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fiolet - niebieski - cyan - zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony 

Światło białe składa się ze wszystkich długości fal elektro-

magnetycznych z zakresu widzialnego (400nm  700nm), 

występujących w nim w pełnych ilościach. 

Światło 

400nm 700nm 

Spektrum światła białego: 



 Na siatkówce oka tworzony 

jest pomniejszony i odwrócony 

obraz obserwowanego obiektu. 

 Receptory siatkówki przekształcają informację o natężeniu światła          

i częstotliwości fal świetlnych na impulsy, które przez nerw wzrokowy 

przesyłane są do mózgu. Mózg interpretuje te informacje jako jasność     

i barwę. 

Powstawanie wrażenia barwy 

Od źródła światła do człowieka 

Z oka do mózgu 

Światło może docierać do 

oka bezpośrednio ze źródła 

światła lub po odbiciu od 

obiektu. 

róża 

? 

czerwona 



Barwa 

Barwę definiują trzy atrybuty: 

Odcień barwy (kolor, ton, Hue) - różnica jakościowa barwy (np. 

czerwony, zielony) określana w fizyce przez dominującą długość fali. 

Nasycenie (Saturation) - odstępstwo barwy od bieli (np. czerwień, 

róż, biel) określane w fizyce przez czystość pobudzenia ((e2-e1) na 

rysunku) 

Jasność (wartość, Value) - wskazuje czy barwa jest bliższa bieli czy 

czerni (np. czysta biel, szarości, czerń), w fizyce jest proporcjonalna 

do całki z widmowego rozkładu energii.  

e2 

e1 
 



Modele barw 

Modele barw to: 

Ukierunkowane na użytkownika - HSV 

Ukierunkowane na sprzęt  - RGB, CMY, CMYK 

Niezależne od urządzenia - CIE Yxy, CIE La*b* 

„Jeżeli  w grafice komputerowej chcemy korzystać z barw w 

sposób precyzyjny, to musimy umieć je określić i mierzyć” 

– patrz  J. Foley 



1. Model barw HSV 

Barwa = (h, s, v) 

s=0.3 

v=0.8 

S V 

9_8 HSV-Modell.htm


Spektrum monitora: 

czerwony (Red) - zielony (Green) - niebieski (Blue) 

Grupa trzech plamek luminoforów emituje światło o barwach R, G, B.  

Barwa piksela jest addytywną mieszaniną tych barw. 

2. Model barw RGB 

Ukierunkowany jest na sprzęt 

tworzący barwę w wyniku emisji 

światła: monitory, skanery, 

cyfrowe aparaty fotograficzne. 



Prawo Grassmana 

Każdą dowolnie wybraną barwę można otrzymać za pomocą 

trzech liniowo niezależnych barw. Trzy barwy tworzą układ 

niezależnych liniowo barw jeżeli dowolne zsumowanie dwóch 

z nich nie może dać trzeciej barwy układu. 

Cyan 

Yellow Magenta R 

B G 

Model RGB 

Red Green Blue Model CMY 

CMYK color space discussion.htm


Barwa piksela = (r,g,b) 

R 

G 

B 

1 

1 

1 

0 

R = (1,0,0) 

G = (0,1,0) 

B = (0,0,1) 

C = (0,1,1) 

M = (1,0,1) 

Y = (1,1,0) 

czarna = (0,0,0) 

biała   = (1,1,1) 

neutralna 50% szarość = (0.5, 0.5, 0.5) 

Sześcian RGB 



 Liczba możliwych do 

uzyskania barw: 2, 

 wartość barwy: { 0, 1 }, 

 głębokość bitowa: 1. 

3. Sprzętowa reprezentacja barwy RGB 
Wartość barwy - liczbowa reprezentacja barwy piksela. 

Głębokość bitowa - liczba bitów przeznaczona do zapisu  

           wartości barwy.  

Obraz dwubarwny: 



Paleta barw 

 liczba możliwych do uzyskania barw:       

wybrana z określonej gamy barw, np. 28 = 256, 

 wartość barwy: { 0, 1, 2, ..., 255 }, 

 głębokość bitowa: 8. 



     Barwy palety w tabeli barw (LUT - Look-Up Table) 

x 

y 

pamięć obrazu 

o głębokości 

8 bitów/piksel 

ekran 

11111111   11111111   00000000 

R                   G                   B 

111111111111000000 19 

0 

255 

. 

. 

. 

tabela barw (LUT) 

wskazywana indeksem 

8-bitowym 

19 

RAMDAC = 

LUT + DAC 



True Color 

 liczba możliwych do uzyskania barw:                           

2 83 = 16 777216, 

 wartość barwy: { R, G, B }, gdzie R, G, B <0, 255>, 

 głębokość bitowa: 24. 



Hi Color 

 liczba możliwych do uzyskania barw:                  

23  5 lub 2(5+6+5) = 32 768 lub 65 536, 

 wartość barwy: { R, G, B }, 

 głębokość bitowa: 15 lub 16. 

Obliczenie wielkości pamięci obrazu: 

(n×m) × głębokość bitowa barwy  

Obraz True Color: 

80060024 = 1,37 MB,    102476824 = 2,25 MB 

Obraz dwubarwny: Kropla Galu na dłoni 

800600 bitów = 60000B = 60000/1024 KB = 58,6KB 

m 

n 



4. Model barw CMY 

Ukierunkowany jest na sprzęt 

drukujący: drukarki, maszyny 

drukarskie. 

Wrażenie barwy uzyskuje się 

dzięki światłu odbitemu od 

zadrukowanego podłoża. 

Pigment farb/atramentów pochłania określone długości fali, a odbija 

pozostałe. Dlatego farby druku C, M, Y nazywa się subtraktywnymi. 

,

,

1 

,

1 



Barwa piksela = (c,m,y) 

C 

M 

Y 

1 

1 

1 

0 

C = (1,0,0) 

M = (0,1,0) 

Y = (0,0,1) 

R = (0,1,1) 

G = (1,0,1) 

B = (1,1,0) 

czarna = (1,1,1) 

biała   = (0,0,0) 

neutralna 50% szarość = (0.5, 0.5, 0.5) 

Sześcian CMY Cyjan Magenta Yelow 

 



5. Model barw CMYK (Cyjan Magenta Yelow 

BlacK 
Aby poprawić kolorystykę druku do atramentów C, M, Y 

dołączono atrament czarny K (blacK), który zastępuje 

(całkowicie lub częściowo) tą część atramentów C, M, Y,  

które w barwie CMY tworzą neutralną szarość.   

Maksymalnie można więc dodać: 
 

                                  Kmx = {c, m, y}min 



Przykład zamiany koloru CMY na kolor CMYK: 

(c,m,y,k) = (c - Kmx, m - Kmx, y - Kmx, Kmx) 

CMY=(0.4, 0.6, 0.9) 

Kmx={0.4, 0.6, 0.9}min = 0.4 

CMYK=(0.0, 0.2, 0.5, 0.4) 

ilość atramentu: 

CMY=40%+60%+90%=190% 

CMYK=0%+20%+50%+40%=110% 

[KAMI99] 

Aby czarny atrament nie powodował 

brudnego wyglądu świateł, zamianę 

stosuje się od określonego poziomu 

neutralnej szarości (0.50.6). 



Chemia procesu widzenia 

Oko ludzkie jest narządem bardzo precyzyjnym, 

umożliwiającym rozróżnienie ok. 200 barw czystych. 

Przez mieszanie tych barw uzyskuje się około 17 000 

rozróżnialnych odcieni. Jeżeli uwzględnimy  zdolność 

odróżniania przez człowieka 

Około  300 stopni nasilenia barwy związanych z 

natężeniem światła barwnego otrzymamy  5 milionów 

rozróżnialnych barw wraz z ich odcieniami. 

4000 – 8000 Å 



Chemia procesu widzenia 
Oko ludzkie jest narządem bardzo 

precyzyjnym, umożliwiającym rozróżnienie 

ok. 200 barw czystych. Przez mieszanie 

tych barw uzyskuje się około 17 000 

rozróżnialnych odcieni. Jeżeli uwzględnimy  

zdolność odróżniania przez człowieka 

Około  300 stopni nasilenia barwy związanych z 

natężeniem światła barwnego otrzymamy  5 

milionów rozróżnialnych barw wraz z ich 

odcieniami.` 



Chemia Procesu Widzenia 

 Komórki wzrokowe powiązane z nerwem 

wzrokowym zakończone są w siatkówce 

oka czopkami i pręcikami. Czopki 

umożliwiają widzenie i rozróżnianie barw w 

silnym oświetleniu. Pręciki charakteryzują 

się wrażliwością na sygnał promieniowania 

widzialnego w świetle przyćmionym, o 

zmroku lub w nocy. 



Chemia Procesu Widzenia 

 Impuls nerwowy przekształcany w mózgu 
we wrażenie wzrokowe powstaje w wyniku 
fotochemicznych reakcji zachodzących 
reakcji w kompleksach białkowych 
zlokalizowanych w w komórkach 
wzrokowych; 

 Czopkowych (jodopsyna) 

 Pręcikowych (rodopsyna – czerwony 
pigment) 



Chemia Procesu Widzenia 

 (rodopsyna – czerwony pigment) 

 Rodopsyna  absorbuje najsilniej  w 

niebieskozielonym zakresie światła 

widzialnego max 5000 Å 

 Rodopsyna stanowi połączenie białka 

skotopsyny oraz nienasyconego aldehydu 

zwanego neoretinenem b 



Chemia Procesu Widzenia 

 Kluczową reakcją procesu widzenia jest fotochemiczna izomeryzacja 

układu Z- składnika kompleksu białkowego, zwanego neretinenem b 

w układ E- 
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max - 3765 A



Chemia Procesu Widzenia retinen 
Składnik ten w jodopsynie i rodopsynie związany jest z 

odpowiednim komponentem białkowym. Promieniowanie 
widzialne padając na siatkówkę oka powoduje niszczenie 
rodopsyny, która rozpada się na skotopsynę (komponent 

białkowy ) i E-retinen 

trans - E - retinen
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Chemia procesu odbierania wrażeń 



Chemia procesu odbierania wrażeń wzrokowych 



Cykl przemian retinenu 

 Kwant promieniowania ( najłatwiej 
niebieskozielonego) powoduje fotochemiczna 
izomeryzację neoretinenu b dodopsyny w E-retinen, 
towarzyszy temu rozpad rodopsyny i pojawienie się 
impulsu nerwowego pzrekazywanego do 
mózgowych ośrodków widzenia. .. Witamina 
A(akserofotol) której nioedobór przejawia się 
ograniczeniem zdolności do widzenia o zmroku, 
zwanym kurzą ślepotą jest prekursorem E-retinenu 



Cykl przemian retinenu 

W obecności odpowiedniego enzymu dehydrogenazy  

witamina A może ulegać odwracalnemu utlenieniu 

w E-retinen 
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H
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E-retinen



Podsumowanie: 
1. Druk CMYK zawsze obniża łączne zużycie atramentu/farby                

w porównaniu z drukiem CMY. 
 

2. Drukarki stosują własne procedury generowania czerni, więc nie 

mamy kontroli nad tym procesem. Uzyskuje się ją przy tworzeniu 

wyciągów barwnych dla druku w drukarni. 
 

3. Przy tworzeniu koloru neutralnego urządzenia drukujące posługują się 

krzywymi mieszania atramentów  uwzględniającymi ich 

zanieczyszczenie. 

4. Komórki wzrokowe odbierają impulsy światła, komórki wzrokowe 

powiązane z nerwem wzrokowym są zakończone w siatkówce oka tzw. 

Czopkami i pręcikami. 

5. Pręciki charakteryzują się wrażliwością na sygnał promieniowania 

widzialnego  w świetle przyćmionym o zmroku lub w nocy 

6. Impuls nerwowy przekształcany w mózgu w wrażenie wzrokowe 

powstaje w wyniku fotochemicznych reakcji zachodzących w 

kompleksach białkowych zlokalizowanych w komórkach wzrokowych: 

Czopkowych (jodopsyna) i pręcikowych (rodopsyna) 
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