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رنگهاي اصلي موجود در نور 

Wavelenght of Photons Wavelenght of Photons 

EnergyEnergy



طیف مرئی نور 



یمدلهای رنگی ر

نحوه پردازش رنگهای افزایشی نحوه پردازش رنگهای کاهشی



مدل رنگهای افزایشی

 یک از شده تابیده نور  از که هستند رنگهایــی افزایشی رنگهای 

ل ن    .اند شده تولید نور  منبع ان ش ت

 

بی نور  + قرمز نور  ترکیب از سفید نور  رنگی مدل این در 
ٓ
 نور  + ا

ید می بدست سبز
ٓ
 .ا

 

اط د نگ مدل این  ت زات با ا ایش تجه های کال  ن ایشگ  نمایشگرهای کال و نمایش تجهیزات با ارتباط در رنگی مدل این  ن

 تولید منابع و پروژکـتور  مانیتور، قبیل از تجهیزاتی .دارد قرار رنگی

نور 



مدل رنگهای کاهشی

 از نور  انتقال و گذر یا بازتابش از که هستند رنگهایــی کاهشی رنگهای 

ن .شوند می دیده و تولید شیئ یک میان ییئی ویوو

 

 جذب با نظر مورد شیئ زیرا گوئیم می کاهشی رنگی، مدل این به 

 ذف   ن  ا نگ
ٓ
ف ا نگ ا  .گردد می نور  طیف از رنگ ان حذف موجب موجود نور  از رنگ گ  ن  ط

 

 می قرار استفاده مورد اشیاء ظاهر توصیف بمنظور  رنگی مدل این 

.گیرد



Objects       اشیا



اشیاء براق

 می منعکس برخورد زاویه همان با براق شیئ یک سطح به شده تابیده نور  بیشتر

.دهد می رخ صاف بسیار سطح با اشیائی خصوص در پدیده این .گردد

شیئ براق

 این .گردد می منعکس پراکنده بصورتی مات شیئ یک سطح با برخورد در نور 

.دهد می رخ ناصاف سطح با اشیائی خصوص در پدیده خح

شیئ مات



کلکااطلا
ٓ
ا

چشم انسان از یک مقطع عرضی

 فرایند یک دیدن عمل که است مهم بسیار مطلب این به توجه

 تبدیل میان این در چشم نقش .دهد می رخ مغز در که است ادراکی

 که هایــی پیام .است عصبی های پیام به نور  الکـترومغناطیسی انرژی 

.گردد می تفسیر مغز توسط بعدا

Cornea ه ا ن فه ق کز ظ ئ ا ت ت د عهده ا ش دا Cornea دارد برعهده را شیئ یا برتصویر تمرکز وظیفه قرنیه یا.

Iris کند می کنترل را چشم به ورودی نور  میزان عنبیه یا.

Aqueous humour کند می  نگهداری  و حفظ را قرنیه شکل زاللیه یا.

Lens سازد می متمرکز شبکیه روی بر را تصویر عدسی یا. یرویبررویریی زب زیر

Vitreous Humour است مایع عمال و دارد شفاف و ای ژله حالتی زجاجیه یا.

Retina های سلول از دسته دو به مجهز که است چشم نور  به حساس بخش شبکیه یا 

ای میله حسگرهای و مخروطی حسگرهای :باشد می نور  به حساس



ساختار چشم

 را ما سفید و سیاه دید و هستند )لوکس یک از کمتر( نور  کم شرایط در بینائی عملکرد مسئول Rods یا ای میله های سلول یا حسگرها
 .کنند می تامین ک  ا

 .هستند عادی نوری  شرایط در بینائی عملکرد مسئول Cones یا مخروطی های سلول یا حسگرها

 :باشند می نوع سه بر مخروطی حسگرهای

ز ت (    ق ا داکث  ت ۵۸۵ا  ۶۵)                         نان  %۶۵.۵)                         نانومتر ۵۸۵با حداکـثر حساسیت (    قرمز ۵%

 %۳۳)                         نانومتر ۵۴۵با حداکـثر حساسیت (     سبز

بی
ٓ
)Foveaواقع در لبه % (۱.۵)                         نانومتر ۴۴۰با حداکـثر حساسیت (      ا

 از ها پیام این .گردد می عصبی های پیام شدن رها موجب ها سلول این به نور  برخورد

.شوند می  ارسال مغز به بینائی عصب طریق
ganglion
to optic nerve

r

Light

.گردد می  متمرکز Fovea روی بر نظر مورد اصلی شیئ از نور 

bipolar nerve cells

light sensitive cells

e
t
i
n
a

 Fovea .است شده تشکیل مخروطی های سلول از Fovea عمده بخش تقریبا

.باشد می رنگی محرکهای عمده مسئول که است چشم از بخشی
pigmented epithelium
choroid
sclera

rods cone

a

rods cone



عوامل مهم در ارزیابی بینایــی رنگی

ور انتخاب منبع نور   بع ب

 شرایط دید 

ماده سازی نمونه ها 
ٓ
 استانداردهای رنگ و اماده سازی نمونه ها  استانداردهای رنگ و ا

زمایش دید رنگی 
ٓ
 ا

ا    )دوگانه بینی(بررسی متامریزم   )گا ( 

انتقال مفاهیم مرتبط با تفاوت های رنگ 



SPDارزیابی رنگی منحنی های 
TL84فلورسنت سرد و سفید TL84فلورسنت سرد و سفید

Aمنبع نوری نور روز  SPDمنحنی های 



Metamerismدوگانه بینی 

نور روز وفلورسنت

نمونه ها در نور روز با یکدیگر 

تطبیق   می کنند
نمونه ها در نور فلورسنت با 

یکدیگر تطبیق نمی کنند



Viewing Geometry هندسه بینایــی

منبع نور 
منبع نور 

نن

بیننده

بیننده

سطح نمونه



رتوصیف اطالعات رنگ ی و

 .است برخوردار باالیــی بسیار اهمیت از رنگدانه و مقدار فام، رنگی خصیصه سه درک 

 

 اطالعات غلط ازتوصیف ناشی اشتباهات رساندن حداقل به موجب اطالعات ارائه زبان نمودن استاندارد 

.شد خواهد



توصیف تغییرات مرتبط با فام

ب تر از 
ٓ
ا ا ا ا ابی تر از زرد تر از استاندارد

استاندارد
استاندارد زرد تر از استاندارد

بی تر بودن فام رنگ توصیف می گردند•
ٓ
.این اطالعات در ارتباط با قرمزتر، زردتر، سبزتر و با ا



توصیف تغییرات مرتبط با مقدار

تیره تر از  د استاندا زروشن تر از  ر یر

استاندارد
استاندارد ز ر ن ر

استاندارد

.اطالعات مرتبط با مقدار تقریبا همیشه با استفاده از اصطالحاتی مانند روشنتر یا تیره تر توصیف می گردند•



توصیف تغییرات مرتبط با رنگدانه

قوی تر از استاندارد استاندارد رضعیف تر از  ز ر وی استاندارد ز ر ی

استاندارد

• .این اطالعات اکـثرا بر حسب اشباع شدگی کمتر یا بیشتر توصیف می گردند



طرح کلی یک نمونه –مشخصه های رنگی 
 رنگ تحلیل تجزیه - ۲ دید شرایط - ۱

GretagMacbeth مثال، برای :نور  اتاقک Judge با UV 

 فسفره هفت فلورسنت :اصلی نور  منبع

 A ن   ا فل   ف ن  ثان ن  

زمایش
ٓ
Farnsworth-Munsell فام تست :رنگی دید ا 100 

 Munsell فام روشهای مبنای بر :رنگ توصیف

 A نور  منبع بهمراه فلورسنت سرد و سفید نور  :ثانوی نور  منبع

 0/45 :دید هندسه

 یکدیگر با تماس در همواره و بغل به بغل :ها نمونه جهت

Mi\unsel :زمینه N  تجهیزات تحلیل تجزیه - 7/۳

GretagMacbeth مثال، برای 0/45 :اسپکـتروفتومتر Spectro Eye 

CIE: D نور  منبع درجه، CIE: ۲ بینایــی عامل 65 

 فلورسنت سفید و سرد نور  و A نور  منبع :ثانویه نور  منبع

 L*a*b* (CIELAB) :رنگ مقیاس L*a*b* (CIELAB) گ ا

 پوالریزه فیلتر بازتابشی، :گیری  اندازه روش

 مرتبه سه میانگین :گیری  اندازه دفعات تعداد

CMC :رنگ تفاوت 2.1 Delta E*



... تجزیه تحلیل حیطه رنگ

مانیتور 

نمونه گیر

ا ماشین چاپا



فضاهای رنگی افزایشی

 .است RGB مدل رنگی، نمایشی تجهیزات در تابشی  های خروجی تولید برای مدل ترین متداول

 مبنای بر معموال و فسفرها از یک هر میزان شدن فعال حسب بر شده داده نمایش رنگ CRT نمایش صفحه با مانیتور  یک در

   .گردد می توصیف خروجی میزان حداکـثر بمعنای 255 و خروجی وجود عدم بمعنای 0 مقیاس

0 معادل خروجی بنابراین R، 0 G، 0 B 255 خروجی حالیکه در گردد، می مانیتور  سیاهی حداکـثر به منجر R، 255
G، 255 B 255 یا نماید می تولید را سفید رنگ R، 0 G 0 و B گردد می منجر قرمز رنگ تولید به



RGBبرخی از فضاهای متداول رنگی 

•



رنگ ترکیبی ۴روش 

100%
R R

100%100%

50% 50%

Magenta Cyan

100%

0% 400 550 7000%

100%

400 nm 550 nm 700 nm0% 400 nm 550 nm 700 nm0%

100%
R R

100%

50%

Yellow 100%

50%

Black

400 nm 550 nm 700 nm0% 400 nm 550 nm 700 nm0%



Hexachrome
 رنگهای گستره افزایش بنابراین و رنگ حیطه افزایش بمنظور  دیگر اصلی رنگ دو نمودن اضافه برپایه هگزاکروم اصلی مفهوم

داشت قرار رنگی چاپ در دستیابی قابل

Hexachromeحیطه رنگی 

 :قبیل از دارد، وجود متعددی رنگ ۶ های ترکیب واقع در

CMY
CMYKحیطه رنگی 

ی ر ی

 یافته تغییر Y و C، M اصلی رنگهای با پنتون رنگ یک ترکیب

 امروز Inkjet چاپگرهای از بسیاری  .اضافی سبز و نارنجی بهمراه
کان تفاده ا  روشن ماژنتای و روشن سایان اضافه رنگ یک از استفاده امکان وشن اژنتای  وشن ایان اضافه نگ یک از ا

.دارند را تغییریافته Y و C، M بهمراه



چاقی ترام و رنگ در چاپ ترامه
د
ٓ
ت  ا د ل  ا ا نگ تفاد از  ختلف  ا ل  ا ا ف ک نقاط  ی از ت ا گذا ش  ت نگ د  د  ل .تولید رنگ در روش مرسوم ترام گذاری، از ترکیب نقاطی با فواصل مختلف و استفاده از رنگهای اصلی بدست می ایدت

نها متفاوت است Stochasticیا  FMدر ترام گذاری 
ٓ
.اندازه نقاط یکسان بوده ولی فرکانس ا



چاقی ترام و رنگ در چاپ ترامه

محدوده نقاط روی فیلم% ۹۰

زرد

محدوده نقاط روی فیلم% ۳۵

سایان

یند کپـی پلیت % ۳
ٓ
= کاهش نقاط در فرا  

محدوده نقاط روی پلیت چاپـی% ۸۷

م م

یند کپـی پلیت % ۵
ٓ
=کاهش نقاط در فرا  

محدوده نقاط روی پلیت چاپـی% ۳۲ 

رشد مکانیکی ترام در مرحله چاپ% ۴ رشد مکانیکی ترام در مرحله چاپ% ۶

رشد بصری ترام% ۵ رشد بصری ترام% ۹

%۶رشد نهایــی ترام  %۱۰رشد نهایــی ترام 



رشد بصری ترام

نمای باال

نقطه مرکب

هاله
کاغذ منبع نور 

نقطه مرکب

بازتابش نور 

سطح کاغذ

سایه
نور پراکنده درونی



فام

ن از استفاده با که است رنگی خصیصه یک فام،•
ٓ
 ا

بی ،سبز از قرمز تشخیص امکان
ٓ
 امکان غیره و زرد از ابی ،سبز از قرمز تشخیص امکان امکان غیره و زرد از ا

.است پذیر



مقدار

 مرتبط مقیاس .است رنگ یک روشنایــی نمایانگر مقدار،•

 سفید تا 10 و خالص مشکی تا 0 از ای گستره مقدار با

گ  ا خال .گیرد دربرمی را خالص



رنگدانه

گگ  همان خنثی رنگ از انحراف درجه ،رنگدانه•
 .است رنگی مقدار

ا• ا گ ا ا  و ضعیف بعنوان پایین رنگدانه دارای رنگهای•  ف ا ا گ
 طبقه قوی بعنوان باال رنگدانه دارای رنگهای
شوند م بندی .شوند می بندی



ا ق

Munsellفضای رنگی 
مقدار

چرخه فام

رنگدانه



Munsellروش نشانه گذاری در سیستم 

5R 4/125R 4/12
)م 5R:  (H)فام  )

 4: (V)مقدار 

12: (C)رنگدانه 



یتوصیف ریاضی رنگ

ف  :در این مفهوم  ا 

معع .مفهوم ریاضی پیدا می کنند منابع تابشیمنابع نور، تحت عنوان 

 .مفهوم ریاضی می یابند اطالعات طیفیاشیاء، تحت عنوان 

.مفهوم ریاضی پیدا می کنند توابع بینایــیعوامل بینایــی، تحت عنوان 



CIEدستاوردهای 
 عامل بینایــی استانداردرشد و توسعه یک 

 CIEنمودار رنگ شناسی 

 مختصات رنگ شناسیرشد و توسعه 

ف  ات ان  منابع تابشی استانداردتوصیف  ا تا ا

Tristimulus Values مقادیر مرتبط با محرکهای سه گانهمحاسبه  یب ه ر ب ب ر یر



CIEمنابع تابشی استاندارد طبق توصیف 
درجه حرارت رنگ توضیح منبع تابشی

کلوین ۲۸۵۶ حرارتی A
کلوین ۶۷۷۰ میانگین نور روز C
کلوین ۶۵۰۰ سمان شمالی

ٓ
میانگین نور روز ا D 65

کلوین ۷۵۰۰ سمان شمالی
ٓ
نور روز ا D 75ن و ی ن روز ور

کلوین ۴۱۵۰ فلورسنت سفید سرد F2
ین ۴۱ کل ض  سنت باند ک ع (M&S)فل TL 84۴۱۰۰ کلوین (M&S)فلورسنت باند کم عرض  TL 84



تفسیر منحنی های بازتابش طیفی

بشیی نور  منبع از مستقل و بوده خاص رنگ یک انگشت اثر همانند طیفی بازتابش های منحنی• ز یب وربعزلوبوصریری

 .نمایند می عمل بینایــی عامل یا

  

 %100 تا %0  از ای گستره که گردد می بیان درصدی مشخصه یک قالب در بازتابش•

 .)هستند استثنا %100 باالی بازتابش با فلورسنت رنگهای( دهد می پوشش را بازتابش



ف ا ط ا ا  منحنی های بازتابش طیفی 



°10و  °2استاندارد عامل بینایــی 

•1.7 cm1.7 cm
 نتیجه در شده، متمرکز Fovea روی قویا رنگ محدوده

سانتی متر۷/۱.است شده استفاده درجه ۲ بینایــی عامل استاندارد از

ت۵ انت  سانتی متر۵۰

 محیط روی بلکه Fovea کل روی تنها نه رنگ محدوده

8.8 cm سانتی متر۸/۸
ن اطراف
ٓ
 عامل استاندارد از نتیجه در شده، متمرکز نیز ا

.است شده استفاده درجه ۱۰ بینایــی

50cm سانتی متر۵۰



 Zو  X ،Yمقادیر محرکهای سه گانه 

منبع نور  شیئ عامل بینایــی



HSB color mode



LCH color mode



CIELab



ئبرای یک شیئ قرمز CIELabمقادیر 

 °10=عامل بینایــی 

D 65= منبع تابشی 

۳۹.۹۰ =L* 

۴۸.۰۴ =a* 

b* ۱۷.۱۸  =b*



برای یک شیئ قرمز CIELabمقادیر 

 ◌ِD 65  در برابرF2

۳۹ ۹ L* ۳۹ ۹ L* 

D 65 F2
۳۹.۹۰ =L 

۴۸.۰۴ =a* 

۳۹.۹۵ =L* 

۳۷ ۷۷ =a* ۴۸.۰۴ a 

۱۷.۱۸  =b*
۳۷.۷۷ =a 

۱۶.۹۴  =b*



CIELabتفاوت های رنگی 
زمایشی

ٓ
رنگ ا رنگ استاندارد

روشن تر

قرمزتر

 ک
- =

L* 40 40 L* 39 90 DL* 0 50

زردی کمتر

•L* = 40.40  L* = 39.90 DL* = 0.50

•a* = 49.49  a* = 48.04 Da* = 1.45

•b* = 13.83   b* = 17.18 Db* = ‐3.35



موزشي و نمايشگاهي
ٓ
موزش PTECايران روتاتيو  چاپ مركز ا

ٓ
 بخش ا

CIELAB DE* مجموع تفاوت رنگ

:محاسبه•

•DE* =  [( DL*)2 + (Da*)2 + (Db*)2]1/2
:از مثال قبلی:از مثال قبل•

•DE* =  [(0.50)2 + (1.45)2 + (‐
3.35)2]1/2

•DE* = 3 68DE    3.68

GretagMacbeth



موزشي و نمايشگاهي
ٓ
موزش PTECايران روتاتيو  چاپ مركز ا

ٓ
 بخش ا

تفاوت رنگ

زمایشی رنگ 
ٓ
 .کند می مقایسه عددی بصورت را استاندارد رنگ و ا

ش نگ ک  طلق نگ قا  تفا نشانگ  ا
ٓ
ا نگ ک  ا ان اش      ا .باشد می     استاندارد رنگ یک و ازمایشی رنگ یک بین مطلق رنگی مقادیر در تفاوت نشانگر 

 .شناسد می (Delta) دلتاها بعنوان را ها تفاوت 

ا  ا ان  ل  .باشند منفی یا مثبت توانند می دلتاها  اش ف ا ث ت

  Delta E ن تصحیح چگونگی نمایش به قادر ولی دهد می نشان را رنگ تفاوت مجموع بزرگی
ٓ
 .نیست ا

  Delta E  ا  ا  ا   Delta E ندارد مثبتی یا منفی نشانه هیچ.
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Densitometers دنسیتومترها

ش تا ا ن  اف دنسیتومتر بازتابشین ف
منبع نور 

دنسیتومتر فرافرستی
منبع نور 

تابش نور  تابش نور 

الیه امولسیون

پخش کننده

الیه مرکب

زمینه فیلم

کاغذ

گیرنده

کاغذپخش کننده

.دنسیتومترها ابزاری برای اندازه گیری ضخامت الیه یک مرکب یا رشد ترام یک کار چاپـی می باشند



  دنسیتومترها

نور تابیده شده

فیلترهای رنگی

نمونه

ابزارهای اندازه گیری الکترونیک

گیرنده ها

ابزارهای اندازه گیری الکـترونیک

YY CCMM

X.XX X.XX X.XX صفحه نمایش

YY CCMM
مقادیر دنسیته یا چگالی

B



موزشي و نمايشگاهي
ٓ
موزش PTECايران روتاتيو  چاپ مركز ا

ٓ
 بخش ا

0/45و  45/0مبنای 

منبع نور  ور ردیابمنبع نور  ببع ی ر

فیلتر انکساری 
فیلتر انکساری 

0/45منبع تابشی  45/0منبع تابشی 
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 مدیریت رنگ چیست؟؟
مده بدست های داده مبنای بر رنگ تبدیلی عملیات انجام بمنظور  یافته سازمان ای شیوه رنگ مدیریت

ٓ
ن ارسال و سیستم یا وسیله یک از ا

ٓ
 وسیله به ا

.باشد می اریژینال تصاویر و رنگها توازن  نگهداری  همچنین و رنگ اصالت و یکپارچگی حفظ عمل این از هدف .باشد می دیگر سیستم یا

یند غالبا با بهره گیری از پروفایل های 
ٓ
ید ICC (International Color Consortium)این فرا

ٓ
.به اجرا در می ا



دوربین دیجتیال

چاپگر

ماشین چاپ

مانیتور 

اسکنر ماشین چاپ دیجیتال



دوربین دیجتیال

چاپگر

ماشین چاپ

مانیتور 

اسکنر
ماشین چاپ دیجیتال



موزشي و نمايشگاهي
ٓ
موزش PTECايران روتاتيو  چاپ مركز ا

ٓ
 بخش ا

تند• زا ه زات  ه اق اث انگشت خا ت نگ د  ل ها  فا .پروفایل های رنگی در واقع اثر انگشت خاص تجهیزات مجزا هستند•

 توجه به این نکـته بسیار مهم است که قبل از پروفایل

ود ا خط ن باید دستگاه را خطی نمود.باید دستگاه 
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اصول پایه چاپ چهار رنگ –چاپ چند رنگ 

Cyan

Magenta

 به چهار پلیت نیاز است•

 )هر کدام برای یک رنگ (•

Yellow

.پلیت رنگی نصب شود  ۴برای هر کار چاپـی جدید باید •

c-m-y-k Yellowدر چاپ چهار رنگ رنگهای اصلی سلسله ای به نام •
تشکیل می دهند  

Black


