
Co to jest 
współczynnik 
oddawania barw?



Światło i kolor
Kolory są wynikiem oddziaływania oświetlenia z przedmiotami. Różne źródła światła mają różną zdolność do 
„wiernego oddawania barw przedmiotów”



Oddawanie barw
Oddawanie barw może być obiektywnie, liczbowo zmierzone za pomocą spektroradiometru

Oświetlenie 
jarzeniowe

L*= 56.84
a*= 6.76      
b*= -23.14



Oddawanie barw

L*= 56.84
a*= 6.76
b*= -23.14

L*= 55.68
a*= 4.79
b*= -24.01

Oświetlenie jarzeniowe Oświetlenie żarowe



Postrzeganie barw przedmiotów
Fakt:
Obserwowany kolor przedmiotu zależy od rozkładu energii w widmie oświetlenia.

Tylko nieliczne barwy przedmiotów są słabo zależne od oświetlenia



Skrajne przykłady

Zielona dioda LED Niebieska dioda LED Porównanie: światło dzienne



Odbicie światła
Fakt:
Barwa obiektu zależy od widma źródła światła.



Skrajny przykład

Oświetlenie czerwoną diodą LED Oświetlenie niebieską diodą LED

Dobra reprodukcja barw czerwonych

Zła reprodukcja barw niebieskich i zielonych
Dobra reprodukcja barw niebieskich

Zła reprodukcja barw czerwonych i zielonych



Specyfikacja barwy światła
Źródło światła można scharakteryzować współrzędnymi kolorymetrycznymi xy w układzie CIE31 lub poprzez najbliższą 
temperaturę barwową (T, Δuv).
Natężenie oświetlenia (Lv) jest wyrażone w luksach (lx).



Temperatura barwowa to za mało
Możliwe jest uzyskanie świateł o identycznej barwie (współrzędnych xy i temperaturze barwowej), różniących 
się jednak widmem.

Źródło światła 1

Tc:6184K Tc:6184K

Źródło światła 2

Światła takie mają dla oka identyczny kolor, jednak barwy oświetlonych nimi przedmiotów zauważalnie 
się różnią > światła te różnie oddają barwy



Słońce Wolfram Halogen Jarzeniówka LED OLED

Źródła światła
Dostępnych jest wiele rozmaitych źródeł światła. Ale które z nich „prawidłowo” oddają barwy?

Współczynnik oddawania barw (Colour Rendering Index CRI) jest miarą zdolności danego źródła światła do wiernego 
oddawania barw w porównaniu do naturalnego światła dziennego lub odpowiednio dobranego sztucznego źródła. 

Słońce Wolfram Halogen Jarzeniówka LED OLED



Wyznaczanie współczynnika CRI

Źródło porównawcze jest wybierane w zależności od temperatury barwowej:

Gdy dla badanego źródła T>5000K:
Źródłem porównawczym jest standardowe światło dzienne CIE o takiej samej temperaturze 
barwowej jak źródło badane.

Gdy dla badanego źródła T<5000K:
Źródłem porównawczym jest promiennik doskonały (ciało doskonale czarne) o takiej samej temperaturze 
barwowej jak źródło badane.

Źródłem porównawczym może być też ustalony iluminant CIE, jeśli tak stanowi specyficzna norma 
(n.p. norma ISO 3664 używa stałego iluminantu D50)

15 wzorców barw Różnice barw ΔE

R = 100 – 4,6ΔE

Współrzędne barw przy  
oświetleniu badanym

Współrzędne barw przy  
oświetleniu porównawczym



Zgodność kolorów z wzorcem
CRI wskazuje na ile zgodne są barwy obiektów przy oświetleniu danym światłem i światłem porównawczym.

Przy ocenie oddawania barw najbliższa temperatura barwowa badanego źródła i źródła porównawczego musi 
być identyczna.

Porównanie Ocena
Pomiar najbliższej temperatury 
barwowej badanego oświetlenia 

> Obliczenie CRI

Tc < 5000K Tc > 5000K

Promiennik 
doskonały

Światło dzienne 
CIE



Warunki wyznaczania współczynnika CRI
Aby wyznaczyć współczynnik CRI, trzeba znać następujące dane:

1. Widma odbiciowe wzorcowych obiektów   > znane
2. Widma porównawczych źródeł światła   > znane
3. Widmo badanego źródła światła

1. i 2. można uzyskać z pomiarów i danych wzorcowych. 
Jeśli tylko możemy zmierzyć 3., możemy obliczyć CRI.

1 2 3



Warunki wyznaczania współczynnika CRI

1. Odbicie
Widma odbiciowe wzorców są znane.

2. Źródła porównawcze
Widma są znane.

3. CRI 
badanego źródła można obliczyć jeśli 
zmierzymy jego widmo.



General CRI
（No.1-8）

Special CRI
（No.9-15）

No.1

Red Yellow      Green       Blue Skin 
Color

Leaf 
Green

Asian Skin 
Color

No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

General CRI
(No.1-8)

Special CRI
(No.9-15)

 No. 9                No. 10                No. 11                No. 12                No. 13                 No. 14                No. 15              

Red                    Yellow                  Green                 Blue Skin Color Leaf Green Asian Skin 
Color

Osiem testowych kolorów z atlasu Munsella
Ogólny współczynnik oddawania barw Ra jest średnią współczynników ośmiu kolorów wzorcowych R1 – R8.

Sześć dodatkowych, specjalnych kolorów testowych (9 – 14) zostało wybranych przez międzynarodową Komisję 
Oświetleniową CIE

 No. 1                  No. 2                  No. 3                  No. 4                  No. 5                   No. 6                  No. 7                  No. 8



Średni współczynnik oddawania barw Ra = CRI

General CRI
（No.1-8）

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8
General CRI
(No.1-8)

 No. 1               No. 2                No. 3                 No. 4                No. 5                 No. 6                 No. 7                No. 8

Ogólny współczynnik 
oddawania barw Ra zmierzony 
i obliczony za pomocą 
spektroradiometru CS-2000 i 
programu CS-S10w



Ocena oddawania barw specjalnych nr 9-15

Special CRI
（No.9-15）

Red Yellow      Green       Blue Skin 
Color

Leaf 
Green

Asian Skin 
Color

No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

Wartość R9=7 oznacza, że to 
źródło światła bardzo źle 
oddaje barwy czerwone.

Wartość Ra=87 oznacza, że dane źródło światła ma dobre właściwości oddawania barw (Max. = 100)

Special CRI
(No.9-15)

 No. 9                  No. 10                  No. 11                No. 12                  No. 13                 No. 14                No. 15              

Red                    Yellow                  Green                 Blue Skin Color Leaf Green Asian Skin 
Color



Czym jest, a czym nie jest CRI?
Współczynnik oddawania barw jest liczbowa miarą wierności wyglądu barw przedmiotów oświetlonych danym światłem 
w porównaniu do ich wyglądu przy oświetleniu światłem wzorcowym. 

Nie jest to miara atrakcyjności wyglądu barw w danym oświetleniu. 



Rozwiązania do pomiaru CRI 

Opcja 2:
Przenośny spektrofotometr CL-500A, 
samodzielnie lub z  
oprogramowaniem CL-S10w

Opcja 1:
Spektroradiometr CS-2000 z 
oprogramowaniem CS-S10w 



Ograniczenia CRI 
Dla niektórych źródeł światła CRI nie ma doskonałej korelacji z wizualna oceną oddawania barw.

Powodem tego mogą być bardzo wąskopasmowe widma światła (na przykład diod RGB LED) w kombinacji 
z ograniczoną liczbą kolorów testowych.

Jednakże, CRI jest najbardziej znanym i szeroko stosowanym wskaźnikiem oceny oddawania barw przez różne 
źródła światła.



Dziękujemy!


