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CAD test 
Bakgrunn 

 Juridisk krav om å oppfatte og diskriminere 
(maritime) fargesignaler i luftfart 

 Økende fare for informasjonstap av fargekodet 
informasjon i cockpit  og på bakken ved 
fargesynsdefekter 

 Mangel av reliable, standardiserte 
fargesynstester for luftfartstjeneste 

 
 



CAD test 
Regelverk 

 JAA: JAR-FCL 3.225 a,b,c og 3.445 a,b,c 
– a) Normal fargesans defineres som evnen til å lese Ishiharas fargetavler eller bestå Nagels 

anomaloskop som normal trichromat. 
–  b) Ved førstegangs undersøkelse skal søkere bestå Ishiharas test. Søker som ikke består 

Ishiharas fargeprøve, skal vurderes fargesikker når vedkommende består utvidet 
undersøkelse ved bruk av metoder godkjent av Flymedisinsk seksjon (anomaloskop eller 
Fargelanterne) 

– c) En søker som ikke består fargesansundersøkelsene, skal anses som fargeusikker og skal 
ikke godkjennes. 

 
 

 ICAO – Annex 1 - Personnel Licensing – Chapter 6.3 
– shall be tested for the ability to correctly identify a series of pseudoisochromatic plates  
– readily distinguish the colours used in air navigation and correctly identify aviation coloured 

lights  
– Alternatively, a practical test using a signal light, such as used on airports to signal to 

aircraft, may be utilised  
 



CAD test 
Relevans 

 CAA Paper 2006/04 
– Part 1 ” The use of colour signals and the 

Assesment of Colour Vision requirements in 
Aviation” 

 CAA Paper 2006/04 
– Part 2  ”Task Analysis” 

 A 321, B 757 

 CAA Paper 2009/04 
– Part 3 ” Minimum Colour Vision requirements 

for Professional Flight Crew” 
 

 www.caa.co.uk/publications 
 

 

http://www.caa.co.uk/publications


CAD test 
Relevans 

 Fargekodering 
– Øker informasjonsmengden på et limitert areal 

– Forbedrer diskriminering mellom forskjellig informasjon 

– Hjelper med synliggjøring av operativ status 

– Leder 

– Advarer 



CAD test 
Relevans 

 Cockpitinterne oppgaver 
 

 

Monochrom Chromatisk 



CAD test 
Relevans 

 Cockpiteksterne oppgaver 



CAD test 
Fysiologi 

 Staver (svart-hvit) – perifert - nattsyn 
 Tapper (3 forskjellige) - sentralt 

– S-type, kort bølgelende – blå 
– M-type: middels bølgelengde – grønn 
– L-type. Lang bølgelengde – rød 

 Kongenital eller akvirert (sykdom, toxisk etc) 
– Kongenital – binokkulært 
– Akvirert – mono- eller binokkulært 

 Allokert på X-kromosom 
  

 



CAD test 
Terminologi 

 Normal trichromat 
– Normal fargesyn 

 Deutan (grønn) 
– M-stavene abnormal - deuteranomal 
– M-stavene ikke tilstede - deuteranop 

 Protan (rød) 
– L-stavene abnormal – protanomal 
– L stavene ikke tilstede - protanop 



CAD test 
Fysiologi 

Ingen Achromat 
 

Achromat  0.003 0.002 Ingen 
Veldig dårlig syn, 
nystagmus 

En Monochromat 
 
 

Monochromat rare rare Ingen 
Normal visus, 
redusert mesopisk 
visus 

To Dichromat Protanop 
Deuteranop 
Trtanop 

 

1 
1.1 
0.002 

0.02 
0.01 
0.001 

Betydelig 
fargesyns-defekt 

Tre Anormal 
trichromat 

Protanormal - rød 
Deuteranormal - grønn 
Tritanormal – blå/gul 

1 
4.9 
rare 

0.02 
0.38 
rare 

Variabel fra lett til 
betydelig 

Stavpigment Type Betegnelse 

Prevalens % 

  ♂          ♀          Fargesyn 



CAD test 
Behov 

 Nøyaktig 
 Effisient 
 Enkelt å bruke 
 Reproduserbar 
 Validert i forhold til luftfartspesifiske visuelle 

krav 
 



CAD test 
Aktuelle tester 

 PIP/SPP tester (Ishihara/Ichikawa) 

 Lanternetester (Holmes Wright etc.) 

 Farnsworth D15 

 Anomaloskop (Nagel) 



CAD test 
 Primær fargesynstest 

 Ingen feillesing av tall og svar innen 5 sek. 
 Ingen protanop eller deuteranop person vil klare testen. 
 Noen av deuteranomale vil klare testen allikevel. 
 15% av normale trichromater vil ikke stå (!). 
 Krever standard belysning, dagslys (20.000-25.000 lux) 

Ishihara 15 
JAR standard 



CAD test 
 Sekundære fargesynstester 

Nagel 
Anomaloskop 

Holmes Wright 

Lanterne 

Farnsworth D15 

Spectrolux 
Lanterne 



CAD test 
 Sekundære fargesynstester 

 Normale trichromater, som ikke har klart Ischiharatesten,  
vil alle passere Lanternetesten. 

 Noen deutanomale vil passere Lanternetesten. 
 Alle protanomale og noen deuteranomale vil ikke klare 

Lanternetesten, til tross for evtl. tilstrekkelig chromatisk 
sensitivitet. 

 Anomaloskopet gir ingen god kvantifisering av 
fargesynsdefekten, tar lang tid, tar ikke alle fargesvake 

 Farnsworth D15 tar lang tid, ikke egnet til screening   
 



CAD test 
 ”Draw back” med dagens tester 

 Ingen test (inkl. Ishihara og anomaloskop) gir svar om 
alvorlighetsgraden av fargesynsdefekt¹ 

 Variabilitet mellom ”pass/fail” er høy mellom 
forskjellige tester ² 

 Ingen standardisering 
 Korrelasjon mellom de forskjellige testene er lav 
 Gir ingen pålitelig informasjon om at det foreligger 

tilstrekkelig fargesyn i forhold til flygning. 

¹ Barbur JL, Rodriguez-Carmona M et al (2008). A study of unusual Rayleigh mathes in deutan deficiency. Visual Neuroscience 25, 507-516  

²Squire TJ, Rodriguez-Carmona M et al (2005). Color vision tests for aviation: Comparison of the anomaloscope an three latern types. Aviat.Space 

Environ.Med 76 421-429 

 



CAD test 
 

 Determinerer perseptive terskler for rød/grønn 
og gul/blå farger. 

 100% spesifitet og sensitivitet for 
fargesynsdefekter (!) 

 Kvantifisering av fargesynsdefekt 
 Kan ikke læres  
 Ikke avhengig av omgivelsens belysningsgrad  
 



CAD test 
CIE* diagram 

* CIE (Commission Internationale de L’Eclairage) 1031 x,y chromaticity diagram 



CAD test 
 Beskriver statistiske 

grenseverdier for 
fargediskriminering 
ved normalt fargesyn 



CAD test 



CAD test 
 Dynamiske fargesignaler 
 Varierende intensitet  
 Bakgrunnforstyrrelser i 

forskjellige kontrastgrader 
 Determinering av 

persepsjonsterskel for 
fargesignaler 



CAD test 
Bruk på flylegekontor 

 Fast CAD for screening  
– som Ishihara erstattning 
– Ta 30 sek. 
– 94% vil bestå testen og ingen videre testing nødvendig 
 

 Full CAD vil kvalifisere og kvantifisere fargesynsdefekten  
– Gir et svar på kontoret om applikanten er:  

 ”aviation colour safe” eller    
 ”aviation colour unsafe”  

– Ca. 35% av fargesynssvake vil bestå testen.  



CAD test 



CAD test 
 CAD-units-terskel beskriver grad av 

fargesynsdefekten som gjør at en person over  
terskelen ikke kan utføre sikkerhetskritiske 
fargesansavhengige oppgaver med samme 
nøyaktighet som en vanlig trichromat 

 
 = CAD terskel <6 CAD units for deutane personer 
 = CAD terskel < 12 CAD units for protane personer 

 



CAD test 
Konklusjon 

 Rask og reliabel testmetode 
 Ved behov nøyaktig defektsdiagnostisering 
 Standardisert testoppsett 
 Kan gjennomføres av hjelpepersonell 
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