
  

צילום וצבע



  

סקוט, 1861 פי תומס  על  בהיסטוריה  הראשונה  הצבעונית  התמונה  את   מצלם 
. התמונה היא של סרט בד טרטאן.ג'ימס קלרק מקסוולהנחיה של הפיסיקאי 

j

לפני  שהונח  שונה  בצבע  אופטי  מסנן  דרך  פעם  כל  פעמים,  שלוש  צולם  האובייקט 
עדשת המצלמה: מסנן אדום, ירוק וכחול.

�

כך הוקרנו דרך שלושה מקרנים שונים, על כל מקרן  ואחר  פותחו  שלושת הדימויים 
הושם מסנן בגוון בו צולם הדימוי אותו הקרין. שלושת המקרנים יצרו שלוש הקרנות 
בצבעים שונים של אותו הדימוי, וכאשר אוחדו שלושת ההקרנות, זו על גבי זו, נוצר 

דימוי רב-צבעים, ששחזר את צבעי האובייקט המקורי.

l



  

 רשמו האחים לומייר פטנט על צילום צבעוני בצבעים טבעיים, שנקרא 1903בשנת 
1907"אוטוכרום לומייר" אשר הופץ באופן מסחרי בשנת 

 – חיילים צפון אפריקאים1917צילום אוטוכרום מ 

אחים לומייר

שיטה זו התבססה על חיבור של צבעים – בדומה לצילום הראשון של סקוט.

.



  

איסטמן-קודק משיקה את סרט הצילום הציבעוני המסחרי   חברת1935בשנת 
. הראשון - הקודכרום

.

1949שיקופית קודכרום, לונדון – 

1

שיטת הקודכרום נועדה 
להכנת שיקופיות פוזטיב 
בתהליך פיתוח מורכב- 
רוורסאלי. סרט הצילום 
נמכר עם פיתוח מראש 

ולא נועד לצלמים חובבים 
או לפיתוח ביתי.

�

שיטה זו נותנת תוצאות מעולות ועדיין נחשבת לשיטה האיכותית ביותר ליצור שקופיות

שיטה זו מבוססת על חיסור של צבעים מתוך השחור- ונקראת שיטת חיסור צבעים.

.



  

העין האנושית רואה צבע בצורה טריכרומטית (תלת צבעית).

�

כאשר אור מגיע אל הרישתית, העין קולטת בכל נקודה 
את רמת האור הכחול, האדום והירוק ובהתאם לכך 

שולחת את המידע למוח דרך עצב הראיה.

�

המוח מתרגם את רמות הצבע לגוונים השונים אותם אנו 
רואים.

.

על סמך עובדה זו נוצרו שיטות העבודה עם צבעים 
המבוססות על שלושה צבעי יסוד המרכיבים את שאר 

הצבעים.

W



  

צבעי יסוד הם קבוצות של שלושה צבעים המסוגלים להרכיב טווח צבעים שימושי כאשר הם 
מעורבבים ביניהם.

.

ישנם מספר קבוצות של צבעי יסוד.

.

 – אדום ירוק וכחול – משמשת בהקרנת אור בדרך כלל כמו קולנוע, ווידאו ותאורה.Blue,Green,Redקבוצת 

.

 – ציאן, מג'נטה, צהוב - אשר משמשת בדפוס, באומנות ופיגמנטים למיניהםCyan, Magenta, Yellowקבוצת 

– אדום, צהוב, כחול- שיטה המשמשת ללימוד נושא הצבע בעיקר באומנות ועיצוב.) Red, Yellow, Blue(קבוצת 

(

המשותף לכולם הוא הצורך ליצור מגוון גדול ככל שניתן של צבעים שונים, תוך ערבוב מספר מועט 
של צבעי יסוד.

.

ההבדל המהותי בין שני תחומים אלה הוא האם מדובר ביצירת אור בצבע כלשהו, או ביצירת 
משטח שציבעו נקבע כשהוא מואר.

.

 את האור הנפלט.מוסיףצגי המחשב והטלוויזיה פולטים אור, ובמקרה זה כל צבע שמתווסף 

.

לעומת זאת, באמנות ובדפוס כל צבע שמוסיפים לתערובת בולע ומפחית מהאור שיחזיר המשטח 
הצבוע.

.

".חיסור צבעים", והשנייה - "חיבור צבעיםלכן נקראת השיטה הראשונה "



  

יצירת צבעים בשיטה חיבורית יצירת צבעים בשיטה חיסורית



  

בחיבור צבעים
משלבים בין מקורות אור שונים (הכוונה למקורות הפולטים אור באורכי גל שונים) כדי ליצור צבעים חדשים. 

לדוגמה אפשר לקחת כמה פנסים, מכוסים בצבעים מתאימים, ולכוונם לאותה נקודה.

�

.אורות יסודלצבעי יסוד בחיבור צבעים קוראים גם 

.

ירוק

כחולאדום

ציאן צהוב

מג'נטה

לבן

שלושה צבעים אלה משמשים ליצירת תמונות בטלוויזיות, 
מאפשרים  שהם  משום  זאת  ובמקרנים.  מחשב  בצגי 
המורכב  ביותר  הרחב  הצבעים  מרחב  את  להרכיב 

משלושה צבעים.

.

הצבעים המשלימים של צבעי היסוד הם:

:

 (מורכב מאור מכחול וירוק)לאדום- משלים ציאן

(

 (מורכב מאור מאדום וכחול)לירוק –משלים מג'נטה

(

 (מורכב מאור מאדום וירוק)לכחול- משלים צהוב

(

ייצוג של צבע במחשב
נגרמת  מחשב  בצג  צפייה  בעת  הנוצרת  הצבע  תחושת 
מאיסוף האור הנפלט משלושה סוגי פיקסלים (אדום, ירוק 

השיטה  מכונה  לכן  העין.  ידי  על  ראשי RGBוכחול)   - 
. הצבע על הצג נקבע על Red, Green, Blueתיבות של 

את  כן,  אם  לסמן,  נהוג  האלה.  העוצמות  שלוש  ידי 
לשלב  שיש  וכחול  ירוק  אדום,  של  הכמות  לפי  הצבעים 
הבא:  באופן  הדרוש  הגוון  את  ליצור  מנת  על  יחד 

)R,G,B כאשר  (R האדום הצבע  כמות  את   מייצג 
 את כמות הצבע הכחול וכן הלאה.Bהדרושה, 

'



  

בחיסור צבעים
מסירים (באופן מלא או חלקי) אורכי גל מסוימים מהאור שפולט המקור, על ידי בליעתם במשטח 

שמחזיר את האור, וכך הצבע משתנה. דוגמה מצוינת לכך היא ציור או דפוס.

�

דף הנייר הלבן מחזיר את כל הקרינה הפוגעת בו באורכי הגל שבתחום הנראה. צביעתו בחומר 
כימי - הצבע - חוסמת תחומים מסוימים, כפי שניתן לראות באיור.

�

ציאן
ירוק

צהוב

כחול

מג'נטה

אדום
שחור

צבע  צבעים  ערבוב  יוצר  מעשי  באופן 
התאוריה,  שצופה  מזה  במקצת  שונה 
הכימיים  בתהליכים  שונות  בגלל  זאת 
והנייר  היסוד  צבעי  להפקת  הדרושים 

שעליו מושמים הצבעים.

�

 - שחור  צבע  יצירת  היא  מיוחדת  בעיה 
של  מוחלט  (חסר  השחור  אין  במציאות 
בשלושת  שימוש  ידי  על  מתקבל  אור) 
הצבעים, מכיוון שהם אינם זרים זה לזה 
לגמרי. מסיבה זו מוסיפים בדרך כלל את 

הצבע השחור כצבע יסוד רביעי.

©

מכונה  זו  יסוד  צבעי   CMYKרביעיית 
והיא נפוצה מאוד בתחום הדפוס.

.



  

ייצוג של צבע במחשב

 16צבע במחש מיוצג ע"י שלושה צמדי מספרים הקסדצימאלי - על בסיס 
כאשר לפני המספר יש סימן סולמית - # . כל צמד מספרים מיצג את 

:RGBעוצמת הצבע המתאים מתוך ה 

:

 - צבע שחור000000#

FFFFFFצבע לבן - #

FF0000#כחול -

00FF00#ירוק - 

0000FFאדום -#



  

H.L.Sרווית צבע, גוון, ובהירות – 



  

- מודל צבע המשקף את יכולות תפיסת הצבע של העין האנושית.LABצבעי 

.

 תלוי בסוגי דיו, פיגמנט וניר.CMYK מבוסס על פלט מסך ו RGBהמודלים האחרים כמו 

.

 הינו בלתי תלוי ותכונות הצבעוניות שלו ישמרו במסכים, ניירות או סורקים.LABמודל 

.

 מודל זה מיוצג ע"י שלושה ערוצים:Photoshopב 

:

 יהיה לבן ואילו L=0 כאשר 100 ל 0 שערכו בין Lightness – ערוץ אחד לבהירות •
L=100יהיה שחור

 לטווח הצבעים בין ירוק לאדוםAערוץ שני •

 לטווח הצבעים בין כחול לצהוב.Bהערוץ השלישי •

.

הדמות המקורית מפורקת למעשה בין הערוצים לשלושה חלקים כפי שמתואר בתמונה:

:



  

Photoshop של Color Pickerה- 



  

לייםנטר יםעבצ
צבעים נטרליים:

:

צבעים נטרליים כוללים את הגוון של הצבע 
לידם. אדום ליד שחור או אפור יראה טוב כיוון 

שיש בשחור או האפור גם אדום...

.

צבע נטרלי מקשר בין משטחי צבע 
דיסהרמוניים כיוון שהוא מכיל את כל 

הצבעים.

.

שחור- בולע כל אור שמגיע אליו ואינו מחזיר 
שום צבע של אור.

.

גורם לצבעים לידו "לזהור".

.

כל האפורים -עירוב בין שחור ללבן
ביחסים משתנים.

.

לבן –מכיל את כל גלי האור



  

צילום שחור / לבן משתמש בצבעים נטרליים



  

 קבוע) עם רמות בהירות H (ערך  מונוכרומטיות- צילום או ציור או יצירה אחרת המכילים צבע אחד
וכהות משתנים.

.



  

וצבעים קרים צבעים חמים

כאשר אנו מגדירים צבע, אחת החלוקות הנהוגות של הצבעים היא לפי תחושה של חום וקור:

:

בקבוצה אחת נמצאים הגוונים שמזכירים דברים חמים בטבע
בקבוצה השנייה הגוונים שמזכירים דברים קרים בטבע.

.



  1

צילום וצבע



  2

סקוט, 1861 פי תומס  על  בהיסטוריה  הראשונה  הצבעונית  התמונה  את   מצלם 
. התמונה היא של סרט בד טרטאן.ג'ימס קלרק מקסוולהנחיה של הפיסיקאי 

�

לפני  שהונח  שונה  בצבע  אופטי  מסנן  דרך  פעם  כל  פעמים,  שלוש  צולם  האובייקט 
עדשת המצלמה: מסנן אדום, ירוק וכחול.

.

מקרן  כל  על  דרך שלושה מקרנים שונים,  הוקרנו  כך  ואחר  פותחו  הדימויים  שלושת 
הושם מסנן בגוון בו צולם הדימוי אותו הקרין. שלושת המקרנים יצרו שלוש הקרנות 
בצבעים שונים של אותו הדימוי, וכאשר אוחדו שלושת ההקרנות, זו על גבי זו, נוצר 

דימוי רב-צבעים, ששחזר את צבעי האובייקט המקורי.

�



  3

 רשמו האחים לומייר פטנט על צילום צבעוני בצבעים טבעיים, שנקרא 1903בשנת 
1907"אוטוכרום לומייר" אשר הופץ באופן מסחרי בשנת 

 – חיילים צפון אפריקאים1917צילום אוטוכרום מ 

אחים לומייר

שיטה זו התבססה על חיבור של צבעים – בדומה לצילום הראשון של סקוט.

.



  4

איסטמן-קודק משיקה את סרט הצילום הציבעוני המסחרי   חברת1935בשנת 
. הראשון - הקודכרום

.

1949שיקופית קודכרום, לונדון – 

1

שיטת הקודכרום נועדה 
להכנת שיקופיות פוזטיב 
בתהליך פיתוח מורכב- 
רוורסאלי. סרט הצילום 
נמכר עם פיתוח מראש 

ולא נועד לצלמים חובבים 
או לפיתוח ביתי.

†

שיטה זו נותנת תוצאות מעולות ועדיין נחשבת לשיטה האיכותית ביותר ליצור שקופיות

שיטה זו מבוססת על חיסור של צבעים מתוך השחור- ונקראת שיטת חיסור צבעים.

.



  5

העין האנושית רואה צבע בצורה טריכרומטית (תלת צבעית).

.

כאשר אור מגיע אל הרישתית, העין קולטת בכל נקודה 
את רמת האור הכחול, האדום והירוק ובהתאם לכך 

שולחת את המידע למוח דרך עצב הראיה.

�

המוח מתרגם את רמות הצבע לגוונים השונים אותם אנו 
רואים.

.

על סמך עובדה זו נוצרו שיטות העבודה עם צבעים 
המבוססות על שלושה צבעי יסוד המרכיבים את שאר 

הצבעים.

Y



  6

צבעי יסוד הם קבוצות של שלושה צבעים המסוגלים להרכיב טווח צבעים שימושי כאשר הם 
מעורבבים ביניהם.

.

ישנם מספר קבוצות של צבעי יסוד.

.

 – אדום ירוק וכחול – משמשת בהקרנת אור בדרך כלל כמו קולנוע, ווידאו ותאורה.Blue,Green,Redקבוצת 

.

 – ציאן, מג'נטה, צהוב - אשר משמשת בדפוס, באומנות ופיגמנטים למיניהםCyan, Magenta, Yellowקבוצת 

– אדום, צהוב, כחול- שיטה המשמשת ללימוד נושא הצבע בעיקר באומנות ועיצוב.) Red, Yellow, Blue(קבוצת 

(

המשותף לכולם הוא הצורך ליצור מגוון גדול ככל שניתן של צבעים שונים, תוך ערבוב מספר מועט 
של צבעי יסוד.

.

ההבדל המהותי בין שני תחומים אלה הוא האם מדובר ביצירת אור בצבע כלשהו, או ביצירת 
משטח שציבעו נקבע כשהוא מואר.

.

 את האור הנפלט.מוסיףצגי המחשב והטלוויזיה פולטים אור, ובמקרה זה כל צבע שמתווסף 

.

לעומת זאת, באמנות ובדפוס כל צבע שמוסיפים לתערובת בולע ומפחית מהאור שיחזיר המשטח 
הצבוע.

.

".חיסור צבעים", והשנייה - "חיבור צבעיםלכן נקראת השיטה הראשונה "
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יצירת צבעים בשיטה חיבורית יצירת צבעים בשיטה חיסורית
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בחיבור צבעים
משלבים בין מקורות אור שונים (הכוונה למקורות הפולטים אור באורכי גל שונים) כדי ליצור צבעים חדשים. 

לדוגמה אפשר לקחת כמה פנסים, מכוסים בצבעים מתאימים, ולכוונם לאותה נקודה.

�

.אורות יסודלצבעי יסוד בחיבור צבעים קוראים גם 

.

ירוק

כחולאדום

ציאן צהוב

מג'נטה

לבן

שלושה צבעים אלה משמשים ליצירת תמונות בטלוויזיות, 
מאפשרים  שהם  משום  זאת  ובמקרנים.  מחשב  בצגי 
המורכב  ביותר  הרחב  הצבעים  מרחב  את  להרכיב 

משלושה צבעים.

�

הצבעים המשלימים של צבעי היסוד הם:

:

 (מורכב מאור מכחול וירוק)לאדום- משלים ציאן

(

 (מורכב מאור מאדום וכחול)לירוק –משלים מג'נטה

(

 (מורכב מאור מאדום וירוק)לכחול- משלים צהוב

(

ייצוג של צבע במחשב
נגרמת  מחשב  בצג  צפייה  בעת  הנוצרת  הצבע  תחושת 
מאיסוף האור הנפלט משלושה סוגי פיקסלים (אדום, ירוק 

השיטה  מכונה  לכן  העין.  ידי  על  ראשי RGBוכחול)   - 
. הצבע על הצג נקבע על Red, Green, Blueתיבות של 

את  כן,  אם  לסמן,  נהוג  האלה.  העוצמות  שלוש  ידי 
לשלב  שיש  וכחול  ירוק  אדום,  של  הכמות  לפי  הצבעים 
הבא:  באופן  הדרוש  הגוון  את  ליצור  מנת  על  יחד 

)R,G,B כאשר  (R האדום הצבע  כמות  את   מייצג 
 את כמות הצבע הכחול וכן הלאה.Bהדרושה, 

.
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בחיסור צבעים
מסירים (באופן מלא או חלקי) אורכי גל מסוימים מהאור שפולט המקור, על ידי בליעתם במשטח 

שמחזיר את האור, וכך הצבע משתנה. דוגמה מצוינת לכך היא ציור או דפוס.

�

דף הנייר הלבן מחזיר את כל הקרינה הפוגעת בו באורכי הגל שבתחום הנראה. צביעתו בחומר 
כימי - הצבע - חוסמת תחומים מסוימים, כפי שניתן לראות באיור.

�

ציאן
ירוק

צהוב

כחול

מג'נטה

אדום
שחור

צבע  צבעים  ערבוב  יוצר  מעשי  באופן 
התאוריה,  שצופה  מזה  במקצת  שונה 
הכימיים  בתהליכים  שונות  בגלל  זאת 
והנייר  היסוד  צבעי  להפקת  הדרושים 

שעליו מושמים הצבעים.

�

 - שחור  צבע  יצירת  היא  מיוחדת  בעיה 
של  מוחלט  (חסר  השחור  אין  במציאות 
בשלושת  שימוש  ידי  על  מתקבל  אור) 
הצבעים, מכיוון שהם אינם זרים זה לזה 
לגמרי. מסיבה זו מוסיפים בדרך כלל את 

הצבע השחור כצבע יסוד רביעי.

�

מכונה  זו  יסוד  צבעי   CMYKרביעיית 
והיא נפוצה מאוד בתחום הדפוס.

.
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ייצוג של צבע במחשב

 16צבע במחש מיוצג ע"י שלושה צמדי מספרים הקסדצימאלי - על בסיס 
כאשר לפני המספר יש סימן סולמית - # . כל צמד מספרים מיצג את 

:RGBעוצמת הצבע המתאים מתוך ה 

:

 - צבע שחור000000#

FFFFFFצבע לבן - #

FF0000#כחול -

00FF00#ירוק - 

0000FFאדום -#
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H.L.Sרווית צבע, גוון, ובהירות – 
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- מודל צבע המשקף את יכולות תפיסת הצבע של העין האנושית.LABצבעי 

.

 תלוי בסוגי דיו, פיגמנט וניר.CMYK מבוסס על פלט מסך ו RGBהמודלים האחרים כמו 

.

 הינו בלתי תלוי ותכונות הצבעוניות שלו ישמרו במסכים, ניירות או סורקים.LABמודל 

.

 מודל זה מיוצג ע"י שלושה ערוצים:Photoshopב 

:

 יהיה לבן ואילו L=0 כאשר 100 ל 0 שערכו בין Lightness – ערוץ אחד לבהירות •
L=100יהיה שחור

 לטווח הצבעים בין ירוק לאדוםAערוץ שני •

 לטווח הצבעים בין כחול לצהוב.Bהערוץ השלישי •

.

הדמות המקורית מפורקת למעשה בין הערוצים לשלושה חלקים כפי שמתואר בתמונה:

:
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Photoshop של Color Pickerה- 
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לייםנטר יםעבצ
צבעים נטרליים:

:

צבעים נטרליים כוללים את הגוון של הצבע 
לידם. אדום ליד שחור או אפור יראה טוב כיוון 

שיש בשחור או האפור גם אדום...

�

צבע נטרלי מקשר בין משטחי צבע 
דיסהרמוניים כיוון שהוא מכיל את כל 

הצבעים.

.

שחור- בולע כל אור שמגיע אליו ואינו מחזיר 
שום צבע של אור.

.

גורם לצבעים לידו "לזהור".

.

כל האפורים -עירוב בין שחור ללבן
ביחסים משתנים.

.

לבן –מכיל את כל גלי האור
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צילום שחור / לבן משתמש בצבעים נטרליים
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 קבוע) עם רמות בהירות H (ערך  מונוכרומטיות- צילום או ציור או יצירה אחרת המכילים צבע אחד
וכהות משתנים.

.
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וצבעים קרים צבעים חמים

כאשר אנו מגדירים צבע, אחת החלוקות הנהוגות של הצבעים היא לפי תחושה של חום וקור:

:

בקבוצה אחת נמצאים הגוונים שמזכירים דברים חמים בטבע
בקבוצה השנייה הגוונים שמזכירים דברים קרים בטבע.

.
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