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A külvilágról közvetlen, elsődleges információkat ér-
zékszerveink útján nyerünk. Látásunk, hallásunk, szag-
lásunk, ízlelésünk és tapintásunk által azonban nem 
egyenlő arányban jutunk ismeretekhez. Általánosan 
elfogadott vélemény, hogy a begyűjtött ingerek döntő 
többségét – több mint 80%-át – látás útján, szemünk 
közvetítésével szerezzük be.

Amikor körbenézünk magunk körül, egy folytonos 
látvány tárul szemünk elé, pedig ma már tudjuk, hogy 
a bennünket körülvevő tárgyak atomokból, moleku-
lákból épülnek fel többé-kevésbé határozott szerke-
zettel, s az alkotóelemek közötti jelentős üres térrel. 
Mi azonban az anyagnak ezt a mikro szerkezetét már 
nem érzékeljük, nem látjuk. Mekkora hát az a legkisebb 
méret, amit szemünk még meglát, észrevesz?

Galilei, Newton, Kepler világa még folytonos volt. 
Minden mennyiség (pl. idő, tömeg, energia…) tet-
szőlegesen kicsi értékkel változhatott. A Német Tu-
dományos Akadémia évadzáró közgyűlésén – 1900 
karácsonyán – egy fiatal elméleti fizikus, Max Plank 
döbbentette meg a nagyérdemű publikumot azzal 
a kijelentésével, hogy az energia nem folytonos, van 
legkisebb egysége, kvantuma, mai szóhasználattal 
élve digitális mennyiség. E kijelentés legalább annyira 
megrengette a világról alkotott felfogásunkat mint 
annak idején Galilei heliocentrikus világszemlélete. 
Mára általánosan elfogadottá vált, hogy egy meny-
nyiségnek van legkisebb egysége, a nagyobb részek 
ezen egység egész számú többszöröséből épülnek fel. 
Sőt! Nagyon sok, digitális elven működő készülékünk 
van (digitális karóra, telefon, fényképezőgép, kamera, 
televízió, számítógép, nyomtató, szkenner…).

A kezünkbe kerülő nyomdai termékek – legalább 
előállításuk egy részében, a nyomdai előkészítés fázi-
sában – ma már digitális módon készülnek. Az egyik 
leglátványosabb, sokszor használt oldalalkotó elem a 
fénykép, a fotó. Készülhet hagyományos, analóg mó-

don filmnegatívra vagy diapozitívra exponálva, hogy 
aztán a film laborálása után nagyítás és újabb előhí-
vás, öblítés, fixálás, szárítás sorozattal megszülessen a 
papírkép. A negatívot, diát vagy papírképet szkenner 
segítségével digitalizáljuk. A digitális fényképezőgép 
az exponálás pillanatában digitalizálja a látványt, eleve 
digitális képet készít.

Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk a digitális kép 
tulajdonságait, nem árt tisztáznunk, pontosítanunk, 
definiálnunk néhány – többnyire valamilyen szinten 
már ismert – alapfogalmat.

Információ, bit, bájt és többszörösei

Definíciója szerint az információ a címzett számára 
új, vagy általa nem ismert adat, hír, közlés, illetve tá-
jékoztatás. Számomra nem információ, ha valaki közli 
velem, hogy barna a szemem, mert ezt már régen 
tudom. Ugyanez a közlés X Y részére már információ, 
ha ő nem ismerte ezt a tényt.

Az információ egységeként célszerű a legkevesebb 
új adatot adó közlést választanunk. A legkevesebb 
információt akkor adjuk át, ha egy – két lehetséges 
állapotot felvevő – eseményről megmondjuk, hogy 
melyik állapot következett be. Például: süt a nap, nem 
esik az eső, a pénzfeldobás eredménye fej, a kapcsoló 
kikapcsolt állapotú, van elektromos feszültség, nem 
folyik áram a vezetéken, feltöltött a kondenzátor, a 
mágnes északi fele fordult felénk… Az információ 
egysége a bit, jele a kis b. Az egy bitnyi információ 
tehát megmondja, hogy két lehetséges állapot közül 
melyik következett be.

Az egy bitnyi információra a legegyszerűbb példa 
a kétállású kapcsoló pillanatnyi állásának közlése (be 
vagy ki). Ennek információtartalma éppen egy bit. Egy 
hajszárító háromállású kapcsolója (ki, hideg, meleg) 
állapotának közlése már nagyobb információ-tarta-
lommal bír egy bitnél. Két darab kétállású kapcsolóval 
négy eset, lehetséges állapot valósítható meg (be-be, 
be-ki, ki-be, ki-ki), a közölt információ értéke két bit. 
Három kapcsolóval már nyolc állapot állítható be, 
a közölt információ értéke három bit. Tovább víve a 
gondolatot, könnyű belátni, hogy ahány kétállású 

Alapfogalmak

1. ábra Egy nyolcbites információ
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kapcsoló állapotát kell megmondanunk, annyi bit a 
közölt információ értéke. Az elmondottakat szemlél-
teti az 1. ábra.

A kettes számrendszerrel való analógia tökéletes, 
minden kapcsoló egy helyiérték, a bekapcsolt állapot 
az 1-nek, a kikapcsolt a 0-nak felel meg. A kapcsolókat, 
biteket egymás mellé téve egyre több a lehetőség. 
Minden újabb bittel duplázódik a lehetőségek száma. 
Könnyen meggyőződhetünk az 1. táblázat igazáról.

Most jutottunk el addig, hogy megnézzük, mennyi 
is egy szövegben egy betű, számjegy vagy írásjel 
információértéke, avagy hogyan lesznek a billentyű-
zeten leütött karakterekből bitek. Számoljunk: csak: a 
latin betűs írásokra hagyatkozva 26 angol kis- és 26 
nagybetű, 10 számjegy, mintegy 40 írás- és műveleti 
jel, aztán a különböző nemzetek az angol ábécét 
meghaladó betűi. Utóbbiak közül csak a magyar nyelv 
18 új magánhangzóval képviselteti magát, amelyek 
közül négy (ő, ű, Ő, Ű) egyetlen más nemzet betűkész-
letében sem fordul elő. Mindmáig van is miattuk épp 
elég kellemetlenségünk, mert sokszor hiányoznak a 
nemzetközinek szánt karakterkészletekből. Összeadva 
az eddig felsorolt karaktereket, számuk már több mint 
100, sőt átlépi a128-as határt is. Figyelembe véve a 
szükséges egyéb jeleket – pl. @, – kiderül, hogy 8 
biten, azaz 256 lehetőségen minden gyakran használt 
karakter tárolható. Mindössze meg kell állapodnunk, 
hogy a nyolc kapcsoló egy-egy lehetséges állásának, 
egy-egy bitkombinációnak melyik karakter feleljen 
meg. Például a szóköz kódja 00100000, vagy a nagy 
E betűé 01000101. A 256 lehetőség (0–255) között 
kiosztották a karaktereket, elkészítették az úgyne-
vezett ASCII, majd az ANSI kódtáblát, amely azóta 
szabvánnyá vált.

Egy karakter információértéke tehát 8 bit. Mivel a 
karakter az emberi kommunikációban alapvető infor-
mációhordozó, ezért célszerű ezt a 8 bitet összefogni 
egy újabb, nagyobb egységgé. Ez az újabb egység a 
byte, magyarul írva és ejtve bájt, jele a nagy B.

Tehát 8 bit = 1 bájt, (8 b = 1 B), az egy karakternyi 
információ.

Mivel a számítógépek sok ezer, millió, sőt milliárd 
karakter feldolgozására képesek, célszerű volt nagyobb 
egységeket bevezetni. Az SI mértékrendszer k (kilo) 
prefixuma ezerszerest (103), az M (mega) milliószorost 
(106), a G (giga) milliárdszorost (109), a T (tera) pedig 
billiárdszorost (1012) jelent. Célszerű az informatiká-
ban is ezeket alkalmazni. A kettes számrendszernek 
azonban van egy következménye: minden mindig 
kétszereződik! Ha pedig a kétszerezéseket egymás 
után tízszer alkalmazzuk, azaz kiszámítjuk 210-t, akkor 
1024-et kapunk. Itt tehát 1000 helyett 1024 lesz a 
váltószám, ami annyira közel van az ezerhez, hogy 
hétköznapi értelemben nyugodtan vehetjük annak. 
Pontosan azonban:

1024 B = 1 KB, illetve 1024 KB = 1 MB, 1024  MB  = 1 GB 
és 1024 GB = 1 TB.

A kilo hivatalos rövidítése kis k, lásd kg, km, itt azon-
ban nagy K-val írjuk, éppen az 1000, 1024 különbség 
miatt. Ne feledjük: 8 b = 1 B, egy karakternyi információ. 
Egy átlagos méretű könyvoldalon kb. 2000 karakter van, 
ez 2000 B, azaz 2 KB, ami azt jelenti, hogy egy ötszáz ol-
dalas könyv szövege kb. 1 MB-nyi információt tartalmaz.

Inch, pica, dot

A számítógép az Amerikai Egyesült Államokból szár-
mazik, nem véletlen tehát, hogy a számítástechnikában 
sokszor angolszász hosszmértékeket használunk. Kép-
ernyőm átlója 23 inch, az éppen használt betűméret 
pedig 10 pont. Mi itt Európában hosszmértékként a 
decimális méter rendszert használjuk, ehhez szoktunk 
hozzá. Nézzük hát, mekkorák is valójában ezek az angol 
hosszméretek.

Egy inch – magyarul hüvelyk – pontosan 25,4 mm. 
Elég nagy egység ahhoz, hogy tovább osszuk. Fel is 
osztották hat felé, az inch hatod része a pica, ami átszá-
mítva 4,2333 mm. Az egy picát tizenkét részre osztva 
kapjuk a még kisebb egységet, ez a dot (pont), mérete 
0,3257 mm. Összefoglalva:

25,4 mm = 1 inch = 6 pica = 72 dot.
A dot, pont jele pt, betűméret, sortávolság meg-

adásakor használjuk, például a 10/12 pt 10 pontos 
betűméretet és 12 pontos sortávolságot jelent. A picát 
nem szoktuk rövidíteni, használni se nagyon. Az inch 
jele " – a billentyűzeten a Shift+2 helyen található, és 
gépeléskor mindenki a magyar kezdő és záró idéző-
jel „ és ” helyett használja! A Shift+1 kombinációval 
elérhető ' jel sem az aposztróf, hanem ugyancsak egy 
angol hosszmérték, a láb jele. Az aposztróf ’ jel másutt 
található a billentyűzeten.

1. táblázat Bitek és választási lehetőségek

Bit Lehetőség
  1 2 = 21

  2 4 = 22

  3 8 = 23

  4 16 = 24

  5 32 = 25

…
  8 256 = 28

…
10 1024 = 210
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Az amerikai nyomdászok szintén az inchen ala-
puló, de az előzőtől kissé eltérő pontot használnak 
(1 inch = 72,46 pont). Az előzőektől eltérő európai vagy 
Didot-féle nyomdai pontrendszer (1000 mm = 2660 
pont) is jelentőségét vesztette mióta a teljes nyomdai 
előkészítés számítógéppel történik.

A pixel

A fénykép számunkra nemrég kizárólag a filmnega-
tívról vagy diapozitívról nagyított és előhívott analóg 
papírképet jelentette, amelyet úgy jellemeztünk, hogy 
fekete-fehér vagy színes, illetve mérete 9×12 cm. 
A képet szemlélve, azon a színek, árnyalatok változását 
folytonosnak láttuk. Terítsük le képünket egy sűrű, 
vízszintes és függőleges vonalakból álló négyzethá-
lóval. A háló négyzeteiben egyenként átlagoljuk ki a 
négyzeten belül is változó szürkéket, színeket. Egy-
egy ilyen négyzet színeit, szürkéit helyettesítsük azok 
négyzeten belüli átlagával. Így egy-egy négyzeten 
belül már nem változik a szín vagy szürkeárnyalat, a 
szomszédos négyzet azonban már lehet más színű, 
árnyalatú. Határozzuk meg a négyzetek színeinek, 
árnyalatainak felvehető értékeit – legyen a számuk 
véges –, máris elkészült a digitális kép, ahogy az a 
2. ábrán látható. Egy analóg kép digitalizálásakor, 
szkenneléskor a leírt folyamatot a szkenner és prog-
ramja együtt végzi el. Digitalizáláskor a valódi pixelek 
jóval kisebbek az ábrán láthatóknál, hisz az csak az 
elvet szemlélteti.

A digitális kép tehát egymás mellé és alá ren-
dezett, azonos méretű négyzetek sokaságából áll. 
Egy-egy négyzeten belül a szín vagy szürkeárnyalat 
nem változik. A felvehető színek, árnyalatok száma 
– a képet alkotó négyzetek számától függetlenül 
–, az egész képre vonatkoztatva véges. A digitális 
képet alkotó egy-egy ilyen négyzet neve pixel, 
magyarul képpont. A leírtakat sematikusan a 3. 
ábra mutatja be.

A PIXEL TULAJDONSÁGAI

Az analóg fénykép leírásához elegendő volt megmon-
danunk, hogy színes-e avagy fekete-fehér (valójában 
szürkeárnyalatos), illetve méretét megadnunk. A mé-
ret megadásakor előbb mindig a szélességet, majd a 
magasságot adjuk meg. A 9×12 cm-es kép álló, mert a 
szélessége 9 cm. A 12×9 cm-es kép lesz fekvő, a maga 
12 cm-es szélességével.

A digitális kép jellemzéséhez meg kell adnunk a 
képet alkotó pixelsorok és pixeloszlopok számát, egy 
pixel oldalának a hosszát, valamint a pixel által felve-
hető színek véges halmazát, szakszóval a kép színterét. 
Legyen a pixeloszlopok száma 2874, a soroké 1746, a 
pixel oldalhossza pedig 0,084666 mm. A kép színtere 
legyen az RGB színtér a maga mintegy 16,7 millió szí-
nével. Az RGB színtér pontos meghatározását később 
adom meg. A fenti meghatározással több baj van. Egy-
részt kevesen képesek megjegyezni az ilyen számokat 
(négyjegyű egész számok, hosszú tizedestört), másrészt 
egy kiadványban a kép szélességére és magasságára 
van szükségünk. Igaz, a megadott adatokból a kép 
méretadatai szorzással meghatározhatók, de szorozni 
sem szeretnek az emberek. A gyakorlatban máshogy 
alakult a digitális kép jellemzőinek megadása.

Pixelszám

A pixelsorok és oszlopok számának megadása helyett 
a kép jellemzésére a két érték szorzatát, a pixelszámot 
adjuk meg. Különösen igaz ez a digitális fényképező-
gépek képei esetén. Egy 6 megapixeles (6 Mp) kép kb. 
hatmillió, pontosan 6×1024×1024 pixelből áll. Egy 6 
Mp-es digitális fényképezőgép, s a vele készített azonos 
pixelszámú kép ma átlagosnak minősül.

A pixelszám viszont nem ad felvilágosítást a pi-
xelsorok és -oszlopok számáról. Ezek kiszámításához 
ismernünk kell még a kép szélességének és magas-

2. ábra Analóg kép digitálissá alakítása 3. ábra A digitális kép alkotóeleme a pixel
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ságának arányát. A hagyományos, analóg kisfilmes 
gépek képkockái 36×24 mm-esek, a diapozitívek pedig 
9×6 cm méretűek. Mindkét kép oldalaránya 3:2. Ilyen 
oldalarányú képeket 6 megapixelesre digitalizálva, 
azok 3072×2048 pixelből állnak majd.

A hagyományos alakú számítógépes monitorok és 
a digitális fényképezőgépek képeinek oldalaránya 4:3. 
Az ilyen oldalarányú, 6 Mp-es kép 2896×2178 pixelből 
épül fel. Az újabb, „szélesvásznú” monitorok, digitális 
televíziók oldalaránya olykor 16:10, többnyire 16:9. 
Egy ilyen oldalarányú 6 megapixeles kép 3173×1983, 
illetve 3344×1882 pixelből áll. A 16:10-es oldalarányú 
monitor egyre ritkább.

Egy PAL rendszerű, profi minőségű videó képkockája 
mindössze 768×576 képpontot tartalmaz, oldalaránya 
4:3, mérete viszont csak 0,422 Mp. A VHS minőség 
eléréséhez képkockánként elegendő vízszintes és füg-
gőleges irányban is ezen képpontok felét, 384×288 
pixelt rögzíteni, az ilyen kép mérete azonban rendkívül 
kicsi, mindössze 0,105 Mp. A mai, nagyközönségnek 
szánt, kis digitális videokamerák minőségüktől füg-
gően 1152×864 (0,949 Mp) és 640×480 (0,293 Mp) 
értékek közötti méretekben rögzítik a képkockákat. 
Az analóg televíziók képernyőinek oldalaránya szintén 
4:3, a PAL rendszerben egy kép 700×525 (0,350 Mp) 
képpontból áll.

A mai számítógépes monitorok képeinek oldalará-
nya 4:3 vagy 16:9. Pixelszámuk a 4:3-as oldalaránynál 
1024×768 (0,750 Mp) és 1280×1024 (1,250 Mp) kép-
pont között változik. A 16:9-es oldalarányú monitorok 
pixelszámainak jellemző két szélső értéke 1366×768 
(1,000 Mp), illetve 1920×11080 (1,977 Mp).

Ma 3 Mp alatt már nem is kapható digitális fényképe-
zőgép, a legtöbb okostelefon is 8 Mp körüli kamerákkal 
kerül forgalomba. Láthatjuk hát, hogy a digitális fényké-
pezőgépekkel készíthető képek legkisebb pixelszámát 
legjobban a számítógép monitora és a jó minőségű 
digitális videokamerák is alulról közelítik meg. Messze 
elmarad mögöttük az olcsó digitális és analóg videó, 
illetve televízió képkockáinak pixelszáma, ezzel együtt 
a kép minősége. A fenti számadatokat vizuálisan jeleníti 
meg a 4. ábra.

Az analóg fénykép pixelei, pixelszáma
Egy hagyományos fénykép színeit, árnyalatait folyto-
nosnak látjuk, pedig az is képpontokból épül fel. Igaz, 
ezek a pixelek szabálytalan alakúak, méretük változó, 
és elrendezésük is egyenetlen.

A negatív film cellulóz hordozójára felvitt zselatinré-
tegben nagyjából egyenletesen oszlanak el a szabály-
talan alakú, kissé eltérő méretű ezüst-bromid (Ag+Br–) 
kristályok. Az expozíció során a beérkező fénymennyi-

4. ábra Digitális fénykép, monitor videó és tévé kép pixelszámai
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ség függvényében egy-egy kristályban 5000–50 000 
ezüstatom válik ki, ezzel létrejön a látens negatív kép. 
Az előhívás során a kivált ezüstatomok száma minden 
ilyen gócban 10–100 milliószorosára növekszik, a kép 
láthatóvá válik. A kristályban maradt ezüst ionokat a 
fixálás távolítja el a zselatinból. Szárítás után a negatív 
használatba vehető, róla pozitív papírkép nagyítható. 
A zselatinrétegben lévő ezüst-bromid kristályokat az 
5. ábra szemlélteti.

A zselatinban lévő ezüst-bromid kristályok mérete, 
alakja kissé változó, elrendezésük is szabálytalan. Egy 
kristályszemcse tekinthető az analóg kép pixelének, 
képpontjának. Méretük olyan kicsi, hogy a kisfilmes 
gépek 36×24 mm-es felületén valamivel több mint 20 
millió van belőlük. Vagyis az analóg kisfilmes gépek 
pixelszáma 20 Mp körüli érték, ami kb. kétszerese a 
még megfizethető árú (200 000 Ft) legjobb digitális 
gépekének. Könnyen kiszámítható, hogy a profi fo-
tósok 12×9 cm-es diáinak pixelszáma mintegy 250 
Mp, ami messze meghaladja a legjobb, profi digitális 
gépek (7 000 000 Ft) képeinek kb. 40 Mp-es képpont 
számát. Az analóg képalkotás tehát még 2–6-szor jobb 
minőségű, nagyobb pixelszámú képeket produkál di-
gitális technológiát alkalmazó társánál. Nem véletlen, 
hogy pl. a jó minőségű divatfotók még mindig analóg 
módon, diákra készülnek.

A pixel mérete, a felbontás fogalma

A pixelszám és a kép oldalarányának ismeretében 
– mint azt az előbb láttuk – meghatározható a digitális 
kép pixeloszlopainak és -sorainak száma. A kép tényle-
ges méretének kiszámításához tudnunk kell még egy 
pixel méretét, a képpont négyzetének oldalhosszát. 
Sajnos a pixelek mérete nehezen megjegyezhető, sok 
számjegyből álló tizedestört, a leggyakrabban előfor-
duló értékek: 0,352778, 0,264583, valamint 0,169333, 
0,127000, illetve 0,084667 és 0,063500 mm. Az ember 
már csak olyan, hogy jobban szereti kis egész számokat 
mint a sokjegyű tizedestörteket. A pixel mérete helyett 
éppen ezért vezették be a felbontás fogalmát. A fel-
bontás megmondja, hogy egységnyi hosszon (inch) 
hány pixel, képpont (dot) fér el. Mivel a számítógép 
Amerikából származik, az egységnyi hossz az inch 
lett, így a felbontás mértékegysége a dot per inch, 
azaz dpi. Használják még a pixel per inch, azaz ppi 
mértékegységet is, jelentése ugyanaz mint a dpi-é. 
A nyomdászok használják a dpc (dot per centiméter) 
vagy ppc (pixel per centiméter) értékeket, amit 2,54-
gyel szorozva kapjuk a dpi, illetve ppi értékeket. Egy 
inc ugyanis 2,54 cm. A 72 dpi felbontású kép pixeleinek 
mérete akkora, hogy egy inch hosszúságon 72 darab 
fér el belőlük. Másképp fogalmazva a 72 dpi felbontású 

5. ábra Ezüst-bromid kristályok elhelyezkedése  
a film zselatinrétegében

2. táblázat Képek felhasználási területe,  
felbontása, pixelmérete

Kép felhasználási Felbontása Pixel mérete
területe dpi mm
Képernyő 72 – 96 0,352778 – 0,264583
Nyomtatás 150 – 200 0,169333 – 0,127000
Nyomda 300 – 400 0,084667– 0,063500

3. táblázat Képméretek eltérő oldalarányok és felbontások, felhasználási területek esetén

           Kép mérete (cm) eltérő felbontásoknál, felhasználási területeknél
Kép neve oldalaránya pixelszáma 72 dpi 96 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi
   képernyő képernyő lézernyomt. tintasugaras nyomda csúcs nyo
6 Mp digitális 3 : 2 3072×2048 108×72 81×54 52×35 39×26 26×18 19,5×13
6 Mp digitális 4 : 3 2896×2178 102×77 77×57 49×37 37×28 24,5×18,4 18,4×13,8
6 Mp digitális 16 : 10 3173×1983 112×70 84×52 54×33,6 40×25 27×16,8 20,1×12,6
6 Mp digitális 16 : 9 3344×1882 118×66 88×50 56,6×32 42,5×23,8 28,3×18,9 21,2×11,9
Sz.g. monitor 16 : 10 1920×1200 67,7×42,3 50,8×31,8 32,5×20,3 24,4×15,2 16,2×10,2 12,2×7,6
Sz.g. monitor 16 : 10 1344×840 47,4×29,6 35,6×22,2 22,7×14,2 17,1×10,7 11,4×7,1 8,7×5,4
Sz.g. monitor 4 : 3 1280×1024 45,1×33,9 33,9×25,4 21,7×16,3 16,3×12,2 10,8×8,1 8,1×6,1
Sz.g. monitor 4 : 3 1024×768 36,1×27,1 27,1×20,0 17,3×13,0 13,0×9,8 8,7×6,5 6,5×4,9
Digit. videó 4 : 3 1152×864 40,6×30,5 30,5×22,9 19,5×14,6 14,6×11,0 9,8×7,3 7,3×5,5
Digit. videó 4 : 3 640×480 22,6×16,9 16,9×12,7 10,8×8,1 8,1×6,1 5,4×4,1 4,0×3,0
Analóg videó 4 : 3 768×576 27,1×20,3 20,3×15,2 13,0×9,8 9,8×7,3 6,5×4,9 4,9×3,6
VHS videó 4 : 3 384×288 13,5×10,2 10,2×7,6 6,5×4,9 4,9×3,7 3,3×2,4 2,4×1,8
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digitális kép pixeleiből 72 darabot kell egymás mellé 
raknunk, hogy hosszúságuk éppen egy inch legyen. 
Minél nagyobb egy kép felbontása, annál kisebb a 
képet alkotó pixelek mérete!

Kép felbontása képernyőre, nyomtatóra, nyomdára
Mivel egy inch éppen 72 pontból áll, ezért a 72 dpi 
felbontású kép pixelét adó négyzet oldalhossza ép-
pen egy pont (dot). Nem véletlen, hogy ezt a felbon-
tást választották a számítógépek monitoraihoz. Az 
ezredfordulóig 72 dpi volt a számítógépes monitorok 
standard felbontása. A 72 dpi felbontású kép egy pi-
xelének méretét megkapjuk, ha az egy inchet osztjuk 
72-vel. Mivel 1 inch = 25,4 mm, ezért a pixel mérete 
25,4 / 72 = 0,352778 mm. Az újabb monitoraink már 
96 dpi felbontásúak, pixelméretük 25,4 / 96 = 0,264583 
mm. Amennyiben egy kép a képernyőn éli majd életét 
– háttérkép lesz, vagy PowerPoint bemutató diájába 
illesztjük be, netán honlapon szerepel majd –, úgy 
elegendő, ha felbontását 72 vagy 96 dpi-re választjuk.

Amennyiben a képernyőn jól mutató 72 vagy 96 
dpi felbontású képünket fekete-fehér lézer-, netán 
színes tintasugaras nyomtatónkon kinyomtatjuk, úgy 
elcsodálkozunk az eredményen. Ugyanis a nyomat 
egyáltalán nem lesz jó minőségű. A képernyőn éles, 
határozott látványt nyújtó kép a nyomaton életlen, 
elmosódott lesz. Az ok a kép elégtelen felbontása. A jó 
minőségű fekete-fehér lézernyomtatáshoz 150, a színes 
tintasugaras nyomtatóhoz pedig 200 dpi felbontású 
kép szükséges. Nagyobb felbontás esetén a nyomat 
minősége nem javul. A 150 dpi felbontású kép egy 
pixelének mérete 25,4 / 150 = 0,169333 mm, a 200 
dpi-s képé pedig 25,4 / 200 = 0,127000 mm.

Amennyiben a képünk egy nyomdában készülő 
kiadvány oldalán díszeleg majd, úgy a jó minőség 

eléréséhez még a fenti felbontások sem elegendők. 
A kézben tartva olvasott, jó minőségű nyomdai kiad-
ványok képeinek felbontása 300, a csúcs minőségűek 
képei pedig 400 dpi felbontásúak. A képek felbontá-
sát tovább növelve a nyomat minősége nem javul. 
A 300 dpi felbontású kép pixelmérete 25,4 / 300 = 
0,084667 mm, a 400 dpi felbontású képeké pedig 25,4 / 
400 = 0,063500 mm. A 2. táblázat az egyes felhasználási 
területekhez szükséges felbontásokat foglalja össze, 
megadva a pixelméreteket is. Az előzőekben megadott 
felbontások a kép felhasználási méretére vonatkoznak. 
Tehát, ha képünket 20×15 cm-es méretben, színes 
tintasugaras nyomtatón szeretnénk kinyomtatni, akkor 
a 20×15 cm-es kép felbontása legyen 200 dpi.

A Pixelszám címszó alatt megnéztük, hogy egy 6 
Mp-es digitális fénykép különböző oldalarányok ese-
tén hány pixeloszlopból és pixelsorból áll. Ugyanitt 
megvizsgáltuk a számítógépes monitorok, a digitális 
és analóg videóképek, valamint a tévé képernyőjének 
pixelszáma mellett a képet alkotó pixeloszlopok és 
sorok számát is. Most, a felbontás fogalmának ismere-
tében már tudjuk, hogy ugyanaz a kép egyre növekvő 
felbontás mellett egyre kisebb méretű lesz. Egy kép 
képernyőn történő megjelenése 72–96 dpi felbontást 
igényel. A lézernyomtatáshoz 150, a színes tintasuga-
ras nyomtatáshoz 200 dpi felbontású kép szükséges. 
A nyomdai munka 300 dpi felbontású képeket használ, 
míg a csúcs minőségű nyomda ezt is megfejeli, ott 400 
dpi a képek felbontása a felhasználási méretben. A 3. 
táblázat azt mutatja be, hogy a különböző képek mére-
te hogyan változik a felbontás növekedésével. A közölt 
méretek a legnagyobbak, amelyek az adott képből az 
adott felbontás mellett kihozhatók. Külön felhívnám 
a figyelmet az analóg és digitális videóképek, illetve a 
TV képernyőkép kis pixelszámára, és az ebből adódó 

6. ábra Kép átméretezése állandó pixelszámmal
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sajnálatosan kicsi maximális méretére nyomtatás és 
nyomdai felhasználás esetén! Videóról és tévéről vett 
állóképeket senki se akarja nagy méretben nyomtatni, 
illetve nyomdai munkához felhasználni!

Lineáris nagyítás, a szkenner fizikai felbontása

A látványt a digitális fényképezőgéppel az exponálás 
pillanatában digitalizáljuk. A film helyén a pixelszámnak 
megfelelő számú, az oldalaránynak megfelelő sor-osz-
lop elrendezésű CCD elem van. A CCD (Charge Coupled 
Device) olyan töltéscsatolásos eszköz, amely egyrészt 
színszűrőkkel külön érzékenyíthető a spektrum vörös, 
zöld és kék tartományára, másrészt a ráeső fényáram 
erősségének függvényében, azzal arányosan töltést 
(fölös elektronokat) generál, amely töltés a CCD elem 
kiolvasásakor a mennyiségével arányos elektromos 
feszültséget hoz létre. A CCD maximális telítődésekor 
mintegy egymillió elektront tárol. Az már kvantálás 
kérdése, hogy ezt a mennyiséget hány részre osztjuk 
kiolvasáskor. A szokásos 256 részre osztás 8 bites szín-
mélységet eredményez. A digitális fényképezőgép a 
képet 72 dpi felbontásban menti el.

A szkennerek aktív eleme ugyanaz a CCD ami a digi-
tális fényképezőgépekben is megtalálható. Csakhogy 
itt három sor van belőlük, egy-egy sor színszűrőkkel a 
vörös, a zöld és a kék színtartományra érzékenyített. 
Kiolvasásukkor a kvantálás a szkenner típusától függő-
en 10–12–16 bit színmélységű, ami 1024, 4096, illetve 
65536 árnyalatot jelent színenként. A CCD kisméretű 
elem, sok elfér belőlük egy inchben. A szkennerek ke-
resztirányú felbontását éppen az egy inchre jutó CCD 
elemek száma adja meg. Ez az érték 1200–2400 dpi 
között mozog. A hosszirányú felbontást az egyenáramú 
léptetőmotor egy lépése adja, amit a keresztirányú 
felbontáshoz igazítanak. Vagy azzal megegyező felbon-
tást ad, vagy annak kétszeresét. Ezek az értékek adják 
a szkenner fizikai felbontását. Így fordulhat elő, hogy 
az egyik szkenner fizikai felbontása 2400×2400, míg a 
másiké 1200×2400 dpi. Utóbbi esetben az 1200 dpi-t 
a CCD elemek adják, a 2400-at pedig a léptetőmotor. 
Négyzet alakú pixelekhez csak az 1200 dpi vehető figye-
lembe, ekkor a léptetőmotor minden sornál kettőt lép. 
Lineáris interpolációval a szkennelőprogramok 9600 
dpi felbontást is feltüntetnek, ez azonban komolytalan 
érték, a jó minőség érdekében a fizikai felbontás fölé 
menni nem szabad!

Miért van szükségünk ilyen nagy felbontásokra, ha 
a legjobb minőségű nyomdai munkához is csak 400 
dpi felbontású képek kellenek? A válasz a kép eredeti 
és felhasználási méretének különbözőségében rejlik. 
Gyakran kell a képeredetiket nagyítanunk, hogy meg-

kapjuk felhasználási méretüket. A nagyításhoz pedig 
nagyobb felbontás szükséges. Láttuk, hogy az analóg 
fényképek, diák felbontása kb. 4000 dpi, ami a legjobb 
minőségű munkához szükséges felbontásnak épp a 
tízszerese. Ez azt jelenti, hogy az analóg képeredeti 
lineárisan a tízszeresére nagyítható, és még így is jó 
minőségű, felbontású lesz. Biztonsági okokból azonban 
maximum nyolcszorosra szoktuk nagyítani a diákat, 
fényképeket.

Egy jó minőségű, 12×9 cm-es analóg fotó 3×4 
cm-es részletét szeretnénk hatszoros nagyításban, 
18×24 cm-es méretben, 400 dpi felbontásban fel-
használni. Szkennerünk fizikai felbontása 2400 dpi. 
Mi a teendőnk? A felhasználási méret felbontását (400 
dpi) szorozzuk meg a lineáris nagyítás (6) értékével. 
A kapott 2400 dpi felbontásban kell beszkennelnünk 
a képrészletet. Szkennerünk erre még éppen képes. 
Amennyiben hétszeres, vagy annál is nagyobb nagyí-
tásra lenne szükségünk, a feladatot ezzel a szkennerrel 
nem oldhatnánk meg. 

Általánosan igaz, hogy már a képeredeti digitalizá-
lása előtt ismernünk kell a felhasználási célt (képernyő, 
nyomtatás, nyomda), illetve a kép(részlet) felhasználási 
méretét. A cél megadja a felhasználási méret felbon-
tását, a felhasználási és eredeti méret hányadosa pe-
dig a szükséges nagyítást. A két érték szorzata adja a 
szkennelési felbontást. Amennyiben ez nem nagyobb 
mint szkennerünk fizikai felbontása, úgy a digitalizálást 
elvégezhetjük. Ellenkező esetben keressünk egy olyan 
nagy felbontású szkennert, amelynek képességeit a 
feladat nem haladja meg.

A kép átméretezése állandó pixelszámmal

Az előző példában egy 12×9 cm-es fekvő állású analóg 
fotó 3×4 cm-es, álló részletét szerettük volna hatszoros 
nagyításban, 18×24 cm-es méretben, 400 dpi felbon-
tásban felhasználni. A 400 dpi felbontás és a hatszoros 
nagyítás szorzata adta a 2400 dpi szkennelési felbon-
tást, amelyre szkennerünk még éppen alkalmas volt. 
A 2400 dpi felbontásban beszkennelt képrészlet mérete 
még 3×4 cm, de a felbontása óriási. Pixelei rettentő kis-
méretűek, hiszen 2400 darab fér el belőlük egy inchben. 
Nagyítsuk fel a pixelek méretét hatszorosukra, ekkor a 
kép mérete is hatszorosára, a kívánt 18×24 cm-re nő, 
a kép felbontása viszont 400 dpi-re esik vissza, hiszen 
a hatszoros méretűre nagyított pixelekből már csak 
400 fér el egy inchben, ahogy azt a 6. ábra mutatja.

A képek ilyen módszerrel történő átméretezése a 
helyes eljárás, mert így minden, a felhasználási méret-
ben közölt pixel a digitalizálás során az eredeti képről 
vett adat. Az átméretezés mikéntje programfüggő, de 
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egyszerű művelet. Fontos! Az állandó pixelszámú átmé-
retezéshez a digitalizálás megkezdése előtt tudnunk 
kell a felhasználási területet, a nagyítás mértékét, és 
természetesen a nagyítandó részletet.

A kép átméretezése változó pixelszámmal, 
életlenedés

Sajnos az amatőrök, olykor a profik is a rossz módszert, 
a pixelszám megváltoztatásával (nagyításkor növe-
lés, kicsinyítéskor csökkentés) történő átméretezést 
használják. Ilyen esetekben legtöbbször már létezik a 
kép digitális változata, csak a mérete vagy felbontása 
– esetleg mindkettő – nem a kívánt értékű.

Nézzünk egy példát. Leendő főiskolai hallgatókról 
a gólyatáborban digitális fényképezőgéppel csoport-
kép készült, amelyet e-mailhez csatolva mindenki 
megkapott. Hallgatónknak este jut eszébe, hogy 
másnap reggel a beiratkozásnál egy 3×4 cm-es arc-
képet kell leadnia. Megkeresi a csoportképet, kivágja 
belőle a fejét 3:4 oldalaránnyal, majd felnagyítja az 
egészet a kívánt méretre és a jó minőségű tintasugaras 
nyomtatáshoz szükséges 200 dpi felbontásra. Tegyük 
fel, hogy a csoportképről kivágott fej magassága 200 
dpi felbontásban 1 cm, szélessége pedig 0,75 cm volt. 
Így a kívánt mérethez négyszeres lineáris nagyítás 
szükséges. Ehhez a számítógépnek egy csomó pixelt 
kell beszúrnia a digitális képen eredetileg meglévők 
közé. A beszúrt pixelek színét, árnyalatát az eredetileg 
meglévőkéből átlagszámítással (súlyozott matemati-
kai közép, lineáris interpoláció) számítja ki a program. 
Az eredmény a kép nagymértékű homályosodása, 
életlenedése lesz. A 7. ábra egy pixelbeszúrásos, 
négyszeres nagyítás első lépésének néhány pixeles 
részletét szemlélteti.

Az ábrán jól látszik, hogy a nagyítás során minden 
egyes, az eredeti képről vett pixel mellé 15 pixel színét, 
árnyalatát kell kiszámítania a számítógépnek, s ezek 
meghatározásához csak a meglehetősen ritkán elhe-
lyezkedő eredeti pixelek adataiból indulhat ki. Pixel 
beszúrással történő négyszeres lineáris nagyításnál 
16 pixelből egy az eredeti képről vett adat, 15 pedig 

számított érték. Nem csoda hát, ha az így nagyított kép 
az eredetinél életlenebb, homályosabb lesz.

Szemünk felbontása, a kép szétesése pixelekre

Rajzoljunk egy papírlapra két, 1 mm vastagságú, pár-
huzamos fekete vonalat úgy, hogy közöttük is 1 mm 
fehér sáv maradjon. Kezünkben tartva a papírt, élesen 
különállónak látjuk a párhuzamosokat. Kérjünk meg 
valakit, hogy szemmagasságban, függőlegesen tartva 
a lapot, lassan vigye egyre távolabb tőlünk. Néhány 
méter távolságból már csak egy vonalat látunk. Ismé-
teljük meg a kísérletet most egy fehér papírra rajzolt 
1 mm élhosszúságú fekete négyzettel. Szemünktől 
távolítva a lapot egyszer csak nem látjuk a négyzetet. 
A négyzet eltűnésének távolsága kisebb a vonalak 
összeolvadási távolságánál.

Kísérletünket pontosan mért körülmények között, 
sok kísérleti alannyal elvégezve a kutatók azt az ered-
ményt kapták, hogy a két vonalat addig látjuk külön-
állónak, illetve a pontot is addig látjuk, amíg a képre 
való rálátásunk nagyobb egy szögpercnél (a szögperc 
az egy fok hatvanad része), ahogy az a 8. ábrán látható. 
Az egy szögperc érzékeltetéséhez képzeljünk el egy 
2 m hosszú vízszintes szakaszt. Ennek egyik végében 
állítsunk rá egy 0,6 mm hosszú merőleges szakaszt. 
Rajzoljuk meg a derékszögű háromszög átfogóját, a 
háromszög legkisebb szöge kb. egy szögperc.

Természetesen a különböző korú embereknél ez 
az érték eltérő, a közölt adat az egészséges szemű 
embereknél mért értékek átlaga. A szögpercben mért 
érték azért jó, mert nem függ a vizsgált alakzat mé-
retétől, alakjától.

Amennyiben ezt az egy szögperces ívet az átlagos 
olvasási távolságra (kb. 33 cm, egyharmad méter) ve-
títjük ki, úgy meghatározhatjuk, hogy mekkora az a 
legkisebb méret, amit ilyen távolságból még látunk, 
észreveszünk. Az eredmény 0,1 mm! Vagyis az átla-
gosan jó szemű ember az olvasási távolságban ke-
zében tartott fehér papírlapon még észreveszi a 0,1 
mm élhosszúságú fekete pixelt. Hangsúlyozom: az 
átlagosan jó szemű ember! Ugyanis szemünk nemcsak 

7. ábra Négyszeres nagyítás pixelek beszúrásával 8. ábra A láthatóság feltétele

1 szögperc

1 szögperc
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a korral romlik, hanem nap közben is fárad, felbontása 
csökken. A sas szemű fiatalok egy amerikai felmérés 
tanúsága szerint még a 0,08 mm élhosszú fekete négy-
zetet is meglátják a fehér lapon, pusztán rápillantva a 
papírra. Ugyanakkor a hatvan év körüli, szemüveget 
viselő emberek olykor még a 0,2 mm oldalhosszú 
fekete négyzetet sem veszik észre olvasószemüvegük 
használata mellett.

A 0,1 mm-es élhosszúságú pixelt tehát még látjuk. Az 
egy inchben (25,4 mm) a 0,1 mm-es pixelekből éppen 
254 darab fér el (25,4 / 0,1 = 254), azaz szemünk átlagos 
felbontása 254 dpi. A 254 dpi alatti felbontású pixelek oly 
nagyok, hogy azokat olvasási távolságból még egyenként 
látjuk. A számítógépes monitorok felbontása 72–96 dpi, 
pixelméretük 0,352778 és 0,264583 mm közötti érték, 
természetes hát, hogy ezeket a pixeleket még külön-külön 
látjuk. A 254 dpi felbontás feletti pixelek mérete már 0,1 
mm alatt van. Nem véletlen, hogy az első lézernyomta-
tók megjelenésekor (1985) felbontásukat 300 dpi-nek 
választották, ugyanis ezek 0,084667 mm-es pixelmérete 
a nagyon jó szemű fiatalok szemének felbontási határa 
körül van, az emberek döntő többsége ekkora pixeleket 
olvasási távolságból már nem vesz észre.

A nyomtatott betűk is pixelekből állnak, csakhogy 
ezek mérete a mai nyomtatók 600–1200 dpi felbontása 
mellett már messze a láthatóság határa alatt van, érté-
kük 0,042333 és 0,021167 mm között mozog. Éppen 
ezért a betűk görbe vonalait szép íveltnek látjuk, pedig 
azok is a pixelek élhosszának megfelelő vízszintes és 
függőleges egyenes darabkákból épülnek fel.

A monitoron látjuk egy fekete színű, 45 fokos ferde 
egyenes vonalának lépcsőit, hisz pixelei 72 dpi felbon-
tásúak, 600 dpi-s lézernyomtatón kinyomtatva egyene-
sünk azonban szép, sima vonalú lesz, hisz a nyomtató 
kb. 0,04 mm-es lépcsőit már nem látjuk. A nyomda még 
nagyobb felbontással dolgozik (2400, 2540 dpi), itt a 
pixelméret már csak kb. 0,01 mm. A 9. ábra egy 45 fokos 
szakaszt mutat be különböző felbontásokban. A pixelek 

alkotta lépcsők jól megfigyelhetők. Az ábra az egyes 
felbontásokhoz tartozó pixelméreteket is mutatja.

A 10. ábrán egy színes képrészleten látjuk vagy 
nem látjuk a különálló pixeleket. Ha egy kép pixe-
lei szabad szemmel külön-külön láthatók, akkor azt 
mondjuk, hogy a kép pixelekre esett szét. A képek 
szétesését mindenképpen kerüljük el, hacsak nem a 
jelenség bemutatása a célunk, vagy grafikai hatásként 
alkalmazzuk azt.

A 11. ábrán mindenki lemérheti szeme felbontá-
sát. Azt kell megnéznie – a lapot a szemétől olvasási 
távolságban (kb. 33 cm) tartva –, hogy balról jobbra 
haladva az ábra derékszögű trapézai közül hánynál látja 
lépcsősnek a ferde oldalt. Ugyanis a ferde oldalak balról 
jobbra haladva rendre 0,2–0,15–0,1–0,09–0,08–0,07 és 
0,06 mm élhosszúságú pixelekből épülnek fel. A kis 
ábrákat befoglaló téglalapok bal felső sarkaiban a 
45 fokos lépcsőket alkotó pixelekből egy-egy darab 
látható. Természetesen ezeket a pixeleket könnyebb 
észrevenni mint a lépcsőket egyértelműen beazonosí-
tani. Nagyító használata mellett a pixelek jól láthatók.

A 9., 10. és 11. ábra csak akkor működik, ha nyom-
daterméket tart a kezében az olvasó. Az internetről 
leszedett PDF fájl képernyőn tanulmányozott ábrái nem 
működnek, hisz ott minden a képernyő nagyításának 
mértékétől függ. A PDF fájlt 1200 dpi-s lézernyomtatón 
kinyomtatva már közelítően jó látványt kapunk. Igaz, 
ez a lap még csak fele felbontású lesz a nyomdatermék 
2400 dpi-jéhez képest. A PDF fájl tintasugaras nyomta-
tóval történő nyomtatásakor a 11. ábra nem működik, 
mert a nyomtató az EPS formátum vektoros rajzának 
csak a 72 dpi-s nézőképét nyomtatja ki.

9. ábra Eltérő felbontások pixelei alkotta lépcsők

10. ábra A kép szétesése pixelekre11. ábra Szemünk felbontásának mérése
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Este, éjjel, kevés fény mellett nem látunk színeket, 
csak világosabb vagy sötétebb szürkéket érzékelünk. 
A legvilágosabb szürke a fehér, a legsötétebb a feke-
te. Vajon hány szürkét, hány szürkeárnyalatot tudunk 
megkülönböztetni e két szélső érték között?

Napközben, kellő megvilágítás mellett színesben 
látjuk a világot. Tobzódunk a színek kavalkádjában. 
Elénk tárul a vörösek, narancsok, sárgák, zöldek, kékek, 
ibolyák végtelen sokasága. Felvetődik a kérdés: végül 
is hány szín van a természetben? Mennyit jelenít meg 
ebből számítógépünk monitora, színes tintasugaras 
nyomtatónk, avagy hány darab színt tud kinyomtatni 
a nyomda? Szemünk, agyunk hány szín megkülönböz-
tetésére képes?

Az előző részben néhány alapfogalom tisztázása 
után válaszoltunk az első kérdésre, a pixel méretét 
jártuk körül, többek között megállapítva, hogy szemünk 
átlagos felbontása olvasási távolságban 0,1 mm, ami 
254 dpi-nek felel meg.

Most azt nézzük meg, hogy a digitális kép pixelei 
milyen színűek lehetnek, ugyanis a képpontok által 
felvehető színek halmaza határozza meg a kép színterét, 
amit egyszerűen képmódnak is mondanak.

VONALAS (LINE ART, BITMAP) SZÍNTÉR

A legegyszerűbb, a képet alkotó pixelek mindössze 
két színértéket vehetnek fel. A fehér a háttér, a pa-
pír színe, a fekete pedig a kép, az ábra, a rajz színe. 
A színtér elnevezése onnan ered, hogy a legtöbb ilyen 
színterű kép vonalakból álló műszaki vagy művészi 
rajz. A rajz vonalak mellett foltokból is építkezhet, de 
a foltok belseje is egyöntetű fekete. A lényeg, hogy 
árnyalatok nincsenek, a képet alkotó pixelek feketék, 
a papír pedig fehér színű. Példát a 12. ábra ad.

A fehér papírszín felcserélhető bármely más szín-
nel: mindenki látott már például világoskék papírra 
nyomott fekete ábrát. Ugyanakkor a rajz színe is tet-
szőleges lehet, példa rá egy fehér papírra nyomott 
meggypiros színű embléma. Végső esetben a háttér 
az egyik, az ábra a másik szín.

Általánosan igaz, hogy a vonalas színterű kép 
mindössze két színt tartalmaz, az egyik a háttér, a 
másik a rajz színe. Az esetek többségében a háttér 
fehér, a rajz pedig fekete színű.

Kódoláskor a háttér színű pixel 0, a rajz színű pedig 
1-es kódot kap. Így aztán a vonalas színterű kép min-
den egyes pixele egy biten tárolható, azaz a digitális 
bitmap kép viszonylag kis helyen elfér a háttértáron.

Szabadkézzel készült vonalas módú művészi rajzok 
(például bélyeghez), illetve a körzővel, vonalzóval szer-
kesztett műszaki ábrák általában négy-ötszörös nagyítás-
ban készülnek, hogy digitalizálás után visszakicsinyítve 
őket eltüntessük a rajzi elemek széleinek kisméretű egye-
netlenségeit. Ilyenkor ügyelnünk kell a vonalvastagságok, 
vonalközök, betűméretek nagyításnak megfelelő meg-
választására. Digitalizáláskor a szkenner vagy a nyomtató 
fizikai felbontásával dolgozzunk, hisz még így is kicsi lesz 
a kép háttértár igénye az egy pixel egy bit egyezés miatt.

SZÜRKEÁRNYALATOS (GRAYSCALE) SZÍNTÉR

Az ilyen képeket a köznyelv fekete-fehér fotóknak ne-
vezi. Itt a tiszta fehér és fekete mellett az egyes pixelek 

Színek

12. ábra Vonalas színterű elektromos kapcsolás rajza,  
építészeti rajz részlete, monogram, illetve linóleummetszet
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a szürke különböző árnyalatait is felvehetik. Amíg egy 
analóg fotón a szürke nagyon sok árnyalata megjelenik, 
addig digitális társán a két szélső értéket – a fehéret és 
a feketét – is beleértve maximum 256 = 28 árnyalat ta-
lálható. Éppen a nyolcas hatványkitevő miatt mondják 
az ilyen képeket 8 bites színmélységűnek. Ugyanis a 
digitális szürkeárnyalatos kép bármely pixele által fel-
vehető 256 árnyalat éppen nyolc biten, azaz egy bájton 
tárolható. Ez azt jelenti, hogy egy szürkeárnyalatos kép 
tárolásához nyolcszor akkora tárhely kell mint az azonos 
pixelszámú vonalas társához. Más szóval, ha egy vo-
nalas digitális képet szürkeárnyalatossá konvertálunk, 
attól pixelei még feketék, illetve fehérek maradnak, 
viszont tárolásához nyolcszor akkora tárhely kell mint 
a konvertálás előtt. Igaz, innét kezdve lehetőségünk 
lesz szürke árnyalatú képpontok létrehozására. A 13. 
ábra csak 100 árnyalatot mutat a lehetséges 256-ból. 
Pontosabban csak mutatna, ha a nyomda képes lenne 
mindegyik megjelenítésére. Ugyanis a hagyományos 
ofszet technológia (PostsScript fájlból film, majd arról 
nyomóforma) esetén az alsó 5%-nyi világos tónus 
általában elvész, mindegyik fehér lesz. A felső 10–15%-
nyi sötét tónus pedig a pontterülés, a kisméretű üres 
rácsterületek becsukódása, valamint szemünk sötét 
tartományra vonatkozó rossz megkülönböztető ké-

pessége miatt látszik azonos tónusúnak. A CTP tech-
nológia (a fájlból közvetlenül készül a nyomóforma) 
főként a világos tónusoknál segít valamennyit, azonban 
ennek az ábrának igazi szépségét az az olvasó élvezi, 
aki a PDF változatot nézi monitoron. Ott valamennyi 
tónus jól kivehető.

Reflexió, transzmisszió, opacitás, denzitás

A képek világos árnyalatú részeiről több fény jut a 
szemünkbe mint a sötétekről. A fekete szín éppen 
a fény hiányát jelenti. Az eltérő szürkeárnyalatok 
pontos meghatározásához meg kell ismerkednünk 
néhány fogalommal.

A kép minden pixelére a megvilágítás következtében 
beérkezik valamennyi fénymennyiség. Ebből a pixel szür-
ke értékének megfelelően valamennyit elnyel, a többit 
pedig visszaveri, ha nem átlátszó hordozóról (papírkép), 
illetve átengedi, amennyiben átlátszó hordozóról (film-
negatív, dia) van szó. A világos árnyalatú pixelek több, 
a sötétek kevesebb fénymennyiséget vernek vissza, 
engednek át, ahogy azt a 14. ábra mutatja.

Reflexió ( jele R) az átlátszatlan hordozójú kép 
adott pixeléről visszavert, és az oda beérkező fény-

13. ábra Szürkék 1%-os lépcsője
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mennyiség hányadosa. Transzmisszió ( jele T) az át-
látszó hordozójú kép adott pixelén átengedett, és az 
oda beérkező fénymennyiség hányadosa. Mindkét 
mennyiség a pixel szürkeértékét méri. Meghatáro-
zásukhoz meg kell mérnünk a pixelre beérkező, és 
onnan távozó fénymennyiséget. A beérkező fény-
mennyiség a kép minden pixelére azonos (egységes 
megvilágítás), csak a visszavert vagy átengedett 
fénymennyiség változik attól függően, hogy világo-
sabb vagy sötétebb képrészletet, pixelt vizsgálunk.

Definíciójuk következtében a reflexió és a transz-
misszió számszerű értéke is nulla és egy közé eső 
tizedestört. Jelölje Be a beérkező, Ki pedig a visszavert 
vagy áteresztett fénymennyiséget. Felírható tehát, hogy

R = Ki / Be  és  T = Ki / Be,  illetve  0 ≤ R ≤ 1  és  0 ≤ T ≤ 1.
Nézzük először a két szélső értéket. A reflexió vagy 

transzmisszió csak olyan pixel esetén lesz egy, amely a 
ráeső összes fényt visszaveri, illetve átengedi. Ez lenne 
az abszolút fehér (átlátszó) képpont. A valóságban 
ilyen pixel nincs, de mint egyik elméleti szélső érték 
létezik. R vagy T olyan pixelnél lesz nulla, amely az 
összes ráeső fényt elnyeli, abból semmit sem ver visz-
sza, illetve enged át. Ez az abszolút fekete képpont. 
A valóságban ilyen pixel sincs, csak elméleti szélső 
értékként számolunk vele.

Minél nagyobb R vagy T értéke, minél jobban közelít 
az egyhez, annál világosabb az adott képpont. A nullá-
hoz közelítő reflexió (R) vagy transzmisszió (T) értékek 
viszont egyre sötétebb, feketébb pixelről árulkodnak. 
A gyakorlatban az a baj, hogy nehezen jegyezzük meg 
az R=0,371852 vagy a T=0,869371 értékeket. Ráadásul 
a reflexió és a transzmisszió mindegyike a képpont 
szürkeértékét méri, csak az egyik a visszavert, a másik 
az áteresztett fénymennyiséggel számol.

A fenti kényelmetlenségeket kiküszöbölendő vezet-
ték be az opacitás, fedettség fogalmát (jele O), amely 
definíciója szerint a pixel reflexiója vagy transzmissziója 
reciprokának egész része, azaz

O = [1 / R]  vagy  O = [1 / T],
ahol a szögletes zárójelpár az egészrész képzést jelen-
ti. A csak elméletben létező abszolút fehér képpont 
opacitása így 1, az ugyancsak elméleti abszolút feketéé 
pedig végtelen (∞) lesz. A definíció alapján látható, 
hogy a kis egész szám értékű opacitások (2–10) vi-
lágos, a nagy opacitás értékek (1000–10 000) pedig 
sötét pixeleket jelentenek. Gyakorlatilag mondhatjuk 
azt, hogy egy látványban, képen annyi árnyalat van, 
amennyi opacitás értékkel pixelei rendelkeznek. Ha 
egy kép legvilágosabb képpontjának opacitása 6, a 
legsötétebbé pedig 2850, akkor a kép maximum 2870 
mínusz 6, azaz 2864 szürkeárnyalattal rendelkezik, 
feltéve, hogy a közbülső árnyalatok mindegyike meg-
található a képen. A gyakorlatban egy pixel opacitása 
2 és 10 000 közé eső egész szám. Ennek a skálának az 
a hibája, hogy a kétszer, háromszor nagyobb opacitás 
értékek érzékeink szerint nem kétszer, háromszor olyan 
sötét pixeleket jelentenek.

Érzékeinkkel megegyező skálát a denzitás, feketedés 
fogalmának (jele D) bevezetésével kapunk. Definíció 
szerint egy pixel denzitása nem más mint opacitásának 
tízes alapú logaritmusa, azaz

D = lg O,  vagy ami ugyanaz  O = 10D.
A pixel denzitása ismét kis értékű tizedestört lesz, 

értéke kb. 0,3 és 4,0 közé esik.
A most tárgyalt négy fogalom jobb megértését 

segíti a 4. táblázat. A táblázat oszlopai balról jobbra 
haladva egyre sötétebb pixelek értékeit mutatják. Az 
első sorban az adott pixelre beérkező fénymennyi-

14 ábra Visszavert, illetve átengedett fénymennyiség a pixel szürke fokozatának megfelelően
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séget látjuk százalékosan. Ez minden pixelnél egy-
öntetűen100%, vagyis az összes pixelünkre azonos 
mennyiségű fény érkezik (egyenletes megvilágítás). 
A második sor az egyes pixelekről visszaverődő, illetve 
az átengedett fénymennyiséget mutatja százalékosan. 
Az egyre sötétedő pixelek nyilván egyre kevesebb 
fényt vernek vissza, illetve engednek át. A harmadik 
sorban az egyes pixelek előző két sorba beírt adataiból 
számított (R=Ki/Be és T=Ki/Be) reflexió vagy transzmisz-
szió értékeket találjuk meg. A negyedik sor az R vagy 
T értékek reciprokaként meghatározható opacitás 
értékeket mutatja. Az ötödik sorban az egyes pixelek 
denzitás értékeit találjuk meg. A hatodik sorban az 
egyes pixelek tónusait látjuk.

Az első oszlop a beeső fényt teljes mértékben 
visszaverő pixel adatait mutatja. Ilyen pixel csak elmé-
letben létezik, ez az abszolút fehér képpont. A második 
oszlop pixele a beérkező fénymennyiség felét veri 
vissza, ereszti át. Opacitása 2, denzitása 0,3010 – ez 
a vakítóan fehér pixel! Ilyen a frissen meszelt fehér 
fal látványa erős napsütésben. A harmadik oszlop 
pixele a beérkező fénymennyiség tizedét veri vissza, 
illetve engedi át, ezért opacitása 10, denzitása pedig 
1. Bármilyen meglepő, ez a pixel a 25%-os szürke. 
A negyedik oszlop pixele a beérkező fénynek csak 
1%-át, azaz század részét veri vissza, engedi át, így 
remissziója, illetve transzmissziója 0,01. Opacitása 
100, denzitása pedig 2. Ennek a pixelnek a tónusa 
félsötét, ez az 50%-os szürke pixel. Az ötödik oszlop-
ban vizsgált pixel a beérkező fénymennyiség 0,1%-át, 
azaz egy ezred részét veri vissza, engedi át, aminek 
következtében opacitása 1000, denzitása pedig 3, hisz 
tíznek a harmadik hatványa ezer (103=1000). Ez a 75%-
os szürke pixel. A hatodik oszlop pixele a beérkező 
fénymennyiség mindössze 0,01%-át, azaz egy tízezred 

részét veri vissza, engedi át, aminek következtében 
reflexiója, illetve transzmissziója 0,0001. Opacitása így 
10 000, denzitása pedig 4, hisz 104=10 000. Ez lesz a 
nagyon mély fekete pixel. Ilyen a tintasugaras nyom-
tatók matt papírra nyomott feketéje. A hetedik oszlop 
pixele a beérkező teljes fénymennyiséget elnyeli, 
abból semmit sem ver vissza, enged át. Ilyen pixel 
a gyakorlatban nincs, csak elméleti szélső értékként 
létezik, ez az abszolút fekete pixel.

Végezzük el a következő gondolatkísérletet. Legyen 
egy átlátszó fólián 25%-os, egy másikon pedig 50%-
os szürke tónusú foltunk. Tegyük egymás tetejére a 
két fóliát úgy, hogy foltjaink fedjék egymást. A józan 
ész azt mondja, hogy a két, egymás tetején lévő folt 
együtt 75%-os szürkét ad. A 25%-os szürke a beérkező 
fénymennyiség egytized részét engedi át, a többit 
elnyeli. Az 50%-os szürke folt a ráeső fény század részét 
engedi tovább. Utóbbira érkező fény az eredetinek 
tizede, továbbengedett század része pedig az eredeti 
fénymennyiség ezred része lesz. Ez pedig éppen a 
75%-os szürke tónusra jellemző érték.

Árnyalati terjedelem, poszterizáció

Egy képen mindig megkereshető a legsötétebb és a 
legvilágosabb tónusú képrészlet, pixel. Azt már képe 
válogatja, hogy a legsötétebb pixele mélyfekete-e, 
avagy csak sötét szürke, illetve legvilágosabb képpontja 
fehér-e vagy világos szürke árnyalatú. A kép árnyalati 
terjedelme nem más mint tónusértékeinek, árnyalatai-
nak száma. Értékét azonban közvetve határozzuk meg, 
mert műszerünk a képpontok denzitásának mérésére 
van. A denzitométerrel megmérhetjük egy képpont 
denzitását.

Beérkező
fénymennyiség 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Visszavert,
áteresztett 100% 50% 10% 1% 0,1% 0,01% 0%
fénymennyiség
Reflexió
R vagy T=Ki/Be 1 0,5 0,1 0,01 0,001 0,0001 0
transzmisszió
Opacitás
O=1/R, O=1/T 1 2 10 100 1000 10000 ∞
Denzitás
D=lgO 0 0,3010 1 2 3 4 ∞

Pixel abszolút vakító 25%-os 50%-os 75%-os mély abszolút
tónusa fehér fehér szürke szürke szürke fekete fekete

4. táblázat Pixelek reflexiója, transzmissziója, opacitása és denzitása
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Egy kép legsötétebb képpontjának denzitását Dmax, 
a legvilágosabbét Dmin jelöli. A kép denzitását (D) a

D = Dmax – Dmin

összefüggés adja, az árnyalati terjedelem (ÁT) az
ÁT = [10D]

képlettel számítható, ahol a szögletes zárójel az egész-
rész képzést jelöli.

Egy látványt diára, esetleg negatívra képeznek le, s 
erről papírképet készít a fotós. A diát vagy papírképet 
digitalizálják, szkennelik. A digitális kép kerül bele a 
kiadvány elektronikus fájljába, hogy aztán nyomdater-
mék részeként lásson napvilágot, vagy egyszerűen ott-
hon kinyomtassuk. A feldolgozási út során a látványtól 
a nyomatig a kép árnyalati terjedelme minden egyes 
lépéssel csökken.

Egy nyári napfényes látványban még mintegy 
10 000 árnyalat (nem szín!) van. Amikor a profi fotós 
ezt a látványt diára rögzíti, akkor az ott megjelenő 
árnyalatok száma már csak maximum 3200 lesz. Ha 
ugyanez a fotós kellő gondossággal filmnegatívra 
exponálja ezt a látványt, akkor a negatívon mindössze 
1600 árnyalatot figyelhetünk meg. Akár a diáról, akár 
a negatívról készítünk papírképet, azon az árnyalatok 
száma tovább csökken, ritkán éri el az ezret, inkább 800 
körül lesz. A diát, negatívot vagy a papírképet nyolc 
bites színmélységben digitalizálva a digitalizált fájl 
már csak maximum 256 árnyalatot tartalmaz. Ebből a 
nyomdai kivitelezés a legjobb esetben is csak mintegy 
190 árnyalatot jelenít meg. Ugyanakkor, ha digitalizált 
képünket otthoni tintasugaras vagy lézernyomtatón-
kon nyomtatjuk ki, akkor örülhetünk, ha a nyomaton 
100 árnyalat megjelenik, legtöbbször azonban nincs 
rajta több 65-nél. A fentieket a 15. ábra szemlélteti.

Digitalizáláskor a profik kézzel, az amatőrök pedig 
szkennerük automatikus beállítása alapján, a preview 

futam alatt mérik ki a kép legsötétebb és legvilágo-
sabb képpontjának denzitását. Amennyiben ez a két 
érték a fekete (Dmax=4) és a fehér (Dmin=0,3) – vagy 
hozzájuk nagyon közel esik –, úgy nincs probléma. 
A baj akkor kezdődik, amikor valaki Dmax=3, valamint 
Dmin=1, illetve ezekhez közeli értékeket mér. Az ilyen 
képeken ugyanis sem sötét, sem világos tónus nem 
található. Emlékezzünk: a hármas denzitás 75%-os, 
az egyes pedig 25%-os szürkét jelent! A profi még 
korrigálhat, hisz eltolhatja a fehér és a fekete pontot 
– megmondhatja szkennerének, hogy a 25%-os szür-
két fehérnek, a 75%-osat pedig feketének tekintse 
–, az amatőr azonban nem, szkennerének beállító 
tábláján nincs ilyen lehetőség. A profi szkenneres 
tehát növelheti a kis árnyalati terjedelemmel rendel-
kező kép árnyalatainak számát, az amatőr azonban 
nem. Utóbbi legfeljebb a digitalizálás után, a meg-
lévő kevés árnyalat széthúzásával, poszterizációval 
javíthat a képen.

A 16. ábrán hisztogramjával együtt látható há-
rom kép. A hisztogram azt mutatja, hogy az egyes 
tónusokból hány pixel található a képen. Az első kép 
teljes árnyalati terjedelemmel rendelkezik. A máso-
dikról hiányoznak a világos és a sötét tónusok, az 
árnyalatok száma kevesebb mint az első képen. Itt 
az árnyalatok a szürke skála két végéről hiányoznak. 
A harmadik kép pedig a második poszterizált válto-
zata. A meglévő kevés tónus széthúzása javít ugyan 
a képen (lesznek sötét és világos részletek), de az 
árnyalati terjedelem, a tónusok száma nem változik. 
Ennek következtében a hisztogram vonalassá válik, 
ami azt jelenti, hogy a képről továbbra is ugyanannyi 
tónus hiányzik mint az előbb, de a hiány most nagy-
jából egyenletesen oszlik el a teljes szürke skálán. 
A hisztogram érdekes alakja abból adódik, hogy a 

15. ábra Az árnyalati terjedelem csökkenése a látványtól a nyomatig
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hiányzó tónusok most egyenletesen oszlanak el és 
az adott hiányzó tónus pixeleinek számát a közvet-
len előtte lévő sötétebb tónus pixelszámához adja 
hozzá a program, természetesen megváltoztatva 
pixelek tónusát is.

Digitalizáláskor a képről a színmélységnek meg-
felelő számú árnyalattal rendelkező változat készül. 
Képfeldolgozó programjaink 8 bites színmélység-
gel dolgoznak, ezért digitalizáljuk képeinket 256 
árnyalatúra (28=256). A jobb szkennerek képesek 
a képeket 10, 12, 14 vagy akár 16 bites színmély-
séggel digitalizálni, ami rendre 1024, 4096, 16384, 
illetve 65 536 árnyalat megkülönböztetését teszi 
lehetővé, már ha az eredeti képen egyáltalán meg-
található ennyi árnyalat. A feldolgozáshoz azonban 
ezeket a képeket is 8 bites színmélységűre kell 
konvertálni. A nagyobb színmélységű digitalizá-
lás előnye az, hogy konvertáláskor a Photoshop 
programnak lehetősége van a sötét tónusokban 
egymástól távol lévő árnyalatokat választani, így 
ott is árnyalatgazdag lesz a digitalizált kép. Például 
egy fekete nadrág nem egységes fekete folt lesz, 
hanem látszódnak gyűrődései, netán észrevehető 
lesz kordbársony volta is.

Szemünk árnyalati érzékenysége

Az előző pontban szóba került az árnyalati terjedelem 
csökkenése a látványtól a nyomatig. Egy napfényes 
látványban mintegy 10 000 árnyalat van, ugyanakkor 
a róla készült és otthon kinyomtatott digitális képen 
jó esetben már csak 100. Mégis, ha alkalmunk van 
összehasonlítani az eredeti látványt a kinyomtatott 
képpel, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a kép 

alig veszített valamit a látvány árnyalatgazdagságából, 
pedig közben a 10 000 árnyalat 100-ra csökkent. Mi 
ennek az oka?

Az egyik ok az, hogy a látványban meglévő 10 000 
árnyalatot műszereink mutatják meg nekünk. Szemünk 
ugyanis csak mintegy 250 árnyalat megkülönböztetésére 
képes. Hiába a 10 000 árnyalat, mi mindössze kb. 250-et 
tudunk megkülönböztetni belőle. Természetesen ez 
a 250-es árnyalatszám éppúgy átlagérték mint sze-
münk 0,1 mm-es felbontó képessége. Egy-egy ember 
árnyalat-megkülönböztető képessége ettől eltérhet, 
tréninggel fokozható. Ez a korlát magyarázza azt is, 
hogy a képfeldolgozó programok fejlesztői miért nem 
törekednek a 8 bites színmélység fölé lépni, hisz 8 biten 
256 árnyalat tárolható.

A másik ok látásunk logaritmikus voltában rejlik. 
A  látvány10 000 árnyalatát nyugodtan elfelejthetjük, 
hisz annyit úgy sem különböztetünk meg, 250-et 
viszont igen, úgyhogy a kinyomtatott kép 100 ár-
nyalatát ehhez kell viszonyítanunk. A 250 ugyan 
két és félszerese a 100-nak, de mi nem látjuk két és 
félszer sem jobbnak a látványt a színes nyomtatott 
képnél, ugyanis szemünk nem ezt érzékeli. A 250 
tíznek a 2,3979-edik, a 100 pedig a 2,0000 (második) 
hatványa. Amikor az eredeti látványt hasonlítjuk 
össze a digitalizált és kinyomtatott képpel, akkor 
szemünk ezt a két hatványkitevőt érzékeli (látvány 
2,3979 és kép 2,0000). A kép látványhoz viszonyí-
tott minőségi elmaradását e két kitevő hányadosa 
(2,0000/2,3979) adja, ami mindössze 83,4%. Azaz 
a valójában 10 000 árnyalatot tartalmazó látvány 
100%-os gazdagságához képest a mindössze 100 
árnyalatot tartalmazó digitális nyomatot mi emberek 
83,4%-osnak érzékeljük, ami nem jelent túl nagy 
minőségromlást.

16. ábra Kellő tónusszámú, valamint kevés tónust tartalmazó kép, illetve utóbbi javítása poszterizációva
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A 190 árnyalatot tartalmazó nyomdai terméket még ennél 
is jobbra értékeljük, hisz a 190 a tíznek a 2,2788 hatványa. 
Hányadosunk (2,2789/2,3979) ebben az esetben 95%-ot 
mutat, ami azt jelenti, hogy szemünkben a nyomdából kike-
rülő nyomat a látványhoz képest mindössze 5%-ot romlott.

A kép szétesése foltokra

Az előbb láttuk, hogy kb. 250 árnyalat megkülönbözte-
tésére vagyunk képesek. Ugyanakkor a 190 árnyalatot 
tartalmazó nyomdaterméket, de még a mindössze 

17. ábra Az árnyalatszám csökkenése, a kép szétesése foltokra
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100 árnyalattal rendelkező, otthoni nyomtatónkon 
kinyomtatott képet is folytonosnak, árnyalatgazdagnak 
látjuk. Felmerül a kérdés: meddig csökkenthetjük egy 
kép árnyalatainak számát anélkül, hogy az foltokra 
esne szét? A 17. ábra képei rendre egyre kevesebb 
árnyalatot tartalmaznak. A képek alatt egy fekete-
fehér színátmenet látható, amely éppen annyi árnya-
latot tartalmaz mint amennyit maga a kép. Ezen a 
színátmeneten és általában az árnyalatos geometriai 
formákon (henger, kúp, gömb) hamarabb észrevesszük 
a kép árnyalatokra való szétesését mint egy emberi 
arcon, alakon. A 256 és a 101 árnyalatot tartalmazó 
képeket folytonos tónusúnak látjuk. Így van ez még a 
65 árnyalatot tartalmazó képekkel is. Az árnyalatszám 
65 alá csökkenésével a képek szétesése megkezdődik. 
Az 51 árnyalatot tartalmazó képen jó szemű ember 
már látja a fekete-fehér színátmenet csíkozódását, 
foltokra esését. A 34 árnyalatot tartalmazó képen az 
arc foltosodása is megfigyelhető. A még kevesebb 
árnyalatot tartalmazó képek szürke tónusai már nem 
folytonosak, szétestek, önálló foltokból épülnek fel.

A SZÍN FOGALMA

Talán Newton lepődött meg a legjobban 1670 körül, 
amikor optikai kísérletei során azt tapasztalta, hogy 
a Nap keskeny résen beáramló fehér fénye prizmán 

átvezetve a szivárvány jól ismert színeire bomlik az 
elsötétített szoba fehér falán, ahogy az a 18. ábrán 
látható.

A sugárzó energia, az elektromágneses hullám a su-
gárzás hullámhosszával egyértelműen leírható. Ennek 
az energiának csak egy szűk szeletét látjuk, ez a fény. 
A látható fény hullámhossza kb. 400 és 800 nm közötti 
(1 nm, nanométer az 10-9 méter). Az általunk látott, 
érzékelt színek valójában különböző hullámhosszú 
elektromágneses sugárzások. A hullámhossz és a látott 
szín összefüggését a 19. ábra szemlélteti.

A bíbor, más néven ibolya vagy lila színek nem 
részei a spektrumnak, nem összetevői a fehér fénynek, 
hanem a két szélső szín, a vörös és a kék különböző 
arányú keverékeként jönnek létre. A spektrum vörös, 
narancs, sárga, zöld, cián és kék színeihez egyértelműen 
tartozik egy jellemző hullámhossz. A bíbor színek nem 
rendelkeznek ilyen hullámhosszal, hiszen a spektrum 
már említett két szélső színének eltérő arányú keve-
rékeiként állíthatók elő. A spektrum színeit a bíborok 
(lilák, ibolyák) egészítik ki teljes színkörré, ahogy azt 
a 20. ábra mutatja.

Az átlagemberek színfogalma elég egyszerű. El-
sorolják a szivárvány színeit (vörös, narancs, sárga, 
zöld, kék, ibolya), tudják, hogy a színeknek vannak 
világosabb és sötétebb árnyalatai. Hallottak névvel 
megnevezett konkrét színekről mint marlboro vörös, 
kobaltkék, narancssárga, meggypiros vagy párizsi kék. 
Öt, eltérő árnyalatú kék közül azonban kevesen tudnák 
kiválasztani a kobaltkék árnyalatot. Általános iskolai 

18. ábra A fehér fény színekre bontása prizmával

19. ábra A látható színtartomány hullámhossz értékei
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rajzórákról emlékeznek arra, hogy a színek keverhe-
tők, de kevesen tudnák megmondani, hogy a kék és 
a sárga festék egy-egy arányú keveréséből milyen 
szín keletkezik.

A színek kutatása, rendszerezése, színelméletek 
alkotása évszázadok óta folyik, de igazi áttörést 
csak a 20. század első harmadának vége hozott. 
A kutatók az optika és az elektromágneses sugár-
zás törvényeinek ismeretében fordultak a látás és 
színlátás fiziológiája felé. Mindenki tapasztalja, de 
tudatosan keveset foglalkozik azzal a ténnyel, hogy 
amíg világosban látjuk a színeket, addig sötétben, 
kevés fénynél csak szürkéket, sötétebb és világosabb 
árnyalatokat érzékelünk, színeket nem.

Színezet, világosság, telítettség, színárnyalatok

A tudományos kutatás a színek három tulajdonságán 
alapszik. A színezet a színnek az a jellemzője, amely-
nek eredménye a szín vörös, sárga, zöld, kék vagy 
bíbor megnevezése. A színezet tehát a hétköznapi 
értelemben vett szín szó tudományos megfelelője. 
A színek színezetét, a tiszta spektrumszíneket mu-
tatja a 20. ábra. 

A színkör minden színe rendelkezik egy világosság 
értékkel, azaz minden színnek van világossága. A sár-
ga nagyon világos szín, a zöld már közép tónusú, a 
sötétkék pedig egészen sötét árnyalatú. Egy-egy szín 
világossági értékét megkaphatjuk, ha például a színes 
tévé színeit levesszük és fekete-fehérben nézzük az 
adást. A 21. ábra a színkör tizenkét színének, az Itten-
féle színeknek világosság értékeit mutatja.

A színkör színeinek világossági értékeit fehér szín 
hozzáadásával növelhetjük, fekete hozzáadásával pe-
dig csökkenthetjük, így az adott színezet árnyalatait 
állíthatjuk elő.

A színkör élénk színeinek élénkségét világosságuk 
megőrzése mellett úgy csökkenthetjük, ha egyre több, 
vele azonos világosságú szürkét keverünk hozzá. A szín 
élénkségét, a vele azonos világosságú szürkétől való 
távolságát a szín telítettségének nevezzük. A színek 
telítettségének csökkenése – világosságuk megtartása 
mellett – a 22. ábrán látható. Az ábra egyes oszlopain 
lefelé haladva az adott szín telítettsége rendre 100, 
80, 60, 40, 20 és 0%-os.

Amikor a színkör egy telített színéhez fehéret vagy 
feketét keverünk, akkor nemcsak a szín világosságát 
változtatjuk meg, hanem egyben telítettségét is csök-
kentjük, a szín már nem lesz olyan harsogó, élénk mint 

21. ábra Színek világosság értékei

20. ábra A teljes színkört a spektrum színei  
és a bíbor színek együttese adja 22. ábra A színek telítettségének változása
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eredetileg volt. A színkör sárgája egy nagyon telített, 
élénk, egyben világos szín, ugyanakkor a színkör egy sö-
tétebb kék színe meg sem közelíti a sárga világosságát, 
de élénkségét, telítettségét sem. A színkör egy adott 
színezetű színének összes világossági és telítettségi 
változata adja az szín árnyalatait. Ahogy a színkörön 
végtelen sok színezet található, úgy egy színezetnek is 
végtelen sok árnyalata van. A 23. ábra a narancssárga 
szín árnyalatait mutatja be. A függőleges tengelyen a 
világosság, a vízszintesen pedig a telítettség növekszik. 
Mivel a narancssárga egy viszonylag világos és egyben 
élénk, telített színezet, ezért az ábrán elég magasan 
és a szürke tengelytől viszonylag távol helyezkedik el.

Az ember a végtelen sok színezettel, árnyalattal nem 
sokat tud kezdeni. Erre rájöttek a különböző színelmé-
letek szerzői is. Az egyes színelméletek megállapítják 
ugyan a színezetek és árnyalatok végtelen számát, 
gyakorlati használatra azonban véges sokat választanak 
ki közülük. A ma oly közkedvelt színatlaszok (autók, 
falfestékek, színes ceruzák, fonalak… választható szí-
nei) több-kevesebb, egymástól jól elkülönülő színt 
kínálnak a vásárlóknak, felhasználóknak.

Az egyes színelméletek a színkör színeiből 20–50 
színt választanak ki, ezek lesznek a rendszer telített alap-
színei. Az alapszínek világossági és telítettségi értékeit 

általában 10%-os lépcsőben ábrázolják, figyelembe 
véve azt a tényt, hogy az egyes alapszínek világossága 
és a nyomtatható alapszínek telítettsége eltérő. A 24. 
ábra az Ostwald, a Munsell és a Coloroid színrendszer 
alapszíneit mutatja be, a 25. ábrán pedig a narancssárga 
szín 10%-os lépcsőjű, nyomtatható árnyalatai láthatók.

Ahogy a színek világossági értékei között sze-
münk kb. 250 árnyalatot különböztet meg, úgy egy 
szín telítettségi fokozatai között is kb. 250 lépcsőt 
látunk az adott szín legtelítettebb fényszínétől a vele 
megegyező világosságú szürkéig. Amennyiben egy 
telített színhez fehéret vagy feketét keverünk, úgy 
nemcsak világosságát változtatjuk meg, de egyben 
telítettségét is csökkentjük. Egy szín színárnyalatainak 
ábrázolásakor a rajz a 23. ábrához hasonló, nagyjából 
háromszög alakú lesz. Ennek következtében egy adott 
színezet szemünk által megkülönböztethető árnya-
latainak száma kb. 250×250/2, azaz 31 250.

Fizikai színminták, direkt színek

A színelméletek véges sok színt tartalmazó színatlaszai 
mintájára az egyes festékgyártó cégek is megalkották 
és kinyomtatták a maguk atlaszait, kézzel fogható, 

24. ábra Az Ostwald, a Munsell és a Coloroid színrendszer alapszínei

23. ábra A narancssárga árnyalatai 25. ábra A narancssárga szín 10%-os lépcsőjű árnyalatai



27

fizikai színmintáit. A különböző színmintákban, színat-
laszokban található színek száma eltérő. A legkevesebb 
színt, szám szerint 65 darabot az 1978-ban Tokióban 
kiadott Color Range Manual tartalmazza. A legtöbb 
szín, pontosan 25 000 az 1987-ben Münchenben ki-
adott Der Grosse Küppers Farbenatlas lapjain látható. 
A komolyabb fizikai színminták mind legalább 1000 
körüli számban tartalmaznak színeket. Egyes színmin-
ták adott festékgyár vagy színes termékeket gyártó 
cég által kínált színeket mutatják be, mások egy-egy 
színrendszerhez kapcsolódnak, annak alapszínei és 
ezek árnyalatai találhatók meg bennük. Ezekben az 
atlaszokban az egyes színeket általában valamilyen 
kód (07/25, A123, S–12–45 stb.) jelöli és e kódoknak 
nem sok közük van a színek előállításához.

Az amerikai Pantone festékgyár 1963-ban adta ki 
első, akkor még csak 567 színt tartalmazó színminta 
gyűjteményét. A gyár a fehéren kívül a 26. ábrán be-
mutatott, névvel nevesített 14 színt gyártja. A skála 
színeit e tizennégy alapszín közül kettő-három meg-
felelő arányú keverékeként állították elő. Az egyes 
színeket kezdetben három, később három és négyje-
gyű kódszámmal jelölték. A Pantone-skálán a színfolt 
alatt feltüntették a szín kódszámát, de a megfelelő 
alapszínek százalékos keverési arányát is odaírták. 
A skála sikerét éppen ez a nyíltság, a színek bárki által 
kikeverhető volta okozta. Ma ezt a skálát használja az 
angol nyelvű országokon kívül egész Európa.

A Pantone-skálát megjelenése óta természetesen 
továbbfejlesztették, ma az alapskála (Pantone Solid) 

ezernél több színt tartalmaz. A skála egy-egy lapján 
kódszámával és keverési adataival együtt hét szín talál-
ható, ahogy azt a 27. ábra mutatja. A skálát kinyomtat-
ták matt és fényes papírra egyaránt, mert ugyanaz a szín 
egészen másként hat az egyik vagy a másik papíron. 
Válaszul a felhasználói igényekre kiadták pasztell, illetve 
metál színeket tartalmazó skálájukat is. További skáláik-
ról később lesz szó. A kiterített skála a 28. ábrán látható.

Egy-egy festékgyártó cég viszonylag kevés, külön-
böző színű festéket gyárt. A Pantone festékgyár például 
a fehérrel együtt 15 színt forgalmaz. A gyártók a szín-
skáláikban kínált többi színt – ezek száma akár ezer is 
lehet – a gyártott alapszínekből keverik ki megadott 
százalékos összetételben, recept szerint. A gyártott fes-
tékek összekeverésével előállított színeket, festékeket 
direkt színeknek nevezzük, mert az adott színű festékkel 
festünk, hogy a kívánt színhatást elérjük. A direkt színek 
használata az autóiparban, falfelületek, textíliák… fes-
tésekor természetes dolog, nem így a nyomdaiparban. 
Ott a direkt színek használata nagyon drága mulatság.

Összeadó vagy additív színkeverés

Gyakorlati tapasztalatunk, hogy két vagy több szín-
ből keverés útján újabb színek állíthatók elő, illetve 
az is, hogy bármely szín több módon is kikeverhető. 
Ugyancsak tapasztalati tény, hogy kellő számú alap-
színből minden szín kikeverhető. Alapvetően másként 
működik, más törvényeket követ azonban a színes 

26. ábra A Pantone cég által gyártott színek
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fénysugarak, más néven fényszínek, illetve a festékek, 
más néven tárgyszínek keverése. A továbbiakban a 
fényszínek keveréséről lesz szó, a festékek keverését 
a következő fejezet tartalmazza.

Az összeadó színkeverés megvalósítható színes 
fénysugarak egymásra vetítésével éppúgy mint több, 
elkülönülő színfoltot tartalmazó papírkorong gyors 
forgatásával, illetve apró, szabad szemmel nem látható, 
eltérő méretű, egymás mellé nyomott színes pontok 
segítségével.

Ha színes fényhez egy másikat adunk – összead-
juk, azonos helyre vetítjük őket –, akkor az össze-
tevőknél világosabb színt kapunk. Ha a spektrum 
színeiből kettőt tetszőleges módon kiválasztunk, 
akkor különböző intenzitású keverésükkel az összes 
köztük lévő színt előállíthatjuk. Amennyiben három 
színt (alapszínt) választunk ki a spektrum színei közül, 
akkor eltérő arányú keverékeikkel a spektrum összes 
színén kívül kikeverhetjük segítségükkel a bíbor 
színeket és a fehér színt is. Az additív színkeverés 
törvényeit Grassmann tanulmányozta a 19. század 
közepén.

Elméletileg igazolt tény, hogy a spektrum három 
tetszőlegesen kiválasztott színéből az összes fényszín 
kikeverhető, előállítható. A három alapszín kiválasztá-
sára semmiféle megkötés nincs.

A fényszínek törvényszerűségei a fényforrásokra 
(Nap, gyertya, lámpa, fénycső, vaku…) vagy fényforrás-
ként viselkedő tárgyakra (tévé képernyője, számítógép 
monitora, oszcilloszkóp…) vonatkoznak.

AZ RGB SZÍNRENDSZER

Az RGB színrendszer ábrái (29–36. ábrák) mindegyike 
kettős ábra. Az első CMYK, a második RGB rendszerben 
mutatja ugyanazt. Jól látszik, hogy az RGB rendszer 
fényszínei mennyivel élénkebbek, telítettebbek a CMYK 
rendszer festékszíneinél. A nyomdai CMYK rendszer 
pont az élénk, telített színeket nem tudja megjeleníteni, 
mert nincsenek ilyen színű pigmentjeink. Igazolásul 
álljon itt a 21. ábra RGB színekkel kiegészített változata. 

28. ábra A kiterített Pantone Solid skála lapjai

27. ábra A Pantone Solid skála egy lapja a színek adataival
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A 20. század első harmadában folyó nemzetközi szín-
tani kutatások végére tett pontot a CIE – a kutatásokat 
irányító, párizsi székhelyű Commission Internationale 
d’Eclairage, Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság – 
1931-es szabvány színrendszere. A színek előállítására 
alapszínként egy vörös (Red, R), egy zöld (Green, G) és 
egy kék (Blue, B) fényszínt választottak ki, mégpedig 
R=700, G=546 és B=435 nm-es hullámhosszakkal. 
E három alapszín – más néven elsődleges szín – kü-
lönböző intenzitású keverékeként állítjuk elő a színe-
ket. Az ily módom előállított színek együttese adja az 
RGB színrendszer színeit. Minden színt az alapszínek 
meghatározott keverési aránya állít elő, más keverési 
arány másik színt ad. Ne feledjük, itt valamennyi szín 
fényszín! A 29. ábra a három alapszínt mutatja.

Nem véletlen, hogy éppen ezt a három színt válasz-
tották alapszínként. Szemünkben a csapok harmada 
éppen a vörösre, másik harmada a zöldre, harmadik 

harmada pedig a kékre érzékeny. Az R, G és B színre 
érzékeny csapok mindegyike egyenletesen oszlik el a 
retina látási területének közepén, a széleken már nem.

A három alapszín teljes intenzitású, páronkénti 
egy-egy arányú keveréseként kapjuk a másodlagos 
színeket, ezek a cián (Cyan, C), a bíbor (Magenta, M) 
és a sárga (Yellow, Y). A három alapszín együttese a 
fehér (White, W) színt adja. A fekete színt a fény, és így 
az alapszínek teljes hiányaként kapjuk. A fekete angol 
neve Black, amelynek B rövidítése keverhető lenne a 
kék, Blue B-jével, ezért és más okok miatt a feketét kulcs 
(Key, K) színnek mondják és így K-val jelölik. Az additív 
színkeverés alapvető egyenleteit a 30. ábra vizuálisan 
magyarázza a három alapszín sötét szobában történő 
részbeni egymásra vetítésével.

R+G=Y R+G+B=W
R+B=M
G+B=C 0+0+0=K

21. ábra CMYK és RGB változata. az Itten-féle 12 színezet telített fényszínekkel való kiegészítése és azok szürke árnyalata

29. ábra Az RGB színrendszer alapszínei
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A színes tévék, a számítógépek monitorai, a projek-
torok, a mobil telefonok, digitális fényképezőgépek, 
kamerák és a digitális műszerek, gépek színes kijelzői 
mind-mind az RGB színrendszert használják. Ameny-
nyiben az RGB színrendszer alapszíneinek intenzitását 
a nullától a maximumig folyamatosan (végtelen sok 
lépésben) változtathatjuk, úgy segítségükkel végtelen 
sok színt keverhetünk ki. Eszközeinkben azonban az 
alapszínek intenzitása csak véges sok lépésben változ-
tatható a nullától a maximumig, így az adott eszköz 
RGB színterében csak véges sok szín található.

A legegyszerűbb színes kijelzők és – a gyors megje-
lenítés érdekében – az internetes honlapok is csak hat-
hat fokozatban (0, 20, 40, 60, 80 és 100%) változtatják 
az alapszínek intenzitását, így mindössze 6×6×6, azaz 
216 színt jelenítenek meg. Aki úgy gondolja, hogy ez 
rendkívül kevés, azt tévedéséről a 31. ábra győzi meg.

Amennyiben az alapszínek intenzitása 32–32 fo-
kozatban változtatható, úgy az RGB színtér színeinek 
száma 32 768 lesz. A számítógép monitora, a tévé, 
a projektor kb. 16,7 millió szín megjelenítésére ké-
pes, mert az RGB színtér alapszíneit mindegyik esz-
köz 256–256 fokozatban változtatja meg a nullától a 
maximális intenzitásig, A megjelenített színek száma 
így 256×256×256, azaz 16 777 216. A digitális, RGB 
színterű kép minden pixelének színe e 16,7 millió szín 
valamelyike lehet.

Egy RGB szín fehér-, szín- és feketetartalma

Már beszéltünk arról, hogy egy színezet világosságát 
fehér hozzáadásával növelhetjük, feketével pedig csök-
kenthetjük. Ilyenkor minden esetben csökkentjük a szín 
telítettségét. Szó esett arról is, hogy egy szín telített-

ségét egyre jobban csökkentjük, ha egyre több, vele 
azonos világosságú szürkét adunk hozzá. Ekkor a szín 
világossága nem változik. Adott szín összes árnyalatát 
előállíthatjuk e két módszer kombinálásával. Igen ám, 
de az RGB rendszerben minden telített szín a három 
alapszín valamilyen arányú keverékeként állítható elő. 
A 32. ábra az Itten-féle színkör tizenkét színének RGB 
összetevőit mutatja. Johannes Itten festőművész, a 
Bauhaus tanáraként foglalkozott színtani kutatásokkal, 
eredményeit két, magyar nyelven is megjelent könyve 
tartalmazza. Színrendszerének részletes tárgyalása 
később következik.

Itten, festőművész lévén színes festékeket, nem 
pedig színes fényeket használt színelmélete, színrend-
szere kidolgozásakor. Ennek következtében színei 
nem olyan telítettek mint a tiszta fényszínek. Vagyis 
az Itten-féle színeket úgy kapjuk meg, hogy a telített 
fényszínekhez több kevesebb fehéret, feketét, esetleg 
mindkettőt keverünk, azaz Itten színei az azonos hul-
lámhosszú telített fényszíneknek többnyire sötétebb, 
de már mindenképpen telítetlenebb árnyalatai.

Digitális eszközeink (monitor, színes tévé, projektor) 
az RGB alapszíneket nyolc bites színmélységben áb-
rázolják, kvantálják (28=256). Ami azt jelenti, hogy az 
alapszínek folytonosan változó intenzitását digitalizálás 
után csak 256 fokozatban, 0-tól 255-ig változtatják. 
Ezért szerepel a 32. és a 33. ábrán az alapszínek inten-
zitása 0 és 255 közötti skálán, nem pedig százalékosan.

Vizsgáljuk meg közelebbről négy Itten-féle szín RGB 
összetevőit. Az ibolya szín rendre 91, 26 és 129 inten-
zitású RGB összetevőkből keverhető ki. Mivel a három 
alapszín együtt fehéret ad, ezért a szín fehértartalmát 
a legkisebb összetevő mutatja. Jelen esetben ez 26. 
Mindhárom színből 26-ot véve egy kis fehéret kapunk. 
Az alapszínek teljes hiánya feketét ad. A legmagasabb 

30. ábra Az additív színkeverés alapesetei
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összetevő távolsága a 255-ös értéktől adja a szín feke-
tetartalmát, ez jelen esetben 126. A szín színtartalmát 
a legnagyobb és a legkisebb intenzitású összetevő 
különbsége mondja meg, ami most 103. A te lített lila 
fényszínt a vörös és a kék alapszínek teljes, 255-ös 
intenzitású keveréke állítja elő.

Itten liláját tehát a következő módon kapjuk. Ve-
gyünk egy 16×16 egység (pl. centiméter) oldalhosz-
szúságú négyzetet. Ennek területe éppen 256 egység. 
A 256 darab egységnyi oldalhosszúságú négyzetből 

26+1 (utóbbi a nulla intenzitás) darabot hagyjunk fe-
héren, 126-ot fessünk feketére, 103-at pedig világítsuk 
meg a telített lila színnel. Négyzetünket a megvilágító 
szerkezettel együtt forgassuk meg legalább percen-
kénti háromezres fordulatszámmal, máris Itten liláját 
látjuk. Ez a lila egy elég sötét tónusú, telítetlen szín, 
kevés fehérrel világosítva.

Az Itten-féle sárgászöld szín már lényegesen világo-
sabb, hisz feketetartalma csak 69, fehértartalma pedig 
47, aminek következtében színtartalma is magasabb 

31. ábra Az internet RGB színterének színei
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32. ábra Az Itten-féle színek, és RGB összetevőik
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a liláénál, 140. Itten narancsának nincs fehértartalma, 
feketetartalma pedig mindössze 42, ami azt jelenti, 
hogy majdnem telített szín, hisz színtartalma 204. 
Itten vöröse csak vörös összetevőt tartalmaz, értéke 
197, zöld és kék összetevője egyaránt nulla. Ennek kö-
vetkeztében fehértartalma nincs, feketetartalma pedig 
59. Vagyis a telített vörös spektrumszín egy sötétebb 
árnyalata. Az elmondottakat a 33. ábra illusztrálja.

Bármilyen meglepő, ez a rész azt bizonyította, hogy 
a fehér fényt nemcsak a spektrum teljes színskálájának 
keverékeként állíthatjuk elő, hisz prizmával így bont-
ható fel, hanem az RGB színtér három alapszínének 
teljes intenzitású keverékeként is megkapjuk. A fehér 
fény e kétféle előállításának összetevőit mutatja a 34. 
ábra. A fehér fényt természetesen még végtelen sok 
módon előállíthatjuk három független színösszete-
vő keverékeként. Független a három összetevő, ha a 
harmadiknak kiválasztott szín nem esik az első kettő 
közé a spektrumszínek skáláján.

A Nap, és bármely fényforrás fehér fényében benne 
van a spektrumszínek teljes sokasága, de elméleti 
szempontból egyszerűbb úgy tennünk, úgy számol-
nunk, mintha fehér fényünket az RGB színrendszer 
három alapszínének teljes intenzitású, egy-egy arányú 
keverékeként állítottuk volna elő.

Az RGB színrendszert leíró egyenletekről már beszél-
tünk, ezek határozzák meg a másodlagos fényszíneket 
(C, M, Y) és a fehér (W), illetve a fekete (K) színt, utóbbi a 
fény teljes hiányát jelenti. Azonban felállíthatnánk egy 
olyan additív színrendszert is, ahol a most másodlagos 
színek lennének az alapszínek. Ebben a rendszerben 

a mostani alapszínek lennének a másodlagos színek. 
A két rendszert leíró egyenletek egymás mellett a 
következők.

R+G=Y C+M=B
R+B=M C+Y=G
G+B=C M+Y=R
R+G+B=W C+M+Y=W
0+0+0=K 0+0+0=K
Bármilyen két fényszínt keverünk is össze valamilyen 

arányban egymással, a keverék szín minden esetben 
világosabb árnyalatú az összetevőknél. Jó példát mu-
tat erre a törvényre az elsődleges színek és a belőlük 
kikeverhető másodlagos színek világosságának össze-
hasonlítása. A három alapszín maximális intenzitású 
összeadása adja a legvilágosabb fényszínt, a fehéret.

Az RGB színrendszer két elsődleges színéből tehát 
egy másodlagos szín állítható elő, de két másodlagos 
szín keveréke az egyik elsődleges színt adja vissza. 
Az RGB és a CMY színrendszer alapszínei valameny-
nyien fényszínek. Amelyik szín az egyik rendszerben 
alapszín, az a másik rendszerben másodlagos szín 
lesz és fordítva. A vörös (R) és cián (C), a zöld (G) és a 
bíbor (M), valamint a kék (B) és a sárga (Y) páronként 
komplementer színek, pontosabban komplementer 
fényszínek, azaz egy-egy arányú keverékük a fehér 
színt adja. A komplementer színpárok mindig a színkör 
egy átmérőjének két végpontján helyezkednek el. 
A felsorolt hat szín viszonyát mutatja a 35. ábra.

A komplementer fényszín párok egy-egy arányú, 
azonos intenzitású keveréke mindig fehér fényt 
eredményez. Legegyszerűbben úgy győződhetünk 

34. ábra A fehér szín két előállítási módjának összetevői a teljes spektrum és az R, G, B alapszínek

33. ábra Itten ibolya, sárgászöld, narancs és vörös színének RGB összetevői, fehér-, fekete- és színtartalma
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meg erről, ha a két, azonos intenzitású fénynyalá-
bot részben fedésbe hozzuk, egymásra vetítjük egy 
ernyőn, ahogy az a 36. ábrán látható.

TÁRGYSZÍNEK

A fényszínek világával, annak törvényszerűségeivel 
éppen ellentétes a tárgyszínek világa, azok törvénysze-
rűségei. Egy tárgy általunk észlelt, látott színét a tárgyat 
megvilágító fény színe, valamint a tárgy kémiai-fizikai 
szerkezete együtt határozza meg.

A tárgyakat legtöbbször a Nap, a spektrum fehér 
fénye világítja meg, vizsgáljuk hát először ezt az esetet. 
Az íróasztalomon lévő nagyméretű kalkulátor előlapja 
világos szürke, számbillentyűi fehérek, közepükön 
fekete számok látszanak, a műveleti billentyűk színe 
kék, rajtuk fehérek a műveleti jelek, a funkcióbillentyűk 
színe piros, feliratuk fekete. Miért látom ezeket az eltérő 
színeket, amikor a kalkulátor minden részét ugyanaz a 
fehér fény világítja meg? Azért, mert az egyes részek 
a rájuk eső fehér fényből – a spektrumszínek sokasá-
gából – valamennyit elnyelnek, kivonnak és csak a 
maradékot veri vissza felületük, az jut a szemembe. 
A visszavert színek együttese, keveréke, összege alakítja 
ki a felület általam észlelt színét. Az elnyelt színeket a 

felület kialakítása, az anyag fizikai, kémiai tulajdon-
ságai (rácsszerkezet, molekulák térbeli szerkezete és 
a molekulákat alkotó atomok szerkezete) határozza 
meg. Ne feledjük, a színek voltaképpen különböző 
hullámhosszú fények, elektromágneses hullámok.

Feketének azért látok egy tárgyat, mert szinte a ráeső 
összes fényt elnyeli, semmit sem ver vissza. Emlékez-
zünk az abszolút fekete testre és a D=4 denzitású mély 
feketére, amely felület csak a ráeső fény 0,000 1 részét 
veri vissza. A fehér felület a ráeső fénynek kb. a felét, 
harmadát visszaveri, mégpedig a spektrum valamennyi 
hullámhosszán egyenlő intenzitással teszi ezt. A kal-
kulátor világos szürke része a ráeső spektrumszínek 
nyolcadát, tizedét veri vissza, ugyancsak egyenlő inten-
zitással minden hullámhosszon. A kék színű gombok 
elnyelik a fehér fény színeinek összes hullámhosszát, 
a kéket kivéve. Ezt visszaverik, a szemünkbe jut, ezért 
látjuk kéknek a felületet. Hasonló módon viselkednek 
a számológép piros színű gombjai, csakhogy felületük 
éppen a piros kivételével nyeli el, vonja ki a fehér fényből 
az összes összetevőt, a pirosat visszaveri.

Természetesen az is előfordulhat, hogy az adott 
felület nem egy meghatározott hullámhosszú piro-
sat ver vissza, hanem a piros színek egy tartományát, 
sávját, amelyek együttesen a szemünkbe jutva, ott 
összeadódva keltik bennünk az adott piros szín érzetét. 
Másik példa. Egy felületet láthatok azért meghatározott 
narancs színűnek, mert csak az adott narancs színt veri 

36. ábra Részben egymásra vetített komplementer fényszín párok

35. ábra Az RGB és CMY komplementer színpárok



34

vissza a spektrum színei közül, a többit elnyeli, illetve 
azért is, mert a sárgák és pirosak széles tartományát 
visszaveri, csak a többi színt nyeli el. A szemembe jutó 
pirosak és sárgák összessége eredményezi a látott 
narancs színt. A két eltérő tartalmú eset ugyanazt a 
színérzetet kelti bennünk. Az ilyen, azonosnak látszó, de 
eltérő spektrális összetevőkből álló színeket metamer 
színeknek nevezzük. A metamer színű felületek fehér 
fénnyel megvilágítva azonosnak látszanak, más színnel 
megvilágítva azonban egymástól eltérő színűek lesz-
nek. Metamer színeket fényszínekkel és tárgyszínek-
kel egyaránt létrehozhatunk. A 37. ábra az okker szín 
négy fényszínnel történő additív, és a dohánybarna 
szín négy festékszínnel történő szubtraktív metamer 
kikeverését mutatja be.

Kivonó vagy szubtraktív színkeverés

Mivel a tárgyak általunk látott színe az őket meg-
világító fény egyes elemeinek elnyelésén, kivoná-
sán, és a többi összetevő visszaverésén alapszik, 
ezért érdemesnek látszik egy, az elnyelés, kivonás 
elvére épülő színelmélet kidolgozása. A kivonó, 
szubtraktív színkeverés éppúgy megvalósítható 
különböző színes üvegek, színszűrők segítségével 
mint színezőanyagok, pigmentek összekeverésével, 
illetve apró, szabad szemmel nem látható, eltérő 
méretű színes pontok egymásra nyomtatásával. 
Matematikai tárgyalása azonban lényegesen ne-
hezebb mint az additív színkeverésé. Ugyanakkor 
az embereknek éppen a szubtraktív színkeverés 
területén van gyakorlati tapasztalatuk, hiszen színes 
festékeket mindenki kevert már össze, ha máskor 
nem, legalább az általános iskolai rajzórákon.

Mivel a kivonó színkeverés a megvilágító fehér 
fényből von ki, nyel el színeket, ezért célszerű alap-
színeknek tekinteni azokat a színeket, amelyek a fe-
hér fényből úgy keletkeznek, hogy abból kivonjuk az 
egyik összetevőt. Az elmélet a fehér fényt az R, G és B 
alkotóelemekből építi fel, ezért a szubtraktív színke-
verés alapszínei az R kivonásával keletkező C cián, a 
G elnyelésével kapott M bíbor, és a B eltüntetése után 
maradó Y sárga lesz. Vagyis a szubtraktív színkeverés 
alapszínei éppen az additív színkeverés másodlagos 
színei, a cián (Cyan, C), a bíbor (Magenta, M) és a sárga 
(Yellow, Y) lesznek. Ne feledjük, ezek a C, M, Y színek is 
fényszínek, hiszen a fehér fényből az egyik összetevő 
kivonásával keletkeznek.

A szubtraktív színkeverés a hétköznapi gyakor-
latban a festékek keverését jelenti. Az egyes festék-
gyárak csak nagyon kevés, általában 10–15 alapszínt 
gyártanak. A kínálatukban szereplő több száz színt 
ezekből keverik ki gondosan őrzött, vagy a nyilvá-
nosság számára is hozzáférhető recept szerint. Az el-
térő célra gyártott festékek összetétele, oldószere, 
adalék anyagai és a színt adó pigmentek szerkezete 
egymástól alapvetően eltérő, a festékek egymás-
sal nem keverhetők. Gondoljunk csak az iskolások 
vízfestékeire, a művészek által használt temperára, 
olaj- vagy anilinfestékekre. Egészen más az állaga, 
szerkezete, összetétele a falfestékeknek, valamint 
a fára, fémre kenhető, a háztartásokban használt 
festékeknek, és mindkettő eltér az autóipar színes 
karosszéria festékeitől. Az előzőektől lényegesen 
különböző szerkezetűek a nyomdaiparban használt 
festékek. Még az egyes nyomdai eljárásokhoz (ma-
gas- sík-, mély- és szitanyomás) is más festék dukál. 
Más a festék az otthoni színes tintasugaras és lézer-
nyomtatóban, megint más a kültéri plakátnyomtatók 

37 ábra Az okker szín additív és a dohánybarna szín szubtraktív módú, négyféle metamer előállítása
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festéke. Pedig mindegyik felsorolt esetben kivonó 
színkeverést alkalmazunk.

CMY SZÍNTEST

A szubtraktív színkeverés alapszíneiből építkező, el-
méleti CMY színrendszer teljes mértékben azonos az 
additív színkeverés RGB színrendszerével, ugyanazokat 
a színeket definiálja. A szubtraktív színkeverés elméleti 
C, M, Y alapszíneit a gyakorlatban kell megvalósíta-
nunk. Találnunk kellene olyan pigmenteket, amelyek 
az elmélet által megkövetelt cián, bíbor és sárga szí-
nűek, hogy ezekből gyárthassunk festékeket. Emellett 
ezeknek a pigmenteknek, alapszíneknek még egy 
sor egyéb feltételnek is meg kell felelniük. Legyenek 
oldhatók vízben, olajban, petróleumban, lakkbenzin-
ben, terpentinben… Száradjanak gyorsan, akár 0,01 
másodperc alatt, ugyanakkor álljanak ellen az időjárás 
viszontagságainak. Eső – akár enyhén savas –, illetve 
az ultraibolya sugárzás ne tegyen kárt bennük, ne 
mosódjanak el, ne fakuljanak ki, bírják a szélsőséges 
hőmérsékleteket. Legyenek kopásállók, por, kence és 
folyadék formájában előállíthatók. Ezen felül tegyenek 
eleget még számos követelménynek.

Nem nehéz belátnunk, hogy ilyen univerzális, min-
den igényt kielégítő pigmentek nincsenek. Éppen 
ezért az eltérő igényekre különböző pigmentek fel-
használásával készülnek a festékek. A nyomdaipart 
kivéve az összes felhasználási területen egy-egy színt 
alkalmazunk nagy, összefüggő felületeken. Így a fes-
tékgyáraknak elegendő tíz körüli alapszínt legyártani, 
és ezekből kikeverni száz körüli színkínálatukat.

A nyomdaiparban azonban az egyszínű foltok mel-
lett – ilyen a szöveg betűje is – szürkeárnyalatos és szí-
nes fényképeket, látványt kell élethűen visszaadnunk. 
E képek viszonylag kis területén is nagyon sok szín, 
színárnyalat fordul elő, hű visszaadásuk nem kis feladat.

A továbbiakban a nyomdaiparban használatos cián, 
bíbor és sárga festékekről lesz szó. Hangsúlyoznom kell, 
hogy még itt is többféle festéket használnak nemcsak 
a különböző nyomdai eljárásoknál, de egy eljáráson 
belül is. Ugyanis az egyes festékgyárak termékei ter-
mészetes módon eltérőek, de minimális különbség 
még egy gyártó eltérő időben gyártott festékei között 
is van. A nyomdák színellenőrzéseik során ezeket a 
kis eltéréseket is korrigálják a színek és árnyalatok hű 
visszaadása érdekében.

A szubtraktív színkeverés elméleti rendszerének 
alapszínei, a C, M, Y színek – mint már említettem – 
éppúgy fényszínek mint az RGB rendszer alapszínei, 

aminek következtében ugyanazt a színteret határozzák 
meg. E színtér 8 bites színmélységű digitális megvaló-
sítása 16,7 millió színt tartalmaz.

Ha találnánk a természetben, vagy mesterségesen 
előállíthatnánk az elméleti C, M, Y színeknek megfe-
lelő színezékeket, akkor szubtraktív színkeveréssel a 
gyakorlatban is előállíthatnánk az RGB színtér színeit. 
Sajnos a valóságban nincsenek olyan élénk, telített 
színárnyalatú cián, bíbor és sárga pigmentek mint amit 
az elmélet megkövetel. A természetes és mesterséges 
pigmentek, színezékek telítettsége meg sem közelíti a 
velük azonos színezetű fényszínek maximális telített-
ségét. Ennek következtében a valóságos CMY színtér 
lényegesen szűkebb mint az RGB színtér, mindössze 
kb. 6 millió színt számlál.

Ezek szerint az RGB színtér kb. 10,7 millió színe csak 
additív színkeveréssel előállítható fényszín, a mara-
dék, mintegy 6 millió szín alkotja a reális, gyakorlati 
szubtraktív CMY színteret, amit a szakma színtestnek 
nevez, utalva arra, hogy ezek a színek lehetnek kézzel 
megfogható fizikai tárgyak, testek színei.

Azt a tényt, hogy a természetes és mesterséges cián, 
bíbor és sárga pigmentek maximális telítettsége mennyire 
elmarad az ugyanilyen színezetű fényszínek 100%-os te-
lítettsége mögött, papíron be sem tudom mutatni, mert 
a telített fényszínek nem nyomtathatók. Az olvasó kény-
telen elhinni, hogy ha a C, M és Y fényszínek maximális 
telítettségét 100%-nak vesszük, akkor a legtelítettebb 
pigmentek telítettsége a következő: cián 63%, bíbor 48% 
és a sárga 77%. A maximális telítettségű fény, illetve pig-
ment cián, bíbor és sárga színezeteket egymás mellett csak 
egy számítógép képernyőjén vagy projektoron kivetítve 
tekintheti meg a kedves olvasó. A látvány, a különbség a 
fény- és a festékszínek között megdöbbentő, ahogy az az 
RGB színrendszerről szóló rész 29–36. ábráin látható volt a 
könyv PDF formátumának képernyőn történő olvasásakor.

CMY pigmentek színhibái, a K szín szükségessége

Eddig azt állapítottuk meg, hogy a cián, bíbor és sárga 
festékek pigmentjeinek telítettsége messze elmarad az 
elmélet által megkövetelt C, M, Y fényszínek maximális 
telítettségétől. Emiatt az RGB színtér kb. 10,7 millió 
fényszíne nyomtatásban meg sem jeleníthető.

A baj azonban még ennél is nagyobb. Nincsenek 
olyan, az elmélet által megkövetelt C, M és Y színezetű 
pigmentjeink, amelyek a nyomdai festékek gyártásához 
felhasználhatók lennének. A festékgyártáshoz felhasz-
nált pigmentek közül a sárga közelíti meg a legjobban 
az elmélet által megkövetelt sárga színezetet. A cián 
közepes, a bíbor pedig viszonylag nagy eltérést mutat 
az ideálistól. A 38. ábra az ideális CMY összetevőkből 
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felépítve mutatja a valós cián, bíbor és sárga pigmen-
tek színezetét. A nyomófestékek színbeli eltéréseit 
az ideális színezetektől a szakma a nyomdafestékek 
színhibáinak mondja.

A nyomdai alapszínek e színeltéréseinek, színhibá-
inak következménye, hogy a két alapszínből nyom-
tatható másodlagos színek (vörös, zöld, kék) színei 
még jobban eltérnek az ideális R, G és B színezetektől. 
A három nyomdai alapszín együttese ideális színezetek 
használatakor feketét adna, azonban a valós esetben 
ez csak egy piszkos barnás fekete lesz, ahogy az a 39. 
ábrán látható. A vörös és a zöld szín egyik összetevője 
a sárga, amely viszonylag közel esik az ideális színezetű 
(elméleti) sárgához, ezért ez a két szín csak közepesen 
tér el az ideális, elméleti R és G színtől. A kék eltérése 
már nagyobb, mert annak összetevői (a cián és a bíbor) 
jobban eltérnek az elmélet által megkövetelt színektől. 
Ugyanezen okok miatt lesz a fekete is barnás színezetű.

A nyomdafestékek telítetlen voltából (cián 63%, 
bíbor 48% és a sárga 77%) eredően a nyomda az RGB 
színtér kb. 10.7 millió telített fényszínét nem tudja 
megnyomni, ezek a színek a nyomda számára elér-
hetetlenek, nyomaton nem jeleníthetők meg. A ma-
radék, kb. 6 millió szín megnyomható ugyan, de ezek 
színhelyességét a nyomdafestékek pigmentjeinek fent 
tárgyalt színhibái veszélyeztetik. Szerencsére a színel-
mélet lehetővé teszi a nyomdafestékek színhibáinak 
tökéletes semlegesítését. Ehhez csak az elsődleges 
(CMY) és a másodlagos (RGB) színek nyomatbeli hi-
báit kell korrigálni, a többi szín nyomási hibája ekkor 
már automatikusan megszűnik. A színkorrigált CMY 
háromszínnyomó rendszer alapszíneinek 0,5%-os ér-
tékű változtatásaival elméletileg 8 millió szín lenne 
nyomtatható, azonban mindhárom nyomószín magas 
százalékú értékei számunkra egymástól már meg-

különböztethetetlen feketét adnak, így a nyomható 
színek száma marad 6 millió. A színhibák korrekciójának 
elméleti tárgyalása nem része jelen eszmefuttatásnak, 
aki kíváncsi rá, az megtalálja A kiadványszerkesztés című 
könyvem 3. kötetében.

A színhibák korrekciója következtében a fekete szín 
barnás volta is megszűnik, azonban denzitása közepes 
marad, feketesége nem lesz elég mély, sötét. Ugyan-
akkor a nyomdának nagyon sok, kisméretű betűből 
álló, fekete színű szöveget kell nyomnia, amelyet már 
csak hagyománytiszteletből is fekete festékkel nyom 
meg, hisz ez lényegesen egyszerűbb és olcsóbb mint 
a három alapszín pontos illesztésű egymásra nyomása 
árán keletkező fekete szöveg előállítása.

A szöveg nyomtatása és a képek sötét tónusainak 
helyes megjelenése együttesen indokolja a fekete 
(Key, K) nyomószín használatát. A négy nyomószín 
(CMYK) együtt már minden szempontból kielégítő 
szín- és árnyalathelyes nyomatokat eredményez. A 40. 
ábra felső sora háromszínnyomó festékekkel (CMY), 
színkorrekció nélkül mutatja be az elsődleges (cián, 
bíbor és sárga), valamint a másodlagos (vörös, zöld, 
kék), illetve a fekete szín megnyomását. A második 
sor ugyanezeket a színeket már színkorrekcióval, és 
a négyszínnyomó (CMYK) festékgarnitúrával meg-
nyomva szemlélteti.

A CMYK SZÍNTÉR

Grassmann második törvénye szerint valamely szín 
jellemzésére három egymástól független adat szükséges 
és elegendő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 

38. ábra A valós cián, bíbor és sárga pigment színek az ideális, 
de nyomtatható telítettségű színezetekből felépítve

39. ábra Az R, G, B és a K szín megnyomása  
valós C, M és Y festékekkel

C + M + Y = KC + M = BC + Y = GC + M = RM + Y = R    C + V = G    C + M = B    C + M + Y = K
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színt egyértelműen leírhatunk színezetének (hul-
lámhossz), telítettségének és világosságának meg-
adásával éppúgy mint a létrehozásához szükséges 
RGB vagy CMY értékek megadásával. Itten narancs 
színét megadhatom így: hullámhossz 578 nm, az 
ilyen hullámhosszú telített fényszínhez viszonyított 
telítettsége 60%, világossága pedig 57%. Röviden: 
578 nm, 60%, 57%. Ugyanakkor – mint az RGB színtér 
elemét – leírhatom az RGB összetevők értékeivel: 212, 
120, 0, ahol ugyebár 255 a legmagasabb érték, a leg-
nagyobb intenzitás. A narancs szín azonban eleme a 
CMY rendszernek is, tehát leírható a CMY összetevők 
értékeivel, azaz: 14,0%, 48,0% és 94,5%.

Grassmann második törvénye értelmében a CMYK 
rendszer négy adata már felesleges egy szín egyértelmű 
leírásához. Valóban, a CMYK rendszerben ugyanazt a 
színt sokféle módon, több számnégyessel is leírhat-
juk, megnyomhatjuk. A nyomdaipar a CMYK négy-
színnyomó festékek használatakor 1%-os lépcsőben 
változtatja a nyomószíneket. Ez elvben 1014, azaz több 
mint 100 millió szín leírását teszi lehetővé. Azonban 
éppen a színek többféle leírási lehetősége miatt a 
CMYK színtér színeinek száma sem változik, továbbra 
is 6 millió körül van. A CMYK rendszerben például a 
14, 48, 94, 0 és a 9, 44, 90, 5 számnégyesek egyaránt 

Itten narancs színét adják meg, ahol a számok rendre 
a C, M, Y, K összetevők százalékos értékei. A digitális, 
CMYK színterű kép minden pixelének színe e 6 millió 
szín valamelyike lehet.

CMYK szín fehér-, szín- és feketetartalma

A C, M és Y nyomószínek 100%-os egymásra nyomásá-
val elvben feketét kapnánk, azonban éppen e három 
alapszín pigmentjeinek színhibái miatt a feketéből 
csak egy barnás fekete lesz. A három alapszín 10-10%-
os egymásra nyomása ugyancsak a színhibák miatt 
semleges 10%-os szürke helyett egy elszíneződött, 
a narancs irányába mutató szürkét ad. Éppen a szín-
korrekció mutatta meg, hogy az egyes alapszínekből 
mennyit kell nyomni ahhoz, hogy semleges szürkét, 
illetve feketét kapjunk. Az eredményeket, a semleges 
szürke nyomásához szükséges C, M és Y értékeket 
10%-os lépcsőben az 5. táblázat mutatja, grafikusan 
pedig a 41. ábra jeleníti meg.

Vizsgáljunk meg közelebbről a CMYK színtér négy 
színét. Elsőnek vegyük szemügyre a 70, 20, 40, 10 
számnégyessel jellemzett szürkés zöld színt. Rögtön 
látjuk, hogy 10% feketét eleve tartalmaz. A CMY színek 

5. táblázat Semleges szürkék nyomtatásához szükséges  
CMY összetevők

Szürke% Cián% Bíbor% Sárga%
10 10 08 06
20 20 16 13
30 30 22 20
40 40 30 28
50 50 39 35
60 60 48 43
70 70 58 52
80 80 67 61
90 90 77 70

100 100 85 80

40. ábra A cián, a bíbor, a sárga, valamint a vörös, a zöld és a kék, illetve a fekete színek megnyomása színkorrekció nélkül  
CMY, és színkorrekcióval CMYK festékekkel

C         M         Y         R         G         B         K

41. ábra Semleges szürkét adó CMY összetevők
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közül a legkisebb a 20%-ot képviselő bíbor. Ameny-
nyiben a CMY festékeknek nem lennének színhibái, 
úgy egyszerűen mellé vehetnénk 20-20%-ot a ciánból 
és a sárgából is, mondván, így hárman együtt 20% 
szürkét adnak. A színhibák miatt azonban a helyzet 
bonyolultabb. A 41. ábrán keressük meg, hogy hány 
százalékos szürkénél metszi a bíbor szín görbéje a 
20%-os vízszintes vonalat. Az ábra szerint ez 27%-nál 
van. A 27%-os szürkéhez 27% cián, de csak 18% sárga 
tartozik. Vagyis a 27% cián, a 20% bíbor és a 18% 
sárga együttesen 27% semleges szürkét ad. Ezt az 
értéket adjuk hozzá a K nyomószín 10%-ához, máris 
megkapjuk a szín feketetartalmát, ami 37%. Az egyes 
CMY összetevőkből rendre levonva a szürkét adó érté-
keket megkapjuk szürkés zöld színünk színtartalmát, 
ami 43, 0 és 22% lesz. A szín fehértartalmát a 100% 
és a legmagasabb összetevő különbsége mutatja, 
ami most 30%. Szürkés zöld színünket tehát úgy is 
előállíthatjuk, ha egy 10×10 cm-es négyzet területéből 
30 cm2-t fehéren hagyunk, 27-et feketére festünk, a 
maradék 43-at befestjük cián festékkel, majd e 43 
cm2-ből 22-t még sárgával is befestünk, utóbbiak 
akkor zöldek lesznek. Papírlapunkat legalább 3 000 
fordulat/perc sebességgel megforgatva máris a 42. 
ábra szürkés zöld színe tárul a szemünk elé.

A vöröses narancs szín nem tartalmaz fekete ösz-
szetevőt. Legkisebb intenzitású színe a 15%-os cián, 
ami a 41. ábra szerint 12% bíborral és 10%-nyi sárgával 
együtt 15% szürkét ad, a szín feketetartalma tehát 15%. 
A legnagyobb színösszetevő a sárga a maga 65%-ával, 
ez 35% távolságra van a maximális intenzitástól, a szín 
fehértartalma tehát 35%. Színtartalomra éppen 50% 
marad, ennek CMY színenkénti megoszlása 0, 38 és 
50% lesz.

A kékes lila színben sem fekete, sem sárga összetevő 
nincs, ezért a szín feketetartalma 0%. Fehértartalmát 
a 80%-os bíbor összetevő 100%-tól mért távolsága 
határozza meg, ez 20%. A színtartalom 80%os, színek 
szerinti megoszlása 55, 80 és 0%.

A világos kék szín csak egyetlen összetevőt tartal-
maz, a 60%-os ciánt. Feketetartalma 0%, fehértartalma 
40%, színtartalma pedig 60% a cián színből.

Színvisszavétel

A nyomda a papír ugyanazon helyét, területét elvben 
mind a négy nyomószín 100%-os intenzitásával meg-
nyomhatja. Ebben az esetben az adott helyen a papír 
festékterhelését 400%-nak mondja a szakma. Az ilyen, 
festékben tocsogó terület azonban nagyon nehezen 
szárad. Márpedig a mai íves ofszetgépek óránként 
legalább 15 000 ívet megnyomnak, ami percenként 
250, másodpercenként pedig bő 4 ív megnyomását 
jelenti. A legtöbb festéket tartalmazó területnek is meg 
kell száradnia rövid alatt, ami az utolsó nyomóműből a 
kirakóműbe érkezésig eltelt idő plusz 0,25 másodperc, 
mert ennyi idő elteltével a kirakóműben megérkezik és 
lehull az előzőre a következő megnyomott ív.

A maximális festékterhelés a gyakorlatban a 320%-
ot még a legjobb minőségű papírok esetében sem 
haladhatja meg. A közepes minőségű papírok 280, a 
gyengébbek legfeljebb 250%-os festékterhelést bírnak 
el. A színes nyomófestékek meglehetősen borsos ára is 
indokolja a festékterhelés csökkentését, hogy kevesebb 
fogyjon belőlük. A festékterhelés csökkentése azonban 
nem mehet a szín- és árnyalatvisszaadás rovására.

Szerencsére a CMYK színrendszer négy nyomószí-
ne lehetővé teszi ugyanazon színárnyalat többféle 
előállítását. (Grassmann második törvénye értelmé-
ben egy szín(árnyalat) leírásához három összetevő 
szükséges és elegendő.) A festékterhelés csökkentése 
a gyakorlatban színvisszavétellel történik. Az adott 
szín CMYK összetevői ismeretében a 41. ábra segítsé-
gével meghatározzuk a szín feketetartalmát, majd a 
CMY összetevőket a feketetartalom szerinti értékek-
kel csökkentjük, a fekete nyomószín értékét pedig 
a feketetartalomnak megfelelően növeljük. Ezzel a 

42. ábra A CMYK színtér négy színének  
fehér-, szín- és feketetartalma

43. ábra Sötétzöld szín eredeti  
és maximális színvisszavétel utáni CMYK összetevői

 85   40   75   10  34    0    38   61
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44. ábra 0, 25, 50, 75 és 100%-os, GCR módú színvisszavétel öt színen bemutatva
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módszerrel a színek sötét árnyalataiban 60–80%-kal is 
csökkenthető a festékterhelés. Amennyiben a színnek 
nincs feketetartalma, úgy festékterhelése sem magas, 
mert legalább egy színösszetevője 0%. A 43. ábra egy 
sötétzöld szín eredeti, illetve a maximális színvisszavétel 
utáni CMYK összetevőit mutatja,

A 85, 40, 75, 10% CMYK összetevőkkel leírt sötétzöld 
szín legkisebb intenzitású színösszetevője a 40%-os 
bíbor. A 42. ábra alapján ehhez 51%-os szürke tartozik a 
maga 51%-os cián és 37%-os sárga összetevőjével. Ha az 
51, 40, 37%-os CMY értékeket elvessük és 51% feketével 
helyettesítjük, akkor a sötétzöld szín összetevői 34, 0, 
38, 60% CMYK értékekre módosulnak. Az első esetben 
az együttes festékterhelés – a négy összetevő összege 
– 210%, míg a maximális mértékű színvisszavétel után 
csak 133%. Az eredmény: kevesebb festék fogyott, a 
nyomat gyorsabban szárad, az előállítás olcsóbb lett.

Természetesen nem kötelező a legkisebb összete-
vőt (és a semleges szürkét adó másik két színmeny-
nyiséget) teljes mértékben feketével helyettesíteni. 
A színvisszavétel e módjának mértékét a legkisebb 
összetevő százalékos helyettesítési értékével jellemzik. 
Így aztán beszélnek 25, 50, 62 vagy 75… százalékos 
színvisszavételről. A színvisszavételnek ezt a mód-
ját a nyomószínek fekete tartalmának szürkével való 
helyettesítése jellemzi, angol neve Gray Component 
Replacement, röviden GCR.

Természetesen nem nekünk kell ezeket az érté-
keket meghatároznunk, a kiadványszerkesztésben 
használt programjaink mindezt elvégzik helyettünk, 
nekünk csak a színvisszavétel százalékos értékét kell 
megadnunk, még a CMY adatok eltérő értékeivel (42. 
ábra) sem kell törődnünk, programjaink mindent ki-
számolnak. A 44. ábra öt szín esetén mutatja be a 25, 
50, 75 és 100%-os GCR módú színvisszavételt és a 
festékterhelés csökkenését.

CMYK színminták

A nyomdaipar összes nyomdai eljárása (magas-, sík-, 
mély- és szitanyomás, valamint a digitális nyomógépek) 
CMYK festékekkel nyomja meg termékeit. A nyomat-
hordozó többnyire papír, de fém, fa, üveg, műanyag, 
gyakorlatilag bármilyen formájú, szerkezetű szilárd 
anyag lehet. A sokféle anyag megnyomásához termé-
szetesen sokféle festék szükséges, ezek színezőanyagai 
azonban többnyire egységesek.

A színekről való egyértelmű, pontos kommuniká-
ciót nagymértékben elősegítik a fizikai színminták. 
Az angolszász nyelvterületen és Európában elterjedt 
Pantone Solid skáláról már volt szó. Ez a skála több 
mint 1000 direkt szín adatait tartalmazza fényes és 

matt műnyomó papíron egyaránt. A skála sikerét látva 
készítette el a Pantone festékgyár a pasztell és metál 
színskáláit, amelyek ugyancsak az általa gyártott szí-
nekből kikeverve mutatja az újabb direkt színek adatait.

A cég vezetői azonban hamar felismerték a nyom-
daipar igényeit, és igyekeztek azt is kiszolgálni. Először 
a Solid to Process skálát dobták piacra. A skála lapjain a 
színcsíkok megosztottak. A jobb oldali a Pantone fes-
tékekből kikeverhető direkt szín, a bal oldalt pedig egy 
azt megközelítő, CMYK színt látható az előállításához 
szükséges CMYK értékekkel együtt. Hamar kiderült 
azonban, hogy a nyomdaipar szereplői keveslik a skála 
135 lapján található 945 színt, többre vágynak. A cég 
kiadta a Process skálát, ahol egy lapon már kilenc CMYK 
értékekkel megadott szín található. A skála 334 lapja 
3006 szín adatait tartalmazza.

A két skála egy-egy lapját mutatja be a 45. ábra. A ki-
adványszerkesztésben használt programok sok másik 
mellett ezt a két skálát is tartalmazzák, így a színminta 
segítségével kiválasztott szín könnyen beállítható.

A CIE LAB SZÍNTÉR

A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) a 20. 
század első harmadának színtani kutatásai végére tett 
pontot 1931-es, additív színkeverésen alapuló, XYZ 
jellemzőkkel leírt színrendszere szabvánnyá tételével. 
A szakmai körökben – alakja után – színpatkónak 
nevezett rendszer az RGB összetevőkből kiindulva 
matematikai transzformációk útján jutott el publikált 
alakjáig. A színpatkót felülnézetben mutatja a 46. ábra. 
A patkó tulajdonképpen egy színdomb, amelynek 
harmadik, Z tengelye a papír síkjából kifelé, felfelé 
mutat. A patkó görbült szélén, az XY síkban vannak 
a spektrum telített fényszínei a vöröstől a kékig. A két 
végpontot összekötő egyenesen a vörösből és kékből 
kevert telített lilák sorakoznak ugyancsak az XY síkban. 
Az alakzat belseje dombszerűen emelkedik a papír 
síkja fölé, mégpedig a színárnyalat világosságának 
függvényében. A legmagasabban a legvilágosabb, 
fehér színt reprezentáló színpont helyezkedik el. 
A dombfelszín pontjai – a színek – matematikailag 
egyértelműen leírhatók.

A rendszer hibája, hogy az érzet szerint egymástól 
egyenlő távolságra lévő színek a diagramon nincsenek 
egyenlő távolságra egymástól, azaz a rendszer nem ér-
zethelyes. A problémát az 1976-ban közzétett, és azóta 
szabványként funkcionáló rendszerével küszöbölte ki a 
CIE. A ’76-os, úgynevezett CIE L*a*b* – röviden, csilla-
gok nélkül csak CIE Lab – színgömb újabb matematikai 
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transzformációk árán készült el, már érzethelyesen 
mutatja a színeket, ahogy az a 47. ábrán látható.

A gömb középpontjában az 50%-os szürke látható. 
Az a* tengely, átmérő két végpontján a telített vörös, 
és annak komplementer zöld párja található. Vagyis az 
a* tengely a vörös-zöld tengely, amelynek egyik felén 
a telítetlen vörös, másik felén a telítetlen zöld színek 
helyezkednek el. Az a* tengelyre merőleges a b* ten-
gely, két végpontjában a sárga és a kék komplementer 
párral. Az a* és b* tengelyek által meghatározott síkban 
vannak az 50% világosságú színek. A gömb kerületén 
a telített spektrumszínek és ibolyák, a sík belsejében, 
sugár irányban befelé haladva az egyre telítetlenebb, 
de 50% világosságú színek találhatók. A harmadik 
tengely, a világosság L* tengelye mindkét tengelyre 

merőleges, a szürkéket tartalmazza, fent, a felszínen 
lévő fehértől az alul elhelyezkedő feketéig. A gömb 
felszínének és belsejének minden pontja más színt 
határoz meg.

A digitalizált változatban az a* és b* tengelyek 
egyaránt 256 fokozattal (8 bites színmélység) rendel-
keznek, a világosság L* tengelye azonban csak 100 
részre osztott. A rendszer ily módon 256×256×100 
színt határoz meg, szám szerint 6 553 600-at, vagyis 
bő 6,5 milliót. A CIE Lab színtér tartalmazza a teljes 
CMYK színteret, kicsit bővebb annál. A digitális, CIE 
Lab színterű kép minden pixelének színe e 6,5 millió 
szín valamelyike lehet.

Számítógépes programjaink ezt a színrendszert 
is ismerik, sőt használják szabvány színrendszerként. 

46. ábra A CIE 1931-es színrendszere felülnézetben 47. ábra Az érzethelyes CIE Lab színgömb

45. ábra A Pantone Solid to Process és a Process skála egy-egy lapja
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A programok a színek egyik színrendszerből (pl. RGB) 
a másikra (pl. CMYK) való áttéréskor mindig közbeik-
tatják a CIE Lab rendszerét. Vigyázat! Ha valaki egy RGB 
színt CMYK-ba konvertál, majd azt visszateszi RGB-be, 
akkor egyáltalán nem biztos, hogy az eredeti színt 
kapja vissza. Ez csak akkor lehetséges, ha a kiinduló 
szín eleme volt a CMYK rendszernek! Emlékezzünk: 
az RGB színtér 16,7 millió, a CIE Lab 6,5 millió, a CMYK 
pedig mintegy 6 millió színt tartalmaz.

SZEMÜNK SZÍNÉRZÉKELÉSE

Szemünk a belsejébe bejutó fénymennyiséget a 
pupilla 1:16 arányú szűkítésével, tágításával sza-
bályozza. A Young–Helmholz-féle elmélet szerint 
egy tőlünk valamilyen távolságban lévő tárgyról 
a szemünkbe kerülő fényt a szemlencse gyújtótá-
volságának változtatásával fókuszáljuk az üvegtest 
mögött, a szemfenéken lévő retinára, ideghártyára. 
A retina a szemgolyó több mint 2/3 részét borítja, 
s rajta mintegy 130 millió – kétféle – fényérzékeny 
receptor található. A pálcika alakú receptorok fény-
érzékenysége nagy, ezek a sötétben való látást 
biztosítják. A csap alakú receptorok kisebb fény-
érzékenységükkel a világosban való látás eszközei. 
Ugyanakkor ők biztosítják színlátásunkat, mert a 
csapok szelektíven, de egyszerre érzékenyek az 
580 nm-es vörös, az 540 nm-es zöld és a 440 nm-es 
kék fénysugarakra. A látott, érzékelt színt e három 
ingerület erősségének eltérései határozzák meg. Az 
elmondottakat a 48. ábra szemlélteti.

Szemünk érzékenysége a hullámhossz függvé-
nyében egy haranggörbét mutat – a csapok három 
haranggörbéjének összegét –, amelynek maximuma 
az 540 nm-es zöld színnél van. Ez azt jelenti, hogy a 
zöld szín árnyalataira vagyunk a legérzékenyebbek, 
a zöld színből tudjuk a legtöbb árnyalatot megkülön-
böztetni. A megvilágítás erősségének csökkenésével 
e haranggörbe maximuma a kék felé tolódik el, ami 
azt jelenti, hogy ilyenkor csökken a zöld, és erősen 
csökken a vörös tartományban megkülönböztet-
hető árnyalatok száma. Végül erős szürkületben és 
sötétben egyáltalán nem látunk színeket, mert a 
csapok már nem kapnak elég fényt, látásunk ilyenkor 
a színekre érzéketlen, ám kevés fénnyel is működő 
pálcikákon alapszik.

Szemünk árnyalat megkülönböztető képessége 
nem állandó, a világos részletekben több árnyalat 
megkülönböztetésére vagyunk képesek mint a látvány 
sötét területein. Szemünk nem reagál a fényingerre, 
ha annak erőssége 10-6 lumen alatt van. Ezt az értéket 
ingerküszöbnek vagy abszolút küszöbnek nevezzük. 
Ugyanakkor szemünk telítődik, ha a fényinger átlépi a 
104 lumenes, úgynevezett telítettségi küszöböt. Ahhoz, 
hogy szemünk érzékelni tudja a fényinger fokozatos 
változását, e változásnak is el kell érnie egy bizonyos 
értéket, amit különbségi küszöbnek nevezünk. Az előző-
ek tükrében az érzetet mennyiségileg az ingerküszöb 
és a telítettségi küszöb közötti különbségi küszöbök 
sorozata (árnyalatlépcsőszám) határozza meg.

A pupillával szemben, az éleslátás helyén, az úgy-
nevezett sárgafolt területén csak csapok helyezked-
nek el a retinán. Innen kifelé haladva a csapok száma 
rohamosan csökken, ugyanakkor a pálcikáké erősen 
növekszik, ahogy az a 49. ábrán látható.

48. ábra. Az emberi szem fényelnyelése a hullámhossz függvényében
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A csapok és a pálcikák ideghártyán való eloszlásától 
függ a különböző színek érzékelésének terjedelme a 
látótérben. A fehér, a kék, a sárga, a vörös és a zöld 
szín érzékelésének tartományát szemlélteti a 50. ábra.

Az ember egy-egy szemének retinájában mintegy 
124 millió pálcika és kb. 6 millió csap található. Ennek 
következtében egy-egy neuron kb. 120 pálcikától és 
6-7 csaptól kap fényingereket, amelyeket aztán inger-
vezető nyúlványán keresztül továbbít. A sárgafoltban 
minden egyes fényérzékelő sejthez egy idegrost kap-
csolódik. A szélek felé haladva egy-egy idegrost már 
10–100 fényérzékelő sejthez kapcsolódik, aminek az a 
következménye, hogy a látásélesség itt már az eredeti 
tizedére, századára csökken.

Az emberi szem, a retina felbontóképessége egy 
szögperc körül van, vagyis akkor látunk két pontot 
különállónak, ha azok legalább egy szögpercre van-
nak egymástól. Ez a szokásos 35–40 cm-es olvasási 
távolságban kb. 0,1 mm-t jelent. Ilyenkor a két szom-
szédos pont által ingerületbe hozott két csap között 
egynek nyugalomban kell lennie. Ha a két pont által 
ingerületbe hozott két csap között nincs legalább egy 
nyugalomban lévő, akkor a két pontot egynek látjuk.

Már megbeszéltük azt is, hogy szemünk kb. 250 
árnyalatot képes megkülönböztetni a fehér és a fekete 
között. Ugyancsak tudjuk, hogy egy szín telítettségét 
szintén kb. 250 fokozatban különböztethetjük meg, 
és a háromszög alak miatt – a világosság változásával 
a telítettség maximuma csökken (lásd 23. ábra) – egy 
színezet általunk megkülönböztethető árnyalatainak 
száma kb. 31250.

A színkör ugyancsak végtelen sok színe közül mint-
egy 320-at tudunk megkülönböztetni egymástól, az 
egymáshoz túl közel lévő színezeteket azonosnak 

látjuk. Természetesen ezek az értékek nemcsak sze-
mélyenként változhatnak, de szemünk fáradtságától, 
illetve a megvilágítási viszonyoktól függően is. Eddigi 
megállapításaink összegzéseként mondhatjuk, hogy az 
emberi szem mintegy 10 millió, hétköznapi értelem-
ben vett szín megkülönböztetésére képes. Ez a szám 
nagyobb a nyomtatható (CMYK) színek számánál, a 6 
milliónál, de kisebb az RGB színtér (monitor, projektor, 
színes tévé színei) 16,7 millió színénél.

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

Azt már az ókor textilkereskedői is tudták, hogy a kelme 
igazi színét nem lehet gyertya, mécses vagy fáklya 
fényénél megállapítani, ahhoz nappali megvilágítás, 
napfény szükséges. Ugyanez a megállapítás vonatko-
zik napjaink mesterséges fényforrásaira (petróleum 
lámpa, villanykörte, fénycső, higanygőz lámpa…) is. 
Más szavakkal: egy tárgy színe nagymértékben függ 
a megvilágítástól, a megvilágító fény színétől, annak 
spektrális összetételétől.

Valamennyien tapasztaljuk, hogy a napfény fehér 
színű, az egyik neoncső kékesen, a másik sárgásan 
világít, a gyertya fénye vöröses árnyalatú. Ugyanazt 
a tárgyat különböző fényforrásokkal megvilágítva 
más-más színűnek látjuk. Nem lehetne valahogy egy-
ségesíteni, reprodukálhatóvá tenni a megvilágításokat? 
A válasz igen, lehet.

Az 1905-ös évben Albert Einstein három szakmai 
cikket jelentetett meg. Közülük kettőért később kü-
lön-külön Nobel-díjat kapott. Az elsőt az abszolút fe-

49. ábra. A csapok és pálcikák számának alakulása a sárga-
folt közepétől kifelé haladva 50. ábra. Az egyes színek érzékelési tartományai a látótérben
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kete test sugárzásáról szóló cikkéért kapta. Később 
ugyancsak a legrangosabb tudományos elismeréssel 
díjazták a speciális relativitáselméletről írott cikkét. 
A közhiedelemmel ellentétben az általános relativitás 
elméletéért sosem kapott Nobel-díjat. Ugyanis ez a 
kitüntetés csak kísérlettel igazolt elméleti munkáért 
jár, márpedig haláláig senki sem tudott elméletének 
ilyen igazolást adni. Azóta persze már bizonyították az 
általános relativitáselmélet helyességét.

Az abszolút fekete testről már volt szó mint olyan 
elméleti testről, amely a ráeső összes fényt elnyeli, 
abból semmit sem ver vissza. Akkor mélyen elhallgat-
tam, hogy ez a megállapítás az abszolút nulla fokra 
(0 K = -273,15 ºC) igaz, ugyanis nagyon-nagyon jó 
közelítéssel szobahőmérsékleten (20 ºC) is megállja 
a helyét. Einstein Nobel-díjat érő cikke éppen azzal 
foglalkozik, hogy mi történik, ha az abszolút fekete 
testet melegíteni, hevíteni kezdjük. A hőmérséklet 
emelkedésével ez is mint minden valós test előbb 
sötétvörös, majd egyre világosabb vörös színben izzani, 
világítani kezd, fényforrássá válik. Tovább növelve a 
hőmérsékletet a kibocsátott fény színe narancsra, majd 
sárgára vált, hogy aztán 5500 K környékén fehérré 
váljon. A hőmérséklet további emelésével a fekete test 
által sugárzott fény színe kékessé, világos-, majd egyre 

sötétebb kékké válik. Einstein a cikkében pontosan 
megadta a Kelvin-fokokban mért hőmérséklet és a fény 
színe, hullámhossza közötti egyértelmű matematikai 
összefüggést. Számunkra azonban többet mond a 
képlet 51. ábrán látható vizuális megfelelője.

Egy fényforrás színhőmérséklete az a hőmérséklet, 
amelyen az abszolút fekete testnek sugároznia kellene, 
hogy szemünkre ugyanazt a színtani hatást tegye mint 
az adott fényforrás. Az egyes mesterséges fényforrások 
fényének színe, azaz a fényforrás színhőmérséklete 
eltérő, de mérhető érték. A profi fotósok fényképe-
ik beállítási adatai mellé a reprodukálhatóság miatt 
feljegyzik a használt fényforrás színhőmérsékletét is. 
Sőt, a gyártók szabvány (egy sárgás, egy fehér és egy 
kékes fényt kibocsátó) lámpákat kínálnak számukra.

A gyertya vagy a petróleumlámpa színhőmérséklete 
2000 és 3000 K (Kelvin) közötti érték, ami azt jelenti, hogy 
fényük vörös, legjobb esetben is narancs színű, hiányoz-
nak belőlük a zöldek és a kékek. Ennek következtében 
ilyen megvilágítás mellett fényképezett tárgyak színe 
a vörös felé tolódik el. A fehér színű tárgy vörös vagy 
narancs színű lesz, egy középkék színű pedig feketének 
látszik majd. Azért beszélek fényképezésről, mert sze-
münk, illetve tudatunk módosítja a gyertyafénynél látott 
színeket, de a fényképezőgép lencséje nem.

52. ábra Az egyes fényforrások által kibocsátott fény spektrális eloszlása

51. ábra A kibocsátott fény színe a fényforrás színhőmérsékletének függvénye
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A wolframszálas izzó (villanykörte) színhőmérsék-
lete teljesítményétől (25–300 W) függően 3 000–4 000 
K, ami azt jelenti, hogy kisugárzott fénye határozottan 
(narancs)sárga. A látvány világos színei tehát a sárga 
irányában színeződnek át, a sötétek közötti különb-
ségtétel pedig meglehetősen alacsony szinten marad.

A déli órák napfénye és a fényképezőgépek vakujának 
(halogénlámpa) villanófénye közelíti meg legjobban az 
ideális fehér fényt, amelynek színhőmérséklete 5 500 K 
körüli érték. Ezen a hőmérsékleten a spektrum minden 
színe, hullámhossza egyenletes energia eloszlással sugá-
roz. Az ilyen fényforrás, megvilágítás mellett látott tárgy-
színeket tekintjük igazinak, színeltolódás nélkülinek.

A fénycsövek hideg fényforrások, az ívkisülés energi-
áját a fénycső üvegének belső falára elkent fluoreszcens 
anyagok alakítják át a rájuk jellemző, néhány hullám-
hosszon kiemelkedő energiájú sugárzások összegévé. 
A bevonat anyagának függvényében van közöttük 
sárgás, fehér és kékes fényt adó fénycső egyaránt.

A különböző fémgőz lámpákkal legtöbbször az 
utak mellett közvilágítási feladatuk ellátása közben 
találkozunk. Fényük az ívkisülés által elgőzölögtetett 
fémre jellemző összetevők keveréke, ugyancsak sárgás, 
fehéres vagy kékes árnyalatú.

A borús ég színhőmérséklete már 8 000 K körü-
li érték, ami a színekben enyhe kék eltolódást és a 
tónusok besötétedését jelenti. A viharos égbolt szín-
hőmérséklete már 10 000 K körül van, ami komoly kék 
eltolódást jelent a színekben, ugyanakkor jelentős 
árnyalatvesztést, beszűkülést a világos tónusokban.

A profi fotósok a megvilágítás alacsony vagy magas 
színhőmérsékletének kellemetlen, nem kívánatos ha-
tásai ellen kék, illetve sárga színszűrőkkel védekeznek. 
A felsorolt fényforrások által kibocsátott fény spektrális 
eloszlását a 52. ábra mutatja be.

Látjuk hát, hogy egy tárgy színe erősen függ a meg-
világítástól, a megvilágító fény színétől. A piros pöttyös 
labdát mindenki ismeri. A fehér fénnyel megvilágított 
labdatest piros, a pöttyök színe fehér. Vigyük labdánkat 
egy elsötétített szobába, majd kapcsoljuk be a zöld 
színű fényt adó megvilágítást. Milyen színűnek látjuk 
a labdát? A választ tessék jól megfontolni! Milyen szí-
nű lesz az előbb még piros labdatest, és milyenek a 
fehér pöttyök?

A labdatest színe fekete, a pöttyöké pedig zöld 
lesz. A fehér fénnyel megvilágított labdatestet azért 
láttuk pirosnak, mert a ráeső fényből a piros kivéte-
lével minden fényt elnyel, csak a pirosat veri vissza. 
Most csak zöld fény vetül rá, azt elnyeli, a szemünkbe 
semmit sem ver vissza, ezért feketének látjuk. A fehér 
fényben a pöttyök azért fehérek, mert felületük az 
összes hullámhosszú fényt visszaveri. Most csak zöld 
színű fényt ver vissza, tehát zöldnek látjuk.

A COLOROID SZÍNTÉR

Az ipar és a mezőgazdaság igényeinek fokozottabb kielé-
gítésére a színek kutatása az 1960-as évektől kezdődően 
újabb lendületet vett. A kutatások szinte minden iparilag 
fejlett országban megindultak. Hazánkban a Budapesti 
Műszaki Egyetemen, az akkor még fiatal festőművész 
Nemcsics Antal vezetésével indultak meg a színtani 
kutatások. A cél egy olyan érzethelyes, matematikailag 
egyértelműen leírható, logikus szerkezetű színtér kiala-
kítása volt, amely egységesen kezeli a fény- és felületi 
(tárgy) színeket, az emberek számára már megszokott 
színjellemzőkkel (színezet, telítettség, világosság) operál, 
matematikailag leírható kapcsolata van a CIE 1931-es 
és későbbi 1976-os RGB modelljével, illetve a felületi 
színek esetén a CMYK színtérrel. Felületi színeiből fizikai 
színmintaként színatlasz készíthető CMYK összetevőkkel 
vagy más jellemzőkkel leírva a színeket.

A nemzetközi versenybe több mint harminc kutató-
gárda kapcsolódott be kidolgozás alatt lévő színterével. 
Mintegy harmincévnyi kutatómunka után a finisbe 
már csak négy, egy amerikai, egy német, egy japán, 
és a magyar Coloroid rendszer érkezett. A CIE végül 
csak 2000-ben hirdetett eredményt, dr. Nemcsics An-
tal professzor úr színrendszerét hozva ki győztesnek. 
A rendszer azóta világszabvánnyá vált, a hétköznapi 
életbe, többek között a DTP-be való bevezetése fo-
lyamatban van.

A Coloroid színrendszerben a semleges színek az 
akromatikus vagy más néven színtelen tengelyen (X), az 
azonos telítettségű színek koaxiális hengerpalástokon 
(T), az egyenlő világosságú színek a színtelen tengelyre 
merőleges felületeken (V), az azonos színezetű színek 
pedig az akromatikus tengelyen átmenő félsíkokon (A) 
helyezkednek el, ahogy az az 53. ábrán látható.

A Coloroid színrendszer tárgyalása meglehetősen 
sok matematikai ismeretet igényel. A rendszer pontos 
kifejtését az érdeklődők Nemcsics Antal professzor úr 
Színdinamika című könyvében találják meg. A könyvet 
az Akadémiai Kiadó adta ki Budapesten, 1990-ben.

A SZÍNEK PSZICHIKAI HATÁSA

A színkör felső felének színeit – a világos zöldektől a 
sárgákon, narancsokon át a vörösig – meleg színek-
nek nevezzük. A másik félkör, a vöröses ibolyáktól az 
ibolyákon, sötét és világos kékeken át a zöldeskékig 
adja a hideg színeket. A színek hatással vannak az 
élőlények, így az emberek viselkedésére is.



A sárga-fekete csíkos színkombináció az állatvi-
lágban veszélyt, veszélyeset jelent, lásd darázs, több 
mérges kígyó színe. Az állatok ismerik ezt a jelzést. 
A madarak nem eszik meg a sárga-fekete csíkosra fes-
tett, egyébként általuk kedvelt magvakat. Ez a színkom-
bináció az emberekbe is kódolva van, nem véletlenül 
festik a gyárak, üzemek munkavédelmi szempontból 
veszélyes helyeit sárga-fekete csíkosra.

A hideg-meleg színek hatással vannak az emberi 
viselkedésre is. Kísérlet igazolja, hogy télen, a 18 ºC-
ra fűtött, sárgásnarancs színűre festett falú szobában 
ülőmunkát végző emberek nyugodtan dolgoztak egy 
ingben, nem fáztak. A kontroll csoport ugyanilyen 
körülmények mellett, de hideg kékre festett falakkal 
még pulóvert, zakót fölvéve is fázott, követelte a szoba 
hőmérsékletének emelését.

Johannes Itten (1888–1967) festőművész saját szín-
elméletét érthető módon a festők szemszögéből nézve 
dolgozta ki. Felnőtt élete során szinte végig tanított is, 
így sok növendékének adhatta át színtani ismereteit. 
Színrendszerét már az 1910-es években kidolgozta, s 
oktatta is előbb saját bécsi iskolájában, majd később 
a Bauhaus (művészeti iskola és egyben az egyik leg-
jelentősebb művészeti irányzat az 1920-as években) 
tanáraként Weimarban, ezt követően saját művészeti 
iskolájában Berlinben, végül 34-től Zürichben.

AZ ITTEN-FÉLE SZÍNTÉR

Mint festő festékekkel, pigmentekkel dolgozott, ezért 
nyilvánvaló, hogy a szubtraktív színkeverés érdekelte. 
Színrendszere alapszíneiként a vöröset, a sárgát és a 
kéket választotta, mert festőként úgy tapasztalta, hogy 
ez az a három erős, elsődleges szín, amelyek segítségé-
vel a többi könnyen kikeverhető. Helyezzük el e három 

színt egy szabályos háromszög három rombuszába úgy, 
hogy a sárga van felül, a vörös jobbra, a kék pedig balra 
lent. Rajzoljunk kört a háromszög köré, szerkesszünk 
bele szabályos hatszöget, s szabályos háromszögön 
kívüli egyenlő szárú háromszögeket színezzük ki az 
elsörendű színek egy-egy arányú keverékeiből kapott 
másodrendű narancs, ibolya és zöld színekkel. Ugyanis 
a sárga plusz vörös narancsot, a vörös plusz kék ibolyát, 
végül a kék plusz sárga zöldet ad.

A szabályos háromszög köré írt körrel koncentri-
kusan, annak másfélszeres sugarával rajzoljunk egy 
másik kört. A két kör által határolt körgyűrűt osszuk fel 
tizenkét egyenlő részre az 54. ábrán látottak szerint. Az 
első- és másodrendű színeket másoljuk be a csúcsaikkal 
érintkező körgyűrűcikkekbe. Az üresen maradó hat 
helyre pedig a szomszédos első- és másodrendű színek 
egy-egy arányú keverékéből keletkező harmadrendű 
színekket fessük be az alábbiak szerint:

sárga plusz narancs az sárgásnarancs,
vörös plusz narancs az vörösesnarancs,
vörös plusz ibolya az vörösesibolya,
kék plusz ibolya az kékesibolya,
kék plusz zöld az kékeszöld,
sárga plusz zöld az sárgászöld.
Maga az Itten-féle színkör az 55. ábrán látható. 

A színkör és Itten színelmélete a festészettel hivatás-
szerűen foglalkozók körében nagyon népszerű. A fes-
tékek keverésével e 12 színnél természetesen nem kell 
megállnunk. A színkör szomszédos színeinek egy-egy 
arányú keverésével újabb tizenkettő, immár negyed-
rendű színhez jutunk. Egy külső körgyűrűn azokat az 
eddigiek közé felvéve már 24 szín lesz. A szomszédok 
újabb keverésével a színek száma már 48-ra bővül…

Munkássága során Itten nagyon hamar rájött, hogy 
a szín fizikailag és kémiailag jellemezhető (hullámhossz, 
pigmentek kémiája) valóságán kívül a tudatunkban 
létrejövő színhatás egyénenként, sőt az egyén fizikai, 
érzelmi állapotának függvényében változik. Máskánt 

53. ábra. A Coloroid színrendszer szerkezete
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hat ránk egy szín önmagában, másként akkor, ha más 
színekkel társítjuk, megint másként, ha a színes folt 
alakját, méretét megváltoztatjuk.

Köztudott, hogy egy fekete négyzet fehér alapon 
kisebbnek tűnik mint egy vele azonos nagyságú fehér 
négyzet fekete alapon, amint ez az 56. ábrán látható. 
A kissé molett nők nem véletlenül részesítik előnyben 
a fekete, illetve sötét ruhákat.

Ugyanígy tudjuk, hogy egy világosszürke szín fehér 
alapon sötétnek, fekete alapon világosnak hat, ahogy 
azt az 57. ábra bemutatja.

Itten nagyon sok hasonló vizsgálatot végzett a szí-
nekkel, és rájött, hogy azok a harmonikus hármas, 
illetve négyes színkombinációk, színhangzatok, ame-
lyek az Itten-féle színkörben egy egyenlő oldalú vagy 
szárú háromszög, négyzet illetve téglalap csúcsain 
helyezkednek el, amint azt az 58. ábra mutatja. Termé-
szetesen a berajzolt három- és négyszögek 30 fokkal, 
vagy annak többszöröseivel elforgathatók.

Színkontrasztok

Johannes Itten legfontosabb felfedezése – színrendsze-
rét éppen emiatt tárgyaljuk –a hét színkontraszt leírása, 
törvényszerűségeik feltárása. A színkontrasztok ugyanis 

a választott színrendszertől függetlenül léteznek, az 
emberekre gyakorolt pszichikai, fiziológiai hatásaik 
pedig kétségbe vonhatatlanok.

Egy szín önmagában is lehet erős, élénk, harsogó 
vagy éppen ellenkezőleg halvány, szolid, visszahúzódó, 
azonban más színek társaságában az adott szín által 
kiváltott hatás fokozható vagy csökkenthető. Kont-
rasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó 
színhatás között alapvető különbségek találhatók. Ha 
egy kontrasztot a lehetséges maximumig fokozunk, 
akkor poláris kontraszttá válik. Ilyen például a világos és 
sötétszürke kontrasztját a végsőkig fokozó fekete-fehér 
kontraszt. A színek hatásait vizsgálva hét különböző 
kontraszthatás figyelhető meg, ezek a következők:

magábanvaló színkontraszt,
fény-árnyék kontraszt,
hideg-meleg kontraszt,
komplementer kontraszt,
szimultán kontraszt,
minőségi kontraszt,
mennyiségi kontraszt.

Magábanvaló színkontraszt
A legegyszerűbb a hét kontraszt közül. Kialakulásához 
legalább három, egymástól határozottan elkülönülő 
szín szükséges. Harsogó, poláris kontraszt alakítható 

55. ábra Itten 12 részű színköre

58. ábra. Harmonikus színhármasok, színnégyesek
56. ábra. Azonos méretű négyzetek,  

a fekete mégis kisebbnek tűnik

57. ábra. 30%-os szürke tónus fekete és fehér háttér előtt
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ki a vörös, sárga, kék színhármasból. Jól látható, hogy 
a közbeiktatott fehér gyöngíti a színek világító erejét, 
elsötétíti őket, míg a fekete növeli világító erejüket, vi-
lágosabbá teszi a színeket. A nem elsődleges színekből 
alkotott magábanvaló színkontraszt már lényegesen 
gyengébb erejű.

Az 59. ábra első színcsíkján az elsőrendű színek 
erőteljes magábanvaló kontrasztja látható, a második 
színcsík ugyanezt mutatja fehérrel oldva és feketével 
erősítve, míg a harmadik összeállítás tört színek közötti 
gyengébb hatású kontrasztot mutat be.

Fény-árnyék kontraszt
A világosság és sötétség kifejezésének legerősebb 
eszköze a fehér és a fekete szín, közöttük a szürke 
tónusokkal. A fény-árnyék kontraszt legerősebben a 
fehér és a fekete között hat. Azonban minden színnek 
megvan a maga szürke fokozata, tónusa. A telített 
színekből kiindulva egy színen belül is létrehozhatjuk 
a fény-árnyék kontrasztot annak világosságát fehérrel 
növelve, illetve feketével csökkentve. A tiszta színek 
nem egyforma sötétségűek, világosságúak, szürke 
tónusuk nem azonos. A tiszta, telített színek közül 
legvilágosabb a sárga, legsötétebb tónusértékű pedig 
az ibolya, e kettő adja a színek közötti legerősebb 
fény-árnyék kontrasztot. A vörös és a zöld egymással 
egyenlő, közepes sötétségű. A kék meglehetősen sötét, 
a narancs pedig eléggé világos tónussal rendelkezik.

A 60. ábra első színcsíkja szürkék közötti fény-árnyék 
kontrasztot mutat be. A második színcsíkon ugyanez az 
előző szürkékkel megegyező tónusú kékekkel látható.

Hideg-meleg kontraszt
Legerősebben a vörösesnarancs és a kékeszöld szín-
párok között hat. Meleg színek a sárga, sárgásnarancs, 
narancs, vörösesnarancs, vörös, hidegek a zöld, kékes-
zöld, kék, kékesibolya, ibolya. Azonban mint ahogy 
a szürke árnyalatok világos vagy sötét volta is attól 
függ, hogy milyen tónus áll mellette, ugyanúgy egy 
például lila szín is melegnek tűnik, ha melléje hidegebb 
kékeket teszünk és hidegnek látszik, ha nála melegebb 
színekkel vesszük körül.

A hideg-meleg kontraszt nagyon erősen hat az em-
berre, illetve általában az élőlényekre. Vörösesnarancs 
színűre festett szobában az emberek csak 11 ˚C körül 
kezdtek fázni, míg a zöldeskékre festett párjában már 
a 15 fokot is nagyon hidegnek érezték. Versenylovak 
istállójának egyik felét vörösesnarancsra, a másikat 
kékeszöldre festették. A lovak verseny után nagyon 
hamar lehűltek, megnyugodtak a zöldeskék színű bok-
szokban, a vörösesnarancs színűekben viszont sokáig 

60. ábra Fény-árnyék kontraszt

59. ábra Magábanvaló színkontraszt

61. ábra Hideg-meleg kontraszt

62. ábra Komplementer kontraszt
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felhevültek, nyugtalanok maradtak. Utóbbi részeken 
nyüzsögtek a legyek, az előzőekben nem volt egy sem.

A 61. ábra első színcsíkja a legerősebb hideg-meleg 
kontrasztot mutatja be. A második színcsík bal oldalán 
lévő ibolya meleg színnek tűnik a mellette álló kékek 
tükrében. A harmadik csíkon ugyanez a szín hidegnek 
látszik a szomszédos vörösök miatt.

Komplementer kontraszt
Feszültség érezhető az Itten-féle színkörön egymással 
szemben elhelyezkedő színpárok között:

sárga–ibolya,
sárgásnarancs–kékesibolya,
narancs–kék,
vörösesnarancs–kékeszöld,
vörös–zöld,
vörösesibolya–sárgászöld.
Ha megvizsgáljuk ezeket a komplementer színpáro-

kat, könnyen belátjuk, hogy valamennyiben előfordul 
a rendszer három alapszíne, a sárga, a vörös és a kék. 
A sárga-ibolya egyben erőteljes fény-árnyék kontraszt 
is, a vörösesnarancs-kékeszöld egyben a legerősebb 
hideg-meleg kontrasztot adja, a vörös-zöld pedig 

egyformán világos, egyenlő fényerejű komplemen-
ter színpár. Két szín biztosan egymás komplementer 
színe, ha 1:1 arányú keverékük semleges szürkét ad.

A 62. ábra a sárga-ibolya, a narancs-kék, és a vörö-
sesibolya-sárgászöld komplementer párok öt lépcsős 
átmenetét mutatja be.

Szimultán kontraszt
Akkor jön létre, amikor szemünk valamilyen szín 
megpillantásakor automatikusan, szimultán módon 
megköveteli a komplementer szín jelenlétét, s ha 
nincs jelen, akkor öntevékeny módon létrehozza 
azt. Ha viszonylag nagy, tiszta színű felület közepére 
kicsi semleges szürkét rakunk, s az ábrát viszonylag 
közelről vizsgáljuk – az esetleges további színeket 
letakarva –, akkor a kis szürke folt színe a nagy, tiszta 
szín komplementere felé tolódik el. A hatás erősít-
hető, ha a semleges szürkébe keverünk egy kicsit a 
komplementer színből, illetve csökkenthető, ha az 
alapszínből keverünk bele.

A 63. ábra a három elsőrendű, és a három másod-
rendű színfolt közepébe helyezett semleges szürkéket 
mutatja.

Minőségi kontraszt
A ragyogó telt és a tompa, tört színek ellentétéből 
születik meg. Az egyes tiszta színek világossági fokozata 
különböző, de minden tiszta színt megtörhetünk fehér 
vagy fekete hozzákeverésével, legfeljebb világossági 
fokozata is ennek megfelelően nő vagy csökken, de 
kifejező ereje mindenképpen romlik, a szín tompábbá 
válik. Minőségi kontraszt jön létre egy szín különböző 
telítettségi fokai, árnyalatai között.

A 64. ábra egy ötször ötös mezőben mutatja be a 
vörösesibolya szín minőségi kontrasztját.

Mennyiségi kontraszt
Két vagy több szín mennyiségi viszonyaira vonatkozik. 
A világos színekből azonban kevés is erőteljes, tolako-
dó, soknak tűnik, míg a viszonylag sötét színekből több 
kell, hogy ugyanazt a hatást kifejtsék. A színek közötti 
fényerőarányokat először Goethe próbálta megfogal-
mazni, szerinte a

sárga : narancs : vörös : ibolya : kék : zöld
fényértékei úgy aránylanak egymáshoz, mint

    9      :       8          :      6     :       3      :   4    :    6.
A komplementer színpárok értékei pedig rendre:

sárga : ibolya = 9 : 3 = 3 : 1
narancs : kék = 8 : 4 = 2 : 1
vörös : zöld = 6 : 6 = 1 : 1.
Ha ezen arányok reciprokait vesszük, akkor meg-

kapjuk az egyes színek olyan területi viszonyait, ami-
kor azok egyensúlyban vannak egymással, egyik sem 

63. ábra Szimultán kontraszt

64. ábra. Minőségi kontraszt
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tolakszik a másik elébe. Az első és másodrendű színek 
harmonikus méretarányai tehát a következők:

sárga : narancs : vörös : ibolya : kék : zöld
    3      :        4         :      6     :       9      :    8   :    6.

Az ettől kicsit eltérő területi arányok jelentős vibrációt 
hoznak létre. Általában is igaz az, hogy ha akármelyik 
kontraszt egyensúlyi helyzetétől egy kicsit eltérünk, 
akkor feszültség, vibráció keletkezik a képen. A 65. ábra 
a három elsőrendű és a három másodrendű szín egyen-
súlyához szükséges mennyiségi viszonyokat mutatja be.

Még egyszer hangsúlyoznám, hogy az RGB színtér 
16,7 millió színárnyalata legtelítettebb színezetei mind 
100%-os telítettségűek. Sajnos éppen a legtelítettebb 
árnyalatok nem nyomtathatók, mert nincsenek ilyen 
telített pigmentjeink. A CMYK színtér a maga 6 millió 
nyomtatható színével valódi része az RGB-nek. A legte-
lítettebb nyomtatható színezetek telítettsége messze 
elmarad fényszín párjaikétól. Például a legtelítettebb 
nyomtatható narancs színezet telítettsége mindössze 
60%. A CMYK színtest az RGB színtér belsejében foglal 
helyet, annak széleit sehol sem ért el. Az RGB színtér 
16,7 millió színből csak 10 milliót különböztetünk meg.65. ábra Mennyiségi kontraszt
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Képeink, szövegeink, zenéink, filmjeink és egyéb do-
kumentumaink a számítógép memóriájában, winches-
terén, illetve a különböző háttértárakon (Pen Driwe, 
CD, DVD, MP4 lejátszó, digitális fényképezőgép…) 
nullák és egyesek meglehetősen hosszú sorozata-
ként vannak jelen. Ezeket a bináris adatfolyamokat 
számunkra érthető formára a számítógép kimeneti 
perifériái – képernyő, nyomtató, hangszóró – alakítják 
át. A hanggal egyáltalán nem foglalkozunk, a mozgó-
képpel is csak annyit, hogy rávilágíthassunk szemünk 
egy újabb korlátjára.

Már jóval a filmezés kezdete előtt rájöttek az embe-
rek arra, hogy amennyiben egymáshoz közel álló fázis-
rajzok sorozatát vetítjük kellő gyorsasággal, akkor ezt 
a néző folyamatos mozgásként érzékeli. A kísérletezés 
során az is hamar kiderült, hogy amennyiben a vetített 
állóképek száma átlépi a másodpercenkénti tíz darabot, 
úgy már folyamatos, de még kissé darabos mozgást 
látunk. A mozgókép másodpercenkénti 24 képkockás 
vetítési sebessége már bőven a folyamatos mozgás 
érzetét kelti bennünk. Igaz, itt a képek mozgatása nem 
folytonosan történik. A következő kockára való gyors 
váltás után az a váltás idejéhez képest hosszabb ideig 
áll, csak ezután jön a következő gyors váltás. Ezért nem 
érzékeljük remegőnek a mozifilmeket.

Régebbi, katódsugárcsöves (CRT) monitoraink kép-
frissítése 50 Hz volt, azaz másodpercenként ötvenszer 
rajzolták újra a teljes képernyőt. Az ilyen monitor előtti 
munka sokaknak fejfájást okozott, mert az 50 Hz-es, 
folyamatos újrarajzolást egy egészséges, fiatal még 
érzékeli. Az idősebbek fáradt szeme már folytonosnak 
látja az 50 Hz-es frissítéseket. Mai monitoraink képfrissí-
tési frekvenciája 75–150 Hz közötti, a képek ilyen gyors 
váltását már biztosan nem érzékeljük, a látványt valódi 
mozgásként éljük meg. A 75 Hz-es képfrissítési frek-
vencia azt jelenti, hogy egy-egy állóképet mindössze 
1/75 sec ideig látunk, azaz 0,0133 másodpercenként 
új kép érkezik. 100 Hz-nél már 0,01 másodpercenként 
jelenik meg új állókép.

Az 50 Hz-es frissítésű állóképeket darabonként 0,02 
másodpercnyi ideig látjuk. Valahol itt, kicsit e fölött 
van az emberi szem időbeli felbontásának határa, az 
e fölötti sebességű állókép váltásokat már folyamatos, 
zavaró tényezőktől mentes mozgásként éljük meg.

A továbbiakban a digitális adatok, pontosabban 
szövegek és állóképek megjelenítéséről lesz szó.

BETŰK TÁROLÁSA SZÁMÍTÓGÉPEN

A mai számítógépek egyik legfontosabb megjelenítő 
eszköze a monitor. Felbontásáról, pixeleinek számáról, 
azok színéről már volt szó: felbontása 72–96 dpi, átlagos 
pixelszáma 1024×768, a pixelek az RGB színtér 16,7 
millió színét vehetik fel.

Kezdetben, az akkor még egyáltalán nem személyi 
számítógépeket ismétlődő matematikai számítások 
gyors elvégzésére használták. A monitor hosszú fej-
lődés eredményeként jelent meg a számítógépek ki-
jelzőjeként. Grafikus megjelenítésre, különböző betű-
típusok, betűméretek használatára még csak nem is 
gondoltak. Az adatok és eredmények megjelenítésére 
elegendő volt az angol ábécé betűkészlete, a szám-
jegyek, alapvető matematikai jelek, illetve az írásjelek 
összessége. A szükséges jelek bőven elfértek a mai 
ASCII kódrendszer első 128 helyén, ebből is vezérlőjelek 
tárolására tartották fenn az első 32 helyet.

Egy mesterséges, a monitor megjelenítési sajátos-
ságaihoz kialakított betűtípust használtak állandó be-
tűmérettel, betűszélességgel. Minden karaktert egy 
8×8-as pontmátrix írt le. A képernyőt 8×8, később 8×12 
pixelből álló karakterhelyekre osztották. A betűképet 
ezeken a 64, illetve 96 pixelből álló helyeken alakították 
ki. A megtervezett betűképek magukba foglalták a betű- 
és sorközöket is. A 8×8-as mátrix nem volt alkalmas a 
kisbetűk megjelenítésére (lenyúló szárak), és túl sűrű 
sorokat adott. A 8×12 pixeles karakterek már a kisbetűket 
is megjelenítették, és szellősebb, jobban olvasható kép-
ernyőképet adtak. A képernyőn kezdetben soronként 40 
karakter és 25 sor fért el, ami 320×200 pixelt jelentett. 
Később ezeket az értékeket megduplázták (80 karakter, 
50 sor), ami már szédületes, 640×400 pixelszámú képer-
nyőt jelentett. Megjegyzem, ekkor (1980-as évek vége) 
a PC-k képernyőinek pixeli még nem voltak négyzet 
alakúak. A négyzet alakot csak a 640×480 pixelből álló, 
úgynevezett VGA szabvány vezette be.

Megjelenítés



52

Egy-egy ilyen karaktert 8, illetve 12 bájton tárolt a 
számítógép, ahol a nulla bit a fehér, az egyes bit pedig 
a fekete képpontot jelentette. A betűképeket, illetve a 
nekik megfelelő bittérképet a 66. ábra mutatja.

Ezek a karakterek még nem voltak átméretezhetők, 
csak egyféle méretük létezett. Az átméretezhető szá-
mítógépes betűket az Apple vezette be még a 70-es 
évek második felében a Type1 kódolású PostScript 
betűk megalkotásával. Az ötlet lényege, hogy a ka-
raktereknek létezik legalább egy betűméretre elkészí-
tett bittérképes változata – ez nem méretezhető át –, 
ugyanakkor létezik egy matematikai függvényekkel 
leírt, tetszőlegesen nagyítható, kicsinyíthető, úgyne-
vezett vektoros formája is. A karakterek szélessége 
már proporcionális, azaz minden karakter olyan széles, 
amennyit alakja igényel.

Bèzier-görbék

Az ismert matematikai módszert – tetszőleges görbe 
alacsony fokszámú polinomokkal való  közelítését – 
Pierre Bèzier francia mérnök az 1970-es évek elején 

alkalmazta először a gyakorlatban autókarosszériák 
metszeti görbéinek leírására. (Neve a szakirodalom-
ban Bezier és Bézier alakban is előfordul.) Használatuk 
azóta a 3D-s CAD programokban éppúgy megszokott 
dolog görbe felületek leírására mint a kétdimenziós 
rajzolóprogramokban nyitott vagy zárt, egyszerű vagy 
összetett görbék megszerkesztésére, megrajzolására.

A betűk körvonalai is görbék, mégpedig bonyolult 
görbék. Bèzier a bonyolult görbéket csomópontokkal 
egyszerűbb görbékre osztotta, pontosabban azokat 
két csomópont között megrajzolható egyszerűbb 
görbék sokaságából építette fel. A felosztásra példát 
a 67. ábra mutat.

Az összetett görbe két-két szomszédos csomó-
pontja között egy-egy Bèzier-görbe található. Minden 
Bèzier-görbét két csomópont és a hozzájuk tartozó két 
iránypont határoz meg. Első-, másod- és harmadfo-
kú Bèzier-görbéket használunk, alakjukat, csomó- és 
iránypontjaikat a 68. ábra szemlélteti.

Az elsőfokú Bèzier-görbe egy egyenes szakasz, a vég-
pontokat megadó csomópontokkal egybeesik a hozzá-
juk tartozó iránypont. A másodfokú Bèzier-görbe egy 
másodfokú parabola ívének darabja. Jellemzője, hogy 

66. ábra A nagy A 8×8, és a kis p 8×12 bites megjelenítése, illetve tárolása

68. ábra Első-, másod- és harmadfokú Bèzier-görbék
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az iránypontok a teljes parabola által kettévágott sík 
ugyanazon térfelén vannak. A harmadfokú Bèzier-görbe 
egy harmadfokú parabola darabja, az iránypontok a teljes 
harmadfokú parabola által kettévágott sík két oldalán 
helyezkednek el. E háromféle görbedarab többszöri fel-
használásával tetszőleges görbe jól leírható. A 69. ábra 
az előbb már látott kis a betű csomópontjai mellett az 
iránypontokat is megmutatja. A két Bèzier-görbéhez 
is hozzátartozó csomópont természetes módon két 
irányponttal rendelkezik. A csomópontból az iránypon-
tig terjedő szakasz az irányvonal, ez mindig az adott 
csomópontban a görbéhez húzott érintő egy szakasza.

A Bèzier-görbék csomópontja egyenes, sima ívű 
vagy tört ívű lehet. A görbe alakját a csomópont vagy 
az iránypont áthelyezésével módosíthatjuk, ahogy az 
a 70. ábrán látható.

A két csomópont az egyenes szakasz, a parabolaív 
vagy a harmadfokú parabolaív két végpontjának ko-
ordinátáit adja meg. Az iránypontok koordinátáiból, 
azoknak a csomópontokhoz viszonyított helyzetéből 
eldönthető, kiszámítható, hogy a háromféle Bèzier-
görbéből melyiket kell megrajzolni. A csomópont és 
iránypont párok koordinátáiból kiszámíthatók az

ax+b,
ax2+bx+c,
ax3+bx2+cx+d

görbék valamelyikének együtthatói. A programok a 
négy pont koordinátái mellett a görbe fokszámát és 
ezeket az együtthatókat tárolják.

Betűk megjelenítése képernyőn, nyomtatón

A görbék megjelenítésekor (képernyő, nyomtató) a 
felbontásnak megfelelő, egy képpontnyi ∆x vagy ∆y 
különbséggel rajzolják meg a görbe körvonalát az 
előírt vonalvastagságban és színben. Amennyiben a 
görbe kitöltött, úgy a belső pontokat is megjelenítik 
a kívánt kitöltőszínnel. A betűknek csak kitöltésük 
van, körvonaluk nincs. A betű Bèzier-görbékkel leírt 
alakját nevezzük az adott karakter vektoros leírásának.

A programok tehát a betűk megjelenítésekor a 
Bèzier-görbékkel leírt körvonalrajz, a vektoros alak 
alapján határozzák meg a képernyőn vagy nyomtatón 
megjelenítendő pontokat, pixeleket, a bittérképes 
betűképet, ahogy azt a 71. ábra mutatja.

67. ábra Összetett görbe felbontása  
csomópontokkal

69. ábra A Garamond betűtípus kis a betűjét leíró  
Bèzier-görbék csomó- és iránypontjai

70. ábra Bèzier-görbe csomópontjának típusai és a görbe alakjának módosítása
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A programok a karakterek vektoros alakjából hatá-
rozzák meg a megjelenítendő pontokat, a bittérképes 
alakot. A gyors megjelenítés érdekében a vektoros alak 
mellett tárolják a karakterek leggyakrabban használt 
betűmérete(i) képernyőn való megjelenítéséhez azok 
bittérképes formáit is.

A font fogalma

A betűtervezők által megtervezett betűtípusok egy-
egy betűváltozatának számítógépes használatra szánt, 
digitálisan tárolt formája a font. Az idők folyamán a 
PostScript fontoknak három válfaja alakult ki.

Type1 fontok
A Type1 kódolású fontok mindegyike három fájlt tar-
talmaz. Az egyik a karakterek vektoros alakját írja le, 
ezt hívják nyomtató fájlnak. A másik a leggyakrabban 
használt betűméretben – ez általában 12 pont – a 
karakterek bittérképes képernyő alakját írja le. Ez a 
fájl akár több betűméretre is tartalmazhatja a betűk 
bittérképes alakjait. A harmadik fájl a betűtervező 
által megadott alávágási táblázat (kerning tábla) 
adatait tartalmazza az egyes betűpárokra. Utóbbi 
szerepét sokan nem is értik, ezért kidobják, törlik, 
sőt, találkoztam olyan „szakemberrel”, aki nyomta-
tófájljait is kidobta.

A betűk nem töltik ki teljesen a számukra adott 
szélességet. Jobb és bal oldalon egyaránt marad egy 
kis tervezett üres hely. Az egymás mellé írt karakterpár 
jobb és bal oldali kis üres területe összeadódva adja a 
két karakter közötti betűközt (track). E betűközök bizto-

sítják a karakterek ritmusát, segítik az olvashatóságot. 
A részleteket a 72. ábra mutatja be.

Azonban egyes betűpárok, különösen a verzál párok 
esetén nem felel meg ez az általános beállítás. A tervező 
az alávágási táblázatban (kerning table) adja meg, 
hogy az egyes betűpárok esetén a második karaktert 
mennyire kell eltávolítani vagy közelíteni az elsőhöz a 
helyes ritmus kialakítása érdekében. Például az „r” és 
„n” betűket egymás mellé írva gyakran „m”-nek olvas-
suk, ezért nem árt az n-et kicsit eltávolítani az r-től. Az 
eltávolítás mértékét az „rn” pár mellé írt pozitív érték 
mutatja a kerning táblában.

A verzál (nagy) betűk legtöbbször mondatok, illetve 
tulajdonnevek elején szerepelnek a magyar nyelvű 
szövegekben. Azonban betűszavak, könyvcímek, pla-
kátok szlogenjeinek leírásakor több verzál karakter 
kerül egymás mellé, ráadásul sokszor a betűméret is 
nagyobb a szokásosnál. Ugyanakkor a verzál betűk 
alakja, szerkezete elég változatos, ezért a verzál szöveg-
ben egyes betűpárok között nagyon nagy betűközök 
fordulhatnak elő. Gondoljunk csak az egymás mellé 
kerülő L és T, vagy a V és A karakterpárokra. Ezeket 
mindenképpen közelítenünk kell egymáshoz. Az alá-
vágási táblázat ezeket a közelítési értékeket negatív 
számként tartalmazza az adott betűpárokra. Verzál 
szövegekben a betűközöket mindig módosítanunk 
kell a karakterek közötti, optikailag egységes térkö-
zök kialakítása érdekében. A műveletet egalizálásnak 
nevezzük. Az elmondottakat a 73. ábra világítja meg.

A Type1 kódolású font mindössze 256 karakterhe-
lyet tartalmaz, ebből az első 32 hely karakterei nem 
nyomtathatók, azokat vezérlőkarakterek foglalják le. 
A kevés hely miatt még egy betűtípus egy betűválto-

71. ábra Egy 36 pt méretű betű képernyőn és nyomtatón megjelenő képe nyolcszoros nagyításban
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zatának egy nyelvhez tartozó összes karaktere sem 
jeleníthető meg egy fonton belül. Éppen ezért az ugráló 
számokat, ligatúrákat, egyes karakterek díszesebb 
alakját, törtszámokat, felső és alsó indexeket úgyneve-
zett expert fájlok tartalmazzák. Ráadásul külön kódolt, 
egymással nem keverhető a Windows és a Mac OS alá 
tartozó fájl. Felsorolt hátrányai ellenére a Type1 fonto-
kat ma is használjuk a kiadványszerkesztésben, ugyanis 
a betűk körvonalának leírásához mindhárom fajta (el-
ső-, másod- és harmadfokú) Bèzier-görbét alkalmazzák, 
így a nagyon szép, díszes karaktertípusok bonyolult 
körvonalai is jól leírhatók. A Type1 betűkészletek nem 
tartalmazzák a csak a magyar nyelvben előforduló ő, Ő, 
ű és Ű karaktereket, azokat nekünk kell előállítanunk.

TrueType fontok
A TrueType kódolású fontok a széles nagyközönség, 
az irodai és amatőr alkalmazás számára készültek. 
Okulva a Type1 hiányosságaiból, már 4096 karakter 
számára van hely egy fájlban, sőt ugyanaz a fájl tar-
talmazza a képernyőre való bitmap és a nyomtatóra 
szóló vektoros alakot. Az alávágási táblázat itt is külön 
fájlban foglal helyet, így aztán legtöbbször elvész. Az 
irodai és amatőr alkalmazások nem kívánnak meg 
olyan pontos betűképet mint a kiadványszerkesztés 
vagy a reklámgrafika, éppen ezért a TrueType fontok 
csak első- és másodfokú Bèzier-görbéket használnak a 
karakterek körvonalainak leírására. Emiatt a profik nem 
szívesen használják az ilyen fontokat. Windows és Mac 
OS alá külön-külön kódoltak a fájlok, egymással nem 
keverhetők, vagyis az egyik operációs rendszer alatt 
működő fájl nem használható a másikon.

A TrueType fontok 4096 helye már lehetővé teszi 
akár több nyelv összes jelének egy fájlon belüli elhelye-
zését. A nyugat-európai régió részére a Latin1 kódolást 
készítették el, amely az összes nyugat-európai nyelv 

ékezetes karaktereit tartalmazza. Central European 
címkével forgalmazzák a latin írásjeleket használó, 
közép- és kelet-európai országok ékezetes betűit tar-
talmazó fontokat. A cirill betűt használó nemzetek 
karakterkészletei az East European feliratot viselik. 
Külön-külön kódolást kaptak a görög, héber, arab, 
japán, kínai… írástípuson alapuló karakterkészletek.

OpenType fontok
Az OpenType kódolású fontok kialakításakor figyelem-
be vették és kiküszöbölték az elődök összes hibáját. 
Egy-egy ilyen fájl 256 darab, egyenként 256 karaktert 
tartalmazó egységre osztott, így 65536 karakter tárolá-
sára képes. Továbbra is egy betűtípus (pl. Bodoni) egy 
változatának (pl. BoldCondensed) karaktereit tárolják 
benne, de már nemcsak a latin írástípusét, hanem a 
görög, cirill, héber, arab… írástípusokét is. Hely van 
bőven az ékezetes karakterek, törtek, indexek, ligatúrák, 
matematikai és egyéb jelek számára. A fájl magában 
foglalja a vektoros és bittérképes alakot éppúgy mint 
az alávágási táblázatot. A betűk körvonalának leírásá-
hoz mindhárom fajta (első-, másod- és harmadfokú) 
Bèzier-görbét használ. Legnagyobb előnye azonban az, 
hogy ugyanaz a fájl használható Windows és Mac OS X 
alatt egyaránt, használatával megszűnt a két platform 
közötti szövegátvitelt nehezítő minden akadály.

NYOMTATÁS

A monitoron megjelenő munkáinkat nyomtatás útján 
tehetjük kézzelfoghatóvá. Egy átlagos felhasználó 
otthon, illetve a munkahelyén csak tintasugaras vagy 
lézernyomtatóval találkozik. A többi nyomtatási tech-
nológiát – mátrix, termotranszfer, termoszublimációs, 
szárazofszet… – nem ismertetem.

Tintasugaras nyomtatóból ma már csak színes lé-
tezik, legfeljebb a fekete tintapatron tartálya nagyobb 
méretű a várható, jelentős mennyiségű fekete szö-
veg nyomtatása miatt. Lézernyomtatóból még külön 
gyártanak fekete-fehér és színes változatot. A lézer-

72. ábra Betűszélesség és betűköz kapcsolata 73. ábra Verzál szöveg egalizálása
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nyomtatók porfestéket, szaknyelven tónert használnak, 
amelynek szemcsemérete púder finomságú. A színes 
nyomtatók a színeket működési elvüktől függetlenül 
cián, bíbor, sárga és fekete festékek segítségével állítják 
elő. Vizsgáljuk meg részletesebben a két nyomtatási 
technológiát.

Tintasugaras nyomtatás

Ma talán ez a legelterjedtebb nyomtatási technoló-
gia, hiszen az olcsó készülékek szinte minden olyan 
háztartásban megtalálhatók, ahol számítógép is van. 
Emellett természetesen ott vannak a nyomdai elő-
készítést végző stúdiókban éppúgy mint a nyomdák 
előkészítő műhelyeiben.

A nyomtatási technológiát a Non Impact Printing 
(érintkezésmentes nyomtatás) eljárások csoportjába 

soroljuk, hiszen nincs közvetlen érintkezés a nyom-
tatófej és a nyomathordozó között. A nyomtatófej 
színenként 64–256, egymás alatt elhelyezett, 10–20 
mikrométer lyukátmérőjű festékszóró csövet tartalmaz. 
E lyukátmérőhöz adódik hozzá a festékszóró csövek 
falvastagságának kétszerese, meghatározva egy-egy 
tű átmérőjét, ezek egymás alatti ferde elhelyezése 
pedig a nyomtató függőleges felbontását, amely ma 
1200–2400 dpi között mozog. A vízszintes felbontást a 
nyomtatófej léptetési értéke határozza meg, amelyet 
többnyire úgy választanak meg, hogy a vízszintes 
felbontás értéke megegyezzen függőleges párjával, 
illetve annak kétszerese, azaz 2400–4800 dpi legyen.

A tinta legtöbbször vizes bázisú, azaz vízben oldó-
dó festéket tartalmaz, aminek az a következménye, 
hogy ha a nyomat nedvességet kap, akkor masza-
tolódik. Különleges igények kielégítésére (színtar-
tósság, időjárásállóság, műanyag nyomathordozó) 

74. ábra. Folyamatos adagolású tintasugaras nyomtató működési elve

75. ábra. Piezoelektromos cseppképzés 76. ábra. Termoelemes cseppképzés



57

egyes drágább nyomtatókhoz beszerezhető szerves 
oldószerbázisú tinta is.

A folyamatos tintakibocsátású nyomtatók minden 
feje kb. 1 MHz frekvenciával lövi ki a tintacseppeket, 
azonban ezek közül csak a képkialakításhoz szük-
ségesek kerülnek a nyomathordozóra. A fej összes 
kilövőnyílását egyszerre vezérlik. Minden kilőtt tin-
tacseppet feltölt egy homogén elektrosztatikus tér, 
majd a rajzolat kialakításához nem kívánt cseppeket 
a megfelelő pillanatban egy kondenzátorra kapcsolt 
feszültség eltéríti, azok egy gyűjtőtartályba kerülnek, 
ahogy azt a 74. ábra mutatja.

A fel nem használt, eltérített tinta veszendőbe megy, 
vagy színenként összegyűjtve újra felhasználásra kerül. 
Utóbbi a takarékos megoldás, hisz a nagy üres, fehér 
felületek éppen annyi tintát használnak el mint a te-
libe nyomottak. A nagy tintakilövési frekvencia nagy 
nyomtatási sebességet biztosít. Egy-egy tintacsepp 
átmérője kb. 15 mikrométer, ami azt jelenti, hogy egy 
köbmilliméternyi tintából mintegy 500 000 csepp ala-
kítható ki. Az ilyen elven működő fej bonyolult, ennek 
következtében többe kerül, így csak a nagyobb telje-
sítményű, drágább (poszter)nyomtatókba építik be.

A másik megoldás az egyedi cseppképző rendszerű 
tintasugaras nyomtatás, amelyet impulzus tintacsep-
pes nyomtatásnak is szoktak még nevezni, tekintettel 
arra, hogy itt a fej összes fúvócsövét egyedileg, im-
pulzusokkal vezérlik. A vezérlési frekvencia 4–8 KHz, 
ami lényegesen alacsonyabb az előbb tárgyalt megol-
dásnál, azonban vegyük figyelembe, hogy itt minden 
kilőtt tintacsepp részt vesz a képalkotásban, aminek 
következtében ennek a megoldásnak a nyomtatási 
sebessége – a kép jellegétől függően – fele, tizede a 
folyamatos tintacseppes technológiáénak.

Technikai szempontból két, eltérő elven működő 
megoldás alakult ki. A piezoelektromos tintacsepp ki-
bocsátás az Epson, a termoelemes tintacsepp kibocsátó 
technológia pedig a Hewlett Packard cég fejlesztése 
volt. Ma már mindkét tintakilövési módszert más cégek 
is alkalmazzák tintasugaras nyomtatóikban.

A piezoelektromos kristály jellemző tulajdonsága, 
hogy mechanikai összenyomásakor elektromos feszült-
séget termel, illetve elektromos feszültség hatására 
térfogata megnövekszik. A kristály ez utóbbi tulaj-
donságát kihasználva egy hozzá erősített membrán 
segítségével a fúvókában hirtelen nyomásnövekedést 
hoznak létre, aminek következtében abból egy tinta-
csepp kirepül. A tintacsepp nagysága a nyomásváltozás 
mértékével, a kilövés sebessége pedig a nyomásválto-
zás sebességével arányos. Állandóan magas nyomás 
folyamatos tintasugarat eredményezne. A nyomás 
hirtelen megszűnése az, ami leválasztja a cseppet a 
fúvókáról, egyben fel is szívja a tartályból a kirepült 

csepp térfogatának megfelelő tintamennyiséget. 
A működési elvet a 75. ábra szemlélteti.

A termoelemes tintakibocsátás lényege az, hogy 
a fúvókába épített parányi termoelem a kívánt pil-
lanatban a tintát forráspontig melegíti, így abban 
gázrobbanás keletkezik, aminek hatására egyrészt 
a tintacsepp kirepül, másrészt a kihűlő termoelem 
és a kirepült tintamennyiség vákuumot teremt, és 
ez a vákuum a tartályból felszívja a csepp távozása 
következtében hiányzó tintát. A folyamatot a 76. ábrán 
követhetjük nyomon.

A kilőtt tintacsepp mérete a gázbuborék nagysá-
gával, a kirepülés sebessége pedig annak kialakulási 
sebességével szabályozható. Megállapíthatjuk tehát, 
hogy a piezoelektromos és a termoelemes tintakibo-
csátás egyaránt takarékos megoldású, hiszen mindig 
csak a rajzolat kialakításához szükséges méretű tinta-
csepp repül ki a fúvókából. Ez a méret oly kicsi, hogy 
egy köbmilliméternyi tintából – a csepp méretétől 
függően – mintegy 500 000–2 000 000 tintacsepp 
képződik. A tintasugaras nyomtatók az árnyalatokat 
nem hagyományos rácspontokkal, hanem kristályrács-
csal – az egységnyi felületre jutó cseppek számának 
változtatásával – alakítják ki. Erre segít rá a cseppek 
méretének egyedi változtatása.

Fekete-fehér lézernyomtatás

A lézernyomtatók ugyan jó tíz évvel a tintasugaras 
nyomtatók előtt jelentek meg a piacon, mára azonban 
– számukat tekintve – a második helyre szorultak vissza. 
A fekete-fehér nyomtatásra képes lézernyomtatók 
ugyan mintegy 3–5-ször annyiba kerülnek mint a ha-
sonló minőségű tintasugaras párjaik, üzemeltetési és 
nyomatelőállítási költségük azonban mintegy tizede 
csupán tintasugaras társaikénak.

A fekete-fehér (és színes) lézernyomtatást a 
pontosabb terminológiához szokott, és mindent a 
nyomdaipar szemszögéből vizsgáló szakirodalom 
elektrofotográfiai próbanyomtató eljárásnak nevezi. 
A fénymásoló és a lézernyomtató azonos elven műkö-
dik, a különbség pusztán annyi, hogy a fénymásolónál 
a szelénhengeren keletkező látens képet hagyományos 
fényforrásból (kvarclámpa) származó látható fény, 
míg a lézernyomtatónál ugyanezt lézerfény hozza 
létre, alakítja ki.

Az eljárás lényege a következő: egy elektromos 
áramot jól vezető felületre (fémhenger) fényelektro-
mos tulajdonságokkal rendelkező szigetelőréteget 
(szelén, szilícium) vigyünk fel. E szigetelőréteg teljes 
felületét elektrosztatikusan töltsük fel. Ezt követően az 
ábrázolni kívánt kép negatívjának megfelelő helyeken 
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és mértékben világítsuk meg a felületet. A fénnyel 
megvilágított helyeken a fényelektromos (szelén vagy 
szilícium réteg) vezetővé válik, aminek következtében 
felületi töltése a vezető fémrétegen keresztül az adott 
helyeken kisül. Az expozíciós folyamat következtében 
a szigetelőréteg felületén a képpel megegyező töltés-
minta alakul ki, azaz a szelénhengeren megjelenik az 
elektrofotográfiai (elektrosztatikus) látens kép, ahogy 
azt a 77. ábra mutatja.

A látens kép előhívását, papírra rögzítését a sze-
lénhengerével ellentétes előjelű töltéssel ellátott 
tónerrel, festékpúderrel oldják meg. A látens képet 
tartalmazó szelénhenger elfordul a fekete színezékű, 
nagyon finom (púderszerű) szemcsézetű, hőre lágyuló 
ragasztóanyagot és elektrosztatikusan vele ellentéte-
sen töltött szemcséket tartalmazó tónertartály előtt, 
aminek következtében a szelénhenger töltött (képet 
alkotó) helyein a festékpúder megkötődik. Ezt köve-
tően a szelénhenger tovább fordul a nyomathordozó 
(papír) felé. A nyomathordozót egy nagyfeszültség 
előállítására képes koronaegység a szelénhengerével 
megegyező polaritással, de annál lényegesen nagyobb 
feszültséggel (3000–4000 V) elekrosztatikusan feltölti, 
aminek következtében a szelénhengerről az összes 
púderfinomságú tónerszemcse átkerül a papírra. A sze-

lénhengeren esetlegesen ott maradt szemcséket erős 
elektromos térrel eltávolítják, majd a szelénhengert 
elektrosztatikusan újra feltöltik, hogy a következő 
fordulatnál ismét felhasználható legyen. A nyomat-
hordozó papírt ezután két 100–110 °C-ra felfűtött 
gumihenger között vezetik át, aminek következtében 
a tóner ragasztóanyaga megolvad, s ezzel a képet a 
nyomtató a papírba süti. A festékátadás folyamatát a 
78. ábra szemlélteti.

A vázolt eljárás a felbontásnak megfelelő méretű 
nyomtatási sorokként történik, és eszerint ismétlődik 
a szelénhenger palástjának felületén egy-egy alkotó 
mentén. Mire a szelénhenger tengelye körül egyet 
fordul a teljes leírt folyamat lejátszódik a megfelelő 
elfordulási szögeknél és az adott alkotó újabb kép-
sor létrehozására ismét felhasználható lesz. A teljes 
folyamatot a 79. ábra mutatja.

Itt kell megemlítenem, hogy míg a tintasugaras 
nyomtatókból a halványodás legkisebb jele nélkül, 
egyszerre fogy el a tinta, addig a lézernyomtatók 
festékkazettájából elfogyó tóner egyre halványabb 
nyomatokat eredményez. Olykor csak a lap egy-egy 
sávjában, de azon végig halvány a nyomat.

A lézernyomtató maximális felbontását a szelén-
henger képet nem alkotó helyeinek kisütését végző 

77. ábra. Látens kép kialakulásának lépései  
fekete-fehér lézernyomtatónál

79. ábra A lézernyomtató képalkotásának teljes folyamata

78. ábra. Lézernyomtató festékátadásának folyamata 80. ábra A lézerfény átmérője és az elemi pont, pixel viszonya
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lézerfény átmérője határozza meg. Ez a megállapítás 
fekete-fehér és színes lézernyomtatókra és levilágí-
tókra egyaránt igaz. A lézernyomtató, levilágító ezen 
elemi négyzetekből, pixelekből alakítja ki az oldal 
minden egyes elemét, legyen az szöveg, vektoros rajz 
vagy pixeles kép. Az összefüggés roppant egyszerű, 
a lézerfény átmérője egyenlő az elemi négyzet, pixel 
átlójával. Az esetet a 80. ábra mutatja be egy pixelre, 
illetve egy kisebb összefüggő területre vonatkozóan.

A nyomtatási felbontás megválasztása

A fekete-fehér lézernyomtatók európai forgalmazásra 
A/4-es és A/3-as nyomtatási méretben készülnek. Itt 
kell felhívnom a kedves olvasó figyelmét arra, hogy 
nem találkoztam még olyan lézernyomtatóval, amely 
a fent említett névleges méretét teljesen megnyom-
ta volna. Minden eddigi nyomtatóm üresen hagyott 
egy 4-5 mm-es szegélyt a papír mindegyik szélén. 
Lézernyomtatónk margóképzését próbanyomtatással 
könnyen ellenőrizhetjük.

A lézernyomtatók megjelenésekor azok felbontása 
kevéssel a láthatósági határ (0,1 mm) alatti érték, 300 
dpi volt. Viszonylag zajtalan üzemük, sebességük és 
grafikai képességeik messze túlszárnyalták elődeik, 
a mátrixnyomtatók hasonló tulajdonságait. A mai lé-
zernyomtatók között gyengének számít a 300 dpi-s 
felbontás, jellemzőnek mondható a 600 dpi és jónak 
minősíthető 1200 pont elhelyezése egy hüvelyken belül.

A lézernyomtatók gyártásukkor meghatározott 
felbontása adja meg azt az elemi pontot (elmélet-
ben négyzetet, valójában kört), amelyet a lézerfény 
a szelénhengeren megvilágít vagy sötétben hagy, 
kialakítva ezzel egy nemnyomó, illetve nyomó elemi 
pontot. A kiadványszerkesztő programok nyomta-
tási beállítótábláin a felhasználó elvben szabadon 
megválaszthatja a nyomtatás felbontását (maximális 
érték vagy annál kisebb), azonban a gyakorlatban ez 
a felbontás csak a maximális érték 1/n-szerese lehet, 
ahol n nullánál nagyobb természetes szám.

Egy konkrét példa jobban megvilágítja a lényeget. 
Legyen például képzeletbeli nyomtatónk maximális 
felbontása 1200 dpi. Ez azt jelenti, hogy a nyomtat-
ható legkisebb elemi pont, négyzet, pixel oldalhossza 
alig valamivel nagyobb mint 0,02 mm. A felhasználó 

választhatja ezt a felbontást, és minden gond nélkül 
nyomtathat vele. De beállíthat 600 dpi-t is, mert ekkor 
n=2. Az n=3 beállítás 400, míg n=4 mellett a felbon-
tás 300 dpi lesz. A feltételeknek megfelelő n értékek 
mellett választható felbontásokat a 6. táblázat foglalja 
össze. Túl nagy n-re a felbontás már 300 dpi alá esik, 
ilyen beállítást csak akkor válasszunk, ha szándékosan 
akarunk létrehozni jól látható lépcsőkből álló nyo-
matot. Ekkor még a pusztán csak feketét tartalmazó 
vonalas ábráink, szövegeink is meglehetősen lépcsősek 
lesznek. Más szavakkal megfogalmazva nyomtatónk 
felbontását leronthatjuk. Összefoghatunk, eggyé ol-
vaszthatunk 2×2, 3×3, 4×4 stb. elemi pontot, és ezekből 
az újabb – kisebb felbontást adó – egységekből épít-
hetjük fel nyomatunkat, mintha nyomtatónk csak az 
így keletkezett felbontásra volna képes. A jelenséget 
digitális korlátnak nevezzük és éppen megléte miatt 
nem választhatunk például 379 dpi-s felbontást, il-
letve ha valaki mégis ezt teszi, akkor nyomtatója egy 
képzeletbeli megrovó pillantás, vagy elnéző mosoly 
kíséretében a választott értékhez legközelebb eső 400 
dpi-vel nyomtat majd.

Színes lézernyomtatás

A színes lézernyomtatás – a készülékek árának radikális 
csökkenése miatt – éppen napjainkban, a DTP-vel 
foglalkozó stúdiók világa mellett az iskolák, otthonok 
birodalmában is teret hódít magának.

A színes lézernyomatot sokáig csak mint az egyik 
legolcsóbb digitális próbanyomatot vehette meg a kö-
zönséges, kiadványszerkesztéssel foglalkozó halandó, 
hisz a többnyire A/3-as méretű színes lézernyomtatók 
olyan sokba kerültek, hogy csak a nagyobb stúdiók 
engedhették meg maguknak azt a luxust, hogy be-
szerezzenek és üzembe állítsanak egy ilyen készüléket.

Működési elvük azonos a fekete-fehér lézernyom-
tatóéval, azzal a különbséggel, hogy az egyes (CMYK) 
színeket egymás után, négy menetben viszik fel egy 
átvivő OPC (szerves fotofélvezető) szalagra, onnan pe-
dig az átvivő hengerre, de innen már egyszerre jutnak 
át a tónerszemcsék a nyomathordozóra. A színes lézer-
nyomtató vázlatos felépítését mutatja be a 81. ábra.

Színes lézernyomtatónkkal ugyan külön-külön ki-
nyomtathatjuk az egyes színkivonatokat is, legtöbb-

6. táblázat. Példa a digitális korlátból adódó választható felbontásokra

Összefogott 
elemi pontok  1×1 2×2 3×3 4×4 5×5 6×6 7×7 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12 15×15 20×20
száma
Felbontás 1200 600 400 300 240 200 171 150 133 120 109 100 80 60
(dpi)
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ször azonban mégis a teljes kompozit képet, oldalt 
nyomtatjuk vele.

Az újabb szerkezetű, úgynevezett revolverma-
gazinos színes lézernyomtatót a 82. ábra mutatja 
be. Az OPC szalag szerepét itt OPC henger veszi át. 
Az egyes színkivonatok egymás után erről kerülnek 
át az átvivő hengerre, hogy onnan azután a teljes 
oldal egy menetben jusson át a nyomathordozóra, 
papírra, fóliára.

Fekete szín nyomtatása
Akár tintasugaras, akár lézernyomtatót használunk, 
mindegyik rendelkezik fekete tintával, tónerrel. A fekete 
szín (szöveg, vonalas vektoros rajz vagy pixeles kép) 
nyomtatását gond nélkül végezhetjük, mert van ilyen 
színű festékünk. A nyomat minőségét az eszköz maxi-
mális felbontása ugyan felső korlátként behatárolja, de 
ez az érték a legolcsóbb nyomtatóknál is legalább 600 
dpi, ami bőven a láthatósági határ alatti pixelméretet 
(kb. 0,04 mm-t) eredményez.

Legyünk tisztában azzal, hogy a számítógép ki-
meneti perifériái (monitor, nyomtató, levilágító) di-
gitális eszközök, a megjelenítendő adatokat – legyen 
az szöveg, vektoros rajz vagy pixeles kép – mindig a 
felbontásuk által meghatározott méretű pixelekből 
építik fel. Maximális felbontásuk pedig gyártásuk során 
meghatározott érték, azt mi felfelé nem, csak lefelé 
módosíthatjuk, állíthatjuk be bizonyos, már tárgyalt 
korlátok között.

A láthatósági határ alatti felbontás biztosítja, hogy 
a fekete szövegek karaktereinek, ábrák körvonalainak 
görbült íveit sima ívű görbének, ferde egyeneseit pe-
dig egyenesnek, nem pedig négyzet alakú pixelekből 
felépült lépcsős határvonalnak látjuk. Emlékezzünk, 
a 300 dpi felbontás már alig valamivel nagyobb mint 
0,08 mm-es pixelméretet ad, ezt már a legjobb szemű 
emberek sem nagyon látják.

Fekete színű szövegek, képek nyomtatásához tehát 
a 300 dpi felbontás már elegendő. Az első lézernyom-
tatóknak a nyolcvanas évek közepén éppen ekkora volt 
a felbontásuk. Az első, még csak fekete tintasugaras 
nyomtatók felbontása ennél valamivel jobb volt (360 
dpi), de csak azért, mert a kilőtt kisebb tintacseppek 
mérete úgyis megnövekedett a papírok nedvszívó 
hatása miatt. Ez a növekedés, szakszóval pontterülés 
nem elhanyagolható, még jobb minőségű papíroknál 
is eléri a 15–20%-os területi növekedést, ami az átmérő 
növekedésében kb. 4%-ot jelent.

Miért készítenek 600, 1200, 2400, sőt 4800 dpi fel-
bontású nyomtatókat, ha a fekete szín nyomtatásá-
hoz elegendő a 300 dpi-s felbontás? A válasz a szürke 
árnyalatok nyomtatási igényében rejlik. A nyomdák 
évszázadokon keresztül feketét nyomtak. Fekete volt 
a szöveg, de az illusztrációk is. A fametszetek tónusát, 
rajzot alkotó vonalainak vastagságát a betűk vonalvas-
tagságához igazították, ahogy az a 83. ábrán látható. 
Itt még jól kivehető, hogy a képen megjelenő néhány 
árnyalatot szinte párhuzamosan futó fekete vonalak 
ritkább, sűrűbb együttesével alakították ki.

Később az illusztrátorok, művészek határozottan 
törekedtek az árnyalatok megjelenítésére. A fekete 
festék és a fehér papír adta korlátokat a vonalak sűrűbb, 
ritkább szövedékével kerülték meg. A magasnyomású 
fametszet mellett megjelent a mélynyomás technikáját 
alkalmazó rézkarc, rézmetszet, amely már egészen 
finom árnyalatok megjelenítésére volt képes, amit a 84, 
ábra mutat be. Az ábrán bemutatott rézmetszet 1587-
ben született. Mai bankjegyeinken látható nagyjaink 
árnyalatos arcképei acélmetszetek.

Ezek a technikák, bár érzékeltetik az árnyalatokat, 
mégis jól látható módon, hosszabb-rövidebb fekete 
vonalak, pontok és fehér területek ritmikus váltakozá-
sával keltik a szürke árnyalatok látványának illúzióját. 
A lényeget azonban jól ragadják meg. A nyomdagép, 

81. ábra. Színes lézernyomtató szerkezete 82. ábra Revolvermagazinos színes lézernyomtató szerkezete
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a nyomtató csak fekete festékkel rendelkezik, fekete 
festéket nyom fehér papírra. 

Szürke árnyalatok nyomtatása,  
lpi fogalma, rácsozási módok
A művészi illusztrációs technikák (fametszet, rézkarc, 
rézmetszet…) megmutatták a szürkék nyomtatásának 
helyes útját. Fekete és fehér területek váltakozásából 
kell kialakítanunk a szürke értékeket. Amennyiben 
nem akarjuk látni az egyes fekete és fehér alkotóele-
meket, úgy azok méretét, a váltakozás sűrűségét a 
láthatósági határ (0,1 mm) alatt kell tartanunk. Valódi 
szürkék, különböző árnyalatú szürke festékek helyett 
úgynevezett optikai szürke árnyalatok nyomtatásával 
jelenítjük meg a szürkéket.

Az optikai szürke azt jelenti, hogy nagyon kicsi, 
szabad szemmel nem látható, azonos méretű, négyzet 
alakú területekre, cellákra osztjuk fel a látványt. Egy-egy 
cellán belül meghatározzuk a látvány szürke értékének 
átlagos százalékát. A cella területének pontosan annyi 
százalékát nyomjuk meg fekete festékkel, amennyi a 
szürkeérték átlaga, a terület többi része fehér marad. Az 
összes cellára megismételjük az eljárást. Amennyiben 
a cellaméret a láthatósági határ alatt van, úgy szemünk 
nem érzékeli külön-külön a fekete és fehér területeket, 
szürke árnyalatokat látunk.

A látvány, az illusztráció megfelelően kisméretű 
cellákra történő felosztását – az úgynevezett auto-
típiai felvétel készítését – üvegráccsal oldották meg 

számítógép megjelenése előtt a reprodukciós fény-
képészetben. Két síküveglapba egyenlő közökkel 
párhuzamos vonalakat karcoltak. Az üveg a karcolt 
helyeken szétszórta a fényt, nem engedte át. A két, 
megtisztított üveglapot a karcolt oldalukkal egymás 
felé fordítva, a vonalakat egymáshoz képest 90 fokkal 
elforgatták, majd a két üveget keretbe rögzítették. El-
készült az üvegrács. A rácsot az egy inchre jutó vonalak 
számával (line per inch, azaz lpi) jellemezték, ez adta 
meg a rácscellák sűrűségét, az egy inchre jutó rácscel-
lák számát. Az üvegrácsot a nyomdai fényképezőgép 
kihuzatába, a lencse és a filmnegatív közé helyezték. 
A képeredetiről érkező fény csak az üvegrács nem 
karcolt felületein, rácscelláin haladhatott át a negatív 
felé, és azon intenzitásával arányos területű, kör alakú 
rácspontokat hozott létre.

Az üvegrácsok 50–200 lpi közötti szabványos rács-
sűrűségekkel készültek. Az 50 lpi sűrűségű rács egy 
cellájának mérete kb. 0,5 mm, benne a legnagyobb 
rácspont éppen fele ekkora, szabad szemmel még 
jól látható. Ilyen rácsot használnak például a rossz 
minőségű újságpapírra nyomott napilapok árnyala-
tos képeihez. A 100 lpi sűrűségű rács egy cellájának 
oldalhossza már 0,254 mm, a fele ekkora rácspontot 
csak a jó szemmel megáldott emberek veszik észre, ez 
a jobb minőségű újságok árnyalatos illusztrációinak 
rácsmérete. A 150 lpi sűrűségű rács cellamérete már 
0,17 mm, a 0,85 mm átmérőjű maximális rácspont már 
a láthatóság határa alatt van, ilyen rácsot találunk a 

83. ábra Szent Kristóf a gyermek Jézussal,  
fametszet, táblanyomat 1423-ból

84. ábra Hendrik Glotzius: A zászlótartó, 
rézmetszet 1587-ből
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könyvek, színes folyóiratok illusztrációinál. A 200 lpi-s 
rács cellamérete 0,127 mm, ami 0,063 mm-es maximális 
méretű rácspontot jelent. A kiváló minőségű színes 
divatlapok, magazinok használnak ilyen sűrű rácsot.

A cellák területének szükséges részét két módon 
festhetjük feketére. Az egyik eljárás a szabályos sorokba 
és oszlopokba rendezett rácscellák közepére helyez el 
a szürkeárnyalatnak megfelelő területű rácspontot. Ez 
a klasszikus vagy hagyományos amplitúdó modulált 
rácsozás. A másik megoldás a kristályrács, sztohasztikus 
rács, amelyet frekvencia modulált rácsozásnak is nevez-
nek. Itt a rácscellában a szürkeségi fokozatnak meg-
felelő számú elemi pontot véletlenszerűen szórjuk 
szét. Ennek következtében sokkal árnyaltabb textúrát 
kapunk mint hagyományos rácspont alkalmazásakor. 
Az elmondottakat a 85. ábra egy képpáron mutatja 
be. A 86. ábrán pedig egy 24%-os tónusú, egységes 
szürke felület 1 mm2-ének huszonötszörös nagyítású 
képét látjuk a két rácsozási módban.

A tintasugaras nyomtatók sztohasztikus rácsozással 
oldják meg a szürkeárnyalatok nyomtatását. Ugyanezt 
teszik a színes képek nyomtatásakor is, az eljárást majd 
ott részletesen tárgyaljuk.

A lézernyomtatók pedig hagyományos rácsozással 
dolgoznak, így alakítják ki optikai szürkéiket. A digitális, 
számítógépes rácsozás csak néhány apróságban tér el 
analóg párjától. A fénysugár mindig a rácscella köze-

péről kiindulva hizlalta a kör alakú rácspontot egyre 
nagyobbra, amíg ki nem töltötte a teljes rácsot. Például 
a 90%-os szürkénél már csak a rácscella négy sarkában 
volt egy kis fehér terület. A digitális rácspont azonban 
csak az 50%-os szürke értékig hízik, ott inverzbe vált, 
a rácscella külső területei lesznek feketék, és a söté-
tebb szürkék felé haladva a középső fehér terület lesz 
egyre kisebb. Ugyanakkor a rácspont nem kör alakú, 
az eszköz maximális felbontása által meghatározott 
elemi négyzetekből, pixelekből épül fel, ahogy azt a 
87. ábra szemlélteti.

Ráadásul a digitális rácspont alakját is megválaszt-
hatja a felhasználó, a gyártók által az eszköz ROM-jába 
égetett vagy a nyomtatómeghajtó programban tárolt 
alakok közül választhatunk. A 88. ábra az Adobe cég 
kínálatából mutat be néhány rácspont alakot, illetve 
azok 5%-os tónusú lépcsőt alkotó sorozatát.

Nyomtatáskor a legtöbb felhasználó csak kiválasztja 
megfelelő nyomtatót, beállítja a lapméretet, orientáci-
ót, példányszámot, majd megnyomja a print gombot. 
Elégedetten szemléli a kész nyomat jó szövegképét, 
megnyugodva látja, hogy az oldalon szereplő szürkeár-
nyalatos fotó árnyalatait is hűen visszakapta. Bele sem 
gondol, hogy ezért az eredményért lézernyomtatója 
a gyártásakor meghatározott maximális felbontással 
(dpi) dolgozott, illetve a remek árnyalatvisszaadás egy 
jó rácssűrűség (lpi) beállítás eredménye. Lézernyom-

85. ábra 300 dpi-s szürkeárnyalatos képeredeti 600 dpi-n 75 lpi-vel nyomtatva,  
illetve ugyanaz a képeredeti 300 dpi-s sztohasztikus ráccsal megnyomva, a részletek 500%-os nagyításúak
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tató használatakor ezt a két értéket (dpi és lpi) mindig 
állítanunk kell. Persze az átlagos felhasználót még ettől 
is megkímélik a programozók. A programok alapbe-
állításként a nyomtató maximális felbontását és egy 
ahhoz jól illeszkedő rácssűrűség értéket használnak.

Adott felbontás mellet a rácssűrűség beállításával a 
rácscella méretét, ezzel a rácspont nagyságát, látható 
vagy láthatatlan voltát, de egyben a kinyomtatható 
árnyalatok számát is befolyásoljuk. A 89. ábrán 25%-
os szürke tónusú folt nyomtatott képe látszik eltérő 
rácssűrűség választás mellett.

Nyomtatható árnyalatok száma
Mint azt már megbeszéltük, a nyomtató, levilágító 
maximális felbontása gyártása során meghatározott, 
ugyanis a készülék lézerágyúja fénynyalábjának átmé-
rője egyenlő a kinyomtatható, levilágítható legkisebb 
elemi pont, négyzet átlójával. Érdemes megnéznünk, 

hogy a szokásos felbontásoknál mekkora egy elemi 
négyzet oldalhossza. Ez azért fontos, mert a rácscel-
lákban a rácspont ilyen elemi négyzetekből épül fel, és 
legtöbbször azt szeretnénk, hogy a rácspontok mérete 
a láthatósági határ alatt maradjon. Az értékpárokat a 
7. táblázat tartalmazza.

Nyomtatáskor, levilágításkor a felbontás (dpi) 
megválasztása után rácssűrűséget (lpi) választunk. 
Azonban ez a választás digitális rácsozásnál nem le-
het akármekkora, hisz egy rácscella oldalhossza – a 
rácsállandó – csak egész számú elemi pont hosszával 
egyezhet meg. Mivel a felbontás (dpi) azt mondja 
meg, hogy egy inchben hány elemi négyzet fér el, a 
rácssűrűség (lpi) pedig azt mutatja, hogy egy inchben 
hány rácscella van, így a kettő hányadosa (dpi értéke/
lpi értéke) arról világosít fel minket, hogy egy rácscella 
oldalhossza hány elemi négyzet oldalhosszával egyezik 
meg. Mivel ez az érték csak egynél nagyobb egész 

86. ábra Egységes, 24%-os szürke tónusú felület 1 mm2-ének 
25-szörös nagyítású képe 600 dpi-s és 60 lpi-s klasszikus 
rácsozással, illetve 600 dpi-s kristályráccsal megjelenítve

87. ábra 30%-os tónusú rácscella képe,  
mellette inverze, a 70%-os tónusú cella

88. ábra Választható rácspont alakok  
5%-os tónuskülönbségű lépcsőt alkotó sorozatai

89. ábra 25% tónusú szürke folt megnyomása fekete festékkel 
1200 dpi felbontás mellett, eltérő rácssűrűség (lpi) értékekkel

7. táblázat Lézernyomtatók és levilágítók felbontása,  
illetve elemi pontmérete

Eszköz Felbontás Elemi pont
neve dpi mérete mm
Nyomtató 300 0,0846
Nyomtató 600 0,0423
Nyomtató 1200 0,0211
Levilágító 1270 0,0200
Levilágító 2540 0,0100
Levilágító 5080 0,0050
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szám lehet, ezért adott felbontáshoz nem választha-
tunk tetszőleges rácssűrűség értéket, csak a felbontás 
felét, harmadát, negyedét, …, nyolcadát, kilencedét, 
tizedét, …, tizenhatodát stb.

Az előbbi feltételeknek megfelelő dpi–lpi párosok 
tehát olyan rácscellát határoznak meg, amelyek oldal-
hosszába hányadosukkal megegyező darabszámú 
elemi cella (pont, négyzet) fér el. Általános értékeket 
használva a dpi/lpi hányados legyen egyenlő n-nel 
(dpi/lpi=n), ekkor egy rácscella n×n = n2 elemi pon-
tot, négyzetet tartalmaz. Nyomtatónk, levilágítónk 
vagy bekapcsol (kinyomtat, levilágít) egy elemi pontot 
vagy nem, így az általunk meghatározott rácscellával 
kinyomtatható, levilágítható árnyalatok száma n2+1, 
ahol a +1 a fehér papír (egy elemi négyzet sincs be-
kapcsolva). Összefoglalva:

a rácscella oldalhosszán elférő elemi négyzetek 
száma:  dpi / lpi
a kinyomtatható, levilágítható árnyalatok  
száma:  (dpi/lpi)2+1
Az elmondottakat szemlélteti a 90. ábra, ahol a 

10 elemi négyzet oldalhosszúságú rácscella inkább 
nyomtatóknál használatos, míg a 16 elemi négyzet 
oldalhosszú rácscella inkább a levilágításra jellemző.

Utolsó összefüggésünk arra sarkall bennünket, 
hogy lineárisan minél több elemi pontot fogjunk össze 
egy rácscellává, mert úgy négyzetesen több árnyalat 
visszaadására leszünk képesek. Lineárisan 10 elemi 
négyzetet összefogva 101, 20-at összefogva pedig 
már 401 árnyalatot tudunk megjeleníteni. Emlékez-
zünk: egy nyári verőfényes napon a szemünk elé táruló 
látvány mintegy 10000 árnyalatot tartalmaz! Sajnos 
egy rácscella mérete a lineárisan összefogott elemi 
négyzetek számával egyenes arányban nő, ezért nem 
foghatunk össze akármilyen sok elemi négyzetet egy 
rácscellába, nem növelhetjük minden határon túl a 
rácsállandót. Ugyanis rácscellánk mérete viszonylag 
hamar eléri, sőt meghaladja a láthatóság határát (0,1 

mm), s ekkor a látvány szétesik, szürkék helyett külön-
álló fekete rácspontokat látunk. Pontosabban nem a 
rácscella, hanem a benne lévő maximális rácspont 
méretét kell a láthatósági határ alatt tartanunk.

Vegyünk egy elemi cellát 0,01 mm élhosszúságúnak. 
Ez 2540 dpi felbontást jelent. Lineárisan fogjunk össze 
16 elemi négyzetet egy rácscellává (158,75 lpi). Rácsál-
landónk értéke ekkor 0,16 mm, ami már a láthatósági 
határ fölött van. Négyzet alakú (square)rácspontot 
feltételezve a legnagyobb oldalhosszat 50%-os szürke 
fokozatnál kapjuk, hisz afölött inverzbe vált a kép (lásd 
a 87. ábrát). Ekkor a square rácspont négyzetének 
oldalhossza a rácsállandó 0,7071-szerese (egy per 
gyök ketted része) lesz. Márpedig a rácsállandót (az 
eredeti négyzet oldalhosszát ezzel az értékkel szorozva 
azt kapjuk, hogy négyzet alakú rácspontunk oldalá-
nak hossza 0,112 mm, ami még éppen a jó szemmel 
megáldottak láthatósági határa fölött van. Világosabb, 
illetve sötétebb szürkékhez kisebb oldalhosszú fekete 
rácspont, illetve üres fehér négyzet tartozik, amelynek 
mérete már a láthatósági határ alá esik.

16-nál több elemi négyzetet azért sem érdemes ösz-
szefogni, mert a képfeldolgozó programok színenkénti 
színmélysége 8 bit, aminek következtében színenként 
256 színárnyalat (telítettség) megkülönböztetésére 
képesek. Ugyanakkor az emberi szem sem tud 250-nél 
több árnyalatot megkülönböztetni.

Amennyiben a lineárisan összefogott elemi négyze-
tek száma 8 alá csökken, úgy már olyan kevés árnyala-
tot tudunk csak megjeleníteni, hogy a kép egymástól 
jól elkülönülő szürkék halmazaként áll elő, foltosodik. 
A foltosodásra példát a 17. ábra mutatott.

Nyomtatáskor, levilágításkor először a felbontást 
(dpi) határozzuk meg, majd ehhez választunk céljaink-
nak megfelelő rácssűrűséget (lpi), ügyelve arra, hogy a 
dpi/lpi hányados egész szám legyen, hiszen ez határozza 
meg a rácscellába lineárisan összefogott elemi négyze-
tek, s közvetve a megjeleníthető árnyalatlépcsők számát. 

90. ábra Példa a nyomtatható, levilágítható árnyalatokra
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91. ábra A látvány szétesésének két esete: jól látható rácspontok, illetve elkülönülő foltok (nyomatról szkennelt kép)
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Mint tudjuk képfeldolgozó programunk a pixeles képek 
színenkénti színmélységét 8 bit mélységig kezeli, ami 
színenként 256 telítettségi foknak, árnyalatnak felel 
meg. Ezért nyomtatáskor éppúgy mint levilágításkor 
semmi értelme a dpi/lpi arányt 16 fölé vinni, hisz ez 
257 árnyalatlépcső levilágítását biztosítja színkivona-
tonként. Levilágításkor a 16-os arányt mindenképpen 
érdemes tartani, hisz az így filmre vitt 257 árnyalat a 
nyomda szorgos munkálkodása következtében úgyis 
a felére, harmadára csökken majd. A megfelelően nagy 
felbontás biztosítja, hogy a rácscella mérete elegendő-
en kicsi maradjon, benne a legnagyobb rácspont is a 
láthatósági határ alatt legyen.

Nyomtatóink felbontása viszont sajnos elég kicsi ah-
hoz, hogy a 16-os dpi/lpi arány jól észrevehető rácscella 
és rácspont méretet eredményezzen, ami a folytonos 
kép széteséséhez vezet: a szürke árnyalatok helyett 
kisebb-nagyobb különálló fekete rácspontokat látunk. 
Ezért fontos, hogy nyomtatónk felbontásához olyan 
rácssűrűséget válasszunk, amely csökkenti a rácscella 
méretét, vagyis a dpi/lpi arány legyen kisebb 16-nál. 
Igen ám, de mekkora legyen ez az arány? Ugyanis ahogy 
csökken a dpi/lpi arány, azzal együtt négyzetesen csök-
ken a megjeleníthető árnyalatok száma. Csökkentve az 
arányszámot a láthatósági küszöb alá csökkenthetjük 
a rácspontok maximális méretét, de ezzel azt kockáz-
tatjuk, hogy kinyomtatott munkánk árnyalatszegény 
lesz. Netán olyan kevés lesz a kinyomtatott árnyalatok 
száma, hogy az vezet a látvány széteséséhez, csakhogy 

most határozott körvonalú, egymástól jól elkülöníthető 
tónusú foltokra esik szét a munkánk.

Mekkora hát a jó dpi/lpi arány? Nyomtatáskor 
bizony kompromisszumot kell kötnünk a kis rács-
cella méret és a sok megjelenített árnyalat között. 
Jó tanácsként mondom, hogy dpi/lpi arányunk sose 
menjen 8 alá, mert akkor kevés lesz a megjeleníthető 
árnyalatok száma. Ugyanakkor ne legyen 12-nél na-
gyobb, mert akkor túl nagyok lesznek a rácspontok. 
Eredményünk tehát

8 ≤ dpi/lpi ≤ 12.
Saját nyomtatóján néhány próbával mindenki el-

döntheti, hogy melyik dpi–lpi pár adja a legjobb ered-
ményt. A 91. ábra egy fekete-fehér átmenetet mutat be 
12 cm hosszúságban, 600 dpi-s nyomtatóval nyomtatva, 
az ábrán felsorolt lpi értékek mellett. Az ábra felső részén 
jól láthatók a nagy rácspontok, míg alul az átmenet 
sávosodása, foltokra történő szétesése figyelhető meg.

Itt is nagyon jól látható, hogy túl kevés árnyalat 
nyomtatásakor nemcsak sávosodik, foltokra esik szét 
a látvány, de a sötétebb tónusok egyben be is sülnek. 
A túl nagy rácspontok számomra nem annyira zavaróak 
mint a kevés árnyalat, de ez egyénenként változó lehet. 
Itt egyértelműen a 600 dpi, 75 lpi választás a legjobb.

Fekete színkivonat elforgatása
Már az autotípia kialakulásakor – akkor még csak a 
szürke árnyalatok megjelenítésére használták, nem volt 
rácsra bontott színes nyomat – rájöttek a nyomdászok 

93. ábra Rácscella nem hagyományos rácsponttal  
és 45º-os elforgatásuk

92. ábra 45 fokos rácsállás  
és a keletkezett rácspontok autotípiai felvételnél

94. ábra A bennünket érdeklő oldalhosszú rácscellák  
elforgatása 45 fokkal
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arra, hogy szemünk a vízszintes és a függőleges irá-
nyú szabályos, ritmikus változásra a legérzékenyebb. 
Márpedig a szabályos rendben sorakozó rácspontok 
ilyen ritmikus változást mutatnak a nyomaton. A zavaró 
hatás elkerülése, csökkentése érdekében az autotípiai 
felvételeknél az üvegrácsot, később az érintkezőrácsot 
45º-kal elforgatták. Így a rácspontok ritmikus változása 
a szemünk számára legkevésbé érzékeny irányba állt 
be, kevésbé volt zavaró. A fekete szín, színkivonat azóta 
is hagyományos rácselforgatási szöge 45 fok. A 92. 
ábra a módszert mutatja be a valóságosnál lényege-
sen nagyobb rácsállandójú üvegrács és nagyméretű 
rácscellák esetén.

A 45 fokos elforgatás szerencsére semmi gondot 
nem okoz, a rácspont és a rácscella az egyet jobb-
ra, egyet föl, megint jobbra, megint föl lépcsőzéssel 
könnyen elforgatható. Amennyiben az elforgatott 
rácscella egy-egy oldalán ugyanannyi elemi négyzetet 
helyezünk el mint amennyi az eredeti rácscellában volt, 
akkor könnyű belátni, hogy az elforgatott rácscella 
mérete az eredetiéhez képest jelentősen megváltozik, 
megnő, hisz a négyzet átlója 1,41-szerese az oldalmé-
retének. Az elmondottakat a 93. ábra mutatja be. Az 
ábrán látható kisebb elforgatott négyzet mérete már 
közelít az eredetiéhez.

Ez tehát semmiképpen sem jó megoldás. Felmerül 
a kérdés, akkor hány elemi négyzetet, elemi cellát 
tegyünk elforgatott rácscellánk oldalhosszába? Egyál-
talán kaphatunk-e minden esetben pontosan akkora 
digitálisan elforgatott rácscellát mint amekkora az 
eredeti volt? Utóbbi kérdésre a válasz egyértelmű 
nem. Sohasem kapunk pontosan akkora rácscellát 
mint amekkora az eredeti volt.

A reprodukciós fényképészetben (analóg eljárás) 
a rácselforgatás nem jelentett semmi gondot, hisz 
az elforgatott üvegrács vagy érintkezőrács rácsállan-
dója nem változott meg. A digitális technika ebből 
a szempontból nehezítést jelent, hiszen elforgatott 
rácscellánk megalkotásánál is tartanunk kell a felbontás 
által meghatározott, az elemi cellák alkotta rácsot.

Mint tudjuk a négyzet átlója egyrészt 45 fokos szö-
get zár be annak oldalával, másrészt hossza a négyzet 
oldalának négyzetgyök kettőszöröse, azaz

ad ⋅= 2  ,
ahol a a négyzet oldala, d pedig az átlója. Sajnos a gyök 
kettő nem racionális szám, így biztos, hogy egyetlen 
egész számú elemi négyzetből álló oldalhosszúságot 45 
fokkal elforgatva sem kerül az elemi cellák valamelyiké-
nek csúcspontjába. Néha közel lesz egyikhez-másikhoz, 
de sohasem lesz rajta. Ennek az a következménye, hogy 
nekünk az illető rácsállandójú rácscella elforgatottja-
ként a hozzá legközelebb állót kell választanunk, ami 
azt jelenti, hogy elforgatott rácscellánk rácsállandója, és 

ezáltal rácssűrűsége megváltozik, amint az a 94. ábrán 
látható. A nyomtatómeghajtó programok automatiku-
san beállítják a fekete szín 45 fokos rácselforgatását, 
és a beállított dpi-lpi párnak (a rácscella méretének) 
megfelelően figyelembe veszik az elforgatás követ-
keztében létrejövő rácssűrűség változást.

97. ábra Képrészletünk 1200 dpi felbontású nyomtatása  
150 lpi mellet, 45 fokban elforgatott ráccsal,  

20-szoros nagyításban

96. ábra 300 dpi-n 8 bit színmélységben digitalizált kép 
20-szoros nagyításban, ahogy azt a monitoron látjuk

95. ábra Valódi látvány folytonos árnyalatai  
20-szoros nagyításba
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Ezzel a fekete-fehér lézernyomtatásról szóló rész 
végére értünk. Az elmondottak illusztrációjaként bú-
csúzóul álljon itt a 95. ábra, amely egy valódi látvány 
folytonos árnyalatokat tartalmazó kis (3,4×2,4 mm-es) 
részletét tárja elénk 20-szoros nagyításban.

Amikor ezt a kis részletet 300 dpi felbontással digi-
talizáljuk, beszkenneljük, akkor egy kb. 0,08467 mm 
oldalhosszúságú négyzetekből álló láthatatlan hálót 
terítünk a képrészlet fölé, amellyel látványunkat 40×28 
pixelre bontjuk. Az egyes négyzetekben a látvány 
tónusait átlagoljuk, és a továbbiakban úgy tekintünk 
képrészletünkre, mintha az az egyes négyzeteken 
belül azonos, egységes tónusú lenne. Ennek 20-szo-
ros nagyítását a 96. ábra mutatja be. Ugyanezt látjuk 
képernyőnkön, ha jó alaposan felnagyítjuk a képet. 
A lényeg, hogy a folytonos árnyalatú látványról ké-
szült digitalizált kép pixeleinek belsejében már nincs 
tónuskülönbség, és az egyes pixelek is csak a 256 

tónus valamelyikét vehetik fel (8 bites színmélység). 
A digitalizálás következtében megszűnt a tónusok 
folytonossága és számuk is jelentősen csökkent.

Amennyiben digitalizált képünket egy 1200 dpi 
felbontású fekete-fehér lézernyomtatóval 150 lpi rács-
sűrűséggel és 45 fokos rácselforgatással kinyomtatjuk, 
akkor gyakorlatilag négy (2×2) pixel tónusátlagából 
határozzuk meg egy rácspont méretét. A nyomtatott 
látvány 20-szoros nagyítása látható a 97. ábrán.

Aki e három utolsó ábrát alaposan szemügyre veszi 
és azok mondanivalóját, lényegét megérti, az tisz-
tában van a folytonos tónusú látvány, a pixeles kép 
és a raszterpontokból álló nyomat közötti lényeges 
különbségekkel.

Színes munkák nyomtatása, nyomása  
sztohasztikus rácsozással
A számítógépes kiadványszerkesztésben megszokott 
dolog, hogy a színes képeket jó minőségű nyomdai 
felhasználáshoz egy az egyes méretben 300 dpi-vel 
szkenneljük, digitalizáljuk. Alsó határként – a fájl 
méretének csökkentése érdekében –, főleg nagyobb 
méretű képeket tartalmazó művészi albumokban a 
254 dpi felbontás még megengedett. Azt is tudja 
mindenki, hogy a jó minőségű színes tintasugaras 
nyomtatáshoz annak egy az egyes méretű képeit ele-
gendő 150–200 dpi felbontással digitalizálnia. A 150 
dpi-s képet inkább az 1440, a 200 dpi-s digitalizálást 
pedig a 2400 dpi fizikai felbontású nyomtatóknál 
használjuk. Amennyiben tintasugaras nyomtatónk 
fizikai felbontása a két irányban nem egyezik meg (sok 
ilyen nyomtató van), akkor mindig a kisebb felbontás 
az irányadó! A nagy fizikai felbontás lehetővé teszi, 
hogy a nyomtató a kép egy-egy pixelének színét a 
CMYK összetevőkből és a fehér papírszínből „keverje 
ki” oly módon, hogy az egy színű pixelt 10×10 kisebb 

98. ábra Szürkeárnyalatos képrészlet nagyítása  
sztohasztikus ráccsal nyomva

99. ábra Színes tintasugaras nyomtató sztohasztikus rácsképzése 250-szeres nagyításban
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négyzetre osztja fel, és ebben a 100 darab kis négy-
zetben, a sztohasztikus rácsozásnak megfelelően, az 
alapszínek kívánt mennyiségi arányú szétszórásával 
hozza létre az elérendő színt vagy árnyalatot. A 98. 
ábra egy tintasugaras nyomtatóval kinyomtatott 
szürkeárnyalatos kép nagyított részletét mutatja be, 
hogy a sztohasztikus rács elemi négyzetei láthatók 
legyenek.

Színes kép sztohasztikus ráccsal történő nyomta-
tásakor a tintasugaras nyomtató programja először az 
oldal minden színét CMYK rendszerbe konvertálja, csak 
ezt követően fog hozzá a nyomtatáshoz. A nyomtatan-
dó képet, látványt maximális felbontásának nyolcada, 
tizede felbontású pixelekre osztja. Például egy 2400 
dpi-s nyomtató meghajtó programjától függően 300 
vagy 240 dpi felbontású pixelekre osztja az oldalt, a ké-
pet. Átlagolja az adott pixel színét, meghatározza szín 
százalékos CMYK összetevőit. Ezt követően a fúvókák az 
egyes CMYK színek százalékos összetételnek megfelelő 
számú elemi pontot véletlenszerűen elszórnak a pixel 
belsejében. Az egyik szín elemi pixelei a másik pixeleire 
kerülhetnek, ekkor ott a két szín együtteséből adódó 
színű lesz az elemi pixel. Mind a négy színkivonat elemi 
pixeleinek elszórása után alakul ki az adott, 300 vagy 
240 dpi felbontású nagy pixel színe.

Nézzünk egy példát. Egyik nagyobb méretű színes 
fényképünket szeretnénk kinyomtatni, amelyet 200 
dpi felbontásban digitalizáltunk. Tegyük fel, hogy 2400 
dpi maximális felbontású tintasugaras nyomtatónk 
meghajtó programja 240 dpi felbontású pixelekre 
osztja fel az oldal, a kép látványát. Ekkor egy-egy ilyen 
240 dpi-s pixel 10×10 elemi pontot foglal magába. 
A sztohasztikus rácsozásnál így egy elemi pont kitöl-
tése pontosan 1%-ot jelent majd. Az egyik ilyen 240 
dpi-s pixel a kép eredeti 200 dpi felbontású pixelének 
belsejébe esik, de lesz olyan is, amelyik négy darab 
200 dpi-s pixel közös csúcspontja fölött helyezkedik 
el. Szükség lesz hát a 240 dpi felbontású pixelek szín-
összetevői kiszámításához némi átlagolásra.

Álljon az egyik ilyen átlagolt, 240 dpi felbontású 
pixel színe a következő összetevőkből: cián 88%, bíbor 
29%, sárga 75% és fekete 17%. Ez a négy érték egy 
sötétzöld színt határoz meg. A 99. ábra felső sora a 
négy színösszetevő egy-egy lehetséges sztohasztikus 
elszórását mutatja be a 240 dpi felbontású pixel bel-
sejében. Az alsó sor három ábráján pedig a kettő, 
három, illetve négy szín együttes hatása látható. 
Tulajdonképpen nyomtatás közben így alakul a pixel 
színe. A cián színkivonatra jön a bíbor, arra a sárga, 
végül a fekete. Mint látjuk lesz fehéren maradó elemi 
képpont, de lesz köztük cián, bíbor, sárga és fekete 
színű is. Piros és kék elemi pont is előfordul, de a 
legtöbb mégis zöld színű lesz.

Ne feledjük: nyomtatónk felbontása 2400 dpi, ami 
azt jelenti, hogy egy-egy elemi pont most felnagyí-
tott négyzetének oldalhossza alig valamivel nagyobb 
mint 0,01 mm. Az ábrán látható 2,5 mm-es oldalhossz 
250-szeres nagyítást jelent. Az ábra alsó sorának jobb 
felső részén két vékony, összetartó fekete vonal köz-
refog egy kis sötétzöld színű négyzetet, jelezve, hogy 
valódi méretében ezt a pixelt mi egységes sötétzöld 
színűnek látjuk. Eredeti méretére kicsinyítve e 240 dpi 
felbontású pixel négyzetének oldalhossza alig lenne 
nagyobb 0,1 mm-nél (a közrefogó fekete vonalak vas-
tagságánál, ezért színét is inkább feketének látnánk. 
Az ábrán valós méretének 10-szeres nagyításában 
szerepel.

Színes nyomtatás hagyományos rácsozással,  
színkivonatok, rácselforgatás
A színes lézernyomtatás – a készülékek árának radikális 
csökkenése miatt – éppen napjainkban, a DTP-vel 
foglalkozó stúdiók világa mellett az iskolák, otthonok 
birodalmában is teret hódít magának.

Színes nyomtatáskor a színes lézernyomtató a 
nyomdához hasonlóan cián, bíbor, sárga és fekete 
színű festék segítségével állítja elő színes oldalainkat, 
mégpedig úgy, hogy a négy színkivonatot időben 
egymás után készíti el, de a felhasználó szemszögéből 
nézve egy menetben viszi fel a papírra, majd fixálja 
a nyomatot. A Composite CMYK nyomtatási mód vá-
lasztásakor a nyomtató az adatokat már színre bontva 
kapja, azonban a Composite RGB nyomtatási módot 
használva az RGB komponenseket előbb CMYK módba 
kell átalakítania. A színkivonatokat a nyomtatónak 
kompozit nyomtatáskor is el kell készítenie, hisz ezek 
alapján vezérli a képalkotó lézert.

Az egyes színkivonatok önmagukban szürkeárnya-
latos képek, ahol a fehér területeken nincs festék az 
adott színből, a fekete területek pedig az adott szín 
teljes fedettségét jelentik. A köztes szürkék viszont 
az adott színnek megfelelő szöggel elforgatott rá-
csozásához szolgáltatják az adatokat. Egy színes kép 
négy színkivonatát mutatja be az 100. ábra. Tessék jól 
megfigyelni a négy színkivonat jól láthatóan eltérő 
rácselforgatási szögeit (cián 71,565º, bíbor 18,435º, 
sárga 0º és fekete 45º, illetve amennyiben sikerül, 
akkor az eltérő rácssűrűségeket (cián és bíbor 47,434 
lpi, sárga 50 lpi, fekete 53,033 lpi) is. Megjegyzem, 
hogy ezek az elforgatási szögek a nyomdaiparban 
használatos koordinátarendszerben értendők, ahol a 0º 
a matematikai y tengely pozitív oldala (a fölfelé irány), 
és a pozitív szögek az óramutató járásával megegyező 
irányúak. A 101. ábrán ugyanez a négy színkivonat 
látható, csakhogy itt már a megfelelő színekkel egy-
másra nyomva mint színes kép tárul a szemünk elé.
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100. ábra. Egy CMYK módú színes kép négy színkivonata
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A színes lézernyomtatók a közölt képnél lényegesen 
jobb minőséget nyomtatnak, az itteni beállításokkal 
(300 dpi, 50 lpi) arra törekedtem, hogy a minden színes 
nyomaton megjelenő, legfeljebb alig észrevehető, 
vagy egyáltalán nem látható kis körkörös, úgynevezett 
rozetta mintázat jól látható legyen. A rozetta minták 
különösen a világos árnyalatokban figyelhetők meg 
jól utcai óriásplakátok közelről történő szemlélésekor. 
A rozetta mintázat az egyes színkivonatok eltérő szö-
gű rácselforgatásának eredménye. Kiküszöbölni nem 
lehet, legfeljebb a méretét csökkenthetjük a helyes 
dpi-lpi értékpár megválasztásával. Egy jól látható ro-
zetta mintázatot mutat be a 102. ábra.

Az egyes színkivonatok eltérő szögű rácselforgatá-
sára azért van szükség, mert ha mindegyik színkivonat 
azonos szöggel lenne elforgatva, akkor a papír azonos 
helyére kerülne az összes színkivonat rácspontja. A pa-
pír itt szó szerint tocsogna a festékben, más helyek 
pedig üresen maradnának. A színkivonatok eltérő 
szögű rácselforgatásának célja a papír teljes területének 
egyenletes festékezése a rácspontok lehető legjobb 
elosztásával.

A középiskolai matematika tudás (szögfüggvények, 
geometriai transzformációk, koordináta geometria, 
egyenletrendszerek megoldása) birtokában kiszá-
mítható, hogy a rácspontok legjobb terítése a felü-
leten akkor következik be, ha az egyes színkivonatok 
rácselforgatása 30-30 fokra tér el egymástól. Legyen 
a nulla fok az x tengely pozitív fele. Mivel a fekete 
színkivonatot 45 fokra forgattuk el, a ciáné lesz a 75, 
a bíboré pedig a 15 º. A sárgának ezektől újabb 30 
fokra kéne lennie, azonban nem léphetünk ki az első 
negyedből (0–90 º), így a sárga akkor lesz a legtávolabb 
a többitől, ha nem forgatjuk el, 0 fokon hagyjuk. Azért a 
sárga színkivonat marad a szemünk számára érzékeny 
vízszintes függőleges irányban, mert ez a legvilágosabb 
szín a négy közül, ez bántja szemünket a legkevésbé. 
A rozettamintázat megjelenése a nyomaton a vázolt 
elforgatásokból következik.

A moaré elmélete

A legalább két színű nyomatok színkivonatainak rácsait 
egymáshoz képest elforgatjuk az egyenletesebb fes-
tékeloszlás érdekében. Ez az elforgatás azonban min-
denképpen létrehoz egy, a képtől idegen geometrikus 
mintázatot, ez a moaré, ahogy az a 103. ábrán látható.

Négy tényező alakítja a moaré mintázat látható-
ságát. Az első a mintázat kialakulásában résztvevő 
rácspontok színe. Ezt nem tudjuk befolyásolni, hi-
szen a kívánatos szín az ábrázolt kép függvénye. 
A rácspont mérete is döntő fontosságú a moaré 

101. ábra. A 100. ábra színkivonatai alapján  
színes lézernyomtatóval készült nyomat

102. ábra A négyszínnyomás rozettamintái

103. ábra A rácselforgatásból adódó,  
a képtől idegen mintázat, moaré
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láthatósága szempontjából. Ezt csökkenthetjük a 
rácssűrűség növelésével, azonban adott rácssűrűség 
mellet az oldal azon területein látható legjobban a 
moaré, ahol a rácspontok mérete éppen akkora, hogy 
közéjük még egy ugyanakkora rácspont pontosan 
befér, lásd a 104. ábrát. Ekkor a rácspont–rácscella 
területkitöltési arány 39,27%. Az ennél kisebb vagy 
nagyobb rácspontokat tartalmazó részeken a moaré 
kevésbé látható, annál kevésbé, minél távolabb 
kerülünk a kritikus kitöltési aránytól.

A moaré mintázat nagyságát és alakját legjobban 
az egyes színkivonatok rácselforgatási szögeinek 
különbségei befolyásolják. A 105. ábrán két színki-
vonat alkotta moaré látható különböző elforgatási 
szögkülönbségeknél. Ugyanis a matematikai felfo-
gás szerint 0 fokos rácselforgatási szögkülönbség-
nél végtelen oldalhosszúságú négyzetes mintázat 
látható, amelynek oldalhossza az elforgatási szög 
növelésével folyamatosan csökken egészen 28 fokig. 
Ezután fokozatos átmenetben kör- és rozetta alakú 
mintázatot kapunk egészen 32 fokig, majd innen 
kezdve 45 fokig vonalakból és körökből álló moaré 
alakul ki. 45 foknál egy tükrözési tengelyt képzeljünk 
el, s az efölötti szögértékeknél ugyanazok a minták 
alakulnak ki mint 45 fok alatt. Például az 50 fokos 
(45+5) elforgatási szög mintázata ugyanolyan mint 
a 40 (45–5) fokosé. A legkisebb mintázat 30 foknál 
és 45 fok felett 60 foknál alakul ki.

A négyszínnyomás (négy színkivonat) rozettamin-
tája (a legkisebb moarémintát nevezzük így) a 102. 
ábra mutatta be. Egyébként egészen más mintázat 
alakul ki pontcentrikus (az elforgatás középpontja 
egy rácspont közepe) és lyukcentrikus (az elforgatás 
középpontja egy rácscella csúcsa) elforgatás esetén. 

Pontcentrikus elforgatáskor a rozettaminta közepén 
egy rácspont van, körülötte vékony fehér körgyűrűvel, 
amely a sötétebb tónusokban a festékterhelés kis nö-
vekedése esetén is könnyen becsukódik. Lyukcentrikus 
rácselforgatásnál a moarémintázat közepén egy elég 
nagyméretű fehér terület, lyuk van, ami a sötétebb 
tónusokban a festékterhelés növekedésére kevésbé 
érzékeny, nehezebben csukódik be. A 106. ábra mutatja 
be az elmondottakat.

A nyomdaiparban használatos egyes színkivonatok 
rácselforgatási szögeit analóg rácselforgatásnál a 8. 
táblázat tartalmazza. Megjegyzem, a nyomdászatban 
a 0 fokos irány az y tengely pozitív fele, és a pozitív 
forgásirány az óramutató járásával megegyező.

Digitális rácselforgatás

Analóg rácsozásnál fényképezéskor az üvegrácsot, 
illetve diáról, negatívról dolgozva az érintkezőrácsot 
tetszőleges szöggel elforgathattuk, a rácsállandó és 
a rácssűrűség nem változott meg az elforgatás kö-
vetkeztében. Ugyanezt nem tehetjük meg a digitális 
rácselforgatásnál, mert itt csak a felbontás által ki-
feszített képzeletbeli négyzethálón forgathatjuk el 

104. ábra A moaré láthatósága szempontjából  
kritikus méretű rácspont

106. ábra A rozettaminták becsukódása pontcentrikus  
és lyukcentrikus rácselforgatáskor

8. táblázat Színkivonatok analóg rácselforgatása  
színes nyomtatásnál

Egyszínnyomás Kétszínnyomás
Szín Szög Szín Szög
Bármilyen 45 º Világos 75 º
  Sötét 45 º

Háromszínnyomás Négyszínnyomás
Szín Szög Szín Szög
Sárga 0 º Sárga 0 º
Bíbor 30 º Bíbor 15 º
Cián 60 º Fekete 45 º
  Cián 75 º
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rácscelláinkat, legalábbis, ha racionális rácsot akarunk. 
Racionális rácsozáskor a színkivonat ismétlődő rács-
cellái azonos méretűek, alakúak. Irracionális rácsot 
használva e két feltétel nem teljesül. Digitális rácso-
záskor nem forgathatunk el tetszőleges szöggel egy 
rácsot, és elforgatáskor a rácssűrűség az elforgatási 
szög függvényében megváltozik.

Éppen a moarémintázat elméletéből az következ-
ne, hogy a legjobban látható feketétől (amit emiatt 
45 fokban forgattunk el) 30 fokra legyenek az egyes 
színkivonatok. Kettőnek jut hely 15 és 75 foknál, a har-
madiknak azonban nem, hisz a 0–90 º tartományban 
kell gondolkodnunk. A bíbort 15 fokra, a cián színkivo-
natot 75-re forgatják el. A legvilágosabb, legkevésbé 
zavaró sárga a lehető legtávolabbra kerül a bíbortól, 
így elforgatási szöge 0 º lesz. Ezt mondja az elmélet.

A sárga színkivonat 0 fokos elforgatásával nincsen 
probléma, hisz ezt az esetet a fekete-fehér lézernyom-
tatásnál – mint kiinduló alapot – megtárgyaltuk már 
a fekete színkivonat 45 fokos elforgatásával együtt. 
Utóbbi tárgyalásakor állapítottuk meg, hogy a digitális 
korlátból adódóan az elforgatott rács rácssűrűsége 
megváltozik az el nem forgatotthoz képest. Éppen 
azért, mert a fekete színkivonat (a maga 45 fokos rács-
elforgatásával) szinte mindenféle nyomtatásnál jelen 
van (csak a pusztán két direkt színből álló munkák-
nál nem szokásos), a DTP-s programok a rácssűrűség 
megadásakor ennek a színkivonatnak az lpi értékét 
kérik be, és a többiét ebből az értékből számolják 
vissza. A cián és a bíbor 75, illetve 15 fokos analóg 
rácsozásnál szokásos elforgatásai egymás tükörké-
pei a fekete színkivonat 45 fokos rácselforgatására 

105. ábra Két színkivonat moaré mintázatának alakulása a rácselforgatási szög különbségének függvényében



74

vonatkozóan, éppen ezért elegendő az egyik esetet 
letárgyalni, a másik ebből a 45 fokra való tükrözéssel 
származtatható. A direkt színek elvben 30, illetve 60 
fokos elforgatásai közül is elegendő az egyik digitális 
párjának megtárgyalása, mert a másikat itt is a 45 fokra 
való tükrözésként kapjuk meg.

A most következő matematikai tárgyalásnál az 
x tengely pozitív fele a kiinduló nulla fok, a pozitív 
forgásirány pedig ellentétes az óramutató járásával.

Mint arról már szó volt, a digitális korlát a rácsel-
forgatásnál azt jelenti, hogy a rácselforgatás szöge 
az egész oldalon kifeszített, a felbontás (dpi) által 
meghatározott sűrűségű, vízszintes és függőleges 
egyenesekből álló képzeletbeli hálóhoz viszonyítva 
nem lehet akármekkora szögű. Csak olyan elforgatási 
szögek lehetségesek, amelyeknek tangensei kis egész 
számok (lehetőleg 10 alatt) hányadosaiként állíthatók 
elő, hisz jobbra és felfelé is csak egész számú lépcsőt 
haladhatunk a felbontás által kifeszített hálón, hogy 
megkapjuk az elforgatott rácscella oldalhosszát. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a rácssűrűség sem lehet 
akármekkora, csak a háló és az elforgatási szög ál-
tal meghatározott értékek valamelyike. A 9. táblázat 
45 fokig mutatja a kis egész számok hányadosaként 
előálló lehetséges rácselforgatási szögek közül azo-
kat, amelyek 10 és 20, illetőleg 25 és 35 º közé esnek 
(közel az ideálishoz), valamint a 45 fokot. A 45 º fölötti 
szögeket éppen a 45 fokra való tükrözésként (őket 90 
fokból kivonva) kapjuk meg.

Táblázatunkból egyrészt a hagyományos szögek-
hez (15 és 30 º) legközelebbi értékeket kellene kivá-
lasztanunk, másrészt arra is gondolnunk kell, hogy a 
kiválasztott szögnél minél több egész elemi pontból 
álló oldalhosszúságú elforgatott rácscellát tudjunk 

kialakítani a 2–16 elemi négyzet közötti tartományban, 
hogy képesek legyünk ne csak a levilágítás, de a színes 
nyomtatás igényeinek kielégítésére is. Utóbbi feltételt 
azok a kis egész számból álló számpárok elégítik ki, 
amelyek egyszerűsíthetők. A 9. táblázatban a 15 fok 
környékén szereplők közül ezek a 2/8 a maga 14,04 
fokos, és a 3/9 a 18,43 fokos elforgatást jelentő szögé-
vel. A 2/8=1/4 által meghatározott szög lényegesen 
közelebb van az ideális 15 fokhoz, a szakma mégis a 
3/9=1/3-ot választotta, mert az 1/3 öt lépcsőt biztosít 
(öt rácscella méretet ad), míg az 1/4 csak négyet, vala-
mint az elforgatott 15-ös oldalhosszúságú cella mérete 
(15,81) közelebb van az ideális 16-hoz mint az elforga-
tott 16 elemi négyzet oldalhosszú (16,49). Az 1/4-es 
elforgatás mellett szólna még az a tény, hogy ez az 
elforgatás rácscella méretenként egy rácspontmátrix-
szal leírható, míg az 1/3-os elforgatás csak kettővel. Az 
elmondottakat mutatja be a 107. ábra.

A 9. táblázat 30 fok körüli elforgatási értékeit vizs-
gálva a legjobb közelítést (29,74 fokot) a 4/7 lépcső 
adja, de ez nem egyszerűsíthető, csak két rácscella 
méretet ad a 2–16 elemi négyzet tartományban. Az 
5/10-es lépcső jól egyszerűsíthető, sok rácscella mé-
retet eredményez, de elforgatási szöge, a 26,57 º túl 
közel van az 1/3-os lépcső 18,43 fokához. Marad a 
másik jól egyszerűsíthető lehetőség, a 6/9-es lépcső a 
maga 33,69 fokos elforgatási szögével és az öt rácscella 
méretével. Az 1/3 (18,43 º) lépcső választásában nagy 
szerepet játszott, hogy párjaként a 2/3 (33,69 º) jöhet 
szóba. A 108. ábra a 2/3 (33,69 º) lépcsőjű elforgatás 
rácscella képzését mutatja be.

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a 
moarémintázat minimalizálása miatt szükséges elmé-
leti színkivonati rácselforgatási értékeket a klasszikus 
(fényképészeti, analóg) rácsképzési módszer minden 
további nélkül megvalósíthatta. Digitális rácsképzéskor 
azonban nem forgathatunk el akármilyen szöggel 
egy-egy színkivonatot, hanem csak a felbontás által 
meghatározott hálón lépkedhetünk úgy, hogy az el-
forgatási szög tangensét meghatározó függőleges és 
vízszintes befogó kis egész számú elemi négyzet, cella 
oldalhosszúságával egyezzen meg, és lehetőleg közel 
legyen az elméleti (analóg, fényképészeti) elforgatási 
szögekhez, ugyanakkor minél nagyobb számú rácscella 
méretet biztosítson a 2–16 elemi négyzet tartományon 
belül. Ugyanis minden rácscella méret (rácsállandó) 
egyértelműen meghatároz egy valóban választható, 
digitálisan megvalósítható rácssűrűséget (lpi értéket) 
az adott felbontáshoz (dpi értékhez). Márpedig erre a 
színes nyomtatásnál éppúgy szükségünk van mint az 
egyes színkivonatok levilágításakor.

A 107., 108. és a hozzájuk hasonló kinézetű ábrák 
nem határozzák meg a pontos rácscella méreteket, 

9. táblázat Kis egész számok hányadosaként  
előállítható tangensű rácselforgatási szögek

Befogók A szög Rácselforgatás
aránya tangense szöge
2/10=1/5 0,2000 11,31 º
2/9 0,2222 12,53 º
2/8=1/4 0,2500 14,04 º
2/7 0,2857 15,94 º
3/10 0,3000 16,70 º
3/9=1/3 0,3333 18,43 º
5/10=1/2 0,5000 26,57 º
5/9 0,5555 29,05 º
4/7 0,5714 29,74 º
6/10=3/5 0,6000 30,96 º
5/8 0,6250 31,90 º
6/9=2/3 0,6667 33,69 º
7/10 0,7000 34,99 º
10/10=1/1 1,0000 45,00 º
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azok lehetséges értékeit a felbontás által megadott 
elemi négyzetekben számolják ki. Például a 108. ábra 
azt mutatja meg, hogy az elméleti 30 fokos elforgatás 
a digitális gyakorlatban 33,69º-ot jelent, és az öt féle 
megvalósítható rácscella méret közül a legkisebbre 
a hármat jobbra, kettőt föl lépcső alapján Pitagorasz-
tétele szerint a rácsállandó (r) az

r2 = 32 + 22 = 9 + 4 = 13
összefüggés alapján számolható. Gyököt vonva

r=3,60555127
elemi négyzet. A nagyobb rácscella méretek ennek 
2-szeres, 3-szoros, 4-szeres és 5-szörös értékei. A kapott 
eredmény egy arányszám, így független a konkrét fel-
bontástól (dpi érték), azaz belőle bármilyen felbontás 

mellett a megvalósítható rácscella méret ugyanúgy 
számolható. Például 1200 dpi felbontást feltételezve 
egy elemi négyzet, cella oldalhossza

e = 25,4/1200 mm, azaz 0,02116667 mm lesz.
A legkisebb rácscella mérete, vagyis a legkisebb rács-
állandó tehát az R=r·e alapján

R = r·e = 3,60555127·0,02116667 = 0,07631750 mm,
amiből némi egyszerűsítés után a legnagyobb rács-
sűrűségre (RS, azaz lpi érték)

RS = 25,4/R = 25,4/r·e = 25,4/(r·25,4/dpi) = dpi/r
adódik. Ez most RS=332,82011824 lpi. Egész értékre 
kerekítve 333 lpi. Ennek még a fele, harmada, negyede 
és ötöde választható és valósítható meg az öt rácscella 
méretnek megfelelően.

107. ábra Az 1/4 (14,04 º) és az 1/3 (18,43 º) lépcsőjű elforgatások lehetséges rácscellái

108. ábra A 2/3 (33,69 º) lépcsőjű elforgatás lehetséges rácscellái



76

Mindez egy rövid példa volt a lehetséges rácssű-
rűség értékek számításához. Az átlagos felhasználót 
inkább az érdekli, hogy mekkora rácselforgatási szöget, 
és rácssűrűség értéket írjon be egyes színkivonataihoz, 
adott felbontás mellett. Az egyes színkivonatokhoz vá-
lasztandó lehetséges rácselforgatási szögeket digitális 
rácsozásnál a 10. táblázat tartalmazza.

Az egyes színkivonatokra vonatkozó eddigi ered-
ményeinket a 11. táblázat foglalja össze. Tartalmazza a 
digitális rácselforgatás szögét, valamint azokat a relatív 
– elemi négyzetben megadott – rácscella méreteket, 
amelyek az adott szög esetében megvalósíthatók. 
Így könnyen kiválaszthatók az egyes színkivonatok 
rácscella méretei közül azok, amelyek egymáshoz 
legközelebb vannak és így sorozatba rendezhetők. 
Emellett a táblázat megadja még minden egyes eset-
hez a megjeleníthető árnyalatlépcsők számát.

Táblázatunkból azt láthatjuk, hogy a cián és a bí-
bor 5–5, a sárga 16, a fekete 11, míg a két direkt szín 
ugyancsak 5–5 megvalósítható rácscella mérettel 
rendelkezik digitális rácselforgatáskor. Fekete-fehér 
lézernyomtatóval nyomtatva, illetve szürkeárnyalatos 
munkát levilágítva kihasználhatjuk a fekete színkivonat 
összes rácsképzési lehetőségét. Pontosabban ekkor is 
csak azokat, amelyek a feladat szempontjából kellő 
számú árnyalat kinyomtatását biztosítják számunkra.

Színes nyomtatáskor, levilágításkor azonban a cián 
és a bíbor, valamint az esetleges direkt színek 5–5 
lehetséges rácsképzési értéke leszűkíti a sárga és a 
fekete színkivonat lehetőségeit is. A cián és a bíbor első 
két rácscella mérete oly kicsi, hogy a megjeleníthető 
árnyalatok száma rettentő kevés, gyakorlatilag ez a 
két érték nem használható. Illetve a második sor még 
felhasználható kis felbontással (300 dpi) rendelkező 
színes nyomtatáshoz. Komoly munkára marad tehát 
három lehetőségünk, ami egy közepes, egy jó és egy 
kiváló minőségnek felel meg. Ehhez a három értékhez 
kell megkeresnünk a hozzájuk legközelebb álló sárga 
és fekete színkivonati rácscella méreteket, hogy a direkt 
színekkel ugyanezt téve megadhassuk a színes nyomta-
tás, levilágítás színkivonatonként összetartozó értékeit. 

10. táblázat Az egyes színkivonatok analóg  
és digitális rácselforgatási szögei

Színkivonat Analóg Digitális
neve rácselforgatás rácselforgatás
 szöge szöge
Cyan (cián) 75 º 71,57 º
Magenta (bíbor) 15 º 18,43 º
Yellow (sárga) 0 º 0 º
Key (fekete) 45 º 45 º
Első direkt szín 30 º 33,69 º
Második direkt szín 60 º 55,31 º

11. táblázat Digitális rácselforgatási jellemzők

Színkivonat Digitális Relatív Megjele- 
neve rácsel- rácscella níthető
 forgatás méret árnyalatok
 szöge (elemi száma
  négyzet)  
Cyan (cián) 71,57 º 3,1623 11
  6,3246 41
  9,4868 91
  12,6491 161
  15,8114 251
Magenta (bíbor) 18,43 º 3,1623 11
  6,3246 41
  9,4868 91
  12,6491 161
  15,8114 251
Yellow (sárga) 0 º 2 5
  3 10
  4 17
  5 26
  6 37
  7 50
  8 65
  9 82
  10 101
  11 122
  12 145
  13 170
  14 197
  15 226
  16 257
Key (fekete) 45 º 2,1213 5
  3,5355 13
  4,9497 25
  6,3639 41
  7,7781 61
  9,1923 85
  10,6066 113
  12,0208 145
  13,4350 181
  14,8492 221
  16,2634 265
1. direkt szín 33,69 º 3,6056 14
  7,2111 53
  10,8167 118
  14,4222 209
  18,0278 326
2. direkt szín 55,31 º 3,6056 14
  7,2111 53
  10,8167 118
  14,4222 209
  18,0278 326
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Ezekből az adatokból aztán a felbontás (dpi) megadása 
után az ahhoz színkivonatonként tartozó rácssűrűség 
az előző példa alapján már könnyen számítható. A 12. 
táblázat az így meghatározott értékeket tartalmazza.

Az adott felbontáshoz választható rácssűrűség 
értékekre az egyes programok beállítótáblái is ad-
nak ajánlásokat. Érdemes megfogadni őket, hisz nem 
biztos, hogy az adott nyomtató, levilágító leírása 
(PPD fájl) az elméletileg lehetséges összes rácscella 
mérethez tartalmaz rácspontmátrixokat. márpedig 
csak olyan rácssűrűség választható, amelyhez létezik 
rácspontmátrix is. A rácspontmátrix olyan számhal-
maz, amely azt mondja meg, hogy az illető rácscella 
adott rácspont alakjához az egyes elemi pontokat, 
négyzeteket milyen szürkeségi foknál kell bekapcsolni. 
Rácspontmátrix tehát minden színkivonat minden 
egyes rácscella méretéhez készül, azok minden egyes 
rácspont alakjához, sőt az olyan rácsoknál, amelyek 
kétféle méretű (alakú, elemi négyzetek számában 
különböző) rácscellából épülnek fel (pl. a fekete szín-
kivonat 45 fok elforgatású rácscellái), ott mindkét 
cellához külön-külön rácspontmátrix tartozik.

A 109, ábra a sárga színkivonat hétszer hét elemi 
négyzetből álló, hagyományos rácspontjainak képét 
mutatja be 50%-os fedettségig részletezve, hisz afölött 
inverzbe vált a kép. A rácspontmátrix is csak 50%-ig 
tartalmaz értékeket.

A szürkeárnyalatos képek, oldalalkotó elemek 256 
fokozatban tartalmaznak átmenetet a fehér és a fekete 
között a 255–0 számtartományban. A 255 a fehéret, a 
0 a feketét jelenti. Amikor a rácscella nem képes ennyi 
árnyalat megjelenítésére, akkor egyenletesen ki kell 
osztani az egyes rácspont mérettel megjeleníthető 
árnyalatértékeket. A 109. ábra példáján a 256 darab 
szürke fokozatra mindössze 50 rácspont méret jut, hisz 
a 7×7 elemi pontot tartalmazó rácscellával mindössze 
50 árnyalat (7×7+1) jeleníthető meg. Így aztán egy 
rácspont méretre 256/50=5,12 szürkeségi fokozat jut. 
Ennek következtében egy-egy rácspont méretre öt-öt 
szürkeségi fokozatot osztunk ki, és a hat fölösleget a 
teljes tartományban egyenletesen szétosztva időnként 
hat szürkeségi fokozatot képvisel egyetlen rácspont 
méret, amint az a 109. ábrán is látható. A sárga színki-
vonat 7×7 elemi négyzetet összefogó, hagyományos 

12. táblázat Színes lézernyomtatásnál és levilágításnál összetartozó színkivonati értékek

Színkivonat Digitális Relatív Megjele- Rácssűrű- Rácssűrű- Rácssűrű- Rácssűrű-
neve rácsel- rácscella níthető ség 300 dpi ség 600 dpi ség 1200 dpi ség 2400 dpi
 forgatás méret árnyalatok felbontás- felbontás- felbontás- felbontás-
 szöge (elemi száma hoz lpi hoz lpi hoz lpi hoz lpi
  négyzet)     
Cyan (cián) 71,57 º 6,3246 41 47,43 94,87 189,74 –
  9,4868 91 31,62 63,25 126,49 252,98
  12,6491 161 – 47,43 94,87 189,74
  15,8114 251 – 37,95 75,89 151,79
Magenta (bíbor) 18,43 º 6,3246 41 47,43 94,87 189,74 –
  9,4868 91 31,62 63,25 126,49 252,98
  12,6491 161 – 47,43 94,87 189,74
  15,8114 251 – 37,95 75,89 151,79
Yellow (sárga) 0 º 7 50 42,86 85,71 171,43 –
  10 101 30,00 60,00 120,00 240,00
  13 170 – 46,15 92,31 184,62
  16 257 – 37,50 75,00 150,00
Key (fekete) 45 º 7,7781 61 38,57 77,14 154,28 –
  10,6066 113 28,28 56,57 113,14 226,27
  13,4350 181 – 44,70 89,32 178,64
  16,2634 265 – 36,89 73,79 147,57
1. direkt szín 33,69 º 7,2111 53 41,60 83,21 166,41 –
  10,8167 118 27,73 55,47 110,94 221,88
  14,4222 209 – 41,60 83,21 166,41
  18,0278 326 – 33,28 66,56 133,13
2. direkt szín 55,31 º 7,2111 53 41,60 83,21 166,41 –
  10,8167 118 27,73 55,47 110,94 221,88
  14,4222 209 – 41,60 83,21 166,41
  18,0278 326 – 33,28 66,56 133,13
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rácspont alakú rácspontmátrixa tulajdonképpen a 109. 
ábra képi és számadatait rendezi mátrix alakzatba.

A grafikai programok rácsszámító része képes 
tetszőleges szöggel elforgatott, tetszőleges (de egy-
nél nagyobb egész) elemi négyzet oldalhosszúságú 
rácscellák kialakítására. E rácscellákba menüjükben 
választhatunk rácspontalakot. Ez azt jelenti, hogy a 
programok felkészültek a színkivonatonként 8 bitnél 
nagyobb színmélységű képek, oldalalkotó elemek 
kezelésére is, azonban a hardver egyelőre nem bírja az 
ilyen színmélységű illusztrációk tömeges feldolgozását.

Körülbelül ennyit illik tudnunk a rácsképzésről.

Direkt színek használata

A színes nyomtatás csakúgy mint a nyomda a cián, 
a bíbor, a sárga és a fekete színekkel nyomja meg a 
kiadvány összes színét. A drágább színes tintasugaras 
nyomtatók a jobb színhűség elérése érdekében hasz-
nálnak világos cián és bíbor, némelyik még világos 
fekete (szürke) tintapatronokat is.

A direkt szín használata azt jelenti, hogy az adott 
színt nem az alapszínek keverékeként nyomják meg, 
hanem a kívánt színű festékkel nyomnak. Erre csak a 
próbanyomat készítő berendezések és a nyomdagépek 
képesek. Az egy szín nyomására képes nyomdagépe-

ken legtöbbször fekete színt nyomnak, azonban semmi 
akadálya annak, hogy a nyomómű szétszedése után 
kimossák a festéktartányt a festékező hengerekkel 
együtt. Ezt követően bármilyen színű festék (direkt 
szín) használható. Másik színre való áttéréskor ter-
mészetesen újabb szétszerelés, mosás, tisztítás, majd 
összeszerelés következik. A szerelési, tisztítási idő alatt 
a gép áll, nem termel. A nyomda azonban ezt az időt 
és munkát is megfizetteti a direkt színt kérő ügyféllel. 
A direkt szín használata meglehetősen drága mulatság.

A leggyakrabban használatos direkt szín a forma-
lakk. Ezt az átlátszó lakkot külön lakkozó nyomó- és 
szárítóművel felszerelt négyszínnyomó nyomdagépek 
nyomják ötödik színként a kiadvány már megnyomott 
színes képeire, azok területét fedve be a lakkal. A fekete 
szöveget és színes képeket is tartalmazó oldalakat 
ugyanis a képek miatt fényes felületű papírra kellene 
nyomni, hogy azok élénk, telített, ragyogó színekben 
pompázzanak. A fényes papír fekete szövege azonban 
lámpafénynél nehezen olvasható, mert a papír be-
csillan. A megoldás: az egész kiadványt matt papírra 
nyomják, így a szöveg jól olvasható lesz. A telített, 
élénk színeket pedig úgy érik el, hogy ötödik színként 
formalakkot nyomnak a kiadvány képterületeinek, 
megnyomott képeinek tetejére. A formalakkon át 
szemlélve az addig matt képek élénk, telített, ragyogó 
színűek lesznek.

109. ábra A sárga színkivonat 7×7 elemi négyzetből álló rácscellájának hagyományos alakú rácspontjai
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Direkt színt nyomnak még a megrendelő kérésére 
nagy cégek (pl. Marlboro, Pepsi) emblémájának 
vagy termékcsomagolásának nyomásakor (Marlboro 
cigaretta csomagolásának vöröse, vagy a Pepsi emb-
léma piros és kék színe). Ugyancsak direkt szín(eket) 
adnak meg a tervezők címerek, zászlók színeiként. 
Egyes direkt színek elég jól közelíthetők a CMYK 

színrendszer színeivel (például arany: C=0, M=20, 
Y=60, K=20), mások (pl. bronz) azonban meg sem 
közelíthetők CMYK színnel. A direkt színeket a ter-
vezők valamelyik fizikai színminta gyűjteményből, 
színskálából választják ki. Európában, így nálunk 
is a legelterjedtebb ilyen színminta gyűjtemény a 
Pantone-skála.
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Moziban vagy a televízió, esetleg számítógép monitora 
előtt ülve mozgó képeket (is) láthatunk. Tudjuk, a film, a 
videó, a tévé műsor állóképek gyorsan vetített sorozata. 
Vajon hány képkockát kell vetíteni másodpercenként, 
hogy folytonos mozgást érzékeljünk?

Moziban, amikor hagyományos, analóg filmet né-
zünk, a vetítőgép másodpercenként 24 képkockát, 
állóképet vetít ki a vászonra. A filmszalag azonban nem 
folyamatosan halad a fényforrás és a vetítő lencse-
rendszer között, hanem az egyes filmkockák vetítése 
periodikusan történik. Az egymást követő képkockák 
váltásakor a következő nagyon gyors mozgással, hirte-
len kerül vetítési helyzetbe az előző helyére, majd ott 
megáll, kis ideig egy helyben marad – vetítésre kerül 
–, végül elődje sorsára jutva egy gyors váltással helyet 
ad a következőnek. A váltás-vetítés periódus másod-
percenként 24-szer ismétlődik, miközben mi, nézők a 
folytonosan változó látványban gyönyörködünk.

Illúziónk tökéletes, eszünkbe sem jut, hogy egy film 
nézése közben egymástól kis mértékben különböző 
állóképek sorozatát látjuk, mi „valódi” mozgást érzé-
kelünk. A mozi élményhez hasonló módon élvezzük 
otthon a televízió mozgó képet produkáló adásait, 
illetve az analóg, szalagos videó filmeket. A tévéadás 
ma még analóg vagy digitális technikával készül és 
jut el otthonunkba, azonban 2013 végére hazánkban 
is áttérünk a digitális technikára. A tévéadást vagy a 
videófilmet mindenképpen digitális módon élvezzük, 
hiszen a megjelenítő eszköz, a tévé készülék pixelekből 
építi fel a képet.

A számítógépes animációk, a CD és DVD filmek 
már rögzítési technológiájukat tekintve is digitáli-
sak, vetítésük, megjelenítésük (TV, monitor, kivetítő) 
úgyszintén az. A napjainkban terjedő HDTV (High 
Definition=nagyon valósághű) és házimozi rendszerek 
ugyancsak digitális technológiát alkalmaznak, mind-
össze a megjelenített digitális kép pixelszámában tér-
nek el a hagyományos TV képtől, jelentős mértékben 
meghaladva annak pixelszámát.

A mai TV-k, monitorok, házimozi rendszerek, projek-
torok körében is terjed a mozifilmekben megszokott 
szélesvásznú megoldás, azaz a kép oldalméreteinek 
aránya a hagyományos 4:3 arányról a 16:9 arányra 

változik. Az átállás a 4:3 oldalarányú eszközökön vetített 
16:9 arányú kép esetén a már régóta ismert alul-fölül 
széles fekete csíkot eredményezi, ami tovább csök-
kenti az amúgy sem túl nagy képméretet. Fordított 
esetben a hatás – számomra – még rosszabb. A 16:9 
oldalarányú megjelenítőn vetített 4:3 oldalarányban 
felvett film képkockáit a 16:9 oldalarányú képernyő 
méretére torzítják. Az eredeti kép szélessége 4-szere-
sére, magassága viszont csak 3-szorosára növekszik, 
aminek következtében a kép torzul. Vízszintes irányban 
a kívánt érték 4/3-szorosát (133%) kapjuk. Deformált, 
meghízott, széles fejű, vállú, karú, csípőjű, lábú emberek 
mosolyognak ránk a képernyőről –, rossz nézni.

Képfelbontási szabványok

Ma az összes mozgóképpel foglalkozó médium színes 
képeket használ, vetít. A vetített képek színmódja 
mindig RGB, még akkor is, ha kódolásuk, rögzítésük 
nem ebben a színrendszerben történt. Mozgóképek 
esetében – jellemzésükhöz – a képek oldalaránya mel-
lett meg kell még adnunk azok pixelszámát (pixelsorok 
és -oszlopok száma), valamint az egy másodperc alatt 
vetített állóképek számát. A technikai adatok (kép-
formátum, tömörítés, átviteli sebesség, támogatott 
kodekek…) bennünket most nem érdekelnek. 

Televízió
A leköszönő analóg TV három vetítési szabványt hasz-
nál. Ezek a PAL, a SECAM és az NTSC. 

A PAL (Phase Alternating Lines) rendszert a németek 
fejlesztették ki. Másodpercenként 50 fél képet vetíte-
nek, ami 25 teljes képet jelent, tehát a vetítési sebesség 
25 fps (frame per secundum). Vetítéskor külön küldik 
el a kép páros és külön a páratlan sorait (interlace, 
összefűzött vetítési mód). Egy képkocka 625 sorból 
áll, de ebből csak 576 sor hordoz képi információt, 49 
az úgynevezett retrace (visszatérő) sor. A képkocka 
oszlopszáma az analóg jel miatt nem határozható 
meg, azonban a megjelenítő eszközök (TV-k) egy sora 
720 pixelből áll. A 4:3 oldalarányú monitorokon a kép 
768×576 képpontból épül fel, a 16:9 oldalarányúakon 

Mozgókép
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pedig 576×1024 a pixelek száma. A PAL rendszert 
több mint hatvan országban használják, köztük van 
hazánk is.

A SECAM (Séquentiel couleur à memoire) rendszer a 
franciák fejlesztése. Három változata létezik, az egyiket 
a franciák és Luxemburg használja, a másik változatot 
a volt Szovjetunió egykori tagállamai, valamint Irak, 
Irán és Afganisztán működteti, a harmadik változat 
pedig Afrika egyes országaiban hódít. A rendszer 
másodpercenként ugyancsak 50 félképet vetít, de a 
színinformációt a PAL-tól eltérő módon kezeli. Egy 
képkocka 525 sorból áll, de ebből csak 480 sor hordoz 
képi információt, 45 az úgynevezett retrace (visszatérő) 
sor. A képkocka oszlopszáma az analóg jel miatt nem 
határozható meg, azonban a megjelenítő eszközök 
(TV-k) egy sora 720 pixelből áll.

Az NTSC (National Television System Committee) 
rendszert az amerikai Nemzeti Televíziórendszer Bi-
zottság dolgozta ki, az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Mexikóban, Japánban, Tajvanon és 
Dél-Koreában használják. Másodpercenként 60 darab 
félképet vetít (30 fps a vetítési sebesség), Egy képkocka 
525 sorból áll, de ebből csak 480 sor hordoz képi infor-
mációt, 45 az úgynevezett retrace (visszatérő) sor. Az 
oszlopok száma 640. Az analóg TV adások jellemzőit 
a 13. táblázat foglalja össze.

HDTV
A HD (High Definition) megjelölés a megjelenített kép-
pontok számára vonatkozik. A kép minősége, élessége 
erőteljesen függ a felvétel körülményeitől. A digitális 
televízióadások ma két szabványt használnak: a HD 
Ready-t és a Full HD-t. A képek oldalaránya mindkét 
esetben 16:9. Mindkét szabvány egyaránt megengedi a 
25 és a 30 fps (frame per sec) vetítési sebességet. A HD 
Ready felbontása 1280×720 pixel, és interlace üzem-
módban 50 vagy 60 félképet vetít másodpercenként. 

A Full HD rendszer felbontása 1920×1080 képpont 
és interlace, illetve progresszív vetítési módja egyaránt 

létezik. Interlace üzemmódban 50 vagy 60 összefűzött 
félképet vetít másodpercenként, progresszív módban 
pedig 25 vagy 30 egész képet jelenít meg egy másod-
perc alatt. Az adatokat a 14. táblázat foglalja össze.

Videó
Az analóg videózás első szabványa a VHS volt, amelyet 
a JVC cég fejlesztett ki még 1978-ban. A felvétel a klasz-
szikus VHS szalagra készült és a TV-hez csatlakozó VHS 
rendszerű videómagnóval játszottuk le. 90, 120, 180 és 
240 perces műsor rögzítésére alkalmas szalagok voltak 
forgalomban. Egy-egy kép 240 sorból állt. A felvétel 
minősége másoláskor romlott, a másolat másolatának 
másolatai szinte már élvezhetetlen minőségűek voltak. 
A minőséget a sok lejátszás is rontotta a szalag nyúlása, 
hullámosodása következtében.

Az SVHS, szuper VHS rendszert a minőség javítása ér-
dekében fejlesztették ki. A képek felbontása itt már 400 
sor. A szalagok általában 3 órás műsor felvételét tették 
lehetővé, lejátszásukhoz viszont csak az új rendszerű 
SVHS videómagnók voltak alkalmasak. A fejlesztések 
során még jó néhány analóg rendszert (VHSC, Video8, 
VideoHi8) piacra dobtak.

Azonban sem ezek, sem a kezdeti, a felvételt még 
mágnesszalagra rögzítő digitális technológiák (Digital8, 
MiniDV) nem hoztak lényeges áttörést, mert mind-
egyik saját felvevőt, szalagot és lejátszót igényelt, nem 
volt átjárás az egyes technológiák között. A MiniDisc 
technológia adathordozóként már mágneses lemezt 
használt, de csak 20 percnyi felvétel fért el egy diszken. 
A digitális megoldások jobb képminőséget biztosí-
tottak analóg társaiknál, legfőbb előnyük azonban a 
lejátszások és másolások során a kép- és hangminőség 
korlátlan megőrzése volt. 

A CD (Compact Disc, megjelent 1982) és a DVD (Di-
gital Video Disc, később Digital Versatile Disc, megjelent 
1995) mint nagy kapacitású optikai adathordozó (CD 
650, később 700 MB, DVD 4,7 GB), és felvevő, illetve 
lejátszó egységeik hozták meg a digitális videózás 
igazi áttörését. Ennek oka olcsóságuk mellett az a tény, 
hogy a CD/DVD író-olvasó meghajtók számítógépbe 
építhetők és a hordozókon tárolt digitális adatok, audió 
és videó műsorok a számítógép monitorán is megje-
leníthetők, hangszóróin hallhatók. Nem kellett hozzá 
sok idő, hogy a számítógép a digitális videó készítés 
központi egysége legyen, a hang- és képfájlok szerkesz-
tése, vágása, a teljes videó elkészítése számítógépes 
programok segítségével történjen. 

A VCD (Video CD) tulajdonképpen egy közönséges 
CD lemez, amely 74, illetve 80 percnyi mozgóképet és 
hangot tartalmaz, valamint extrákkal is rendelkezhet. 
Tartalma asztali és számítógépbe épített lejátszók se-
gítségével egyaránt megjeleníthető. A kép és hang-

13. táblázat Az analóg TV adások jellemzői

Rendszer Félképek száma Kép mérete
neve félkép/sec pixel
PAL 50 félkép 720×576
SECAM 50 félkép 720×480
NTSC 60 félkép 640×480

14. táblázat HDTV vetítési szabványok jellemzői

Rendszer Rendszer Képek száma Kép mérete
neve jele db/sec pixel
HD Ready 720i 50 vagy 60 félkép 1280×   720
Full HD 1080i 50 vagy 60 félkép 1920×1080
Full HD 1080p 25 vagy 30 kép 1920×1080
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anyag MPEG1 tömörítésű. A képkockák mérete PAL 
rendszerben 352×288, NTSC-ben pedig 352×240 pixel. 
A vetítési sebességük 25, illetve 30 fps (frame per sec). 
A képminőség nagyjából megegyezik a VHS-ével, bár 
annál egy kicsit homályosabb. A hang mintavételezési 
sűrűsége 44,1 KHz, ami jó minőséget jelent. A VCD-n me-
nük és fejezetek alakíthatók ki, valamint 704×576, illetve 
352×288 pixelből felépülő állóképek is vetíthetők vele.

Az SVCD (Super Video CD) a VCD továbbfejlesztése 
a jobb kép- és hangminőség érdekében. Az állítható 
kép és hang átviteli sebesség/tömörítés következtében 
már csak 35–60 percnyi műsor fér el egy CD lemezen. 
A képméret 876×480 a PAL és 480×480 pixel az NTSC 
rendszerben, ami nagyon jó képet ad. A hang a VCD-vel 
megegyező minőségű, de már két csatornán szól, azaz 
sztereó. Extraként akár 4 választható feliratsáv (filmek 
feliratozásához) is felrakható, a menük és fejezetek 
kialakítása mellett a VCD-ével megegyező méretű 
állóképek vetíthetők zenei aláfestés mellett.

A DVD (Digital Versatile Disc) mint neve is mutatja 
sokoldalúan felhasználható adathordozó. Átmérője 
a CD-vel megegyező (120 mm), vastagsága is ugyan-
akkora (1,2 mm), de két, 0,6 mm vastag rétegből áll, 
aminek köszönhetően akár négy adathordozó felülettel 
rendelkezhet. Az eredeti egyrétegű, egyoldalas DVD-k 
kapacitása 4,7 GB. Tartalomjegyzék nélkül, tisztán ada-
tok rögzítésére 4,37 GB terület áll rendelkezésre. A két-
oldalas DVD-k (kétoldali író-olvasó fej) kapacitása 8,75 
GB. A kétrétegű (dual layer), de egyoldalas DVD-ken 
7,95 GB-nyi, a kétrétegű, kétoldalas kialakításúakon 
pedig 15,9 GB-nyi tiszta adatmennyiség fér el. Ez a 
hatalmas kapacitás már 2–8 órányi kiváló minőségű 
(720×576 pixel, 25 vagy 30 fps) kép és maximum 8 
audió sáv rögzítését biztosítja Dolby Digitál, DTS vagy 
PCM minőségben, illetve tömörítéssel. Emellett marad 
hely mozgó menük, fejezetek kialakítására éppúgy 
mint 32 választható felirat, 9 kamera állás és állóképek 
vetítésének megoldására.

Az eredeti (master) CD-ről, DVD-ről készített öntő-
forma segítségével, fröccsöntéssel készülnek a keres-
kedelmi forgalomba kerülő, csak olvasható másolatok. 
A CD-R, DVD-R a felhasználó által egyszer írható adat-
hordozót jelöl. A CD-RW és a DVD-RW jelölés mutatja 
a felhasználó által többször is törölhető, újraírható 
médiumot. A DL (Dual Layer) a kétrétegű hordozók 
jelzésére szolgál.

A HDDVD és HDTV minőségű videók a már tár-
gyalt 1280×720, illetve 1920×1080 pixel felbontásúak, 
videójel tömörítésük MPEG4 is lehet, hangminőségük 
kiváló, helyigényük viszont nagy, 4,7 GB-os DVD-n 
mindössze 0,5–1 órányi műsor fér el. Számítógép mo-
nitorán, kivetítőn vagy a géppel összekötött HDTV-n 
jeleníthetők meg.

Az AVI, DivX, XviD vagy WMV formátumú videók 
képmérete 640×480 pixel, tömörítésük MPEG4, hang-
minőségük kiváló. A kis képméretnek köszönhetően 
egy normál DVD-n tömörítéstől függően akár 7–18 
órányi műsor is elfér. Digitális videólejátszóval és szá-
mítógéppel egyaránt lejátszhatók. A bemutatott videó 
formátumok jellemzőit a 15. táblázat foglalja össze.

Házimozi
Sokan a nagyképernyős digitális televízió készülékekre is 
házimoziként tekintenek. Igaz, már a 40 inches (102 cm) 
képátlójú berendezések is lényegesen nagyobb képet 
adnak mint a néhány éve ugyancsak nagyképernyős-
nek számító 70 cm képátlójú analóg CRT tévék. A mozi, 
így a házimozi is gyöngyvászonra vetített képet és jó 
minőségű, a látvánnyal szinkronban lévő hangot jelent.

A mai lakásokban egy film, műsor átlagos nézési 
távolsága 3–4 m között van. Ilyen távolságból az 1,5–2,5 
m képátlójú kép már a moziszerű élményt nyújt. A 60" 
(153 cm) méretű képátlójú LED vagy LCD TV-k már elérik 
az alsó határt, de nem adják meg a vetített kép élményét.

A moziszerű élményt nyújtó vetített képhez meg-
felelő felbontású projektor, jó vászon és megfelelő 

15. táblázat Videó formátumok jellemzői

Formátum Felbontás Videó Videó Audió Audió Fájlméret Műsoridő Műsoridő
 PAL/NTSC tömörítés átviteli tömörítés átviteli /perc CD-n perc DVD-n óra
   sebesség  sebesség
VCD 352×288 MPEG1 1150 Kbps MP1 224 Kbps 10 MB 74 –
 352×240
SVCD 480×576 MPEG2 ~2 Mbps MP1 ~224 Kbps 10–20 MB 35–60 –
 480×480
DVD 720×576 MPEG1 ~5 Mbps MP1, MP2 ~448 Kbps 30–70 MB 10–20 1–2
 720×480 MPEG2  AC3, DTS, PCM
HDDVD 1280×720 MPEG2 ~20 Mbps MP1, MP2, ~448 Kbps ~150 MB ~4 ~0,5
 1920×1080   AC3, DTS, PCM
AVI, DivX 640×480 MPEG4 ~1 Mbps MP3, WMA, ~128 Kbps 4–10 MB 60–180 7–18
XviD, WMV    OGG, AAC, AC3
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minőséget biztosító hangszett szükséges. A digitális 
műsor hordozóról (CD, DVD, pen drive…), kábelen 
vagy műholdon keresztül érkezhet.

A vászon. Mozgatható (állványos), falra szerelt, fix 
méretű, feszített és lehúzható (rolós) kivitelű mellett 
a minden igényt kielégítő, maszkolható (beállítható 
oldalarányú) egyaránt beszerezhető.

A projektor. A kivetítők asztali és mennyezetre 
szerelhető kivitelben kaphatók. Fényerejük, kont-
rasztarányuk és izzójuk élettartama mellett képalkotó 
pixelszámuk a legfontosabb jellemzőjük.  A 4:3 és a 
16:9 oldalarányú műsorok vetítésére egyaránt alkal-
masak. A drágábbal képesek az újabb szabványú 
képek vetítésére is. A nagyközönség legnagyobb 
szabványos felbontásként a Full HDTV felbontás 
1920×1080 pixelből álló képét ismeri. A Quad Full 
HD szabvány mindkét irányban kétszeresére növelte 
a pixelszámot, ezért egy ilyen kép négyszer akkora 
mint a Full HD képe. A házimozi képszabványként 
megjelent 2K és 4K Cinema képek hosszabbik oldala 
2048, illetve 4096 pixelből áll (elnevezésüket innen 
kapták), a képmagasság pedig 1080, illetve 2160 
pixel. Ez a képszabvány bő 6%-kal hosszabb mint a 
Full HD, eléri a legtöbb mozifilm oldalarányát, de meg 
sem közelíti a legújabb filmszabványt. A 16. táblázat 
foglalja össze a házimozi képszabványokat, ezeket 
a felbontásokat a projektoroknak is ismerniük kell.

A nagy képméretű filmek, műsorok tárolásához 
már nem elegendő a kétoldalas, kétrétegű DVD-k ka-
pacitása. Ilyen információdömpinghez csak a Blu-ray 
disk (50 GB két rétegen) tároló képessége elegendő. 
Ilyen nagy adatmennyiség valós idejű lejátszásához 
megfelelően magas átviteli sebesség és erős hardver 
szükséges (Blu-ray lejátszó).

A képi látvány mellé a házi moziban igen jó mi-
nőségű hang is társul. A jó hangzás több, eltérő célra 
épített (mély-, közép- és magasnyomó) hangszóróval, 
és azok megfelelő térbeli elhelyezésével, hangerejük, 
hangszínük beállításával érhető el. Az 5.1-es (6 db 
diszkrét hangcsatorna) digitális hangot a Dolby vagy 
a DTS cég szabványa szerint rögzítik a lemezeken. 
A hangrögzítés, lejátszás technikája nem tartozik a 
könyv témájához, így erről bővebben nem lesz szó.

Átviteli sebességek

Annyi bizonyos, hogy a jobb képminőség, a nagyobb 
képméret és az egyre több, jobb minőségű hangcsa-
torna következtében jelentős mértékben megnőtt a 
valós időben átviendő adatmennyiség, a kezdeti 1,5 
Mbps-ről mára 6500 Mbps-re emelkedett. A képre és 
a hangra alkalmazott egyre újabb, jobb tömörítő eljá-
rások patikamérlegen egyensúlyoznak a fokozatosan 
növekvő mértékű adatvesztés, de még alig észreve-
hető minőségromlás mesgyéjén. Minden igyekezetük 
ellenére egyre emelkedik a valós idejű megjelenést 
biztosító adatátviteli sebességigény, ugyanis nő az 
átviendő információ mennyisége. A valós időben átvitt 
adatokat megjelenítésük előtt még ki kell csomagolni 
és a kicsomagolt, megnövekedett mennyiségű adatot 
át kell adni a megjelenítő eszköznek. 

A váltóáramú elektromos hálózatok frekvenciája 
Európában 50, Amerikában 60 Hz, mert az erőművek 
generátorai 3000, illetve 3600 fordulat/perc sebesség-
gel forognak. Ennek köszönhetően váltott félképes 
(interlace) képátvitelkor a tévék ugyanennyi félképet 
vittek át, azaz 25 , illetve 30 fps (frame per sec) volt a 
képátvitel sebessége. A digitális technika is megtartotta 
ezeket a vetítési sebességeket. 

Nézzük meg, hogy mekkora adatmennyiséget kell 
átvinni másodpercenként egyes esetekben. Első pél-
dánkban egy ma jó minőséget jelentő HDTV átvitelt 
vizsgáljunk meg közelebbről. A képméret 1920×1080 
pixel, a vetítési sebesség 30fps, a kép RGB módú, a 
színmélység 8 bit. Pontosan számolva ez 1423,828 
Mbit átvitelét jelenti másodpercenként. Ehhez jön 
még a hang átvitele. Most 44,1 KHz mintavételezési 
sűrűséget feltételezve, egy mintát két bájton tárolva 
két csatornát használva (zenei CD minőségű sztereo 
hangzás) 1,378 Mbit átvitelét jelenti másodpercenként. 
Láthatjuk, hogy a képi információ mellett eltörpül a 
hang által képviselt információ mennyisége. Egy film 
egyéb információi (többnyelvű feliratozás, menü) még 
a hanginformációhoz mérten is kevés helyet igényel. 
Összegezve: az átviendő információmennyiség ebben 
az esetben alulról közelíti az 1,5 Gbps értéket. 

Második példánkban a ma csúcsminőséget adó 
4K Cinema átvitelt vegyünk górcső alá. A képméret 
4096×2160 pixel, a vetítési sebesség 30fps, a kép RGB 
módú, a színmélység 8 bit. Pontosan számolva ez 6370 
Mbit átvitelét jelenti másodpercenként. Ehhez jön 
még a hang átvitele. Most 44,1 KHz mintavételezési 
sűrűséget és hat független csatornát feltételezve, egy 
mintát két bájton tárolva két csatornát használva (5.1 
minőségű sztereo hangzás) 4,237 Mbit átvitelét jelenti 
másodpercenként. Láthatjuk, hogy a képi informá-
ció mellett mennyire eltörpül a hang által képviselt 16. táblázat Házimozi képméretek

Megnevezés Pixelszám Oldalarány Redukált 
   oldalarány
AVI, DivX, XviD 640×480 4:3 1,333:1
HD Ready 1280×720 16:9 1,778:1
Full HD 1920×1080 16:9 1,778:1
Quad Full HD 3840×2160 16:9 1,778:1
2K Cinema 2048×1080 256:135 1,896:1
4K Cinema 4096×2160 256:135 1,896:1
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információ mennyisége. Egy film egyéb információi 
(többnyelvű feliratozás, menü) még a hanginformá-
cióhoz mérten is kevés helyet igényel. Összegezve: 
az átviendő információmennyiség ebben az esetben 
alulról közelíti az 6,4 Gbps értéket. 

Az első példa másfél gigabitje természetesen tö-
mörítetlen adatmennyiséget jelent. Hatalmas érték. 
Gondoljuk meg 8 sec alatt már 1,5 GB (gigabájt!), 24 
sec alatt 4,5 GB, azaz egy normál DVD megtelne vele. 
A második példában már egy 5,8 másodperces tö-
mörítetlen műsor megtöltene egy 4,7 GB-os DVD-t.

Éppen az adathordozók kicsi kapacitása miatt 
vált szükségessé az adatok tömörítése. A hatalmas 
adatátviteli sebességigény csak újabban jelentkezik 
korlátként. Mint láttuk az egyes videó szabványok 

különböző képméreteket, hangminőséget támogat-
nak, de abban valamennyien megegyeznek, hogy 
más-más tömörítési eljárást alkalmaznak a kép- és 
hanginformációk mennyiségének csökkentésére. Sőt 
a hang információ összenyomásakor más a tömörítési 
mód emberi beszéd és zene esetén. Mindez az adatok 
eltérő belső szerkezetéből következik. 

Az alkalmazott veszteséges tömörítési módok 
jelentős mértékben csökkentik az átviendő adat-
mennyiséget. Legtöbbet – éppen a hatalmas méret 
miatt – a képtömörítésen spórolhatunk. Egy képet 
eredeti méretének 10%-ára tömörítve minősége már 
észrevehetően romlik. Az eredeti méretének 3%-ára 
összenyomva és azt az eredetivel összehasonlítva a 
részletek elvesztése már szembetűnő, de a kép még 

110. ábra Az eredeti kép (100%), és annak 10, valamint 3, illetve 1,5%-ra tömörített változata
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jól felismerhető, önmagában élvezhető. Amennyiben 
a képet az eredeti 1,5%-ára tömörítjük, úgy azon már 
nagy, azonos színű négyzetek sokasága jelenik meg, a 
kép élvezhetetlen lesz. Az elmondottakat a 110. ábra 
mutatja be.

Ahhoz, hogy valós időben nézhessünk filmet, vi-
deót, nem elegendő a másodpercenként 1,5–6,4 Gbit 
adatot az információhordozóról a feldolgozó egység-
hez (számítógép, Set-Top Box processzora) átvinni. 
A tömörített adatokat valós időben kell kicsomagolni, 
amennyiben titkosítottak (vásárolt filmek, TV adások), 
úgy még dekódolni. A kicsomagolt, dekódolt adatokat 
még mindig valós időben várja a megjelenítő eszköz 
(monitor, TV, kivetítő). Az adatátvitel a hordozóról 
a processzorig, illetve innen a megjelenítőig eltérő 
tulajdonságú adatvonalakon, buszokon (kábeleken) 
történik. Ezeknek nem csak soros vagy párhuzamos 
volta, fizikai kialakítása, de átviteli sebessége is eltérő. 
A 17. táblázat a leggyakrabban használt adatkábe-
lek, szabványok maximális adatátviteli sebességét 
mutatja be. 

Mint láttuk a HDTV minőségű film, videó kb. 1,5 
Gbps tömörítetlen adatátviteli sebességigényét már 
csak az USB 3.0 vagy a HDMI adatátviteli szabvány 
elégíti ki. Jó tömörítés mellett megfelel még az Ether-
net 1000, az USB 2.0 vagy a FireWire 2 és 1 szabvány 
átviteli sebessége is.

Szemünk érzékenysége
Már beszéltünk arról, hogy szemünk az egy szögpercnél 
nagyobb méretű tárgyakat biztosan érzékeli. Látásunk 

– egyéntől függő – határa éppen az egy szögperc, ami 
olvasási távolságból (kb. 1/3 méterről) 0,1 mm-nek felel 
meg. Ezt az értéket lineárisan nagyítva 1 m-ről a kb. 0,3 
mm-es, a háttérrel jó kontrasztot adó képpontokat már 
meglátjuk. Továbblépve 2 m-ről a 0,6 mm-es, 3 m-ről 
pedig a kb. 0,9 mm-es objektumokat észrevesszük. 
A pontos érték 3 m-ről a 0,87 mm.

Ma a leggyakrabban használt megjelenítő eszkö-
zünk a digitális TV a maga 16:9-es oldalarányával és a 
HD Ready 1280×720 vagy FullHD 1920×1080 pixelszá-
mú képével. Ez a pixelszám nem függ a TV képátlójának 
méretétől. A nagyobb képátlójú TV-n nagyobb az egyes 
pixelek mérete, számuk viszont ugyanannyi.

Felvetődik a kérdés: milyen távolságból nézzünk 
egy digitális TV-t, hogy annak összes pixelét még ép-
pen külön-külön lássuk? E távolságnál közelebbről 
nézve a TV kép valamennyi pixelét látjuk, szemünk a 
látvány minden apró részletét felfogja. A határérték-
nél nagyobb távolságról szemlélve a képet az egyes 
pixeleket már nem látjuk, így az apró részleteket , de 
a kisebb tömörítési hibákat sem. Ez a szemünk felbon-
tóképességéből adódó kritikus távolság nyilvánvalóan 
függ a TV képátlójának méretétől, illetve megjelenítési 
módjától (HD Ready vagy FullHD). A kritikus távolságot 
a 111. ábra mutatja be.

Kísérletek tanúsága szerint 10–12 db, egymástól 
kissé különböző állóképet vetítve másodpercenként 
– már mozgást érzékelünk. Ez a mozgásélmény még 
nem tökéletes, a mozgás kicsit szaggatott, darabos, de 
már mozgás! Szemünk tehát a kb. 0,1 másodpercenkénti 
állóképváltást már mozgásként érzékeli. Az analóg mozik 
24 kép per másodperces (fps = frame per sec) vetítési 
sebessége már tökéletes mozgásélményt nyújt. Igaz, 
itt az egyes képek mozgása nem folytonos, a nagyon 
gyors képváltást követően az éppen vetített kép a 
váltás idejéhez képest hosszabb ideig áll, majd ismét 
egy gyors váltás következik az újabb képkockára. Az 
analóg elektronikus rendszerek (TV, videó) vetítési 
sebessége Európában 50, Amerikában 60 félkép volt 
a másodpercenkénti 50, illetve 60 Hz-es hálózati fe-
szültségnek köszönhetően. Ezt a másodpercenként 
25, illetve 30 teljes képet jelentő vetítési sebességet 
a digitális megoldások is megtartották.

Szemünk, látásunk korlátait megismerve összegzés-
ként kijelenthetjük: két nagy iparág – a nyomdaipar és a 
filmgyártás – időt, költséget nem kímélve munkálkodik 
azon, hogy digitális technológiával készült, diszkrét 
elemi pontokból, pixelekből felépülő látványvilágukat 
folytonosnak lássuk, becsapjuk magunkat.

17. táblázat Adatátviteli sebességek

Ethernet USB FireWire HDMI

10 10 Mbps 1.0 1,5 Mbps 1 400 Mbps 2250 Mbps

100 100 Mbps 1.1 12 Mbps 2 800 Mbps vagy

1000 1000 Mbps 2.0 480 Mbps   10200 Mbps,

  3.0 4800 Mbps   kábelfüggő

111. ábra Digitális TV-k kritikus nézési távolsága
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