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Тема 3. Основи роботи з кольором в комп’ютерних графічних системах. 

 

Міжпредметні зв’язки: Дисципліна “Комп’ютерна графіка” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Інформаційні та комунікаційні технології”, 

“Технології Інтернет”, “Алгоритмізація та програмування” та ін. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів теоретичних знань та 

практичних навичок з питань роботи з кольорами та застосування кольороивх 

моделей. 
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

Принципи побудови кольору. Колір - одна з найважливіших характеристик 

графічних зображень.  

Для характеристики кольору використовуються наступні атрибути: 

1) Кольоровий тон. Кольоровий тон дозволяє відрізняти один колір від іншого 

- наприклад, зелений від червоного, жовтого й інших. 

2) Яскравість. Визначається енергією, інтенсивністю кольору. 

3) Насиченість - чистота тону. Виражається часткою присутності білого 

кольору. В ідеально чистому кольорі домішки білого відсутні. Якщо, 

наприклад, до чистого червоного кольору додати у визначеній пропорції 

білий колір (у художників це називається “розбілюванням”), то вийде 

світлий блідо-червоний колір. 

Зазначені три атрибути дозволяють описати всі кольори й відтінки. Наука, 

що вивчає колір і його властивості, називається колориметрією. Вона описує 

загальні закономірності сприйняття кольору людиною. Одними з основних законів 

колориметрії є закони змішування кольорів. Ці закони в найбільш повному вигляді 

були сформульовані в 1853 році німецьким математиком Германом Грассманом: 

1. Колір трьохмірний - для його опису необхідні три компоненти. Будь-які чотири 

кольори знаходяться в лінійній залежності, хоча існує необмежене число лінійно 

незалежних сукупностей із трьох кольорів. 

Іншими словами, для будь-якого заданого кольору (К) можна записати таке 

кольорове рівняння, що виражає лінійну залежність кольорів: 

К=аК1+bК2+cК3, 

де К1, К2, К3 – деякі базисні, лінійно незалежні кольори, a, b, c – коефіцієнти, що 

вказують на кількість відповідного кольору, що змішується. Лінійна незалежність 

кольорів К1, К2, К3 означає, що жоден з них не може бути виражений зваженою 

сумою (лінійною комбінацією) двох інших. 

 Цей закон можна трактувати й у більш широкому сенсі, а саме, у сенсі 

тривимірності кольору. Необов'язково для опису кольору застосовувати суміш 
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інших кольорів, можна використовувати й інші величини - але їх обов'язково 

повиннo бути три. 

2. Якщо в суміші трьох кольорових компонентів одна міняється безупинно, у той 

час, як дві інші залишаються постійними, колір суміші також змінюється 

безупинно. 

3. Колір суміші залежить тільки від кольорів компонентів, що змішуються, і не 

залежить від їх складів. 

 Зміст третього закону стає більш зрозумілим, якщо врахувати, що той самий 

колір (у тому числі і колір компонентів, що змішуються) може бути отриманий 

різними способами. Наприклад, певний компонент може бути отриманий, у свою 

чергу, змішуванням інших компонентів. 

 Кольори, які змішуються для отримання інших кольорів називаються 

основними. Кольори, отримані в результаті змішування основних кольорів, 

називаються складеними. 

Відповідно до психофізіологічних досліджень око людини здатне розрізняти 

350 000 кольорів. 

 Класифікувати кольорові зображення можна так: 

 Двоколірні (бінарні) - 1 біт на піксел. Серед двоколірних найчастіше 

зустрічаються чорно-білі зображення. 

 Напівтонові - градації сірого чи іншого кольору. Наприклад, 256 градацій (1 

байт на піксел). 

 Кольорові зображення. Від 2 біт на піксел і вище. Глибина кольору 16 біт на 

піксел (65 536 кольорів) одержала назву Нigh Color; 24 біти на піксел – True 

Color (16,7 млн кольорів). 

 Кольорові моделі та режими. В сучасних графічних програмах маніпуляція 

з кольором здійснюється за допомогою кольорових моделей та режимів. Кольорові 

моделі дозволяють точно описати колір за допомогою певних стандартних 

математичних формул. 

 Кольорові режими - це способи реалізації певних кольорових моделей  в 

межах певний графічних програм. 

 Більшість комп'ютерних кольорових моделей базується на використанні 

трьох основних кольорів. Кожному основному кольору присвоюється певне 

значення цифрового коду, і всі інші кольори визначаються як комбінація основних 

кольорів. 

 Кольорові моделі повинні задовольняти таким вимогам: 

 реалізовувати визначені кольори певним стандартним способом, що не 

залежить від можливостей будь-якого пристрою; 

 точно задавати діапазон кольорів, які виводяться, оскільки множина кольорів 

в графічних системах не є безконечною. 

 Адитивні моделі, субтрактивні, перцепційні. Більшість графічних пакетів 

дають можливість працювати з різними кольоровими моделями, частина яких 

створена для певних спеціальних цілей, а частина - для особливих видів фарб. 



Найбільш поширеними є такі моделі: CMY, CMYK, RGB, HSB, HLS, Lab, YIQ, 

YCC. 

 За принципом дії ці кольорові моделі можна умовно поділити на три класи: 

 адитивні (RGB), що базуються на додаванні кольорів; 

 субтрактивні (CMY, CMYK), в основі яких є операція віднімання кольорів; 

 перцепційні (HSB, HLS, Lab, YCC), що базуються на сприйнятті. 

 Адитивний колір отримується шляхом змішування в різних пропорціях 

основних кольорових компонент.  

 Субтрактивний колір отримується шляхом віднімання від повного кольору 

основних кольорових компонент у різних пропорціях. В таких моделях білий колір 

появляється як результат відсутності всіх основних кольорів, а їх стовідсоткова 

присутність дає чорний колір. 

 Адитивні та субтрактивні моделі є апаратнозалежними і колір, який 

отримується, залежить від пристрою виводу. Для усунення апаратної залежності  

були розроблені перцепційні кольорові моделі. В їх основу покладено визначення 

яркості та кольоровості (кольорового тону і насиченості кольору). Колір в таких 

моделях задається не у вигляді суміші основних кольорів, а шляхом задання двох 

компонент: кольоровості та яркості. 

 Адитивна кольорова модель RGВ. Ця модель використовується для опису 

кольорів, що отримуються за допомогою пристроїв, які працюють на принципі 

випромінювання. Як основні кольори обрані червоний (Red), зелений (Grееn) і 

синій (Blue). Інші кольори і відтінки отримуються змішуванням визначеної 

кількості зазначених основних кольорів. 
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Рис. 1. Основні кольори RGB і їхнє змішування 

 
Коротко історія системи RGB така. Томас Юнг (1773-1829) узяв три ліхтарі і 

пристосував до них червоний, зелений і синій світлофільтри. Так були отримані 

джерела світла відповідних кольорів. Направивши на білий екран світло цих трьох 

джерел, вчений одержав таке зображення (рис. 1). На екрані світло від джерел 

давало кольорові кола. У місцях перетинання кіл спостерігалося змішування 

кольорів. Жовтий колір виходив змішуванням червоного і зеленого, голубий - 

суміш зеленого і синього, пурпуровий - синього і червоного, а білий колір 

утворювався змішуванням усіх трьох основних кольорів.  

У теперішній час система RGB є офіційним стандартом. Рішенням 

Міжнародної Комісії з Освітлення - МКО в 1931 році були стандартизовані основні 

кольори, які було рекомендовано використовувати в якості R, G и В.  

Математично кольорову модель RGB зручно представити у вигляді куба. По 

осі Х відкладена червона компонента, по осі У - зелена, а по осі Z - синя. Кожна 

просторова точка куба однозначно визначається  значеннями координат Х, У, і Z 

(рис. 2) 
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Рис. 2. Тривимірні координати RGB 

 

Чорному кольору відповідає центр координат – точка (0, 0, 0). Білий колір 

виражається максимальним значенням компонентів. Нехай це максимальне 

значення уздовж кожної осі дорівнює одиниці. Тоді білий колір – це вектор (1, 1, 

1). Точки, що лежать на діагоналі куба від чорного до білого, відповідають рівним 

значенням: R = G = B. Це градації сірого - їх можна вважати білим кольором різної 

яскравості.  

Кожен колір в цій моделі може бути представлений вектором, що описується 

рівнянням: 

сС = rR + gG + bB, 

де c, r, g, b - це коефіцієнти (пропорції), в яких поєднуються три основні кольори, 

їх значення змінюються в межах (0..1). Якщо усі компоненти вектора (R, G, B) 

помножити на однаковий коефіцієнт (0... 1), то колір зберігається, змінюється 

тільки яскравість.  

Кольорова модель RGB використовується для створення зображення для 

електронного перегляду, оскільки основними елементами монітора є три 

електронних прожектори і екран з нанесеними на нього трьома люмінофорами. 

Один люмінофор під дією електронного променя, що падає на нього випромінює 

червоний колір, другий - зелений, і третій - синій. Якщо розглядати білий екран 

включеного монітора через лупу, то видно, що він складається з безлічі окремих 

точок, червоного, зеленого та синього кольорів, що об'єднані в RGB елементи у 

вигляді тріад основних точок. Колір кожного з пікселів отримується в результаті 

змішування червоного, синього та зеленого кольорів люмінофорних точок, що 

входять в нього. При перегляді зображення на екрані з певної відстані основні 

кольорові компоненти RGB зливаються, і складається ілюзія результуючого 

кольору. Для визначення кольору і яркості точок, що формують зображення 

монітора, також задаються значення інтенсивностей для кожної складової RGB-

елемента (піксела). При цьому значення інтенсивностей використовуються для 

управління потужністю трьох електронних прожекторів, що спричинять світіння 

відповідного типу люмінофору. Кількість градацій інтенсивності визначає 

кольорову роздільну здатність, чи глибину кольору, що характеризує максимальну 

кількість кольорів, які може приймати один піксел.  

Недоліками RGB моделі є апаратна залежність та обмеженість кольорового 

охоплення.  



Перша проблема пов'язана з тим, що колір, який виникає в результаті 

змішування кольорових елементів RGB, залежить від типу люмінофору. Оскільки 

в технології виробництва сучасних кінескопів застосовуються різні типи 

люмінофорів, то встановлення однакових інтенсивностей електронних променів у 

випадку використання різних люмінофорів призводить до синтезу різного кольору.   

Іншою причиною апаратної залежності RGB моделі є те, що в процесі 

експлуатації відбувається старіння люмінофору і зміна емісійних характеристик 

електронних прожекторів. Для усунення апаратної залежності RGB моделі 

застосовуються різні пристрої та програми калібрування монітора. 

Кольорове охоплення – це діапазон кольорів, які може розрізняти людина чи 

відтворювати пристрій незалежно від механізму отримання кольору. Обмеженість 

кольорового охоплення пояснюється тим, що з допомогою адитивного синтезу 

неможливо отримати всі кольори кольорового спектру. Наприклад, чистий голубий 

колір та чистий жовтий неможливо точно відтворити на екрані. Але не дивлячись 

на те, що людське око може розрізняти більше кольорів, ніж монітор, RGB-моделі 

достатньо для створення кольорів та відтінків, необхідних для створення 

фотореалістичних зображень на екрані комп'ютера. 

 Кольорова модель CМУ. Ця модель використовується для опису кольору 

при одержанні зображень на пристроях, що реалізують принцип поглинання 

(віднімання) кольорів. У першу чергу вона використовується в пристроях, що 

друкують на папері. Назва даної моделі складена з назв основних субтрактивних 

кольорів - блакитного (Суаn), пурпурового (Маgenta) і жовтого (Уе11ow) (рис. 3). 
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Рис. 3. Основні кольори системи CМУ 

 

Нанесення жовтої фарби на білий папір означає, що поглинається відбитий 

синій колір. Блакитна фарба поглинає червоний колір, пурпурова фарба – зелений. 

Комбінування фарб дозволяє одержати кольори, що залишилися – зелений, 

червоний, синій і чорний. Якщо при друці накласти пурпуровий та жовтий кольори 

один на одного, то одержується червоний колір, оскільки пурпуровий барвник 

усуває зелену складову, а жовтий синю – складову кольору. Накладання всіх трьох 

кольорів СМУ при друці дає можливість отримати чорний колір. На основі цього 

можна сформулювати правило кольорового дисбалансу при друці: якщо 

зображення має занадто синій відтінок, то треба збільшити жовту складову, 

оскільки жовтий поглинає синій колір. Надлишок зеленого кольору можна 

відкоректувати збільшенням пурпурової складової, а червоного – збільшенням 

голубої. 

Модель СМУ використовується при друці зображення на чорно-білому 

принтері, який має можливість заміни чорного катриджу на кольоровий. 

У табл. 1 представлені деякі кольори в моделях RGB і CМУ. 

Таблиця 1 

Основні кольори моделей RGB I CMY 



Колір Модель RGB Модель СМУ 

R G В С М У 

Червоний 
1 0 0 0 1 1 

Жовтий 1 1 0 0 0 1 

Яскраво-

зелений 

0 1 0 1 0 1 

Голубий 0 1 1 1 0 0 

Синій 0 0 1 1 1 0 

Пурпуровий 1 0 1 0 1 0 

Чорний 0 0 0 1 1 1 

Білий 1 1 1 0 0 0 

 
На практиці створювати чорний колір змішуванням СМУ кольорів 

неефективно через такі причини: 

 неможливо створити ідеально чисті пурпурові, сині і жовті фарби і колір 

стає не чисто чорний, а брудно-коричневий; 

 на створення чорного кольору з допомогою моделі СМУ тратиться в три 

рази більше фарби, а кольорові фарби в три рази дорожчі ніж чорні. 

 Тому при друці використовують ще і фарбу чорного кольору (Black). Тоді 

модель називається СМУК. В абревіатурі моделі СМУК використовується буква К 

(остання буква слова Black), оскільки в англійській мові з букви В починається і 

чорний, і синій колір. 

Якщо роздивитись збільшений фрагмент надрукованого кольорового 

зображення, то видно, що він складається з маленьких напівпрозорих крапочок 

голубого, пурпурового, жовтого та чорного кольорів, які накладаються одна на 

одну. Точки, отримані за допомогою СМУК-моделі можуть мати тільки один з 

чотирьох основних кольорів, але їх розмір може змінюватися. Для отримання 

світлих і темних тонів субтрактивних кольорів використовуються відповідно точки 

малих і великих розмірів. 

СМУК-модель має такі ж недоліки як RGB-модель: апаратна залежність, 

обмежений кольоровий діапазон. Перший недолік пов’язаний з варіацією складу 

кольорових барвників, що використовуються для створення друкованих кольорів, 

типом паперу, що застосовується для друку, способом друку, зовнішнім 

освітленням та іншими факторами. Модель СМУК не може відтворювати яскраві 

насичені кольори, а також певні специфічні кольори, такі як металічний і 

золотистий. 

Для розширення кольорового охоплення СМУК моделі розроблений ряд 

нових технологій.  

Технологія HiFi Color дає можливість розширити гаму кольорів, що 

використовуються при кольоровому друці за рахунок додавання нових кольорів до 

чотирьох базових. Одна з таких кольорових систем розроблена фірмою Pantone. До 

палітри, що базується на кольоровій моделі СМУК до чотирьох базових додані ще 

два кольори: зелений та оранжевий. Це дає можливість розширити кількість 

кольорів, що відтворюються та підвищити якість друку. 



Крім системи фірми Pantone використовуються й інші системи. В системі 

HiFi Color 3000 фірми LinoTipe-Hell для отримання яскравих червоних, зелених і 

синіх кольорів використовується сім кольорів (три адитивних RGB-моделі та 

кольори СМУК-моделі). 

Також використовуються плашкові кольори, які відтворюються на папері 

готовими фарбами, які створені за допомогою спеціальної технології, що базується 

на використанні для кожного кольору відповідного йому унікального барвника 

(чорнила). Ці кольори на відміну від кольорів СМУК-моделі є непрозорими, і 

відбивають світло  поверхневим шаром. Це дозволяє добитись дуже яскравих 

кольорів та спеціальних ефектів типу металізації. Плашкові кольори 

застосовуються замість кольорів СМУК, або разом з ними. 

Модель HSV. У моделі НSV колір задається за допомогою трьох основних 

червоного, синього та зеленого, а описується наступними параметрами - 

кольоровий тон Н (Hue), насиченість S (Saturation), яскравість, свiтлота V 

(Value). Значення Н задається у вигляді кольорового круга з кольорами веселки 

(червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і 

вимірюється в градусах від 0 до 360. Переважно для червоного кольору береться 

кут 0о, для чистого зеленого – 120о , для чистого синього – 240о. Первинні кольори 

розміщені на рівній відстані один від одного, а вторинні між ними. Значення S і V 

знаходяться в діапазоні (0...1, або 0% до 100%). 

Ця модель, на відміну від попередніх розглянутих моделей, має абстрактний 

характер. Кольоровий тон і насиченість не вимірюється безпосередньо. Ввід 

кольорової інформації відбувається за допомогою задання синьої, червоної та 

зеленої кольорових складових, а компоненти НSV-моделі отримуються за 

допомогою математичного перерахунку. В результаті ця кольорова модель має 

таке ж кольорове охоплення як RGB-модель і такі ж кольорові обмеження. 

Перевагами цієї моделі є : 

 апаратна незалежність: задання складових цієї моделі у вигляді кольорового 

тону, насиченості та яскравості дозволяє однозначно визначити колір без 

необхідності врахування параметрів пристрою виводу. 

 більш простий та інтуїтивно зрозумілий механізм управління кольором. 

Це пов’язано з тим, що кольоровий тон, насиченість та яскравість є 

незалежними характеристиками кольору. Наприклад, чистий червоний колір 

розміщений на кольоровому крузі під кутом 0о. Якщо потрібно змістити червоний 

колір до оранжевого, то потрібно тільки трохи збільшити кут, що визначає тон. Для 

отримання більш блідого кольору достатньо тільки знизити насиченість, а для 

надання йому більшої яскравості треба відповідно збільшити значення яскравості. 

Отримання таких ефектів з допомогою RGB-моделі практично неможливе, 

оскільки значення її кольорових компонент дуже залежать одне від одного. Тому 

зміна одної з складових, наприклад червоної, буде мати вплив на кольоровий тон і 

одночасно на насиченість та яскравість.  

Існують і інші кольорові моделі, побудовані аналогічно до НSV, наприклад, 

модель НSB (Нuе, Saturation, Brightness), що також використовує кольоровий круг. 

Усі перераховані вище кольорові моделі описують колір тріадними 

компонентами. Вони описують колір у досить широкому діапазоні. Існує 



кольорова модель, у якій колір задається одним числом, але вже для обмеженого 

діапазону кольорів (відтінків). 

На практиці часто використовуються чорно-білі (сірі) напівтонові 

зображення. Сірі кольори в моделі RGB описуються однаковими значеннями 

компонентів, тобто R = G = B. Таким чином, для сірих зображень немає 

необхідності використовувати трійки чисел – досить і одного числа. Це дозволяє 

спростити кольорову модель. Кожна градація визначається яскравістю. Значення В 

= 0 відповідає чорному кольору, максимальне значення В - білому. Всі решта 

градації – перехід від чорного до білого. 

Системи відповідності кольорів та палітри. Як вже зазначалось, кожна 

кольорова модель має своє охоплення. На колір, що відображається на моніторі 

комп’ютера впливає також освітлення приміщення, налаштування монітора, 

термін його експлуатації. Тому кольори, що відтворюються при друці, не можуть 

бути точно відображеними на екрані монітора. З метою підвищення точності 

відтворення кольору на моніторі та при друці в сучасні графічні програми включені 

системи співставлення кольорів та палітри. 

Система відповідності кольорів включає такі основні компоненти: 

 еталонні таблиці (атласи та каталоги) кольорів, що містяться в палітрах; 

 електронні палітри; 

 спеціальне програмне та апаратне забезпечення для калібрування пристроїв 

виводу.   

Еталонні таблиці є набором кольорів (зразків), які можна адекватно відобразити 

у процесі друку на відповідному папері. Виготовлення еталону строго 

контролюється з метою мінімізації варіації кольору. Кожному кольору 

присвоюється його ім’я та вказується тип пігменту чи склад суміші з різних 

пігментів, що необхідні для його реалізації. Вказується також тип паперу, що 

ідентифікується з даним пігментом. Як додаток до таблиці, що 

використовується як довідник, прикріплюється зразки кольорів, які можна 

вирізати та прикріпити до зображення. Завдяки цим зразкам забезпечується 

точний візуальний контроль відповідності того, що відображається на екрані, і 

того, що буде отримано при друці. Таким чином можна вибрати потрібні 

кольори, тоді визначити відповідне для них процентне співвідношення кожної з 

компонент СМУК-моделі і бути впевненим, що вони точно відобразяться при 

друці. 

Палітри в сучасних графічних системах є електронними аналогами таблиць 

кольорових еталонів, це бібліотеки наперед визначених кольорів (які 

замовляються). Одна з найбільших систем відповідності кольорів була створена 

фірмою PANTONE. Поширеними також є системи відповідності кольорів 

TRUMATCH, FOCOLTONE. 

Кодування кольорів. Для того, щоб комп'ютер мав можливість працювати з 

кольоровими зображеннями, необхідно представляти кольори у вигляді чисел – 

кодувати колір. Спосіб кодування залежить від кольорвої моделі і формату 

числових даних у комп'ютері. 

Для моделі RGB кожна з компонент може представлятися числами, 

обмеженими деяким діапазоном – наприклад, дробовими числами від 0 до 1, або 

цілими числами від 0 до деякого максимального значення. В даний час достатньо 



розповсюдженим є формат Тrue Color, у якому кожен компонент представлений у 

вигляді байта, що дає 256 градацій для кожного компонента: R = 0...255, G = О... 

255, B = О...255. Кількість кольорів складає 256 х256 х256 = 16,7 млн. 

Такий спосіб кодування кольорів можна назвати компонентним. У 

комп'ютері коди зображень Тгuе Color представляються у вигляді трійок байтів, 

або упаковуються в довге ціле (чотирьохбайтне) число – 32 біти: 

 

С = 00000000 bbbbbbbbggggggggrrrrrrrr. 

 

При роботі з зображеннями в системах комп'ютерної графіки часто 

доводиться шукати компроміс між якістю зображення (потрібно якнайбільше 

кольорів) і ресурсами, необхідними для збереження і відтворення зображення, 

наприклад обсягом пам'яті (треба зменшити кількість біт на піксел). 

Крім того, деякі зображення можуть містити обмежену кількість кольорів. 

Наприклад, для креслення може бути досить двох кольорів, для людського обличчя 

важливі відтінки рожевого, жовтого, пурпурового, червоного, зеленого; а для неба 

– відтінки блакитного і сірого. У цих випадках використання полноколірного 

кодування кольору є надлишковим. 

При обмеженій кількості кольорів використовують палітри, з набором 

кольорів, важливих для даного зображення. Таку палітру можна сприймати як 

таблицю кольорів, що встановлює взаємозв'язок між кодом кольору і його 

компонентів в обраній кольоровій моделі. 

Кожен колір зображення, що використовує палітру, кодується індексом, що 

буде визначати номер рядка в таблиці палітри. Тому такий спосіб кодування 

кольору називають індексним. 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні принципи роботи з кольором в графічних редакторах. 

2. Що таке кольоровий режим?  

3. Що представляє собою кольорова модель. 

4. Охарактерзуйте модель RGB. 

5. Охарактеризуйте модель СМУК. 

6. Що представляє собою система відповідності кольорів. 

7. Для чого використовується кодування кольорів.  


