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ERREFERENTZIAK

1. IKUSMENAREN PROZESUA
Ikusmenak fenomeno sinplea dirudi, begiak ireki orduko inguruan
ditugun objektuak ikus ditzakegu: semaforoak, loreak, pertsonak... Baina
errealitatea oso bestelakoa da, ikusteko dugun gaitasuna sekuentzia
konplexu baten ondorioa baita. Ikusmenaren pausoak aztertzeko, adibide
bat erabiliko dugu: kalean gaude eta Xabier, gure lagun mina, ikusten
dugu. Egoera horretan oinarrituz, ikusmenaren sekuentzia honako hau
litzateke:
1) Eguzkiaren argia Xabierrengan
islatzen da eta gure begira iritsi.
2) Gure erretinan pertsona baten
irudia sortzen da.
3) Erretinako ikusmen-hargailuek
seinale elektrikoak sortzen dituzte.
4) Seinale elektriko horiek ikusmennerbioaren bitartez garunera iristen
dira.
5) Garunaren ikusmen-kortexean
prozesatzen da informazioa.
6) Xabier hautematen dugu.

1.irudia: ikusmenaren prozesuaren sekuentzia

2. IKUSMEN-SISTEMAREN ANATOMIA
Zentzumen oso garatua eta konplexua da ikusmena. Begiak
inguruko argia hartu (energia elektromagnetikoa), eta kornea, begi-ninia
eta kristalinoa zeharkatu ondoren, erretinan dauden ikusmenhargailuetara bidaltzen du, gero informazio hori garunean prozesatua
izan dadin. Baina sekuentzia hori gerta dadin, ezinbestekoa da
ikusmenaren osagaien funtzionamendu aproposa. Horrenbestez, gaiari
buruz zertxobait gehiago jakiteko, ikusmen-sistemaren osagai nagusiei
buruz eta horien funtzionamenduaz jardungo gara ondoko lerroetan.

2.1. Mintz esklerotikoa
Begiaren kanpoaldeko estalki zuria da.
Mintz horrek egitura esferikoa du (2-2,5 cm-ko
diametroa duen esfera da) eta garezurraren
barrunbe batean dago; oso elastikoa eta
sendoa da. Bi funtzio betetzen ditu: forma
ematen dio begiari eta estali egiten du.

2. irudia: mintz esklerotikoa

2.2. Kornea
Begiaren aurrealdean, mintz esklerotikoa aurrerantz zabaltzen da,
eta leiho garden bat irekitzen du; kornea da leiho garden hori. Kornearen
funtzio nagusiak honako hauek dira: inguruko argia hartzea eta begia
kanpoko erasoetatik babestea. Begiaren aurrealdean dagoenez, eguzkiak
erre egin dezake, edo zakarren bat sartuz gero, kalte egin diezaioke
korneari.
Kornearen deformazioek astigmatismoa eragiten dute; hots, kornea
arrunt bat biribila da, baina astigmatismoa duen kornea koilara baten
antzekoa da, eliptikoa eta normala baino sakonagoa; hori dela eta,
astigmatismoa duten pertsonek lauso ikusten dute.

3. irudia: kornea normala

4. irudia: astigmatismoa duen kornea

2.3. Irisa
Oro har, pertsona baten begiari behatzen
diogunean, koloretako eraztun batek erakartzen du
gure arreta. Irisa da eraztun hori, eta irisaren
barnean begi-ninia dago.
5. irudia: irisa

Korneatik begira sartzen den argi kantitatea kontrolatzea da
irisaren funtzioa, eta, horretarako, uzkurtu edo zabaldu egiten da. Argia
handia denean, irisa uzkurtu egiten da (begi-niniak 2 milimetroko
diametroa izan arte uzkurtu daiteke); argia ahula bada, aldiz, irisa
zabaldu egiten da (begi-niniak 8 milimetroko diametroa izan arte zabaldu
daiteke).

6. irudia: iris uzkurtua

7. irudia: iris zabaldua

Baina argia ez da irisaren diametro-aldaketen zergati bakarra,
beste zenbait egoerak ere efektu bera eragin dezakete. Esate baterako,
adi gaudenean ahalik eta informazio gehien lortzeko asmoz, irisa eta
betazala zabaldu egiten dira. Hain
ezaguna da fenomeno hori, ezen saltzaile
onak fenomeno horretaz baliatu izan baitira
erosleek produktuan duten interesa
ezagutzeko. Esaterako, jadea saltzen
zuten txinatarrek bazekiten bezeroaren
irisa zabaltzeak produktua gustuko zuela
adierazi nahi zuela, eta egoera hori
saihesteko,
erosleak
eguzkitako
betaurrekoekin joaten hasi ziren merkatura
(ikus Grzib eta Quiros, 2004).
8. irudia: jadea

1. taula: irisaren uzkurtzea eta zabaltzea azaltzen duten zenbait arrazoi (ikus
Caballo, 2000)

Zergatiak

Azalpena

Argiaren aurreko erreflexua

Argiaren intentsitatea handitzen denean,
irisa uzkurtu egiten da, eta argiaren
intentsitatea gutxitzen denean, aldiz,
zabaldu.

Adi egotea edo erlaxaturik egotea

Adi gaudenean, irisa zabaldu egiten da
eta erlaxaturik gaudenean, uzkurtu.

Alkohola

Alkoholak zabaldu egiten du irisa
(portzentajearen arabera, gehiago edo
gutxiago zabalduko da).

Sexu-lehentasuna

Sexualki erakargarriak diren estimuluen
aurrean zabaldu egiten da irisa.

Besteen irisaren tamaina

Iris
zabaldua
duten
estimuluek
(pertsonak, argazkiak...) besteen irisa
zabalarazten dute.

Informazioa prozesatzea

Problemen konplexutasuna
ahala, zabaldu egiten da irisa.

handitu

Erantzun motorra

Erantzun motor bat ematean, zabaldu
egiten da irisa.

Herstura edo estualdia

Normala baino zabalduago egoten da
irisa.

Irisaren kolorea

Kolore argiko irisak kolore ilunekoak
baino gehiago zabaltzen eta uzkurtzen
dira.

Irisaren pigmentazioa (kolorea) oso garrantzitsua da begira sartzen
den argia murrizteko: kolore ilunek kolore argiek baino hobekiago
betetzen dute funtzio hori; esate baterako, kafe-koloreak urdinak baino
eragozpen handiagoa jartzen dio argiari begi barrura sartzeko. Hori dela
eta, lurralde eguzkitsuetako biztanleak kolore iluneko irisarekin jaio ohi
dira, eta hain eguzkitsuak ez diren lurraldeetako biztanleek, berriz, iris
argiak eduki ohi dituzte.

9. irudia: lurralde eguzkitsu bateko biztanlea

10. irudia: lurralde ez-eguzkitsuren
bateko biztanlea

2.4. Begi-ninia
Esan berri dugun bezala, irisaren barnean dago begi-ninia, eta
beraren bidez sartzen da argia begiaren barrura. Orduan, begi-niniari

begiratuz gero, zer dela eta ez dugu ikusten begiaren barne-egitura
osoa? Hodi luze baten antzekoa delako, eta edozein hodi luzeren barrura
begiratuz gero, zaila da amaieran dagoena ikustea, normalki hondo iluna
ikusten baita. Hori gutxi ez balitz, norbaiten begi-niniari behatzeko haren
aurrean jartzen bagara, begi-ninia argiztatzen duen energia
elektromagnetikoaren sarrera oztopatzen dugu, itzala egiten diogu, eta
horrek ere gure asmoa zaildu egiten du.
2.5. Kristalinoa
Begi-niniaren atzealdean dagoen leiarra
da. Geruza anitzez osaturik dago, tipula
bezala, eta, adinean aurrera egin ahala, gehitu
egiten dira geruzak. Objektuak fokatzea da
leiar horren funtzioa: irudiak fokatzeko,
muskulu ziliarrek uzkurtu edo zabaldu egiten
dute leiarra.

11.irudia: kristalinoa

Urrun dauden objektuak ikusteko, kristalinoak, muskulu ziliarrei
esker, itxura laua hartzen du, mehetu egiten da.
Gertu dauden objektuak ikusteko, berriz, kristalinoa, muskulu
ziliarrei esker, kurbatu egiten da; hau da, loditu egiten da.
Irudiak fokatzeko gaitasunaren arabera, hiru ikusmen mota bereiz
daitezke:
Emetropia edo begi normala: begia guztiz biribila izaten da, eta,
ondorioz, urruneko nahiz gertuko objektuak normaltasunez
fokatzeko gai izaten dira ikusmen mota hori dutenak.
Hipermetropia: normala baino zapalagoa eta luzeagoa izaten da
begia, eta, horren ondorioz, itxura laua eta mehea izaten du
kristalinoak. Hori dela eta, urruneko objektuak erraztasunez
fokatzen dituzte, eta gertukoak zailtasunez hipermetropia dutenek.
Urruneko ikusmena deitzen zaio.
Hipermetropiaren antzekoa da presbiterian/presbizia (presbis
hitzak grekoz zaharra esan nahi du). Urrunera gertura baino hobeto
ikusten duten aitona-amonen ikusmen-mota da. Lehen esan
bezala, adinean aurrera egin ahala, kristalinoaren geruzak gehitu
egiten dira eta, ondorioz, zahartzaroan gaztaroan baino lodiagoa
da kristalinoa. Uzkurtzea zailagoa da muskulu ziliarrentzat, eta
kristalinoa zapal geratzen da.

Miopia: normala baino motzagoa eta zabalagoa izaten da pertsona
miopeen begia, eta, ondorioz, kurbatua eta lodia izaten da
kristalinoa. Hori dela eta, erraztasunez fokatzen dituzte hurbileko
objektuak, eta zailtasunez urrunekoak. Gertuko ikusmena deitzen
zaio.
Miopia hereditarioa dela aldeztu izan bada ere (populazioaren %
20k izaten du), irakurtzen pasatzen den ordu kopuruarekin
erlazionatu zuen miopia Young-ek (1981). Ikerketa bat egin zuen
tximuekin: jostailu txiki batzuk ematen zizkien, eta tximuek jolastu
nahi bazuten, aurpegitik 50 cm-ra jarri behar zituzten jostailuak.
Hiru urte pasatu ondoren, tximuak miopetu egin zirela ikusi zen.
Antzeko zerbait gerta daiteke ordenagailuaren aurrean edo
irakurtzen orduak ematen dituzten pertsonekin, hau da, urrun
dauden objektuak fokatzen jardunez gero, atsedenaldirik gabe,
miopia gara dezakete irakurle horiek.

12. irudia: miopiaren prebentziorako
gomendioak

Miopia edo hipermetropia duten pertsonek maiz izan ohi dute
buruko edo begiko mina, gertuko edo urruneko zereginetara
egokitzeko kristalinoak egin beharreko ahalegin bereziak eragiten
baitu asaldua. Hipermetropeek gertura ikusteko egin behar dute
ahalegin berezia, eta, miopeek, aldiz, urrunera ikusteko.
Azkenik, argia erretinara irits dadin, kristalinoak gardena izan behar
duela aipatu behar da. Begi-lausoak lesio edo gaixotasun baten eraginez

sortzen dira, eta argiari pasabidea oztopatzen diotenez, pertsonaren
ikusmenaren galera eragiten dute.

13. irudia: kristalino gardena

14. irudia: kristalino lausoa

2.6. Erretina
Begiaren barneko atzealdean dago. Erretinan gertatzen da
ikusmena prozesatzeko lehenengo etapa, hor baitaude foto-hargailuak
(ikusmenaren hargailuak), hots, konoak eta bastoiak. 120 milioi bastoiz
eta 6 milioi konoz osaturik dago giza erretina.
Bastoiak: argi gutxiko egoeretan ikusteko balio dute.
Konoak: argitasun handiko egoeretan ikustea ahalbidetzen dute.

15. irudia: begia

16. irudia: erretina

Max Schule-k 1860ko hamarkadaren hasieran egindako zenbait
ikerketari esker, zera jakin da (ikus Coren, Ward eta Enns, 1999):
Gaueko animalien erretinek bastoiak besterik ez dute, esate
baterako
hontzen
erretinek.
Ikusmen
eskotopikoa
edo
iluntasunerako ikusmena deritzo.
Bizimodua egunez egiten duten animalien erretinek konoak
besterik ez dute; adibidez, katagorrien edo usoen erretinek.
Ikusmen fotopikoa edo argitasunerako ikusmena deritzo.
Bai gauez, bai eta egunez ere, aktibo dauden erretinak konoz eta
bastoiz osaturik daude, tximuenak, arratoienak edo gizakienak,
besteak beste. Azken sailkapen horren kasuan, pertsona batek
bastoirik ez izateak edota horiek behar bezala ez funtzionatzeak
itsutu egingo luke gauez, eta konoen gabeziak edo funtzionamendu
okerrak, aldiz, egunezko itsutasuna eragingo lukete.

17. irudia: ikusmen eskotopikoa, fotopikoa edo bi ikusmen motak dituzten animaliak.

Laburbilduz, kornea, begi-ninia eta kristalinoa zeharkatu ostean,
erretinako hargailuetara iristen da argia (energia elektromagnetikoa) eta
hor transdukzioa gertatzen da; hots, garunak interpreta dezakeen energia
elektriko bihurtzen da energia elektromagnetikoa. Gero, informazioa,
ikusmen-nerbioan barrena, ikusmenaren kortexeraino iristen da, eta han
interpretatzen da.

18. irudia: ikusmenaren prozesua

Ikusmen-sistemaren atal guztien funtzionamendua normala bada,
ikusmen-sistemari esker, objektuen mugimendua, kolorea, distira, forma,
kokapena, sakontasuna eta beste hainbat nolakotasun bereizi ahal
izango ditugu. Horri esker, objektuak ezagutzeko gai izango gara edota
gertakizunen aurrean erantzun egokiak emateko ahalmena izango dugu.
Baina, ikusmen-sistemaren atalek edo atalen batek behar bezala lan egin
ezean, gure hautemateak oso bestelakoak izan daitezke.
19. irudia: hainbat koloretako elastikoak

Orain arte ikusi dugun bezala,
ikusmenaren gaia oso zabala da, baina
hemendik aurrera ikusmenaren esperientzia
bakar bati jarriko diogu arreta: koloreak
hautemateari.
Izan
ere,
gai
hori
arrakastatsua izan da ikertzaileen artean,
eta interesgarria izaten jarraitzen du. Esate
baterako, oso kontuan hartzen da
produktuaren kolorea publizitatean, kolore
bakoitzak sentipen subjektibo bat eragiten
du: hotza, beroa, garbitasuna eta abar (ikus
Matlin eta Foley, 1996). Ergonomian ere
kontuan hartzen dira sentipen eta
pertzepzio horiek: bulego bateko hormen
kolorea erabakitzerakoan, lanerako argi
mota aukeratzerakoan eta beste kasu
askotan (Gómez-Cano, 1994; Lillo, Collado,
del Valle eta Sánchez, 1995). Kirolean ere funtsezkoak dira koloreak,
kolore bateko edo besteko elastikoa izateak taldekideei erraztu edo zaildu
egiten baitie kideak eta hondoa bereiztea (Gálvez, 2004). Bestalde,
hainbat lanbidetarako pertsonak aukeratzeko garaian, funtsezko tresnak
dira koloreak hautemateko testak, arlo horretan urritasunen bat izateak
eragin ditzakeen ondorioak direla-eta; itsas armadako, hegazkintzako eta
trenbideetako langileak hautatzeko, esaterako, ezinbestekoak dira
aipaturiko testak (Pardo, 2000).
Azken batean, koloreak hautemateak aberastu egiten du
eguneroko bizimodua eta biziraupena erraztu; eta Askotariko sentipenak
eragiteaz gain, jarraian aztertuko ditugun zenbait ekintza azkarrago eta
modu eraginkorragoan egitea ahalbidetzen du.

3. KOLOREAREN GARRANTZIA
3.1. Koloreak hautematearen funtzioa
Zergatik ikusten dugu koloretan? Besteak beste, objektu bat
besteetatik errazago bereizteko. Hosto eta belarren artean dauden

fruituak identifikatzeko garatu zen primatearen eta gizakiaren ikusmen
kromatikoa (Mollon, 1989; ikus Matlin eta Foley, 1996). Koloreak ikusi
ezin dituzten pertsonentzat zaila da masustak biltzea (masustak eta
hostoak bereizteko ukimenaz baliatzen dira), edota txakur marroi bat
hosto ilunen artean bereiztea.

20. irudia: sagarrak eta loreak koloretan eta kolorerik gabe

Koloreak hautematea garrantzitsua da izakion biziraupenerako.
Baina esan beharra dago ugaztun gehienak (adibidez, txakurrak eta
katuak) eta gizakien ehuneko txiki bat koloreekiko itsuak direla eta hala
ere bizirik jarraitzen dutela. Koloreak hautemateak bizimodua errazten du,
baina koloreak hauteman ezin dituztenak beste xehetasun batzuetan
oinarritzen dira objektuak bereizteko, objektuen ehunduran eta egituran,
usainean eta abarretan. Koloretan ez ikustea zer den ulertzeko oso
interesgarria da Sacks-en Antropologo bat Marten liburuko (2002)
“Kolorearen ikusmena galdu zuen margolariaren istorioa” izena duen
kapitulua irakurtzea, eritasun neurologiko baten ondorioz koloretan
ikustetik zuri-beltzean ikustera pasatzen den margolari bat bere ingurura
nola birmoldatzen den azaltzen baitu.

3.2. Koloreen sailkapena
Zer da kolorea? Maiz entzuten ditugu honako hauen antzeko
adierazpenak «goxoki gorria nahi dut» edo «bainujantzi hau laranja da»,
kolorea objektuen propietate bat balitz bezala. Baina koloreak berez ez
dira existitzen, objektuek berez ez dute kolorerik, gure hautematearen
emaitza baino ez da kolorea.

Ikusmen-sistemaren atalean azaldu genuen bezala, giza begiaren
sentikortasunak hautematen duen espektro elektromagnetikoaren zati
gisa defini dezakegu argia. Eta giza begia sentikor da 400 nm-tik 700 nmrako uhin-luzeretan. Uhin-luzera bakoitzak kolore-sentipen bat eragiten
du, eta horren ondorioz hautematen ditugu guk koloreak (ikus Lillo, 1993,
1999; Matlin eta Foley, 1996).
Horrenbetez, eguzki-izpien argiari esker, edota argi artifizialaren
bidez, ikusmen akromatikotik ikusmen kromatikora pasatzen gara.
Adibidez, eguzkia irten aurretik esnatu eta etxeko leihotik begira jarriz
gero, ongi definitu gabeko forma gris batzuk ikusiko ditugu. Eguzkia irten
ondoren, berriz, grisak ziruditen zuhaitzak berde hautemango ditugu,
edota grisak ziruditen autoak, gorri, urdin, hori eta abar ikusiko ditugu.
Gauza bera gertatuko zaigu etxeko gela ilun batean sartzen garenean,
ongi definitu gabeko forma ilunak hautemango ditugu, baina argia piztuz
gero, bestelakoa izango da hautematea.
Argiaren intentsitatea handitzen denean gertatzen da pertzepzioaldaketa hori, bastoien bidez ikustetik konoen bidez ikustera pasatzen
garelako. Giza begiak konoz eta bastoiz osaturiko erretinak ditu, eta horri
esker, ongi ikusten dugu bai eguneko argitasunean, bai eta gaueko
iluntasunean ere. Izan ere, erretinako bastoiek intentsitate baxuko argia
hautematen dute (ilargipean, gela ilun batean... dugun ikusmena), eta
erretinako konoek, aldiz, intentsitate altuko eta ertaineko argia
hautematen dute (argi naturala edota artifiziala dagoen lekuetan dugun
ikusmena). Animalia askok begiko erretinetan ia bakarrik konoak edo,
maizago, bastoiak dauzkatenez, egun-argiz edo gau ilunean baino ez
dute ikusten. Egun-argiz aritzen diren animaliek konoz bakarrik osaturiko
erretinak dituzte, eta, horiei esker, elikagai izango dituzten intsektuak eta
bestelako animalia txikiak harrapatzeko ikusmen zorrotza dute. Animalia
gautarren erretinak, aldiz, bastoiz osaturik nagusiki, ilunpean ikusteko
prestaturik daude.
Orain arte esandakoaren arabera, kolore akromatikoak eta kolore
kromatikoak daude. Zuria, beltza eta grisa dira akromatikoak, eta morea,
urdina, gorria, berdea, horia, laranja, arrosa eta marroia, besteak beste,
kromatikoak.
Kolorearen esperientzia azaltzeko, hiru dimentsio hartu behar dira
kontuan (ikus Goldstein, 1999; 2006): ñabardura, saturazioa eta distira.
Hiru dimentsio horiek nahastean lortzen dira kolore guztiak.
Ñabardura: “kolore kromatikoa” esapidearen sinonimoa da.
Suhiltzaileen kamioia ikusten dugunean, kamioiak kolore gorria
duela esan ordez, kamioiak ñabardura gorria duela esan beharko

genuke, azken hori baita zuzenena. Baina eguneroko bizitzan,
kolore gorria duela esaten dugu, eta guk ontzat emango dugu.
Saturazioa: kolore baten purutasuna adierazten du. Kolore
puruenek ez dute kolore zuriaren edo beltzaren arrastorik, eta
horretan oinarriturik, saturazio maila altuena dutela esaten da.
Gainerako koloreak argiagoak edo ilunagoak direnez, saturazio
maila baxuagoa dute. Beraz, hortik ondoriozta daiteke kolore
puruarekin zuria edo beltza nahasiz gero, kolore horren gama
berean milaka tonalitate lor daitezkeela.
Saturazioaz hitz egitean, etxeko horma pintatzeko kolore bila
dabilen norbait etor dakiguke burura. Margo-dendara joan eta
saturazio anitzeko koloreen paleta eskaintzen die. Horma lehen
aldiz edo osorik margotu nahi badu, ez du arazo handirik izango,
baina horman duen orbain bat estaltzeko asmoz joan bada, zaila
izango du tonalitate bera aukeratzea.
Distira: objektu bati iristen zaion argiaren intentsitatearen eta
objektuaren saturazio mailaren araberakoa izango da. Hots,
argiaren intentsitatearen eta objektuaren ezaugarrien arabera
hautematen dugu objektu batek distira gehiago edo gutxiago egiten
duen. Adibidez, zenbat eta zuri gehiago gehitu kolore puru bati,
orduan eta distiratsuago hautemango da.

21. irudia:
kolorearen
kono
bikoitza.
Ñabardura, saturazioa eta distira
adierazten dira sistema honen bidez.

Zenbat kolore hauteman ditzakegu? 200 ñabardura bereiz
ditzakegu, ñabardura horietako bakoitzean 500 distira mota, eta
ñabardura bakoitzak 20 saturazio maila eduki ditzake. Orduan, 200 x 500
x 20 = 2.000.000 kolore hauteman ditzakegu (Gouras, 1991).

Jendeari koloreak izendatzeko eskatzea da zenbat kolore
hauteman ditzakegun ikertzeko beste bide bat. Bide horretatik, 7.500
kolore-izen lortu dira (Judd eta Kelly, 1965). Baina horiek ere gehiegi
direla eta, kolore gutxi batzuetara murriztu dute sailkapena ikusmen
kromatikoa ikertu duten zientzialariek. Aurrerago ikusiko dugun bezala,
argiaren kasuan, gorria, berdea eta urdina dira oinarrizko koloreak, eta
hiru horien nahasketatik sortzen dira gainerako kolore guztiak.
Pigmentuei eta pinturei dagokienez, magenta, zianea/lapis lazulia eta
horia dira gainerako koloreak sortzeko behar direnak.

22. irudia: zirkulu kromatikoa

3.3. Koloreak hautematea
Isaac Newton-ek XVIII. mendean egindako ikerketei esker jakin
dugu argi-uhin batek prisma bat zeharkatzean, argi-uhina kolore anitzetan
deskonposatzen dela. Hori dela eta, Newtonek esan zuen eguzkiaren argi
zuria kolore guztien batuketaren emaitza dela. Teoria hori frogatzen duen
fenomeno natural bat da ostadarra. Argi-uhinak euri tantak zeharkatzean,
euri tantek prismaren funtzioa betetzen dute: lehenago zuri hautematen
zen argia kolore anitzetan deskonposatzen da eta ostadarra agertzen da.

23. irudia: argia euri tanta zeharkatzean

24. irudia: ostadarra

Newtonen ikerketak beste hainbat ikerketa eragin zituen, eta
ondorengo ikertzaileek frogatu
zuten
kolore
bakoitzaren
sentipena argi-uhinaren luzera
jakin bati zegokiola. Hau da,
luzera desberdineko argi-uhinez
osaturik dago argia, eta argi-uhin
horiek
dira
gure
ikusmenera/begietara
iristen
direnak. Argi-uhinen luzeraren
arabera izaten dugu kolore baten
edo bestearen pertzepzioa. Beraz,
argi-uhin baten luzera ezagutuz
gero,
badakigu
zer
kolore
hauteman daitekeen haren bidez :
25. irudia: Newtonen prisma eta argiaren
deskonposizioa
26. irudia: uhinen luzera

2. taula: argi-uhinen luzera eta ñabardura

nm
400-450
450-500
500-570
570-590
590-620
620-700

ñabardura
Morea
Urdina
Berdea
Horia
Laranja
Gorria

argi-uhina
Laburra
Laburra
Ertaina
Ertain-luzea
Luzea
Luzea

Eguzkiaren argia eta argi artifiziala zuzenean iristen dira gure
begietara, haietara begiratzen badugu; baina inguruan ditugun objektuek
islatzen dute gure begiek jasotzen duten argi kantitate handiena. Argiuhinak xurgatzen eta islatzen dituzten pigmentuez osaturik daude

inguruko objektuak. Beraz, argi-uhinaren zati bat edo argi-uhin osoa
xurga dezake objektu batek, eta xurgatzen ez duen argi kantitatea da,
hain zuzen, objektu horretan islatzen dena eta subjektuaren
ikusmenera/begietara iritsiko dena.
Adibidez,
belarra
berde
hautematen dugu argi zuriaren
uhin gorriak eta urdinak
xurgatzen dituelako eta uhin
berdeak islatzen dituelako.
Edo limoia hori hautematen
dugu argi zuriaren uhin urdinak
xurgatu eta gorria eta berdea
islatzen dituelako.
27. irudia: nahasketa kengarriaren adibideak

4. KOLOREEN NAHASKETA
Koloreak nahasteko erabiltzen dugun moduaren arabera, kolore bat
edo beste hauteman daiteke. Argiak, pigmentuak eta pinturak nahas
daitezke, eta emaitza desberdina da bata edo bestea nahasten den.
Argiaren oinarrizko koloreak gorria, berdea eta urdina direla esaten
da. Zergatik? Kolore horiek proportzio egokian nahasiz gero, gainerako
kolore guztiak sortzeko gai direlako, eta proportzio berean nahasiz gero,
kolore zuria sortzen dutelako. Argirik gabe, berriz, beltza lortuko genuke
(ikus Lillo, 1993, 1999).
Argiaren koloreak bikoteka eta proportzio berean nahasiz lortzen
dira argiaren kolore sekundario deritzenak. Gorria eta berdea nahasiz
horia sortzen da; berdea eta urdina nahasiz ziane kolorea sortzen da; eta
gorria eta urdina nahasiz magenta kolorea sortzen da.
Bestelakoa da pigmentuen eta pinturen kasua. Pintura gorria,
berdea eta urdina nahasten badira, emaitza ez da pintura zuria. Pintura
gorriak argi zuriaren kolore berdea eta urdina xurgatzen ditu eta kolore
gorria islatu; pintura berdeak gorria eta urdina xurgatzen ditu eta berdea
islatu; pintura urdinak, azkenik, gorria eta berdea xurgatzen ditu eta
urdina islatu. Hori horrela izanik, oinarrizko hiru koloreak nahasten badira,
elkar xurgatzen dute eta kolore beltza (edo oso iluna den kolore bat) da
emaitza.
Orduan, pigmentuen bidez koloreak lortzeko sistema beste bat da.
Argiaren bigarren mailako koloreak (horia, zianea eta magenta)
proportzio egokian nahasiz lortzen dira gainerako koloreak.

4.1. Nahasketa kengarria
Nahasketa gehigarria baino maizago gertatu ohi da nahasketa
kengarria. Horren adibide tipikoa pintura-nahasketak dira. Pintura-kolore
bakoitzak argi-uhin batzuk xurgatzen (kentzen) ditu eta beste batzuk
islatzen, hori dela eta hautematen dugu kolore bat edo beste.
Adibidez, guztiok nahasi ditugu noizbait pintura horia eta urdina,
eta pintura berdea lortu. Urdina eta horia nahastean berdea lortzen da, bi
pinturek islatzen dutelako kolore berdearen hautemateari dagokion argiuhinaren zati bat/zatia.
Horrenbestez, pintura-nahasketa kengarriaren arabera, horia eta
zianea nahastean kolore berdea lortzen da; horia eta magenta
nahastean, laranja; magenta eta zianea nahastean, morea; eta kolore
guztiak nahastean, beltza (ikus Lillo, 1993, 1999; Matlin eta Foley, 1996).

28. irudia: horiaren, zianearen eta magentaren
nahasketa kengarria.

Nahasketa kengarriaren beste adibide bat da inprimagailuak
inprima dezakeen irudia. Inprimagailuek kolorezko hiru kartutxo izaten
dituzte, bata magenta, bestea horia eta hirugarrena zianea, eta hiru
kolore horien nahasketatik sortzen dira gainerako kolore guztiak. Kolore
bati beste bat gehitzean emaitza ilunagoa delako esaten da nahasketa
kengarriaren adibidea dela.

4.2. Nahasketa gehigarria
Nahasketa gehigarriaren adibide garbiena honako hau da:
koloretako bi argi edo gehiago, bata bestearen gainean, pantaila zuri
batean proiektatzen direnean lortzen den emaitza. Argi horien nahasketa
dela eta, gure begietara iristen den argi kantitatea handitu egiten da eta
argiagoa den argi kolore bat edota argi zuria ikusten da. Argi zuria da argi

urdin bat eta argi hori bat kantitate berean nahastearen emaitza.
Zergatik? Argi urdinaren luzera txikiko argi-uhinak eta argi horiaren luzera
ertaineko eta luzera handiko argi-uhinak pantaila zurian islatzen direlako,
eta, orduan, argi zuria hautematen da.

29. irudia: kolore urdinaren eta kolore horiaren nahasketa gehigarria

Bai agertokiak argiztatzeko erabiltzen diren fokuek, bai eta
telebista-aparatuek ere, nahasketa gehigarriaren bidez funtzionatzen
dute. Argi-fokuen kasuan, musika-ekitaldi bat hasi aurretik, ilun egoten da
agertokia, argirik gabe. Ekitaldia hasi ondoren, argi-foku urdin, gorri,
berde eta zuriak eta horien arteko nahasketak erabiltzen dituzte giro
desberdinak sortzeko (ikus Lillo, 1993, 1999; Matlin eta Foley, 1996).
Telebistari dagokionez ere antzeko zerbait gertatzen da.
Telebistaren pantailara lupa bat gerturatzen badugu hiru koloreko puntu
txikiz osaturik dagoela jabetuko gara. Berdeak, urdinak eta gorriak dira
puntuak, eta hiru horien nahasketatik sortzen dira gainerako koloreak
(ikus Monserrat, 1998).

. irudia: TB pantaila bat gertutik ikusita

Horrenbestez, orain arte esandakoaren arabera, bereizi egin behar
dira nahasketa gehigarria eta nahasketa kengarria. Koloreen batuketa
dela-eta gure begietara argi gutxiago heltzen denean, nahasketa
kengarriaz ari gara hitz egiten; aldiz, gure begietara iristen den argi
kantitatea gehitu egiten denean, nahasketa gehigarriaz ari gara. Orduan,

nahasketa gehigarria eta nahasketa kengarria aurkako prozesuak direla
esan daiteke. Lehen esan bezala, argi urdina, berdea eta gorria
nahastearen emaitza da argi zuria; eta pintura zianea, magenta eta horia
nahastearen emaitza da pintura beltza (ikus Lillo, 1993, 1999).

31. irudia: koloreen nahasketa gehigarria eta kengarria

5. KOLOREEN HAUTEMATEA AZALTZEN DUTEN TEORIAK
Newtonen aurkikuntza fisikoen bidez ezin zen azaldu gizakiok
koloreak eta argiak ikusteko dugun modua. Filosofoek, fisiologoek eta
beste hainbatek ekin zioten azterketa horri, eta lan horien ondorioz,
koloreen hautematea azaltzen duten bi teoria daude, elkarren osagarriak
biak: teoria hirukromatikoa (Thomas Young eta Hermann von Helmholtz)
eta aurkako prozesuen teoria (Ewald Hering).

5.1. Teoria hirukromatikoa
Thomas Youngek proposatu zuen teoria hori
1802. urtean, baina zenbait urte geroago, Hermann
von Helmholtz-ek birmoldatu zuen, eta bien ekarpena
aintzat hartuta, biak hartzen dira teoriaren egiletzat.

32. irudia: Helmholtz

Teoria
hirukromatikoaren
arabera,
giza
ikusmenean bastoi mota bakar bat dago eta hiru
kono mota; kono bakoitzak uhin-luzera jakin bat
hautematen du, eta, beraz, kolore bakar bat:
Kono mota batek argi-uhin luzeak hautematen
ditu (gorria).
Bigarren kono motak argi-uhin ertainak hautematen ditu (berdea).
Hirugarren kono motak argi-uhin laburrak hautematen ditu (urdina).

Baina, nola da posible bi aditu horiek esatea kono mota bakoitzak
kolore zehatz bat hautematen zuela, XX. mendeko 60ko hamarkada arte
hori frogatu zezakeen tresnarik asmatu ez bazen? Koloreen
berdintasunarekin zerikusia zuten zenbait esperimentu eginez:
“probagunea” deituriko eremu batean, uhin-luzera jakin bat
erreproduzitzen zuten eta “konparaziogunea” deituriko beste eremu
batean, hainbat uhin-luzeratako koloreak (ikus Coren, Ward eta Enns,
2001; Goldstein, 2006 eta Medeiros, 2006).
Dena dela, teoria hori oso eztabaidatua izan zen, ez baitzuen
kolore guztien hautematea azaltzen; esaterako, zuria, beltza eta horia
azalpenik gabe geratzen ziren.

5.2. Aurkako prozesuen teoria
Teoria hirukromatikoak koloreak hautemateko fenomeno batzuk
azaltzen dituen arren, badira argitzen ez dituen beste batzuk: esaterako,
aurkako koloreen irudi-ondokoak eta kolorearen aldi bereko
kontrastearen fenomenoak (hurrengo orrialdeetan azaltzen diren
fenomenoak). Behaketa fenomenologiko horietan
oinarrituz, Ewald Heringek, 1878. urtean, aurkako
prozesuen teoria proposatu zuen. Fisiologiaren alorrean
egindako ikerketetatik ondorioztatu zen teoria berri hori,
koloreen hautematearekin zerikusia zuten neuronen
aktibitatea neurtzea posible zela erakutsi zuten
ikerketetatik, hain zuzen ere (ikus Coren, Ward eta
Enns, 2001; Goldstein, 2006; Lillo, 1999).
33.irudia: Hering

Heringek zioen ikusmen-sisteman ditugun konoei esker hautematen
direla koloreak eta kono bakoitzean aurkako prozesuak gertatzen direla, kono
bakoitzak argi-uhin luzera zehatzei positiboki edo negatiboki erantzunez:
Kono mota batek zuria (+) edo beltza (-) hautemateko mekanismoak
jartzen ditu abian.
Bigarren kono motak, gorria (+) edo berdea (-) hautemateko
mekanismoak.
Hirugarren kono motak, horia (+) edo urdina (-) hautemateko
mekanismoak.

Hots, erretinara iritsitako argi-uhinaren luzeraren arabera, konoek
kolore jakin baten hautematea inhibitu egiten dute eta bestearena
aktibatu. Horregatik da ezinezkoa, esate baterako, kono berberarekin aldi
berean urdina eta horia hautematea; izan ere, konoek kolore urdinaren
pertzepzioa inhibituz gero, kolore horiarena aktibatzen dute.

Kolore horiek elkarrekin erlazionaturik daudela frogatzeko,
Heringek esan bezala, hainbat irudi-ondokotan oinarritu gaitezke (ikus 34.
eta 35. irudiak), edota koloreak ikusteko urritasunak dituzten
pertsonengan; protanopeak eta deutanopeak gorri eta berdearekiko
itsuak dira, eta tritanopeak hori eta urdinarekikoak.

34. irudia: oinarrizko kolore hauen aurkako koloreak ikusten dira irudi-ondokoan

35. irudia: AEBko bandera ikusten da irudi-ondokoan

6. KOLOREAREN FENOMENOAK
6.1. Kolorearen aldi bereko kontrastea
Kolorearen aldi bereko kontrasteak adierazten du kolore baten
itxura aldatu egin daitekeela, beste kolore bat aldi berean aurkezten
bada. 36. irudian ikus daitekeen bezala, kolore grisa hondo horiaren
gainean jartzen bada, urdin antzeko hautematen da. Eta kolore grisa
hondo urdinaren gainean jarriz gero, horixka hautematen da. Fenomeno
bera gertatzen da 37. irudian: karratu gris guztiek tonalitate bera badute
ere, argiago edo ilunago hautematen dira hondoaren arabera. Hurrengo
irudia ere (38.a) antzekoa da (ikus Davis, 2000).

36. irudia: kolorearen aldi bereko kontrastearen eraginez, gris koloreko zirkulua urdin
antzeko edo hori antzeko hauteman daiteke

37. irudia: erdiko karratu gris guztiek tonalitate bera dute

38. irudia: hondo zuriaren edo beltzaren arabera aldatu egiten da kolorearen hautematea

6.2. Kolorearen ondorengo kontrastea (irudi-ondokoak)
Kolorearen ondorengo kontrasteak adierazten du kolore baten
itxura aldatu egin daitekeela, kolore horren aurretik beste bat aurkeztu
bada. Esandakoa ikusteko, 39., 40. eta 41. irudietan oinarritu gaitezke.

39. irudia: A irudiari segundo batzuetan behatu ondoren, B irudira begiratzen badugu, A
irudiko koloreak ikusiko ditugu B irudian

40. irudia: karratu beltzei begiratu ondoren, puntu zuriek beltzak dirudite

41. irudia: behatu 30 segundoz irudiaren erdian dauden lau puntuei, eta, gero, horma zuri
batera begiratu. Nor/Zer ikusten duzu?

Irudi-ondokoak kolore osagarriekin/osagarrien bikoteetan agertzen
dira soilik, hau da, beltzarekin eta zuriarekin, berdearekin eta gorriarekin,
eta horiarekin eta urdinarekin.

7. URRITASUNAK KOLOREAREN HAUTEMATEAN
Arrunta da gizakion artean koloreak hautemateko urritasunak
izatea. Eskuarki jaiotzetikoak izaten dira urritasun horiek, baina beste
arrazoi batzuengatik ere ager litezke, garuneko traumatismoen eta
drogen kontsumoaren eraginez, besteak beste. Europarren artean,
gizonezkoen % 8k eta emakumezkoen % 1ek du urritasunen bat koloreak
hautematean (Nathans, 1989). Bestela esanda, 100 emakumetik batek
eta 100 gizonetik zortzik dituzte zailtasunak koloreak identifikatzean.
Beraz, datu horietatik ondoriozta daiteke koloreekiko urritasunak
zuzenki loturik daudela X kromosomari. Gizonezkoek (XY) X kromosoma
bakarra dute eta kromosoma horren akats batek koloreekiko urritasuna
eragin dezake. Emakumezkoek (XX), aldiz, bi X kromosoma dituztenez,
zailagoa da ikusmen-urritasunen bat izatea; izan ere, X kromosoma batek
akatsa izan arren, beste X kromosoma normala bada, emakume horren
koloreekiko ikusmena normala izango da (ikus Lillo, 1999).

42. irudia: koloreak hautemateko urritasunen transmisio genetikoa

Koloreak hautematean, ikusmen normala duten pertsonak eta
ikusmen-urritasunak dituztenak aurki ditzakegu:
a) Hirukromatak: ikusmen kromatiko arrunta dute. Oinarrizko kolore
guztiak hautematen dituzte.
b) Bikromatak: daltoniko deitzen zaie, John Dalton zientzialariaren
ikusmen-urritasuna zela eta. Oinarrizko bi kolore besterik ez dute
hautematen.
Hauteman
ditzaketen
koloreen
arabera,
bikromatismoa duten pertsonak hiru multzotan sailkatzen dira:
Protanopeak:
uhin
luzeenak
hautematen
dituzten
konoak
kalteturik dituztenez, ez dute
gorria hautematen.
Deutanopeak: luzera ertaineko
uhinak
hautematen
dituzten
konoak kalteturik dituzte, eta
horren ondorioz ez dute berdea
hautematen.

43. irudia: daltonismoaren arriskuak

Tritanopeak: bikromatismo arraroena da, eta oso pertsona
gutxik izaten dute. Uhin laburrak hautematen dituzten konoak

kalteturik dituztenez, ez dute kolore urdina hautematen.
Gainera, kolore horia hautemateko ere zailtasunak izaten
dituzte.
c) Monokromatak: koloreekiko itsuak dira pertsona horiek. Haien
konoek funtzionatzen ez dutenez, bastoien bidezko ikusmena dute.
Inguruan duten guztia zuri, beltz edo gris ikusten dute. Argi
distiratsuekiko oso sentikorrak dira, eta arrazoi horregatik
betaurreko ilunak erabili behar izaten dituzte egunez. Gainera,
nahiz eta betaurreko ilunak erabili, ikusmen eskasa dute egunargiz.
Koloreekiko itsuak diren pertsonen egoera hobeki ulertzeko oso
interesgarria da Sacksen La isla de los ciegos al color liburua
(1997), jaiotzetik koloreekiko erabat itsu izatea normala den uharte
batean egindako ikerketa kontatzen baita lan horretan.

8. KOLOREEN HAUTEMATEA AZTERTZEKO TESTAK
Nola jakin daiteke pertsona batek zein kolore ikusten dituen eta
zein ez? Hainbat objektu erakutsi eta zer kolore duten galde diezaiokegu,
baina modu hori fidagarria al da? Ez. Koloreak hautematean urritasunak
dituzten pertsonek buruz ikasten dituzte eguneroko objektuen koloreak,
eta nahiz eta haien hautematea / hautemateko gaitasuna guztiz
desberdina izan, erantzun egokiak ematen dituzte. Arazo horiek
gainditzeko, zenbait tresna eta test asmatu dira, eta horietako batzuk
aztertuko ditugu ondoko lerroetan.
Batik bat bi arrazoirengatik sortu izan dira ikusmen-testak:
1) Koloreak hautematean urritasunak dituzten pertsonen kasuak
aztertzeko.
2) Koloreak hautematean urritasunak dituzten pertsonek zenbait
lanbidetarako izan ditzaketen mugak detektatzeko.
Seebeck-ek kaleratu zuen 1837an koloreak hautematean egon
daitezkeen urritasunei buruzko lehen txostena, eta txosten horrekin
batera, koloreztatutako materialez osaturik zegoen test bat sortu zuen.
Baina 1877an merkaturatu zen lehen testa Holmgren-en eskutik,
koloretako artileak erabiltzen dituen testa, hain zuzen. Hamar urte
geroago agertu ziren lamina koloreztatuak dituzten testak Stillin-en
eskutik; egun ere maiz erabiltzen dira antzeko laminak. Nagelek sortu
zuen 1907an lehenengo anomaloskopioa, eta gaur egun ere erabiltzen
da tresna hori probak pasatzeko.

Orain arte esandakoa biribiltzeko, gaur egun koloreen hautematea
aztertzeko erabiltzen diren probak ikusiko ditugu.

8.1. Proba pseudoisokromatikoak
Kolore anitzeko elementuak dituzten laminak dira langai, eta
koloreak hautemateko gaitasun murritza duten pertsonek zenbait kolore
antzeko (“isokromatiko”) hautematen dituzte. Behatzaile normalek era
batera hautemango dute, eta koloreak hautemateko urritasunak
dituztenek, beste era batera (hori dela eta erabiltzen da “pseudo”
aurrizkia); adibidez, zenbait daltonikok zailtasunak izango dituzte tinta
gorrixkan eta grisaxkan inprimaturik dauden laminak bereizteko.
Proba pseudoisokromatikoak erabiltzean kontuan hartu behar da
argitasuna, argitasun egokia erabiltzen ez bada probaren emaitzak
okerrak izan baitaitezke. Eguzkiaren argia edota 100 W-ko bonbila urdina
duen mahai-lanpara bat erabili behar da.
8.1.1. Ishihara testa
Shinobu Ishihara doktoreak 1917. urtean sortu zuen. Proba
pseudoisokromatikoen artetik ezagunenetarikoa da. Testak 38 lamina ditu
eta lehen 21 laminen irakurketak erakusten du egileak koloreak
hautemateko duen gaitasuna normala den edo urritasunen bat duen. Eta
21etik 38ra arteko laminen bidez zehazten da pertsonak duen urritasun
mota.
Testaren laminetan hainbat tinta-koloretako irudiak hauteman
daitezke, baina koloreak hautematean urritasunen bat dutenek ez dituzte
irudi horiek bereizten, eta horien ordez beste irudi batzuk ikusten dituzte
edo ez dute irudirik hautematen.

44.irudia: Ishihara testaren bigarren lamina

8.1.2. TIDA testa
Julio Lillo-k 1996. urtean sortutako testa. Test horrek 17 lamina
ditu, lehen 8 laminen bidez daltonismorik ba ote dagoen jakiten da eta
urritasun mota zehazteko balio dute hurrengo laminek.
Zeregin horretarako, lamina bakoitzaren goialdean hiru tximu
akromatiko (grisak) aurkezten dira. Behatzaileak erantzun behar du
laminaren azpialdean dauden beste lau tximuen artetik zeintzuk diren
akromatikoak. Tximu gorriak edo berdeak akromatikoak direla erantzutea
daltonismoa duten seinale izaten da.

45. irudia: TIDA testaren lehen lamina

Behatzailearen daltonismo mota zehazteko, testaren bigarren zatia
pasatzen da. 9-17 laminen goialdean koloredun tximu bat aurkezten da
eta desberdinak diren beste bi tximu behealdean. Behatzaileak esan
behar du behealdeko bi tximu horien artetik zein den goialdean
dagoenaren antz handiena duena.

8.2. Ordenatze-probak
Izenak adierazten duen bezala, osagaiak ñabarduraren edo
saturazioaren arabera antolatzean datza. Proba pseudoisokromatikoak
baino gutxiago erabili ohi dira, denbora gehiago eskatzen baitute.
8.2.1. Farnsworth-Munsell testa
Test honek 85 fitxa ditu, eta fitxa horiek lerro batean ordenatu
behar dira haien antzekotasun kromatikoaren arabera. Subjektuari lehen

fitxa mahai gainean edo kaxa berezi batean jartzen zaio, eta fitxa hori
erreferentzia gisa hartuta, berak ordenatu
behar ditu gainerakoak. Logikoa denez,
koloreen
hautemate
normala
duen
pertsonak sortzen duen sekuentzia eta
daltonismoa duenak sortutakoa guztiz
desberdinak izaten dira. Adibidez, daltonikoa
den pertsonak fitxa morea eta urdina
bereizteko zailtasunak izango ditu.
46. irudia: Farnswoth-Munsell testa

Test honetan erabilitako fitxa kopurua gehiegizkoa zela ikusirik,
testa denbora gutxiagoan pasatu ahal izateko bertsio azkar bat asmatu
dute, D-15 izenekoa, zeinean 15 fitxa besterik ez baitira ordenatu behar.

47. irudia: D-15 testaren piezak

8.2.2. Holmgren – Thomson testa
Fithiof Holmgrenek sortutako testa 1977. urtean (ikus Pardo, 2000).
Suedian gertatutako tren-istripu baten kausa tren gidariaren daltonismoa
izan zitekeela uste izan zuen Holmgrenek, eta uste hori egiaztatzeko
sortu zuen test hau. Arrakasta handia izan zuen, eta harrezkero maiz
erabili izan da langileak aukeratzeko. Dena dela, testak hasieran artilezko
85 mataza zituen eta geroago testa sinplifikatzeko eskatu zioten
Guillermo Thomsoni, eta horrek artilezko 40 matazara murriztu zuen
proba.

48. irudia: Holmgren-Thomson testaren koloretako artileak

Test honetan, artilezko mataza bat aurkezten zaio behatzaileari,
eta mataza horren kolore bera duen beste mataza bat aukeratu behar du
kaxatik. Behatzaileak pieza egokia aukeratu duen egiaztatzeko, mataza
bakoitzak zenbaki bat darama azpialdean.

8.3. Anomaloskopioak
Kolorimetroak dira. Argi-izpien bidez
koloreak erreproduzi ditzake tresna horrek.
Esperimentugileak bi kolore erakutsiko dizkio
subjektuari, eta subjektuak erantzun beharko du
berdinak ala desberdinak diren. Beste aukera
bat da esperimentugileak kolore bat erakustea
subjektuari eta subjektuak kolore bera sortzea
anomaloskopioaren bidez.
Zehaztasun handiko proba
Nagelen
anomaloskopioa
da
famatuena.

da, eta
tresnarik
49. irudia: anomaloskopioa

8.4. Langile-hautaketarako probak
Zenbait test diseinatu izan dira soil-soilik lanbide jakinetarako
langileak hautatzeko, lanbide batzuetan funtsezkoa baita koloreak ongi
hautematea. Esaterako, aireportuetako aire-kontrolatzaileek ezinbestekoa
dute koloreak ongi hautematea, hegaldien altuerak adierazteko kolorezko
kodeak erabiltzen baitira.
Mota horretako test asko badaude ere, argi bidezko testak edo
linterna-testak dira ezagunenak. Test horietan, hainbat koloretako argiak
aurkezten zaizkio behatzaileari; eskuarki argi txikiak izaten dira eta
distantzian urrun aurkezten dira. Behatzaileak zer kolore ikusten duen
esan behar du. Itsas armadako, hegazkintzako eta trenbideetako
langileak hautatzeko erabili ohi dira test horiek.
Hurrengo orrialdean aurkezten den taulan ikus daiteke zer
lanbidetarako eskatzen den koloreen hautemate perfektua (Lillo, 1996):

3. taula: koloreak hautemateko gaitasun perfektua eskatzen duten zenbait lanbide

Lanbidea
Armadako zerbitzuak

Itsas armadako ofizialak, aire-armada, lurreko armada, itsas armadako
Infanteria: pilotuak, ingeniariak eta ibilgailuen gidariak.

Merkataritza-ontzidiko ofizialak eta marinelak
Hegazkintza zibila

Airelineetako pilotuak, ingeniariak, aireportuetako zerbitzu teknikoko eta
mantentze-lanetako langileak, aire-trafikoaren kontrolatzaileak.

Trenbideak

Tren-makinen gidariak, ingeniariak, mantentze-lanetako langileak.

Argiketari ingeniariak eta ingeniari elektronikoak
Farmazeutikoak, eta ospitale eta laborategietako teknikariak
Suhiltzaileetako eta poliziako ofizialak
Jantzigintzako, pinturako, papergintzako eta ehungintzako
langileak
Artelanen kopiak egiten dituztenak eta argazkilaritzakoak
Kolorearen kalitatea ebaluatzen aritzen diren langileak

9. ATAL PRAKTIKOA
9.1 Irisaren uzkurtzea eta zabaltzea
Sartu armairu ilun batean ispilu txiki eta linterna batekin. Ireki apur
bat armairuaren atea argi apur bat sartzeko moduan, eta jarri ezkerreko
begia (atetik gertuen dagoena) eskuinekoa (atetik urrunen dagoena)
ispiluan ikusteko moduan. Eskuineko begi-niniaren tamainari behatu:
iluntasunean handia izango da, irisa zabaldurik egongo baita, baina,
linternarekin argiztatu bezain laster, irisa uzkurtuko denez, txikitu egingo
da.

50. irudia: ispilua

51. irudia: linterna

9.2. Lehen irakurgaia

Oliver
Sacks
neurologo
ospetsuaren Antropologo bat Marten
(2002) liburuko “Ikustea eta ez ikustea”
izeneko kapitulua (119.-157. or.) irakurri
eta galdera hauei erantzun:

52. irudia: Oliver Sacks

1) Nor da Oliver Sacks? Zein da urritasunari buruz duen ikuspegia?
(web orrietan eta liburutegian aurkitu beharko duzu galdera horien
erantzuna).

2) Ikusmena berreskuratzean, hautematearen zein zailtasunekin
egiten du topo Virgil-ek? Zergatik? Virgilen ikusmenaren bidezko
hautematea eta helduaroan begi-lausoengatik ikusmena galdu
baina ebakuntza baten ostean berreskuratu duen pertsona adindu
batena berdinak al dira? Zergatik?
3) Ikusmena berreskuratzean, zein da Virgilen lehen erreakzioa? Eta
nola erreakzionatzen du denbora pasatu ahala? Zer dela eta
gertatzen da erreakzio-aldaketa hori?

4) Zertarako balio dezake Virgilen kasuaren azterketak? Zertarako
balio izan dizu zuri kasu horren irakurketak? Zein da kasu horri
buruz duzun iritzia?

9.3. Bigarren irakurgaia
Irakurri Oliver Sacks neurologo ospetsuaren Antropologo bat
Marten (2002) liburuko “Kolorearen ikusmena galdu zuen margolariaren
historia” (25.-58. or.) eta La isla de los ciegos al color (1997) liburuko 24.31., 45.-47. eta 58.-60. orrialdeak, eta erantzun galdera hauei:
1) Nor da Oliver Sacks? Zein da urritasunari buruz duen ikuspegia?
(web orrietan eta liburutegian aurkitu beharko duzu galdera horren
erantzuna).
2) Zer dela eta izan daitezke pertsonak koloreekiko itsu? Zer dela eta
da I. jauna koloreekiko itsu? Eta Knut zientzialaria?
3) Koloreak hautemateko gaitasuna galtzen duenean, zein da I.
jaunaren lehen erreakzioa? Eta nola erreakzionatzen du denbora
pasatu ahala? Zer dela eta gertatzen da erreakzio-aldaketa hori?
4) Zertarako uste duzu balio duela I. jaunaren kasua eta Knutena
aztertzeak? Zuri zertarako balio izan dizu kasu horien irakurketak?
Zein da kasu horiei buruz duzun iritzia?

53. irudia: Oliver Sacks

9.4. Irudi-ondokoak
Begiratu irudi hauei banan-banan une batez. Irudiei begiratzean
mugitu egiten diren sentipena izango duzu edota beste irudi berri bat
hautemango duzu. Kolore osagarriekin gertatuko da efektu hori: beltz eta
zuriarekin, berde eta gorriarekin, edota hori eta urdinarekin.

54. irudia: mugimenduaren sentsazioa eragiten duen irudia

55. irudia: Ingalaterrako erreginaren irudi-ondokoa

56. irudia: mugimenduaren sentipena eragiten duen irudia

9.5. Ishihara testa
Testak 38 lamina ditu, baina lehen 21 laminen irakurketa aski
izaten da jakiteko pertsonak koloreak hautemateko duen gaitasuna
normala den edo urritasunen bat duen.
Testaren lehen 21 laminak irakurritakoan zera gerta daiteke:
17 lamina edo gehiago ongi hautematea: ikusmen normalaren
seinale izaten da.
13 lamina edo gutxiago hautematea ongi: koloreak hautemateko
urritasunen baten seinale izaten da.

14-16 lamina ongi hautematea. Pertsona horiei testaren
gainerako laminak edo beste probaren bat pasatu beharko zaie
benetan urritasunik duten edo zer urritasun mota duten
zehazteko.
Orain aurkeztuko diren laminetan tinta-kolore desberdineko
zenbakiak edo irudi abstraktuak hauteman daitezke. Esan ezazu
horietako bakoitzean zer hautematen duzun, edo nahiago baduzu idatzi,
eta bukaeran zuzenketa-orrian begiratu:

57. irudia: Ishihara testaren 1. lamina

58. irudia: Ishihara testaren 2. lamina

59. irudia: Ishihara testaren 3. lamina

60. irudia: Ishihara testaren 4. lamina

61. irudia: Ishihara testaren 5. lamina

62. irudia: Ishihara testaren 6. lamina

63. irudia: Ishihara testaren 7. lamina

64. irudia: Ishihara testaren 8. lamina

65. irudia: Ishihara testaren 9. lamina

66. irudia: Ishihara testaren 10. lamina

67. irudia: Ishihara testaren 11. lamina

68. irudia: Ishihara testaren 12. lamina

69. irudia: Ishihara testaren 13. lamina

70. irudia: Ishihara testaren 14. lamina

71. irudia: Ishihara testaren 15. lamina

72. irudia: Ishihara testaren 16. lamina

73. irudia: Ishihara testaren 17. lamina

74. irudia: Ishihara testaren 18. lamina

75. irudia: Ishihara testaren 19. lamina

76. irudia: Ishihara testaren 20. lamina

77. irudia: Ishihara testaren 21. lamina

4. taula: Ishihara testaren erantzun-orria

Laminaren
zenbakia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erantzuna

5. taula: Ishihara testaren zuzenketa-orria

Laminaren
zenbakia

Pertsona
normala

Gorria - berdea
hautemateko
arazoak dituen
pertsona

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

12
8
6
29
57
5
3
15
74
2
6
97
45
5
7
16
73
x
x
x
x

12
3
5
70
35
2
5
17
21
x
x
x
x
x
x
x
x
5
2
45
73

Koloreekiko
itsua den
pertsona

12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9.6. TIDA testa
Test honek 17 lamina ditu, lehen 8 laminen bidez daltonismorik ba
ote dagoen jakiten da eta hurrengo 21 laminek urritasun mota zehazteko
balio dute.
Koloreak hautemateko urritasunik ba ote dagoen aztertzeko, lehen
8 laminak pasatuko ditugu. Lamina bakoitzaren goialdean hiru tximu
akromatiko (grisak) aurkeztuko dira, eta behatzaileak erantzun beharko
du laminaren azpialdean dauden beste lau tximuen artetik zeintzuk diren
akromatikoak. Urritasunen bat detektatuz gero, testaren gainerako
laminak pasatu beharko lirateke.
Ekin diezaiogun bada probari:

78. irudia: TIDA testaren 1. lamina

79. irudia: TIDA testaren 2. lamina

80. irudia: TIDA testaren 3. lamina

81. irudia: TIDA testaren 4. lamina

82. irudia: TIDA testaren 5. lamina

83. irudia: TIDA testaren 6. lamina

84. irudia: TIDA testaren 7. lamina

85. irudia: TIDA testaren 8. lamina

9.7. Koloreak hautemateko urritasunak detektatzeko beste
test bat
Sartu web orrian, eta jarri proban koloreak hautemateko duzun
gaitasuna. Orriak berak emango dizu egingo duzun testean lortutako
puntuazioa:
www.opticien-lentilles.com/daltonien_beta/nueva_test_daltoniano.php

9.8. Koloreen hautematean urritasunak
Atal teorikoan azaldu bezala, koloreak hautematean urritasunak
dituzten pertsonekin egin dezakegu topo. Praktika horren bidez jakingo
dugu nolakoa den pertsona horien hautematea.
Orrialde honetan lore baten bost argazki aurkezten dira: irudietako
bat ikusmen normalari dagokio eta gainerako bakoitza koloreak
hautemateko urritasun bati. Lotu hizkien bidez irudi bakoitza dagokion
urritasunarekin. Adibidez, A hizkia daraman lorea hirukromata bati
dagokion hautematea da. Horrenbestez, beste lau loreei behatuz, marka
ezazu zein den protanopeari (B), deutanopeari (D), tritanopeari (E) eta
monokromatari (F) dagozkienak.

Hirukromata
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