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ТЕМА 11 Въведение в науката за
цветовете

• Цветовите и светлинните
дразнения влияят на
поведението ни много
повече, отколкото
предполагаме.
• Цветът е не само
оптическо и физично
явление, но също и
енергия.
• Чрез светлината и сянката
се определят формата и
движението на всички
предмети.

• Около 80% от всичката
информация, която човек
получава и приема, е от
оптичен вид. Тя дава
познания от една страна
за формите и от друга – за
цветовете.
• Tъй като визуалната
информация представлява
съвкупност основно от
информация за форми и
от такава за цветове, може
съвсем грубо да се
допусне, че информацията
за цвят представлява 40%
от нея.

• Здравото човешко око възприема различната дължина на
вълните на светлината, т. н. спектрални цветове, в
диапазона от 770 nm (прехода от инфрачервено до
червено) до 385 nm (прехода от виолетово до
ултравиолетово).
4
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3

(1) енергийни лъчи; (2) материя; (3) цветови дразнители;
(4) ретина; (5) нервни пътища; (6) мозък

• Късовълновата светлина виждаме като синя,
средновълновата - като зелена и дълговълновата като червена (фиг.5.1).

Фиг.5.1 Цветоусещане според дължината на вълната

• При събирането на две вълни с
различна дължина, виждаме
че, при комбинация от лъчи с
къси и средни дължини на
вълните се получава синьозелен (циан) цвят, от средни и
дълги - жълт, а при смесването
на дълги и къси цветни лъчи –
пурпурен (фиг.11.2).
• Светлина с максимален
интензитет и с равно участие на
различните дължини на
вълните възприемаме като
бяло.
• Когато окото ни не среща
никакви електромагнитни
вълни от цветния спектър,
тогава възниква цветоусещане
за черно.

Фиг.11.2 Смесване на светлината

• Адитивно цветосмесване - среща се при работата с цветни
потоци светлина и се основава на трите основни цвята червен
(Red), зелен (Green) и син (Blue). При смесването им се
получават светли цветови тонове, т. е. при една комбинация от
червено и зелено се получава жълто, от зелено и синьо - циан
(синьо-зелено), а от синьо и червено – пурпурно (фиг.11.3).
• При нулев интензитет на трите цвята се получава черен цвят, а
при максимален - бял цвят.

Фиг.11.3 Адитивни цветове

• Субтрактивно цветосмесване – характерно е при работа с
цветни вещества (при печата например). Тези вещества
поглъщат определени дължини на вълните от бялата
светлина и едновременно отразяват други дължини на
вълните. Използва 3 основни цвята в различна концентрация
- синьо-зелено (Cyan), пурпурно (Magenta) и жълто (Yellow).
Нулевата концентрация на трите основни цвята дава бял цвят,
а максималната им концентрация - черен цвят (фиг.11.4).

Фиг.11.4 Субтрактивни цветове

• Канали за предаване на информация свързана с
цветовете:
 Осветеност: Отнася се до интензивността или яркостта
и до контраста. Този канал доминира при
възприемането на форма, пространство и движение.
 Хроматичност: Отнася се до дължината на вълната на
светлината, самият цвят или казано иначе оттенък.
Обикновено се разглеждат два основни цветови
канала - червено-зелено и жълто-синьо. Тези канали
имат далеч по-ниска резолюция, но ни дават
информация за повърхността на обектите.

• Цветът може да се използва по шест основни
начина:
 За класифициране - обозначаване с цвят, за да се
кодират отделните категории обекти, които трябва да
бъдат показани;
 Мерна единица - цветът като число;
 Представяне - цветът като начин за наподобяване на
реалността;
 За украса - цветът като красота;
 Емоция - цветът като начин за предаване на настроение;
 Цветът като начин за привличане на вниманието.

• Физическо въздействие - въздействие върху
физиологията на човека.
Цветове

Възбуждащ

Затормозяващ

Успокояващ

Червен

+

-

-

Оранжев

+

-

-

Жълт

+

-

-

Зелен

-

-

+

Светло син

-

-

+

Виолетов

-

+

-

Тъмно сив

-

+

-

Черен

-

+

-

• Оптическо въздействие - отнасят илюзиите или
оптическите явления, които са предизвикани от
цветовете и които изменят външния вид на предметите.
Бял

лек

Жълт

лек

Оранжев
Червен

тежък

Виолетов

тежък

Син

тежък

Зелен

топъл

сух

топъл

сух

крещящ, шумен

топъл

сух

крещящ, шумен

хладен

влажен тих, спокоен

прохладен влажен спокоен

Светло син лек
Кафяв

тежък

Черен

тежък

влажен тих, спокоен
топъл

влажен

сух

• Светлите цветове,
например белият или
жълтият, създават ефект
на ирадиация, т.е.
разпръскване на
светлината и като че ли
заливат разположените
до тях по-тъмни
предмети и намаляват
оцветените с тези
цветове повърхности
(фиг.11.5).

Фиг.11.5 Ирадация

• С ефекта на ирадиацията се обясняват и различните
впечатления създавани от повърхности, които са
покрити с хоризонтални или вертикални линии
(фиг.11.6).

а)

б)

Фиг.11.6 Оптични ефекти

Червен, оранжев, жълт

Виолетов, син, светло син

топли, тежки, материални, здрави,

леки, нематериални, проницаеми,

плоски

пространство

начупени, грапави, матови

неначупени, гладки и блестящи

разширение разпространяващо се по

стегнати, разпространение по

хоризонтала

вертикала
хладни, остри и режещи, подчинени

подчинени на дъгата

на ъгъла

глухи, шумни и ниски

тихи, ясни, високи

Фиг.11.7 Основните особеностите на
червената и синята група цветове

• Жълтият цвят зрително като
че ли приповдига
повърхността. При това тя
изглежда по-обширна
заради ефекта на
ирадиацията.
• Червеният цвят се
приближава към нас, а
светло синият, обратно, се
отдалечава от нас.
• Повърхностите оцветени в
тъмно-синьо, виолетово и
черно, зрително намаляват и
се понасят надолу.
• Зеленият цвят е найспокойният от всички.

• Емоционално въздействие - става въпрос за
чувствата, които те предизвикват в нас.
 Зеленото е най-спокойния цвят.
 Жълтият цвят безпокои човек, боде го, дразни го.
 Синьото предразполага към вглъбяване.
цвят действа на нашата психика като мълчание.
 Черният цвят действа като нещо без възможности, като
мъртво петно, като мълчание без бъдеще.
 Сивият цвят е безутешната неподвижност.
 Червения цвят като типично топъл цвят, въздействащ със
своята жизненост, живия си неспокоен цвят.
 Виолетовият цвят - той е като изстуден червен цвят и затова
звучи в известна степен болезнено, като нещо потушено и
печално.

• Човек избира своя
предпочитан (любим)
цвят в зависимост от
своя характер, но
също така и от
социалния фактор.
Фиг.11.7 Зависимост между темперамента
на човека и любимия цвят

