
2.1.  Aditívny a subtraktívny model farieb 

Kombináciou dvoch zdrojov svetla podľa funkcií c1( ) a c2( ) vzniká svetlo 

[Lim90]: 

      21 ccc       (2.1) 

Keďže sa tieto dve zložky sčítavajú, nazývame takýto systém aditívny farebný 

systém. Sčítavaním zdrojov svetla s rozdielnymi vlnovými dĺžkami možno 

vyprodukovať veľké množstvo rôznych farieb. Napríklad obrazovka farebného 

televízneho prijímača obsahuje skupiny malých svetlo-citlivých senzorov zoskupených 

do trojíc. Skladajú sa z červených, zelených a modrých senzorov. Používajú sa práve 

tieto tri farby, pretože žiadna iná kombinácia troch farieb nie je schopná vyprodukovať 

také široké spektrum farieb. Toto sú zároveň primárne farby aditívneho farebného 

systému (Obr. 2.2). Farby monochromatického svetla sa s vlnovou dĺžkou menia 

plynule, takže je ťažko určiť presne, čo je napr. červená, zelená a pod. Preto C.I.E. 

stanovila základné vlnové dĺžky nasledovne: 

červené svetlo 700 nm, 

zelené svetlo 546,1 nm, 

modré svetlo 435,8 nm. 

Sčítavaním primárnych farieb získame sekundárne farby; napríklad rovnaké 

množstvo červenej a zelenej vyprodukuje žltú, podobne získame modrozelenú a 

fialovú farbu. Rovnaké množstvo R, G a B znamená farbu bielu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Primárne farby aditívneho farebného systému 
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V prírode často funguje opačný systém: odfiltrovanie (odpočítanie) 

jedných a odraz iných vlnových dĺžok. Tento proces je zapríčinený molekulami 

nazývanými pigment, ktoré dokážu absorbovať isté časti spektra. Napríklad, 

keď slnečné svetlo, ktoré sa skladá z mnohých vlnových dĺžok, dopadne na 

červené jablko, milióny molekúl pigmentu na povrchu jablka absorbujú všetky 

vlnové dĺžky okrem tých, ktoré zodpovedajú čerenej farbe. Takýto systém sa 

nazýva subtraktívny farebný systém. Subtraktívnym spôsobom napríklad 

pracuje aj farebná tlačiareň - kombinácia rôznych farieb náplní v spojení 

s papierom. 

Tri primárne farby subtraktívneho farebného systému (Obr. . 2.3(a)) sú žltá 

(yellow, Y), modrozelená (cyan, C) a fialová (magenta, M). Opäť rôznymi 

kombináciami môžeme vyprodukovať veľké množstvo farieb. Rovnaké 

množstvo všetkých troch farieb dáva čiernu farbu; pigmenty absorbovali všetky 

vlnové dĺžky z viditeľnej časti spektra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3(a) Primárne farby subtraktívneho farebného systému. 

 



   

     (a)                           (b)                             (c)                            (d) 

Obr. 2.3 (b) Rozloženie farebného obrázku na RGB zložky: (a) originál, (b) Red- červená, (c) 
Green- zelená, (d) Blue- modrá 

 

    

(a)                        (b)                             (c)                            (d) 

Obr. 2.3(c) Rozloženie farebného obrázku na CMY zložky: (a) originál, (b) Cyan-azúrová, (c) 
Magenta-fialová(purpurová), (d) Yelow-žltá 

 

Zákon o rozklade farieb hovorí, že všetky farby môžeme získať ADITÍVNYM 

zmiešavaním 3 základných farieb svetla 

základné farby - sú navzájom nezávislé  

CIE-Medzinárodná komisia pre osvetľovanie v r. 1931 zaviedla 

normalizované 3 základné 

 primárne farby svetla RGB:  

R červená     l = 700 nm 

G zelená   l = 546,1 nm 

B modrá   l = 435,8 nm  

 

 



!sčítavaním! primárnych farieb svetla môžeme získať sekundárne farby svetla CMY:  

sekundárne farby svetla CMY:  

 C cyan  - azúrová  (g+b) 

 M magenta  - purpurová  (r+b) 

 Y yellow  - žltá   (r+g) 

Zmiešavaním 3 primárnych farieb svetla, resp. 1 primárnej a protiľahlej 

sekundárnej pri správnej intenzite získame biele svetlo 

 

Farebný obraz chápeme ako 3 monochromatické obrazy 

Pre farebný obraz je svetlo reprezentované tzv. trichromatickými zložkami  

 (RGB, CMY, HSV, XYZ, YUV, YIQ, YCbCr, ai.); 

 

Na určenie farieb existujú farebné atlasy. 

Rozlišujeme 6 zákl. oblastí farieb:  

- fialovú (magenta) M 

- modrú (blue) B 

- modrozelenú (cyan) C 

- zelenú (green) G 

- žltú (yellow) Y 

- červenú (red) R 

Vačšinu reálnych farieb získame buď z RGB modelu, alebo CMY modelu.  

 


