ΤΟ ΧΡΩΜΑ
- ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το ανθρώπινο µάτι αντιλαµβάνεται το χρώµα ανάλογα µε το µήκος του κύµατος του
φωτός που φθάνει σ’ αυτό. Το φως που διαθέτει όλο το φάσµα των χρωµάτων γίνεται αντιληπτό σαν λευκό. Η έλλειψη φωτός είναι το µαύρο.
Τα αντικείµενα που διεγείρουν την όρασή µας έχουν διάφορες οπτικές ιδιότητες ως
προς το αίσθηµα που προκαλούν, γιατί οι ακτίνες που φτάνουν στα µάτια µας διαφέρουν τόσο στην ισχύ όσο και στη φασµατική τους σύνθεση. ∆ιαφορές στην ισχύ µας δίνουν την εντύπωση των διαφορών στη λαµπρότητα ή τη φωτεινότητα των αντικειµένων και χαρακτηρίζονται από τη φωτεινή αντίθεση (κοντράστ). ∆ιαφορές στο φασµατικό περιεχόµενο µας δίνουν την εντύπωση διαφορών στο χρώµα και χαρακτηρίζονται από τη χρωµατική αντίθεση.
Έτσι, για κάθε ορατή ακτινοβολία έχουµε την αίσθηση της λαµπρότητας ή της φωτεινότητας
και την αίσθηση του χρώµατος, το οποίο χαρακτηρίζεται από την απόχρωση και τον κορεσµό
του.
Τα χαρακτηριστικά ενός χρώµατος είναι λοιπόν η φωτεινότητα (ή λαµπρότητα), η απόχρωση και ο κορεσµός. Η φωτεινότητα εξαρτάται από την ισχύ των φωτεινών ακτίνων που
φτάνουν στο µάτι µας, η απόχρωση εξαρτάται από το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας και ο
κορεσµός καθορίζεται από το ποσοστό ανάµιξης του καθαρού (φασµατικού) χρώµατος µε το
λευκό φως. Ο κορεσµός δίνει, δηλαδή, το βαθµό καθαρότητας ενός χρώµατος. Για παράδειγµα, ένα φωτεινό ροζ χρώµα έχει µεγάλη φωτεινότητα, κόκκινη απόχρωση και µικρό κορεσµό, γιατί το ροζ είναι αποτέλεσµα ανάµιξης κόκκινου και λευκού.
Το χρωµατικό φάσµα είναι το σύνολο όλων των χρωµάτων που µπορεί να διακρίνει το
ανθρώπινο µάτι. Όλοι, από τους επιστήµονες, µέχρι τους καλλιτέχνες ή τους προγραµµατιστές, έχουν προσπαθήσει για αιώνες να καταλήξουν σε ένα γενικό µοντέλο για τον προσδιορισµό και την αναπαραγωγή των χρωµάτων. Μόνο στα τελευταία πενήντα χρόνια, έχουν
δηµιουργηθεί και αυτά τα είδη χρωµατικών µοντέλων: HSB, NTSC, CMYK, YIQ, CIE, PAL, HSL, FGB, CCIR, RS-170, UVL και HIS, ανάµεσα σε πολλά άλλα.
∆ύο όµως από αυτά τα χρωµατικά µοντέλα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την εκτύπωση και τις άλλες µεθόδους αναπαραγωγής. Το RGB και το CMYK.
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RGB
Το χρωµατικό σύστηµα RGB αποτελείται από τρία πρωτεύοντα χρώµατα: το κόκκινο,
το πράσινο και το µπλε (ονοµάζεται RGB, από αρχικά των χρωµάτων στην αγγλική γλώσσα, Red, Green, Blue).
Στηρίζεται στην αρχή της προσθετικής µίξης των τριών χρωµάτων, κόκκινο, πράσινο
και µπλε. Τα χρώµατα αυτά προβάλλονται από µία φωτεινή πηγή (π.χ. λαµπτήρας) και αποκαλούνται προσθετικά, αφού, όταν προστεθούν και τα τρία, δίνουν άσπρο. Οι συνδυασµοί
των τριών χρωµάτων σε διαφορετικές εντάσεις µπορούν να αποδώσουν σχεδόν όλα τα χρώµατα του φάσµατος.
Χρησιµοποιείται κυρίως από τα συστήµατα οθονών (τηλεοράσεις, υπολογιστές κλπ).

CMYK
Το χρωµατικό σύστηµα CMYK (παίρνει το όνοµά του από τα τέσσερα χρώµατα Cyan,
Magenta, Yellow και Black) και αυτό αποτελείται από τρία πρωτεύοντα χρώµατα, το κυανό, το
µατζέντα το κίτρινο αλλά και το µαύρο. Το CMYK είναι γνωστό και ως αφαιρετικό χρωµατικό
σύστηµα. ∆ηλαδή τα πρωτεύοντα χρώµατα του χρωµατικού αυτού συστήµατος γίνονται
πιο φωτεινά όταν αφαιρείται χρώµα από αυτά.
Όσο περισσότερο κυανό, µατζέντα και κίτρινο προστίθεται, σε κάποια περιοχή, τόσο
πιο πολύ τείνει στο µαύρο το χρώµα που προκύπτει.
Εάν αναµείξουµε ίσα ποσοστά από τα τρία χρώµατα (κυανό, µατζέντα, και κίτρινο), θα
δηµιουργηθεί ένα σκούρο καφέ χρώµα, και όχι το απόλυτο µαύρο. Έτσι χρειάσθηκε να προστεθεί το Μαύρο (black) ως τέταρτο χρώµα.
Στο CMYK βασίζονται οι διαχωρισµοί τετραχρωµίας στις εκτυπώσεις. ∆ηλαδή το κάθε
ένα από τα τέσσερα χρώµατα του CMYK (κυανό, µατζέντα, κίτρινο και µαύρο) αντιπροσωπεύει ένα από τα τέσσερα µελάνια των εκτυπώσεων.

Χρώµατα τετραχρωµίας (Process) και Spot
Η διαφορά ανάµεσα στα τυπογραφικά χρώµατα process και τα spot (pantone) έγκειται στο γεγονός ότι τα χρώµατα process φτιάχνονται χρησιµοποιώντας αποχρώσεις των
τεσσάρων διαχωριζόµενων χρωµάτων, τα οποία τυπώνονται το ένα πάνω στο άλλο, ενώ τα
χρώµατα spot τυπώνονται χρησιµοποιώντας µόνο ένα ειδικά κατασκευασµένο χρωµατιστό
µελάνι (το χρώµα που προσδιορίσατε).
Είναι προφανές ότι τόσο τα χρώµατα CMYK όσο και τα spot αποδίδονται σωστά στην εκτύπωση, και µόνον κατά προσέγγιση στην οθόνη που εκπέµπει φωτισµό και λειτουργεί φυσιολογικά µε το RGB.
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ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ
Οι οθόνες του υπολογιστή µπορούν να δουλεύουν, µονόχρωµα, σε διαβαθµίσεις του
γκρίζου ή RGB, δείχνοντας έτσι µία πλειάδα σκιάσεων και αποχρώσεων. Η οθόνη του υπολογιστή αποτελείται από εικονοστοιχεία (pixels) τα οποία στην απλούστερη περίπτωση έχουν δύο λογικές καταστάσεις µαύρο και άσπρο (on και off).
Χρησιµοποιεί δηλαδή δύο µόνο σύµβολα το 0 και το 1. Κάθε ένα από τα σύµβολα αυτά ονοµάζεται bit (binary digit ή «δυαδικό ψηΟΘΟΝΗ Α/Μ ΒΑΘΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΤ
φίο»). Μια διάταξη από 8 bits λέγεται byte.
Το bit είναι η µικρότερη µονάδα πληροφορίας
στον Υπολογιστή. Εάν στο συγκεκριµένο εικονοστοιχείο προσθέσουµε κι άλλη πληροφορία, µπορούµε να πάρουµε την κλίµακα
του γκρίζου, µε 256 διαβαθµίσεις ξεκινώντας
από το 0 (µαύρο) µέχρι το 255 (άσπρο). Τα εικονοστοιχεία µπορούν να έχουν 8, 16, 24 ή
και 32 ψηφία (bits) πληροφορίας χρώµατος.
Όσο µεγαλύτερος ο αριθµός αυτός, τόσο µεγαλύτερες οι απαιτήσεις σε µνήµη και ταχύτητα επεξεργασίας.
Λέγοντας λοιπόν βάθος χρώµατος εννοούµε πόσα bit χρειάζονται ώστε να περιγράψουν τη χρωµατική απόδοση µίας κουκίδας (pixel) στην οθόνη.

Παράδειγµα οθόνης µε ανάλυση 256 χρωµάτων
Ένας υπολογιστής «βλέπει» µία έγχρωµη εικόνα σαν τρία ξεχωριστά κανάλια κλίµακας
του γκρι των 8 bit. Τα κανάλια αυτά είναι το κόκκινο, το πράσινο και το µπλε. (Τα τρία χρώµατα
του συστήµατος RGB).
Η εικόνα λοιπόν δηµιουργείται από την ταυτόχρονη εµφάνιση των τριών αυτών καναλιών στην οθόνη του Η/Υ. Επειδή το κάθε κανάλι είναι βάθους 8bit θα έχει και 256 τόνους (28).
Το βάθος χρώµατος είναι αποκλειστική ευθύνη της κάρτας γραφικών.
Όταν λέµε ότι το βάθος χρώµατος µίας κάρτας γραφικών είναι 8bit σηµαίνει ότι η
κάρτα γραφικών µπορεί να αποδώσει ταυτόχρονα 256 χρώµατα στην οθόνη (δηλ. 28 χρώµατα).
Ο πίνακας περιγράφει τα χρώµατα που µπορεί να εµφανίσει µία οθόνη µε βάση το
βάθος χρώµατος που υποστηρίζει η κάρτα γραφικών.
Βάθος χρώµατος
8 bit
16 bit
24 bit

Τύπος
2 χρώµατα
216 χρώµατα
224 χρώµατα
8
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Αριθµός χρωµάτων
256
65.536
16.777.216

