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Introducció

L’elecció del tema del meu Treball de Recerca va sorgir arrel d’una pregunta que més
d’un cop havia sortit en converses amb amics o amb la famı́lia. La pregunta era si
els objectes que jo veia d’un cert color, les persones del meu voltant també les veien
exactament iguals. Des de petits ens han dit que la gespa és verda i el cel és blau, però
com pod́ıem saber si aquell verd o aquell blau era el mateix que veien els altres. Això
era una qüestió que molts cops m’havia preguntat i és per aquest motiu pel qual vaig
decidir embarcar-me en l’estudi dels colors.
Ben aviat vaig veure que aquesta pregunta era molt subjectiva i era dif́ıcil de trobar-hi
resposta. Aleshores vaig decidir encaminar el treball cap una vessant objectiva i aix́ı
vaig començar a realitzar l’estudi de què són els colors i com els percebem.
Per sort, de seguida em vaig adonar que al llarg de la Història, moltes persones ja
s’havien plantejat les mateixes preguntes que jo i, amb el transcurs dels anys, han anat
aconseguint donar-hi respostes.
Abans de començar a aprofundir en l’estudi dels colors és necessari tenir uns coneixe-
ments previs sobre la llum (sense la qual el concepte de color ni tan sols tindria sentit)
i sobre l’ull, l’òrgan del nostre cos que ens permet percebre els est́ımuls lluminosos i
sense el qual, evidentment, la paraula color no hagués arribat mai a existir. Aquests
temes es tracten en els dos primers caṕıtols que es descriuen a continuació.
El primer caṕıtol del Treball de Recerca es basa en l’exposició de coneixements teòrics
bàsics sobre la llum. En ell, es parla de les seves propietats f́ısiques i es descriuen els
fenòmens més coneguts que tenen lloc quan la llum entre amb contacte amb diferents
medis: la reflexió, la refracció i la seva dispersió.
El segon caṕıtol, no tan llarg, està dedicat a realitzar un estudi sobre l’anatomia de
l’ull humà, descrivint els seus trets principals i els necessaris per a poder entendre la
visió dels colors.
Una part molt important d’aquest treball de recerca ha estat l’estudi de la corba CIE.
Aquesta corba, descrita detalladament al llarg del tercer caṕıtol, conté tots els matisos
dels colors visibles per l’ull humà. Tot i que la corba CIE apareix en molts dels llibres
que tracten sobre el color, en la gran majoria d’ells és tractada de manera superficial,
sense explicació sobre com es forma i d’on prové. En aquest treball, s’ha intentat pal.liar
aquesta mancança, adjuntant a les explicacions del caṕıtol una maqueta de metacrilat
que pretén ajudar a visualitzar-ho millor.
En acabar aquesta part, s’intueix ja la importància de tenir bons sistemes de repre-
sentació dels diferents colors. Per aquest motiu, en el quart caṕıtol s’ha volgut apro-
fundir en la descripció de diferents sistemes de coordenades per descriure’ls: RGB,
HSB, CMY i CMYK. De cadascun d’ells, se n’analitzen diferents aspectes com són les
fórmules matemàtiques que tenen al darrere i en quins contextos són més escaients els
uns o els altres. A més a més, també s’estudien els canvis de coordenades per passar
d’uns sistemes als altres.
Per acabar, l’últim caṕıtol està dedicat a l’explicació detallada de dues de les aplica-
cions pràctiques de les coordenades descrites al caṕıtol anterior: el chroma key i la
descomposició d’imatges.
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1. La llum

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans la llum és: “Un agent f́ısic que és
una de les formes d’energia, capaç d’impressionar els òrgans de la vista i que permet
de veure els cossos.”
La llum visible és una ona electromagnètica del mateix tipus que les ones de radio,
les infraroges, els raigs X... Totes les ones electromagnètiques tenen una velocitat de
desplaçament de 299792,458 km/s però generalment sempre l’arrodonirem a 300000
km/s, cal dir que aquesta és la velocitat en el buit, ja que en qualsevol altre medi
material la velocitat disminueix.
El primer que va dir que la llum venia del Sol i rebotava en els objectes va ser Basora
(965-1039), el primer que formulà una teoria seriosa fou Newton i el primer tractat
d’òptica es deu a Descartes. Descartes defensà la teoria corpuscular de la llum, consi-
derava que la llum es comportava com un gran projectil que anava a velocitat infinita
però no va especificar res de la seva naturalesa.
El model ondulatori de la llum va ser descrit per primera vegada per Christian Huygens
l’any 1678 i va ser qui va dir que la llum no era més que una pertorbació ondulatòria.
El 1670 Olaf Roemer estudiant els satèl.lits (les llunes) del planeta Júpiter va observar
que els fenòmens d’ocultació d’aquests darrera del planeta, que eren periòdics, quan la
Terra estava el màxim de llunyana del planeta les ocultacions es veien amb uns setze
minuts de retard respecte a quan la Terra estava a la mı́nima distància de Júpiter. Com
que no hi havia cap raó f́ısica que justifiqués aquests retards, perquè els moviments dels
satèl.lits són molt regulars, va pensar que això només podia ser degut al fet que quan
Júpiter era més llunyà la llum tardava més a arribar i aix́ı va poder calcular per primera
vegada la velocitat de la llum.

������� �� �	�
������� �� ����� ���
 ������ �� ������

L’any 1849 Hippolyte Fizeau va mesurar la velocitat de la llum amb un experiment
de laboratori mitjançant un focus lluminós, una roda dentada i uns miralls. Aquest
experiment el va millorar l’any 1862 Leon Foucault. Ja en el segle XX, a l’any 1926
Michael Michelson en va donar un valor més exacte.
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Aix́ı doncs, en ser la llum una ona electromagnètica, podem considerar-ne els paràmetres
t́ıpics de les ones:

Longitud d’ona λ, és la distància entre dues crestes consecutives, és la magnitud f́ısica
que ens indica la mida d’una ona, i es mesura en nanòmetres (nm). Aix́ı també podem
definir la longitud d’ona com la longitud que avança l’ona en el temps d’un peŕıode.

Freqüència ν, el nombre de vegades que una ona oscil.la per segon i la unitat amb la
qual es mesura és l’Hertz (Hz), aix́ı una oscil.lació per segon equival a una freqüència
de 1 Hz i dues oscil.lacions per segon corresponen a una freqüència de 2 Hz.

Peŕıode T , aquest és l’invers de la freqüència, i per tant ens indica el temps que tarda
l’ona a fer una oscil.lació.

Velocitat c, que tal com hem dit abans és d’aproximadament 300000 km/s.

Amplitud d’ona A, és la meitat de la diferència entre les altures del màxim i del mı́nim
de l’ona. De vegades també s’anomena intensitat perquè en el cas de la llum visible
com més gran és l’amplitud la llum és més intensa.

Pel fet que en tot moviment l’espai és igual a la velocitat pel temps, tenim les relacions
següents entre aquests paràmetres:

λ = c · T =
c

ν
c =

λ

T
= λ · ν

La diferència entre les diverses ones electromagnètiques és la longitud d’ona. Aix́ı les
ones electromagnètiques amb longitud d’ona més gran són les ones de ràdio (λ > 30
cm), després venen les microones (30 cm > λ > 1 mm), a continuació les infraroges
(1 mm > λ > 830 nm), la llum visible (830 nm > λ > 360 nm), les ultraviolades
(360 nm > λ > 10 nm), els raigs X (10 nm > λ > 10 pm) i els raigs gamma (λ <
10 pm).

1.1. La reflexió de la llum

La reflexió de la llum és el fenomen que es produeix en incidir un raig de llum sobre
la superf́ıcie de separació entre dos medis i aquest rebota i continua propagant-se en el
mateix medi del qual venia, canviant-ne únicament la direcció o el sentit.
L’angle que forma un raig de llum en incidir sobre una superf́ıcie i la recta normal
(perpendicular a la superf́ıcie) en el punt d’incidència s’anomena angle d’incidència i el
representarem per i. Anàlogament l’angle que forma el raig de llum reflectit i la recta
normal s’anomena angle de reflexió i el representarem per r.

• La primera llei de la reflexió estableix que el raig incident, la recta normal en el punt
d’incidència i el raig reflectit estan en un mateix pla.

• La segona llei de la reflexió assegura que l’angle d’incidència i el de reflexió són iguals
i = r.
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i r

Assenyalem que si el raig incid́ıs perpendicularment sobre la superf́ıcie, aleshores el raig
reflectit no canviaria de direcció, sinó que només canviaria de sentit.
Val a dir que la llei de la reflexió és aplicable a qualsevol tipus d’ona.
Existeixen dos tipus de reflexió, la reflexió especular i la reflexió difusa.
La reflexió especular es produeix quan els raigs de llum es reflecteixen sobre una su-
perf́ıcie plana i llisa de tal manera que les normals a la superf́ıcie sempre tenen la mateixa
direcció i per tant si un conjunt de raigs incidents són paral.lels els corresponents raigs
reflectits també ho seran.
Els miralls són un clar exemple del fenomen de la reflexió especular, justament d’aqúı
en prové el nom, ja que en llat́ı speculum vol dir mirall.
A continuació descriurem com es reflecteixen els objectes en un mirall pla. Suposem que
tenim un objecte puntual P que es reflecteix en un mirall pla. En produir-se la reflexió,
els raigs reflectits sembla exactament com si provinguessin directament del punt P ′

situat darrere del mirall i a la mateixa distància del mirall que P . Aquest punt P ′

s’anomena la imatge de l’objecte. Quan els raigs reflectits entren a l’ull humà, aquest
no pot distingir-los dels raigs que podrien venir d’un objecte situat a P ′ si no hi hagués
mirall. La recta que uneix P i la seva imatge P ′ és perpendicular a la superf́ıcie del
mirall (l’objecte i la imatge de l’objecte són simètrics respecte del mirall). La imatge
es pot veure sempre que l’ull estigui situat en algun lloc , de manera que la ĺınia que va
de la imatge virtual P ′ a l’ull, talli el mirall. A més a més, l’objecte no cal que estigui
justament davant del mirall, mentre l’objecte a observar no estigui darrera el mirall,
sempre hi haurà alguna posició des d’on l’ull podrà veure la imatge.

P P ′

La imatge d’un objecte extens reflectida en un mirall serà la imatge de tots els seus
punts. Les imatges que es formen als miralls plans són virtuals i de la mateixa mida de
l’objecte. Un exemple és la imatge que es forma quan ens mirem en un mirall pla o la
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imatge reflectida a les aigues quietes d’un llac.
En canvi, una reflexió difusa es produeix quan els raigs de llum incideixen sobre una
superf́ıcie irregular. En aquest cas, les normals a la superf́ıcie no tenen sempre la
mateixa direcció i això provoca que encara que els raigs incidents siguin paral.lels els
raigs reflectits poden no ser-ho.

Un exemple de reflexió difusa el podem observar mirant com es reflecteixen els raigs de
llum solar (que podem considerar paral.lels) sobre el mar, quan aquest està agitat. La
superf́ıcie de l’aigua és totalment irregular i els raigs reflectits tenen diferents direccions.

1.2. La refracció de la llum

S’anomena refracció de la llum, al canvi de direcció d’un raig de llum en passar d’un
medi a un altre. Aquesta variació de la direcció del raig es deguda al canvi de velocitat
que experimenta la llum en passar del medi en que es propagava inicialment a un altre
de diferent.
Tot medi òptic presenta una certa resistència al pas de la llum a través seu, aquesta
resistència és el que s’anomena refringència del medi. Si en un medi A, la llum es
propaga a menys velocitat que en un medi B, direm que el medi A és més refringent
que el medi B.
Quan un feix de llum incideix sobre una superf́ıcie ĺımit entre dos medis, com per
exemple una superf́ıcie aire-vidre, una part es reflexa i una altra part entra en el segon
medi i direm que es refracta.
Tal com ja hem dit abans, en incidir un raig de llum sobre la superf́ıcie de separació
entre dos medis s’anomena angle d’incidència l’angle entre el raig incident i la recta
normal i anomenarem angle de refracció l’angle entre el raig refractat i la normal.
L’́ındex de refracció o la refringència relativa entre dos medis, és el quocient entre les
velocitats de la llum en cada un d’ells. Aix́ı:

n21 =
v1

v2
i n12 =

v2

v1

On v1 i v2 són les velocitats de la llum en els medis 1 i 2, n21 és l’́ındex de refracció del
medi 2 respecte al medi 1 i n12 és l’́ındex de refracció del medi 1 respecte el medi 2.
Aquests ı́ndexs es diuen ı́ndexs de refracció relativa. L’́ındex de refracció absolut d’un
medi és el quocient entre la velocitat de la llum al buit c i la velocitat de la llum al
medi. Aix́ı n1 =

c

v1
.

A partir d’aquestes relacions, també en podem obtenir d’altres com per exemple:

5



n21 =
v1

v2
⇒ n21 =

c

n1
:

c

n2
⇒ n21 =

n2

n1
⇒ n2 = n21n1

Com que la velocitat de la llum al buit, és pràcticament la velocitat de la llum a l’aire,
generalment per calcular l’́ındex de refracció absolut, s’utilitza la velocitat de la llum a
l’aire. Per totes aquestes relacions, es pot veure que l’́ındex de refracció és una magnitud
sense dimensions i el seu valor un nombre abstracte. Per l’aigua, n = 1.33, i en canvi
pel vidre, n varia segons el tipus de vidre entre 1.50 i 1.66. El diamant per exemple té
un ı́ndex de refracció, aproximadament de 2.4.
• La primera llei de la refracció estableix que el raig incident, el raig refractat i la
normal a la superf́ıcie són en un mateix pla. És evident la similitud entre aquesta llei i
la primera de la reflexió.
• La segona llei de la refracció o llei de Snell assegura que el quocient entre els sinus
dels angles d’incidència i de refracció és constant per a dos medis determinats, i és igual
a l’́ındex de refracció del segon medi dividit per l’́ındex de refracció del primer medi.

sin i

sin r
=

n2

n1

En el cas particular que el primer medi sigui el buit o l’aire, com que n1 = 1 resulta

sin i

sin r
= n2

Com a conseqüència de la llei de Snell tenim que si la llum passa d’un medi menys
refringent a un de més refringent (n1 < n2)

sin i

sin r
=

n2

n1
> 1 ⇒ sin i > sin r ⇒ i > r

(perquè i i r són aguts), és a dir, l’angle d’incidència és més gran que el de refracció o
dit d’una altra manera, el raig s’apropa a la normal.

i

r

n1

n2

n1 < n2

Rećıprocament, si la llum passa d’un medi més refringent a un de menys refringent
(n1 > n2) l’angle d’incidència és més petit que el de refracció i el raig se separa de la
normal.
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Tal com es veurà en parlar de la dispersió de la llum el concepte d’́ındex de refracció
d’un medi s’ha de donar per una llum d’una determinada longitud d’ona ja que la
velocitat en el medi és diferent per a cada llum monocromàtica (en el buit totes tenen
velocitat c).
Un exemple, fàcil i quotidià, que permet visualitzar el fenomen de la refracció s’obté
quan s’introdueix un pal recte dins un got ple d’aigua. Observant la superf́ıcie de l’aigua
sembla que el pal es torci cap amunt.

P

P ′

O

L’esquema de la dreta ens explica el perquè d’aquest fenomen. Un observador O veu el
raig de llum que prové del punt P desviat per efecte de la refracció, però té la sensació
que prové de P ′ que està arrenglerat amb el raig refractat.

1.2.1. L’angle ĺımit i la reflexió total

Quan un raig de llum passa d’un medi més refringent a un de menys, acabem de dir
que el raig refractat se separa de la normal i pot passar que per un determinat angle
d’incidència l’angle de refracció sigui de 90◦, és a dir, el raig surt rasant a la superf́ıcie.
Si augmentéssim més l’angle d’incidència, llavors el raig ja no es podria refractar (no
podria canviar de medi) i es reflectiria. En aquest cas diŕıem que es produeix una
reflexió total.

S’anomena angle ĺımit, l’angle d’incidència pel qual l’angle de refracció és de 90◦. Per
tant, per a angles d’incidència superiors a l’angle ĺımit no és possible la refracció i la
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llum es reflecteix totalment.
La llei de Snell ens permet calcular l’angle ĺımit, λ

sinλ

sin 90◦
=

n2

n1
⇒ sin λ =

n2

n1
.

En el cas particular que el segon medi sigui l’aire (n2 = 1) resulta sin λ = 1/n1.

1.2.2. La dispersió de la llum

El fenomen de la dispersió de la llum, el podem observar perfectament amb el prisma
òptic, també conegut com el prisma de Newton.
Un prisma òptic és tot medi transparent limitat per dues cares planes no paral.leles que
formen un angle entre si anomenat angle del prisma o angle de refringència.
Els coneixements sobre la refracció, explicats anteriorment, permeten explicar teòrica-
ment com es comporten els raigs de llum en incidir en un prisma. Un raig lluminós que
incideix amb un cert angle sobre la superf́ıcie d’una cara del prisma òptic, es refracta
en passar de l’aire (el primer medi) al prisma (el segon medi) i en sortir del prisma per
l’altra cara aquest mateix raig es torna a refractar passant del medi del prisma a l’aire
un altre cop.

Però comprovant això experimentalment, fent incidir la llum solar al prisma òptic, veiem
que no només la llum canvia de direcció sinó que a més a més els raigs emergents ja no
són blancs. El que passa és que la llum en travessar el prisma òptic es separa en ones de
diferents freqüències, si recolĺıssim aquests raigs en una placa, veuŕıem tota una franja
acolorida anomenada espectre, la qual està formada pels mateixos colors que formen
l’Arc de Sant Mart́ı.
Newton, l’any 1666, va ser el primer a explicar aquest fenomen. Aquest fenomen és
degut a causa del següent:
Com ja hem dit anteriorment, la llum viatja a una velocitat aproximada de 300000
km/s al buit i a l’aire pràcticament també , però en penetrar al prisma, cada llum de
diferent longitud d’ona (és a dir cada color) viatja a una velocitat diferent (és a dir
té un ı́ndex de refracció diferent) i a conseqüència d’això experimenta una desviació
diferent. Com més gran sigui la longitud d’ona, menys desviació es produirà, aix́ı el
vermell serà el color menys desviat i el violeta el més desviat.
A partir d’aquesta experiència Newton va poder afirmar que la llum blanca és una
composició de llums de colors diferents.
Cada un d’aquests colors per separat, és a dir, cada longitud d’ona s’anomena color o
llum monocromàtica. Aquesta definició és teòrica, ja que a la natura aquest tipus de
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llum no existeix, o bé es produeix a través d’elements dispersius, com un prisma o una
xarxa de dispersió, o bé és la llum prodüıda pels làsers i encara en aquests casos no té
una única longitud sinó que és composició de llums de longituds d’ona en una banda
molt estreta, de l’ordre de 10−9 m que equival a 1 nm.
El gràfic que hi ha a continuació mostra de manera molt esquemàtica diferents tipus
de llum: una de monocromàtica de longitud d’ona 700, una de banda molt estreta,
tipus làser, de longituds properes a 620, una de banda més ampla al voltant de 500 i
finalment una llum d’espectre continu.

400 800

La descomposició d’una llum en les seves diferents llums monocromàtiques s’anomena
dispersió de la llum o dispersió cromàtica.

llum
blanca

pantalla
blanca

vermell
taronja
groc
verd
blau
indi
violeta

�������� �� �� ���� �� �� ����� ���
 ������ �� ������
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2. L’ull humà

La vista, és a dir la capacitat de percebre est́ımuls lluminosos i aix́ı poder determinar
la mida, forma, color de qualsevol objecte, és considerada el sentit més important de
l’ésser humà. Avui en dia, en el món actual les imatges visuals són molt importants,
és per això que el món de la publicitat o dels mitjants de comunicació visuals intenten
sempre estimular els nostres òrgans de visió.
El sistema visual és un sistema molt complex, està format per dos òrgans receptors, els
ulls, un sistema de fibres nervioses, el nervi òptic i unes estructures que serveixen per
protegir els ulls, les parpelles i l’aparell lacrimal

Els ulls, el moviment dels quals està coordinat per unes estructures que depenen del
sistema nerviós, són els encarregats de transformar en impulsos nerviosos les estimu-
lacions lluminoses provinents de l’exterior. El nervi òptic porta aquests impulsos fins
l’escorça cerebral, en la part occipital, on s’elabora la informació.
L’ull humà, també anomenat globus ocular, és un òrgan doble i simètric, un a cada
meitat del rostre, els globus oculars estan situats dins unes cavitats a la part superior
del crani anomenades òrbites oculars.
L’ull és en un òrgan de forma globular d’uns 12 mm de radi. Podem considerar-ne tres
parts diferenciades: la capa externa, la capa mitjana i la capa interna.

cos ciliar

zònula

iris

càmera anterior

còrnia

pupil.la

cristal.ĺı

conjuntiva múscul

vasos

nervi òptic

màcula i fòvea

retina

coroides

humor vitri

escleròtica

����� �� �	���

La capa externa de l’ull està composta per dues estructures, l’escleròtica i la còrnia.
L’escleròtica és una membrana opaca de color blanc d’un resistent teixit fibrós, la qual
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embolcalla l’ull humà, és el que s’anomena vulgarment el blanc de l’ull. Per la part
anterior, la escleròtica es prolonga per una altra membrana anomenada còrnia, la còrnia
té un gruix d’uns 0.5 mm, està composta per cinc capes diferents i té una curvatura
més pronunciada que la del globus ocular, que li dóna una forma més bombada. La
caracteŕıstica més important de la còrnia és la seva transparència ja que gràcies això
poden penetrar els raigs lluminosos dins del globus ocular. La transparència de la còrnia
es deu al seu elevat contingut aquós, la disposició de les seves fibres paral.lelament i
l’absència de vasos sanguinis.
La capa mitjana de l’ull, també anomenada úvea, està composta per l’iris, el cos ciliar
i la coroide.
L’iris és l’estructura anterior de la capa mitjana i es troba situada darrera la còrnia, té
forma de disc i la seva part central s’anomena pupil.la . La capa més interna de l’iris
conté uns pigments que configuren el color de l’ull, la quantitat d’aquests pigments
ve determinada genèticament i és la que fa que cada persona tingui un color d’ulls
diferent. És aquesta capa la que impedeix el pas dels raigs de llum, aix́ı aquests només
poden entrar per la pupil.la, el diàmetre de la qual ve determinat per l’acció d’uns
músculs anomenats músculs ciliars que es troben al cos ciliar (situat a la perifèria de
l’iris i enllaça amb la coroide). La funció d’aquests músculs és regular la il.luminació,
el diàmetre augmenta per permetre que en condicions de semifoscor o foscor entri més
llum i es redueix quan la intensitat de la llum és més gran. Finalment de la capa
mitjana de l’ull parlarem també de la coroide, és la part posterior de la capa mitjana
i es compon principalment de vasos sanguinis. La seva funció és la de nodrir altres
elements oculars.
La capa interna de l’ull està formada per la retina.
La retina és la part més important de l’ull ja que aquesta reacciona amb la llum que
rep de l’exterior, és a dir la imatge que percebem, convertint l’energia electromagnètica
en informació, la qual és enviada per les fibres nervioses al cervell.
La retina és una làmina prima,formada per un nombre molt elevat de cèl.lules sensibles
a la llum (fotoreceptors) que són les encarregades de transformar en est́ımuls nerviosos,
els est́ımuls lluminosos rebuts. Aquestes cèl.lules són de dos tipus: els bastons i els
cons.

punt
cec

taca
groga

����� ������

A la retina s’hi pot distingir una superf́ıcie especial: la màcula lútia també anomenada
taca groga. És una regió acolorida per un pigment groc, que es troba a la part posterior
de la retina i mesura més o menys uns 5 mm2, la màcula és l’encarregada de protegir de
l’enlluernament, a causa de l’entrada de massa llum a l’ull, els fotoreceptors d’aquesta
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zona. La part central de la màcula és la fòvea, una zona en la qual no hi ha bastons
sinó un nombrós grup de cons molt junts. És a causa d’aquesta elevada concentració de
cons que la fòvea es converteix en la zona de l’ull amb màxima agudesa visual, a causa
d’això totes les altres zones oculars actuaran perquè els raigs de llum vagin dirigits cap
a ella.
Una altra part de l’ull, és el punt cec, un petit punt situat a la regió on s’uneixen la
retina i el nervi òptic, aquest punt és insensible a la llum ja que no està format per
cap tipus de cèl.lula visual (fotoreceptors). Tot i això, aquest punt passa molts cops
desapercebut ja que part de la imatge que incideix directament al punt cec és vista
també per l’altre ull i perquè l’ull està sempre fent petits moviments i aquests varien
cont́ınuament la posició de la imatge sobre la retina, pel que veiem aix́ı tota la imatge.
Cal afegir també com a parts importants de l’ull: el cristal.ĺı, una estructura semblant a
una lent, situada darrere l’iris, l’humor aquós, el ĺıquid que ocupa l’espai entre la còrnia
i el cristal.ĺı i l’humor vitri, una substància gelatinosa que ocupa l’espai entre el cristal.li
i la retina. Tots aquests elements tenen la caracteŕıstica de la transparència per poder
aix́ı deixar passar els raigs solars.
Tal com hem dit abans existeixen dues varietats de fotoreceptors i cada un d’ells té una
capacitat de percepció diferent.

← bastons
←−−− cons

������� �� �� �����

Els bastons, en una quantitat aproximada de 115 milions, estan concentrats al voltant
de la màcula lútia i disminueixen cap a la perifèria, s’activen a la foscor i són sensibles
únicament a la intensitat de la llum incident i no al color, només són capaços de percebre
diferències de lluminositat. La seva sensibilitat és 10.000 vegades més gran que la dels
altres fotoreceptors, els cons, però només creen una imatge monocromàtica (el que
diŕıem en blanc i negre).
En canvi els cons, són les cèl.lules que produeixen la visió normal dels colors. Durant
el dia, el procés de visió es produeix principalment gràcies a l’acció dels cons, en canvi
quan la il.luminació disminueix els cons deixen d’actuar i són els bastons els únics que
produeixen la visió. Cada ull conté un total de 6.5 milions de cons, la majoria agrupats
a la taca groga. Hi ha tres varietats de cons cadascuna de les quals conté pigments
visuals principalment estimulables pels raigs de llum corresponents al vermell, al verd o
al blau. Tanmateix, però, l’acció dels raigs de llum de diferents longituds d’ona sempre
produeixen una certa estimulació de cada un dels tipus de cons.
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3. La corba CIE

Isaac Newton va fer estudis sobre els colors i l’any 1666 va desenvolupar el cercle de
colors que porta el seu nom. Aquest cercle mostrà per primera vegada el concepte de
colors complementaris i mescles de colors. Newton s’adonà que alguns colors (magenta,
porpra) no es podien obtenir com a colors espectrals (monocromàtics). Una de les
seves contribucions fou la idea que la llum blanca contenia totes les longituds d’ona de
l’espectre visible.
Thomas Young, l’any 1802, va suposar el caràcter ternari de la percepció dels colors i
va especular que a l’ull existien tres tipus de receptors sensibles al color.
Fins els anys vint del segle passat, la descripció dels colors era subjectiva i arbitrària i
es feia essencialment a partir dels pigments (vermell de cotxinilla, blau de Prússia etc.).
En aquells moments la indústria i la producció de pigments artificials, va fer necessària
la creació d’un sistema de descripció de colors objectiu i amb coordenades.
El 1931 la Commission International de l’Éclairage (CIE) es va proposar definir un
sistema estàndard en què tots els tons de color vinguessin donats per dues coordenades
i es poguessin representar en un sistema d’eixos del pla (el que després serà la coneguda
figura en forma de ferradura que s’anomena diagrama CIE de cromaticitat) i que serà
la base de tots els sistemes actuals de representació de colors.

3.1. Sensibilitat dels cons a la llum

La base d’aquests diagrames, a causa de la impossibilitat en aquella època de fer mesures
fisiològiques directes, va consistir a fer comparacions de colors a partir de tres fonts de
colors fixades: blau, vermell i verd. Per mitjà d’un aparell especial, es feia mirar als
observadors un color concret i l’havien de comparar amb una mescla dels tres colors
primaris (blau, verd i vermell). Aix́ı, es podia obtenir per exemple quina proporció
dels tres colors primaris permetia igualar el to d’una llum monocromàtica de longitud
d’ona fixada. Durant els anys vint W. D. Wright i J. Gould a Anglaterra van realitzar
els experiments explicats anteriorment a molta gent amb visió “normal”, promitjant
els valors obtinguts van obtenir tres corbes, una per cada color primari, que per cada
longitud d’ona donava la proporció del color corresponent.
No va ser fins l’any 1965 que es van poder dur a terme experiments fisiològics detallats
per poder mesurar la sensibilitat dels diferents tipus de cons de l’ull. Aquests experi-
ments van corroborar el postulat de Young que establia que existien tres tipus de cons.
A més a més, van permetre ajustar les funcions obtigudes per Wright i Gould però
van confirmar que els resultats obtinguts, tot i la precarietat dels mitjans, eren força
correctes.
Podem representar la sensibilitat dels cons a la llum de la manera següent: Prenem uns
eixos de coordenades. Sobre l’eix d’abscisses posem les diferents longituds d’ona de la
llum visible i sobre l’eix d’ordenades l’excitació que produeix cada llum monocromàtica
de cada longitud d’ona i amplitud fixada, que suposarem 1, sobre els cons vermells.
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Obtenim aix́ı, una corba fr que té el màxim a la longitud d’ona que correspon al color
vermell (red).

fb

fg

fr

400 500 600 700 800

Anàlogament, posant a l’eix d’ordenades l’exitació sobre els cons verds i els blaus obtin-
drem corbes fg i fb que tindran els màxims respectius a les longituds d’ona que corre-
sponen al verd (green) i al blau (blue).

3.2. Obtenció de la corba CIE mitjançant les corbes de sensibilitat

A una llum monocromàtica de longitud d’ona λ i amplitud 1 li fem correspodre tres
valors rλ = fr(λ), gλ = fg(λ) i bλ = fb(λ) que sobre uns eixos de tres coorde-
nades defineixen un punt (rλ, gλ, bλ) de l’espai. Si això ho fem per totes les llums
monocromàtiques obtenim una col.lecció de punts que formen una corba a l’espai, Γ,
que té una forma rara i que és dif́ıcil de visualitzar.

x

z

y

Γ
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Agafem ara, llums monocromàtiques de la mateixa longitud d’ona λ però d’amplitud
2 o 3 vegades més gran. A aquestes llums els corresponen uns valors que seran dobles
o triples que els anteriors, és a dir, (2rλ, 2gλ, 2bλ) o (3rλ, 3gλ, 3bλ) i per tant els cor-
responen uns punts que estan sobre la recta que passa per l’origen (0, 0, 0) i el punt
(rλ, gλ, bλ) de la corba Γ.
Això vol dir que al conjunt de totes les llums monocromàtiques amb totes les amplituds
possibles li correspon una col.lecció de punts que formen un con que passa per la corba
Γ. Cada generatriu d’aquest con està formada per punts que corresponen a llums
monocromàtiques d’una mateixa longitud d’ona però amb amplituds diferents.

x

z

y

Γ

Aquest con té una forma estranya, com la mateixa corba Γ, és dificil d’imaginar i de
representar.
Per aquest motiu, tallarem el con amb un pla i aix́ı obtindrem una corba que serà plana
i per tant més fàcil de veure i representar. El pla escollit és π ≡ x+y + z = 1 i la corba
que s’obté l’anomenarem Γπ .
El pla π talla cada generatriu del con, que correspon a una determinada longitud d’ona
λ, en un punt Pλ. És a dir, a cada llum monocromàtica d’una certa longitud d’ona λ
li correspon un punt Pλ sobre la corba Γπ.
Els punts de la corba Γπ corresponen a llums monocromàtiques però d’amplituds difer-
ents perquè en general no són punts de la corba inicial Γ
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Els dos gràfics mostren la corba Γπ amb dues perspectives diferents per tal de veure
millor la forma de la corba.

x

z

y

x + y + z = 1 −→

Γπ

x

z

y

x + y + z = 1 −→
Γπ

Si projectem la corba Γπ sobre el pla xy obtenim una corba plana que anomenarem γ.
Cada punt d’aquesta corba en ser la projecció d’un punt de la corba Γπ representa una
llum monocromàtica. Els punts de γ com que estan al pla xy tenen dues coordenades,
aquest dos nombres serveixen per representar la llum monocromàtica corresponent.

x

z

y

x + y + z = 1 −→

γ
x

z

y

x + y + z = 1 −→

γ
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Els gràfics que hi ha a continuació mostren simultàniament les tres corbes Γ, Γπ , γ, el
pla x + y + z = 1 des de dues perspectives diferents.

x

z

y

x + y + z = 1 −→

Γ

Γπ

γ

x

z

y

x + y + z = 1 −→

Γ

Γπ

γ
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A continuació volem demostrar que les rectes que passen per l’origen i que estan dins
del con, corresponen a llums que són composició de llums monocromàtiques de diferents
longituds d’ona i diverses amplituds. A cadascuna d’elles li correspondrà un punt sobre
el pla x + y + z = 1 que estarà dins de la corba Γπ i la seva projecció serà un punt dins
de la corba γ.

• Sigui � una llum que és composició d’una llum monocromàtica de longitud d’ona 500
i amplitud 2 i d’una de longitud d’ona 600 i amplitud 3.

500 600

L’excitació que produirà sobre els tres tipus de cons serà

r� = 2fr(500) + 3fr(600)
g� = 2fg(500) + 3fg(600)
b� = 2fb(500) + 3fb(600).

Per tant, aquesta llum vindrà representada pel punt de coordenades (r�, g�, b�) que
està situat a l’interior del con, ja que el vector (r�, g�, b�) s’obté sumant 2�u + 3�v essent
�u = (fr(500), fg(500), fb(500)) i �v = (fr(600), fg(600), fb(600)) i està en el pla τ que
passa per l’origen i té direcció �u i �v .

τ

P500

P600

P

2�u

3�v
2�u + 3�v

x + y + z = 1

En tallar el con pel pla x + y + z = 1 la recta de direcció �u talla aquest pla en el punt
P500 que correspon a la longitud d’ona 500 i la recta de direcció �v en el punt P600 que
correspon a la longitud d’ona 600. El pla τ talla el x+y +z = 1 en una recta que passa
per P500 i P600 i per tant el punt P que correspon a la llum � és d’aquesta recta.
Projectant sobre el pla xy obtindrem els punts Q500, Q600 situats a γ i el punt Q
(projecció de P ) que estarà en el segment d’extrems Q500, Q600.

18



Si en lloc de tenir amplitud 2 i 3 foren uns altres valors el punt que correspondria
a aquesta llum també estaria sobre la recta P500 P600 perquè provindria també d’un
vector sobre el pla τ .

• Suposem ara que tenim una llum � que està composta per una llum monocromàtica
de longitud d’ona 500 i amplitud 2, una de longitud d’ona 600 i amplitud 4 i una de
longitud d’ona 650 i amplitud 3

500 600 650

L’excitació que produirà � sobre els tres tipus de cons serà

r� = 2fr(500) + 4fr(600) + 3fr(650)
g� = 2fg(500) + 4fg(600) + 3fg(650)
b� = 2fb(500) + 4fb(600) + 3fb(650).

Per tant, aquesta llum vindrà representada pel punt de coordenades (r�, g�, b�) que està
situat a l’interior del con, ja que el vector (r�, g�, b�) s’obté sumant 2�u + 4�v + 3�w essent

�u = (fr(500), fg(500), fb(500)
�v = (fr(600), fg(600), fb(600)
�w = (fr(650), fg(650), fb(650)

i estarà doncs, dins el triedre determinat pels vectors �u, �v i �w.
En tallar pel pla x + y + z = 1 li correspon un punt del triangle de vèrtexs P500, P600 i
P650.
Sobre el pla xy el punt Q (projecció de P ) estarà dins del triangle de vèrtexs Q500,
Q600 i Q650 situats tots tres sobre γ.

• Considerem ara una llum � que està composta de llums monocromàtiques de longituds
d’ona λ1, λ2, λ3, . . . λn d’amplituds respectives a1, a2, a3, . . . an

λ1λ2 λ3 λn. . .

. . .
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A aquesta llum li correspondria el punt (r�, g�, b�) amb

r� = a1fr(λ1) + a2fr(λ2) + · · ·+ anfr(λn)
g� = a1fg(λ1) + a2fg(λ2) + · · · + anfg(λn)
b� = a1fb(λ1) + a2fb(λ2) + · · ·+ anfb(λn).

El punt (r�, g�, b�) estarà dins de l’angle poĺıedre determinat pels vectors �u1, �u2, . . . �un,
on

�u1 = (fr(λ1), fg(λ1), fb(λ1))
�u2 = (fr(λ2), fg(λ2), fb(λ2))

...
�un = (fr(λn), fg(λn), fb(λn))

i li correspon sobre el pla x + y + z = 1 un punt P del poĺıgon Pλ1 , Pλ2 , . . . Pλn
.

Sobre el pla xy la projecció de P estarà a l’interior del poĺıgon Qλ1 , Qλ2 , . . . Qλn
.

• Finalment, suposem que tenim una llum que es composició de llums monocromàtiques
de totes les longituds d’ona i cadascuna amb amplituds diferents, que ve representada
per la corba �(λ).

�(λ)

400 800

A aquesta llum li correspon el punt de coordenades (r�, g�, b�) on

r� =
∫ 830

360

�(λ)fr(λ) dλ

g� =
∫ 830

360

�(λ)fg(λ) dλ

b� =
∫ 830

360

�(λ)fb(λ) dλ.

Com en els casos anteriors el punt (r�, g�, b�) és de l’interior del con i es correspon amb
punts interiors de les corbes Γπ i γ.

• Aix́ı doncs, cada llum ve representada per un punt que pot estar situat sobre la
corba γ, si la llum és monocromàtica, o bé situat a l’interior de la corba, si la llum
és composició de diverses llums monocromàtiques. Assenyalem que la corba γ no és
tancada i que la ĺınia que uneix els punts extrems Q360 i Q830 és la ĺınia de les magenta
que no són monocromàtiques.
La corba γ tal com es veu representada a la pàgina següent es coneix amb el nom de
corba CIExy.
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Q520

Q570

Q830

Q360

Q495

Tal com mostra la figura, al voltant de de Q360 hi ha la zona de punts que corresponen
a diversos tons de blau, al voltant de Q520 hi ha la zona de verds i al voltant de Q830

hi ha la zona de vermells. Entre els blaus i verds hi ha una zona de colors cian, entre
els verds i els vermells hi ha una zona de colors groga i tal com ja hem abans entre els
vermells i els blaus hi ha els colors magenta. Cap al centre de la corba hi apareix una
zona de colors blancs, ja que aquest és composició de llums de totes les longituds d’ona.
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4. Tricromies

Com ja hem dit anteriorment, la vista és un sentit integrador, quan rep una llum
composta per diferents longituds d’ona, la veu com un tot sense distingir entre els seus
components. Per exemple, una llum monocromàtica groga és totalment indistingible
pel sentit de la vista d’una altra llum groga obtinguda barrejant, amb proporcions
adequades, llums vermelles i verdes . Contràriament el sentit de l’öıda distingeix sons
de diferents longituds d’ona emesos alhora.
La teoria tricromàtica de Young i Helmholtz pretén explicar com la majoria dels colors
es poden igualar superposant tres fonts de llum diferents conegudes com colors primaris.
Aquest procés és conegut com mescla additiva de colors.
Com exemples de mescles additives són, la reproducció d’imatges a la pantalla del
televisor, monitors d’ordinadors o els plafons lluminosos dels camps de futbol.
Una altra manera d’obtenir colors és barrejant tints, pigments o pintures sobre una
superf́ıcie generalment blanca. Els tints, pigments o pintures no emeten llum sinó que
en ser il.luminats absorbeixen certes longituds d’ona i en reflecteixen d’altres. Aquest
procés és conegut com mescla substractiva de colors.

4.1. Tricromies de mescles additives

Com a conseqüència de les caracteŕıstiques de l’ull humà, explicades al caṕıtol anterior
i pel que fa a la sensibilitat dels cons davant dels diferents tipus de colors, fa pensar que
amb tres focus de color ben triats es poden obtenir la majoria dels colors. En els aparells
que reprodueixen imatges en color per emissió de llum, la pantalla està composta per
files de punts o ṕıxels; cada un d’aquests punts conté els tres focus lluminosos i cada
un d’ells pot tenir més o menys intensitat lluminosa, des de 0 quan està apagat fins
al màxim que pot arribar, que en direm 1. I d’aquesta manera s’aconsegueixen colors
diversos.
Cada un d’aquests focus emissors té un cert to de color que ocupa una posició en el
diagrama CIE i tots tres formen un triangle en aquest diagrama. Fent mescles additives
de les llums d’aquests focus, només podrem obtenir els colors que corresponen a punts
del triangle i del seu interior, per tant sempre hi haurà colors que en queden fora i que
mai podran ser obtinguts per aquest procediment.
Amb l’objectiu d’obtenir els màxims colors possibles es procura triar els tres focus
emissors de manera que el triangle sigui el més gran possible. Això obliga a triar un
vèrtex, R, a la zona dels vermells, un altre, G, a la zona dels verds i finalment un altre,
B, a la zona dels blaus. Val a dir que l’elecció d’aquest tres punts o colors també ve
condicionada per la possibilitat de poder obtenir-los fàcilment, i això depèn del sistema
en el qual s’estigui treballant (pantalles de televisió clàssiques CRT, de TFT, de plasma
o plafons de leds).
La figura de la pàgina següent mostra sobre el diagrama CIE el triangle de colors que
es poden obtenir amb els tons dels focus emissors R, G, B triats.
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R

B

G

Els punts R, G, B del diagrama CIE provenen de tres punts sobre el pla x + y + z = 1
situats a l’interior de la corba Γπ que indicarem respectivament per Rπ, Gπ, Bπ. Les
rectes que passen per l’origen i aquests tres punts corresponen a les llums dels focus
triats a diferent intensitat. Si els focus lluminosos poguessin tenir una intensitat il-
limitada podŕıem aconseguir tots els colors del triedre determinat pels vectors

−→
ORπ,−→

OGπ,
−→
OBπ.

Bπ

Gπ

Rπ
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Però com que les intensitats dels focus lluminosos no són il.limitades sinó que només
poden variar entre intensitat 0, estar apagats, i una intensitat màxima (que depèn del
focus) que indicarem per 1, resulta que només podrem aconseguir els colors que estan en
el paral.leleṕıpede determinat pels vectors que van de l’origen als punts que corresponen
a la intensitat màxima, la que hem anomenat 1.

4.1.1. Coordenades RGB

A cada punt del paral.leleṕıpede li podem fer correspondre tres nombres que són les
intensitats dels focus emissors R, G, B que donen lloc a aquest punt. Aquests valors
són les anomenades coordenades RGB del color que correspon a aquest punt.

Si representem tots aquests punts sobre un sistema d’eixos perpendiculars, que anome-
narem R, G i B, obtindrem un cub amb un vèrtex a l’origen i arestes de longitud 1
situades sobre els eixos.
Per exemple el punt de coordenades RGB (0, 0, 0) equival al color negre és a dir, a
aquell color en què els tres focus lluminosos estan apagats, el cas totalment oposat és
el punt de coordenades (1, 1, 1) que correspon als tres focus amb la màxima intensitat,
és a dir al blanc.
La diagonal del paral.leleṕıpede que va del vèrtex (0, 0, 0) al vèrtex (1, 1, 1) correspon
a l’escala de grisos, on es passa d’un extrem, el negre, a l’altre, el blanc, aix́ı doncs, els
grisos tenen coordenades RGB (k, k, k) amb 0 < k < 1.
Altres exemples que podem enunciar:
El punt (1, 0, 0) serà el color vermell, on el focus vermell està encès al màxim i els
altres dos totalment apagats. Aix́ı doncs, els vermells tenen coordenades RGB del
tipus (k, 0, 0) amb 0 ≤ k ≤ 1.
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Igualment passa amb el punt de coordenades (0, 1, 0) equivalent al color verd, on el
focus verd està encès al màxim i els altres dos totalment apagats. Els verds tenen
coordenades RGB (0, k, 0) amb 0 ≤ k ≤ 1.
I finalment el punt (0, 0, 1) correspondrà al color blau, en el qual el focus blau està encès
al màxim i els altres apagats. Els blaus tenen coordenades RGB (0, 0, k) amb 0 ≤ k ≤ 1

O

B

R

G

W

Assenyalem que aquest sistema de coordenades és relatiu, en el sentit que depèn de
l’elecció dels tres focus de cada ṕıxel. Si es canvien ni que sigui lleugerament els colors
d’aquests focus, les mateixes coordenades donaran lloc a un color diferent.
Aquest fet és el que explica un fenomen que tots hem pogut observar, davant d’un
aparador ple de televisors emetent les mateixes imatges, es poden apreciar diferències
en el to dels colors. Això succeeix pel procés de transmissió d’imatges en colors, que
resumim a continuació:
• La càmera descompon la imatge en ĺınies horitzontals que es llegeixen d’esquerra a
dreta i de dalt a baix. Actualment cada ĺınea es descompon a la vegada en 800 ṕıxels i
hi ha 600 ĺınies actives, les altres, fins a 625, es reserven per a qüestions de control.
• La càmera escombra cada ĺınea ṕıxel a ṕıxel i tradueix el color de cada ṕıxel a les
coordenades RGB del seu sistema.
• La càmera emet ṕıxel a ṕıxel i ĺınia a ĺınia aquestes coordenades.
• Un televisor rep aquesta informació i reprodueix ṕıxel a ṕıxel els colors que tenen
aquestes coordenades en el seu sistema RGB que pot no ser ni exactament coincident
amb el de la càmera, ni amb el d’un altre aparell. És més, també es poden apreciar
diferències quan es reben imatges de diferents càmeres, per exemple en una retransmissió
d’un partit de futbol, el color de la gespa canvia segons la càmera que retransmet.
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4.1.2. Coordenades HSB

Tal com hem dit les coordenades RGB són molt pràctiques per transmetre informació
d’imatges en colors però resulten poc intüıtives en el sentit que si canviem per exemple
una de les coordenades, no sabem quina variació produirà en el color, o també, si volem
aclarir un color, no és fàcil saber com hem de canviar les coordenades. Amb la finalitat
d’aconseguir un sistema més pràctic per fer lleugers canvis en els colors es va introduir
un nou sistema de coordenades, conegut com el sistema HSB inicials de les paraules
angleses hue (mat́ıs), saturation (saturació) i brightness (brillantor).
En el sistema de coordenades RGB el color de coordenades (r, g, b) i el color de coor-
denades (kr, kg, kb) únicament es diferencien en la intensitat lluminosa o brillantor i
per tant els punts de la recta que passa per l’origen i pel punt (r, g, b) corresponen a
colors que es diferencien només per la seva brillantor essent aquesta mı́nima a l’origen
(negre) i màxima a les tres cares del cub que no passen per l’origen. El vèrtex comú,
W , a aquestes tres cares correspon al color blanc. Aix́ı els punts d’aquestes tres cares
defineixen tots els colors amb brillantor màxima; per obtenir la resta de colors només
cal multiplicar les coordenades d’aquests per un factor entre 0 i 1. Aquest factor és el
que s’anomena brightness en el sistema HSB i que indicarem per v.
Les tres cares citades anteriorment vistes en perspectiva en la direcció de la diagonal del
cub formen un hexàgon que suposarem de peŕımetre 6, perquè els seus costats provenen
de les arestes d’un cub unitàri. Cada punt d’aquest hexàgon, tal com hem dit abans,
és un color amb brillator màxima, és a dir v = 1.

M

B
R

G

Y

C

Per determinar un color en aquest hexàgon, en ser la brillantor sempre la mateixa i igual
a 1, només ens caldrà utilitzar dos paràmetres, hue que indicarem per h i saturation
que indicarem s. A continuació anem a definir aquests paràmetres:
Considerem el segment que té origen al centre de l’hexàgon W , que correspon al blanc,
i extrem en el punt P que correspon a aquest color. Prolonguem aquest segment fins a
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tallar un costat de l’hexàgon en el punt Q. La relació entre les longituds del segment
WP i el segment WQ és la saturació, s. La distància sobre el peŕımetre de l’hexàgon
des de R (el punt que correspon al vermell), fins a Q dividida per 6 és el hue o mat́ıs
que va de 0 a 1.
L’únic punt que té s = 0 és el que correspon al color blanc, els punts amb s = 1 són
els dels costats de l’hexàgon, que s’anomenen colors saturats. Els punts del segment
que uneix el centre de l’hexàgon amb un punt d’un costat, corresponen a colors amb
el mateix hue però diferent saturació; com més propers estiguin del centre més llum
blanca contenen. Per exemple, el segment que uneix R amb W , a l’hexàgon de colors,
representa els colors que van des del vermell fins al blanc passant per tota la gama de
roses.
La següent figura il.lustra els conjunts de punts que tenen la mateixa saturació tot i
diferent hue. A la figura hexagonal són hexàgons concèntrics i sobre el cub són les ĺınies
marcades a la figura.

R

G

B

R

B

G

L’avantatge d’utilitzar el sistema de coordenades HSB és que si tenim un color de
coordenades (h, s, v) i volem empal.lidir-lo (fer-lo menys saturat), només cal disminuir
la coordenada s, rećıprocament per fer-lo més fort (més saturat), cal augmentar s.
Aix́ı també, per fer el color més viu o més apagat hem de augmentar o disminuir la
coordenada v.
La figura següent mostra unes barres de colors que són les que apareixen a les cartes
d’ajust de la televisió. Hi ha el blanc, el negre, els tres colors primaris i els tres
complementaris, posats en l’ordre que surt a la televisió.

Les figures que hi ha a continuació són les mateixes barres de colors però, a la de

27



l’esquerra, de dalt a baix, va canviant la saturació de 1 fins a 0 i a la figura de la dreta,
també de dalt a baix, el que canvia és el brightness de 1 fins a 0.
Fixem-nos que per molt que disminüım la saturació i el brightness, la barra negre
sempre és manté de color negre perquè té el brightness sempre igual a 0; en canvi la
barra blanca quan disminüım la saturació és manté blanca ja que sempre té la saturació
igual a 0, però quan disminüım el brightness va passant per tots els grisos fins al negre.

A continuació podem veure els tres colors primaris (fila de dalt) i els tres secundaris
(fila de baix) on s’augmenta la saturació d’esquerra a dreta i es disminueix el brightness
de dalt a baix.

Un exemple més pràctic i quotidià del que acabem de dir el trobem en els botons del
color, el contrast i de la lluentor, que hi ha en un aparell de televisió i que ens permeten
ajustar la imatge que veiem.
Suposem que tenim a la pantalla del televisor una imatge d’un gat disfressat de Pare
Noël sobre un fons de color verdós i estrelles dels tres colors primàris i dels tres colors
secundàris.
Quan posem el botó del color al mı́nim i l’augmentem fins al màxim el que fem és
augmentar la saturació dels colors. A la pàgina següent les figures que hi ha a la
primera fila augmenten la saturació d’esquerra a dreta. Aix́ı en la primera la saturació
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és 0 i per tant és una imatge en blanc i negre. En l’última la saturació és màxima, cosa
que es veu observant les estrelles de colors.
A les files successives hi ha les mateixes imatges de la primera fila però disminuint-ne
el brightness, això ho podem aconsseguir amb els botons de contrast i lluentor, de tal
manera que a la darrera fila totes les imatges són negres perquè el brightness és 0.
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4.1.3. Canvi de coordenades HSB a RGB i rećıprocament

A continuació veurem com a partir de les coordenades HSB d’un color podem obtenir
les coordenades RGB del mateix color (•) i rećıprocament el canvi de coordenades RGB
a HSB (••).
• Sigui L un color que té coordenades (h, s, v) en el sistema HSB (si v < 1 és un
punt de l’interior del cub, si v = 1 és un punt de les tres cares exteriors del cub), que
sobre l’hexàgon li correspon el punt P (h, s, 1). Hem de veure quines coordenades RGB
corresponen al punt P , un cop obtingudes aquestes, multiplicant per v obtindrem les
coordenades del punt L. Això ho hem de fer en sis casos diferents, segons el triangle,
dins l’hexàgon, on estigui situat el punt P .
Definim una variable auxiliar h̃ = 6h, de fet h̃ és la distància des de R sobre els costats
de l’hexàgon, de manera que la part entera de h̃ ens indica en quin triangle està situat
el punt P . Si

[
h̃
]

= 0 el punt P és del primer triangle, si
[
h̃
]

= 1 el punt P és del
segon, si

[
h̃
]

= 2 el punt P és del tercer, si
[
h̃
]

= 3 el punt P és del quart, si
[
h̃
]

= 4 el
punt P és del cinquè i si

[
h̃
]

= 5 el punt P és del sisè. En cada un dels casos, posarem
hi = h̃ −

[
h̃
]
.

•• Rećıprocament, sigui L un color de coordenades (r, g, b) en el sistema RGB. La recta
que passa per l’origen (color negre) O i L talla una de les cares exteriors del cub en
un punt P i es compleix

−→
OL = v

−→
OP on el factor v ens dóna el brightness de L. La

prolongació del segment d’origen W i extrem P talla una aresta del cub en un punt
Q, la relació

−−→
WP = s

−−→
WQ ens defineix la saturació s del color L. El hue de L s’ha de

calcular de manera diferent segons el triangle on estigui situat el punt P .

•
[
h̃
]

= 0. En aquest cas h1 = h̃.

Y

C

M

W
P Q

R

G

B

h1

O

Y

C

M

W
P

Q

R

B

G

h1

Les coordenades RGB del punt W són (1, 1, 1), les de Q són (1, h1, 0) i per tant
−−→
WQ =

(0, h1 − 1,−1). El punt P que és del segment WQ serà

P = W + s
−−→
WQ = (1, 1, 1) + s(0, h1 − 1,−1) =

=
(
1, 1 + s(h1 − 1), 1− s

)
=

(
1, 1 + s(6h− 1), 1 − s

)
.

Per obtenir les coordenades de L només cal multiplicar per v

L −→
(
v, v

(
1 + s(6h − 1)

)
, v(1 − s)

)
.
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•• r ≥ g ≥ b, llavors P pertany al primer triangle de l’hexàgon.
La recta que passa per O i L és

O + λ
−→
OL = (0, 0, 0) + λ(r, g, b) = (λr, λg, λb).

En aquest cas per calcular el punt P hem de tallar aquesta recta amb el pla R = 1, el
punt d’intersecció ha tenir λr = 1 i per tant λ = 1/r. Aix́ı doncs,

P
(r

r
,
g

r
,
b

r

)
=⇒ −→

OL = r
−→
OP =⇒ v = r.

La recta per W i P és

W + µ
−−→
WP = (1, 1, 1) + µ

(
0,

g

r
− 1,

b

r
− 1

)
=

(
1, 1 + µ

g − r

r
, 1 + µ

b − r

r

)
.

El punt Q és la intersecció d’aquesta recta amb l’aresta del cub R = 1, B = 0. El punt
d’intersecció ha de complir

1 + µ
b − r

r
= 0 =⇒ µ =

r

r − b
=⇒ Q

(
1,

g − b

r − b
, 0

)
.

D’aqúı resulta
−−→
WP =

(
0,

g − r

r
,
b − r

r

)
i
−−→
WQ =

(
0,

g − r

r − b
,−1

)
=⇒ −−→

WP =
r − b

r

−−→
WQ =⇒

=⇒ s =
r − b

r
.

Per tal d’obtenir el hue, h, hem de calcular la distància entre R i Q o el que és el mateix
la relació entre el vector

−→
RQ i el vector

−→
RY

−→
RQ =

(
0,

g − b

r − b
, 0

)
=

g − b

r − b

−→
RY ,

d’on resulta
h1 =

g − b

r − b
=⇒ h =

1
6

g − b

r − b
.

Aix́ı doncs, les coordenades HSB de L seran

L −→
( g − b

6(r − b)
,
r − b

r
, r

)
.

•
[
h̃
]

= 1. En aquest cas h2 = h̃ − 1.

Y

C

M

W

P

Q

R

G

B

h2

O

Y

C

M

W

P

Q

R

B

G h2
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En coordenades RGB tenim W (1, 1, 1), Q(1 − h2, 1, 0) i
−−→
WQ = (−h2, 0,−1)

El punt P que és del segment WQ serà

P = W + s
−−→
WQ = (1, 1, 1) + s(−h2, 0,−1) =

= (1 − sh2, 1, 1− s) =
(
1 − s(6h− 1), 1, 1− s

)
.

Per tant
L −→

(
v
(
1 − s(6h − 1)

)
, v, v(1− s)

)
.

•• g ≥ r ≥ b, llavors P pertany al segon triangle de l’hexàgon.
La recta per O i L intersecciona amb el pla G = 1 en el punt P

P
( r

g
,
g

g
,
b

g

)
=⇒ −→

OL = g
−→
OP =⇒ v = g.

La recta per W i P talla l’aresta del cub G = 1, B = 0 en el punt Q

Q
( r − b

g − b
, 1, 0

)
=⇒ −−→

WP =
g − b

g

−−→
WQ =⇒ s =

g − b

g
.

Per altra banda

−→
Y Q =

(r − g

g − b
, 0, 0

)
=

g − r

g − b
(−1, 0, 0) =

g − r

g − b

−→
Y G =⇒

=⇒ h̃ = h2 + 1 =
g − r

g − b
+ 1 =

2g − r − b

g − b
=⇒ h =

1
6

2g − r − b

g − b
.

Per tant, les coordenades HSB de L són

L −→
(2g − r − b

6(g − b)
,
g − b

g
, g

)
.

•
[
h̃
]

= 2. En aquest cas h3 = h̃ − 2.

Y

C

M

W

P

Q

R

G

B

h3

O

Y

C

M

W

P

Q

R

B

G
h3

En coordenades RGB tenim W (1, 1, 1), Q(0, 1, h3) i
−−→
WQ = (−1, 0, h3 − 1)
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El punt P que és del segment WQ serà

P = W + s
−−→
WQ = (1, 1, 1) + s(−1, 0, h3 − 1) =

=
(
1 − s, 1, 1 + s(h3 − 1)

)
=

(
1 − s, 1, 1 + s(6h − 3)

)
.

Per tant
L −→

(
v(1 − s), v, v

(
1 + s(6h − 3)

))
.

•• g ≥ b ≥ r, llavors P pertany al tercer triangle de l’hexàgon.
La recta per O i L talla el pla G = 1 en el punt P i com en el cas anterior v = g.
La recta per W i P talla l’aresta del cub G = 1, R = 0 en el punt Q

Q
(
0, 1,

b − r

g − r

)
=⇒ −−→

WP =
g − r

g

−−→
WQ =⇒ s =

g − r

g
.

Per altra banda

−→
GQ =

(
0, 0,

b − r

g − r

)
=

b − r

g − r
(0, 0, 1) =

b − r

g − r

−→
GL =⇒

=⇒ h̃ = h3 + 2 =
b − r

g − r
+ 2 =

−3r + 2g + b

g − r
=⇒ h =

1
6
−3r + 2g + b

g − r
.

Per tant, les coordenades HSB de L són

L −→
(−3r + 2g + b

6(g − r)
,
g − r

g
, g

)
.

•
[
h̃
]

= 3. En aquest cas h4 = h̃ − 3.

Y

C

M

W

PQ
R

G

B

h4 O

Y

C

M

W

PQ

R

B

G

h4

En coordenades RGB tenim W (1, 1, 1), Q(0, 1 − h4, 1) i
−−→
WQ = (−1,−h4, 0)

El punt P que és del segment WQ serà

P = W + s
−−→
WQ = (1, 1, 1) + s(−1,−h4, 0) =

= (1 − s, 1 − sh4, 1) =
(
1 − s, 1− s(6h − 3), 1

)
.
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Per tant
L −→

(
v(1 − s), v

(
1 − s(6h − 3)

)
, v

)
.

•• b ≥ g ≥ r, llavors P pertany al quart triangle de l’hexàgon.
La recta per O i L intersecciona amb el pla B = 1 en el punt P

P
(r

b
,
g

b
,
b

b

)
=⇒ −→

OL = b
−→
OP =⇒ v = b.

La recta per W i P talla l’aresta del cub B = 1, R = 0 en el punt Q

Q
(
0,

g − r

b − r
, 1

)
=⇒ −−→

WP =
b − r

b

−−→
WQ =⇒ s =

b − r

b
.

Per altra banda

−→
LQ =

(
0,

g − b

b − r
, 0

)
=

b − g

b − r
(0,−1, 0) =

b − g

b − r

−→
LB =⇒

=⇒ h̃ = h4 + 3 =
b − g

b − r
+ 3 =

−3r − g + 4b

b − r
=⇒ h =

1
6
−3r − g + 4b

b − r
.

Per tant, les coordenades HSB de L són

L −→
(−3r − g + 4b

6(b − r)
,
b − r

b
, b

)
.

•
[
h̃
]

= 4. En aquest cas h5 = h̃ − 4.

Y

C
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W
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Q
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O
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En coordenades RGB tenim W (1, 1, 1), Q(h5, 0, 1) i
−−→
WQ = (h5 − 1,−1, 0)

El punt P que és del segment WQ serà

P = W + s
−−→
WQ = (1, 1, 1) + s(h5 − 1,−1, 0) =

=
(
1 + s(h5 − 1), 1− s, 1

)
=

(
1 + s(6h− 5), 1 − s, 1

)
.

Per tant
L −→

(
v
(
1 + s(6h − 5)

)
, v(1− s), v

)
.
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•• b ≥ r ≥ g, llavors P pertany al cinquè triangle de l’hexàgon.
La recta per O i L intersecciona amb el pla B = 1 en el punt P i com en el cas anterior
v = b.
La recta per W i P talla l’aresta del cub B = 1, G = 0 en el punt Q

Q
(r − g

b − g
, 0, 1

)
=⇒ −−→

WP =
b − g

b

−−→
WQ =⇒ s =

b − g

b
.

Per altra banda

−→
BQ =

(r − g

b − g
, 0, 0

)
=

r − g

b − g
(1, 0, 0) =

r − g

b − g

−−→
BM =⇒

=⇒ h̃ = h5 + 4 =
r − g

b − g
+ 4 =

r − 5g + 4b

b − g
=⇒ h =

1
6

r − 5g + 4b

b − g
.

Per tant, les coordenades HSB de L són

L −→
(r − 5g + 4b

6(b − g)
,
b − g

b
, b

)
.

•
[
h̃
]

= 5. En aquest cas h6 = h̃ − 5.

Y

C

M

W
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B
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G
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En coordenades RGB tenim W (1, 1, 1), Q(1, 0, 1− h6) i
−−→
WQ = (0,−1,−h6)

El punt P que és del segment WQ serà

P = W + s
−−→
WQ = (1, 1, 1) + s(0,−1,−h6) =

= (1, 1 − s, 1 − sh6) =
(
1, 1 − s, 1 − s(6h − 5)

)
.

Per tant
L −→

(
v, v(1 − s), v

(
1 − s(6h − 5)

))
.

•• r ≥ b ≥ g, llavors P pertany al sisè triangle de l’hexàgon.
La recta per O i L talla el pla R = 1 en el punt P i com en el primer cas v = r.
La recta per W i P talla l’aresta del cub R = 1, G = 0 en el punt Q

Q
(
1, 0,

b − g

r − g

)
=⇒ −−→

WP =
r − g

r

−−→
WQ =⇒ s =

r − g

r
.
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Per altra banda

−−→
MQ =

(
0, 0,

b − r

r − g

)
=

r − b

r − g
(0, 0,−1) =

r − b

r − g

−−→
MR =⇒

=⇒ h̃ = h6 + 5 =
r − b

r − g
+ 5 =

6r − 5g − b

r − g
=⇒ h =

1
6

6r − 5g − b

r − g
.

Per tant, les coordenades HSB de L són

L −→
(6r − 5g − b

6(r − g)
,
r − g

r
, r

)
.

4.1.4 Representació circular de les coordenades HSB

De vegades, en els cartrons de mostra de colors per a usos comercials o per a profes-
sionals de la pintura, s’acostuma a deformar el hexàgon de colors fins a donar-li forma
circular tal com mostren les figures següents.

R

h

s

En aquests casos el hue és l’angle entre la posició del color i una referència que habi-
tualment és la posició del vermell. Aquest angle es pot mesurar de 0 a 1 o bé entre 0◦

i 360◦.
La saturació és el quocient entre la distància del punt que representa el color i el radi
del cercle.
Cada radi del cercle correspon a colors que tenen el mateix mat́ıs o hue però saturació
diferent. Els colors que tenen la mateixa saturació els corresponen punts que estan
sobre cercles concèntrics.
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4.2. Tricromies de mescles substractives

Tal com hem dit en començar el caṕıtol les mescles substractives són les que s’obtenen
barrejant tintes o pintures i aplicant-les sobre una superf́ıcie il.luminada. A diferència
de les mescles additives que només depenen dels focus lluminosos que s’utilitzen, en les
substractives a més de les pintures o tintes usades, el color resultant depèn del color de
la superf́ıcie suport i de la llum amb que s’il.lumina. Per simplificar la qüestió, a partir
d’ara suposarem que la superf́ıcie suport és de color blanc pur i el focus que la il.lumina
emet llum blanca pura.
Volem veure que els tres colors primaris (vermell, verd, blau) no serveixen per fer
mescles substractives ja que una superf́ıcie pintada de color vermell i il.luminada per
llum blanca, absorbeix tots els tons de colors excepte el color vermell, anàlogament una
superf́ıcie pintada amb color verd o blau, absorbeix tots els colors exceptuant el verd o
el blau. La figura que hi ha a continuació il.lustra aquest fet.

Però si pintem primer una superf́ıcie amb color verd, que només reflecteix la llum verda,
i a continuació la pintem amb color vermell, que només reflecteix la llum vermella,
aleshores no es reflectirà cap llum i el resultat serà negre. El mateix passaria si pintéssim
amb blau i vermell o amb verd i blau, tal com mostra la figura següent.

Per aquest motiu per a mescles substractives s’utilitzen els tres colors complementaris
dels colors primaris és a dir el cian (C), el magenta (M) i el groc (Y ). El cian que és
mescla additiva de verd i blau, reflecteix la llum verda i blava; el magenta que és mescla
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additiva de vermell i blau, reflecteix la llum vermella i blava; finalment, el groc que és
mescla additiva de vermell i verd, refleix la llum vermella i verda.

Quan pintem una superf́ıcie blanca amb magenta i groc, com que el primer només re-
flecteix la llum vermella i la blava i el segon només la vermella i la verda, en superposar-
los només es reflectirà la llum vermella i aix́ı ho veurem de color vermell. De la mateixa
manera si pintem amb cian i groc, només es reflectirà la llum verda i ho veurem de color
verd i si pintem amb cian i magenta, només es reflectirà la llum blava i ho veurem de
color blau. Val a dir, que si pintem amb els tres colors alhora no és reflectirà cap llum
i ho veurem de color negre.

Les coordenades RGB que ens permeten referir tots els colors en funció dels tres colors
primaris, no ens serveixen quan es volen fer mescles substractives ja que la majoria de
colors no es poden obtenir, tal com acabem de veure, a partir del vermell, el verd i el
blau. Per aquest motiu, a continuació introduirem un nou sistema de coordenades que
ens permeti expressar els colors a partir de mescles substractives de cian, magenta i
groc.

4.2.1. Coordenades CMY

Consisteix a agafar com a origen el punt blanc, que s’obté no pintant amb cap color, i
els tres vectors de referència són els que tenen origen en el color blanc, W , i extrem els
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punts que corresponen als colors secundaris C, M , Y . En aquest sistema de referència
és evident que el blanc té coordenades (0, 0, 0) i que el negre té coordenades (1, 1, 1).

4.2.2 Canvi de coordenades RGB a CMY i rećıprocament

G

C

B M

R

Y

W

L

O

• Sigui L un color que té coordenades (r, g, b) en el sistema RGB en aquest sistema, el
blanc és W (1, 1, 1) i per tant

−−→
WL = (r − 1, g − 1, b − 1) = (r − 1)

−→
OR + (g − 1)

−→
OG + (b − 1)

−→
OB.

Però com que
−→
OR = −−−→

WC,
−→
OG = −−−→

WM ,
−→
OB = −−−→

WY substituint tenim

−−→
WL = (1 − r)

−−→
WC + (1 − g)

−−→
WM + (1 − b)

−−→
WY .

Per tant les coordenades del color L en el sistema CMY són

L −→ (1 − r, 1 − g, 1− b).

•• Sigui L un color que té coordenades (c, m, y) en el sistema CMY en aquest sistema,
el negre és O(1, 1, 1) i per tant

−→
OL = (c − 1, m − 1, y − 1) = (c − 1)

−−→
WC + (m − 1)

−−→
WM + (y − 1)

−−→
WY .

Però com que
−−→
WC = −−→

OR,
−−→
WM = −−→

OG,
−−→
WY = −−→

OB substituint tenim

−→
OL = (1 − c)

−→
OR + (1 − m)

−→
OG + (1 − y)

−→
OB.
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Per tant les coordenades del color L en el sistema RGB són

L −→ (1 − c, 1 − m, 1 − y).

4.2.3 Coordenades CMYK

Com que per obtenir el color negre s’han de barrejar els tres colors complementaris
amb màxima quantitat i tota la gama de grisos s’obté barrejant-los a parts iguals, per
qüestions econòmiques, moltes impressores, utilitzen a part de les tintes cian, magenta
i groga, una quarta que és la negra (normalment més barata). També hi ha d’altres
motivacions, com per exemple que el fet d’utilitzar tinta cian, magenta i groga per fer
negre, empapa el paper amb una gran quantitat de tinta i això fa que tardi molt a
assecar-se i fins i tot arruga el paper o també estètiques, i és que el color negre i els
grisos obtinguts a partir de tinta negra tenen un aspecte més definit que no pas els
obtinguts mitjançant barreges dels altres tres colors. Aquest fet no només s’aprofita
per obtenir els diferents grisos sinó que si tenim un color de coordenades CMY per
exemple, (0.5, 0.3, 0.7) es pot descompondre en (0.3, 0.3, 0.3) que seria la seva part grisa
i (0.2, 0, 0.4) que en aquest cas seria barreja de cian i groc.
El sistema de coordenades CMYK s’ultilitza per evidenciar el fet descrit anteriorment.
És a dir, donat un color, se’n separa la seva part grisa que donarà lloc a la quarta
coordenada k. Més precisament, sigui L un color de coordenades (c, m, y) en el sistema
CMY i sigui k = min(c, m, y), la part grisa d’aquest color serà (k, k, k) i l’altra part serà
(c−k, m−k, y−k) que s’obtindrà sempre a partir de dos o menys colors complementaris,
perquè almenys una de les coordenades serà 0.
Les coordenades CMYK d’aquest color seran

L −→
( c − k

1 − k
,
m − k

1 − k
,
y − k

1 − k
, k

)
.

El factor 1/1 − k s’introdueix per aconseguir que totes les coordenades varïın entre 0 i
1. El cas k = 1 correspon al color negre i les seves coordenades seran (0, 0, 0, 1).
Rećıprocament, si tenim un color L de coordenades (c, m, y, k) en el sistema de coor-
denades CMYK, les coordenades (c′, m′, y′) d’aquest mateix color en el sistema CMY
s’obtenen a partir de les relacions següents

c =
c′ − k

1 − k
; m =

m′ − k

1 − k
; y =

y′ − k

1 − k
.

Per tant, les coordenades CMY del punt L seran,

L −→
(
c(1 − k) + k, m(1 − k) + k, y(1 − k) + k

)
.
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5. Aplicacions

Presentarem un parell d’aplicacions basades en l’anàlisi del color de les imatges. La
primera consistirà en la descomposició d’imatges per exemple de televisió, en la seva
part vermella, blava i verda i també pel que fa a la d’imatges impreses, la descomposició
en les seves diverses tintes d’impressió.
La segona aplicació farà referència al chroma key, tècnica que es fa servir a la televisió
per fer composicions d’imatges.
Finalment també hi inclourem un comentari sobre un article que tracta de la compa-
rativa entre diverses pantalles de monitors.

5.1. Descomposició d’imatges

Observem la imatge d’aquest paisatge que podria ser una imatge vista en una pantalla
de televisor, en un monitor d’ordinador o també podria ser una foto impresa en un
llibre o un diari.
La descomposició d’aquesta imatge es farà de manera diferent si la tenim en una pantalla
o impresa en paper, ja que en el primer cas parlarem de mescles additives i en el segon
cas de mescles substractives.

En el primer cas, suposarem que estem davant d’una imatge vista en una pantalla. Si
tenim les coordenades RGB de cada ṕıxel de la imatge, podem descompondre aquesta
en tres parts, la vermella, la verda i la blava tal com es veu a la figura. El procediment
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que se segueix és el següent, és llegeixen les coordenades de color de cada ṕıxel, (r, g, b),
les substitüım per (r, 0, 0) i aix́ı s’obté la imatge en vermell. Si es substitueixen per
(0, g, 0) o (0, 0, b) s’obtenen les imatges en verd i blau respectivament. La primera
imatge és el resultat de la mescla additiva de les altres tres.
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Si el que volem és reproduir el paisatge imprimint-lo sobre paper, caldrà fer la des-
composició utilitzant les coordenades CMY o CMYK segons si utilitzem tres tintes
d’impressió (cian, magenta i groc) o utilitzem a més a més d’aquestes tres, el negre.

43



A la columna de l’esquerra es veu la descomposició de la imatge en tres colors. El
procediment que se segueix, és substituir les coordenades de cada ṕıxel (c, m, y) per
(c, 0, 0) i aix́ı s’obté la part cian de la imatge. Si se substitueix per (0, m, 0) o (0, 0, y),
s’obtenen les parts magenta o groga respectivament.
La mescla substractiva d’aquestes tres imatges donarà lloc a la imatge inicial.
A la columna de la dreta es veu la descomposició de la imatge en quatre colors. El
procediment que se segueix és com l’anterior però tenint en compte que hem d’utilitzar
les coordenades (c, m, y, k) de cada ṕıxel i per obtenir la imatge en un dels quatre colors,
s’han de fer 0 les coordenades dels altres tres.
Fixem-nos que en aquest cas la imatge negra és la que dóna major informació i que
les altres tres, comparant-les amb les de la columna de l’esquerra, han perdut molt de
detall, ja que se l’ha emportat la part negra.

A les pàgines següents tornem a utilitzar el gat disfressat de Pare Noël per exemplificar
millor per mitjà de transparències la descomposició d’una imatge en mescla substractiva
CMY i CMYK.
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5.2 Croma a la televisió i al cinema

El croma (chroma key) és una tècnica que es fa servir en cinema i sobretot a la televisió
i que permet posar, darrera un primer pla, fix o dinàmic, un fons que també pot ser fix
o dinàmic. Un exemple quotidià són els programes del temps a la televisió, en els quals
sembla que darrera del presentador hi ha un mapa, però en realitat hi ha un fons d’un
sol color, i el presentador veu al mapa a través d’un monitor. Al cinema per exemple,
es poden gravar imatges en un estudi i semblar que a través de les finestres del decorat
es veu una ciutat en moviment.
La primera vegada que es va utilitzar la tècnica del croma en una pel.ĺıcula comercial
va ser l’any 1970 a Doctor Who, també a finals dels anys 70 a Stars Wars i el 1980
Superman.
A continuació explicarem de manera esquemàtica el funcionament d’aquesta tècnica.
• Una primera càmera grava les imatges del primer pla, per exemple el presentador
d’un telenot́ıcies o uns actors en un rodatge que estan en un plató, on la paret del fons
o una part de la paret o la paret i el terra, estan pintades d’un color que habitualment
sol ser verd o blau. Es trien aquests colors ja que són molt allunyats del color de la pell
humana.

• Una segona càmera grava una imatge fixa, com pot ser un mapa del temps, un
paisatge o un decorat, o bé una imatge en moviment, com pot ser un tren o escenes
d’un reportatge.

• L’aparell de croma llegeix simultàniament la imatge de la primera i de la segona
càmera ṕıxel a ṕıxel, ĺınia a ĺınia. Si un ṕıxel vist per la primera càmera té les mateixes
coordenades RGB que el color del fons, el substitueix pel ṕıxel que ocupa el mateix
lloc a la imatge de la segona càmera; si un ṕıxel rebut de la primera càmera no té les
mateixes coordenades cromàtiques que el color del fons, l’aparell de croma reprodueix
exactament aquest ṕıxel. El resultat final és que queda la imatge rebuda de la primera
càmera que no és fons i el lloc del fons queda ocupat per la imatge rebuda de la segona
càmera.

Cal remarcar que cap objecte del primer pla pot ser del mateix color que el fons perquè
seria substitüıt pel tros corresponent de la imatge vista per la segona càmera. Però,
aquest fet es pot utilitzar per trucs de càmera, per exemple si una persona del primer
pla va totalment vestida del mateix color que el fons, el vestit serà substitüıt i semblarà
que només hi ha un cap, unes mans i uns peus.

Els gràfics que hi ha a continuació expliquen de manera molt esquemàtica aquesta
tècnica. A cada un dels gràfics la imatge que s’hi representa esta descomposta en 12
ĺınies i cadascuna d’aquestes en 19 ṕıxels, cada quadret representa un ṕıxel, evidentment
d’una mida exageradament gran.
El primer gràfic representa una figura humana davant un fons de color verd que té
coordenades RGB (0, 1, 0). És el que gravaria la primera càmera.
El segon gràfic representa un paisatge amb una part de cel i el Sol. És el que gravaria
la segona càmera.
En llegir la primera càmera la primera ĺınia, tots els ṕıxels són de color verd i per tant
el croma els substituirà pels ṕıxels de la primera ĺınia vista per la segona càmera. El
mateix passarà en llegir la segona, la tercera i la quarta ĺınia. A la cinquena ĺınia els
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primers nou ṕıxels són verds i seran substitüıts pels nou ṕıxels corresponents, donats
per la segona càmera; els ṕıxels 10, 11 i 12 no són de color verd i per tant el croma
els reproduirà tal com són; els set ṕıxels següents tornen a ser verds i per tant seran
substitüıts pels set ṕıxels finals de la cinquena ĺınia vistos per la segona càmera. El
procés seguiria d’aquesta manera fins haver escombrat totes les ĺınies.
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A continuació posem tres fotografies que il.lustren un exemple real de croma. A la
primera hi ha un primer pla amb una presentadora i es veu que la paret del fons és de
color verd, a la segona veiem una imatge d’una paret decorada, i finalment a la tercera
fotografia veiem l’efecte del croma.

Finalment, per acabar aquest apartat, posarem uns exemples de caire més personal.
Qui presenta aquest treball, en no tenir la tela que s’utilitza en el croma, es va fer unes
fotografies davant d’una paret que més tard van ser retocades mitjançant el programa
Paint Shop Pro, per tal de tenir un fons i un terra de color verd. Després amb el
programa Photo Key es va incrustar una de les fotografies sobre diversos paisatges i
una altra fotografia d’un pla més proper sobre una imatge d’una sessió del Parlament
de Catalunya.
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5.3 Comparació de pantalles de monitors

A la revista Computer Hoy (núm. 238, novembre de 2007) hem trobat un article a
l’apartat de Hardware, que es titula “Test: 8 Monitores tft panorámicos de 19 pul-
gadas”, on es fa un estudi comparatiu d’aquests monitors. Però no és el fons de l’article
el que ens interessa sinó que en cada cas es mostra, entre moltes altres caracteŕıstiques
i especificacions, els diferents triangles cromàtics utilitzats. És a dir, es mostren els
colors R, G, B dins de la corba CIExy de cada marca i model concrets.
Aix́ı tenim un exemple que corrobora el que ja haviem dit sobre les coordenades RGB,
en el sentit que no són absolutes sinó que depenen del triangle cromàtic. A continuació
posem una part dels gràfics que apareixen en aquest article.
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Conclusió

En aquest últim apartat resumirem el que ens ha reportat la realització d’aquest Treball
de Recerca de Batxillerat.
En primer lloc hem de dir que hem fet un estudi dels colors des d’un punt de vista
teòric i tenint molt present la fisiologia de l’ull humà. El fet que existeixen tres tipus
de cons a l’ull ha possibilitat que es puguin obtenir la majoria dels colors a partir de
tres colors ben triats, és a dir, les tricromies.
L’estudi de la corba CIE ens ha obligat a fer un gran esforç per aconseguir que quedés
clar com s’obtenia a partir de les corbes de sensibilitat dels cons a la llum. Aquest ha
estat un dels caṕıtols al qual hem dedicat més temps i per al qual hem hagut de cercar
més informació. Els esforços realitzats eren necessàris ja que el diagrama CIE és la base
dels sistemes de coordenades cromàtiques que hem estudiat.
Per a l’estudi de les coordenades cromàtiques, hem hagut d’aprendre la diferència entre
les mescles additives i substractives i el tractament diferenciat de les tricromies en cada
cas.
Elaborant aquest treball, hem descobert quines aplicacions té la representació en coorde-
nades dels colors. Per exemple, la tècnica del croma, que permet el trucatge d’imatges,
la impressió en tres o quatre tintes de colors, l’emmagatzament d’imatges o fins i tot la
seva transmissió.
Com en tot Treball de Recerca, també hem hagut de realitzar una part pràctica o
d’aplicació. En aquest cas ha estat l’explicació de la tècnica del croma mitjançant uns
dibuixos fets amb el programa Paint Shop i l’aplicació d’aquesta tècnica a un conjunt de
fotografies. A més a més hi hem adjuntat unes transparències que per superposició il-
lustren els mètodes d’impressió. També hem d’assenyalar que la pràctica més important
ha estat la construcció de la maqueta amb metacrilat i d’altres materials, que permet
visualitzar en tres dimensions l’obtenció de la corba CIE.
Per aconseguir la informació necessària per escriure aquest treball, hem hagut de buscar
llibres tant de f́ısica general, com d’altres més especialitzats en la teoria dels colors i fins
i tot llibres sobre la televisió en color. També hem consultat moltes pàgines Web sobre
el tema que ens han donat idees sobre els gràfics que pod́ıem utilizar. Però, n’hi ha
dues d’essencials, una que dóna les fórmules matemàtiques dels canvis de coordenades
i l’altra que conté les taules amb els estàndards de la CIE.
Una de les coses que també hem après és que a més a més de tenir clar que és el
que volem explicar, també s’ha de treballar la presentació. És a dir, l’estructura dels
caṕıtols i dels diferents apartats i la tria de les imatges o gràfics que ajuden a entendre
el text.

En finalitzar el meu Treball de Recerca he arribat a entendre que els colors no són
més que unes recreacions que fa el nostre cervell a partir dels impulsos nerviosos que
rep a través del nostre sistema visual. L’estudi que hem fet es redueix als aspectes
f́ısics del color. Hi ha d’altres maneres d’abordar aquest tema, des del punt de vista
art́ıstic o psicològic, però que tampoc donarien resposta a la meva pregunta inicial, que
simplement va ser el tret d’inici del meu estudi.
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Barcelona 1997.

Mariano Aguilar, Vicente Blanca: Iluminación y color, Ed. SPUPV, Valencia
1995.
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