Deel 2
Kleurruimtes
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2.1. Het begrip kleurruimtes

In de digitale wereld ontstaan kleuren altijd binnen een bepaalde kleurruimte.
Die ruimte altijd beperkt (zie ook eerder: het begrip niveau’s).

In de reële wereld kunnen kleuren zeer helder zijn, hoe meer (zon)licht er is hoe
helderder de kleuren zullen worden.
In de realiteit kunnen kleuren zeer donker zijn, hoe minder licht er aanwezig is,
hoe donkerder de kleuren zullen zijn.

In de realiteit kunnen kleuren zeer verzadigd (sterk gekleurd) zijn. In sterk
zonlicht zullen de kleuren sterk verzadigd lijken, terwijl bij een grijze hemel alle
kleuren vlak en dof lijken.

In de realiteit kunnen kleuren naadloos in elkaar overgaan, we zien de
verschillende tinten nooit duidelijk afgetekend. Wel kunnen we naast elkaar
liggende tinten gemakkelijk van elkaar onderscheiden.

Hoe groot de kleurruimte in de realiteit is kan ik niet zeggen, misschien dat
wetenschappers daar een antwoord op hebben? Vast staat alleszins dat elke
waarnemer een ander aantal kleuren kan onderscheiden.

Er bestaan wetenschappelijke systemen die een omschrijving geven van
het aantal kleuren en kleurtinten dat de gemiddelde waarnemer kan zien of
onderscheiden, bijvoorbeeld: CIE Yxy.

terug
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helderheid

verzadiging

tint

kijk hoe de helderheid, verzadiging en tint veranderen
terug
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In de digitale wereld lopen we altijd tegen de beperkingen van de apparatuur
aan.
Een digitale camera kan maar een beperkt gedeelte van de reële kleuren “zien”,
omdat de camera niet alle helderheden en verzadigingen kan opnemen.
Een scanner kan maar een beperkt gedeelte van de aangeboden kleuren
reproduceren, omdat de lichtbron in de scanner maar een beperkte lichtsterkte
en een beperkte kleurweergave heeft.
Een beeldscherm kan maar een beperkt aantal kleuren tonen, we kunnen
namelijk de lichtsterkte van het beeldscherm niet onbeperkt opdrijven, dat zou
trouwens zeer slecht zijn voor onze ogen.
(Foto)papier weerkaatst in het beste geval ongeveer 98% van het opgestraalde
licht, de gebruikte inkt slorpt ook nog een gedeelte op, waardoor we nooit de
allerhelderste kleuren perfect kunnen reproduceren. Ook het licht waaronder
de afdruk beoordeeld wordt beïnvloedt de kleurwaarneming.
Elk digitaal apparaat, elk digitaal medium heeft dus zijn eigen kleurbereik of
kleurruimte.
Binnen die ruimte worden alle kleuren samengesteld, hetzij met behulp van
rood, groen en blauw hetzij met cyaan, magenta, geel en zwart.
Elk apparaat spreekt als het ware zijn eigen “dialect” en we weten uit de realiteit
dat de ene bevolkingsgroep het vaak moeilijk heeft om het dialect van een
andere groep goed te begrijpen.
In de voorbeelden hiernaast zie je een driedimensionele weergave van het
aantal kleuren dat elk apparaat kan weergeven.
Daaronder zie je een tweedimensonele weergave van dezelfde kleurruimte,
telkens vergeleken met het kleurbereik van de gemiddelde waarnemer.
(CIE Yxy)
terug
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Elk apparaat, elk medium waarop een digitaal beeld gereproduceerd wordt heeft zijn eigen kleurruimte waarbinnen de kleuren kunnen gemaakt worden

Adobe RGB

Agfa Dlab2 verouderd digitaal labo

Coated Fogra 27

Coated Fogra 39

Epson Perfection opzicht scanner

Fuji Frontier digitaal labo

HP Indigo digitale drukpers

HP LP2475 wide gamut

terug
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Elk apparaat, elk medium waarop een digitaal beeld gereproduceerd wordt heeft zijn eigen kleurruimte waarbinnen de kleuren kunnen gemaakt worden

terug

R220 Ilford classic pearl

Iso Coated V2

Iso Uncoated Yellowish

LG ips235 LED

Prophoto RGB

Roland Coated Satin

S7000 Permajet Mat

sRGB
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2.2. Apparaatonafhankelijke kleurruimtes
In theorie zou het makkelijker zijn om elkaar te begrijpen als iedereen een
“standaardtaal” zou spreken, in Vlaanderen en Nederland zou dat het standaard
Nederlands kunnen zijn, maar in de praktijk blijkt ook dat wel eens tegen te
vallen.
Omdat RGB en CMYK geen betrouwbare kleuromschrijvingen opleveren
moeten we kunnen beschikken over een “gemeenschappelijke kleurtaal”.
Er bestaan momenteel meerdere systemen, die hoofdzakelijk door de
Commission Internationale d’Eclairage (CIE) in de loop der jaren werden
ontwikkeld.
Er is echter één systeem dat vooral onze aandacht krijgt: het L*a*b*-systeem.
Deze wetenschappelijke kleurruime beschrijft een kleur aan de hand van drie
parameters:
•

de L-as die de helderheid aangeeft, deze as gaat van 0 tot 100.

•

de a-as die de tint en de verzadiging aangeeft van magenta tot groen, deze
as gaat van -a 127 tot +a 127

•

de b-as die de tint en de verzadiging aangeeft van geel tot blauw, deze as
gaat van -b 127 tot +b 127.

Elke kleur kan exact omschreven worden door haar plaats ten opzichte van de
drie assen.
Onze voorbeeldkleur die we eerder hadden samengesteld met RGB kunnen we
nu omschrijven met haar L*a*b*-waarden:
L = 43
a = -51
b = +20
terug
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Elke kleur wordt beschreven aan de hand van 3 coördinaten:
L = helderheid
a = van groen (-) tot magenta (+)
b = van geel (-) tot blauw (+)

terug
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De L*a*b*-kleurruimte is niet afhankelijk van één apparaat, het is een
wetenschappelijke kleurruimte, die toelaat kleuren exact te omschrijven en
zelfs met elkaar te vergelijken.
Het is die vergelijking die ons toelaat om te controleren in hoeveel kleuren
“zichtbaar” van elkaar verschillen.
In het bijgaande voorbeeld zien we diezelfde groene kleur telkens in een
andere kleurruimte. De RGB en/of cmyk-waarden veranderen per kleurruimte,
maar de L*a*b*-waarde blijft (ongeveer) hetzelfde – indien deze kleur niet kan
gereproduceerd worden door een bepaald apparaat wordt de dichtstbijzijnde
L*a*b*-waarde genomen die wel gereproduceerd kan worden.
Als de kleur in één of andere kleurruimte afwijkt kunnen we die afwijking
meten (of berekenen) met speciale software of apparatuur.
De afwijking wordt dan uitgedrukt in een ΔE waarde. (Delta E)
Er bestaan verschillende vormen van ΔE, die elk hun voor- en nadelen hebben.
Maar het enige dat nu echt belangrijk om weten is, is dat hoe kleiner de ΔE
waarde is, hoe kleiner het visuele verschil in kleur zal zijn.
En dat is nu net de bedoeling van kleurbeheer: de originele kleuren zo lang
mogelijk intact houden en indien dit niet kan, dan proberen de kleinst
mogelijke visuele afwijking te verkrijgen.
Wil dat nu zeggen dat we allemaal met L*a*b* moeten leren werken?
Neen, de software die we gebruiken om beelden te bewerken en te verwerken
wordt verondersteld dat voor ons te doen, zonder dat we daar wakker van
moeten liggen.
Je kan wel dankbaar gebruik maken van de L*a*b*-waarden om te controleren
of je kleuren niet of weinig veranderen.

terug
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BELANGRIJKE OPMERKING: Als we kleuren visueel gaan bedoordelen, kan elke
kleur een ander uitzicht krijgen wanneer ze in een andere omgeving terecht
komt (donkere achtergrond <-> lichte achtergrond). Voor alle duidelijkheid:
in kleurbeheer gaat het steeds over het geheel van het digitale beeld, we
proberen steeds een visuele overeenkomst te krijgen tussen de weergave van
het totale beeld op verschillende media en niet van elke kleur afzonderlijk!
verder

Kijk hoe de kleur op de meeste apparaten ongeveer gelijk blijft, je ziet dat aan de L*a*b*-waarde.
Apparaten die de kleur niet juist kunnen weergeven gebruiken de dichtsbij liggende reproduceerbare kleur die zo weinig mogelijk visueel afwijkt.
Kijk ook hoe de RGB- of CMYK-waarde telkens verandert.
Adobe RGB

Coated Fogra 27

Coated Fogra 39

Agfa Dlab 2 - verouderd digitaal labo

S7000 Permajet Mat

Fuji Frontier - digitaal labo

HP Indigo - digitale drukpers

HP LP2475 wide gamut beeldscherm

Iso Uncoated Yellowish (kranten)

LG ips235 LED beeldscherm

Prophoto RGB

R220 Ilford Classic Pearl

Roland305 Coated Satin 360% inktdekking

sRGB

Uncoated Fogra 29
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