
Η χρήση του χρώµατος στους χάρτες



Συµβατική χρήση χρωµάτων σε θεµατικούς χάρτες και 
«ασυµβατότητες»

ανοιχτό κίτρινο έως σκούρο κόκκινο για θετικές τιµές
ανοιχτό πράσινο έως σκούρο µπλε για αυξανόµενες 
αρνητικές τιµές

Χάρτες θερµοκρασίας:

κίτρινο ανοιχτό (ξηρασία) έως σκούρο µπλε (µεγάλη 
υγρασία)

Χάρτες βροχόπτωσης:

κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, σκούρο κόκκινοΧάρτες πυκνότητας 
πληθυσµού:

Χάρτες χρήσεων γης:

πράσινο, ώχρα, ανοιχτό καφέ, καφέΧάρτες γήινου 
ανάγλυφου:

Γεωλογικοί χάρτες:



φύση του χρώµατος

χρώµατος

φυσιολογικός χαρακτήρας
φυσικός χαρακτήρας αντιληπτικός χαρακτήρας

φασµατικά χρώµατα ανακλώµενα

συστήµατα χρωµατικών προδιαγραφών



Το κλασσικό πείραµα του Νεύτωνα

η όραση του χρώµατος

Mήκη κύµατος φωτός και τα 
χρώµατα όπως τα 
αντιλαµβανόµαστε 



Φασµατικό χρώµα
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Ανακλώµενο χρώµα
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Καµπύλες φασµατικής ανάκλασης
(Α) λευκή επιφάνεια
(Β) «πρασινωπή-µπλε» µελάνη
(Γ) «κόκκινη-µωβ» µελάνη
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∆ιαστάσεις χρώµατος

Απόχρωση
(µήκος κύµατος)

(Ιδιότητες που η διαφοροποίησή τους δεν επηρεάζει τις άλλες)

Ένταση ή Φωτεινότητα
(η ασπρόµαυρη φωτογραφία µιας 

έγχρωµης σκηνής)

Κορεσµός ή Πληρότητα 
(αισθητή ποσότητα λευκού σε µια 

απόχρωση)



∆ιαστάσεις χρώµατος
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Καµπύλες ανάκλασης:

(Α) σχεδόν φασµατική 
πράσινη απόχρωση

(Β) ίδια απόχρωση σε δυο 
εντάσεις ίδιου κορεσµού

(Γ) ίδια απόχρωση σε τρία 
επίπεδα κορεσµού

υψηλότερη ένταση

χαµηλότερη ένταση

υψηλότερος κορεσµός

χαµηλότερος κορεσµός

µεσαίος κορεσµός

εγγύς φασµατική απόχρωση



η φύση της όρασης των χρωµάτων

•Τριχρωµατική θεωρία 
•Θεωρία των αντιθέτων  διεργασιών

Χρώµα

αντικείµενο
ανάκλασης

ανθρώπινο σύστηµα
οπτικής επεξεργασίας 

µάτι-εγκέφαλος

πηγή
φωτισµού

Θεωρίες φυσιολογικής 
προσέγγισης του χρώµατος



Τριχρωµατική
θεωρία



Κόκκινες, Πράσινες και Μπλε κουκίδες φωσφώρου 
σε έγχρωµη οθόνη

Ανάµειξη των τριών 
προσθετικών αποχρώσεων

Τριχρωµατική θεωρία



η φυσιολογική αντίδραση του µατιού

Η φασµατική ανταπόκριση των κωνίων του αµφιβληστροειδή



θεωρία αντιθέτων διεργασιών όρασης

Οπτικό νεύρο

διέγερση καταστολή

Γαγγλιακά κύτταρα Κωνιακά κύτταρα

MK

ΠK

ΑΜ κόκκινο

πράσινο

µπλε

ΜΚ = µπλε-κίτρινο ΠΚ = πράσινο-κόκκινο ΑΜ = άσπρο-µαύρο



θεωρία αντιθέτων διεργασιών όρασης
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Οι κύριες (γωνίες) και οι µεικτές (πλευρές) αποχρώσεις των αντιθέτων 
διεργασιών που σχηµατίζουν ένα χρωµατικό κύκλο



Χρωµατικοί χώροι (colour spaces)

Χρωµατικός χώρος
µέθοδος

(βασισµένη σε 
επιστηµονικές αρχές)

•προδιαγραφή
•δηµιουργία
•οπτικοποίηση

(στοχεύει)

•ένα χρώµα µπορεί να προσδιοριστεί στο 3διάστατο χώρο µέσα από τρεις συντεταγµένες 
•οι παράµετροι περιγράφουν τη θέση του χρώµατος µέσα στον χρωµατικό χώρο
•διαφορετικοί χρωµατικοί χώροι για διαφορετικούς σκοπούς
•το ίδιο χρώµα έχει διαφορετικές παραµέτρους σε διαφορετικούς χώρους 

Χρωµατικοί χώροι

• φυσική µέτρηση της κατανοµής της φασµατικής δύναµης του 
χρώµατος
• ποσότητα του RGB ή (CMY)
• αντιληπτικότητα ενός κανονικού παρατηρητή «µιας ποσότητας 
ανάµειξης ενός βασικού συνόλου υγρών σωµατιδίων»

(βασίζονται)

Χρωµατικοί χώροι
• αντιληπτικά γραµµικοί /ή µη γραµµικοί
• διαισθητικά εύκολοι/ή δύσκολοι στη χρήση
• εξαρτώµενοι/ ή µη εξαρτώµενοι από συσκευές

Βασικό πρακτικό πρόβληµα •µετατροπή προδιαγραφών χρώµατος µεταξύ συστηµάτων

(είναι)



συστήµατα χρωµατικών µοντέλων
•Σύστηµα CIE (commission International de l’Eclairage)

•Σύστηµα MUNSELL 

•Σύστηµα φυσικού χρώµατος (απόχρωση-λευκότητα-µελανότητα)

•Χρωµατικό µοντέλο RGB (Red-Green-Blue)

•Χρωµατικό µοντέλο ΑΦΚ/ HLS
(Απόχρωση-Φωτεινότητα-Κορεσµός / Hue-Lightness-Saturation)

•Χρωµατικό µοντέλο ΑΕΠ/HVC
(Aπόχρωση-Ένταση-Πληρότητα / Hue-Value-Chroma)



Σύστηµα CIE

Πρότυπες πηγές φωτισµού
•Α λάµπα βολφραµίου
•Β µεσηµεριανό φως ήλιου
•Γ µέσο φως συννεφιάς

Κανονικός παρατηρητής
Χ = κόκκινο
Ψ = πράσινο
Ζ = µπλε
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Το διάγραµµα χρωµατικότητας του CIE
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Το διάγραµµα χρωµατικότητας του CIE

Η χρήση του διαγράµµατος
CIE και της γκάµας των 
πρωτευουσών µιας τυπικής 
οθόνης CRT 



Ο οµοιόµορφος χρωµατικός χώρος του CIE



Οι χρωµατικοί χώροι του CIE

οι σχετικές ποσότητες των τριών πρωτευουσών   χρωµατικότητα ενός χρώµατος:

προσδιορίζει την απόχρωση 
διαµετρικά αντίθετες σε σχέση µε το «λευκό σηµείο» x=y=z=0.33
η απόσταση από το λευκό σηµείο έκφραση του βαθµού κόρου 
(απόσταση λευκού σηµείου-απόχρωσης ανάλογη απόστασης λευκού 
σηµείου-σηµείου απόχρωσης-γραµµής γνήσιου φάσµατος)                  
η προσθετική µίξη δυο χρωµάτων βρίσκεται στην ευθεία σύνδεσής τους, 
τριών χρωµάτων βρίσκεται στο τρίγωνο που σχηµατίζουν

διεύθυνση: 
συµπληρωµατικές αποχρώσεις: 
απόσταση από  λευκό σηµείο:

τα µωβ (ανάµειξη κόκκινου - µπλε)ένωση των άκρων (R,B):

γνήσια φασµατικά χρώµαταεξωτερική καµπύλη γραµµή:

συντεταγµένες χρωµατικότητας x= X/(X+Y+Z) y=Y/(X+Y+Z) 
z=Z/(X+Y+Z) όπου x+y+z =1

διάγραµµα χρωµατικότητας:

τριµερείς τιµές (τεχνητές πρωτεύουσες): 
Χ (κόκκινο), Υ (πράσινο), Ζ (µπλε)

χρήση:

RGB πρωτεύουσεςβάση:

τα χρώµατα (στο χώρο) µπορούν να σχεδιασθούν από φυσικές 
µετρήσεις µε φασµατοφωτόµετρο, σε δι-διάστατο διάγραµµα

κύριο πλεονέκτηµα:

χαρακτηριστικά ανθρώπινου συστήµατος όρασης (διαισθητικό)αναφορά:

ανεξάρτητος συσκευής χρωµατικός χώροςΧΥΖ χρωµατικό σύστηµα:



Το (µη-συµµετρικό) σύστηµα Muncell

µεταβλητές
• απόχρωση
• ένταση
• κορεσµός

Το τρι-διάστατο χρωµατικό 
στερεό του συστήµατος Muncell
Ένα τέταρτο του στερεού έχει 
αφαιρεθεί για να φανεί η 
εσωτερική διάταξη

•Υπάρχουν πέντε βασικές αποχρώσεις (100 συνολικά) κυκλική διάταξη
•Οι διαφοροποιήσεις στον κορεσµό και την ένταση παράγονται µε πρόσθεση άσπρου και µαύρου σε   
διαφορετικές αναλογίες
•Ο κεντρικός άξονας του συστήµατος είναι µια κλίµακα του γκρι 
•Ο κορεσµός αυξάνεται από τον κεντρικό άξονα (αγχρωµατικό) προς την περιφέρεια
•Η ένταση αυξάνεται από το µαύρο (στη βάση) προς το άσπρο στην κορυφή 



Η γκρι κλίµακα του συστήµατος Muncell

Το σύστηµα Muncell

•τα βήµατα των κλιµάκων απόχρωσης, έντασης και κορεσµού εµφανίζονται αντιληπτικά ίσα
•η αντίδραση του οφθαλµού στην ένταση του φωτός είναι µη γραµµική, είναι περίπου λογαριθµική
•ο οφθαλµός δεν είναι οµοιόµορφα ευαίσθητος σε όλες τις αποχρώσεις
•ο χώρος του χρώµατος σαν σύνολο δεν είναι αντιληπτικά γραµµικός 

•Το στερεό του Muncell δεν είναι συµµετρικό (ούτε κύλινδρος, ούτε διπλός κώνος)
•Ένα απλό κωδικό σύστηµα δίνει σε κάθε τετράγωνο χρώµατος ένα µοναδικό κωδικό
•Το σύστηµα Muncell διατίθεται σε µορφή βιβλίου
•Κάθε σελίδα του βιβλίου περιέχει όλες τις χρωµατικές διαφοροποιήσεις µιας µοναδικής      
απόχρωσης 



Σύστηµα MUNSELL



Σύστηµα MUNSELL

Ποσοστιαία Ανάκλαση
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Σύστηµα φυσικού χρώµατος



Σύστηµα φυσικού χρώµατος

Τριγωνικό διάγραµµα του ΣΦΧ
Θέσεις: σκιάσεων

µασκών
γκρίζων τόνων

Μαύρο (Β/ΜΡ)

Απόχρωση (Η)

Λευκό (W/A)

25.50.ΜΡ50ΠΡ
(25% Mαύρο & 50% γνήσιας απόχρωσης ΜΡ50ΠΡ)



Σύστηµα RGB

0
Μαύρο (0,0,0)

Λευκό
(255, 255, 255)
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Σύστηµα
ΑΦΚ/HLS



Σύστηµα
ΑΕΠ/HVC


