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 اصل دیگر در رنگ شناسی، گرمی و سردی رنگ ها می باشد

 نهایت گرمی است قرمز نهایت سردی و آبی در مثلث رنگهای اصلی رنگ. 

 کمتر است قرمز هم یک رنگ گرم است اما گرمای آن از زرد. 

 بین رنگ های ترکیبی رنگ هایی که آبی در آنها به کار رفته سرد هستند. 

  و رنگ هایی که قرمز در آنها به کار رفته از همه گرمتر هستندرنگ هایی که زرد در آنها به کار رفته گرم. 

 گرمتر است آبی-سبز از سبز-زرد و بنفش-آبی از قرمز-بنفش پس. 

 رنگ سفید سرد و رنگ سیاه خیلی سرد است ، خاکستری نیز جزء رنگ های سرد محسوب می شود. 

 نگ را سرد می کنداگر برای روشن کردن یک رنگ به آن سفید اضافه کنیم وجود سفید ر. 

 اگر برای تیره کردن یک رنگ به آن سیاه اضافه کنیم باز هم رنگ سرد می شود. 

 سرمایی که سیاه به رنگ می دهد خیلی بیشتر از سرمایی است که سفید به رنگ می دهد. 

 اگر بخواهیم رنگی را روشن کنیم ولی زیاد سرد نشود به جای سفید از زرد استفاده می کنیم. 

 واهیم رنگ را تیره کنیم ولی زیاد سرد نشود به جای سیاه از قهوه ای تیره استفاده می کنیماگر بخ. 

 رنگ های چرک از ترکیب با رنگ خاکستری چرک می شوند پس سرد هستند. 
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 مکمل ها در چرخه رنگ

رنگ هایی که مقابل یکدیگر در دایره رنگ قرار دارند به عنوان رنگ های مکمل شناخته می شوند. )مثال: سبز و 

ا القا می کند. به ویژه زمانی که رنگ ها را خالص به کار ببریم. اما باید به یاد قرمز(. انرژی و تحرک زیادی ر

 .داشت که این حالت باعث اذیت بیننده نشود

 رنگ های متشابه در چرخه رنگ

رنگ های متشابه، رنگ هایی هستند که در دایره رنگ در کنار هم قرار دارند. این رنگ ها معموال با یکدیگر خیلی 

خوب جور می شوند. این رنگ ها در طبیعت به راحتی پیدا می شوند و هارمونی ای که به وجود می آورند بسیار 

 .دل نواز است

 سه گانه ها مثلث متساوی االضالع

نقطه مساوی قرار گرفته اند. )سه گوشه مثلث متساوی االضالع(. هارمونی در  3در دایره رنگ در این رنگ ها 

رنگ های سه گانه کامال پر تحرک هستند، حتی اگر آن ها بسیار کم رنگ و یا ترکیب شده با خاکستری به کار 

 .برده شوند

 :رنگ بندی مثلث متساوی الساقین
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ندی مکمل است. در این رنگ بندی از یک رنگ و دو رنگ هم جوار رنگ این رنگ بندی یکی از اقسام رنگ ب

مکمل استفاده می شود. فقط رنگ سمت چپ و راست رنگ مکمل مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ بندی 

 .بدون نیاز به شدت باالیی از رنگ مکمل باعث ایجاد یک کنتراست مطلوب در ترکیب می شود

تساوی الساقین سخت تر از رنگ بندی های تک فام و آنالوگ است. در این رنگ بندی متعادل کردن رنگ بندی م

 .معموال از یک رنگ گرم و تعدادی رنگ سرد استفاده می شود.مثل زرد، قرمز بنفش و بنفش آبی

 :رنگ بندی مستطیل یا مکمل برابر

جفت رنگ  2چون در آن از  قدرتمندترین رنگ بندی در میان رنگ بندی های دیگر رنگ بندی مستطیل است،

مکمل استفاده می شود. رنگ های مستصیلی چهار رنگ هستند که دو به دو با هم مکملند. دست یابی به هارمونی 

 .در این رنگ بندی کار سختی است

رنگ بکار رفته در رنگ بندی دارای کیفیت یکسانی باشند ممکن است ترکیب بدست آمده دچار عدم  4اگر هر 

به همین دلیل باید رنگی را به عنوان رنگ غالب انتخاب کنید.مثل زرد نارنجی، سبز زرد، قرمز بنفش و  توازن شود.

 .بنفش آبی
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