
Studencka Pracownia Optyki Strona 1 
 

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski      Chorzów 2018 r. 

 

 

Ćwiczenie Nr 10 
Analiza barwna 

Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, teoria koloru, absorpcja i odbicie światła. 

Wstęp 
Postrzeganie kolorów otaczających nas przedmiotów jest wypadkową trzech 

czynników, a mianowicie oświetlenia, własności przedmiotu odbijającego światło  

i wrażliwości wzrokowej obserwatora. Aby w sposób ilościowy ująć wrażenia związane  

z odbiorem koloru przez człowieka, stworzono międzynarodowe modele i standardy 

identyfikacji kolorów. Przykładem matematycznego modelu kolorów jest model RGB, który 

definiujeje się w układzie trzech współrzędnych odpowiadających udziałowi kolorów 

podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego (R-red, G-green i B-blue) w danej 

barwie. Współrzędne przyjmują wartości z ustalonego zakresu liczb – jako liczby całkowite 

od 0 do 255 (8-bitowe słowo) lub z zakresu liczb rzeczywistych od 0 do 1. W celu powiązania 

punktu w tej przestrzeni z rzeczywistymi kolorami konieczne jest przypisanie kolorom 

podstawowym odpowiedniej częstotliwości fali świetlnej. Przykłady takiego różnego 

odwzorowania zakresu zmienności współrzędnych na rzeczywiste kolory przedstawia rysunek 

poniżej – rys.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Przestrzenie "Adobe RGB" i "sRGB" to dwie różne przestrzenie kolorów. Bazują one 

na tym samym modelu RGB, ale różnią się odwzorowaniem. 

spectrum widzialne 
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Starając się uzyskać możliwie najwierniejszy model percepcji koloru przez człowieka, 

stworzono międzynarodowe standardy CIE-Lab (Commission Internationale d'Eclairage). 

Wszystkie standardy Lab wychodzą z tzw. trójchromatycznego modelu percepcji barw CIE 

1931 XYZ, który doskonalony jest wraz z postępem wiedzy neurofizjologicznej dotyczącej 

wzroku. Najistotniejszą cechą tych modeli jest fakt, że uwzględniają wrażliwość 

poszczególnych rodzajów czopków (L, M, S) na bodźce świetlne. 

  

Rys. 2. Wykresy wrażliwości czopków L (x), M (y) i S (z) na światło z zakresu  

360-750 nm długości fali. 

 

Jako współrzędne modelu XYZ przyjęto wielkości: 

 

Rys. 3. Przestrzenie CIE-Lab oraz RGB i CYM na tle widma światła białego. 

gdzie: funkcja I jest rozkładem mocy 

standardowego promieniowania słonecz-

nego docierającego do siatkówki.  
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Współrzędne w przestrzeni Lab są nieliniowymi przekształceniami współrzędnych X, Y, Z 

i umożliwiają wierniejsze odtworzenie percepcji kolorów przez człowieka z uwzględnieniem 

całego obszaru widzialnego zakresu widma fal elektromagnetycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Przestrzeń CIE-L*a*b 

Wykonanie pomiarów 

Pomiar barwy przedmiotów dokonywany jest za pomocą spektrofotometru ColorFlex 

EZ (rys. 5). Zaopatrzony jest on w ksenonową lampę błyskową, która oświetla powierzchnię 

badanej próbki pod kątem 45
o
. Światło odbite od przedmiotu pod kątem 0

o 
kierowane jest 

układem optycznym na siatkę dyfrakcyjną i po rozdzieleniu na poszczególne barwy na 

detektor. Wiązka światła odbitego może być zbierana z obszaru stożka o rozwartości kąta 2
o
 

lub 10
o
. Poddane analizie światło może być przedstawione w postaci widma w zakresie 400-

700 nm lub wyrażone w sposób liczbowy za pomocą wybranej skali barw (kolorymetrycznej 

skali przestrzeni barw, np. CIE L*a*b, CIE XYZ, Hunter Lab).  
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Rys. 5. Kolorymetr ColorFlex EZ firmy HunterLab. 

 

Wszystkie informacje o stanie przyrządu i jego parametrach oraz wyniki pomiarów 

wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu LCD (rys. 6). Przechodzenie po poszczególnych 

poziomach menu i wybór opcji dokonuje się za pomocą klawisza „Go” oznaczonego znakiem 

żółtej błyskawicy i klawiszy czterech strzałek (góra, dół, lewo, prawo). Funkcje klawiszy 

zmieniają się w zależności od kontekstu, a informacje o tym wyświetlane są na dole ekranu. 

Parametry podstawowe przyrządu zostały wcześniej ustawione przez prowadzącego zajęcia  

i nie należy ich zmieniać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Przykładowe wyglądy ekranu: a) menu główne, b) wyniki pomiaru.  

 

włącznik i przycisk  „Go” 

ekran LCD 

płytka kalibracyjnana 

na otworze pomiarowym  

przyciski wyboru menu 

(a) (b) 
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Analizę kolorymetryczną należy przeprowadzić dla zestawu arkuszy papieru  

o różnych barwach oraz płytki testowej o zielonej barwie. W celu przeprowadzenia pomiarów 

należy wykonać następujące czynności: 

1) Włącz przyrząd wciskając przycisk „Go” na panelu czołowym i poczekaj, aż na ekranie 

LCD pojawi się menu główne. 

2) Przeprowadź proces standaryzacji w celu ustalenia górnej i dolnej skali (zero) dla osi 

neutralnej.  

a) Wybierz z listy głównego menu opcje „STANDARDIZATION” (przemieszczaj się 

po menu za pomocą strzałek „góra” i „dół”). Gdy opcja zostanie podświetlona wciśnij 

klawisz „Go”.  

b) Na ekranie pojawi się polecenie „Place black glass at port”, wówczas umieść na 

otworze pomiarowym czarną płytkę kalibracyjną (ustala poziom zero skali 

pomiarowej) tak, aby jej czarna wewnętrzna strona skierowana była do wewnątrz 

otworu pomiarowego, a biały punkt skierowany był w stronę ekranu. Naciśnij „Go”.  

c) Po komunikacie „Place white tile at port” umieść białą płytkę kalibracyjną (ustala 

maksymalny poziom skali), zachowując reguły postepowania jak w punkcie powyżej. 

Naciśnij „Go”.  

d) Po potwierdzeniu poprawności dokonanej kalibracji („The sensor has been success-

fully standardized”, powróć do menu głównego. 

Zachowaj szczególną ostrożność przy nakładaniu płytek kalibracyjnych – nie dotykaj ich 

wewnętrznej strony i zaraz po pomiarze odłóż je do pudełka. 

3) Dokonaj odczytu widma i wartości parametrów koloru w skali CIE L*a*b dla 

poszczególnych próbek. W tym celu: 

a) W menu głównym wybierz opcje „READ” i wciśnij klawisz „Go”.  

b) Przy wykonywaniu pierwszego pomiaru i po pojawieniu się komunikatu „Do you 

want to select the setup to use?”, wybierz za pomocą strzałki „góra” opcję „Yes”, 

która skieruje Cię do menu „Select setup to use”. Podświetl opcję „Setup 1” i naciśnij 

„Go”. 

c) Umieść próbkę na otworze pomiarowym tak, aby był on całkowicie zakryty. Upewnij 

się czy próbka płasko spoczywa i przylega do powierzchni otworu. 

d) Naciśnij klawisz „Go” i odczytaj wartości koloru na ekranie (rys. 7a).  

e) Naciśnij przycisk „Save/Print” (strzałka „dół”), aby zmierzone wartości zapisać  

w pamięci spektrofotometru. W lewym górnym rogu ekranu kolorymetru pojawi się 

numer odpowiadający kolejności zapisywanych pomiarów. Notuj na bieżąco, jakiemu 

pomiarowi odpowiada dany numer . 

f) Naciśnij klawisz strzałki „góra” („Next”), aby obejrzeć widmo na ekranie (rys. 7b). 

Aby powrócić do ekranu parametrów naciśnij po raz kolejny klawisz „góra”. Naciśnij 
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przycisk „Save/Print” (strzałka „dół”), aby zapisać  widmo w pamięci 

spektrofotometru.  

g) Dokonaj pomiaru kolejnych próbek. Zmień próbkę i dokonaj kolejnego pomiaru 

naciskając „Go”. Powtórz czynności jak w punktach d)-f). 

 

 

 

Rys. 7. Wygląd ekranu przyrządu zawierajacego: a) wartości parametrów skali kolorów, 

b) widmo. 

 

4) Wykonaj pomiary parametrów barwy w skali XYZ dla wzorcowej płytki w kolorze 

zielonym (Diagnostic Standard CFEZ1720). W tym celu: 

a) W menu głównym wybierz opcję „READ”, a następnie podświetl opcję „Setup 

2”. 

b) Wykonaj podpunkty c)-f) z punktu 3). 

c) Pomiary powtórz 10 razy i zapisz je. 

5) Zapisywanie danych z poziomu programu sterującego kolorymetrem: 

a) Podłącz kolorymetr do komputera sterującego (poprzez kabel USB).  

b) Uruchom program MSEZ CFEZ Utility.  

c) Z menu programu wybierz „Datalog”, a następnie „Capture”. 

d) Wpisz nazwę pliku i zapisz go. 

6) Zapisywanie danych na pendrive. 

a) Umieść pendrive w górnym gnieździe USB. 

b) W menu głównym wybierz opcję „SEVED READINGS” i naciśnij „Go”. W nowym 

menu wybierz „CSV EXPORT” i naciśnij strzałkę „lewo”. Poczekaj, aż wszystkie 

dane zostaną zapisane na pendrive (trwa to kilka minut).  

c) Powróć do menu głównego i usuń pendrive w celu przegrania danych na komputer.  

Używaj tylko pendrive będący na wyposażeniu przyrządu.  

(a) (b) 
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Dane pomiarowe zapisywane są w zbiorze o formacie CSV i mogą być czytane za pomocą 

Excela. Pierwsza linia zbioru zawiera opis sekwencji danych, a w kolejnych znajdują się 

wyniki kolejnych pomiarów. 

Opracowanie wyników 

1) Porównaj wyniki pomiaru zielonej płytki wzorcowej z jej parametrami 

zamieszczonymi w instrukcji (X=14,85; Y=20,95; Z=16,03). Jakie są różnice 

między wartościami wyznaczonymi i podanymi przez producenta i czy mieszczą 

się w granicach błędu pomiarowego? Błąd pomiaru wyznacz jako odchylenie 

standardowe średniej arytmetycznej. 

2) Porównaj parametry koloru poszczególnych próbek z ich widami i postaraj się 

wyjaśnić obserwowane zmiany widma w poszczególnych jego zakresach poprzez 

wartości parametrów skali CIE L*a*b. 
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