich kolorów została opracowana przez 
Kelly’ego w 1965. 



INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA 
ZABURZEŃ WIDZENIA BARW 



AUTORSKA METODA DOBORU KOLORÓW… 

Kwodlibety - pary kolorów trudnych bądź 
niemożliwych do odróżnienia przez osoby 
dotknięte zaburzeniami widzenia barw 

 

• detekcyjne – do określenia typu zaburzenia  

• klasyfikacyjne – do określenia rodzaju 
zaburzenia 



SPOSÓB GENEROWANIA PAR KOLORÓW 

• Po wybraniu koloru A (jako pierwszego koloru pary) 
o współrzędnych (x1,y1) dokonywane jest losowe 
przesunięcie tego punktu o wektor AB(±x, ±y) – 
kolor A’ o współrzędnych (x1±x,y1±y) staje się 
drugim kolorem pary.  

• Zarówno kolor A, jak i A’ muszą znajdować się w 
obrębie przestrzeni sRGB. Przesunięcie w dwóch 
wymiarach (nie tylko wzdłuż osi konfuzji, ale także 
w bok od niej) uwzględnia różnice w danych 
dotyczących osi konfuzji pochodzące z różnych 
badań 



SPOSÓB GENEROWANIA PAR KOLORÓW 

• Różnica percepcyjna (wzór 1) pomiędzy poszczególnymi barwami zależy od kategorii 
danej pary.  

 ∆𝐵𝑢𝑣 = (∆𝐿)2+(∆𝑢)2+(∆𝑣)2     (1) 
• Standardowo przyjmuje się następującą zależność dla wielkości różnicy percepcyjnej:   

– 0 <  ∆𝐵𝑢𝑣  < 1 – obserwator nie jest w stanie zaobserwować różnicy pomiędzy kolorami; 
– 1 <  ∆𝐵𝑢𝑣  < 2 – doświadczony obserwator jest w stanie zaobserwować różnicę pomiędzy 

kolorami; 
– 2 <  ∆𝐵𝑢𝑣  < 3.5 – niedoświadczony obserwator jest w stanie zaobserwować różnicę pomiędzy 

kolorami; 
– 3.5 <  ∆𝐵𝑢𝑣  < 5 – wyraźna różnica pomiędzy kolorami; 
– 5 <  ∆𝐵𝑢𝑣   – obserwator postrzega dwa odrębne kolory. 

• Bazując na publikacjach literaturowych oraz analizie kolorów wykorzystywanych w 
obecnie stosowanych metodach diagnostyki ślepoty kolorów, przyjęto, że ∆𝐵𝑢𝑣  musi 
mieć wartość ≥2 dla par detekcyjnych oraz >1 dla par klasyfikacyjnych 



SPOSÓB GENEROWANIA PAR KOLORÓW 

• Wygenerowane pary kolorów są przeliczane na wartości z przestrzeni RGB dwu-stopniowo: najpierw następuje 
konwersja z przestrzeni CIE Luv do CIE XYZ (przy pomocy zestawu wzorów 2), a następnie z CIE XYZ do RGB (przy użyciu 
zestawu wzorów 3). 

•  𝑢′ =
𝑢∗

13𝐿∗
+ 𝑢𝑛 (2a) 

•  𝑣′ =
𝑣∗

13𝐿∗
+ 𝑣𝑛 (2b) 

•  𝑌 =  
𝑌𝑛𝐿

∗(
3

29
)3, 𝐿∗ ≤ 8 

𝑌𝑛(
𝐿∗+16

116
)3, 𝐿∗ > 8

   (2c) 

•  𝑋 = 𝑌(
9𝑢′

4𝑣′
) (2d) 

•  𝑍 = 𝑌
12−3𝑢∗−20𝑣′

13𝐿∗
 (2e) 

•  𝑅 =
3,2406𝑋

100
+

−1,5372𝑌

100
+

−0,4986𝑍

100
 (3a) 

•  𝐺 =
−0,9689𝑋

100
+

1,8758𝑌

100
+

0,0415𝑍

100
 (3b) 

•  𝐵 =
0,0557𝑋

100
+

−0,2040𝑌

100
+

1,0570𝑍

100
 (3c) 

•  𝐶𝑠𝑅𝐺𝐵 =  
12,92𝐶, 𝐶 ≤ 0,0031308

1,055𝐶
1

2,4 − 0,055, 𝐶 > 0,0031308
 , 𝐶 ∈ (𝑅, 𝐺, 𝐵)  (3d) 

•  𝐶𝑠𝑅𝐺𝐵 = 255𝐶𝑠𝑅𝐺𝐵 ,     𝐶 ∈ (𝑅, 𝐺, 𝐵)  (4.3e) 



INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA 
ZABURZEŃ WIDZENIA BARW 

Przykładowe kwodlibety detekcyjne typu protan 



INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA 
ZABURZEŃ WIDZENIA BARW 

Przykładowe kwodlibety klasyfikacyjne typu protan 


