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ΤΟ ΦΩΤΟΝΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

 Να κατανοήσουν οι  μαθητές τη διαδικασία αντίληψης των χρωμάτων. 

 H αποσαφήνιση ότι το χρώμα που αντιλαμβανόμαστε σε ένα αντικείμενο είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φωτονίων της πηγής και του υλικού του 

αντικειμένου. Με αυτή την έννοια το φωτόνιο μεταφέρει, ως ταχυδρόμος, 

πληροφορίες για τη φωτεινή πηγή που το εξέπεμψε και για το είδος των 

χρωστικών ουσιών του αντικειμένου.   

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Φως (ορατό) ονομάζεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ανιχνεύεται από 
το ανθρώπινο μάτι και δημιουργεί την αίσθηση της όρασης.  

 Όπως όλα τα είδη  της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έτσι και το ορατό φως 
εκπέμπεται και απορροφάται ασυνεχώς σε μικρά  «πακέτα» που ονομάζονται 
φωτόνια και που έχουν ταυτόχρονα σωματιδιακές και κυματικές ιδιότητες. 
(φωτόνια = στοιχειώδη σωματίδια-κύματα = κβάντα φωτός) 

 Το ορατό φως καλύπτει ένα εύρος μηκών κύματος από 389 nm έως 740nm που 
αισθητοποιούνται ως χρώματα του ορατού φάσματος (δηλαδή στα χρώματα του 
ουράνιου τόξου). 

 Ανάλογα με τις συνθήκες του πειράματος το φως εκδηλώνει ιδιότητες είτε 
φωτεινού κύματος, είτε δέσμης σωματιδίων. 

 Ταξινομώντας την εμπειρία του κόκκινου χρώματος μπορούμε να την διακρίνουμε 

σε πηγές κόκκινου φωτός και κόκκινα σώματα. Ανάλογα ισχύουν και για τα 

υπόλοιπα χρώματα.  

 Το χρώμα είναι μια αίσθηση που δημιουργείται στον εγκέφαλο εξαιτίας της 

αλληλουχίας των ηλεκτρικών ώσεων που φθάνουν σε αυτόν μέσω του οπτικού 

νεύρου. Η νευρική ώση για τα χρώματα ξεκινά από τα κωνία του 

αμφιβληστροειδούς, που είναι εξειδικευμένοι φωτοευαίσθητοι υποδοχείς του 

ματιού, και αντιδρούν το καθένα όταν πέσουν φωτόνια.  Κάθε χρώμα αντιστοιχεί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9
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σε μια συχνότητα φωτονίων και φυσιολογικά υπάρχουν 3 είδη κωνίων που 

ονομάζονται S-κώνοι, M-κώνοι, και L-κώνοι αλλά συχνά αναφέρονται σαν 

φωτοϋποδοχείς για το μπλε, το πράσινο και το κόκκινο αντίστοιχα παρά την 

πληθώρα των χρωμάτων που βλέπουμε.  

 Έτσι μπορεί να βλέπουμε κίτρινο χρώμα ενώ στην πραγματικότητα οι συχνότητες 

που ανιχνεύουμε αντιστοιχούν αποκλειστικά στην περιοχή του πράσινου και του 

κόκκινου, δηλαδή η ακτινοβολία που φθάνει στο μάτι μας δεν βρίσκεται στην 

περιοχή του κίτρινου. Φυσικά είναι δυνατό να βλέπουμε και το απ' ευθείας κίτρινο 

χρώμα, όταν η ακτινοβολία είναι μονοχρωματική, όταν δηλαδή το χρώμα 

αντιστοιχεί πράγματι σε μία μόνο συχνότητα. Παρόλα αυτά, το μονοχρωματικό 

κίτρινο συλλαμβάνεται εν μέρει και από τους υποδοχείς του κόκκινου και από του 

πράσινου και μόνο μέσω της όρασής μας δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν 

πράγματι πρόκειται για μονοχρωματική ακτινοβολία ή όχι. 

 Για τη δημιουργία της αντίληψης των χρωμάτων στον εγκέφαλο  ακολουθούνται 

δύο διαδικασίες: η προσθετική διαδικασία και η αφαιρετική διαδικασία. Η μεν 

πρώτη αφορά δημιουργία χρωμάτων με ανάμειξη των ηλεκτρικών ώσεων που 

προκαλούνται από φωτόνια διαφορετικών συχνοτήτων ή δε δεύτερη δημιουργία 

χρωμάτων με ανάμειξη φωτονίων που προέρχονται από βαφές. 

 Τα φωτόνια δεν έχουν χρώμα. Ανάλογα με τη συχνότητά τους τα φωτόνια 

δημιουργούν την αίσθηση του χρώματος. Στα παρακάτω κείμενα για λόγους 

οικονομίας όταν αναφέρουμε «κόκκινα» φωτόνια θα εννοούμε αυτά που 

δημιουργούν την αίσθηση του κόκκινου χρώματος. 

 Προσθετική διαδικασία: Χαρακτηρίζεται η ανάμειξη φωτονίων που δίνουν την 
αίσθηση  των τριών βασικών χρωμάτων κόκκινου, πράσινου και μπλε από την 
οποία παράγονται άλλα χρώματα, π.χ. «κόκκινα» και «πράσινα» φωτόνια δίνουν 
κίτρινο χρώμα, ενώ αν τα φωτόνια και των τριών παραπάνω βασικών χρωμάτων 
αναμιχθούν, σε ίσες αναλογίες, δίνουν χρώμα λευκό. Οι οθόνες των έγχρωμων 
τηλεοράσεων φέρουν χιλιάδες κουκκίδες ή λωρίδες που εκπέμπουν τα τρία αυτά 
βασικά χρώματα τα οποία συνδυαζόμενα παρατηρούνται (από τον οφθαλμό) ως 
έγχρωμη εικόνα. 

 Αφαιρετική διαδικασία: Χαρακτηρίζεται η ανάμειξη χρωστικών για δημιουργία 
χρωμάτων. Οι μπογιές, οι διάφορες βαφές και τα έγχρωμα μελάνια απορροφούν 
κάποια χρώματα από το λευκό φως, ενώ το δικό τους χρώμα, δηλ. αυτό που 
βλέπει ο παρατηρητής, είναι ο συνδυασμός των χρωμάτων που δεν 
απορροφήθηκαν. Τα τρία βασικά χρώματα στη περίπτωση της αφαιρετικής 
διαδικασίας είναι: το κίτρινο, το κυανό και το ματζέντα (μαγεντιανό ερυθρό, 
απόχρωση του κόκκινου προς το ιώδες). Για παράδειγμα το κίτρινο και το 
ματζέντα δίνουν κόκκινο. Μια κίτρινη βαφή απορροφά τα «μπλε» φωτόνια ενώ 
διαχέει τα «κόκκινα» και τα «πράσινα» που συνδυαζόμενα δίνουν το κίτρινο 
χρώμα. Αν σε αυτό το χρώμα προστεθεί ματζέντα χρωστική θα απορροφηθούν και 
τα «πράσινα» φωτόνια με συνέπεια να φαίνεται μόνο το κόκκινο. 

 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η συσκευή περιλαμβάνει:  

1) Ένα κουτί με έγχρωμα αντικείμενα, μια έγχρωμη φωτογραφία και μια πλακέτα με 

φωτεινές πηγές  

2) Μία μπαταρία 9Volt  

3) Ένα κουτί με 4 διακόπτες (μπουτόν) που ανάβουν τις φωτεινές πηγές. 

Διαδικασία 

1. Άνοιξε το καπάκι του κουτιού και δες τα τουβλάκια και τη φωτογραφία που 

υπάρχουν μέσα. Γράψε στον παρακάτω πίνακα τα χρώματά τους. 

τουβλάκι Χρώμα 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

2. Παρατήρησε τη φωτογραφία και γράψε στον παρακάτω πίνακα τα επιμέρους 

χρώματα 

Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

3. Κλείσε το καπάκι και στη συνέχεια Πάτησε το πρώτο κουμπί της συσκευής και 

δες από την θυρίδα το εσωτερικό του κουτιού. Τι παρατηρείς για το χρώμα στα 

τουβλάκια και στα μέρη της φωτογραφίας ;  

τουβλάκι Χρώμα  Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

Τι εξήγηση δίνεις; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Πάτησε το δεύτερο κουμπί της συσκευής και δες από την θυρίδα το εσωτερικό 

του κουτιού. Τι παρατηρείς για το χρώμα στα τουβλάκια και στα μέρη της 

φωτογραφίας 

τουβλάκι Χρώμα  Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

Τι εξήγηση δίνεις; 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Πάτησε το τρίτο κουμπί της συσκευής και δες από την θυρίδα το εσωτερικό του 

κουτιού. Τι παρατηρείς για το χρώμα στα τουβλάκια και στα μέρη της φωτογραφίας 

 

τουβλάκι Χρώμα  Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

Τι εξήγηση δίνεις;  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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6. Πάτησε μαζί τα κουμπιά 1 και 2 της συσκευής και δες από την θυρίδα το 

εσωτερικό του κουτιού. Τι παρατηρείς για το χρώμα στα τουβλάκια και στα μέρη της 

φωτογραφίας 

 

τουβλάκι Χρώμα  Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

Τι εξήγηση δίνεις;  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Πάτησε μαζί τα κουμπιά 1 και 3 της συσκευής και δες από την θυρίδα το 

εσωτερικό του κουτιού. Τι παρατηρείς για το χρώμα στα τουβλάκια και στα μέρη της 

φωτογραφίας 

 

τουβλάκι Χρώμα  Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

Τι εξήγηση δίνεις;  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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8. Πάτησε μαζί τα κουμπιά 2 και 3 της συσκευής και δες από την θυρίδα το 

εσωτερικό του κουτιού. Τι παρατηρείς για το χρώμα στα τουβλάκια και στα μέρη της 

φωτογραφίας 

 

τουβλάκι Χρώμα  Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

Τι εξήγηση δίνεις;  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Πάτησε μαζί και τα τρία κουμπιά της συσκευής και δες από την θυρίδα το 

εσωτερικό του κουτιού. Τι παρατηρείς για το χρώμα στα τουβλάκια και στα μέρη της 

φωτογραφίας 

 

τουβλάκι Χρώμα  Μέρη φωτογραφίας Χρώμα 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

Τι εξήγηση δίνεις; 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Πάτησε το τέταρτο κουμπί της συσκευής και δες από την θυρίδα το εσωτερικό 

του κουτιού. Παρατήρησε τη πλαστική φλόγα δίπλα στα τουβλάκια που λάμπει 

έντονα, καθώς και τα γράμματα με τον φθορίζοντα μαρκαδόρο να λάμπουν και αυτά 

έντονα . Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο του φθορισμού που γίνεται όταν ορισμένα 

αντικείμενα φωτίζονται με υπεριώδες φως. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 
 Το Χρωματικό μοντέλο RGB  

Με τα βασικά αυτά χρώματα έχει δημιουργηθεί 
το χρωματικό μοντέλο RGB με το οποίο 
μπορεί να γίνει η κωδικοποίηση όλων των 
χρωμάτων που εμφανίζονται σε μία οθόνη. 
Στην 8bit έκδοση του χρωματικού αυτού 
μοντέλου κάθε χρώμα μπορεί να παρασταθεί 
με μία τριάδα αριθμών από 0 έως 255. Το 
μοντέλο βασίζεται στο γεγονός ότι όταν μία 
οθόνη δεν εκπέμπει φως εμφανίζεται μαύρη. 
Τα υπόλοιπα χρώματα δημιουργούνται με 
υπέρθεση των τριών βασικών με συγκεκριμένη 
αναλογία. Τα βασικά, τα δευτερογενή χρώματα 
και μερικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω 

στην 8bit αυτή έκδοση του μοντέλου: 

 Μαύρο: (0,0,0) 

 Λευκό: (255,255,255) 

 Κόκκινο: (255,0,0) 

 Πράσινο: (0,255,0)  

 Μπλε: (0,0,255) 

 Κίτρινο: (255,255,0) 

 Γαλάζιο: (0,255,255)  

 Μωβ (Magenta): (255,0,255) 

 Πορτοκαλί: (255,102,0) 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να παρασταθεί με 
έναν κύβο χρωμάτων σε ένα καρτεσιανό 
σύστημα συντεταγμένων. Στην αρχή των αξόνων είναι η κορυφή του κύβου που 
αντιστοιχεί στο μαύρο χρώμα, ενώ στις κορυφές του κύβου που βρίσκονται πάνω 
στους άξονες βρίσκονται τα βασικά χρώματα (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). Τα 
δευτερογενή χρώματα βρίσκονται στις τρεις κορυφές του κύβου που βρίσκονται 
απέναντι από τα αντίστοιχα βασικά χρώματα και στην κορυφή απέναντι από το μαύρο 
βρίσκεται το λευκό. Κάθε χρώμα στο σύστημα αυτό προσδιορίζεται από ένα σημείο 
στον κύβο με τρεις συντεταγμένες. Στη διαγώνιο μεταξύ μαύρου και λευκού βρίσκονται 
όλες οι αποχρώσεις του γκρι. 

 

 

 

 

 

 
 

RGB – Βασικά και δευτερογενή 

χρώματα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Bit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CF%82_%28%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9


ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2012                                                                 Ι. Βλάχος,  Κ Παναγούλιας , Αθ. Βελέντζας 

 

 

 Βασικά χρώματα στην οθόνη (εκπομπή φωτός)  

Η οθόνη της τηλεόρασης και του υπολογιστή λειτουργεί με τρία βασικά χρώματα: 
Κόκκινο – Πράσινο – Μπλε (Red – Green – Blue: RGB). Με συνδυασμό αυτών 
των χρωμάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δευτερεύοντα ή δευτερογενή 
χρώματα ως εξής: 

 Κίτρινο: Κόκκινο + Πράσινο 
 Γαλάζιο: Πράσινο + Μπλε 
 Μωβ (Magenta): Μπλε + Κόκκινο 

Από τους συνδυασμούς των πρωτογενών ή των δευτερογενών χρωμάτων μπορούμε 
να δημιουργήσουμε όλους τους δυνατούς χρωματισμούς. Τα τρία πρωτογενή 
χρώματα όταν συνδυαστούν δίνουν το λευκό. 

 Λευκό: Κόκκινο + Πράσινο + Μπλε 

Λευκό επίσης δίνουν και οι συνδυασμοί ενός πρωτογενούς και του αντίθετού του 
δευτερογενούς (συμπληρωματικά χρώματα). 

 Λευκό: Κόκκινο + Γαλάζιο 
 Λευκό: Πράσινο + Μωβ (Magenta) 
 Λευκό: Μπλε + Κίτρινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/RGB
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%B2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Γραφική απεικόνιση του 

χρωματικού μοντέλου CMY. 
 

 

 

 

 

  Τα βασικά χρώματα στην εκτύπωση (CMYK)  

Στην εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται ευρέως το σύστημα CMY που είναι 
συμπληρωματικό μοντέλο του RGB. Τα τρία βασικά χρώματα στο CMY είναι: Γαλάζιο 
(Cyan) – Μαγεντιανό κόκκινο (Magenta) – Κίτρινο (Yellow). Με τα τρία αυτά χρώματα 
δημιουργούνται τα δευτερογενή Κόκκινο – Πράσινο – Μπλε ως εξής: 

 Κόκκινο: Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Κίτρινο 
 Πράσινο: Κίτρινο + Γαλάζιο 
 Μπλε: Γαλάζιο + Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι το υπόβαθρο της εκτύπωσης είναι το λευκό 
χαρτί που ανακλά όλα τα χρώματα (μήκη κύματος). Κάθε βασικό χρώμα που 
προστίθεται με ένα μελάνι απορροφά ορισμένα χρώματα και αποδίδει τα υπόλοιπα. 
Για παράδειγμα το κίτρινο μελάνι απορροφά το μπλε χρώμα και αφήνει το πράσινο και 
το κόκκινο να ανακλαστεί. Εδώ ο συνδυασμός των τριών βασικών χρωμάτων δίνει το 
μαύρο χρώμα (πλήρης απορρόφηση των ακτινοβολιών). Μαύρο χρώμα επίσης 
προκύπτει από το συνδυασμό ενός βασικού και του αντιθέτου του δευτερογενούς: 

 Μαύρο: Γαλάζιο + Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Κίτρινο 
 Μαύρο: Γαλάζιο + Κόκκινο 
 Μαύρο: Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Πράσινο 
 Μαύρο: Κίτρινο + Μπλε 

Τα μελάνια όμως από τη φύση τους δεν μπορούν να αποδώσουν συγκεκριμένα μήκη 
κύματος – χρώματα (όπως τα pixels μίας οθόνης) αλλά μία ευρεία περιοχή του 
χρωματικού φάσματος. Το αποτέλεσμα είναι συνδυασμός των τριών βασικών 
χρωμάτων να δίνει ένα καφετί χρώμα αντί για το μαύρο. Για το λόγο αυτό προστέθηκε 
στο μοντέλο CMY και το μαύρο μελάνι με αποτέλεσμα να προκύψει το χρωματικό 
μοντέλο CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – Black). Πρακτικά στην εκτύπωση δεν 

 

 
 

CMY – Βασικά και δευτερογενή 

χρώματα.       

http://el.wikipedia.org/wiki/CMYK
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD_%28%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%29
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χρησιμοποιείται σήμερα το CMY μοντέλο αλλά το CMYK. Το μοντέλο CMY μπορεί να 
παρασταθεί όπως και το RGB με ένα κύβο σε ένα καρτεσιανό σύστημα αξόνων με το 
λευκό χρώμα στην αρχή των αξόνων και τα βασικά χρώματα πάνω στους άξονες. 

 

 Τα βασικά χρώματα στη ζωγραφική (RYB)  

Στην παραδοσιακή ζωγραφική χρησιμοποιείται το χρωματικό μοντέλο RYB με βασικά 
χρώματα τα Κόκκινο (Red) – Κίτρινο (Yellow) – Μπλε (Blue). Με τα τρία αυτά βασικά 
χρώματα δημιουργούμε τα δευτερογενή ως εξής: 

 Πορτοκαλί: Κόκκινο + Κίτρινο 
 Πράσινο: Κίτρινο + Μπλε 
 Μωβ: Μπλε + Κόκκινο 

Στο μοντέλο αυτό υπάρχουν και τριτογενή 
χρώματα που δημιουργούνται από τα 
πρωτογενή και τα δευτερογενή. Τα 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 
χρώματα φαίνονται στον χρωματικό τροχό. Το 
χρωματικό αυτό μοντέλο περιγράφει σε πολύ 
αδρές γραμμές τη συμπεριφορά των 
χρωμάτων που παράγονται από ανάμειξη των 
χρωστικών που χρησιμοποιούνται στις 
μπογιές ζωγραφικής και παρουσιάζει 
σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του. 
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες 
οι μπογιές περιέχει χρωστικές που ανακλούν 
μεγάλες περιοχές του ορατού φάσματος που 
διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία που 
παρασκευάζει τις μπογιές. Με άλλα λόγια όλες 
οι κόκκινες μπογιές δεν είναι ίδιες και δεν παρουσιάζουν τις ίδιες ιδιότητες όταν 
αναμειχθούν με άλλες μπογιές. Για το λόγο αυτό στη ζωγραφική δεν είναι δυνατόν να 
παρασκευάσουμε όλα τα χρώματα από τα παραδοσιακά πρωτογενή. Έτσι κάθε 
παρασκευάστρια εταιρεία δημιουργεί μία δικιά της γκάμα βασικών χρωμάτων που 
περιλαμβάνουν τα πρωτογενή, τα δευτερογενή, ορισμένα τριτογενή ή άλλα χρώματα, 
το λευκό και το μαύρο. Με τα χρώματα αυτά μπορεί να δημιουργηθεί κάθε επιθυμητό 
χρωματικό αποτέλεσμα. 

 
 

Παραδοσιακός χρωματικός τροχός του 

συστήματος RYB. Π – πρωτογενή, Δ – 

δευτερογενή, Τ – τριτογενή χρώματα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RYB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1

