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نور

از انرژی ساطع شده از خورشید% 46ما تنها 

میکرون3تا 29/0را می بینیم که طول موج بین 

.برای ما قابل مشاهده است

از بنفش تا قرمز، به :فرکانس امواج مرئی

800×1012تا 380×1012از ترتیب 

از بنفش تا قرمز :طول موج امواج مرئی

استنانومتر 780تا 380ترتیب به 

:نکته

.سرعت حرکت نور بستگی به محیط ندارد



:از دو طریق می بیندانسان 

رنگاز طریق تفاوت ( 1

از طریق تباین درخشایی( 2

د  ساختار چشم به گونه است که بای

آن نور به سطح اشیاء بتابد و انعکاس

ق به چشم ما برسد سپس نور از طری

ب  عدسی بر روی شبکیه چشم بازتا

شده و از طریق سلول های عصب 

چشم به مغز هدایت میشود و در آنجا

.آنالیز و تفسیر صورت می گیرد

که است مقدار نوری :درخشایی

چشم ما از شئ حس می کند



:  مشخصات رنگ

ه سبز، سرخ، آبی، سبز، زرد، آبی مایل ب: مایه یا رنگ پایهرنگ -1

زردسبز مایل به 

سیرسایه رنگ مانند روشن یا : رنگی یا والورارزش -2

بودنبراق یا مات : اشباعشدت یا درجه ، فام-3



:سه نوع رنگ وجود دارد

رنگ نور( الف

رنگ اشیا ( ب

(کاغذ زرد زیر نور آبی)رنگ تلفیقی( ج



:دسته بندی رنگ ها

.روشی توصیفی است و رنگ ها توسط عدد و حروف نامگذاری می شوند: مونسلسیستم -1

.مشابه مختصات دکارتی، رنگ ها روی محورها مکان خاصی دارند: CLEسیستم -2



:دمای رنگ ها

.تاس((  تابشگر پالنک)) یا (( جسم سیاه)) دمای رنگمعیار 

درجه800دمای :  تیرهسرخ . 1

درجه2000دمای : روشنسرخ . 2

درجه3000دمای : زرد . 3

درجه5000دمای : سفید. 4

درجه6500دمای : برابر_ سفید انرژی.  5

درجه8000دمای : آبی کمرنگ.  6

درجه60000دمای : آبی درخشان.  7





پایان هفته دوم


