ფერის მართვის
პროფესიონალური რჩევები
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შესავალი

ძვირფასო მკითხველო!
მკვეთრი ფერები მაღალ ხარისხიან ზედაპირზე, რომელიც
ორიგინალს ზუსტად შეესაბამება, – ეს ის არის რითაც
განსხვავდება მაღალი კლასის ნაბეჭდი პროდუქცია. ზუსტი
ფერების მიღებისას, ბეჭდვამდელი და ბეჭდვის მოსამზადებელი
უამრავი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. სტამბის საწარმოო
პროცესში მომუშავე სხვადასხვა ტიპის დანადგარები, სახარჯი
მასალები და სხვა. მათი მცირე ცვლილებაც კი ცვლის
საბოლოო ანაბეჭდის შესაბამისობას ორიგინალთან. ფერის
მართვის სისტემა დაგეხმარებათ ამ პრობლემის მოგვარებაში.
ბროშურის ამ გამოშვებაში „პროფესიონალური რჩევები“,
ჩვენ მოგითხრობთ ყველაზე ტიპიურ შეცდომებზე და მოგცემთ
რეკომენდაციებს ფერის მართვის სფეროში. მოხარული
ვიქნებით თუ აღნიშნული პუბლიკაცია დაგაინტერესებთ.
Print Media Academy-ს
კოლექტივი

2

სარჩევი
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18. ეტაპი 3: ბეჭდვამდელი მომზადების ოპტიმიზაცია
19. ეტაპი 4: საბეჭდი მანქანის მუშაობის ოპტიმიზაცია.
21. ეტაპი 5: საცდელი ფორმის ბეჭდვა და ანალიზი
24. ეტაპი 6: პროცესების კალიბრირება
26. ეტაპი 7: ICC ფერების პროფილების გენერირება.
29. ეტაპი 8: ფერის მართვის პროცედურების შემოწმება.
30. საუკეთესო შედეგი, ფერის მართვის სისტემის წყალობით.
31. სტაბილურად მაღალი ხარისხი.
32. სტანდარტიზებული სამუშაო გარემო.
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რას ნიშნავს ფერების მართვა?
ფერის მართვის პროცესი საშუალებას იძლევა, ორიგინალთან
შესაბამისობაში, იდეალურად მიახლოებული ფერი მივიღოთ,
სხვადასხვა მოწყობილობებზე როგორებიცაა: მონიტორები,
საცდელი გამოსახულების მისაღები მოწყობილობები და
საბეჭდი მანქანები.

ფერის მართვის სისტემის რეგულარული გამოყენებით
პრაქტიკულად ნებისმიერ მოწყობილობაზე, იდენტურ
რეპროდუქციას ვიღებთ.
ფერის მართვის სისტემა ჰარმონიულს ხდის რიგ
მოწყობილობების ერთობლივ მუშაობას, მაგ.: სკანერები,
ციფრული ფოტოაპარატები, მონიტორები, პრინტერები, ფირების
საბეჭდი მანქანები, საბეჭდი ფირფიტების მანქანები.
შემდეგ ფერის რეპროდუქცია ხდება ბეჭდვის პირობებიდან
გამომდინარე.
ბეჭდვის ხარისხი - ფერის მართვის სისტემის ძირითადი მიზანია,
რადგან საბეჭდ მანქანაზე, ბეჭდვის პროცესში ფერის ცვლილების
შეტანის შესაძლებლობები შეზღუდულია.
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ფერთა გამის მოცულობა (Gamut)
სურათზე ნაჩვენებია სხვადასხვა ფერთა გამის მოცულობები.
ხშირ შემთხვევაში, იდენტური რეპროდუქცია შეუძლებელია.
ფერის მართვის პროცესი, ფერთა გამის მოცულობის
რეგულირების საშუალებას იძლევა.

სლაიდი/ფირი
მონიტორი
ოფსეტური ბეჭდვა
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ბეჭდვის სტანდარტები
დამკვეთის, ბეჭდვამდელი განყოფილების და საბეჭდი საწარმოს
კოორდინირებული მუშაობისთვის აუცილებელია გარკვეული
სტანდარტი.
პოლიგრაფიული და მედიაინდუსტრიის (bvdm) ფედერალური
კავშირის ინიციატივით შექმნილია Media Standard Print
რეკომენდაციები.
სტანდარტი ISO 12647 შეიცავს ციფრული ბეჭდვის მონაცემების
ტექნიკურ მითითებებს. ასევე ანაბეჭდის ფერთა დაშვებულ
ზღვრებს და სპეციფიკაციებს, საცდელი ანაბეჭდის მიღებისთვის.
დამატებითი ინფორმაციების გადმოწერა შეგიძლიათ შემდეგი
მისამართებიდან.
www.bvdm-online.de
www.iso.org
www.fogra.org
www.color.org/japancolor.xalter
www.gracol.com
www.swop.org
www.eci.org
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მოთხოვნები
ფერთა წარმატებული მართვისთვის, აუცილებელია წინასწარ
შესრულდეს გარკვეული მოთხოვნები და დადგენილი
პროცედურები.
1. შეკვეთის მიღების მერე საჭიროა გადამოწმდეს შემდეგი
მონაცემები:
• სურათების გარჩევადობა არ უნდა იყოს 300dip-ზე ნაკლები
• ფერების მოდელი CMYK + შესაძლებელია დამატებითი
ფერები.
• ფაილის ფორმატი PDF X3
• ფონტები ჩაშენებული უნდა იყოს PDF-ში
2. საბეჭდი ფირფიტების ლინიარიზაცია:
• ტონალური მნიშვნელობები 1:1. 50%-იანი რასტრი ფაილში
უნდა შეესაბამებოდეს 50%-ს საბეჭდ ფირფიტაზე.
3. ტექნოლოგია Computer to Plate (CtP) – რეკომენდებულია
ტონალური მონაცემების იდეალური გადაცემისთვის.
4. აუცილებელი მოთხოვნა – იდეალურად დარეგულირებული
საბეჭდი მანქანა და სტანდარტიზებული პროცესი!
ტექმომსახურება და საბეჭდი მანქანის რეგულირება
ხორციელდება Heidelberg-ის მითითებების შესაბამისად.
5. აუცილებელია – საბეჭდ საწარმოში და ქაღალდის საწყობში
კლიმატური პირობების შენარჩუნება.
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ფერების მართვის პროცესის 8 ეტაპი
ფერის წარმატებული მართვისთვის გასათვალისწინებელია
რიგი ფაქტორები - დაწყებული სახარჯი მასალებიდან
დამთავრებული საცდელი ანაბეჭდის მიღებით და შედეგების
გაზომვით. ამ განყოფილებაში განვიხილავთ პროცესების
იდივიდუალურ სტადიებს და სასურველი ხარისხის პროდუქტის
მისაღებად, პროცესების ოპტიმიზაციის ეტაპობრივ ხერხებს.
1: სახარჯი მასალების არჩევა
2: სასტამბო წარმოების პირობების განსაზღვრა
3: ბეჭდვამდელი მომზადების ოპტიმიზაცია
4: საბეჭდი მანქანის მუშაობის ოპტიმიზაცია.
5: საცდელი ფორმის ბეჭდვა და ანალიზი
6: პროცესების კალიბრირება
7: ICC ფერების პროფილების გენერირება.
8: ფერების მართვის პროცედურების შემოწმება.
ICC – აბრევიატურა International Color Consortium / ფერთა
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო კონსორციუმი, რომელშიც
გაერთიანებულია ვექტორული და რასტრული გრაფიკის
და დაკაბადონების პროგრამების უამრავი მწარმოებელი.
კონსორციუმის მიზანია ფერის მართვის სისტემის სტანდარტიზაცია.
ICC-პროფილი (ფერი პროფილი) – სტანდარტიზებული
მონაცემების კრებულია, რომელშიც აღწერილია შეტანა-გამოტანის
დანადგარების (სკანერი, პრინტერი, მონიტორი ...) ფერთა გამის
მოცულობები.
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ეტაპი 1:
სახარჯი მასალების არჩევა

სახარჯი მასალები, ბეჭდვის პროცესში, უაღრესად დიდი
გავლენას ახდენენ. მასალების არჩევა რეპროდუქციის
იდენტურობის საფუძველია. სახარჯი მასალების შეცვლა,
საბოლოო შედეგების სრულ ცვლილებას იწვევს, რაც ხელახალი
კალიბრირების ჩატარებას მოითხოვს.





საბეჭდი მასალა;
საღებავები;
ოფსეტური რეზინა და მისი საფენი – კალიბრირებული მუყაო;
დანამვის ხსნარი (ბუფერული დანამატი + იპა
(იზოპროპილის სპირტი));
 საბეჭდი ფირფიტები და გასამჟღავნებელი ხსნარი;
 საღებავი და ქაღალდი საცდელი ანაბეჭდისთვის.
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Saphira Starter Kit Commercial Standard – აღნიშნული კლასის
სახარჯმა მასალებმა, Heidelberg-ის მანქანებზე ISO 12647-2
სერთიფიკატის შესაბამისობაზე ტესტირება წარმატებით გაიარეს.
დამატებითი ინფორმაცია მოიძიეთ საიტზე ან დაგვიკავშირდით
შესაბამის საკონტაქტო მისამართებზე.

ქაღალდის სახეობები
ISO 12647-2 სტანდარტი, 5 სხვადასხვა სახეობის ქაღალდზე
ადგენს მოთხოვნებს.
ქაღალდის სახეობის აღწერა
1

პრიალა ზედაპირის ცარცის ქაღალდი, ხის
ბოჭკოების გარეშე, 115 გრ.

2

მქრქალი (მატი) ზედაპირის ცარცის ქაღალდი, ხის
ბოჭკოების გარეშე, 115 გრ.

3

პრიალა ზედაპირის ქაღალდი, LWC*, 70 გრ.

4

ოფსეტური ქაღალდი, თეთრი 115 გრ.

5

ოფსეტური ქაღალდი, მოყვითალო 115 გრ.

LWC* – მცირე ცარცი (რულონური ბეჭდვისთვის)
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შესაძლებლობების ფართო სპექტრი
სხვადასხვა ბეჭდვამდელ და ბეჭდვით პროცესებს, და ასევე
სხვადასხვა მასალებს, ბეჭდვის სხვადასხვა შედეგებამდე
მივყავართ.
აქედან გამომდინარე აუცილებელია ყველა პროცესების
კოორდინირება და „უამრავი“ ვარიანტების შეზღუდვა.

ანალოგი

ფირები

სი ტი პი

175 lpi

150 lpi

FM

თვისობრივი მრუდი A

თვისობრივი მრუდი B

საბეჭდი ფირფიტა A

საბეჭდი ფირფიტა B

საღებავი A

საღებავი B

საღებავი C

ცარცის ქაღალდი

ოფსეტური ქაღალდი

Lab ... CMYK

სიმკვრივე „B“ CMYK
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საბეჭდი ფირფიტები
საღებავის ქაღალდზე შეწოვიდან და წყლის ხარჯვის დონიდან
გამომდინარე მიიღწევა სხვადასხვა ჟღენთვადობის დონეეები.
ეს კი გამოიწვევს იმას, რომ გამოყენებული საბეჭდი
ფირფიტებიდან გამომდინარე ფერების მახასიათებლები
შესაძლებელია დაშვებულის ან მის გარეთ ნიშნულებზე
აღმოჩნდეს. მიუხედავად იმისა, ერთიდაიგივე საღებავს
ვიყენებთ თუ არა.

საბეჭდი ფირფიტა A: ფერების თვისებების მაჩვენებლები,
დაშვებულ ზონაშია.

საბეჭდი ფირფიტა B: ფერების თვისებების მაჩვენებლები,
დაშვებულის გარეთაა.
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საღებავები
სხვადასხვა ტიპის საღებავებს სხვადასხვა დონის გაჟღენთვის
თვისებები აქვთ. შესაბამისად ფერის თვისებები შესაძლებელია
იყოს დაშვებული ნორმებში ან მის გარეთ.

საღებავის ტიპი A: ფერების თვისებების მაჩვენებლები, ნორმის
დაშვებულ ზონაშია.

საღებავის ტიპი B: ფერების თვისებების მაჩვენებლები,
ნორმაზე დაშვებულის გარეთაა.
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რასტრირების ტიპები
სხვადასხვა რასტრირების ტიპი, ბეჭდვისას, ქაღალდზე
სხვადასხვა დონის ჟღენთვადობას იძლევა. აქედან
გამომდინარე, რეპროდუქციაც სხვადასხვა ტონალობის
გამოდის.

IS კლასიკური
რასტრი
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IS 7.5

ჰიბრიდული
რასტრი

FM რასტრი

რეპროდუქციის ორიგინალთან იდენტურობისთვის, თითოეული
ტიპის რასტრს ცალკეული კალიბრირება სჭირდება.
სი ტი პი ტექნოლოგია მიუხედავად გამოყენებული რასტრირების
სახეობისა, საბეჭდი ფირფიტების რეგულირების საშუალებას
იძლევა იმგვარად, რომ რეპროდუქცია ორიგინალის
იდენტური იყოს. აღნიშნული საშუალებას იძლევა მივიღოთ
სტანდარტიზებული ანაბეჭდი.

IS კლასიკური
რასტრი

IS 7.5

ჰიბრიდული
რასტრი

FM რასტრი
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ეტაპი 2:
სასტამბო წარმოების პირობების
განსაზღვრა.
ფერის წარმატებული მართვისთვის აუცილებელია წინასწარ
განვსაზღვროთ ბეჭდვის პირობები.
 ავირჩიოთ საღებავი (მწარმოებელი, ტიპი)
 შევიმუშაოთ ფერების სტანდარტები, მათ შორის დაშვებული
მნიშვნელობები (L*a*b* კოორდინატები; ჟღენთვადობა;
სიმკვრივე)
 განვსაზღვროთ საღებავის დადების თანმიმდევრობა (BCMY)
 განვსაზღვროთ საბეჭდი სექციების თანმიმდევრობა (ოთხზე
მეტ საბეჭდი სექციის შემთხვევაში)
 განვსაზღვროთ სტანდარტული ბეჭდვის სიჩქარე (მანქანის
მომართვის დროს, მანქანის სიჩქარე სტანდარტული ბეჭდვის
სიჩქარესთან მიახლოებული უნდა იყოს)
 ავირჩიოთ საღებავის აპარატის ტემპერატურა (როგორც
წესი, 28-30C)
 განვსაზღვროთ, როდის უნდა გაიზომოს ანაბეჭდი (მხოლოდ
მანქანის სტაბილური მუშაობის შემთხვევაში, აგრეთვე
სტაბილური წყლის და საღებავის ბალანსის დროს)
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 ავირჩიოთ საზომი მოწყობილობა და გაზომვის პროცედურა
(რეკომენდებულია ისეთი საზომი მოწყობილობის
გამოყენება რომელიც არ იძლევა სხვაობებს,
მაგალითად: მანქანებს შორის სხვაობა. ეჭვის შეტანის
შემთხვევაში დაუკავშირდით ავტორიტეტულ ოფიციალურ
დაწესებულებებს, როგორებიცაა Fogra, Ugra, bvdm)
 განსაზღვრეთ გაზომვის პირობები (დაკვირვების კუთხე
2°, განათების წყარო D50, ფერის სივრცე CIELAB,
პოლარიზებული ფილტრის გარეშე, იდეალური თეთრი
ფერის ფუძე.
 განსაზღვრეთ ტესტირების პირობები, სიმკვრივეზე და
ჟღენთვადობაზე (პოლარიზებული ფილტრის გამოყენებით,
ფილტრების კომპლექტი, ISO - A, E, I, ან T, იდეალური
თეთრი ფერის ფუძე)
 აირჩიეთ ტეს-ობიექტები და დამხმარე საშუალებები
(მაგალითად, შკალა Ugra/Fogra, საკონტროლო შკალები
DIPCO, ტესტ-ობიექტები Mini Spots)
 შეარჩიეთ რასტრის ტიპი (AM/FM,
ამპლიტუდურ-მოდულური/სიხშირულ-მოდულური))
 განსაზღვრეთ რასტრის პარამეტრები (ლინიატურა AM ტიპის
რასტრისთვის (ხაზების რაოდენობა დიუიმზე), რასტრული
წერტილის სიდიდე FM ტიპის რასტრისთვის)
 შეამოწმეთ სინათლის წყარო (D50)
მიუხედავად იმისა, იყენებთ თუ არა ყველაზე გავრცელებულ
სამუშაო პროცესებს და მასალებს, აუცილებელია უზრუნველყოთ
სრული სამუშაო პროცესის დოკუმენტირება და მისი მარტივი
ხელმისაწვდომობა – ნებისმიერი თანამშრომლისთვის, ნებისმიერ
დროს.
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ეტაპი 3:
ბეჭდვამდელი მომზადების ოპტიმიზაცია
დარწმუნდით, რომ სიტიპის საბეჭდი ფირფიტის დასხივების
სიმძლავრე და გამჟღავნების სიჩქარე და ტემპერატურა
განხორციელდა შესაბამისი პარამეტრების საფუძველზე.
შემდეგ, სიტიპის სისტემიდან (პროგრამული უზრუნველყოფის
საშუალებით) ხორციელდება მისი ლინიარიზაცია. აღნიშნული
უზრუნველყოფს საბეჭდ ფირფიტაზე რასტრული წერტილის
ზომის შესაბამისობას მის ციფრულ მონაცემებთან.
იგივე ეხება ფირების მანქანასაც – ფირის რასტრული წერტილის
ზომები უნდა შეესაბამებოდეს მის ციფრულ მონაცემებს და
უნდა იყოს საკმარისი სიმკვრივის, რომ ანალოგური საბეჭდი
ფირფიტის დასხივება იყოს შესაძლებელი. თუ სტამბა იყენებს
საკუთარ CtP-ის საბეჭდ ფირფიტებს, მაშინ დამატებითი
ნაბიჯების გაკეთება აღარ არის საჭირო და უკვე შესაძლებელია
საცდელი საბეჭდი ფირფიტების დაშუქება.
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ეტაპი 4:
საბეჭდი მანქანის მუშაობის ოპტიმიზაცია.
პირველი მოთხოვნა საბეჭდი მანქანის ოპტიმიზაციისთვის
არის: სტანდარტული მონაცემების დაყენება რაც მითითებულია
სახელმძღვანელოში. აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდეგი
პირობები:
 კარგ მდგომარეობაში მყოფი ლილვები (სუფთა, ბარხატული
ზედაპირი);
 დარეგულირებული საღებავის აპარატები;
 საღებავის გადამანაწილებელი ცილინდრების სტანდარტული
პარამეტრების დარეგულირება (დაშვებული გადახრა 10%);
 სწორად დარეგულირებული საღებავის აპარატები (იხ.
შემდეგი გვერდი);
 მინიმუმამდე დაყვენილი წინასწარი და შემდგომი დანამვის
ეტაპების დრო;
 დანამვის სითხის შემოწმება, შესაძლოა შეცვლა;
 სტამბაში გამოყენებული ოფსეტური რეზინის ტიპის
განსაზღვრა/შერჩევა;
 საბეჭდი ფირფიტასა და ოფსეტურ რეზინას შორის დაწოლა
0.1-დან მაქს. 0.13-მდე;
 ოფსეტურ ცილინდრს და საბეჭდ ცილინდრს შორის დაწოლა,
საბეჭდი მასალის შესაბამისად; გადაჭარბებული დაწოლა
უნდა გამოირიცხოს.
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დანამვის აპარატის რეგულირება
დანამვის აპარატის შემოწმება ხორციელდება საცდელი ფორმის
მეშვეობით. თითოეული ფერის დადება, ანაბეჭდის სრულ
ზედაპირზე უნდა იყოს ერთგვაროვანი. თითოეული ფერის
სიმკვრივის სტანდარტულიდან გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს
0.15. თუ გადახრა გადაჭარბებულია მაშინ დანამვის აპარატის
ოპტიმიზირებაა საჭირო.

როდესაც დანამვის სითხე გადაჭარბებულია, როგორც წესი საბეჭდ
ფორმის კიდეებში სიმკვრივე სიმცირისკენ მიდის.
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ეტაპი 5:
საცდელი ფორმის ბეჭდვა და ანალიზი
სახარჯი მასალების, წარმოების და მანქანის პირობების,
პირველადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ, დროა
საცდელი ფორმის დაბეჭდვაზე გადავიდეთ.

• ძირითადი მიზანი – საცდელი ფორმის საკონტროლო
შკალებზე, მივაღწიოთ L*a*b* ფერთა კოორდინატების
სტანდარტულ მაჩვენებლებს. ვბეჭდო მანამდე, სანამ არ
მივიღებთ ზედიზედ 200 ფურცლამდე მაინც ანაბეჭდს,
ერთიდაიგივე, მაღალი ხარისხის მაჩვენებლით. შემდეგ
ანაბეჭდი უნდა გაშრეს.
• გაშრობის შემდეგ (30-60 წუთი ცარცის ქაღალდისთვის)
ანაბეჭდები უნდა გაიზომოს ხელახლა. ანაბეჭდის ფერთა
საბოლოო მონაცემებად უნდა მივიღოთ მხოლოდ გამშრალი
ანაბეჭდიდან, რადგან მომხმარებელი ზუსტ და გამშრალ
ანაბეჭდს ხედავს.
• თუ გაზომვის შედეგად მიღებული მონაცემები
მაქსიმალურად შეესაბამება აღნიშნულს, მაშინ საბოლოო
მონაცემების აღება ერთ-ერთი ანაბეჭდიდან შესაძლებელია.
გაზომვის დროს, შეცდომების გამოსარიცხად სასურველია
გაიზომოს რამდენიმე ანაბეჭდი და რამდენიმე ადგილას.
• გაზომილი მონაცემები კომპიუტერში იწერება ავტომატურად
(თუ საზომი მოწყობილობა მიერთებულია კომპიუტერზე)
• აუცილებელია გავითვალისწინოთ გაზომვის პირობები (იხ.
17-ე გვერდი)
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საღებავი აკლია

ნორმალური

საღებავი ზედმეტია

იდეალური ფერის დასადგენად ამოღებული განივი ანაბეჭდი.
ფერის ნორმალური მონაცემების დასადგენად (სველი/
მშრალი ანაბეჭდი) ანაბეჭდების სერიებად ამოღების მაგივრად,
მბეჭდავს შეუძლია გააკეთოს “კიბე” (საღებავის სისქე მცირედან
მაქსიმალურამდე აწიოს განივ სიგრძეზე), რაც მისცემს საშუალებას
უფრო მარტივად დაადგინოს საღებავის მისაღები რაოდენობა.
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საცდელი ფორმის ანალიზი და მონაცემების
ჩაწერა.
საცდელი ანაბეჭდის ანალიზის დროს უნდა გავითვალისწინოთ
შემდეგი პარამეტრები.

ფერის ერთიანი
ტონალობის
ველები:
საღებავის
ერთგვაროვნად
გადატანის
შესამოწმებელი
ველები.

ფერის ICC პროფილი:
აღნიშნული ველების გაზომვის
საფუძველზე დგინდება საბეჭდი
მანქანის ფერის ICC პროფილი.

რასტრული ველები:
ჟღენთვადობის
გაზომვა.

საცდელი ანაბეჭდის ბეჭდვისას, მბეჭდავი დარწმუნებული უნდა
იყოს, რომ საბეჭდი მანქანის ტემპერატურა ნორმაშია და რა თქმა
უნდა რეგისტრში გასწორებული.
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ეტაპი 6:
პროცესების კალიბრირება
პროცესის კალიბრირების დროს, საბეჭდ ფირფიტაზე მიღებული
ანაბეჭდიდან გამომდინარე, რეგულირდება რასტრის წერტილის
სიდიდე. მაგალითად CMY 40%-ის ჟღენთვადობა 13%-ს
მოგვცემს, რაც ჯამურად 53%-ია.

სქრინშოთებზე ნაჩვენებია, Prinect Calibration Tool-ის პროგრამულ
უზრუნველყოფაში BCMY-ის კალიბრირების მრუდები.

CtP-ის საბეჭდ ფირფიტაზე, რასტრული წერტილის კორექტირება
ხორციელდება, რასტრულ პროცესორში (RIP)
ჟღენთვადობა განისაზღვრება ანაბეჭდზე მიღებული და საბეჭდ
ფირფიტაზე არსებული რასტრის წერტილის ფართობის სხვაობით.
ჟღენთვადობა დამოკიდებულია პირველ რიგში ლინიატურზე და
შემდეგ ქაღალდის ზედაპირზე, ოფსეტური რეზინზე, საღებავზე და
ასევე დანამვის სითხზე
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საცდელი ფორმიდან მიღებული მონაცემების შედარება ხდება
აღნიშნულ მონაცემებთან. ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია
ყურადღება გავამახვილოთ ნაცრისფერ ღერძზე. CMY-ს
მაქსიმალური გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს.
აუცილებელია შენარჩუნდეს ნაცრისფერის ბალანსი; უნდა
მივაღწვოდეთ იმ ტონალური მონაცემებისკენ რაც მოცემულია
ISO 12647-2 სტანდარტის სპეციფიკაციებში

ნაცრისფერის ბალანსის რეკომენდაციები (DIN 12647-დან).
მეოთხედი ტონალობა

C25%, M18%, Y18%

ნახევარტონალობა

C50%, M40%, Y40%

სამი მეოთხედი ტონალობა C75%, M64%, Y64%
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ეტაპი 7:
ფერის ICC პროფილების გენერირება
საბეჭდი მანქანის ICC პროფილის გენერირებისთვის, წინასწარ
დაბეჭდილ საცდელ ანაბეჭდზე, ფოტოსპექტრომეტრული
მოწყობილობის საშუალებით იზომება ტესტური ობიექტები.
ამასთან აუცილებელია დავრწმუნდეთ, გაზომვა განხორციელდა
რამდენიმე საცდელი ანაბეჭდზე და იქიდან მიღებულია საშუალო
მნიშვნელობა. შესაფერის საცდელი ობიექტებად გამოიყენება
ECI 2002 ან IT8 7.4

როდესაც ჟღენთვადობა და შესაბამისად რასტრული
წერტილების ფართობი შეესაბამება სტანდარტს, შემდეგ (ECI
2002) საცდელი ფორმა იზომება ფოტოსპექტრომეტრული
მოწყობილობით.
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ICC პროფილის გენერირების პროგრამული უზრუნველყოფა
(მაგ.: Prinect Color Toolbox) იყენებს აღნიშნულ მონაცემებს
საბეჭდი მანქანის ფერის, ICC პროფილის გენერირებისათვის.
ამგვარად ხდება ICC პროფილის გენერირება. ასევე, საჭიროა
მონიტორის კალიბრირებაც. კალიბრირების მოწყობილობების
მწარმოებლები არიან X-Rite, EIZO, NEC ...
შემდეგ კალიბრირებული მონიტორის შემოწმება ხდება,
სპეციალური სერტიფიკაციის მეშვეობით (მაგალითად UDACT,
Ugra-სგან).
შედეგი:
• საცდელი სურათები, ფერის ზუსტი გამოსახულებით.
• სურათები ზუსტი ფერს გვიჩვენებს კალიბრირებულ
მონიტორზე
• ბეჭდვისთვის ოპტიმიზირებული ფერდაშლა.
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ფერის მართვის სისტემის გამოყენება
შექმნილი ICC პროფილი უნდა შევინახოთ, პლოტერის (საცდელი
ანაბეჭდის მოწყობილობის) RIP-ში (რასტრირების პროცესორი).
ეს იმას ნიშნავს რომ პლოტერი ზუსტად იმ ფერთა გამის
მოცულობას „დაიჭერს“, რომელიც ჰქონდა საბეჭდ მანქანას.
შესაბამისად პლოტერიდან მიღებული საცდელი ანაბეჭდი,
ისეთივე ტონალობის გამოვა, როგორიც უნდა გამოვიდეს საბეჭდ
მანქანაზე. აღნიშნული საცდელი ანაბეჭდი ტირაჟის დროს
გამოიყენება ეტალონად.
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ეტაპი 8:
ფერების მართვის პროცედურების
შემოწმება.
სიტიპის RIP-ის კალიბრირების პროგრამაში შეყვანილი
მონაცემების შემდეგ, უნდა გავაკონტროლოთ შედეგები:
• ამოვიღოთ საცდელი საბეჭდი ფირფიტა, დაკალიბრებული
მონაცემებით.
• ყოველთვის ამოიღეთ საბეჭდი ფირფიტების სრული
კომპლექტი. მიუხედავად იმისა, დანარჩენი ფერები
დარეგულირებულია თუ არა!
• დავბეჭდოთ
საცდელი ანაბეჭდი,
მითითებული
სახარჯი მასალებით
და წარმოების
პირობებით.
• გავზომოთ
საცდელი ანაბეჭდი
– დავაკვირდეთ
მიღებულ შედეგებს
და დაშვებულ
გადახრებს.

Prinec Calibration Tool-ის სქრინშოთზე ნაჩვენებია CMY-ის დაშვებული
გადახრების მაჩვენებლები.
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საუკეთესო შედეგი, ფერის მართვის
სისტემის წყალობით.
აღნიშნული სამუშაოს მიზანი ითვლება მიღწეულად მაშინ,
როდესაც საბეჭდ მანქანაზე ფერის მისაღებად შესასრულებელი
რეგულირებები მინიმალურია. ფერის მართვის სისტემის მიზანია
– მივიღოთ სტაბილურად მაღალი ხარისხის რეპროდუქცია.
• საცდელი ანაბეჭდი, ფერის
ზუსტი გადმოცემით.

• დაკალიბრებული მონიტორის
გამოსახულება, გვაძლევს, ზუსტი
ფერების გადმოცემას.

• ბეჭდვისთვის
გათვალისწინებული
ფერდაშლა

ფერის მართვა, მაღალი ხარისხის რეპროდუქციის მიღების
საფუძველია.
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სტაბილურად მაღალი ხარისხი
საბეჭდი საღებავის თვისებები შეიძლება იცვლებოდეს
პარტიიდან პარტიამდე, დანამვის სითხემ შესაძლოა სხვადასხვა
გავლენა იქონიოს ბეჭდვის შედეგებზე, ხოლო ბეჭდვის
პირობები შეიძლება იცვლებოდეს ტირაჟის დროსაც. ასე რომ
აღნიშნული ფაქტორები გასათვალისწინებელია.
ბეჭდვის ხარისხი უნდა შევამოწმოთ რეგულარულად. ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რომელიც უნდა ვამოწმოთ, არის
ჟღენთვადობა, რადგან ნაცრისფერის ბალანსში, იგი ახდენს
უმთავრეს გავლენას და შესაბამისად სრულ ანაბეჭდზეც. ახალი
პარტიის საღებავზე ან საბეჭდ მასალაზე გადასვლისას უნდა
გაკეთდეს ტესტი ჟღენთვადობაზე.
ტესტის გასაკეთებლად უნდა გამოვიყენოთ შესაბამისი
საკონტროლო ელემენტები (mini spots) ან სკალაზე არსებული
ტონალური ველები. რაც უფრო მეტი ველი გაიზომება, გაზომვის
მით უფრო ზუსტი შედეგებს მივიღებთ.
მიუხედავად კარგად დარეგულირებული საბეჭდი მანქანისა,
თუ შედეგებმა, დაშვებულზე ბევრად დიდი გადახრა გვიჩვენა –
მაშინ შესაბამისი კალიბრირების მონაცემების კორექტირებები
უნდა შევიტანოთ, ბეჭდვამდელ განყოფილებაში. აღნიშნული
კორექტირება უნდა მოხდეს მხოლოდ მაშინ თუ გადახრები,
შეკვეთების ხშირ შემთხვევაში განმეორდა.
კომპანია Heidelberg-ი მომსახურებას ფერის მართვის სფეროში
Print Color Management მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში
გთავაზობთ.
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სტანდარტიზირებული სამუშაო გარემო
ბეჭდვის მონაცემები

ფერდაშლა

პროცესის
კალიბრირება

ოფსეტური ბეჭდვის სტანდარტი

ICC პროფილი

საბეჭდი ფირფიტების
დამზადება

სა
ცდ
ელ
ი
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საუკეთესო ცოდნა: დაწყებული მანქანების
შესწავლიდან, მენეჯმენტით დამთავრებული.
უახლესი ტექნოლოგიები და სწორი მენეჯმენტი – ეს ორი მიმართულებაა, რომელიც საფუძვლად უდევს რიგი პროგრამების
სასწავლო კომპლექსში, რომლებსაც გვთავაზობს Print Media
Academy. მისი ფილიალები წარმოდგენილია 18 გეოგრაფიულ
წერტილში, როგორც გერმანიაში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში.
აქ მყოფთ, ჩვენ ვაძლევთ ღრმა ცოდნას, რაც მათ გამოადგებათ,
შეუჩერებლად განახლებადი საწარმოო მოთხოვნების გამკლავებაში. ესენია: შეკვეთები, პროგრამული უზრუნველყოფა, დანადგარები და რაც მთავარია დამკვეთების მოთხოვნები. Print
Media Academy-ში თქვენ შეიძენთ ცოდნას, რომელიც აუცილებელია თქვენი წარმატებისთვის. დანადგარების შესწავლიდან
დაწყებული, მენეჯმენტის სემინარებით დამთავრებული – თქვენ
არამხოლოდ გაზრდით თქვენს პროფესიონალიზმს, არამედ დაეუფლებით სოციალურ უნარებს, როგორებიცაა ჯგუფური მუშაობა, კოლექტივის და კომპანიის ხელმძღვანელობა.
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საქართველო,
ქ. თბილისი, 0160, გოთუას 3;
2 377-911,
2 183-271;
info@heidelberg.ge;
www.heidelberg.ge

სავაჭრო ნიშნები
Heidelberg, Heidelberg-ის ლოგო Suprasetter Heidelberger
Druckmaschinen AG-ს სავაჭრო ნიშნებია.
სხვა დანარჩენი სავაჭრო ნიშნები შესაბამისი მფლობელის
საკუთრებაა.
ტექნიკური ცვლილებები დოკუმენტში დასაშვებია

