
Az organikus színrendszer (OCS)

Abstract
Az opponens csatorna függvényekbõl új

színkoordinátákat és azokból egy új szín-
rendszert lehet elõállítani.

Az így elõálló OCS színrendszer az  szín-
rendszerre emlékeztet.

Bevezetés
Bár a színészlelet pszichológiai jelenség,

természettudományos emberi törekvés az
észleleteket objektív számokkal jellemez-
ni. Ezek a számok általában a színek három
tulajdonságának - a színezet, a színezetdús-
ság és a világosság - jellemzésére szolgál-
nak. Ma már a színek rendszerezésének
egész történelmérõl beszélhetünk (Lukács,
1982). Már akkor foglalkoztak a színrend-
szerek felállításával, amikor még a színlá-
tás biológiája jóval kezdetlegesebb volt, így
fel sem merült, hogy az emberi szem recep-
torait tekintsék egy színrendszer bázisának.
Objektívebbnek látszott három monokro-
matikus alapszínt választani és az azok se-
gítségével végzett színkeverésekkel állíta-
ni elõ az ún. színösszetevõ függvényeket
(Guild, 1931; Wright, 1928-29). 1931-ben
szabványosították is az elsõ színrendszert
(CIE 1932), amelyet azután számos módosí-
tás követett. A módosítások közül legfigye-
lemreméltóbb a CIE (1976), amely vörös-
zöld és kék-sárga koordináta tengelyek ál-
tal kifeszített síkon ábrázolja a színeket -
ezzel talán a legjobban közelítve meg a
szemben képzõdõ opponens csatorna függ-
vényeket. A CIE 1976-os  színrendszere az
egyik legkedveltebb színinger mérõ rendszer

a színméréssel foglalkozók körében, amely
kedveltségét bizonyára annak köszönheti,
hogy a többihez képest jól közelíti meg az
emberi szervezet mûködési módját, bár még
mindig a tradicionális, önkényesen megvá-
lasztott alapszíningereken nyugszik.

A felhasználók, pl. az épített környezet
tervezõi számára ugyanakkor Nemcsics
Antal professzor COLOROID néven a szín-
harmónia szempontjából ideális, és ma már
szabványosított színrendszert alkotott
(Nemcsics, 1990).

Figyelemre méltó még Wenzel (1991) ja-
vaslata a természetes receptorok jelein ala-
puló ún. PDT színrendszer felállítására.

Új színkoordináták
Kézenfekvõ, hogy megkíséreljünk egy

olyan színrendszert szerkeszteni, ami a
szem látórendszerében valójában létrejö-
võ jelekkel dolgozik. Már Rodieck (1998) is
megpróbálta a két csatornajelet, mint koor-
dinátatengelyt használva ábrázolni a szí-
neket, azonban ahhoz, hogy használható
színdiagramot kapjunk, a színek minden-
kori intenzitását le kell választani a csator-
najelekrõl. Vezessük be
CRG = L-M és a (1)
CBY= S-(L+M) csatorna jeleket (2)

ahol L, M, S jelenti a három színérzékelõ
csap receptor kimenetét, továbbá intenzi-
tásként a három receptorjel átlagát

-at, majd a nevezõben lévõ 3-at el-

hagyva normáljuk L+M+S-sel a csatorna
jeleket, és jelöljük kisbetûkkel az így ka-



pott színkoordinátákat a

(3)

(4)

Erre a normálásra azért van szükség, hogy
a különbözõ intenzitású színingerek össze-
hasonlíthatók legyenek.

Ha egy   spektrális fénysûrûség el-
oszlású fény éri a szemet, akkor hatására a
szemben L, M, S jelek jönnek létre, amelyek
segítségével az (1) és (2) szerint keletkeznek
a CRG és a CBY kromatikus csatorna jelek.

Ha például most nem , hanem

2  nagyságú a bemenet, akkor 2L, 2M
és 2S jön létre, amelyekbõl 2CRG és 2CBY ke-
letkezik.

A (3), (4) képletekbe helyettesítve

(5)

(6)

adódik, vagyis ugyanakkora színkoordi-
náták adódnak, mint a fele nagyságú
spektrális fénysûrûség eloszlás esetén. (A
kis és nagybetûk jobb megkülönböztethe-
tõsége miatt az indexben álló r, g, b, y -t is
kisbetûkkel írjuk.) Nyilvánvaló, hogy „2”
helyett más konstanst is írhattunk volna,
megállapítható tehát, hogy a (3), (4) össze-
függések biztosítják az intenzitástól való

függetlenséget. (Természetesen a mondot-
tak csak a fényérzékelés lineáris modelljé-
nek érvényességi körén belül igazak.)

Ábrázolva az összefüggéseket a 1. ábrát
kapjuk.

Az ábrázoláskor a crg és a cby függvénye-
ket egyaránt +1-es maximális értékre
normáltuk.

Új színrendszer

1. ábra. Az intenzitásra normált csatorna függ-
vény alakja. Ezek az organikus színrendszer
színkoordinátái.

2. ábra. Az organikus színrendszer

Ha most a (3), (4) összefüggéseket, mint
egymás függvényeit ábrázoljuk, akkor a
2. ábrát kapjuk.

Nevezzük az így adódó színrendszert or-
ganikus színrendszernek (Organic Color
System, OCS), utalva arra, hogy a látószerv-
ben ténylegesen létrejövõ jelekbõl állítot-
tuk elõ (Ábrahám, Nagy, 2003; Ábrahám,
2004).

Az organikus színrendszer (OCS) az em-
beri látórendszerben létrejövõ jelek felhasz-
nálásával állítható elõ, benne

a színezetet a (7)

a színezet-dússágot a   ,
míg (8)
a világosságot az  jelenti, (9)
ahol L, M, S rendre a protos, deuteros és

tritos receptor ingerülete, 

és  .

Az OCS színrendszerben a spektrális szí-
nek a „színháromszög” körvonalán, míg a



telítetlen (alacsonyabb színezet-dússágú)
színek a háromszög belsejében helyezked-
nek el. Az origóban az akromatikus „fehér”
pont található, koordinátái tehát (0,0).

A világosság (9) szerinti megfogalmazása
nem azonos az akromatikus csatornajel
alakjával (CV=1,7L+M), amely a szem re-
latív világosságérzékenységi függvényé-
nek leírására alkalmas. A (9) szerinti LOCS-
ben a „kék” receptor is szerepet játszik a
színtani súlyának megfelelõen. A kétféle vi-
lágosságot tehát célszerû megkülönböztet-
ni egymástól.

A pupillánk összehúzódását vezérlõ vi-
lágosságjel idõben gyorsabb, ún. magno-
cellurális sejteken keresztül terjed (Fonyó,
1999), míg a színtani jeleket elõállító (1), (2),
(3) de nagyobb térbeli felbontású, ún.
parvocellurális sejteken keresztül.

A (7), (8) szerinti színkoordináták tehát
függetlenek a világosságtól, így a három
adat együtt jeleníti meg az emberi szem ál-
tal érzékelt színeket. A három színkoordi-
náta az OCS színtestet alkotja, amelynek
azonos világosságú metszetei a 2. ábra sze-
rintiek. Maga a színtest a 3. ábrán látható
nem kör alapú, hengerszerû alakzat, me-
lyek metszetei azonosak, de más-más vilá-
gossághoz tartoznak.

Konklúzió
Az OCS színrendszer nem egyszerûen

egy spekulatív lehetõség, hanem mivel a
látás fiziológiai, valódi jelekbõl lett képez-
ve - nagy valószínûséggel ehhez nagyon
hasonlóan mûködik az agyunkban a szí-
nek felismerése, identifikációja.

Nem véletlen, hogy a teljesen mestersé-
gesen választott alap színingerekbõl felépí-
tett CIE színrendszerek - többszöri módo-
sítás után - eljutottak az L*a*b* színábrá-
zolási rendszerig, ami viszont hasonló az
ismertetett OCS színrendszerhez.

dr. Ábrahám György
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