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INDUCCIÓ CROMÀTICA EN  

HOMES I DONES 
Jofre Gomez Gonzalez 

Resum — Amb l’arribada del COVID-19 moltes activitats que s’acostumaven a fer en persona van començar a fer-se de 
manera online tant per seguretat com per restriccions imposades. Així que amb aquesta tendència  i amb l’aparició de noves 
webs que et permeten dur a terme aquest desenvolupament, s’ha dsenvolupat un seguit d’experiments psicofísics de percepció 
de color mitjançant la web Gorilla Experiments Builder amb l’objectiu d’observar si l’efecte d’inducció cromàtica té efecte de 
manera diferent en homes i dones. S’ha replicat l’experiment de l’article “Toward a unified chromatic induction model” del 
Journal of Vision [1] però de manera online, utilitzant el mateix model d’estímuls i les mateixes condicions. Adicionalment, s’ha 
preparat un test Ishihara que s’ha de completar abans de fer els experiments per detectar problemes de visió en les persones 
que facin els experiments. Finalment, l’experiment ha sigut realitzat per diversos homes i dones i després d’un anàlisis dels 
resultats, s’ha arribat a la conclusió que l’inducció cromàtica no efecte de manera diferent a homes i dones. 

Paraules clau — inducció cromàtica; visió; color; percepció del color; psicofísica; diferéncia entre homes i dones 

 

Abstract— With the advent of COVID-19, many of the activities that used to be done in person began to be done online due to 
increase the security of population and recents restrictions. So with this trend and with the emergence of new websites that 
allow you to carry out this development, a series of psychophysical experiments in color perception have been developed 
through the Gorilla Experiments Builder website with the aim of observing whether the chromatic induction effect has a different 
effect on men and women. The experiment in the Journal of Vision's "Toward a unified chromatic induction model" [1]  has been 
replicated, but online, using the same stimulus model and conditions. Additionally, an Ishihara test has been prepared which 
must be completed before performing the experiments to detect vision problems in the people performing the experiments. 
Finally, the experiment has been performed by several men and women and after an analysis of the results, it has been 
concluded that chromatic induction does not affect men and women differently. 

Index Terms — chromatic induction; vision; color; color perception; psychophysics; difference between men and women 
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1 INTRODUCCIÓ 

 
És un fet que el color que percebem d'una regió no només 
depenen del seu espectre de color, sinó que també 
n’influeixen estímuls inductors propers, a això se li dona 
el nom d’inducció cromàtica. Per exemple, una llum de 
580nm apareix de color groc quan es veu sola, però 
s’observa verdosa quan està envoltada per un camp de 
670nm (vermell). Trobem dos tipus d’inducció cromàtica:  

• Assimilació cromàtica, fa que donada una llum, 
aquesta es desplaci cap a la llum inductora de 
manera que es "tinti" amb la cromaticitat induc-
tora. 

• Contrast simultani, fa que donada una llum, 
aquesta allunyi el seu aspecte d’una llum induc-
tora, en un direcció cromàtica complementària 

 
En aquest article observarem si afecta de manera diferent 
la inducció cromàtica en homes i dones degut a que ningú 

ha fet un estudi més o menys detallat, i ningú l'ha fet en 
l'àmbit de la inducció cromàtica.  

Es vol reproduir l’experiment realitzat amb els ma-
teixos estímuls que trobem en l’article d'inducció cromàti-
ca “Toward a unified chromatic induction model” del 
Journal of Vision [1]. 

L’experiment de l’article mencionat es va fer de ma-
nera presencial, però aquest es farà online degut a que 
amb l’aparició del Covid-19 aquests últims anys hi ha 
hagut la tendencia de fer-ho tot de manera telemàtica 
(treball, conferéncies, …).  Amb aquest increment de fer-
ho tot via online, la web de Gorilla Experiment Builder [5] 
que permet fer experiments online ha anat obtenint popu-
laritat. Així que s’ha optat per desenvolupar l’experiment 
en la web de Gorilla degut a que ens permet fer 
l’experiment online (ja no es requereix d’unes ins-
tal·lacions on fer l’experiment), es pot fer de manera ma-
siva (poden fer l’experiment moltes més persones que si 
es fes presencial) i el poden fer múltiples persones simul-
tàneament (disminueix el temps necessàri per obtenir 
resultats). 
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1.1 Objectius 

 
1. Desenvolupament d’un seguit d’experiments 

psicofísics de percepció de color mitjançant la 
web Gorilla Experiments Builder.  

2. Estudiar si al inducció chromàtica afecta de ma-
nera diferent en homes i dones. 

2 ESTAT DE L’ART 

2.1 Toward a unified chromatic induction model 

 
Article fet per Xavier Otazu, C. Alejandro Parrraga i Ma-
ria Vanrell, en el qual presenten un nou model per pro-
cessos d'inducció cromàtica(anomenat Chromatic Induc-
tion Wavelet Model o CIWaM). 

En ell utilitzen diferents estímuls per observar com 
afecta la inducció chromàtica en les persones segons el 
model presentat CIWaM. 

Analitzen els resultats obtinguts i model plantejat. En-
tre altres coses comparen quant s’ha allunyat el color final 
que les persones observen al color original en el seu mo-
del. Finalment, proporcionen sobre els resultsts extrets 
del seu model i cap on estaran orientats els seus futurs 
estudis o experiments.  
 

2.2 Inducció Cromàrica en Migranya 

 
Article fet per Xim Cerda-Company, Olivier Penacchio i 
Xavier Otazu, el qual descriu un estudi fet sobre com 
afecta la inducció cromàtica en persones amb migranya i 
sense migranya. Van proposar dos hipòtesis, la primera 
deia que la inducciño cromàtica  podia ser diferent entre 
persones amb migranya i sense. I la segona, deia que les 
diferències en la inducció cromàtica entre migranya i 
control, si n'hi ha, es milloren en migranya amb aura. Els 
experiments es van realitzar de manera presencial, en 
ordinadors amb pantalles calibrades sabent amb exactitud 
els colors que mostraven per pantalla. I van utilitzar els 
mateixos tipus d’estímuls que veurem i utilitzem també 
en quest article. 

Finalment, arriben a la conclusió que van trobar que 
els efectes de l’inducció en població amb migranya millo-
raven, però els resultats no van recolzar la hipòtesi que la 
diferència mesurada entre migranya i control es millora 
en migranya amb aura, però van donar una lleugera evi-
dència del contrari. 

3 METODOLOGÍA I PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT 

 
Es vol desenvolupar un seguit d’experiments psicofísics 
de percepció de color mitjançant la web Gorilla Experi-
ments Builder. Tenint com a objectiu el mencionat, es 
necessitarà comprovar que les persones que facin els ex-
periments no tinguin defectes de visió com per exemple 
daltonisme, així que s’ha preparat un test Ishihara que les 
hauran de realitzar abans de que facin els experiments 

per saber si els seus resultats son fiables o no. També, al 
realitzar els experiments online, es requerirà omplir un 
formulari per tenir constància de qui ha realitzat la prova 
i tenir altres dades com el sexe i el rang l’edat. S’inclouran 
pantalles explicatives informant sobre l’objectiu dels ex-
periments i com realitzar-los. La web de Gorilla ofereix 
un ampli ventall d’opcions per desenvolupar les diferents 
pantalles de l’experiment (pots desenvolupar pàgines 
mitjançant codi html, CSS, Javascript i JQuery, han creat 
la seva pròpia api anomenada “gorilla” [6] i pots crear 
qüestionaris i pantalles amb textos e imatges de manera 
ràpida, fàcil i amb molts elements predefinits i propis de 
la web). 

Els experiments que es realitzaran seran extrets de 
l’article “Toward a unified chromatic induction model” 
del Journal of Vision [1]. 

 

3.1 Estímul 

 
El model dels estímuls ha sigut extret del article “Toward 
a unified chromatic induction model” del Journal of Visi-
on [1].  El qual van construir els seus estímuls dissenyats 
per mesurar els canvis en l'aparença del color causats per 
un fons estampat mitjançant un paradigma de concor-
dança de colors asimètric. 
     Cada pantalla amb estímuls està composta per dos 
circumferències (les anomenem estímuls) amb diferents 
patrons (anells) un al costar de l’altre sobre un fons negre. 
     L’estímul de l’esquerra és l’estímul de referencia que 
tindrà l’usuari el qual estarà compost per 11 anells con-
cèntrics. El color dels anells de l’interior s’alteraran entre 
dos cromacitats exceptuant l’anell central (l’anell de refe-
rència per l’usuari) que és d’un color diferent a la resta 
d’anells i és on s’observa l’efecte de la inducció cromàtica.   
Als dos anells amb cromacitats alternades els hi diem 1r i 
2n inductor. 
     L'estímul de la dreta (l'estímul de testeig) sempre esta-
rà compost per un sol anell en el centre amb una mida 
igual al anell de referència. Aquest anell tindrà un color 
aleatòri per a que l’usuari tingui un color des d’on co-
mençar a realitzar l’experiment i estarà situat sobre un 
fons gris (RGB: 128, 128, 128). Pots observar l’esquema 
dels estímuls en la Fig. 1. 
     Tant les cromaticitats dels anells de referència com els 
dos anells inductors estàn descrits per a cada experiment 
en la Taula 1. 
     Abans de realitzar l’experiment se li demanarà a 
l’usuari que es situi entre 50 i 65 cm de la pantalla (una 
distància habitual i que les persones solen utilitzar in-
conscientment), degut a que s’han calculat i definit les 
mides dels estímuls per a que siguin el més precís possi-
ble, sabent que l’usuari estarà situat a la distància menci-
onada. 
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    Reference ring   1st inducer   2nd inducer 

Conditions   l s Y   l s Y   l s Y 

        striped background           
1   0.66 0.98 27.5   0.64 1.40 20.0   0.68 0.60 37.0 
2   0.67 1.00 26.0   0.64 1.40 20.0   0.64 0.60 32.0 
3   0.66 0.98 27.5   0.68 1.40 22.0   0.64 0.60 32.0 
4   0.65 1.00 30.0   0.68 1.40 22.0   0.68 0.60 37.0 
                          
        uniform background           
5   0.64 1.00 26.0   0.64 0.60 32.0   0.64 0.60 32.0 
6   0.66 0.60 34.5   0.68 0.60 37.0   0.68 0.60 37.0 
7   0.68 1.00 29.5   0.68 1.40 22.0   0.68 1.40 22.0 
8   0.66 1.40 21.0   0.64 1.40 20.0   0.64 1.40 20.0 

Taula 1. Taula amb els colors utilitzats en cada condició en en l’espai de colors de MacLeod–Boyton (lsY). Pots observar en la Fig. 
2 i 3 imatges de les 8 condicions. Adicionalment, podem diferenciar 2 tipus de condicions, de 1-4 en que el color dels anells induc-
tors son diferents provocant un fons alternant diferents colors, i de 4-8 en que el color dels anells inductors és el mateix, provocant 
així un fons uniforme. 
 

 
Fig. 1. Esquema del model de visualització dels estímuls. Extret 
del article “Toward a unified chromatic induction model” del 
Journal of Vision. L’usuari ha de modificar el color de l’anell 
central en l’estímul de testeig. 
 

3.2 Procediment experimental 

 
En els estímuls de l’experiment, podem diferenciar dos 
configuracions (veure la Taula 1), la primera configuració 
(condicions 1-4), els anells inductors (1r i 2n) s’alternen 
entre dos cromacitats, mentre que en la segona configura-
ció (condicions 5-8) els anells inductors tenen la mateixa 
cromacitat. Les condicions estàn en l’espai de colors de 
MacLeod–Boyton (lsY) així que per utilitzarles han sigut 
normalitzades, convertides al espai de colors LMS [8] 
(espai de colors que representa la resposta dels tres tipus 
de cons de l'ull humà) i finalment convertides a RGB 
(veure Fig. 2 i 3).  
      Per obtenir uns resultats fiables, necessitem que els 
usuaris fàcin cada condició o estímul múltiples vegades. 
Els usuaris hauran de realitzar l’experminent com a mí-
nim un total de 3 vegades. Les dades recollides en el pri-

mer intent de l’experiment de cada usuari seran descarta-
des degut a que l’usuari està aprenent tant el funciona-
ment de la web com la realització de l’experiment, així 
que no son fiables. 
     En cada experiment es mostraran les 8 condicions de 
manera aleatòria un total de 4 vegades, el que farà que 
l’usuari realitzi un total de 32 condicions o estímuls (4 
vegades cada condició). 
     Es preveu que els usuaris triguin entre 30 i 40 min en 
fer l’experiment. 
 

 
Fig. 2. Imatge de les condicions 1-4. Trobaràs els seus valors en 
la Taula 1. 
 

 
Fig. 3. Imatge de les condicions 5-8. Trobaràs els seus valors en 
la Taula 1. 
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3.3 Test Ishihara 

 
El test Ishihara [10] és una proba per diagnosticar i classi-
ficar alteracions en la visió sobre els colors que percebem 
(com per exemple el daltonisme). Per tal d’assegurar-nos 
que els resultats dels usuaris que realitzen els experi-
ments son vàlids, s’ha introduït un test Ishihara que els 
usuaris han de realitzar abans de començar amb els expe-
riments. 
 
     El test està format per 19 imatges, cada una composta 
per cercles de diferents colors i mides. Els colors dels 
cercles formen patrons que un observador sense proble-
mes de visió pot identificar com a números. En la part 
inferior de cada imatge trobem un camp de text on 
l’usuari ha d’introduir el número observat, si no observa 
res, el pot deixar en blanc. 
 

 
Fig. 4. Patrons test Ishihara. Diferents patrons de cercles de 
colors, dissenyats per detectar problemes de visió. 
 
 

3.4 Seleccionador de colors 

 
Per tal que l’usuari pugui seleccionar els colors en cada 
experiment, s’ha desenvolupat un seleccionador de co-
lors. 
     Aquest segueix un espai de colors HSL [4] (de l'anglès 
Hue, Saturation, Lightness) degut a que és la distribució  
normal que utilitza el cervell huma, a mès, és molt intuï-
tiu i fàcil d’utilitzar per l’usuari. El podem observar en la 
Fig. 5. 
 

 
Fig. 5. Seleccionador de colors. Imatge del model definitiu del 

seleccionador de colors desenvolupat. Format per una circumfe-
récia on es selecciona el color i una barra per modificar la llu-
minositat del seleccionador i així arribar a obtenir tots els co-
lors. 
 
     El seleccionador de colors ha sigut desenvolupat mit-
jançant el llenguatge html, CSS, Javascript i JQuery. 
Com podem observar a la Fig. 5 el seleccionador de colors 
està compost per la paleta de colors que segueix l’espai de 
colors HSL, el qual l’usuari pot canviar de colors clicant 
directament asobre de la paleta, clicant i arrosegant o per 
a major presició, utilitzant les fletxes del teclat. En la part 
inferior del seleccionador de colors, disposem d’un ele-
ment “range” per controlar la lluminositat de la paleta de 
colors i aixì arribar a colors foscos, pot ser controlat al 
igual que la paleta de colors clicant, clicant i arrosegant o 
mitjançant les tecles “A” i “S” (“A” disminuir la llumino-
sitat i “S” aumentar-la). 
     Per ubicar un color en concret en la paleta s’utilitza 
trigonometria, degut a que el Hue ens indica l’angle en el 
qual trobem el color a ubicar, i la Saturation la distància 
des del centra a la que es troba. Finalment, el valor de 
Lightness s’utilitza per controlar l’element “range” que 
controla la lluminositat de la paleta de colors. 

 
3.5 Desnvolupament dels experiments 

 
En el desenvolupament dels experiments (tant els estí-
muls com el seleccionador de colors) com ja hem mencio-
nat s’ha utilitzat la web de Gorilla. En aquesta web, els 
experiments (sense entrar en pantalles de qüestionaris e 
instruccions) s’han creat mitjançant codi html, css, JQuery 
i Javascript. Adicionalment, s’ha utilitzat la api que ens 
proporciona la web anomenada “gorilla”conté varies 
funcions predefinides per mostrar les pantalles html dis-
senyades, executar funcions en Javascript, guardar mètri-
ques (dades) en Excels per posteriorment descarregar-te'ls 
i fer l’anàlisis de les dades, i més funcions les quals no 
mencionem perquè no han tingut importància en el pro-
jecte. 
     Per diferenciar els diferents estímuls, s’ha creat una 
pàgina en html per cada estímul i una sola de CSS amb 
l’estil de tots els estímuls i altres elements visuals. En una 
pàgina a part, trobem funcions en Javascript i JQuery que 
creen els estímuls amb mida i colors determinats en la 
seva pàgina html corresponent. També, en una altre pàgi-
na trobem les funcions en Javascript i Jquery per crear el 
seleccionador de colors en cada pàgina html d’estímuls.          
Finalment, tenim la pàgina amb les mètriques (les dades 
que guardarem en l’Excel) i la del main. Sobre dades que 
guardem, entrarem en més detall en l’apartat 3.7, només 
mencionar que definir unes mètriques és necessari per 
guardar dades mitjançant l’api de “gorilla”. La pàgina de 
“main”,  controla les pantalles que se li mostraran a 
l’usuari, crea els estímuls i els seleccionadors de colors, i 
guarda les mètriques o dades en l’Excel al finalitzar els 
intents. 
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3.6 Diagrama del projecte 

 
La Fig. 6 mostra com estan enllaçades les diferents panta-
lles i el recorregut que haurà de fer l’usuari alhora de 
realizar els experiments. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Diagrama mostrant les pantalles i recorregut que haurà 
de fer l’usuari per completar els experiments. El diagrama ha 
sigut extret del projecte desenvolupat en la web de Gorilla Ex-
periment Builder. 

Per entendre el diagrama de la Fig. 6, hem de saber 
com es comporten els diferents nodes:  

- Nodes grisos: nodes per indicar on comença i 
acaba el recorregut de pantalles que haurà de fer 
l’usuari.  

- Nodes verds: nodes corresponent a pantalles de 
qüestionaris.  

- Nodes blaus: nodes corresponent a tasques, com 
per exemple les instruccions, els experiments o el 
test ishihara.  

- Nodes color taronja: nodes que no mostren cap 
pantalla, s’utilitzen per controlar que se li mos-
trarà a l’usuari. Podem observar que hi ha tres 
nodes diferents:  

o Node “branch”, en que segons una el re-
sultat a una pregunta que se li fa a 
l’usuari prèviament, va per un camí o un 
altre.  

o Node “randomise”, en que l’usuari pren 
un camí de pantalles totalment aleatori.  

o Node “repeat”, en que l’usuari torna a 
repetir una seqüència de nodes les ve-
gades que nosaltres vulguem 

 
Ara que ja sabem com es comporten els diferents nodes, 
veiem el recorregut normal que faria una persona o usua-
ri en les diferents pantalles. 

Com es pot observar, en un inici trobem el node 
“Questionari_inicial”, aquest node s’encarrega de mostrar 
la pantalla del qüestionari inicial on se li demana al usua-
ri que introdueixi el nom, correu (es necesita que en cada 
intent introdueixi el mateix degut a que s’utilitza com a 
identificador), l’edat, el sexe i acceptar els termes i condi-
cions. A continuació, trobem el node de “Questiona-
ri_ishihara” el qual es mostra a l’usuari una pantalla pre-
guntant si ja ha realitzat el test ishihara en intents anteri-
ors. Tot seguit trobem un node “branch”, que segons el 
que hagi respost l’usuari en la pantalla anterior el portarà 
al node de “Ishihara_test” on se li mostraran un conjunt 
de pantalles i realitzarà el test ishihara, o li portarà al 
node “tasca_ini” on se li mostrarà un conjunt de pantalles 
amb les instruccions per realitzar els experiments. A con-
tinuació mostrem el node “Experiment_final” que corres-
pon al conjunt de pantalles del experiment(una pantalla 
per cadascun dels 8 estímuls que son mostrats de manera 
aleatória) i el repetim un total de 4 vegades mitjançant el 
node “repeat”. Finalment arriba al node “tasca_fi” el qual 
mostra una pantalla d’agraïments i finalització de 
l’experiment. Finalment trobem el node “Finish” que 
finalitza l’experiment. 
 

3.7 Dades 

 
En l’experiment, recollim les següents dades per posteri-
orment poder fer un anàlisis i extreure’n unes conclusi-
ons: 

- Dades personals: nom complet, mail de contacte 
(s’utilitza com a identificador degut a que 
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l’usuari ha de realitzar l’experiment almenys 3 
vegades), edat i sexe. 

- Resultats del test ishihara: tots els resultars de 
cada un de les imatges del test ishihara per veri-
ficar que l’usuari no té problemes de visió 

- Per cada estímul: número de la condició utilitza-
da (es pot observar en la Taula 1), valors lsY i 
RGB inicials en l’anell de referencia, valor RGB 
final en l’anell de test, data i temps des de que es 
mostra la imatge fins que l’usuari li dona a conti-
nuar. 

4 RESULTATS 

 
Podem diferenciar dos tipus de resultats: el desenvolu-
pament de la web (les diferents pantalles) i els resultats i 
anàlisis fet sobre les dades obtingudes dels usuaris. 
     En quant a pantalles, s’ha aconseguit desenvolupar tot 
allò que es tenia previst i es necessitava. Tant qüestiona-
ris, les diferents pantalles del test Ishihara, pantalles 
d’instruccions i les diferents pantalles amb els estímuls. 
Pots trobar imatges de les seves versions definitives en 
l’Apèndix A1.  
    Cal remarcar la importància de fer el canvi a meitat del 
projecte del seleccionador de colors, que es va passar 
d’utilitzar l’espai de colors RGB [11] a HSL. La decisió  
d’aquest canvi ha comportat una gran millora en el pro-
jecte. Tant en qualitat com en rendiment (en la Fig. 7 
s’observa l’antic seleccionador de colors). 
 

 
Fig. 7. Antic seleccionador de colors. 
 
     En seleccionador de color que teníem abans, per ubicar 
un color, havíem de recórrer cada posició del canvas, 
agafar el color del píxel d’aquella posició i comparar-lo 
amb el color que estàvem buscant. Actualment, utilitzant 
un espai de colors HSL, podem ubicar el color en el selec-
cionador de colors amb molta facilitat (explicat en 
l’apartat 3.4). Aquest últim mètode d’ubicar els colors és 
molt més eficient i ràpid que l’antic. Finalment, un dels 
motius que també s’ha tingut en compte alhora de fer el 
canvi, és que el nou seleccionador de colors és molt més 
intuïtiu per l’usuari, fàcil d’utilitzar i visualment més 
atractiu. 
 
     L’experiment ha sigut realitzat per  5 dones i 4 homes i 
les dades i resultats obtinguts els podem observar en la 
Fig. 8 on trobem gràfiques amb els colors promig en ho-
mes i dones en l’espai de colors de MacLeod–Boyton (lsY) 
i en l’Apèndix A2 on trobem les gràfiques amb els resul-
tats de colors promitjos de cada participant. 
     Com podem observar, en la primera condició, els re-

sultats obtinguts entre homes i dones son molt semblants. 
Si observem els resultats individuals de cada participant 
trobem que una participant s’allunya molt de la resta de 
resultats, al que fa que desplaci la mitja cap a “s” majors i 
“l” petites.  Si eliminessim el resultat d’aquesta partici-
pant, trobaríem que els punts mitjans entre homes i dones 
estarien el suficientment junts com per dir que no hi ha de 
diferències. 
     En la segona condició observem al igual que en la pri-
mera com en els valors individuals hi ha un par de valors 
que s’allunyen molt de la resta, el que fa que les mitjes es 
desplacin cap a “l”més grans en cas dels homes i “l” i “s” 
més grans en cas de les dones. Si eliminéssim aquests 
valors o si tinguéssim més resultats, probablement podrí-
em dir que les mitjanes estàn suficientment juntes com 
per dir que no hi ha de diferències. 
     En la tercera condició, a priori podem observar com les 
mitjes estan pràcticament solapades el que podem dir no 
hi ha diferencia entre homes i dones. Si mirem els resul-
tats individuals dels participants, veiem com també hi ha 
un resultat que s’allunya de la resta, el que faria que les 
mitjes no se solapin. 
     En la quarta condició, tornem a observar que les mitjes 
son prou semblants com per dir que no hi ha de diferèn-
cies. Si observem els resultats individuals, observem que 
hi ha algun resultat atípic que s’allunya de la resta i fa 
que les mitjes no siguin tan semblants com en veritat 
haurien de ser. 
     En la cinquena condició, podem observar en els resul-
tats individuals com hi ha molta dispersió en els valors 
mitjans de les dones, el que fa que no poguem extreure un 
resultats clars. En aquesta condició necessitaríem més 
participants per determinar si hi ha diferències entre ho-
mes i dones. 
     En la sisena condició, tornem a observar com els valors 
mitjans son suficientment semblants com per dir que no 
hi ha de diferències. Peró, si tornem a observar els resul-
tats individuals, veiem de nou com els resultats d’un par 
de participants s’han allunyat bastant de la resta i això ha 
afectat al resultat final apropant les mitjes totals a “s” 
grans i “l” petites. 
     En la setena condició, observem clarament com tant els 
resultats individuals com conjuntament estàn pràctica-
ment solapats, el que podem dir que probablement no hi 
hagin de diferències. 
     En la vuitena condició, a priori sembla que si que hi ha 
suficient diferència entre homes i dones, però al observar 
els resultats individuals trobem que hi ha un par de va-
lors atípics que provoca que els resultats finals tornin a 
allunyar-se. Si els eliminéssim o obtinguèssim més resul-
tats, probablement observaríem que els valors mitjans 
s’aproximarien molt entre homes i dones, tal com hem 
pogut observar en les anteriors condicions. 
 
     Finalment, cal remarcar que caldria fer un anàlisis 
d’outliers per eliminar resultats de participants que 
s’allunyen molt de la resta, degut a que estarien donant  
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Fig. 8. Gràfiques amb les mitjanes dels participants dividits en homes i dones. Observem una gràfica per cada condició 1-4. Els valors que 

s’observen, correspon al color promig seleccionat pels participants en l’espai de colors de  MacLeod–Boyton (lsY) on l’eix horitzontal correspon 

a l valor “l” i el vertical al valor “s”. Addicionalment, en l’Apèndix A2, podem observar  les gràfiques amb els resultats de colors promitjos de 

cada participant.
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valors atípics que provocarien problemes a l’hora de in-
terpretar els resultats. També, amb un major número de 
participants, podríem fer un anàlisis més detallat, degut a 
que amb 9 participants que tenim actualment, si un sol es 
desvia molt de la resta els seus resultats tenen una gran 
pes e influeixen molt en l’anàlisis de resultats finals. Amb 
bastants més participants (com per exemple 100) el pes 
dels resultats de cada participant seria menor i per molt 
que algun resultat concret d’una condició es desplacés 
molt de la resta aquest, aquest no acabaria tenint una gran 
repercussió quan observéssim els resultats finals.  
 

4.1 Discussió 

 
A continuació es comentaran temes que podríem produir 
discussió o opinions contràries. 
     L’experiment descrit en l’article “Toward a unified 
chromatic induction model” del Journal of Vision es va 
realitzar de manera presencial, es a dir, les persones habí-
en d’assistir a unes instal·lacions on realitzaben 
l’experiment. Aquest experiment es realitzava en una 
pantalla molt concreta i calibrada i en un ordinador amb 
una gràfica molt concreta, de tal manera que sabien amb 
exactitud els colors que es mostraben per pantalla i que 
els colors que les persones percebien era exactament el 
que ells volien. Al fer l’experiment online, no podem 
calibrar les pantalles dels usuaris ni adaptar els estímuls a 
cada pantalla, així que no podem garantir que els colors 
que perceben els usuaris son exactament el que volem, 
podria diferir mínimament. Peró al ser online, 
l’experiment podrà ser provat per moltes més persones 
que físicament, així que encara que el color difereixi una 
mica, obtindrem uns resultats els quals la seva mitjana 
serà igual de vàlida. 
     Per altra banda, referent als estímuls, hem mencionat 
que l’usuari ha de situar-se entre 50 i 65 cm de distància 
de la pantalla, per així poder fer els càlculs de les mides 
dels estímuls. Les mides dels estímuls han sigut definides 
en en el CSS en “cm”, però no hi ha manera de saber amb 
exactitud que aquesta mida es complirà en la pantalla de 
tots els usuaris. Això és degut a que actualment els nave-
gadors no tenen manera de saber les dimensions físiques 
exactes dels monitors dels usuaris. Es veritat que panta-
lles molt modernes comencen a comunicar als ordinadors 
les seves mides físiques i per tant els navegadors web en 
algunes pantalles si que poden mostrar amb exactitud les 
mides dels elements. Tot i així, les mides finals en la pan-
talla difereixen molt poc dels valors originals definits 
(menys d’un centímetre en les pantalles provades), així 
que no hauria de ser un problema real a tenir en compte 
alhora d’analitzar les dades. 
     Un altre tema a discutir, és el test ishihara. El test Ishi-
hara es recomana fer-lo de manera presencial, mitjançant 
uns llibres o  làmines amb imatges les quals han sigut 
impreses amb els colors exactes. Com ja hem mencionat, 
al fer-ho online, no es pot garantir que els colors que es 
mostrin per pantalla siguin exactes. Tot i així, encara que 
fer el test mitjançant les làmines físiques sigui més fiable, 

utilitzant les imatges online hauria de detectar algún 
problema de visió. 
     Finalment, hem comentat que els colors que s’utilitzen 
en els estímuls estàn en l’espai de colors de MacLeod–
Boyton (lsY) i per a la realització dels estímuls s’han ha-
gut de convertir a RGB. Aquest canvi d’espai requereix 
diferents pasos com normalitzar les dades, pasarles al 
espai LMS, fer una ltre pas de conversió a RGB, verificar 
que ningún dels canals en RGB superi el valor 255 o sigui 
inferior a 0. Tots aquests pasos donaran com a resultat un 
valor RGB aproximat que correspondrà al valor original 
en l’espai lsY. Encara que el valor RGB és aproximat, 
segueix sent apte per reproduir l’efecte d’inducció cromà-
tica. 

5 CONCLUSIÓ 

 
S’ha reproduït l’experiment d’inducció cromàtica realitzat 
en l’article de Xavier Otazu (2010) de manera online de-
gut a que amb l’arribada del COVID-19 moltes activitats 
que s’acostumaven a fer en persona van començar a fer-se 
de manera online tant per seguretat com per restriccions 
imposades. Així que amb aquesta tendència, per seguretat 
als participants de l’experiment i amb l’aparició de noves 
webs que et permetien dur a terme aquest desenvolupa-
ment, es va optar per desenvolupar el projecte en la web 
de Gorilla que ens permetia desenvolupar experiments de 
manera online i massiva. 
     El desenvolupament de l’experiment en la web de 
Gorilla ha sigut satisfactori gràcies a la quantitat d’eines 
que et deixa per crear formularis, pàgines diverses, guar-
dar dades i compartir l’experiment per a reclutar partici-
pants. 
     Amb l’objectiu d’observar si l’efecte d’inducció cromà-
tica afecta de manera diferent en homes i dones, hem 
pogut observar i arribar a la conclusió que l’efecte 
d’inducció cromàtica afecta per igual tant a homes com en 
dones (pràcticament no s’observen diferències). 
     També, remarcar l’utilitat d’incloure el test Ishihara 
abans de realitzar els experiments, degut a que ens hauria 
de permetre detectar algún problema de visió que pugui 
tenir alguna persona i així eliminar resultats no vàlids. 
     Finalment, fer menció de cara al futur es podria fer un 
anàlisis de resultats més detallat i precís, el qual caldria 
primer de tot l’obtenció de moltes més dades (que més 
persones realitzessin l’experiment) i posteriorment, junt 
amb l’anàlisis de dades, realitzar un anàlisis d’outliers per 
evitar valors atípics que poguin provocar problemes alho-
ra d’interpretar els resultats. També, s’hauria de tenir en 
compte els punts discutits en l’apartat 4.1. 
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APÈNDIX 

A1. PANTALLES 

 
Figura 9. Formulari inicial. Aquest formulari té com a objectiu reco-

pilar informació per al posterior anàlisis de les dades. 

 

 

 

 

 
Figura 10. Pantalla amb la pregunta sobre el test Ishihaha. La seva 

resposta ens permet saber si l’usuari ha realitzat en anterioritat el test 

i així evitar que el torni a realitzar. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11.Pantalla d’instruccions del test Ishihara. 

 

 

 

 

 
Figura 12. Pantalla d’exemple del test Ishihara. Aquest test ens 

permet saber si l’usuari té algun defecte de visió. 
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Figura 13. Primera pantalla de les instruccions. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Segona pantalla de les instruccions 

 

 
Figura 15. Pantalla d’exemple dels experiments. 

 

 

 

 

 
Figura 16. Pantalla finalització de l’experiment 
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A2. GRÀFIQUES AMB RESULTATS INDIVIDUALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gràfiques amb les mitjanes dels resultats individuals de cada participant per de les condicions 1-4. Conté  la mitjana dels valors de 

cada participant i la linea correspon a l’error estàndard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gràfiques amb les mitjanes dels resultats individuals de cada participant per de les condicions 4-8. Conté  la mitjana dels valors de 

cada participant i la linea correspon a l’error estàndard. 


