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Światło i kolor: światło

Światło to fale elektromagnetyczne o długościach fal:

380nm– –780nm

(Obrazek: P.Shirley – “Fundamentals of Computer Graphics”)

Granice postrzegania różne (czasem podczerwień) dla

elementów światłoczułych CMOS/CCD, także dla człowieka.

Jednostki radiometryczne: moc (Watt), natężenieW /m 2,

radiancjaW /m 2 · sr , także dla każdej długości fali (wymiar!)
Jednostki fotometryczne powstają przez przeskalowanie

przez krzywą czułości ludzkiego oka na daną długość fali.

Optymalnie 1Watt -> 683lumen dla fali o długości 555nm

(żółto-zielony) na którą człowiek jest najbardziej czuły.



Światło i kolor: system widzenia człowieka

Budowa oka: źrenica, soczewka, siatkówka (retina):

Źródło: A.Glassner – “Digital Image Synthesis”

pręciki (rods) czułe na natężenie światła, umożliwiają

postrzeganie przy słabym świetle (czulsze)

czopki (cones) mniej czułe ale dają widzenie kolorów: 3 typy

LMS uczulone na RGB w ilościach w stosunku 10:40:1 (fovea)



Światło i kolor: system widzenia człowieka

Czopki głównie w centrum pokrywają wyłącznie obszar

kątowy około 2 stopni (fovea) poza ich gęstość gwałtownie

spada. W fovea 140tys/mm 2 (sokół 1mln/mm 2)

Ślepa plamka tam gdzie nerw: od środka w kierunku nosa.

Źródło: DeValois, DeValois – “Spatial Vision”



Światło i kolor: system widzenia człowieka

W sumie 120mln pręcików i 6mln czopków

Nerw wzrokowy: 1mln neuronów, przepustowość 10Mb/s

Inne krzywe czułości na długości fal w zależności od

natężenia: w nocy brak postrzegania kolorów. Widzenie:

fotopowe(dzień)

skotopowe(zmierzch)

mezopowe(noc).

Źródło: Wyszecki, Stiles – “Color Science”



Światło i kolor: iluzje

Znikający punkt gdy patrzymy jednym okiem (ślepa plamka)

relatywne postrzeganie długości

relatywne postrzeganie jasności

Edward H. Adelson c©1995:

Więcej przykładów:

http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html
http://www.michaelbach.de/ot/

http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html
http://www.michaelbach.de/ot/


Światło i kolor: intensywność

“Strictly speaking, the rays are not colored”

Optics, Isaac Newton



Światło i kolor: intensywność

Światło achromatyczne: intensywność/luminancja

Postrzeganie różnic jasności – JND
(just noticable difference/minimalna postrzegalna różnica)

I + ∆I I

∆I

I
= 0.01− 0.02

postrzegamy fizyczną intensywność światła logarytmicznie

GammaMonitory wyświetlają podaną intensywność x
nieliniowo jako f (x) = x γ gdzie γ z zakresu 1.8 do 2.5

Postrzeganie zmian – CFF (critical flicker frequency)
60Hz człowiek, 300Hz pszczoła



Światło i kolor: HDR

Zakres dynamiczny Światło postrzegane przez człowieka ma

zakres intensywności od 10−6 do 108cd /m 2sr np. dla nieba:

bezksiężycowa noc 0.00003 cd /m 2sr ,

zmierzch 0.3− 3 cd /m 2sr

jasne chmury 30000 cd /m 2sr

Zakres dynamiczny to stosunek maksymalnej do minimalnej

wartości: dla danego urządzenia, reprezentacji, widzianej sceny.

druk gazetowy 10:1

monitor/fotografia: 100:1 (lub trochę więcej)

slajd/kino: 1000:1 (lub trochę więcej)

Ile potrzebujemy poziomów do pamiętania jasności
Dla urządzenia o zakresie dynamicznym 100:1 wystarczy 8 bitów

(dla JND na poziomie 1–2%), gdy dynamika większa potrzeba

więcej bitów. Zależy też od reprezentacji: liniowa/gamma/

logarytmiczna.



Światło i kolor: metamery i modele koloru

Trójwymiarowa przestrzeń kolorów jest rzutem z przestrzeni

wszystkich widm, stąd mamy:

Metamery czyli różne widma światła postrzegane jako ten sam

kolor

Modele koloru:
oparte na budowie oka: LMS

standaryzowane/fizyczne: CIE XYZ

oparte na percepcji: Luv, Lab

dla urządzeń: RGB, CMY, CMYK

dla interfejsów do wprowadzania koloru: HSL, HSV

definicje przy pomocy palet kolorów



Światło i kolor: model koloru XYZ

Model CIE XYZ (CIE— Commission Internationale de
l’Eclairage). Dwa standardy z lat 1931 i 1964 różnią się kątami

patrzenia obserwatora przy dopasowaniu: 2 i 10 stopni.

Eksperyment z dopasowaniem kolorów:

Źródło: Wyszecki, Stiles – “Color Science”



Światło i kolor: model koloru XYZ

Model CIE XYZ
– Składowa Y dobrana jako krzywa czułości ludzkiego oka.

– Składowe X i Z dobrane tak aby dla dodatnich wartości

otrzymać wszystkie widzialne kolory.

– Są to zupełnie sztuczne źródła światła.

Źródło: A.Glassner – “Digital Image Synthesis”, (ciągłe linie dla 2
◦
, przerywana dla 10

◦
)



Światło i kolor: diagram chromatyczny, biały?

Model CIE xyY
x =

X

X + Y + Z

y =
Y

X + Y + Z

z =
Z

X + Y + Z
= 1− x − y

Diagram chromatyczny:
–kolory monochromatyczne,

–linia purpury,

–zakres x , y ∈ [0.0, 0.9]
Źródło: wikimedia, użytkownik PAR



Światło i kolor: diagram chromatyczny, biały?

Definicje Światła białego:
– kolor widma promieniowa-

nia ciała doskonale czarnego

o temp. 6500K – D65

lub podobnie: D55, D50

– widmo jednorodne E ma ko-

lor jak około 6000K (metame-

ry)

→ czyli mamy całą krzywą ko-
lorów białych

Źródło: wikimedia, użytkownik PAR



Światło i kolor: modele RGB

Sześcian RGB:
– przekątna od czarnego K = (0, 0, 0) do białegoW = (1, 1, 1)
– w 3 rogach kolory R,G,B

– w 3 rogach kolory dopełniające Y,M,C (Yellow, Magenta, Cyan)

Źródło: P.Shirley et al – “Fundamentals of Computer Graphics”

Modele RGB dotyczą właściwe każdego z urządzeń osobno z

specyficznymi kolorami podstawowymi: R,G,B.

Standaryzowane modele RGB: sRGB, Adobe RGB,. . .



Światło i kolor: różne modele RGB

Źródło: P.Shirley et al – “Fundamentals of Computer Graphics”



Światło i kolor: model sRGB

Model sRGB
Ograniczona przestrzeń kolorów standardowego monitora

powstała do poprawnego rozpowszechniania obrazów w sieci

WWW. Jak każdy model RGB, także sRGB nie zawiera wszystkich

widzialnych kolorów. Czyli których brak ?

Źródło: wikimedia, użytkownik spigget

Założenia:
– monitor z kolorami podstawowymi:

ITU-R BT.709,

– jasność monitora 80cd /m 2

– biały punkt D65,

– gamma=2.2

– oświetlenie otoczenia 64lux



Światło i kolor: model sRGB

Transformacja z XYZ do sRGB:
1.mnożenie przez macierz wektora z XYZ, macierz zawiera
wartości ujemne i mogą wyjść także wartości ujemne dla

kolorów spoza sRGB: RlinGlin
Blin

 =

 3.2410 −1.5374 −0.4986
−0.9692 1.8760 0.0416
0.0556 −0.2040 1.0570

 XY
Z


mamy wartości w przestrzeni liniowej, jeszcze nie sRGB

2. korekcja gamma z przesunięciem o a = 0.055, a dla małych
wartości liniowo dla każdego z kanałów R,G,B:

Rsrgb =

{
12.92Rlin Rlin ≤ 0.0031308
(1+ a )R

1/2.4
lin

− a Rlin > 0.0031308



Światło i kolor: inne modele koloru

Model CMY, CMYK: C = 1− R ,M = 1− G , Y = 1− B
kolory dopełniające, drukarki, dodatkowo K czarny

Modele z TV: YUV
luminancja z NTSC: Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
chrominancja: U = 0.493(B − Y ) , V = 0.877(R − Y )

Modele interfejsu HSL HSV
– Hue: barwa dominująca

– Saturation: nasycenie

– Value: luminancja/jasność

Modele z paletami koloru
Pantonte, Munsell, Macbeth,. . .

Model dla farb NCS



Światło i kolor: modele percepcyjne

Elipsy MacAdam’a: czyli jakie kolory są nierozróżnialne ?

Źródło: Pratt – “Digital image Processing”



Światło i kolor: modele percepcyjne

Modele percepcyjne L*u*v*, L*a*b*:
Modele te używaja nieliniowych przekształceń przy

transformacji z/do przestrzeni XYZ np. f (x) = 3

√
(t )

CIE L*a*b* (CIELAB) 1976

CIE L*u*v* (CIELUV) 1976

Źródło: wikimedia – użytkownik Adonicsik

L* - jasność 0–100; ab,uv – chrominancja; ab –mogą być

ujemne; transformacja zależy od barwy oświetlenia

CIE CIECAM02, 2002 – ogólniejszy model bazujący na

adaptacji chromatycznej


