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Оптимізація парамеїрів процесу друкування розв’язується в два етапи. На першому 

етапі знаходять вид цільових функцій і функцій зв’язку. На другому проводять оптимізацію 
парамеїрів системи, тобто таке значення сукупності параметрів процесу друкування, яке 
задовольняє обмеження (2), забезпечуючи Найкраще значення вектора (2- Наприклад, потрібно 
визначити оптимальне значення тиску при друкуванні, щоб забезпечити максимальну оптичну 
іустину друкованого зображення Ошоа. Єдиним показником якості в цьому випадку є оптична 
іустина друкарського зображення. Єдиним змінним параметром є тиск. Оскільки при будь- 
яких рівних умовах оптична густина пов’язана з тиском експоненціальною залежністю

25=£>№100 ( і  — е  ар )> (4 )

то оптимальне значення тиску легко знайти при £>—> ̂ гчвіоо- Отже* оптимізація основних 
технологічних параметрів друкування є ефективним засобом поліпшення якості зображення. 
Критерії оптимізації або цільова функція в загальному вигляді являє собою кількісну оцінку 
якості зображення. Якщо відомий математичний опис процесу друкування, то цільова функція 
може бути подана у вигляді

у  = Р{хі,...  х„), (5)
де у — цільова функція; х1, . . . х п — змінні етапу процесу друкування. Оцінити якість 
зображення єдиним показником досить важко, тому доцільно розглядати цільову функцію як 
вектор І У и - У п\  координатами якого є показники якості зображення

Уі = Р (х , , . . .х п)

У2 = Р(х1, . . . х п)

Ут=Р(х/ , . . .Х т).
У залежності від вибраного показника якості зображення, за яким виконується 

оптимізація, значення екстремальних точок Хопт(х|опт, . . . х„опт) у факторному просторі буде 
різним. А це значить, що одночасно досягти екстремальних величин усіма функціями

практично не можливо. Тому при виборі цільової функції використовується
найважливіший показник якості зображення, а інші переводяться в розряд обмежень. Це 
означає, що, хоча математичний опис процесу друкування досить відомий і математичні моделі 
його окремих елементів дозволяють провести задачу оптимізації з урахуванням більшості 
змитих етапу системи друку, достатньо точна і повна оцінка якості друкарського зображення 
можлива з використанням статистично-експериментальних методів.
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СКАНУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ КОЛЬОРОВІДТВОРЕННЯ 
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Коротко викладена суть процесу сканування кольорових оригіналів на  планш ет них і  барабанних 
сканерах. Теоретично аргументується немож ливість досягт и ідеального кольороподілу на  етапі 
сканування. П орівняльний  аналіз експеримент ально отриманих кольороподільних характеристик 
підтвердж ує необхідніст ь ком п’ю т ерної ко р екц ії кольорових зображ ень по  усуненню  кольороподільних 
спот ворень, я к і нем инуче виникають у  процесі сканування.
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Кратко излож ена сущность процесса сканирования цвет ных оригиналов на планш ет ных и  
барабанных сканерах Теорет ически аргументируется невозмож ность достичь идеального цвет оделения на 
этапе сканирования. Сравнит ельный анализ эксперимент ально полученны х цвет оделительных 
характеристик подтверждает необходимость компью т ерной коррекции по  уст ранению  цвет оделит ельных 
искаж ений, которые неизбеж но возникаю т  в  процессе сканирования.

Першим етапом багатоопераційної технолога кольоровідтворення на сучасних 
видавничих системах є сканування кольорового оригіналу (прозорого чи непрозорого) на 
планшетному або барабанному сканері, де відбувається поділ кольорового зображення на 
однофарбові складові. У процесі сканування кольорового зображення на планшетному сканері 
світло, що пройшло чи відбилося від кожної елементарної ділянки оригіналу, проходить через 
систему лінз та дзеркал і потрапляє на світлочутливу систему пристрою із зарядовим зв’язком, 
елементи якої мають по три типи світлочутливих датчиків, кожний з яких чутливий тільки до 
однієї третьої зони видимого спектра [1]. У результаті цього в пристрої із зарядовим зв’язком 
здійснюється поділ світла на три зональні частини і, відповідно, кольорового зображення на 
три складові. До того ж даний процес може відбуватись за один прийом на однопрохідних 
сканерах і за три прийоми — на трилрохідних.

У барабанних сканерах кольороподіл відбувається внаслідок того, що світло, 
трансформоване від кожної елементарної ділянки оригіналу, проходить через відповідну 
оптичну систему і зональні світлофільтри, кожному з яких властиве пропускання в одній третій 
області спектра; Кольороподілена світлова інформація про оригінал надходить на три 
відповідні датчики, де підсилюється і перетворюється. Незалежно від типу сканера 
кольороподілена світлова інформація надходить в аналого-цифровий пристрій, де здійснюється 
її оцифрування про зображення оригіналу, яке вводиться в комп’ютер [2] і  якість якого 
залежить від кольороподілених складових (RGB зображень), що формуються при скануванні. 
Згідно з .публікаційною теорією Нюберга [3], для одержання точної копії кольорового 
зображення, у тому числі на моніторі комп’ютера, треба провести ідеальний кольороподіл і 
кількісно точно відтворити кожне кольороподілене зображення, при умові, що спектральні 
характеристики барвників, які формують кольори оригіналу, відповідають спектральним 
характеристикам барвників, які формують кольорове зображення на моніторі. Якщо 
припустити, що ймовірність приведення у відповідність спектральних характеристик 
теоретично можлива, то можна ставити питання про ідеальне проведення процесу 
кольороподілу. Тому для виконання дублікаційної умови потрібно, щоб датчики світлочутливої 
системи сканера змогли забезпечити, по-перше, однакову актинічність у всіх трьох зонах 
спектра і, по-друге, ізоактинічність ізохронних кольорів по кожній з фарб Синтезу, а криві 
сканування — кількісно точне відтворення кольороподіленого зображення від мінімальної до 
максимальної величини. Тобто в процесі сканування необхідно досягти ідеальних 
кольороподільних і градаційних характеристик кольороподілених зображень.

Для дослідження кольороподільних характеристик процесу кольороподільного 
сканування брали модельний оригінал, який складався з жовтої, пурпурної, голубої, червоної, 
зеленої, фіолетової і умовно-сірої сіуденевих шкал, віддрукованих тріадою поліграфічних фарб, 
а також з ахроматичної шкали, виготовленої на фотопапері, і  проводили сканування в режимі 
RGB. Після введення відсканованого зображення в комп’ютер на моніторі виміряли відносні 
величини актинічностей кожної з шкал модельного оригіналу в трьох кольороподільних 
каналах. Отримані величини переводили в ефективні щільності оригіналу і визначали питомі 
ефективні щільності, на основі яких аналізували якісні характеристики кольороподілених 
зображень. Кольороцодільні характеристики модельного оригіналу, відсканованого на трьох 
різних сканерах, подані в таблиці.

Як бачимо, кольороподілені RGB зображення сформовані в червоному, зеленому і 
синьому кольороподільних каналах, мають різне відхилення від ідеального кольороподілу. 
Найкращий кольороподіл модельного оригіналу отримано при скануванні на барабанному 
сканері "Tango". Одержані на цьому сканері кольороподілені зображення потрібно в основному 
коригувати по недостатній кількості фарби. Кольороподілені зображення, відскановані на 
планшетному сканері Power Look Pro II, треба коригувати як по надлишку, так і по 
недостатній кількості фарби, Пріиому більшого коригування потребують зображення, 
сформовані в зеленому і червоному каналах. Зображення синього каналу коригування майже 
не потребує, що є навпаки відносно традиційного фотографічного кольороподілу. У той же час , 
традиційний фотографічний кольороподіл нагадують кольороподільні характеристики 
кольороподілених зображень, отриманих на планшетному сканері EPSON GT 9000. Тут, 
навпаки, значно більшого коригування потребує зображення, сформоване в синьому 
кольороподільному каналі, ніж зображення, сформовані в зеленому і, особливо, у червоному 
кольороподільних каналах.
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Питомі ефективні щільності кольорів модельного оригіналу, кольороподіленого
на різних сканерах

С канер  і ф ірм а- 
внготовлю вач

Кольороподільні
канали

Питом і еф ективні щ ільності кол . 
ш кал

ж п г ч 3 с Ус

Tango червоний 0,07 0,11 0,87 0,05 0,91 0,96 0,99

(Linotype-Hell) зелений 0,05 0,86 0,25 0,90 0,30 0,92 0,98

синій 0,88 0,10 0,05 0,87 0,94 0,20 0,95

Power Look червоний 0,18 0,25 0,78 0,25 0,91 0,94 0,98

Pro II (Umax) зелений 0,21 0,84 0,28 0,93 0,32 0,92 1,0

синій 0,85 0,05 0,05 0,94 0,95 0,09 0,99

EPSON червоний 0,05 0,05 0,83 0,07 0,85 0,86 0,95

GT-9000 зелений 0,08 0,86 0,38 0,90 0,38 0,96 0,97

(Epson) синій 0,74 0,64 0,12 0,93 0,75 0,67 0,96

Порівняльний аналіз кольороподільних характеристик кольорових зображень, 
відсканованих на сканерах різних фірм, показав, що якісні характеристики в ІЮВ системі 
суттєво відрізняються навіть при скануванні одного і того ж модельного кольорового 
оригіналу. На підставі одержаних результатів можна стверджувати, що якість кольороподілу і 
кольоровідтворення, а також ступінь кольорової корекції значною мірою залежать від типу 
сканера та його світлочутливої системи: від того, наскільки вона збалансована за 
світлочутливістю, й особливо від спектральних характеристик світлочутливих елементів.

Тому для поліпшення кольоровідтворення, крім корекції по виправленню самого 
оригіналу, потрібне коригування по усуненню спотворень, що виникають у процесі 
сканування, а також при конвертуванні зображення з системи ІЮВ у систему СМУК [4], з 
врахуванням втрат, які з’являються на всіх технологічних етапах трансформування зображення 
від оригіналу до відбитка.
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА 
РОЗМІРИ КОРІНЦЕВОГО ПОЛЯ В КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ

Л .Й . К улік

Описуються вп ли в т ехнології брош урувально-паліт урних процесів на розм іри  коріїщ евого п оля  
книги , оскільки  воно гарантує зручність п р и  читанні, та залеж ність формату видання від  т ехнології 
обробки продукції: типу друкарського обладнання, способу скріплення.

Описываются влияние т ехнологии брош ю ровочно-переплет ны х лроцесов на разм еры  
кореш кового п о ля  кни ги , поскольку оно гарантирует удобочитаемость, и  зависимост ь формата издания  
от т ехнолопт  обработки продукции: типа печатного оборуды вания, способа скрепления.

В умовах сучасного книговидання уніфікація і типовість оформлення видань необхідні 
як для забезпечення технічної та економічної доцільності їх випуску, так і для досягнення 
художньої та естетичної виразності. Впровадження новітніх технологій, використання 
сучасного імпортного обладнання на поліграфічних підприємствах України вимагають
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