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ha valamiféle “objektív szín”-t akarunk definiálni, akkor 
az nem hullámhossz hanem hullámhossz-eloszlást 

(SPD) érdemes
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metamer -> azonos válasz a különböző spektrális 
eloszlásokra 
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egy pont színét egy 
végtelen dimenziós 

vektorral lehet megadni, 
az “objektív színek” tere 

kezelhetetlenül nagy
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metamer 
nem injektív 
leképezés

bĳektív 
leképezés

leképezés ami még 
csak nem is 

függvény











a színérzékelés nem lokális
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a színek tulajdonságait alapvetően 
meghatározza az emberi biológia
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tricromacy theoryL1

L2 opponent process theory

L3 ezzel most nem foglalkozunk



tricromacy theory
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SPD 
“objektív szín”

elnyelési görbe

M koordináta  
(M sejt aktivitása)







projekciós 
mátrix



biológia x SPD   =    szín



I(λ) metamerei







(ez gyakorlatilag a P_LMS 
sajátérték spektruma)





 Illustration of the distribution of cone cells in the fovea of 
an individual with normal color vision (left), and a color 

blind (protanopic) retina. 
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a 3 fajta cone sejt állapottere 3D, ezért 
3 színből a többit ki lehet keverni

C=rR+gG+bB



a 3 fajta cone sejt állapottere 3D, ezért 
3 színből a többit ki lehet keverni

C=rR+gG+bB

















probléma

a szenzitivitás görbék átfednek, tehát 
nem függetlenek az értékek (nem 

ortogonális a bázis)



color matching
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nagyobb színtér - 
vannak benne olyan 

színek amiket az emberi 
szem nem lát

az alapszínek fizikailag 
nem realizálhatóak

a pozitív együtthatók 
“ára”
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MacAdam ellipszisek











szubtraktív színkeverés



tricromacy theoryL1

L2 opponent process theory
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opponent process theory
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alkalmazások





ellentétes szín de egyenlő lumineszcencia














