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1. Wybrane zagadnienia z Color Management System
- Widzenie barw przez człowieka
- Systemy opisu barw
- Metody pomiaru barwy
- Zasada działania Color Management System
- Profilowanie monitorów
- Testowanie profili 

2. Technologie druku
- płaskiego
- wklęsłego
- wypukłego 
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Wybrane zagadnienia Color Management System

1. Widzenie barw przez człowieka
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Cechy ludzkiego wzroku – pamięć kolorów

Ludzkie oko posiada niską zdolności do zapamiętania kolorów.
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Cechy ludzkiego wzroku – efekty przestrzenne
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Cechy ludzkiego wzroku – efekty przestrzenne

Rozmieszczenie linii lub obiektów może powodować złudzenie optyczne, mające 
znaczny wpływ na postrzeganie barw.
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Cechy ludzkiego wzroku – kontrast następczy
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Cechy ludzkiego wzroku – kontrast następczy

Nawet krótkotrwała ekspozycja na intensywne kolory pozostawia wrażenie,
że kolory są dalej wyświetlane.
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Cechy ludzkiego wzroku – kontrast symultaniczny
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Cechy ludzkiego wzroku – kontrast symultaniczny

Otoczenie wpływa na postrzegany 
kolor.
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Światło – podstawa widzenia barwy

● Światło uważane jest za falę, ale nie jest jedynym rodzajem fali. 

● Oko ludzkie jest w stanie dostrzec tylko mały ułamek dostępnych długości fal. 
Obszar ten nazywany jest pasmem widzialnym lub światłem.

● Fale z części widzialnej widma mierzone są w nanometrach (nm).

● 1 nanometr to 10-9 m (jedna tysięcznomilionowa metra). 
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Pasmo widzialne ma od 400 do 700 nm
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W jaki sposób widzimy barwę?

 Barwa to wrażenie psychofizjologiczne wywołane falami świetlnymi o długości 400–760 nm, 
a odczuwane za pomocą zmysłu wzroku.

 Barwa to wrażenie wzrokowe wywołane w mózgu przez promieniowanie padające na 
receptory oka.

Na barwę przedmiotu wpływają trzy rzeczy:

1) Źródło światła, które oświetla przedmiot.

2) Przedmiot sam w sobie, który odbija lub przepuszcza część widma padającego światła.

3) Interpretacja informacji w systemie oko-mózg obserwatora.
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Źródło światła

Źródła światła, które emitują promieniowanie z części widzialnej widma mogą pochodzić od:

● źródeł naturalnych: światło słoneczne, czyste lub zachmurzone niebo

● źródeł sztucznych: świece, żarówki, oświetlenie fluorescencyjne, uliczne lampy sodowe 

● Każde źródło światła posiada inną charakterystykę, dlatego barwa światła z 
poszczególnych źródeł różni się od siebie.
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Widmo źródeł światła – światło żarowe
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Widmo źródeł światła – światło dzienne
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Widmo źródeł światła – świetlówka
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Standardowe źródła światła (iluminanty)

Nazwa iluminantu Typ źródła światła Temperatura barwowa

Iluminant A Lampa wolframowa 2856 K

D50 Bezpośrednie światło słońca 5000 K

D55 Światło słońca + czyste niebo 5500 K

D65 Niebo zachmurzone 6500 K

D75 Światło „nieba północnego” 7500 K

Iluminant E Hipotetyczny iluminant 
równoenergetyczny 5400 K

Iluminant F Światła fluoroscencyjne Różne

Nieskalibrowany monitor 9300K
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Temperatura barwowa

● Analogia barwy uzyskanej w wyniku podgrzewania metalu.

● W trakcie podgrzewania przedmioty stają się coraz bardziej gorące, aż wreszcie 
zaczynają świecić, czyli emitować światło.

● Barwa zmienia się stopniowo od czarnej poprzez czerwoną do rozżarzonej bieli.

● Temperatura barwowa mierzona jest w Kelvinach.

● Dla źródeł światła nie działających na zasadzie podgrzewania materiału (lampy 
fluoroscencyjne) oblicza się równoważną temperaturę barwową poprzez 
porównanie widm.
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Iluminanty serii D

D = Daylight
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Podświetlarki

● Powinny być zgodne z normą ISO 3664:2000 - Viewing conditions -- Graphic 
technology and photography.

● Zagwarantowana równomierność intensywności oświetlenia.

● Specjalne świetlówki symulujące warunki naturalne.
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Widmo przedmiotów

Obiekt czarny?
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Budowa ludzkiego oka

● Siatkówka odbiera bodźce świetlne przy pomocy:

– pręcików (100 mln) – widzenie w słabym świetle odcieni szarości,

– czopków (6 mln) – widzenie w dobrym świetle kolorów.

● Najwięcej czopków znajduje się w okolicy plamki żółtej.

● Pręciki są rozmieszczone na powierzchni całej siatkówki.
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Czopki

● Ludzkie oko zawiera trzy rodzaje czopków, z których każdy ma inna 
charakterystykę widmową:

– Czerwoną – ok. 700 nm, 64%

– Zieloną – ok. 530 nm, 32%

– Niebieską – 420 nm, 4%

● Różnice barwy niebieskiej i ciemno czerwonej są słabiej dostrzegane niż różnice 
w innych barwach.

● 2° kąt dobrego widzenia kolorów.

● Im szerszy jest kąt patrzenia tym kolory na obrzeżach pola obserwacji są mniej 
intensywne.
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Adaptacja chromatyczna (barwowa) 

● Proces adaptacji do barwy źródła światła. Oko ludzkie kompresuje barwę i 
wpływ źródła światła, próbują rozpoznać prawdziwe barwy przedmiotu. 

● Adaptacja chromatyczna potrafi dać sobie radę tylko z małymi zmianami barwy 
źródła światła. Przy dużych zmianach barwy źródła światła będziemy dalej 
widzieć zmianę barwy przedmiotu. 



Grafika komputerowa 2015/2016

Metameria

● Zjawisko w którym dwie próbki o różnych widmach wydają się jednakowe przy 
jednym oświetleniu, a są różne przy innym. Próbki wykazujące takie 
właściwości nazywane są parami metamerycznymi.

   światło sztuczne   światło dzienne 



Wybrane zagadnienia Color Management System

2. Systemy opisu barwy
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System barw Munsella

● Albert Munsell (profesor sztuki w USA) jako pierwszy 
opracował powszechnie uznany system nazywany też 
drzewkiem barw Munsella w 1905 roku.

● Fundamentalną zasadą tego systemu jest równomierne 
rozmieszczenie barw.

● Munsell wydzielił trzy składowe barwy:

– odcień (hue),

– jasność (value),

– nasycenie (chroma).

● System składa się z 309 barw.
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Farnsworth Munsell 100 Hue Test

● Test badający indywidualne widzenie barw.

● Pozwala wykryć wady widzenia barw.

● Oparty o system Munsella (100 odcieni barw), 
które udało się zredukować do 85 barw bez 
utraty jakości wyników.
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HSB – Hue, Saturation, Brightness

● H – Odcień – Hue,

● Od 0° do 360 °; czerwony = 0° ; cyan = 180°

● S – Nasycenie – Saturation (chroma),

● Od 0% do 100%; 0% - biały; 100% w pełni nasycony kolor podany przez H

● B – Jasność – Brightness (value),

● Od 0% do 100%; 0% - czarny; 100% w pełni nasycony kolor podany przez H
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HSB – Hue, Saturation, Brightness

● Należy zwrócić uwagę, że model HSB nie jest percepcyjnie równomierny, 
oznacza to, że odległości liczbowe między barwami nie odpowiadają 
odległością postrzeganym przez przeciętnego obserwatora.
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RGB – Red, Green, Blue

● Model addytywny
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CMYK – Cyjan, Magenta, Yellow, Black/Kontrast

● Model substraktywny
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Porównanie gamutów RGB i CMYK
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CIE XYZ

● Stanowi podstawę systemu przestrzeni barw CIE.

● Oparty jest o dane eksperymentalne z badania widzenia barw przez 
„standardowego” człowieka. Pozwala to przewidzieć kiedy obserwator uzna 
dwie barwy za identyczne.

● Przypomina addytywny system RGB, każdy kolor
powstaje jako mieszanina wartości X, Y i Z.

● Wartości składowych XYZ otrzymujemy poprzez
przemnożenie trzech wykresów spektralnych: 
źródło światła, próbkę i człowieka-obserwatora.
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CIE LUV (1976)

● Próba łatwego obliczeniowo przekształcenia przestrzeni CIE XYZ w celu 
uzyskania przestrzeni równomiernej percepcyjnie.

● Przekształcenie nie jest idealne, ale czy takowe istnieje?

● L* odpowiada za jasność, 0 (czarny), 100 (biały), skala jest równomierna.

● Człowiek tymczasem gorzej rozróżnia poziom jasności dla ciemnych barw.
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CIE LAB (1976)

● CIE LAB ma lepszą równomierność percepcyjną od CIE XYZ.

● Osie barw bazują na fakcie, że żadna barwa nie może być jednocześnie 
czerwona i zielona, ani niebieska i żółta, gdyż są to barwy dopełniające.

● Wartość dodatnia na osi a mówi o pewnej ilości barwy czerwonej

● Wartość ujemna na osi a mówi o pewnej ilości barwy zielonej.

● Dla osi a, b 0 oznacza barwę szarą.

● L* odpowiada za jasność, 0 (czarny), 100 (biały). 
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CIE LCH

● LCh – skrót od jasność (luminance), nasycenie (chroma), odcień (hue).

● LAB, LUV i LCH określają tę samą przestrzeń barw.

● Współrzędne:

– L* - takie samo znaczenie jak w LAB,

– C* - odległość od środka układu, 

– H – kąt odcienia.
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Pomiar różnicy barwy

● Systemy CIE LAB, LUV i LCH umożliwiają liczbowe określenie różnicy pomiędzy 
barwami.

● E (delta E) – pochodzi o niemieckiego słowa „empfindung” – różnica we wrażeniach.Δ

● CIE LAB

CIE LUV
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EΔ CMC (1984) 

● Standard opracowany przez Colour Measurement Committee of the Society of 
Dyers and Colourists.
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EΔ 94 (1994) 

● Lepiej uwzględnia niedoskonałości równomierności percepcyjnej przestrzeni 
barw.

● Opiera się na przestrzeni CIE LCH. 
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EΔ 00 (2000) 

● Zmodyfikowana wersja E94:Δ

● Zmiana obliczeń kąta odcienia w celu rozwiązania problemu z barwą niebieską 
w okolicy 275°.

● Kompensacja dla koloru neutralnego

● Kompensacja jasności

● Kompensacja odcienia

● Kompensacja nasycenia
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Zg odność E z wrażeniem  obserwatoraΔ

● L*a*b* C.I.E. 1976 75%

● L*C*H* C.I.E. 1976 85%

● CMC2:1 CMC, 1988 95%



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Do opracowania wykładu wykorzystano materiały: 1) Sharma (2006) Zrozumieć Color Management. Ergo BTL, Warszawa., 
2) Atlas wartości tonalnych w offsecie, Michael Huber Munchen GmbH, 3) Przewodnik „Barwa i jakość“ Heidelberg, 4) Materiały 
dydaktyczne dr inż. Przemysława Korytkowskiego.


