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Streszczenie
Obecnie najczĊĞciej wykorzystywanym narzĊdziem do pomiaru barwy są spektrofotometry. W poáączeniu z odpowiednim oprogramowaniem pozwalają uzyskaü informacjĊ o parametrach barwy, porównaü dostarczoną partiĊ produktu z wzorcem, dobraü alternatywny
kolor aplikacji, mody¿kowaü projekty gra¿czne. Ich stosowanie poprawia moĪliwoĞci nadzoru technologicznego, uniezaleĪnia wynik od
subiektywnej oceny obserwatora oraz skraca czas doboru skáadu aplikacji. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliĪyü metodykĊ pomiaru
spektrofotometrycznego wraz z jej podstawami oraz wskazaü praktyczne wykorzystanie urządzenia w pracach laboratorium technologicznego.
Sáowa kluczowe: spektrofotometr, geometria pomiarowa, przestrzeĔ barwna, páytki ceramiczne, dekoracje ceramiczne

THE USAGE OF SPECTROPHOTOMETRIC MEASUREMENTS IN TECHNOLOGICAL LABORATORY WORKS
Nowadays spectrophotometers are mostly used in measurements of colour. According to the adequate software they give us the information about parameters of colour, make possible to compare a new product with the standard sample, to choose correctly alternative
colour of the application, and to modify graphics and projects. Using them, it is possible to improve technological control of the processes,
taking the result independent on the observer and cutting the time necessary for changing in application’s components. The purpose of this
paper is to make closer the spectrophotometric measurement method and pointing the practical use in technological laboratory..
Keywords: Spectrophotometer, Measuring geometry, Gamut, Ceramic tiles, Ceramic decorations

1. Wprowadzenie
Cyfryzacja jest aktualnie dostrzegalna w praktycznie
wszystkich dziedzinach dziaáalnoĞci produkcyjnej. Jednym
z etapów produkcji páytek i dekoracji ceramicznych jest projektowanie. Bogate wzornictwo stanowi jeden z gáównych
priorytetów w trakcie tworzenia nowych kolekcji. Opracowane
sposoby opisu barwy pozwalają na ujednolicenie jĊzyka
komunikacji w tym zakresie. Istotne znaczenie mają odpowiednie narzĊdzia.
Obecnie najbardziej popularnymi przyrządami do pomiaru barwy są spektrofotometry. Pomiarów moĪna dokonaü na
podstawie odbicia lub transmisji Ğwiatáa. Wynikiem pomiaru
jest przykáadowo krzywa spektralna zmierzona w zakresie
widzialnym. Zaletą pomiaru spektrofotometrycznego jest
równieĪ moĪliwoĞü pominiĊcia zjawiska metameryzmu,
czyli róĪnego postrzegania tej samej barwy w zaleĪnoĞci od
rodzaju oĞwietlacza oraz pominiĊcie wydzielenia skáadowej
poáysku, wynikającej choüby z metalicznych wáaĞciwoĞci
pokryü, np. lakierów samochodowych.

2. Teoretyczne podstawy opisu i pomiaru
barwy
Pierwszą osobą, która opracowaáa system notacji barw
byá Albert Henry Munsell. Jego prace zapoczątkowaáy
uporządkowanie modelu barw. W 1905 roku opracowaá on
pierwszy numeryczny projekt barwy oraz uáoĪyá podstawy
nauki o kolorze. PrzyjĊte rozwiązania prezentowane są na
Rys. 1 i 2. Zgodnie z jego teorią trzy podstawowe parametry
barwy to odcieĔ (hue), jasnoĞü (value) i nasycenie (chroma).
Odcieniem ho (kolorem, walorem) moĪemy nazwaü cechĊ
pozwalającą na rozróĪnienie jednej rodziny kolorów od drugiej – zielone, czerwone niebieskie, Īóáte, itd. DziĊki swoim
pracom A. H. Munsell uáoĪyá odcienie w koáo.
JasnoĞcią L nazywamy cechĊ pozwalającą na odróĪnienie barw jaĞniejszych od ciemniejszych – intensywnoĞü
Ğwiatáa.
Nasyceniem C (jaskrawoĞcią, natĊĪeniem) nazywamy
cechĊ, która pozwala okreĞliü siáĊ koloru w odniesieniu
„barwnej odlegáoĞci” wzglĊdem koloru szarego. MoĪna je
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Tabela 1. Tabela barw wg A. H. Munsella [1].
Table 1. A. H. Munsell’s colour table [1].
Numer segmentu

Oznaczenie literowo-liczbowe

Oznaczenie liczbowe

Nazwa angielska

Nazwa polska

0

5R

5

red

czerwona

1

5YR

15

yellow red

Īóátoczerwona

2

5Y

25

yellow

Īóáta

3

5GY

35

green yellow

zielonoĪóáta

4

5G

45

green

zielona

5

5BG

55

blue green

niebieskozielona

6

5B

65

blue

niebieska

7

5PB

75

purple blue

perpurowoniebieska

8

5P

85

purple

purpurowa

9

5RP

95

red purple

czerwonopurpurowa

Rys. 1. Systematyka barw wg A. H. Munsella [1].
Fig. 1. A. H. Munsell’s colour system [1].

równieĪ okreĞliü, jako wypadkową poáączenia pomiĊdzy
kolorem a Ğwiatáem biaáym. Zmieniając iloĞü Ğwiatáa biaáego
powodujemy rozjaĞnienie lub przyciemnienie.
Z uwagi na potrzebĊ uporządkowania sposobu opisu
barwy powoáano do Īycia MiĊdzynarodową KomisjĊ Do
Spraw Iluminacji - CIE, zajmującą siĊ rekomendacją w zakresie fotometrii i kolorymetrii. W 1931 roku ujednoliciáa ona
system zarządzania kolorem, uwzglĊdniający Ĩródáo Ğwiatáa
i obserwatora, wyprowadzając zaleĪnoĞci, pozwalające
wyznaczyü wartoĞci okreĞlające daną barwĊ.
Opisując kolor moĪemy go wskazaü poprzez umiejscowienie w jednej z przestrzeni barw (przykáad na Rys. 2):
– CIE XYZ (oparty na ukáadzie wspóárzĊdnych kartezjaĔskich),
– CIE L*a*b* (oparty na ukáadzie wspóárzĊdnych kartezjaĔskich),
– CIE L*C*ho (oparty na ukáadzie wspóárzĊdnych biegunowych).
Podstawowe zaleĪnoĞci pomiĊdzy CIE L*a*b*, a CIE
L*C*ho, zostaáy okreĞlone jako:

Rys. 2. PrzestrzeĔ barw [2].
Fig. 2. Colour space [2].
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L* = L*

(1)

C ∗ = a ∗2 + b ∗2

(2)

ho = arctg (b*/a*)

(3)

Aby moĪna byáo mówiü o powtarzalnoĞci pomiaru, jedną
z zasadniczych informacji jest okreĞlenie rodzaju oĞwietla-

a)

b)
Rys. 3. Krzywe spektralne: a) A – Īarówka, b) D65 – Ğwiatáo dzienne
[3].
Fig. 3. Spectral power distribution curve: a) A – incandescent,
b) D65 – daylight [3].

cza, dla którego dokonano pomiaru barwy oraz kąta obserwacji. Na Rys. 3 przedstawiono przykáadowe oznaczenia
i charakterystyki oĞwietlaczy. KaĪdy oĞwietlacz posiada
charakterystyczne dla siebie widmo, co moĪe wpáywaü na
postrzeganie tej samej barwy.
Powszechnie uĪywane spektrofotometry umoĪliwiają
pomiar z kątem 2° lub 10°. WartoĞci te nawiązują do eksperymentów przeprowadzonych przez Guilda i Wrights’a,
zajmujących siĊ m.in. analizą i opisem barwy. Kąt 10°
stosowany jest gáównie w obserwacji wiĊkszych obiektów.
Kolejnym bardzo istotnym elementem przygotowania do
pomiaru oraz zbliĪenia siĊ do postrzegania koloru przez oko
ludzkie jest przyjĊcie odpowiedniej tolerancji. Najdokáadniejszą tolerancją, zbliĪoną do oceny wizualnej jest tolerancja
CMC, której zgodnoĞü z widzeniem przez oko ludzkie wynosi
ok. 95%. UwzglĊdnia ona „eliptyczny” sposób postrzegania
poszczególnych barw, tzw. elipsoidy percepcji (Rys. 2 strona
prawa).

3. Zasady pomiaru spektrofotometrycznego
– geometrie pomiarowe

Rys. 4. Geometria sferyczna [2].
Fig. 4. Sphere geometry [2].

z kolei istotne w trakcie pomiarów na powierzchni szkáa.
Tego typu spektrofotometry sáuĪą szczególnie do pomiaru
barwy próbek z okreĞloną strukturą, szorstkich, z rozwiniĊtą
powierzchnią, a takĪe do pomiaru na powierzchniach luster.
W codziennym zastosowaniu w pracach laboratoryjnych,
spektrofotometr o prezentowanej geometrii pomiarowej jest
wykorzystywany do kontroli barwy dostarczanych past lub
barwników, które po przygotowaniu w postaci pasty ceramicznej są drukowane na páytkach o powierzchni báyszczącej, matowej i na powierzchni szkáa.

3.2. Geometria 0/45° (lub 45/0°)
Geometria 0/45° (lub 45/0°), której zasadĊ pomiaru prezentuje Rys. 2, jest najbliĪszym odpowiednikiem sposobu
widzenia oka ludzkiego, aczkolwiek Īaden z przyrządów
nie potra¿ go zastąpiü. Ta geometria wyklucza pomiar (wydzielenie) skáadowej poáysku. Metoda ta jest stosowana do
pomiarów barwy farb niemetalicznych oraz np. wnĊtrz samochodów. Prostota i szybkoĞü pomiaru pozwala na zastosowanie jej podczas odczytywania barw z tzw. páyt wzorcowych
i tworzenia pro¿li barwnych, sáuĪących do kalibracji urządzeĔ
drukujących w przestrzeni CMYK. Przygotowanie pro¿lu dla
danego urządzenia daje moĪliwoĞü umiejscowienia jego
wáasnej przestrzeni barwnej w caáej przestrzeni L*a*b*.

Do pomiarów stosuje siĊ przyrządy, które mogą wykorzystywaü nastĊpujące geometrie pomiarowe:
– sferyczną,
– 0/45° lub 45/0°,
– wielokątową.

3.1. Geometria sferyczna (dyfuzyjna/ 8°)
Geometria sferyczna, której zasady pomiaru przedstawiono na Rys. 4, okreĞlana jest jako najbardziej uniwersalna; pozwala na prowadzenie pomiaru z uwzglĊdnieniem
lub pominiĊciem rodzaju podáoĪa. Gáównie jest stosowana
do kontroli jakoĞci oraz w procesach tworzenia receptur.
Elementem konstrukcyjnym sfery jest maáa zapadka, która
odchylając siĊ w trakcie pomiaru pozwala na wyeliminowanie
skáadowej poáysku. UwzglĊdnienie skáadowej poáysku jest

Rys. 5. Geometria 0/45° (45/0°) [2].
Fig. 5. 0/45° (45/0°) geometry [2].
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3.3. Geometria wielokątowa
Spektrofotometry wykorzystujące wielokątową geometriĊ
pomiarową, przedstawioną schematycznie na Rys. 3, sáuĪą
w gáównej mierze do pomiarów barwy farb i lakierów specjalnych, których wartoĞü zaleĪy od kąta padania Ğwiatáa, np.:
farb metalicznych i peráowych. Produkty o takim charakterze
są stosowane równieĪ w produkcji dekoracji ceramicznych
i na bazie szkáa.

a)

Rys. 6. Geometria wielokątowa [2].
Fig. 6. Multi-angle geometry [2].

4. Praktyczne wykorzystanie
spektrofotometru w pomiarach
laboratoryjnych
W codziennej praktyce spektrofotometry mogą funkcjonowaü jako urządzenia przenoĞne z wewnĊtrznym oprogramowaniem lub w poáączeniu z odpowiednimi programami

Rys. 7. Porównanie parametrów barwy dla róĪnych przestrzeni [3].
Fig. 7. Comparison of colour parameters for different spaces [3].
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b)
Rys. 8. Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych: a) kontrola pasty
¿oletowej, b) krzywe pomiaru pasty zielonej [4-5].
Fig . 8. Spectrophotometric measurement results: a) purple paste
control, b) spectral curves of green paste [4-5].

instalowanymi w komputerach. NajczĊĞciej wykorzystywane
są do:
– oznaczenia parametrów danego koloru, sáuĪącego póĨniej jako wzorzec,
– kontroli dostaw materiaáów (barwników, lakierów, emalii,
itp.),
– recepturowania past,
– projektowania w zakresie doboru kolorów.
Przedstawiony na Rys. 7 obraz prezentuje widok programu ¿rmy X-Rite Color Master, gdzie mamy do czynienia
z porównaniem pomiaru tej samej barwy dla dwóch przestrzeni barw wraz z porównaniem odpowiednich tolerancji.
Materiaáy szkoleniowe [3] sugerują, aby tolerancjĊ cmc stosowaü w przypadkach, gdy nasycenie C*, posiada wartoĞü
powyĪej 10. Pomiaru dokonano dla oĞwietlacza D65 i kąta
obserwacji 10°.
Rys. 8a przedstawia wynik pomiaru, pochodzący z kontroli dostawy, przeprowadzonej dla pasty ceramicznej. Wzorzec barwy moĪemy wprowadziü, korzystając z zapamiĊtanej
bazy danych lub dokonaü jego pomiaru. NastĊpnie dokonujemy pomiaru próbki. Program dokonuje obliczeĔ i podaje
poszczególne wartoĞci dla obu barw – wzorcowej i próbki
oraz wartoĞci odchyleĔ dla pojedynczych parametrów jak
równieĪ charakterystyczną DeltĊ E dla przyjĊtej tolerancji,
okreĞlającą caákowitą róĪnicĊ pomiĊdzy porównywanymi
barwami. W codziennej praktyce przyjmuje siĊ, Īe tolerancja
DE w zakresie do 1 jest wartoĞcią akceptowalną. Jest to
jednak mocno zaleĪne od samej barwy. Im wartoĞü DE jest
mniejsza, tym kolor próbki jest bliĪszy barwie wzorcowej.
Dane pomiarowe moĪna równieĪ odczytaü w postaci
wartoĞci wspóáczynnika odbicia lub transmisji i wyraziü w postaci jego zaleĪnoĞci od dáugoĞci fali, co prezentuje Rys. 8b.

5. Wnioski
–

–

–

–

Stosowanie spektrofotometrów pozwala zachowaü
powtarzalnoĞü warunków pomiaru i uniezaleĪniü go od
zdolnoĞci obserwatora.
Pomiary spektrofotometryczne pozwalają de¿niowaü
parametry L*a*b* dla wzorców barwnych oraz eliminowaü
z produkcji barwniki o nadmiernych róĪnicach odcieniowych juĪ na etapie kontroli dostaw.
Spektrofotometry wspóápracujące z odpowiednim oprogramowaniem umoĪliwiają recepturowanie barw wspierając proces projektowania i wizualizacji wyrobu gotowego.
Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych mogą stanowiü
obiektywną podstawĊ w przypadku postĊpowaĔ reklamacyjnych, dotyczących róĪnic odcieniowych.
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