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Poznawanie barwy. 
Poznawanie przez barwę. 
W każdym środowisku 
barwa przykuwa uwagę
W życiu codziennym otacza nas nieskończona ilość barw. 
Barwa pełni w naszym życiu wiele ról: nie tylko wpływa 
na smak potraw lub wybór zakupów ale np. barwa twarzy 
jakiejś osoby może powiedzieć dużo o jej zdrowiu. Mimo, 
że barwa wpływa na nas i jej znaczenie w naszym życiu 
ciągle rośnie, to nasza wiedza na temat koloru i jego kontroli 
jest niewystarczająca, co prowadzi do wielu problemów w 
decydowaniu o kolorze produktu lub transakcjach handlowych 
z udziałem barw. Odkąd ocena barwy jest wykonywana według 
ludzkiego wyobrażenia i doświadczenia, niemożliwe jest, 
aby każdy poprawnie kontrolował kolor używając aktualnych 
standardów. Czy istnieje sposób, w jaki możemy dokładnie 
wyrazić i opisać daną barwę innej osobie, tak aby poprawnie ją 
odtworzyła?
Jak informacje o barwie pomiędzy różnymi sektorami 
przemysłu i dziedzinami nauki mogą być przekazane w prosty 
sposób? Jasne jest, że potrzebujemy więcej informacji i wiedzy 
na temat barwy.
* W broszurce tej, barwa stosowana jest jako odniesienie do barwy 

przedmiotu.
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CZĘŚĆ  I

Zbadajmy barwę
Gdy rozejrzymy się wokół, to widoczna jest 
szeroka gama barw. W naszym codziennym 
życiu otoczeni jesteśmy przez nieskończoną 
różnorodność kolorów. W przeciwieństwie 
do długości czy wagi, nie ma fizycznej 
skali do pomiaru barwy, a więc jest mało 
prawdopodobnie, że każdy człowiek na pytanie: 
“co to za kolor?” odpowie w ten sam sposób. 
Na przykład, gdy powiemy “niebieski ocean” lub 
“niebieskie niebo”, to każdy będzie wyobrażał 
sobie inne odcienie niebieskiego koloru, 
ponieważ wrażliwość człowieka na barwę i jego 
wcześniejsze doświadczenia są różne.

Taki jest właśnie problem z kolorem. Nie 
rozumiemy także mechanizmu powszechnych 
zjawisk towarzyszących barwie, np.: dlaczego 
jabłko wygląda na czerwone?

W rozdziale tym opisano ważne i przydatne 
informacje na temat kolorów.
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Dlaczego jabłko wygląda na czerwone?
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Brak światła to brak koloru. Trzy elementy: światło, wzrok 
i obiekt niezbędne są do postrzegania barwy obiektu
W całkowitej ciemności nie widzimy koloru. Gdy zamkniemy oczy, to też nie widzimy barwy. I jeśli nie 
ma obiektu to kolor nie istnieje. Światło, wzrok i obiekt; jeśli wszystkie trzy elementy nie są obecne, nie 
możemy dostrzec barw. Ale w jaki sposób możemy wyrazić różnice kolorów, między czerwienią jabłka 
i żółcią cytryny?
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Ludzie widzą tylko wąski zakres długości 
fal jako światło
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*1 Długość fali: Światło ma charakterystykę falową; długość fali 
to najmniejsza odległość od szczytu do kolejnego 
najbliższego szczytu charakterystyki widmowej 

*2 nm(nanometr): Jednostka długości fali światła; czasem 
używany jest też mikrometr

 1 nm=10-9 m=10-6 mm=10-3 μm
 1 μm=10-6 m=10-3 mm=103 nm

• Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia 
światła, załamującego się i odbijającego 
wewnątrz kropli wody (np. deszczu) o kształcie 
zbliżonym do kulistego

Jeśli rozszczepimy światło na różne długości fali, 
utworzymy rozkład barw, czyli widmo. Przeróżne barwy 
można tworzyć mieszając oddzielne długości fali światła 
o zróżnicowanej intensywności
Większość ludzi wie, że jeśli przepuścimy światło słoneczne przez pryzmat to utworzymy rozkład barw, 
taki jak tęcza. Zjawisko to zostało odkryte przez Isaaca Newtona, który odkrył również powszechną 
grawitację. Ten rozkład barw określany jest jako widmo (spektrum): rozdzielenie światła na widmo 
określane jest jako rozszczepienie światła. Ludzkie oko widzi widmo, bo specyficzne długości fali pobudzają 
siatkówkę ludzkiego oka. Barwy w widmie rozmieszczone są w następującej kolejności: czerwony, 
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy, według różnej długości fali światła*1; światło w 
obszarze najdłuższych długości fal jest postrzegane jako czerwone, a światło w obszarze najkrótszych 
długości fali postrzegane jest jako fioletowe. Obszar widma, w którym ludzkie oko widzi, nazywany jest 
zakresem światła widzialnego. Poza obszarem fal widzialnych w kierunku fal dłuższych mamy zakres 
podczerwieni a w kierunku fal krótszych mamy zakres ultrafioletu. Oba te obszary długości fal nie są 
widoczne dla ludzkiego oka. Światło to część fal elektromagnetycznych przenikających przez kosmos. 
Widmo elektromagnetyczne obejmuje bardzo szeroki zakres, od fal elektrycznych i fal radiowych o długości 
tysięcy kilometrów, do promieni gamma (γ) o długości fali poniżej 10-3 nm. Obszar światła widzialnego jest 
tylko bardzo niewielką jego częścią w zakresie od 380 nm do około 780 nm*2. Światło odbite od obiektu, 
postrzegane jako barwa (z wyjątkiem stworzonego przez człowieka światła monochromatycznego) jest 
mieszaniną światła w różnych długościach fal z zakresu widzialnego.
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Jakiej barwy jest jabłko?

Czerwone!

Hmmm....
Ognistoczerwone

Powiedziałbym, 
że szkarłatne

Jasnoczerwone
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Powiedziałbym, 
że szkarłatne

Wyrażenie barwy to często dziesięć różnych kolorów dla 
dziesięciu różnych osób.
“Nazwij ten kolor” to bardzo trudne zadanie

Jeśli pokażemy to samo jabłko kilku różnym osobom, na pewno uzyskamy 
kilka różnych odpowiedzi

Barwa jest wrażeniem i wynikiem subiektywnej interpretacji. Patrząc na ten sam przedmiot (w tym 
przypadku jabłko), ludzie bazując na różnych doświadczeniach i punktach odniesienia będą wyrażać 
ten sam kolor różnymi słowami. Ponieważ istnieje taka różnorodność w sposobie wyrażania barw, 
opisanie komuś poszczególnych kolorów jest trudne i niejasne. Czy jeśli opiszemy komuś jabłko jako 
“ognistoczerwone” to możemy oczekiwać, że w dokładny sposób odtworzy ten kolor? Werbalne wyrażenie 
barwy jest zbyt skomplikowane i trudne. Jednakże, gdyby istniała standardowa metoda opisu 
i zrozumienia barw, to przekazywanie informacji o kolorach byłoby o wiele łatwiejsze.

Jakimi słowami można wyrazić barwę?
Powszechnymi i metodycznymi nazwami barw

Zwroty wyrażające barwę zawsze się zmieniały. Jeśli przykładowo weźmiemy kolor czerwony to można 
wymienić następujące zwroty: bordowy, różowy, truskawkowy, szkarłatny. A to tylko kilka z nich. To tak 
zwane powszechne nazwy barw. Analizując kolorystykę i dodając takie przymiotniki jak: “jasny”, “matowy” 
czy “głęboki” możemy wyrazić barwę w sposób bardziej precyzyjny. Wyrażenia takie jak “jasnoczerwony” 
użyte przez mężczyznę na poprzedniej stronie nazywane są systematyczną nazwą koloru. Choć jest duży 
wybór nazw do opisywania kolorów to różne osoby słysząc nazwę “szkarłatny” lub “jasnoczerwony” nadal 
będą interpretować ją w różny sposób. Werbalne wyrażenie barw wciąż nie jest wystarczająco dokładne. 
Jak więc powinny być wyrażone barwy aby uniknąć możliwych nieporozumień?

Do pomiaru długości 
używamy linijki a wagi 
do pomiaru masy. Czy nie 
ma podobnego przyrządu 
do pomiaru barwy?
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Jaka jasność? Jaki odcień? Jakie nasycenie?
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Dwie czerwone piłki. 
Jak byś opisał komuś różnice w ich kolorze?
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Aby lepiej zrozumieć dokładne odzwierciedlenie barw 
spójrzmy na świat koloru

Mamy różne “czerwone” barwy. Czerwień dwóch piłek na obrazku jest bardzo 
podobna. Jakie są różnice?

Po lewej stronie pokazano dwie czerwone piłki. Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo ale po 
dokładniejszej obserwacji okazuje się, że różnią się pod kilkoma względami. Barwa obu jest czerwona, ale 
kolor górnej piłki jest jakby jaśniejszy, a kolor dolnej piłki jest trochę ciemniejszy. Kolor górnej piłki wydaje 
się także jaskrawszy. Widać więc, że choć obie są czerwone, to ich kolory różnią się od siebie. Kiedy 
klasyfikujemy kolor, możemy go wyrazić w odniesieniu do odcienia, jasności i nasycenia (jaskrawości).
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Rysunek 1: Koło barw

Odcień. Jasność. Nasycenie. Świat barw 
to mieszanina tych trzech cech

Rysunek 3: Przymiotniki 
związane z barwą

Rysunek 2: Zmiana w jasności i nasyceniu dla 
barwy czerwono-purpurowej i zielonej
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Odcień. Jasność. Nasycenie: To świat barw

Odcień     Czerwony, żółty, zielony, niebieski... 
 Odcienie tworzą koło barw

Jabłko jest czerwone, cytryna jest żółta, niebo jest niebieskie; to sposób w jaki wyrażamy barwę 
w codziennym języku. Odcień jest terminem w świecie koloru do klasyfikacji czerwieni, żółci, purpury itd. 
Ponadto chociaż żółty i czerwony to dwa zupełnie różne odcienie to mieszając razem żółty i czerwony 
otrzymujemy pomarańczowy (który jest często określany jako żółto-czerwony), mieszając żółty i zielony 
otrzymujemy żółto-zielony, mieszając niebieski i zielony otrzymujemy niebiesko-zielony itd..

Jasność Jasne barwy, ciemne barwy.
Jasność barw zmienia się w linii prostej

Gdy porównamy jasność to kolory mogą być podzielone na: jasne i ciemne. Weźmy, na przykład żółtą 
cytrynę i grejpfrut. Bez wątpienia żółć cytryny jest znacznie jaśniejsza. A co z żółcią cytryny i czerwienią 
czereśni. Znowu żółć cytryny jest jaśniejsza, prawda? Jasność może być mierzona niezależnie od barwy. 
Teraz spójrzmy na rysunek 2. Ten rysunek to przekrój sekcji na rysunku 1, przeciętej wzdłuż linii prostej 
pomiędzy A (zielony) i B (czerwono-purpurowy). Jak widać na rysunku jasność zwiększa się ku górze 
i zmniejsza się ku dołowi.

Nasycenie Jaskrawe barwy, przytłumione barwy. 
Nasycenie zmienia się odśrodkowo

Wróćmy do koloru żółtego. Jak można porównać żółtą cytrynę i gruszkę? Można powiedzieć, że żółty 
z cytryny jest jaśniejszy, ale ważniejsze w tym przypadku jest, że żółty cytryny jest jaskrawszy a żółty 
gruszki jest matowy. Różnicą jest tym razem nasycenie koloru i jaskrawość. Cechy te są kompletnie inne 
niż odcień i jasność. Jeśli spojrzymy ponownie na rysunek 2, możemy zobaczyć, że nasycenie zmienia 
się dla czerwono-purpurowego i zielonego proporcjonalnie do odległości od środka. Kolory są stłumione 
blisko środka i stają się żywsze, kiedy oddalamy się od środka. Rysunek 3 przedstawia podstawowe 
przymiotniki stosowane do opisu jasności i nasycenia barwy. Aby zobaczyć co te słowa wyrażają, 
spójrzmy z powrotem na rysunek 2.
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Rysunek 4:
Trójwymiarowa bryła
(odcień, jasność, nasycenie)

Odcień, jasność, nasycenie. 
Stwórzmy bryłę barw

Jeśli potraktujemy współrzędną jasności jako oś koła barw, a kierunki 
nasycenia jako szprychy...

Odcień, jasność i nasycenie. Te trzy elementy to składowe barwy uwzględniane przy tworzeniu 
trójwymiarowej bryły pokazanej na rysunku 4. Barwy tworzą zewnętrzną krawędź bryły z jasnością w osi 
centralnej i nasyceniem w osiach poziomych. Jeśli rzeczywiste barwy, występujące na świecie zostaną 
rozmieszczone wokół bryły na rysunku 4 to tworzy się bryła barw pokazana na rysunku 5.
Kształt trójwymiarowej bryły jest czasem skomplikowany ponieważ zakres nasycenia jest różny dla 
każdej barwy i jasności. Bryła barw pomaga nam w lepszej wizualizacji zależności pomiędzy odcieniem, 
jasnością i nasyceniem.
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Jeśli spojrzymy na kolor jabłka to zauważymy, 
że jego odcień, jasność i nasycenie przecinają 
się w czerwonej strefie.

Rysunek 5: Bryła barw
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Przedstawienie barw
w sposób ilościowy
jest bardzo wygodne!

Barwę można zmierzyć ilościowo za pomocą 
skali dla odcienia, jasności i nasycenia

Historia przedstawiania barw w sposób ilościowy

Każdy może przyczynić się do tego aby ocenić barwę 
w łatwiejszy i dokładniejszy sposób. W dziejach historii 
wiele ludzi próbowało opracować własne metody, które 
pozwoliłyby na wyrażenie barw w sposób ilościowy. 
Metody te pozwoliły na przedstawienie barw w sposób 
liczbowy podobnie jak wyrażamy długość i wagę. 
Przykładowo, w 1905 roku amerykański uczony A. H. 
Munsell opracował metodę oceny barwy i wizualnego 
porównania ze wzorcem poprzez użycie dużej liczby 
barwnych kawałków papieru o różnym odcieniu (odcień 
Munsella), jasności (wartość Munsella), i nasyceniu 
(barwa Munsella). Metoda ta była podstawą obecnie 
używanego systemu barw wg Munsella.
W systemie tym, każda barwa wyrażona jest jako 
połączenie litery/numeru (H V/C) w zakresie jego odcienia 
(H), wartości (V), i barwy (C) i wizualnie oszacowana w 
atlasie barw Munsella. Inne metody liczbowego wyrażania 
barw zostały opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Oświetleniową (Commission Internationale de I’Eclairage 
CIE). Dwa najbardziej znane z tych modeli to przestrzeń 
barw* Yxy oparta na trójchromatycznych wartościach 
XYZ zdefiniowanych przez CIE, oraz układ L*a*b* 
stworzony dla uzyskania jednolitych liczbowych różnic 
kolorystycznych w stosunku do różnic postrzeganych. 
Ulepszenia sprawiły, że przestrzeń barw L*a*b* 
najbardziej się rozpowszechniła.

*  ”Przestrzeń barw”: Metoda wyrażenia barwy obiektu lub źródła 
światła stosując pewien rodzaj zapisu w postaci trzech liczb.
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Przyrządy do pomiaru koloru przeliczają barwę
w prosty sposób

Używając przyrządu można uzyskać natychmiastowe wyniki dla różnych 
przestrzeni barw

Jeśli zmierzymy barwę jabłka to 
otrzymamy następujące wyniki:

Przestrzeń barw L*a*b* 

L*	= 43.31
a*	= 47.63
b*	= 14.12

Przestrzeń barw L*C*h*

L*	= 43.31
C*	= 49.68
h = 16.5

Przestrzeń barw XYZ (Yxy )

Y = 13.37
x = 0.4832
y = 0.3045
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Przyjrzyjmy się niektórym 
przestrzeniom barw

Przestrzeń barw L*a*b* 

Przestrzeń barw L*a*b* (określana także jako CIELAB) jest obecnie najpopularniejszym sposobem opisu 
barwy szeroko stosowanym w prawie wszystkich dziedzinach. 
Jest jednym ze sposobów definiowania barw, która została 
znormalizowana w 1976 przez CIE w celu wyeliminowania 
głównych niedogodności przestrzeni barw 
Yxy. W układzie L*a*b* – L* przedstawia 
jasność natomiast a*, b* to współrzędne 
chromatyczności.

Rysunek 6 przedstawia diagram 
a*b* jako koło barw. Kierunek 
dodatniej półosi +a* odpowiada 
czerwieni, -a* zieleni, +b* żółci i 
-b* niebieskiemu. Środek jest 
achromatyczny; wraz ze 
zwiększaniem wartości a* 
i b*, punkt barwy oddala 
się od środka układu i 
zwiększa się nasycenie. Rysunek 
8 przedstawia bryłę dla modelu 
L*a*b*.

Jeśli zmierzymy jabłko używając 
przestrzeni barw L*a*b*,                                                                     
otrzymamy następujące wartości:

Aby zobaczyć jaki kolor przedstawiają te 
liczby, najpierw znajdziemy wartości 
współrzędnych (a*=+47.63, 
b*=+14.12) na kole barw modelu 
L*a*b*, tworząc punkt A, który wyraża 
chromatyczność jabłka. Następnie 
przetniemy pionowo bryłę na rysunku 
8 płaszczyzną przechodzącą przez oś 
L* i punkt A otrzymamy widok jasności i nasycenia, jak 
pokazano na rysunku 7. Na diagramie tym może być określony 
punkt B, który odpowiada barwie o jasności L*=43.31. Barwę jabłka 
można opisać tak: ostry kolor w czerwonym odcieniu.

Rysunek 6: 
Wykres a*b* (koło barw, odcień 
i nasycenie)

Rysunek 7: 
Część wykresu L*a*b* 
(jasność względem nasycenia)
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Biały
+L*

Zielony

Niebieski

Żółty
+b*

+a*
Czerwony

Czarny

Rysunek 8: Uproszczona ilustracja bryły barw dla przestrzeni barw L*a*b*
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Rysunek 9: 
Część diagramu a*, b* z rysunku 6

Barwa i jasność

Przestrzeń barw L*C*h

W przestrzeni barw L*C*h stosuje się ten sam 
diagram jak w przestrzeni barw L*a*b* lecz 
używa się współrzędnych cylindrycznych zamiast 
prostokątnych. W układzie tym L* wskazuje 
jasność i jest tożsama z wartością L* układu 
L*a*b*; C* to nasycenie, a h jest kątem odcienia. 
Wartość barwy C* wynosi 0 w środku diagramu 
i zwiększa się wraz z odległością od środka. 
Kąt odcienia h jest określany od początku osi 
+a* i wyrażony w stopniach; 0° będzie dla +a* 
(czerwień), 90° będzie dla +b* (żółty), 180° 
będzie dla -a* (zielony), i 270° będzie dla -b* 
(niebieski). Jeśli zmierzymy jabłko używając 
przestrzeni barw L*C*h, otrzymamy poniższy 
wynik. Jeśli wykreślimy te wartości na rysunku 9, 
to otrzymamy punkt A.

Nasycenie  C*=√(a* )2+(b* )2

Kąt odcienia  hab=tan-1    b* 
        ( a*		)
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Rysunek 10a: Wykres chromatyczności xy, tzw. trójkąt barw

Y = 13.37
x = 0.4832
y = 0.3045

Rysunek space 10b: 
Rozkład spektralny 
odpowiadający ludzkiemu 
oku (Funkcje obserwatora 
normalnego 1931)

Przestrzeń barw XYZ

Trójchromatyczne wartości XYZ i związana z nimi przestrzeń barw Yxy tworzy podstawę obecnej przestrzeni 
barw utworzonych przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE). Koncepcja dla trójchromatycznych 
wartości XYZ oparta jest na trójwymiarowej teorii widzenia barw: podstawą jest fakt, że oko posiada 
receptory dla 3 podstawowych barw (czerwony, zielony i niebieski) i że wszystkie kolory są postrzegane 
jako mieszaniny tych trzech kolorów podstawowych. Komisja CIE zdefiniowała obserwatora posiadającego 
funkcje x̄(λ), ȳ(λ),   ̄z(λ), pokazane na rys. 10b. Wartości trójchromatyczne XYZ obliczone zostały przy użyciu 
tego obserwatora. Wartości trójchromatyczne XYZ są użyteczne do oceny barwy lecz wyniki nie są proste 
do wizualizacji. Również w 1931, żeby umożliwić opis w dwóch wymiarach, wprowadzono przestrzeń 
barw CIE xyY, która przelicza składowe barw X, Y, Z na współrzędne trójchromatyczne x, y, Y, gdzie x i y 
określają chromatyczność a Y jasność. Współrzędne te nakładając się odwzorowywane są w przestrzeni 
barw przedstawionej z pomocą wykresu chromatyczności jako tzw. trójkąt barw: obszar zamknięty dwiema 
liniami - krzywą i prostą (strona 56). Wykres chromatyczności utworzony przez CIE dla tej przestrzeni barw 
pokazano na rysunku 10a. 

Na wykresie, barwy achromatyczne są w centrum diagramu 
a chromatyczność zwiększa się w kierunku krawędzi. Jeśli 
zmierzymy jabłko używając układu Yxy otrzymamy wartości 
x=0.4832, y=0.3045 są to chromatyczne współrzędne, które 
odpowiadają punktowi A na diagramie rysunku 10a: wartość 
Y=13.37 wskazuje, że jabłko ma odbicie 13.37% w porównaniu 
do idealnego odbicia dyfuzora wynoszącego 100%.
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Przyrządy do pomiaru kolorów rejestrują 
nawet niewielkie różnice kolorów

Jabłko 2

Liczbowe wartości pokazują różnice

Tam, gdzie kolor jest istotny, nawet niewielkie różnice 
w barwie mogą przyprawić o największy ból głowy. Ale 
stosując mierniki, nawet te niewielkie różnice można 
rozpoznać w sposób zrozumiały i liczbowy. Użyjmy 
przestrzeni barw L*a*b* i L*C*h, aby dostrzec różnicę barw 
między dwoma jabłkami. Biorąc barwę jabłka 1 (L*=43.31, 
a*=+47.63, b*=+14.12) jako wzorzec w pomiarach różnicy 
barwy jabłka 2 (L*=47.34, a*=+44.58, b*=+15.16) do 
jabłka 1 otrzymamy wynik opisany jako A. Różnica barw 
przedstawiona jest też jako wykres na rysunku 12. Wykres 
na rysunku 11 powinien ułatwić zrozumienie różnicy barw 
w przestrzeni barw L*a*b*.

A: Różnica barw L*a*b* B: Różnica barw L*C*h* 

W przestrzeni barw L*a*b* różnica barw może być 
wyrażona jako pojedyncza wartość liczbowa ΔE*ab. 
Określa ona jedynie wielkość różnicy kolorów, ale nie 
informuje na czym polega różnica. ΔE*ab opisana jest 
następującym równaniem:

ΔE*ab= √(ΔL* )2+(Δa* )2+(Δb* )2

Jeśli weźmiemy wartości ΔL*=+4.03, Δa*=-3.05, i Δb*= 
+1.04 z wyświetlacza A, z równania powyżej, otrzymamy 
ΔE*ab=5.16. Jeśli zmierzymy różnicę barw między dwoma 
jabłkami używając przestrzeni barw L*C*h otrzymamy 
wynik B powyżej. Wartość ΔL* jest tożsama do wartości L 
w przestrzeni barw L*a*b*. ΔC*=-2.59, wskazuje, że kolor 
jabłka 2 jest mniej nasycony, odcień dwóch jabłek jest 
różny. ΔH* zdefiniowane równaniem: 

ΔH*ab= √(ΔE* )2-(ΔL* )2-(ΔC* )2 is +1.92, wynosi +1.92.
Jak widać na rysunku znaczy to, że barwa jabłka 2 jest 
bliższa osi +b*, a więc jest bardziej żółta.
• “Δ”(delta) oznacza wartości różnicowe

Jabłko 1

Rysunek 11: 
Różnice barw w układzie L*a*b*

 L*	= +4.03
 a*	= -3.05
 b*	= +1.04
 E*	=  5.16

 L*	= +4.03
 C*	= -2.59
 H*	= +1.92
 E*	=  5.16

Biały
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Żółty

CzerwonyZielony

Niebieski
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Rysunek 12: Wycinek koła barw a*b*

Rysunek 13: 
Wyrażenia do opisania różnic w barwie i jasności

Mimo, że słowa nie są tak dokładne 
jak liczby, możemy użyć słów, aby 
opisać różnice kolorów. Rysunek 
13 przedstawia niektóre z określeń 
używanych do opisania różnic 
w jasności i nasyceniu; wyrażenia 
przedstawione na rysunku wskazują na 
kierunek różnicy barw (do nich dodaje 
się też przymiotniki typu "bardzo", 
"lekko" itd.), ale nie wskazują stopnia 
różnicy barw. Jeśli spojrzymy na 
wykreślone wartości dla dwóch jabłek, 
widzimy, że powinniśmy powiedzieć, 
że kolor jabłka 2 jest "jaśniejszy" niż 
jabłka 1; ponieważ różnica barw nie jest 
bardzo duża, możemy również dodać 
modyfikator, mówiąc, że jabłko 2 jest 
nieco bledsze aby wskazać różnicę 
w barwie.
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Nawet jeśli kolory wyglądają tak samo 
dla ludzkiego oka, pomiary przyrządem 
wskazują pewne różnice
Nawet jeśli barwa dwóch jabłek wygląda tak samo dla ludzkiego oka, to wykryjemy niewielkie różnice 
przy pomiarze urządzeniem. Ponadto, przyrząd do pomiaru kolorów wyraża te różnice w formie liczbowej. 
Jeśli z jakiegoś powodu barwa produktu jest zła i nie zauważono tego problemu przed wysyłką, to 
będą reklamacje od klienta. Efekt ten nie będzie ograniczał się tylko do działu sprzedaży lub działu 
produkcji, ale zaszkodzi reputacji całej firmy. Kontrola barwy odgrywa bardzo ważną rolę w zapobieganiu 
występowania takich problemów.

 L*	= -0.32
 a*	= -0.01
 b*	= +0.70
 E*	=  0.77

 L*	= +0.11
 a*	= -0.06
 b*	= +0.13
 E*	=  0.18

 L*	= -0.08
 a*	= -0.02
 b*	= +0.13
 E*	=  0.15

 wskazuje punkt pomiarowy

ΔL*= -0.32
Δa*= -0.01
Δb*= 0.70
ΔE*ab= 0.77

ΔL*= 0.11
Δa*= -0.06
Δb*= 0.13
ΔE*ab= 0.18

ΔL*= -0.08
Δa*= -0.02
Δb*= 0.13
ΔE*ab= 0.15

Kontrola barwy materiałów 
drukowanych

Kontrola barwy tekstyliów

Kontrola barwy produktów 
z tworzyw
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Kontrola barwy materiałów 
drukowanych

Kontrola barwy produktów 
z tworzyw

Przykład kontroli jakości przy użyciu przyrządu do pomiaru

Przekonajmy się, jak użyteczny może być przyrząd w kontroli barw

Firma K produkuje części z tworzywa zamówione przez zakład B. Firma B również zamawia podobne 
detale z firm innych niż firma K. W firmie K są pełnoetatowi pracownicy - inspektorzy na linii produkcyjnej, 
którzy wizualnie porównują kolor próbki ze wzorcem. Kontrola wizualna zależy od oczu i doświadczenia 
inspektorów. Praca ta nie może być wykonywana przez każdego; to wymaga lat doświadczenia. 
W rezultacie, liczba ludzi, którzy mogą wykonać tą pracę jest ograniczona. Ponadto, proces ten może 
być wykonywany tylko przez ograniczony okres czasu w ciągu dnia lub tygodnia, a ocena będzie się 
zmieniać w zależności np. od wieku inspektora. Czasem firma B skarży się, że kolor części dostarczanej 
przez firmę K nie zgadza się z innymi dostawcami i firma B zwraca części do firmy K. Firma K postanowiła 
wykorzystać urządzenia do kontroli barwy produktów na linii produkcyjnej. Urządzenia stały się bardzo 
popularne, ponieważ były podręczne i mogą być stosowane nawet na linii produkcyjnej, łatwo się je 
obsługuje a pomiary są szybkie, więc mogły być używane w dowolnym czasie. Ponadto, dane produktów 
zmierzone przed wysyłką stanowią obiektywne potwierdzenie kontroli jakości firmy i ewentualny dowód 
przy rozpatrywaniu reklamacji.
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Podstawowa wiedza 
o wyborze spektrofotometru
Jak dotąd wiemy, że używanie przyrządów umożliwia 
wyrażanie barw w sposób liczbowy w celu zapewnienia 
sprawnej i łatwiejszej komunikacji; jak również do analizy 
barw pod różnym względem. Przyjrzyjmy się warunkom, 
które mają wpływ na wybór typu i modelu instrumentu 
pomiarowego.

CZĘŚĆ II



Długość fali 
(nm)

Ludzkie oko ma 
dużą zdolność do 
porównywania 
barw, lecz są 
problemy z 
różnicami 
indywidualnymi i 
opisem wyników.

Urządzenie ma 
zalety takie jak 
mały rozmiar i 
możliwość 
przenoszenia. 
Jest zdolne do 
porównania barw 
o relatywnie 
niskim nasyceniu.

Spektrofotometr 
bada nie tylko 
odbicie widmowe 
obiektu ale także 
podaje wyniki 
pomiaru barwy w 
różnych 
warunkach. Nawet 
barwa o wysokim 
nasyceniu może 
być mierzona 
dokładnie.

15a: Ludzkie oko

Próbka (jabłko)

Próbka (jabłko)

Próbka (jabłko)

15 b: Metoda 
trójchromatyczna

15c: Metoda 
spektrofotometryczna

Oko Mózg

„Czerwień” jest odbierana

Sekcja receptora 

Sekcja receptora 

Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie

Trzy typy czopków w siatkówce

Czerwony 
Zielony 

Niebieski 

=21.21
=13.37
=  9.32

X
Y
Z

Trzy sensory odpowiadające 
czopkom w siatkówce 

  (  )x
y
z

λ
λ
z

Mikrokomputer

Mikrokomputer

Czujnik widmowy 
(wiele czujników, każdy 
odpowiada innej długości fali)

Wartości liczbowe
Trójchromatyczne wartości X, Y 
i Z obliczone są przez 
mikrokomputer i mogą być 
przekształcone na inną 
przestrzeń barw.

Wartości liczbowe

Pomiar widma

Trójchromatyczne wartości X, Y 
i Z obliczone są przez 
mikrokomputer i mogą być 
przekształcone na inną 
przestrzeń barw jak również 
użyte w funkcjach urządzenia.

W ten sposób 
widzę jabłko.

Mierzę barwę podobnie 
jak ludzkie oko.

Dzięki czujnikowi widmowemu 
wykonuję dokładne pomiary.

Sensor
  (  )Sensor
  (  )Sensor
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Różnice w procesie rozpoznawania barw 
pomiędzy ludzkim okiem i przyrządem
Widzimy światło w zakresie długości fali światła widzialnego. Jednakże światło nie jest kolorem samo 
w sobie. Jeśli energia promieniowania może stymulować siatkówkę oka i wytwarzać odczucia widzenia, to 
z pojęciem "kolor" mamy do czynienia już gdy bodziec świetlny stymuluje siatkówkę, a mózg odbiera 
i interpretuje ten bodziec. Spośród widma barw (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony itd.), trzy kolory: 
czerwony, zielony i niebieski są zwykle opisywane jako podstawowe barwy światła. Możemy postrzegać 
kolor, ponieważ oko ma trzy rodzaje czopków 
(komórki światłoczułe), które są wrażliwe 
na te trzy podstawowe kolory. Rysunek 14 
pokazuje krzywe spektralne odpowiadające 
ludzkiemu oku, zdefiniowane przez CIE 
w 1931 dla obserwatora normalnego.
Te krzywe są nazywane funkcjami 
współczynników rozkładu, x̄(λ) ma najwyższy 
pik w zakresie długości fali czerwieni, ȳ(λ), ma 
najwyższy pik w zakresie długości fali barwy 
zielonej i z̄(λ), ma najwyższy pik w zakresie 
długości fali barwy niebieskiej. Barwy, które 
widzimy są rezultatem różnych proporcji x̄(λ), 
ȳ(λ) i z̄(λ) w świetle docierającym od obiektu 
do oka. 

Metoda trójchromatyczna i 
spektrofotometryczna
Jak pokazano na rysunku 15b, metoda 
trójchromatyczna mierzy światło odbite od 
obiektu przy użyciu trzech czujników z filtrami 
dobranymi dla otrzymania takiej samej 
odpowiedzi dla x̄(λ), ȳ(λ) i z̄(λ) jak ludzkiego 
oka i wtedy dokładnie mierzy trójchromatyczne 
wartości X, Y i Z. Z drugiej strony, metoda 
spektrofotometryczna pokazana na rysunku 
15c wykorzystuje siatkę dyfrakcyjną do 
rozdzielenia światła odbitego od przedmiotu do 
widma a następnie korzysta z wielu czujników 
(31 w urządzeniu CM-700d) dla zmierzenia 
odbicia spektralnego dla każdej długości fali lub 
w każdym wąskim zakresie długości fali. Wtedy 
mikrokomputer w urządzeniu oblicza wartości 
trójchromatyczne z danych spektralnych 
przez całkowanie. W przykładowym jabłku 
wartości trójchromatyczne to X=21.21, 
Y=13.37 i Z=9.32. Te wartości mogą być użyte 
do obliczenia wartości w innym modelu np. 
Yxy lub L*a*b*. Rysunek 16 pokazuje jak są 
określane wartości X, Y i Z.

Rysunek 14: 
Funkcje widmowe odpowiadające 
ludzkiemu oku

Rysunek15: 
Ludzkie oko i metody pomiaru barwy instrumentami



Ludzkie oko ma 
dużą zdolność do 
porównywania 
barw, lecz są 
problemy z 
różnicami 
indywidualnymi i 
opisem wyników.

Urządzenie ma 
zalety takie jak 
mały rozmiar i 
możliwość 
przenoszenia. 
Jest zdolne do 
porównania barw 
o relatywnie 
niskim nasyceniu.

Spektrofotometr 
bada nie tylko 
odbicie widmowe 
obiektu ale także 
podaje wyniki 
pomiaru barwy w 
różnych 
warunkach. Nawet 
barwa o wysokim 
nasyceniu może 
być mierzona 
dokładnie.

15a: Ludzkie oko

Próbka (jabłko)

Próbka (jabłko)

Próbka (jabłko)

15 b: Metoda 
trójchromatyczna

15c: Metoda 
spektrofotometryczna

Oko Mózg

„Czerwień” jest odbierana

Sekcja receptora 

Sekcja receptora 

Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie

Trzy typy czopków w siatkówce

Czerwony 
Zielony 

Niebieski 

=21.21
=13.37
=  9.32

X
Y
Z

Trzy sensory odpowiadające 
czopkom w siatkówce 

  (  )x
y
z

λ
λ
z

Mikrokomputer

Mikrokomputer

Czujnik widmowy 
(wiele czujników, każdy 
odpowiada innej długości fali)

Wartości liczbowe
Trójchromatyczne wartości X, Y 
i Z obliczone są przez 
mikrokomputer i mogą być 
przekształcone na inną 
przestrzeń barw.

Wartości liczbowe

Pomiar widma

Trójchromatyczne wartości X, Y 
i Z obliczone są przez 
mikrokomputer i mogą być 
przekształcone na inną 
przestrzeń barw jak również 
użyte w funkcjach urządzenia.

W ten sposób 
widzę jabłko.

Mierzę barwę podobnie 
jak ludzkie oko.

Dzięki czujnikowi widmowemu 
wykonuję dokładne pomiary.
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Rysunek 16: Określenie trójchromatycznych wartości w pomiarach barwy

Wykres widma odbiciowego
Oprócz wyświetlanych danych liczbowych barwy, 
spektrofotometr może również wyświetlać wykres 
spektralny reflektancji (odbicia). Barwy tworzone 
są przez złożenie różnych długości fali światła we 
właściwych proporcjach. Kolorymetr stosujący 
metodę trójchromatyczną jedynie wskazuje 
położenie punktu opisującego barwę na diagramie 
chromatycznym wybranej przestrzeni barw. 
Spektrofotometr na siatce dyfrakcyjnej rozdziela 
światło odbite od obiektu, mierzy współczynnik 
odbicia widmowego dla każdej długości fali lub 
w pewnym przedziale długości fali przy użyciu wielu 
czujników, a następnie wyświetla dane na wykresie.

Rozkład      odbity przez próbkę (jabłko) pada na czujniki z odpowiedzią spektralną      , którego filtry dzielą 
światło na zakresy długości fali odpowiadające trzem kolorom podstawowym, a sensory mierzą wartości 
trójchromatyczne (X, Y i Z)      . A więc,       =      x     . Wyniki tych trzech obszarów długości fali      podano jako:        
    -1: x̄(λ),       - 2: ȳ(λ) i      - 3: z̄(λ). Wartości trójchromatyczne są równe zaciemnionym obszarom pod trzema 
wykresami, co odpowiada matematycznemu całkowaniu.

A B

C C A B C
C C C
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Co ze składnikami światła (i barwy)?
Przedmiot absorbuje część światła ze źródła światła i odbija pozostałą część. To odbite światło dociera 
do ludzkiego oka i stymuluje siatkówkę, co jest rozpoznawane przez mózg jako barwa obiektu. Każdy 
obiekt pochłania i odbija światło w różnych częściach widma w różnych ilościach. Różnice w pochłanianiu 
i odbiciu są tym, co tworzy całe bogactwo barw, które możemy dostrzec.
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Jabłko

Jeśli zmierzymy jabłko, to otrzymamy wykres 
spektralny pokazany na rysunku 17a. Kiedy 
spojrzymy na wykres, zobaczymy, że w zakresie 
długości fali barwy czerwonej reflektancja (część 
odbitego światła) jest wysoka, ale w innych 
obszarach długości fali niska. Rysunek 17b 
pokazuje że jabłko odbija światło w zakresie 
długości fali odpowiadającej barwie pomarańczowej 
i czerwonej i pochłania światło w zakresie długości 
fali odpowiadającej barwom zieleni, niebieskiego, 
indygo i fioletu. W ten sposób, przez pomiar za 
pomocą spektrofotometru i wyświetlenie wyniku na 
wykresie widma, możemy zobaczyć naturę koloru 
jabłka. Każdy z wielu czujników (31 detektorów 
w spektrofotometrze Konica Minolta CM-700d) 
mierzy światło w ściśle określonym zakresie 
długości fali zakresu światła widzialnego. 
W związku z tym, spektrofotometr może mierzyć 
różnice w elementach barwy, które nie są 
zauważalne przez ludzkie oko.

Cytryna

Jeśli zmierzymy cytrynę, to otrzymamy wykres 
spektralny pokazany na rysunku 18a. Jeśli 
przyjrzymy się temu wykresowi, zobaczymy, że 
dla długość fali czerwieni, pomarańczowego i żółci 
reflektancja jest wysoka, a dla niebieskiego i indygo 
jest niska. Rysunek 18b przedstawia odbicie światła 
cytryny w zielonym, żółtym pomarańczowym 
i czerwonym obszarze długości fali oraz absorbcję 
w zakresie fioletowym, niebieskim i indygo. To 
natura koloru cytryn.

L* 43.31

a* 47.63

b* 14.12

L* 75.34

a* 4.11

b* 68.54

Rysunek 17a: 
Wykres widma reflektancji dla jabłka

Rysunek 17b:

Rysunek 18a:
Wykres widma reflektancji dla cytryny

Figure 18b:
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 Wskazuje punkt pomiarowy

A: Ceramika
Mierzono różową płytkę. Patrząc na wykres widmowy odbicia, można zauważyć, że płytka 
odbija światło przy wszystkich długościach fali, a widmowy współczynnik odbicia w obszarach 
długości fali powyżej 600 nm (obszar barwy czerwonej i pomarańczowej) jest nieco większy niż 
w innych obszarach długości fali.

L*  74.72

a*  15.34

b*  10.21

Zmierzmy różne barwy kolorymetrem
Kolorymetrem możemy uzyskać liczbowe dane barw w różnych przestrzeniach barw. Jeśli do pomiarów 
używamy spektrofotometru, nie tylko możemy uzyskać te same typy danych liczbowych, ale możemy 
także zobaczyć wykres widma dla danego koloru. Ponadto, z jego precyzyjnych czujników i danych dla 
różnych warunków oświetlenia, spektrofotometr może przeliczać wyniki liczbowe barwy przy różnych 
źródłach światła.

 Wskazuje punkt pomiarowy

B: Tekstylia
Zmierzono zieloną tkaninę ubraniową. Spektralny współczynnik odbicia w całym zakresie 
długości fali jest mały, wykazujący maksimum przy długości fali około 512 nm. Spektralny 
współczynnik odbicia jest niski przy długościach fali 450 nm i niższych i przy długościach fali 
600 nm i wyższych co oznacza, że niebieskie i czerwone światło jest mocniej absorbowane.

L*  64.51

a* -36.87

b*  54.69
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 Wskazuje punkt pomiarowy

L*  34.27

a*  44.53

b* -21.92

 Wskazuje punkt pomiarowy

D: Guma
Barwa jaskrawo niebieska. Reflektancja w obszarze od 400 do 500 nm (obszar indygo i koloru 
niebieskiego) jest wysoka, a reflektancja dla długości fali większej niż 550 nm jest niska, prawie 
całe światło w tym obszarze jest absorbowane.

L*  37.47

a*   7.07

b* -47.77

C: Plastik
Zmierzona została czerwono-purpurowa część z tworzywa. Obszary przy długości fali około 
400 nm i 700 nm mają wysokie wartości reflektancji, a przedział od 500 do 600 nm ma niskie 
wartości co wskazuje, że światło jest mocniej pochłaniane.
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Nawet gdy to ten sam kolor, to wygląda 
inaczej. Dlaczego?

Zrozumieliśmy, że kolorymetr może wyrazić barwę w sposób liczbowy a spektrofotometr może dostarczyć 
wykres spektralny dla barw. Takie liczbowe dane i wykresy są pomocne w komunikacji o barwie, jednakże, 
są jeszcze inne problemy związane z kolorami a urządzenie jest przydatne, aby rozwiązać te problemy. Na 
przykład, możesz doświadczyć, że ten sam kolor wygląda różnie przy oświetleniu różnymi źródłami światła.
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Różne warunki wpływają na postrzeganie barw

Przy wzrokowej 
ocenie barwy 
warunki muszą 
być stałe

Cechy obiektu i warunki otoczenia

Różnice w barwie w zależności od rodzaju 
powierzchni
Gdy użyjemy papieru ściernego do gładkiej płyty 
z tworzywa, to zauważymy, że kolor wygląda 
na bardziej zmatowiały. Nawet przedmioty tego 
samego koloru wyglądają różnie w zależności od 
rodzaju powierzchni.

Różnice w kierunku obserwacji lub pozycji 
oświetlenia
Przedmiot oglądany pod różnym kątem może 
wydawać się jaśniejszy lub ciemniejszy. Jest to 
spowodowane kierunkowymi właściwościami 
przedmiotu i jest szczególnie zauważalne dla 
kolorów metalicznych lub prześwitujących. Kąt, 
pod jakim przedmiot jest oglądany, a także kąt, 
pod jakim jest oświetlany, musi być stały przy 
ocenie barwy.

Różnice źródeł światła

Jabłko, które tak pysznie wygląda w świetle 
słonecznym przed witryną sklepu spożywczego, 
nie wygląda aż tak dobrze w sztucznym świetle 
fluoroscencyjnym w domu. Prawdopodobnie 
wiele osób miało takie doświadczenie. Światło 
słoneczne, światło jarzeniowe, światło żarówek, 
itd.; w każdym rodzaju oświetlenia to samo jabłko 
będzie wyglądać inaczej.

Złudzenia optyczne; indywidualne 
różnice

Różnice w rozmiarze
Wybieramy tapetę w sklepie patrząc na mały 
kawałek próbki, tymczasem ten sam kolor tapety 
już na ścianie w domu wydaje nam się jaśniejszy. 
Barwy, które widzimy na dużych powierzchniach 
wydają się jaśniejsze i bardziej żywe niż te 
obserwowane na małych powierzchniach. Określa 
się to efektem wielkości. Zjawisko to może 
powodować błędy w postrzeganiu barwy.

Różnice w tle
Jeżeli jabłko jest umieszczone przed jasnym 
tłem, to wydaje się ciemniejsze, niż gdy jest 
umieszczone przed ciemnym tłem. Określa się 
to jako efekt kontrastu i jest on niepożądany dla 
dokładnej oceny barwy.

Różnice w zależności od obserwatora
Czułość oczu różnych ludzi jest nieco inna; 
nawet dla osób które "normalne" widzą kolory 
może występować lekkie przesunięcie w kierunku 
czerwieni lub niebieskiego. Ponadto wzrok danej 
osoby zmienia się z wiekiem. Ze względu na te 
czynniki, kolory będą wyglądać inaczej 
w zależności od tego, kto je ogląda.
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Barwa przedmiotu zależy od źródła światła
Barwy wydają się różne, w zależności od 
źródeł światła. Chociaż przyrządy do pomiaru 
koloru (zarówno typu trójchromatycznego 
jak i spektrofotometry) mają wbudowane 
oświetlenie, to nie wystarcza to do pełnego 
opisu koloru w różnym świetle. Dlatego 
organizacje CIE i JIS wprowadziły tak 
zwane iluminanty - standardowe rodzaje 
światła o określonym widmie. Rysunek 19 
przedstawia rozkład widma mocy dla kilku 
rodzajów iluminantów. Źródło światła jest 
zwykle wbudowane w przyrząd do pomiaru 
barwy. To źródło światła nie musi być zgodne 
z iluminantami określonymi przez CIE; 
zamiast tego instrument określa barwę dla 
wybranego iluminantu poprzez przeliczenie 
na podstawie zmierzonego widma i 
standardowego widma iluminantu.
Rysunek19a: Iluminanty podstawowe
1 Standardowy iluminant D65: światło dzienne 

(zawierające ultrafiolet) o temperaturze barwowej 6504K 
powinien być wykorzystywany do obiektów, które będą 
oglądane w naturalnym świetle dziennym.

2 Standardowy iluminant C: światło dzienne 
(nie zawierające ultrafioletu) o temperaturze 
barwowej 6774K; powinien być wykorzystywany 
do obiektów, które będą oglądane w świetle 
dziennym nie zawierającym ultrafioletu, na przykład 
przepuszczonym przez szybę.

3 Standardowy iluminant A: światło żarowe o 
temperaturze barwowej 2856K; powinien być 
wykorzystywany do obiektów, które będą oglądane w 
świetle tradycyjnych żarówek i lamp halogenowych.

Rysunek 19b: Iluminanty fluorescencyjne 
(rekomendowane do pomiarów przez CIE)
4 F12: zimne białe 
5 F7: światło dzienne
6 F11: chłodne białe o trzech wąskich pasmach 
Rysunek 19c: Iluminanty fluorescencyjne 
(rekomendowane do pomiarów przez JIS)
7 F6: zimne białe
8 F8: białe światło dzienne
9 F10: dzienne białe o trzech wąskich pasmach

mam tylko dane 
dla iluminantów 1 i 2

mam dane dla wszystkich 
typów od 1 do 2

Rysunek 19: 
Widma wybranych iluminantów CIE

19b: Iluminanty fluorescencyjne 
(rekomendowane do pomiarów przez CIE)

19c: Iluminanty fluorescencyjne 
(rekomendowane do pomiarów przez JIS)

19a: Iluminanty podstawowe
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Przykład 1

Przykład 2

 A Widmowy rozkład 
    mocy iluminantu D65

 B Widmo reflektancji p
     rzedmiotu (jabłko) 

 C Widmowy rozkład mocy 
     światła odbitego od przedmiotu 
     to iloczyn  A x B

 A ’ Widmowy rozkład mocy 
     iluminantu A

 B Widmo reflektancji 
     przedmiotu (jabłko) 

XYZ

 C Widmowy rozkład mocy 
     światła odbitego od przedmiotu 
     to iloczyn  A x B
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Rozważmy co się stanie, gdy zmierzymy próbkę używając spektrofotometru z wykorzystaniem iluminantu 
D65 i iluminantu A. Na poniższej ilustracji obrazują to przykłady 1 i 2 z wykresami widm. W przykładzie 
1     jest widmowym rozkładem mocy iluminantu D65; odbiciem spektralnym jest     , z kolei patrząc na 
rysunek 1 widzimy, że      jest widmowym rozkładem mocy światła odbitego od przedmiotu (tutaj jabłka) i 
jest iloczynem      i     . Na rysunku 2     ’ jest rozkładem mocy iluminantu, tak samo jak na rysunku 1      
jest widmem reflektancji przedmiotu, natomiast     ’ jest widmowym rozkładem mocy światła odbitego od 
przedmiotu i jest iloczynem     ’ i     .

Jeśli porównamy      i     ' zauważymy, że w     ' światło w obszarze czerwieni jest dużo mocniejsze. 
Oznacza to, że jabłko oświetlone iluminantem A będzie wyglądało na bardziej czerwone. Pokazuje to, 
że kolor przedmiotu zmienia się w zależności od oświetlenia, w którym jest oglądany. Spektrofotometr 
faktycznie mierzy tylko widmo reflektancji próbki, a następnie oblicza wartości trójchromatyczne w różnych 
przestrzeniach barw, wykorzystując dane widmowego rozkładu mocy dla wybranego iluminantu i dane dla 
funkcji dopasowywania kolorów obserwatora normalnego.

A
C

B

A B A B
C

A B

C C C
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Nie widzę 
metameryzmu

Widzę metameryzm, możesz 
natychmiast zobaczyć powód 
metameryzmu na wyświetlanym 
wykresie widma reflektancji

Dotąd rozważaliśmy jak kolor przedmiotu zależy od źródła światła, w jakim jest oglądany. Pokrewnym 
problemem jest to, że kolory dwóch przedmiotów mogą na przykład wydawać się takie same w świetle 
dziennym, lecz różne przy oświetleniu w sztucznym. Takie zjawisko, w którym dwa kolory wyglądają 
tak samo przy jednym źródle światła, a różnie w innym, nazywa się metameryzmem. Dla przedmiotów 
wykazujących metameryzm, charakterystyka spektralna barwy dwóch próbek jest różna, lecz wartości 
trójchromatyczne są takie same w jednym źródle światła i różne w innym. Ten problem powodowany 
jest często użyciem różnych pigmentów w materiałach. Spójrzmy na rysunek 20. Jeśli przyjrzymy się 
krzywym spektralnym reflektancji dla dwóch próbek, to zauważymy natychmiast wyraźne różnice. 
Jednakże, wartości L*a*b* wyznaczone ze standardowym iluminantem D65 są takie same dla obu 
próbek, ale wartości wyznaczone ze standardowym iluminantem A są inne dla każdej z nich. To pokazuje, 
że nawet jeśli dwie próbki mają różne widma odbiciowe, to ich kolor wydaje się taki sam w świetle 
dziennym (iluminant D65). Więc jak należy właściwie traktować metameryzm? Aby ocenić metameryzm, 
konieczne jest zmierzenie próbek z dwoma lub większą liczbą iluminantów o bardzo różnych widmach, 
tak jak w przypadku światła dziennego (iluminant D65) i illuminantu A. Mimo, że zarówno kolorymetry 
trójchromatyczne jak i spektrofotometry używają tylko jednego źródła światła, to podstawiając do obliczeń 
dane różnych iluminantów zapisanych w pamięci 
urządzenia, potrafią wyznaczyć liczbowe parametry 
barwy w różnym oświetleniu.

Trójchromatyczny kolorymetr może na ogół 
dokonywać pomiarów w standardowych 
iluminantach C i D65, z których oba przedstawiają 
światło dzienne i które są bardzo podobne w 
spektralnym rozkładzie mocy. Z tego powodu, 
kolorymetr trójchromatyczny nie może być 
stosowany do pomiaru metameryzmu. Z drugiej 
strony spektrofotometr wyposażony jest w rozkład 
widma mocy w szerokim zakresie źródeł światła, 
a zatem może określić metameryzm. Co więcej, 
dzięki zdolności spektrofotometru do wyświetlania 
wykresu, można zauważyć różnice w widmowych 
współczynnikach odbicia dwóch kolorów.

Złożony problem: Metameryzm

Nasze torby 
mają taki 
sam kolor

Jak to? Barwy 
są teraz inne
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Rysunek 20: Metameryzm
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Różnice w zależności od powierzchni

Nawet jeśli przedmioty zrobione są z tego samego 
materiału ale różnią się połyskiem lub strukturą 
powierzchni, to ich postrzegane barwy mogą być 
wyraźnie różne. Na przykład, jeśli zmatowimy 
papierem ściernym próbkę pomalowaną niebieskim 
lakierem o wysokim połysku, to zauważymy, że barwa 
w miejscu tarcia stała się wyraźnie jaśniejsza i mniej 
nasycona. Zjawisko to spowodowane jest silnym 
rozpraszaniem światła na matowej powierzchni.

Barwy także wyglądają inaczej w zależności 
od przedmiotu i warunków otoczenia

Lustrzane i rozproszone 
odbicie światła

Kiedy piłka odbija się od ściany i wraca, to odbija się 
i wraca pod tym samym kątem. W ten sam sposób 
światło które odbija się tak samo ale o przeciwnym 
kącie do źródła światła nazywa się lustrzanym 
odbiciem światła. Ta lustrzana składowa jest odbijana 
tak samo jak światło przez lustro. Światło które nie 
jest lustrzanym odbiciem, ale rozproszonym w wielu 
kierunkach nazywamy odbiciem rozproszonym. 
Suma lustrzanego i rozproszonego odbicia 
nazywamy całkowitym odbiciem.

Dla obiektów o błyszczących powierzchniach, 
lustrzane odbicie jest mocne a rozproszone 
światło jest słabsze. Na obiektach o nierównych 
powierzchniach o niskim połysku, lustrzany składnik 
jest słaby, a rozproszone światło jest silniejsze. 
Błyszcząca próbka wydaje się o wiele jaśniejsza, 
gdy obserwator patrzy na nią dokładnie pod kątem 
lustrzanego odbicia względem źródła światła. Dzieje 
się tak, bo odbite białe światło jest dodawane do 
barwy. Prawdziwa barwa próbki zawarta jest w 
składowej rozproszonej. Podczas wzrokowej oceny 
koloru odruchowo ustawiamy obiekt o wysokim 
połysku w takim położeniu, żeby nie widzieć odbić 
źródeł światła na powierzchni. W pomiarze barwy 
odbicie lustrzane można wytłumić tak, by zmierzyć 
jedynie składową rozproszoną.
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c’
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e’abcde

Rysunki te pokazują, że:
a+b+c+d+e=a’+b’+c’+d’+e’.

Metoda ta wykorzystuje 
pułapkę świetlną i lustrzana 
składowa nie jest mierzona.

Pomiar jest wykonywany bez 
pułapki świetlnej i  lustrzana 
składowa jest uwzględniona.
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Tryb SCE (składowa lustrzana wyłączona) i SCI (składowa lustrzana uwzględniona)

Tryb SCE jest skuteczny do weryfikacji czy 
barwa pasuje do wzorca, przy wizualnej 
kontroli na produkcji.

Tryb SCI jest efektywny, gdy kolor 
elementów jest regulowany na poziomie 
produkcji przy użyciu mieszalnika kolorów.

W trybie SCI, składowa lustrzana jest 
uwzględniona w pomiarze razem z odbiciem 
rozproszonym. Ten tryb oceny barwy mierzy 
całkowity wygląd niezależnie od stanu powierzchni.

W trybie SCE, składowa lustrzana jest wyłączona 
z pomiaru i tylko składowa rozproszona jest 
mierzona. To daje ocenę koloru, który koreluje ze 
sposobem w jaki obserwator widzi kolor obiektu. 
System 45°:n oraz n: 45° daje wyniki podobne 
do trybu SCE, ponieważ do detektora przyrządu 
pomiarowego nie dociera lustrzane odbicie.

Ludzie postrzegają barwę patrząc na odbicie rozproszone. 
Jeśli powierzchnia obiektu lub warunki obserwacji zmienią się, 
to kolor wygląda inaczej. Lecz zabarwienie samego materiału 
pozostaje bez zmian. Jak możemy rozpoznać jego barwę? Są 
dwa typy odbicia rozproszonego: odbicie z wnętrza materiału 
i odbicie od powierzchni obiektu. Gdy stan powierzchni zmieni 
się, to zmieni się też proporcja odbicia od niej białego światła  
w sposób rozproszony i skierowany, ale suma odbicia 
pozostanie stała. Przy tym rozproszone odbicie zabarwionego 
światła z wnętrza materiału nie zmieni się.

Tak więc, sumaryczna ilość odbitego od próbki światła jest stała. 
Dlatego też, jeśli błyszczący lakier zostanie w jakimś stopniu 
zmatowiony, to lustrzane odbicie zmniejsza się a zwiększa się odbicie rozproszone. W konsekwencji, aby 
zmierzyć kolor materiału bez względu na stan powierzchni, należy mierzyć całe światło odbite od próbki. 
To, czy urządzenie pomiarowe uwzględnia wszystkie składowe odbicia, określone jest geometrią układu 
optycznego i włączeniem lub wyłączeniem tak zwanej pułapki świetlnej, tłumiącej składową lustrzaną 
odbicia. Na rysunku 21 na następnej stronie pokazano, jak pozycja pułapki świetlnej wyklucza lustrzane 
odbicie z pomiaru koloru próbki w stanie III (SCE) i IV (SCE). Jeśli pułapka zostanie zasłonięta białą 
tarczą, jak w stanie V (SCI) i VI (SCI) to lustrzane odbicie będzie uwzględniane w pomiarze barwy. Metoda 
pomiaru, która nie uwzględnia składowej lustrzanej odbicia oznaczana jest skrótem SCE (Specular 
Component Excluded). Jeśli składowa lustrzanego odbicia jest uwzględniona, stosuje się oznaczenie 
trybu pomiaru SCI (Specular Component Included).
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Zależność od kierunku obserwacji i kierunku oświetlenia

Na ogół, oglądając przedmiot pod nieco innym kątem może on wydać się jaśniejszy lub ciemniejszy 
Jest to spowodowane kierunkowymi właściwościami przedmiotu, które są szczególnie widoczne dla 
półprzezroczystych, albo metalicznych kolorów. Kąt, pod którym oglądamy obiekt a także kąt, z którego 
przedmiot jest oświetlany musi być stały w celu prawidłowej oceny i wymiany informacji o barwie.

Rodzaje układów optycznych (geometria pomiarowa)

Kolor wygląda różnie w zależności od warunków optycznych, takich jak kąt obserwacji i kąt oświetlenia. 
Warunki pomiaru, a więc kąt pod którym wiązka źródła światła pada na obiekt oraz kąt pod którym światło 
jest odbierane przez detektor, nazywają się geometrią pomiarową układu optycznego i są zdefiniowane 
przez CIE lub JIS (Japanese Industrial Standards).

Jednokierunkowy system oświetlenia
W tym systemie próbka oświetlana jest z jednego 
kierunku (kąta). W geometrii 450:n (45°:0°), 
powierzchnia próbki jest oświetlana pod kątem 45° 
do normalnej a detektor ustawiony jest pod kątem 
0°. W geometrii n:45° (0°:45°), powierzchnia próbki 
jest oświetlana pod kątem 0° a detektor ustawiony 
jest pod kątem 45°. Dla systemu 45°:n możliwe są 
trzy typy oświetlenia:
- dookólne (45°a:0°) z pierścieniowym źródłem 
światła,
- obwodowe (45°c:0°) ze wielopunktowym źródłem 
światła rozmieszczonym na okręgu w pewnych 
odstępach,
- kierunkowe (45°x:0°).

Rysunek 21: Systemy oświetlenia / pomiaru

Różne typy 45°:0° (pozycja źródła światła)
Oświetlenie w kształcie 

pierścienia (45ºa:0º)

Oświetlenie obwodowe (45ºc:0º)

Oświetlenie jednokierunkowe 
(45ºx:0º)

Rozproszony system oświetlenia
System ten używa kuli całkującej do oświetlenia      
i obserwacji ujednoliconej w każdym kierunku.
Kula całkująca jest sferyczną komorą, której 
wewnętrzna powierzchnia jest pokryta białym 
materiałem jednolicie rozpraszającym światło, 
takim jak siarczan baru. W urządzeniu systemu  
d:n (de:8°) układ optyczny oświetla obiekt światłem 
rozproszonym i mierzy barwę pod kątem 8° do 
normalnej z wyłączeniem składowej lustrzanej 
(SCE). W systemie D:n (di:8°) składowa lustrzana 
jest uwzględniona (SCI). Natomiast w systemach 
n:d (8°:de) i n:D (8°:di) oświetlenie jest odwrotne.
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Różne tło i wielkość 
próbki

W przeciwieństwie 
do ludzkiego oka, 
spektrofotometry nie ulegają 
złudzeniom. Zapewniają 
pomiar zawsze w tych 
samych warunkach 
w każdym czasie.

Warunki oświetlenia

Dane wielu iluminantów 
CIE przechowywane są w 
pamięci urządzenia i wyniki 
pomiarowe mogą być 
przeliczane dla różnych 
warunków oświetlenia.

Komunikacja

Standardowy port 
komunikacyjny RS-232c 
umożliwia przesyłanie 
danych lub sterowanie 
spektrofotometrem.

Pamięć danych

Dane pomiarowe 
są automatycznie 
zachowywane 
podczas pomiaru. Wyświetlanie 

wykresów spektralnych 
reflektancji

Wyniki pomiarowe można 
wyświetlać w postaci 
wykresów widm.

Stały kąt oświetlenia 
i kąt obserwacji

Geometria pomiaru jest 
znormalizowana przez 
CIE lub inne specyfikacje 
w celu zapewnienia 
jednolitych warunków 
pomiarów.

Detektor widma

Detektor widma zawiera 
szereg sensorów, 
pozwalających na pomiar 
światła w wielu przedziałach 
długości fal z wysoką 
dokładnością.

Przestrzenie barw

Dane pomiarowe 
wyświetlane są w sposób 
liczbowy w wielu różnych 
przestrzeniach barw, 
jak Yxy, L*a*b, Hunter, 
Munsell itd.

Pomiar różnicy barw

Różnica koloru względem 
wzorca może być zmierzona 
i wyświetlona w postaci 
liczbowej lub na wykresie.

Na zdjęciu: spektrofotometr Konica Minolta CM-700d

Różnice indywidualne

Czułość sensora 
spektralnego jest stała 
niezależnie od tego, kto 
posługuje się urządzeniem. 
Do obliczeń danych 
barwy, urządzenie ma 
widmowe charakterystyki 
dla standardowych 
obserwatorów wg CIE 
wpisane w pamięć 
urządzenia.

Spektrofotometry rozwiązują te problemy 
łatwo i szybko
Spektrofotometry oferują szeroki zakres funkcji i najwyższą dokładność do wyrażenia barwy w sposób 
liczbowy i wyświetlają wykresy widmowe barw. Za pomocą danych dla różnych warunków oświetlenia, 
spektrofotometr może rozwiązać różne problemy, które nie mogą być rozwiązane z użyciem kolorymetrów 
trójchromatycznych, włączając właściwości oddawania barw (widoczne zmiany barwy spowodowane 
różnym źródłem światła), metameryzmem czy rodzajem powierzchni.

Główne cechy i funkcje spektrofotometrów
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Zrozumienie ważnych specyfikacji

Mając do dyspozycji kilku producentów przyrządów do pomiaru koloru, jak również jednego producenta 
oferującego różne rodzaje przyrządów do pomiaru koloru w zależności od zastosowania i mierzonych obiektów, 
w jaki sposób należy wybrać najlepszy przyrząd do pomiaru koloru dla swoich potrzeb? To, jakie elementy 
specyfikacji są ważne, zależy od sposobu użytkowania urządzenia. Na przykład, jeśli urządzenie będzie często 
przenoszone w celu wykonania pomiarów na miejscu lub jeśli będzie używane do pomiarów w kilku miejscach 
na dużym obiekcie, "Rozmiar" i "Waga" w tabeli specyfikacji w katalogu stają się ważne i dobrze jest wybrać 
urządzenie, które jest małe i lekkie. Jeśli jednak w wielu fabrykach będzie używanych wiele jednostek, ważne 
jest, aby zwrócić uwagę na "Zgodność międzyinstrumentową" w tabeli specyfikacji i wybrać model z małą 
wartością zgodności międzyinstrumentowej, aby uzyskać lepszą spójność pomiarów między fabrykami. Jak 
należy czytać tabelę specyfikacji katalogowych, wybierając przyrząd pomiarowy do pomiaru koloru? Co mówią 
takie elementy jak "Szerokość połówkowa" lub "Powtarzalność" w tabeli specyfikacji? Ta strona przedstawia 
niektóre z ważnych elementów, które można znaleźć w tabeli specyfikacji. Szczegółowe informacje na temat 
danych przedstawionych balonami znajdują się na kolejnych stronach.

Model CM-700d CM-600d

System oświetleniowy/ 
obserwacji

di: 8°, de: 8° (oświetlenie rozproszone, 8-stopniowy kąt widzenia), SCI (element zwierciadlany 
włączony)/SCE (element zwierciadlany wyłączony) z możliwością wyboru z automatycznym 
przełączaniem (Zgodne z CIE nr 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 i JIS Z 8722).

Wielkość kuli 
integrującej  ø40 mm

Detektor Krzemowy układ fotodiodowy (podwójny 36-elementowy)
Urządzenie do 
spektralnej separacji Siatka dyfrakcyjna

Zakres długości fali 400 nm do 700 nm
Rozdzielczość 
widmowa 10 nm

Szerokość połówkowa Ok. 10 nm
Zakres reflektancji 0 do 175%, Rozdzielczość wyświetlania: 0.01%
Źródło światła Impulsowa lampa ksenonowa (z filtrem odcinającym UV)
Czas pomiaru Ok. 1 sekunda
Minimalny odstęp 
pomiarowy Około 2 sekund (w trybie SCI lub SCE)

Wydajność baterii
"Z alkalicznymi, suchymi bateriami: Około 2.000 pomiarów
* Samodzielny ciągły pomiar stały w trybie SCI lub SCE w 10 sekundowych odstępach 
w temperaturze 23°C".

Obszar pomiaru/
oświetlenia

"MAV: ø8 mm/ ø11 mm SAV: ø3 mm/ ø6 mm
* Możliwość zmiany poprzez wymianę 
przysłony i wybór pozycji soczewki".

MAV: tylko ø8 mm/ ø11 mm

Powtarzalność
"Widmowa reflektancja": Odchylenie standardowe w granicach 0,1%, wartość chromatyczności: 
Odchylenie standardowe w ramach E*ab 0,04
(Gdy biała płytka kalibracyjna jest mierzona 30 razy w odstępach 10 sekundowych po kalibracji bieli)".

Zgodność 
międzyinstrumentowa

W zakresie E*ab 0,2 (MA V/SCI) * W oparciu o 12 wzorców kolorystycznych BCRA serii II 
w porównaniu z wartościami zmierzonymi urządzeniem wzorcowym w temperaturze 23°C

Liczba pomiarów 
uśrednionych 1 do 10 (uśrednianie automatyczne), 1 do 30 (uśrednianie ręczne)

Wyświetlacz 2,36-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD
Interfejs USB1.1; Bluetooth® wersja standardowa 2.1+EDR*
Obserwator 2° lub 10° Obserwator standardowy

Iluminant A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (możliwa jednoczesna ocena z dwoma 
źródłami światła)

Wyświetlane dane Wartości spektralne/graf, wartości kolorymetryczne, wartości/graf różnicy koloru, wynik PASS/
FAIL, pseudokolor, ocena koloru

Dane kolorymetryczne L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell i różnica kolorów w tych przestrzeniach (z 
wyjątkiem Munsell)

Indeks MI, WI (ASTM E313-73/E313-96), YI (ASTM E313-73/ASTM D1925), Jasność ISO, wartość 
połysku 8°.

Równania różnic 
kolorów E*ab (CIE 1976), E*94 (CIE 1994), E00 (CIE DE2000), CMC (l: c), Hunter E

Pamięć danych Dane pomiarowe: 4,000 zestawów/Docelowe dane o różnicy kolorów: 1,000 zestawów
Ocena pozytywna/
negatywna

Tolerancje mogą być ustawione odpowiednio na wartości kolorymetryczne (bez Munsell), 
wartości różnicy koloru, wartości koloru (bez 8° połysku)

Zasilanie Specjalny zasilacz sieciowy; 4 baterie alkaliczne suche lub akumulatory niklowo-wodorkowe 
w rozmiarze AA

Wielkość 
(szer. x wys. x gł.) 73 x 211.5 x 107 mm

Waga Około 550 g (bez kalibracji bieli i baterii)
Temperatura pracy / 
zakres wilgotności 5 do 40°C, wilgotność względna 80 % lub mniej (przy 35°C) bez kondensacji

Temperatura 
przechowywania / 
zakres wilgotności

0 do 45°C, wilgotność względna 80 % lub mniej (przy 35°C) bez kondensacji

O "Oświetleniu/
systemie pomiaru"

Co to jest 
"Zgodność między-
instrumentowa"?

O "zakresie 
długości fali"

Co to jest 
"Rozdzielczość 
widmowa" i 
"Szerokość 
połówkowa"?

Co to jest 
"Powtarzalność"?

O "rozmiarze" 
i "wadze"
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System oświetleniowy/ obserwacji
W celu dokonania pomiaru koloru, obiekt musi być oświetlony światłem, a światło odbite od obiektu musi być 
mierzone. Z tego powodu przyrządy do pomiaru barwy zawierają źródło światła, które emituje światło, oraz 
czujnik, który przekształca światło odbite w sygnał elektryczny.
Istnieją różne geometrie oświetlania obiektu światłem i odbioru odbitego światła za pomocą czujników, a 
mierzone wartości różnią się znacznie w zależności od geometrii. Przykłady różnic w geometrii obejmują: czy 
oświetlać obiekt z jednego kierunku, czy z wielu kierunków, czy włączać lub wyłączać składową lustrzaną itd.
Ponieważ mierzone wartości różnią się znacznie w zależności od geometrii, konieczne jest staranne 
dobranie geometrii w zależności od rodzaju i kształtu mierzonego obiektu oraz celu i zastosowania pomiaru. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 42 <Typy systemów optycznych (geometrie)> i strona 41 
<Tryb SCE (składowa lustrzana wyłączona) i SCI (składowa lustrzana uwzględniona)>.

Rozmiar i waga

Dla ręcznego przyrządu do pomiaru koloru, bycie mniejszym i lżejszym jest oczywiście wygodne. 
Ułatwia to nie tylko przenoszenie instrumentu, ale także znacznie zmniejsza stopień zmęczenia podczas 
wykonywania powtarzalnych pomiarów.
Jednakże, jeśli wyświetlacz i przyciski obsługi są zbyt małe, instrument będzie trudny w użyciu, dlatego 
konieczne jest zrównoważenie wielkości z operacyjnością. Oprócz rozmiaru, należy również wziąć 
pod uwagę kształt: Jak łatwo jest trzymać, jak gruba jest powierzchnia uchwytu, gdzie spadają palce, 
itp. Ważny jest również środek ciężkości, ponieważ jeśli waga jest zła, pozycja urządzenia będzie się 
zmieniać, co zmniejszy stabilność pomiaru, a także wpłynie na stopień zmęczenia.

Nawet w przypadku stacjonarnych urządzeń do pomiaru koloru ważne są również wymiary i waga. 
Przyrządy stacjonarne są często instalowane w laboratorium wraz z innymi przyrządami do pomiaru 
właściwości innych niż kolor, a gdy jest wiele przyrządów ustawionych w rzędzie, ich mniejsza 
powierzchnia ułatwia instalację. Ponadto, lekkość jest korzystniejsza, gdy urządzenie musi być 
przeniesione.
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Współczynnik 
odbicia widmowego 
oryginalnego podłoża 

780 nm380 nm

Z dodatkiem FWA

780 nm380 nm

Rysunek 22 -(1):
Fluorescencja spowodowana FWA

Rysunek 22 -(2):
Krzywe spektralne: Światło UV 
i efekty fluorescencji
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Zakres długości fali

Zakres długości fali to zakres długości fal, które może mierzyć model. Spektrofotometry zazwyczaj 
wykorzystują jeden z dwóch zakresów długości fal pomiarowych: 400 nm do 700 nm lub 360 nm do 740 
nm (lub 780 w niektórych przypadkach). W przypadku ogólnych pomiarów barwy, różnica pomiędzy tymi 
dwoma zakresami długości fali pomiarowej nie ma większego wpływu na mierzone wartości barwy.
Jednak w przypadku pomiaru barwy niektórych przedmiotów, zastosowanie szerszego zakresu 
pomiarowego od 360 nm do 740 nm dostarcza więcej cennych informacji. Odnosi się to w szczególności 
do przedmiotów, które zawierają fluorescencyjne środki wybielające (FWA), które pochłaniają energię 
otrzymywaną ze światła ultrafioletowego (ogólnie uważanego za światło o długości fali poniżej 400 nm), 
oraz fluorescencyjne środki wybielające emitujące światło o długości fali w obszarze niebieskim (od 420 
nm do 470 nm). FWA są często zawarte w papierze, aby nadać im bielszy wygląd, przez co ważne jest 
uwzględnienie fluorescencji FWA przy pomiarze papieru i masy papierniczej lub materiałów drukowanych. 
Większość naszych przyrządów o zakresie pomiarowym od 360 nm do 740 nm posiada również funkcję 
regulacji UV, która umożliwia dostosowanie mierzonych efektów UV do warunków standardowych 
(zwykle jest to standardowy iluminant D65), lub całkowite wykluczenie efektów UV do pomiaru barwy 
bez efektów fluorescencji.
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Rozdzielczość widmowa i szerokość połówkowa

Rozdzielczość widmowa pomiaru to wartość wskazująca, w jakim odstępie długości fali może mierzyć 
urządzenie do pomiaru koloru typu spektralnego. Im mniejszy jest skok, tym bardziej szczegółowe 
dane spektrofotometryczne można uzyskać. Nie musi to jednak oznaczać, że im mniejszy jest odstęp 
długości fali, tym lepiej. Ponieważ dla koloru obiektu, np. koloru próbki, charakterystyka spektralna 
jest w większości przypadków łagodna, wystarcza skok długości fali pomiarowej wynoszący 10 nm, a 
dokładniejszy skok nie jest konieczny.

Przyrząd do pomiaru koloru typu spektralnego posiada 
czujniki, które obserwują światło na odpowiednich 
pojedynczych długościach fal, ale czułość każdego 
z tych czujników ma również składową długości fali 
(wykres kierunku osi poziomej) rozłożoną jak pokazano 
na rysunku 23. Szerokość połówkowa jest szerokością 
spektralnej krzywej czułości czujnika na określonej 
długości fali, gdzie czułość czujnika jest połową 
wartości szczytowej i jest to wartość pokazująca jak 
bardzo czułość czujnika rozszerza się w kierunku 
długości fali. Jest to zakres długości fali pomiędzy 
dwoma punktami połowy szerokości pasma na krzywej, 
przy czym za wartość szczytową czułości uznaje się 
długość fali odpowiadającą obszarowi pokrytemu przez 
czujnik.

Rysunek 23: Co to jest szerokość połówkowa?
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Jeśli połowa szerokości pasma czujnika jest duża, obserwowany jest szeroki zakres długości fali, więc 
uzyskany wynik pomiaru będzie przebiegiem fali bez ostrych krawędzi. W celu dokonania dokładnego 
pomiaru pierwotnej charakterystyki spektroskopowej konieczne jest zmniejszenie połowy szerokości pasma. 
Innymi słowy, połowa szerokości pasma w kolorowym urządzeniu pomiarowym to "zdolność do pomiaru 
światła monochromatycznego". Schematycznie 
przedstawia to Rysunek 24. Wartości pomiarowe 
przy 540 nm i 550 nm z przyrządu o paśmie 
pomiarowym 10 nm i szerokości połówkowej 10 
nm uzyskano obserwując zakresy długości fal 
odpowiednio od 535 nm do 545 nm i od 545 nm do 
555 nm. Dla zmierzonych wartości przy 540 nm i 
550 nm z przyrządu o paśmie pomiarowym 10 nm i 
połowie szerokości pasma 20 nm zaobserwowano 
zakresy długości fal odpowiednio od 530 nm do 
550 nm i od 540 nm do 560 nm. Oznacza to, że 
pomiary obejmują również obszary pokryte przez 
sąsiedni czujnik, co prowadzi do uzyskania wyniku 
pomiaru o zaokrąglonym kształcie fali. Ogólnie 
rzecz biorąc, zawężenie połowy pasma poprawia 
dokładność pomiaru, ale również powoduje 
pogorszenie stosunku S / N, ponieważ ilość 
światła docierającego do czujnika maleje. Dlatego 
też, nie wystarczy po prostu zawęzić szerokości 
połówkowej. Mówi się, że właściwe jest, aby 
rozdzielczość widmowa i szerokość połówkowa 
pasma były prawie takie same.

Szerokość połówkowa = Rozdzielczość widmowa

Szerokość połówkowa > Rozdzielczość widmowa

Rozdzielczość widmowa (nm)

Rozdzielczość widmowa (nm)

540 550 560

540 550 560

Szerokość 
połówkowa 

10 nm

Rozdzielczość 
widmowa 
10 nm

Szerokość 
połówkowa 

20 nm

Rozdzielczość 
widmowa 
10 nm

Rysunek 24: Zależność między szerokością 
połówkową pasma a rozdzielczością widma
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Powtarzalność

Powtarzalność to różnica w wartościach mierzonych podczas powtarzania pomiarów tej samej próbki       
w tych samych warunkach. Im mniejsza wartość, tym większa jest wiarygodność mierzonej wartości. 
Jeżeli wartość ta jest duża, należy powtórzyć pomiar wiele razy i uzyskać wartość średnią w celu 
uzyskania wiarygodnej wartości pomiaru.

Proste wielkości fizyczne, takie jak "długość", mogą być mierzone za pomocą prostego mechanizmu, 
dzięki czemu błędy pomiaru są niewielkie. Natomiast pomiar "koloru" wymaga bardziej skomplikowanego 
mechanizmu, ponieważ istnieje wiele czynników, które mogą generować błędy.

W związku z tym, błędy pomiaru właściwe dla przyrządu (po wyłączeniu różnych czynników błędu) są 
wymienione w "wartościach specyfikacji" katalogów. Po pierwsze, po wykonaniu kalibracji bieli, biała 
płytka kalibracyjna jest wielokrotnie mierzona w określonych odstępach czasu (np. 30 razy w odstępach 
10 sekundowych) oraz uzyskuje się odchylenie standardowe mierzonych wartości. W celu wyeliminowania 
różnych czynników błędu  pomiar jest wykonywany automatycznie bez dotykania przyrządu po ustawieniu  
na nim płytki kalibracji bieli. Tak więc pozostałe błędy są błędami pomiarowymi właściwymi tylko dla 
przyrządu, a wyższość i niższość pomiędzy modelami będzie występować ze względu na metodę 
projektowania obwodów, generowanie ciepła przez źródło światła itp.

Zwłaszcza wpływ ciepła wytwarzanego przez źródło światła jest duży, a instrumenty wykorzystujące źródła 
światła, które generują dużo ciepła, takie jak lampy halogenowe, na ogół mają mniejszą powtarzalność.

Z drugiej strony, powtarzalność podczas pomiarów rzeczywistych próbek zawiera różne współczynniki 
błędu i staje się większą wartością. To właśnie ta powtarzalność staje się problemem w praktyce. 
W szczególności staje się ona większa w przypadku próbek, których kolor nie jest jednolity na całej 
powierzchni lub w przypadku próbek trójwymiarowych, ale możliwe jest ograniczenie błędów i poprawienie 
powtarzalności poprzez zaprojektowanie urządzenia z uwzględnieniem takich rzeczy. 

Zobaczmy, jakie rodzaje czynników błędu istnieją i jak są one minimalizowane w czasie projektowania.

① Błąd pozycji
W przypadku próbek, których kolor nie jest jednolity na całej powierzchni, jeśli punkt pomiarowy jest nieco 
inny, wartość pomiarowa zmieni się, a powtarzalność będzie słaba.
Dlatego też, poprzez zaprojektowanie przyrządu w taki sposób, aby punkt pomiarowy był łatwy do 
sprawdzenia, umożliwia on ustawienie przyrządu tak, aby mierzył ten sam punkt w jak największym 
stopniu.
W przypadku próbek z dużymi nierównościami, w przypadku wykonywania uśredniania wielu pomiarów, 
liczba powtórzeń może być zredukowana poprzez zastosowanie urządzenia z dużą przysłoną pomiarową.
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③ Błąd obrotu
W zależności od przyrządu, mierzona wartość może 
się różnić w zależności od orientacji, w jakiej przyrząd 
jest stosowany, jak pokazano na rysunku (błąd 
obrotu). Dzieje się tak w przypadku pomiaru a
próbka z nierównościami przy użyciu instrumentu, 
którego rozkład natężenia oświetlenia źródła światła 
nie jest równomierny. Może to wynikać również z 
drogi optycznej prowadzącej światło odbite od próbki 
do czujnika.
Taki przyrząd jest trudny w użyciu, ponieważ 
konieczna jest ścisła kontrola orientacji, w której 
przyrząd jest stosowany, aby mierzyć z dobrą 
stabilnością.

② Zmiana wysokości
W przypadku próbki trójwymiarowej, takiej jak próbka o 
zakrzywionej powierzchni, jeżeli przyrząd nie jest prostopadły 
do powierzchni, ale
jest przechylony, odległość pomiędzy przysłoną pomiarową 
a próbką zmienia się (zmiana wysokości). Jeżeli odległość ta 
ulegnie zmianie, względna orientacja systemu oświetlenia/
obserwacji zostanie przesunięta, co spowoduje błędy w 
mierzonych wartościach.
Projektując urządzenie w taki sposób, aby było łatwe do 
trzymania i pozycjonowania nawet podczas pomiaru próbek 
trójwymiarowych, można zminimalizować jego przechylenie.
Ponadto, jeśli instrument jest zbyt ciężki, jego trzymanie jest 
męczące, a pozycjonowanie staje się chwiejne.
Z drugiej strony, ważne jest również zmniejszenie wpływu 
wahań wysokości poprzez opracowanie projektu systemu 
oświetlenia/obserwacji.

Zatem porównując powtarzalność dwóch lub więcej modeli, nie należy porównywać ich tylko z "wartością 
specyfikacyjną" podaną w katalogu. Definicja "wartości specyfikacyjnej" różni się w zależności od 
producenta przyrządu i choć w niektórych przypadkach jest mniej więcej taka sama, jak zdolność 
przyrządu do rzeczywistych pomiarów, zdarzają się przypadki, w których "wartość specyfikacyjna" 
jest znacznie większa od rzeczywistych możliwości. Dlatego też zaleca się wypożyczenie urządzenia 
demonstracyjnego i wypróbowanie możliwości każdego modelu własnymi rękoma.

L* 60
a* -44
b* 7

L* 62
a* -43
b* 7

przesunięcie
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① Pomysłowość projektowa

Po pierwsze, chociaż możliwe jest określenie tolerancji wymiarowych części optycznych, aby były one jak 
najmniejsze, to jednak zwiększenie dokładności wykonania zwiększa również koszty produkcji. Zamiast 
tego, opracowujemy projekt optyczny tak, aby błędy wymiarowe części nie wpływały na błędy takie jak 
odchylenie długości fali. Ponadto, obwody elektryczne zawierają również czynniki, które mogą powodować 
różnice instrumentalne, dlatego opracowujemy obwody stabilnie zasilające źródło światła, obwody 
zamieniające światło odbierane przez czujnik na sygnały elektryczne bez zniekształceń, itp.

Beep

Pi

Zgodność między przyrządami to niewielki błąd pomiaru, który występuje między przyrządami podczas 
pomiaru tej samej próbki w tych samych warunkach z wieloma jednostkami tego samego modelu 
przyrządu. Jest to błąd spowodowany niewielkimi różnicami w wymiarach i działaniu elementów układu 
optycznego i części elektronicznych, które są stosowane w urządzeniach produkowanych seryjnie.

W "wartości specyfikacyjnej" katalogu itp., nieodłączny błąd przyrządu (z wyłączeniem wpływu temperatury 
i różnych innych czynników błędu pomiaru) jest wymieniony w części dotyczącej powtarzalności. W 
przypadku przyrządów Konica Minolta jest on określany w pomieszczeniu o regulowanej temperaturze 
przez wykonanie najpierw kalibracji bieli, a następnie pomiar płytek BCRA przy użyciu oprzyrządowania 
utrzymującego stałą pozycję pomiarową. Jest to nieodłączna cecha przyrządu, wynikająca ze zgodności 
międzyinstrumentowej. Może być duża lub mała w zależności od producenta i modelu, ale można ją 
zredukować poprzez zastosowanie pomysłowości w metodach projektowania i produkcji.

Zgodność międzyinstrumentowa
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② Pomysłowość produkcyjna

Ponieważ produkujemy duże ilości tych samych części optycznych do produkcji masowej, sprawdzamy 
wszystkie te części i możemy wybrać kombinacje części, które eliminują odpowiednie błędy pomiędzy 
częściami. Ponadto, poprzez odpowiednie dopasowanie zmontowanego przyrządu, możemy poprawić 
zgodność międzyinstrumentową.

Nawet jeśli zgodność międzyinstrumentowa zostanie poprawiona dzięki takiej pomysłowości, mierzone 
wartości mogą nadal odbiegać od siebie ze względu na różne czynniki błędu przy dokonywaniu pomiaru. 
Prosimy o konsekwentne wykonywanie pomiarów
w środowisku, w którym możliwa jest regulacja temperatury, tak aby nie były one wynikiem wpływu 
lokalnych nierówności itp.

Wartości mierzone za pomocą modelu o małej wartości zgodności międzyinstrumentowej będą bardziej 
wiarygodne, dzięki czemu będzie można wykorzystać zmierzone wartości do przekazywania informacji 
o kolorze zdalnym stronom za pośrednictwem internetu, itp. Innymi słowy, informacje kolorystyczne mogą 
być przekazywane poprzez wysyłanie wartości pomiarowych bez wysyłania próbek kolorów.
Z drugiej strony, gdy będzie wykonywane ścisłe zarządzanie kolorami w celu kontroli wysyłki itp.
nie należy ignorować zgodności międzyinstrumentowej, nawet jeśli jest ona niewielka. 
W szczególności, nie należy używać wartości mierzonych przez inny instrument jako docelowych danych 
kolorystycznych podczas obliczania różnicy koloru. Jeśli zostaną użyte, błąd wynikający ze zgodności 
międzyinstrumentowej zostanie dodany do docelowych danych kolorystycznych i wartość zmierzona 
porównywanej próbki, a właściwa różnica barw nie może faktycznie zostać zmierzona. Ponadto, wyniki 
mogą różnić się od oceny wizualnej. Dlatego też, w celu dokładnego zarządzania barwą, zarówno kolor 
docelowy jak i porównywana próbka muszą być mierzone za pomocą tego samego urządzenia.
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Pomiar barw specjalnych

Rysunek 25:Barwy metaliczne
Wiele powłok, szczególnie w zastosowaniach 
motoryzacyjnych, stosuje połączenie metalowych 
płatków i kolorantów w celu uzyskania kolorów 
efektowych. W powłoce metalicznej światło jest 
odbijane pod różnymi kątami ze względu na 
orientację płatków metalu w powłoce, chociaż 
płatki będą zwykle ustawione w tym samym 
kierunku. Rysunek 25 ilustruje jak metaliczna 
powłoka kształtuje lustrzane i rozproszone 
odbicie światła. Ponieważ światło odbija się od 
metalowych płatków bardziej kierunkowo niż od 
pigmentów, powłoka zyskuje specjalny, atrakcyjny 
wygląd. Pod kątem bliskim do odbicia lustrzanego 
kolor jest jasny, bo zawiera składową odbicia od 
metalowych płatków. Pod kątem, na który już 
nie wpływają metalowe płatki, kolor jest ciemny. 
Dlatego do dokładnej oceny kolorów efektowych 
lepiej stosować spektrofotometr o geometrii 
wielokątowej, który dokonuje pomiarów przy 
różnych kątach oświetlenia.

Barwy fluorescencyjne
Gdy widzimy kolor fluoroscencyjny, wygląda jakby 
świecił sam z siebie chociaż nie jest naturalnym 
źródłem światła. Gdy promieniowanie UV pada na 
fluoroscencyjny materiał, zostaje zaabsorbowane 
a jego energia jest ponownie emitowana jako 
widzialne światło o dłuższych falach pomiędzy 
380 nm i 780 nm. Gdy promieniowanie UV 
o długości fali 360 nm jest absorbowane i 
emitowane jako światło o długości fali 460 nm, 
mierzone wartości reflektancji w 460 nm mogą 
przekraczać 100%. Gdy widać więcej światła niż 
powinno być widoczne, to ludzkie oczy widzą 
materiał tak, jakby świecił. Dla pomiarów próbek 
niefluoroscencyjnych, rozszczepiający element, 
taki jak siatka dyfrakcyjna, może być położony 
zarówno pomiędzy źródłem światła a próbką 
jak i pomiędzy próbką a detektorem. Jednak do 
pomiarów próbek fluoroscencyjnych, by zachować 
zgodność pomiaru koloru z ludzkim postrzeganiem, 
element rozszczepiający musi być położony 
między próbką a detektorem. Wtedy próbka jest 
oświetlona przez pełne spektrum źródła światła. 
Gdy fluoroscencyjny kolor jest mierzony przez 
spektrofotometr, spektralny rozkład mocy źródła 
światła musi zawierać odpowiednią a nawet 
regulowaną ilość składowej ultrafioletowej.
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52 53

"Czarne światło" 
i materiały fluoroscencyjne

Czy kiedyś widziałeś efekt "czarnego światła"? 
W pomieszczeniu oświetlonym ciemnym, fioletowym 
światłem niektóre przedmioty, jak białe tkaniny, 
papier, elementy plastikowe, farby i nadruki, wydają 
się mieć nadzwyczaj jasne, a wręcz świecące kolory. 
Takie miejsce jest oświetlone. "Czarne światło" to 
promieniowanie z obszaru bliskiego ultrafioletu, poza 
zakresem długości fali widzialnego światła. Świecenie 
przedmiotów spowodowane jest dodatkiem substancji 
fluorescencyjnych, które absorbują energię UV i 
emitują barwne światło widzialne o większej długości 
fali. Materiał taki oświetlony źródłem UV faktycznie 
świeci. Gdy obiekt w prawie 100% odbija światło dla 
wszystkich długości fali, wówczas jest biały. Gdy słabiej 
odbija światło w obszarze niebieskim, to jest żółtawy. 
W wielu przypadkach, na przykład dla papieru i tkanin, 
substancje fluoroscencyjne stosowane są jako tak 
zwane wybielacze optyczne. Pod wpływem ultrafioletu 
świecą one na niebiesko, dodając emisję do obniżonej 
reflektancji materiału w tym zakresie. W efekcie, 
gdy materiał oświetlony jest światłem dziennym 
zawierającym ultrafiolet, kompensuje to żółtawy 
odcień do neutralnego, a czasem aż niebieskawego 
odcienia bieli, postrzegane go jako "czysta biel". 
Dlatego też, wybielana optycznie koszula świeci 
niebieskawo przy oświetleniu "czarnym światłem”. 
Częste pranie białych ubrań powoduje ich żółknięcie 
nie na skutek zafarbowania na żółto, lecz z powodu 
wypłukania fluoroscencyjnego wybielacza optycznego. 
Z tego powodu wybielacze optyczne są dodawane 
do proszków do prania białych tkanin. Jednak w 
proszkach takich nie należy prać tkanin kolorowych ani 
czarnych, ponieważ też zostaną rozjaśnione.
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Uwagi do pomiarów 
(przedmioty i środowisko)

Proszki i granulaty

Jeśli za pomocą spektrofotometru mierzymy 
proszek, wynik zależy od jego gęstości 
i uformowania powierzchni. Aby uniknąć błędów 
wymagane są specjalne metody, takie jak 
umieszczenie stałej ilości proszku w pojemniku 
o stałym kształcie i wielkości, utrzymując stałą formę 
powierzchni. Dla grubszych cząstek i granulatów 
należy użyć instrumentu o dużej średnicy portu 
pomiarowego, zapewniającej efektywne uśrednianie 
i wysoką powtarzalność wyników pomiarów.

Przedmioty wzorzyste

Przy pomiarze przedmiotów posiadających wzory 
lub teksturę instrumentem o małym otworze portu 
pomiarowego, wynik zależy od miejsca próbki. 
W takim przypadku należy zastosować możliwie 
największą średnicę portu lub pomiar powinien być 
uśredniany z wielu powtórzeń w różnych miejscach.

Przedmioty prześwitujące

Pomiar prześwitujących lub półtransparentnych 
materiałów, takich jak papier, zależny jest od 
grubości próbki, bo część światła przenika przez 
materiał i jest tracona, zamiast zostać odbita 
do detektora instrumentu. Aby prawidłowo 
zmierzyć barwę papieru lub tkaniny, zwiększamy 
grubość próbki poprzez złożenie kilku warstw, 
aby zapo¬biec transmisji światła. Do pomiaru 
pojedynczych warstw można użyć białego, 
nieprześwitującego tła umieszczonego za próbką. 
Wpływ koloru tła można wyeliminować używając 
tła czarnego lub specjalnej czarnej puszki 
pochłaniającej światło.

Wpływ temperatury

Dla wielu materiałów temperatura ma wpływ na 
barwę - jest to nazywane termochromizmem. 
Z tego powodu, pomiary zwykle powinny 
być prowadzone w pomieszczeniu o stałej 
temperaturze, a przyniesiony z zewnątrz przedmiot 
musi mieć czas na osiągnięcie temperatury 
pokojowej przed pomiarem.
Poniżej podano przykładowe charakterystyki 
temperaturowe płytek ceramicznych o różnym 
kolorze, jako różnicę barwy ΔE*ab dla różnicy 
temperatury 10°C względem temperatury 
pokojowej.

ΔE*ab barwy płytek ceramicznych przy zmianie 
temperatury o 10°C (zgodnie z warunkami badań 
firmy Konica Minolta)

ΔE*ab
 Biały    0.01
 Bladoszary   0.02 
 Średnioszary   0.05 
 Głębokoszary   0.05 
 Głębokoróżowy   0.60 
 Pomarańczowy   1.52 
 Czerwony   1.32
 Żółty    0.92 
 Zielony    0.92
 Cyjan    0.46
 Głębokoniebieski  0.17 
 Czarny    0.02
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CZĘŚĆ  III

Nowy wzór na różnicę barw 
CIE DE2000
Przyrząd pomiarowy umożliwia dokładne wyrażenie barw 
i różnicy barw za pomocą danych liczbowych. Jednakże, 
czasami wyniki wizualnej kontroli koloru nie są zgodne 
z wynikami pomiarów. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest 
jakiś sposób rozwiązania tego problemu? Tak, jest. To 
nowy wzór na różnicę barw CIE DE2000, który zostanie 
omówiony w tym rozdziale.
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Problem z CIE LAB (przestrzeń barw L*a*b*)
CIE LAB (przestrzeń barw L*a*b*) charakteryzuje barwę za pomocą współrzędnych jasności L*
i chromatyczności a* i b*. Pomimo, że wzory do obliczeń zostały określone na podstawie badania 
wrażliwości ludzkiego oka, to występują rozbieżności w ocenie różnicy barwy pomiędzy wartościami 
ΔE*ab a kontrolą wizualną. Jest tak, ponieważ próg wzrokowego rozróżniania kolorów silnie zależy 
od położenia barwy odniesienia w przestrzeni CIE LAB oraz od charakteru zmiany barwy.

Próg rozróżniania barwy dla ludzkiego oka
Ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć niewielkich różnic w barwach. Obszar barw nierozróżnialnych 
względem barwy odniesienia naniesiony na wykresie chromatycznym nazywany jest progiem rozróżniania 
barwy dla ludzkiego oka. Rysunek po prawej stronie jest częścią wykresu chromatyczności a*b* w przestrzeni 
barw CIE Lab. Białe elipsy przedstawiają próg rozróżniania barwy dla ludzkiego oka w dwóch wymiarach: 
nasycenia i odcienia. Innymi słowy, barwy wewnątrz elipsy dla ludzkiego wzroku są nieodróżnialne od barwy 
położonej dokładnie w środku elipsy na wykresie a*b*, dotyczy to barw o takiej samej jasności. 

W przestrzeni barw próg rozróżniania barwy jest 
trójwymiarową elipsoidą.
Możemy zauważyć cztery cechy rozróżniania barwy 
przez ludzkie oko:
1) Próg rozróżniania jest wysoki dla barw o dużym 
nasyceniu. Kształt elipsy przechodzi w koło dla barw 
o niskim nasyceniu, a powiększa się i wydłuża dla 
barw o dużym nasyceniu. Oznacza to, że drobne 
różnice barw o niskim nasyceniu są łatwo zauważane, 
a barwy nasycone są trudniejsze do rozróżnienia, 
zwłaszcza jeśli różnica polega na innym nasyceniu 
(bo elipsa jest wydłużona w kierunku nasycenia).
2) Czułość na różnicę barwy w kierunku odcienia 
zależy od odcienia h. Przyjrzyjmy się elipsom dla 
barw A i B na rysunku obok. A to barwa o kątowej 
wartości odcienia h=120° (żółto-zielony) dla B h=180° 
(zieleń). Chociaż nasycenie obu barw i długość elips 
są podobne, to elipsa A jest szersza od B w kierunku 
odcienia. To oznacza, że oko jest bardziej wrażliwe na 
różnice odcienia dla koloru B.

Uwaga: Rysunek przedstawiający białe elipsy progu rozróżnialności barw dla ludzkiego oka, opisany na stronie 56 i 57   
   zaczerpnięto z publikacji "The Development of the CIE DE2000 Colour-Difference Formula: CIEDE2000" autorstwa   

             M.R. Luo, G. Cui, and B. Rigg, wydany w COLOR Research and Application, Nr 5 (tom 26), strona 341, październik 
             2001, przy współpracy i akceptacji czasopisma i autorów. Rysunek 1 na stronie 341 czasopisma jest zastrzeżony 
             przez John Wiley & Sons, Inc.
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2) Czułość na różnicę barwy w kierunku odcienia 
zależy od odcienia h. Przyjrzyjmy się elipsom dla 
barw A i B na rysunku obok. A to barwa o kątowej 
wartości odcienia h=120° (żółto-zielony) dla B 
h=180° (zieleń). Chociaż nasycenie obu barw i 
długość elips są podobne, to elipsa A jest szersza 
od B w kierunku odcienia. To oznacza, że oko jest 
bardziej wrażliwe na różnice odcienia dla koloru B.

3) Czułość na różnicę barwy w kierunku jasności 
zależy od wartości jasności L*. Wzrok ludzki 
wykazuje najniższy próg postrzegania różnicy 
jasności dla L* około 50. Uwzględnienie progu 
postrzegania różnicy jasności przekształca 
elipsy w trójwymiarowe elipsoidy o odpowiedniej 
długości, szerokości i wysokości.

4) Kierunek elipsy progu rozróżniania dla barwy 
niebieskiej jest odchylony od kierunku nasycenia. 
Rysunek pokazuje, że główna oś progowej elipsy 
dla barw niebieskich nie zgadza się z kierunkiem 
nasycenia prowadzącym od osi szarości.

Na rysunku obok czerwonym okręgiem oznaczono 
zakres tolerancji oparty na różnicy barw ΔE*ab, 
tradycyjnie stosowany w ocenie zgodności kolorów. 
Często bywa też stosowana tolerancja pudełkowa 
ΔL*, Δa* i Δb*, na wykresie chromatyczności 
oznaczona niebieskim kwadratem. Oba te kształty 
różnią się znacząco w stosunku do elips progu 
rozróżniania barwy dla ludzkiego oka. Różnice w 
tych kształtach powodują niezgodności w ocenie 
barw między urządzeniem pomiarowym a ludzkim 
wzrokiem.
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Wzór różnicy barwy CIE DE2000 został 
opracowany w celu rozwiązania problemu 
różnic w ocenie barw pomiędzy instrumentem 
i ludzkim wzrokiem, spowodowanych 
przez różnice w kształcie i rozmiarze progu 
rozróżniania barw przez ludzkie oko.

Wzór różnicy barw CIE DE2000 nie jest 
próbą budowy przestrzeni barw, w której próg 
rozróżniania barw przez ludzki wzrok jest 
równomierny. Określa on metodę obliczania 
w przestrzeni L*a*b* tak skorygowanej 
różnicy barwy, aby wyniki stały się bliższe 
sposobowi rozróżniania barw przez ludzkie 
oko. Różnicom jasności ΔL*, nasycenia 
ΔC* i odcienia ΔH nadawane są różne 
wagi w różnych miejscach przestrzeni barw, 
przez wprowadzenie funkcji definiujących 
współczynniki wagowe SL, SC i Sh, zależne 
odpowiednio od jasności L*, nasycenia 
C* i kąta odcienia h barwy odniesienia i 
barwy ocenianej. Tak więc wzór uwzględnia 
następujące cechy progu rozróżniania barw 
przez ludzkie oko w przestrzeni barw CIE 
LAB (przestrzeń barw L*a*b*): 1) zależność 
od nasycenia, 2) zależność od odcienia, 3) 
zależność od jasności.

 *Szczegółowy wzór na różnicę barwy CIE 2000 
podany jest w następnym rozdziale: "Równania 
określające barwę”.

Cechy wzoru na różnicę barwy CIE DE2000

W obszarze wysokiego nasycenia 
elipsoida wydłuża się w kierunku nasycenia

W obszarze niskiego nasycenia elipsoida 
zmienia się w sferę

Tolerancja różnicy barwy ΔE*ab w przestrzeni barw L*a*b* reprezentowana jest przez sferę o określonej 
średnicy a tolerancje dla poszczególnych parametrów ΔL*, Δa* i Δb* tworzą prostopadłościan. Różnica 
barwy CIE DE2000, oznaczona symbolem ΔE00, jest przedstawiona jako trójwymiarowa elipsoida o 
głównej osi wydłużonej w kierunku nasycenia, odzwierciedlająca kształt progu rozróżnialności barw 
przez oko. Przy zmniejszaniu nasycenia barwy, współczynniki wagowe SL, SC, i Sh dążą do jedności, 
sprawiając, że elipsoida dąży do kształtu sfery. Ze wzrostem nasycenia barwy współczynnik wagowy SC 
rośnie silniej niż współczynniki SL i Sh, więc elipsa staje się coraz bardziej wydłużona w stronę nasycenia. 
Odpowiada to niższej czułości wzroku na różnicę nasycenia barwy.

Zaletą wzoru różnicy barwy CIE DE2000 jest też 4) uwzględnienie odchylenia elipsoidy progu rozróżniania 
barw od kierunku odcienia dla koloru niebieskiego. W przestrzeni barw L*a*b* odchylenie jest największe 
wokół kąta odcienia 270°.

Wzór zawiera także stałe kL, kC i kh, nazywane współczynnikami parametrycznymi. Użytkownicy mogą 
dowolnie dobierać ich wartości aby regulować długości osi elipsoid i elastycznie dostosowywać tolerancję 
na różnice jasności, nasycenia i odcienia do specyfiki zarządzania barwą różnych produktów.

C*: Nasycenie

H*: Odcień

+: Czerwony

a*

L*
100=Biały

+: Żółty

B*

Początek 
osi a*b*

0=Czarny
-: Niebieski

-: Zielony
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CZĘŚĆ  IV

RÓWNANIA 
OKREŚLAJĄCE BARWĘ
Ten rozdział zawiera dalsze szczegóły na temat 
warunków, standardów i przestrzeni barw CIE 
opisanych w niniejszej broszurze.
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Funkcje dopasowania barw

 Obserwator standardowy 2° (CIE 1931) 
 Obserwator dodatkowy 10° (CIE 1964)

Długość fali (nm)

50 cm
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2° 
kąt 
widzenia 

10°
kąt 
widzenia 

φ 1.7 cm

φ 8.8 cm

60

Obserwator standardowy 2° i dodatkowy 
obserwator standardowy 10°

Reakcja oka na barwę zmienia się zależnie od 
kąta widzenia (wielkości obiektu). CIE pierwotnie 
zdefiniowała w 1931 roku warunki obserwacji 
używając pola widzenia 2°, stąd nazwa "obserwator 
standardowy 2°". W 1964 roku CIE zdefiniowała 
obserwatora dodatkowego w oparciu o kąt widzenia 
10° pod nazwą " dodatkowy obserwator standardowy 
10°''. Dla zrozumienia wielkości kąta widzenia 2° w 
porównaniu z 10° posłużmy się przykładem: przy 
odległości widzenia 50 cm kąt widzenia 2° tworzy 
koło Ø1.7 cm, podczas gdy 10° tworzy koło Ø8.8 cm.
Obserwator standardowy 2° powinien być używany 
dla kąta widzenia obiektu pomiędzy 1° i 4°; 
obserwator dodatkowy 10° powinien być używany dla 
kąta widzenia obiektu ponad 4° (duże obiekty).

Funkcje dopasowania barw

Są to zależności trójchromatycznych wartości od 
długości fali dla światła monochromatycznego, przy 
stałej energii światła. Ich zadaniem jest liczbowy opis 
reakcji ludzkiego oka na światło. Oddzielne zestawy 
trzech funkcji określone zostały dla obserwatora 
standardowego 2° w 1931 roku i dla obserwatora 
dodatkowego 10° w 1964 roku.

Przestrzeń barw XYZ (CIE 1931)

Trójchromatyczne wartości określone w oparciu o 
funkcje x(λ), y(λ), i z(λ) zdefiniowane w 1931 roku 
przez CIE; także określane jako wartości 2° XYZ. 
Służą do określania barwy dla kąta widzenia do 4° 
i dla obiektów odbijających światło są zdefiniowane 
następującymi wzorami:

gdzie
S(l): względny widmowy rozkład mocy iluminantu
x(l), y(l), z(l): funkcje dopasowania barw dla 

obserwatora standardowego 2° (CIE 1931)
R(l): widmo reflektancji obiektu

Przestrzeń barw X10Y10Z10 (CIE1964)

Trójchromatyczne wartości określone w oparciu 
o funkcje x10(λ), y10(λ), z10(λ) zdefiniowane 
w 1964 r. przez CIE; także określane jako wartości 
10° XYZ. Służą do określania barwy dla kąta 
widzenia ponad 4° i dla obiektów odbijających 
światło są zdefiniowane następującymi wzorami:

gdzie
S(l): względny widmowy rozkład mocy illuminantu 
x10(l), y10(l), z10(l): funkcje dopasowania barw dla 

obserwatora dodatkowego 10° (CIE 1964)
R(l): widmo reflektancji obiektu
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Współrzędne chromatyczne xyz

Współrzędne chromatyczne xyz obliczone są 
z trójchromatycznych wartości XYZ zgodnie 
z poniższym wzorem:

Jeśli powyższy wzór stosowany jest z wartościami 
trójchromatycznymi X10, Y10, Z10, to otrzymujemy 
współrzędne chromatyczne x10, y10, z10.

Wykres chromatyczności xy i x10 y10

To dwuwymiarowy diagram, na którym wykreślono 
odpowiednie współrzędne chromatyczne.

Przestrzeń barw L*a*b*

Przestrzeń barw L*a*b* (określana także jako 
CIELAB) jest jedną z jednolitych przestrzeni, 
zdefiniowaną przez CIE w 1976r. Wartości L*, a* i b* 
obliczane są według poniższych wzorów:

gdzie
X, Y, Z: trójchromatyczne wartości próbki (XYZ 

dla obserwatora standardowego 2° albo 
X10Y10Z10 dla obserwatora dodatkowego 10°)

Xn, Yn, Zn: trójchromatyczne wartości idealnego 
dyfuzora całkowicie odbijającego światło 
(XYZ dla obserwatora standardowego 2° albo 
X10Y10Z10 dla obserwatora dodatkowego 10°).

Jeśli X/Xn, Y/Yn lub Z/Zn jest mniejsze niż (6/29)3, to 
należy użyć zmodyfikowanych wzorów:

Różnica barwy ΔE*ab, która określa jak bardzo 
kolory się różnią ale nie wskazuje w układzie L*a*b* 
kierunku różnicy, zdefiniowana jest równaniem:

gdzie  
DL*,Da*, Db*: różnice wartości L*, a*, i b* między 

barwą próbki i barwą wzorca.

Jednolita przestrzeń barw

Przestrzeń barw, w której równe odległości na 
wykresie współrzędnych odpowiadają równym 
postrzeganym różnicom barw.
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gdzie

System barw Munsella

System barw Munsella składa się z szeregu tabel 
(kart) wzorców kolorów, które należy wizualnie 
porównywać z próbką. Kolory są specyfikowane 
parametrami: Barwa Munsella (H; określa odcień) 
Wartość Munsella (V; oznacza jasność), Chromat 
Munsella (C; oznacza nasycenie) i opisane notacją 
H V/C. Na przykład dla barwy z H=5.0R, V=4.0 i 
C=124.0 zapis Munsella to: 5.0R 4.0/124.0

Koło barw Munsella

Przestrzeń barw L*C*h

Przestrzeń barw L*C*h stosuje ten sam diagram 
co L*a*b*, lecz używa cylindrycznych współrzędnych. 
Jasność L* jest taka sama jak L* w L*a*b*; 
miara nasycenia C* i kątowa miara odcienia h, 
zdefiniowane są następującymi wzorami:

gdzie
a*, b*: współrzędne chromatyczności w przestrzeni 
barw L*a*b*.

Dla pomiarów różnicowych nie jest obliczana prosta 
różnica kąta odcienia, lecz różnica odcienia ∆H* 
zdefiniowana następującym wzorem:  

Różnica odcienia jest dodatnia, gdy kąt odcienia 
h próbki jest większy niż wzorca. W przeciwnym 
przypadku ∆H* jest ujemne. Gdy punkty próbki 
i wzorca leżą po przeciwnych stronach dodatniej 
półosi a*, decyduje kierunek różnicy barwy: gdy 
zgodny z ruchem wskazówek zegara, wówczas 
różnica odcienia jest ujemna, a gdy przeciwny – 
dodatnia.

Wzór na różnicę barwy CIE DE2000

Jak opisano na str. 49, CIE 2000 jest najnowszą 
miarą różnicy barwy, stworzoną dla uzyskania 
zgodności wyniku pomiaru z wizualną oceną różnicy 
barwy, której nie zapewnia ∆E*ab.
CIE 2000 uwzględnia różnicę jasności ∆L*, różnicę 
nasycenia ∆C* i różnicę odcienia ∆H*, ze zmiennymi 
współczynnikami wagowymi SL, SC i SH oraz 
stałymi współczynnikami parametrycznymi kL, kC 
i kH, zgodnie z poniższym wzorem:
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Karta z systemu barw Munsella (stopnie jasności 
i nasycenia dla odcienia 2.5R)

Przestrzeń barw L*u*v*

Przestarzeń barw L*u*v* (określana również jako 
przestrzeń CIELUV) jest jedną z przestrzeni barw 
zdefiniowanych przez CIE w 1976 r. Wartości L*, u* 
i v* obliczone są według poniższych wzorów:

gdzie
Y: trójchromatyczna wartość (może też być użyta 

wartość Y10) 
u’, v’ : współrzędne chromatyczności z diagramu      

CIE 1976 UCS  
Y0, u’0, v’0: trójchromatyczna wartość Y (lub Y10)       

i współrzędne chromatyczności u', v' idealnego 
dyfuzora doskonale odbijającego światło.

Różnica barw DE*uv w przestrzeni barw L*u*v*, która 
wskazuje wartość lecz nie kierunek różnicy barw, jest 
określona następującym równaniem:

gdzie
DL*, Du*, Dv*: różnice wartości L*, u* i v* pomiędzy 

barwą próbki a barwą wzorca.

Diagram CIE 1976 UCS

Diagram CIE 1976 UCS został zdefiniowany przez 
CIE w 1976. Ma on na celu zapewnienie bardziej 
jednolitego rozkładu barw o zbliżonej luminancji. 
Wartości u' i v' mogą być obliczone z wartości 
trójchromatycznych XYZ (lub X10Y10Z10) lub ze 
współrzędnych chromatyczności xy za pomocą 
poniższych wzorów:

gdzie
X, Y, Z: wartości trójchromatyczne (gdy użyjemy 

wartości X10Y10Z10, wynikiem będą u'10 i v’10) 
x, y: współrzędne chromatyczności (gdy użyjemy 

x10y10, wynikiem będą u'10 i v'10)



Wzory definiujące barwę obiektu

Wzory definiujące barwę 
źródła światła

Tutaj:
Względny widmowy rozkład mocy iluminantu
xλ, yλ, z(λ): Funkcje dopasowania barw dla 
obserwatora standardowego 2° (CIE 1931)
Widmo reflektancji obiektu

Tutaj:
Względny widmowy rozkład mocy światła 
emitowanego przez źródło
xλ, yλ, z(λ): Funkcje dopasowania barw 
Stała normalizująca, tak dobrana aby 
wartość trójchromatyczna Y była liczbowo 
równa ilości światła emitowanego przez 
źródło

W przestrzeni barw XYZ, jeśli "S(λ) " jest 
widmem gęstości mocy, to K=683 Im/W.

K:

64

Różnice pomiędzy barwą obiektu 
a barwą źródła światła

Opisaliśmy wcześniej pojęcie barwy obiektu.
Gdy światło dociera do oka bezpośrednio ze źródła 
światła (np. żarówki lub ekranu), bez częściowego 
pochłonięcia przez materialny obiekt, mówimy o 
barwie źródła. Podajemy poniżej proste wyjaśnienie 
różnic między barwą obiektu i źródła światła.

Definicja różnic

O postrzeganiu barw przedmiotów przez człowieka 
decydują trzy główne czynniki: widmo oświetlenia, 
widmo reflektancji obiektu i percepcja obserwatora. 
Natomiast przy postrzeganiu barwy źródła, występują 
tylko dwa z tych czynników: widmo światła 
i percepcja obserwatora. Poniżej przedstawiono 
w uproszczeniu oba sposoby określania barwy.

Trójchromatyczne 
wartości barwy 
obiektu (X,Y,Z) =

Widmo 
źródła 
światła 
(iluminant)

×
Widmo 
reflektancji 
obiektu 
(pomiar)

×
Funkcje
dopasowania
kolorów

Trójchromatyczne 
wartości barwy 
źródła światła 
(X,Y,Z)

=
Widmo 
źródła 
światła 
(pomiar)

×
Funkcje
dopasowania
kolorów

Dla pomiaru barwy obiektu konieczna jest znajomość 
widma konkretnego iluminantu, ponieważ wygląd 
koloru zmienia się w zależności od rodzaju źródła 
światła. Przy pomiarze barwy źródła światła 
iluminanty nie są wymagane, ponieważ mierzone jest 
wprost widmo światła emitowanego ze źródła. 

Różnice w geometrycznych 
warunkach źródła światła i układu 
optycznego

Geometria układu optycznego musi być brana pod 
uwagę w pomiarach, gdyż barwa obiektu może od 
nich silnie zależeć.
Na str. 42 opisano sześć typów zdefiniowanych przez 
CIE i JIS układów pomiaru. Warunki te nie mają 
zastosowania do określania barwy źródeł światła. 
Jednakże, przy pomiarach niektórych źródeł światła, 
takich jak ekrany LCD, trzeba zachować określone 
wzajemne ustawienie źródła i miernika, ponieważ 
jasność i barwa światła zależy od kąta obserwacji.

DODATEK

Reprezentacja przestrzeni barw

Stosowanych jest wiele różnych metod liczbowego 
opisu koloru źródła światła, takich jak: współrzędne 
chromatyczności xy, intensywność barwy (u, v)

  CIE I960 UCS , intensywność barwy (u*,v*) CIE 
1976 UCS i (temperatura barwowa)*.

* Więcej informacji podano na następnej stronie.
   Przy określaniu temperatury barwowej przestrzeń 

barw L*u*v* (CIE LUV) użyta jest do określenia 
koloru światła. Wówczas musi być określone źródło 
wzorcowe, ponieważ przestrzeń L*u*v* bazuje 
na barwie powierzchni jednolicie rozpraszającej 
światło.
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Temperatura barwowa
Wraz ze wzrostem temperatury obiektu, rośnie też emisja 
promieniowania termicznego. Jednocześnie, barwa zmienia 
się od czerwonej, przez żółtą, białą aż do niebieskawej. 
Fizyczne pojęcie ciała doskonale czarnego oznacza obiekt, 
który całkowicie absorbuje promieniowanie i całkowicie 
emituje własną energię cieplną jako promieniowanie 
termiczne w taki sposób, że barwa emitowanego światła 
jest ściśle związana z jego temperaturą. Bezwzględna 
temperatura ciała doskonale czarnego jest stosowana 
do określania barwy światła pod nazwą temperatury 
barwowej. Jednak metoda ta ograniczona jest tylko do 
barw o punktach chromatyczności leżących dokładnie na 
tak zwanym lokusie emisji ciała doskonale czarnego, to 
jest na krzywej zależności barwy jego promienio-wania 
od temperatury. Zilustrowano to na rysunku 26. Dla opisu 
barwy światła o chromatyczności zbliżonej do lokusu 
stosuje się tzw. najbliższą temperaturę barwową. Jest ona 
określana za pomocą linii stałej temperatury barwowej, 
na której leży punkt chromatyczności danego światła. 
Najbliższą temperaturą barwową jest temperatura barwowa 
na przecięciu tej linii z lokusem ciała doskonale czarnego. 
Ilustruje to rysunek 27, na którym widoczne są też linie 
stałego odchylenia barwy od lokusu, wyrażonego jako 
Δuv. Na przykład, najbliższa temperatura barwowa 7000K i 
dodatnia wartość Δuv=0.02 oznacza chłodno-białe światło 
o nieco zielonkawym odcieniu.

Pojęcie Δuv opisano w rozdziale IV "Równania określające 
barwę". “K“ oznacza kelwin, czyli jednostkę temperatury 
bezwzględnej.

Rysunek 26: Lokus emisji ciała doskonale czarnego 
(zależność chromatyczności xy światła od temperatury)

Rysunek 27: Wykres chromatyczności xy z lokusem ciała doskonale czarnego, 
liniami stałej temperatury barwowej i liniami stałego odchylenia Δuv
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