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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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детального вивчення впливу взаємозв’язків розмірів форматів книжкових видань і технології їх 
виготовлення на якість книг.

Якість книги характеризується певного ієрархією кваліметричних показників, але з 
точки зору читача (споживача) найважливішим є читабельність, кут розкриття книжкового 
блока, зручність у користуванні, які залежать від пропорції форматів, тобто відношення висоти 
видання до його ширини [1].

Розглянемо вплив технології брошурувально-палітурних процесів на розміри 
корінцевого поля книжки, оскільки воно гарантує зручність при читанні. Надто велике цоле 
спричиняє збільшення інших полів, а отже, і зменшення вигідно використаної площі паперу. 
Досить мале поле не сприяє якісному використанню завершальних операцій при виготовленні 
існиги.

Сьогодні на книжковому ринку дуже поширені видання в м’якій обкладинці з 
клейовим безшвейним скріпленням зі зрізкою корінцевих фальців. При розкритті таких книг 
часто-густо руйнується клейова плівка і розриваються склеєні суміжні аркуші. Дослідження 
показують, що добре розкриття книги — без руйнування склеєного блока — досягається при 
дотриманні таких вимог:

для книг шириною 130-140 мм товщина паперу повинна дорівнювати 50—100 мкм, 
модуль пружності — 2-5-104 Н/см2;

проклеювання аркушів блока слід здійснювати на глибину не більше 0,5 мм;
для книг товщиною 14—60 мм товщина клейової плівки на корінці повинна 

знаходитись у межах від 0,4 до 1,5 мм, модуль пружності — 3-9-104 Н/см2.
Формат видання також пов’язаний із зручністю читання. Від його величини залежать 

довжина рядка, кегль шрифту та інтерліньяж. Від формату видання залежать і формат полоси 
набору та певні його пропорції. На експлуатаційні показники книги впливає так само папір, з 
якого вона виготовлена. Як відомо, при клейовому безшвейному скріпленні зі зрізкою 
корінцевих фальців рекомендується використовувати поздовжній напрям відлили паперу 
відносно корінця книги. При поперечному напрямі сторінок книга, виготовлена із 
застосуванням клейового безшвейного скріплення, також буде гірше розкриватися і швидше 
руйнуватиметься клейове з’єднання. Проведені дослідження автора і попередників [2] 
підтверджують, що при виготовленні книга малої ширини необхідно вибирати папір малої 
товщини і жорсткості.

Таким чином, формат видання в м’якій обкладинці або твердій книжковій оправі, 
нормований на основі геометричної побудови і регламентований міжнародними та галузевими 
стандартами, залежить від технології обробки продукції: типу друкарського обладнання, 
способу скріплення тощо.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛІТУРНИХ МАТЕРІАЛІВ

М .С . Мартишок

Розглядаються методи і  результати проведених дослідж ень сучасних паліт урних мат еріалів на  
паперовій основі.

Рассматриваются методы и  результ ат  исследования соврем енны х переплет ны х мат ериалов на  
бумаж ной основе.

Сьогодні для виготовлення книжкових оправ маемо широкий асортимент палітурних 
матеріалів. Це розширює можливості оформлення видань і сприяє забезпеченню їх високої 
якості. Проте виробник разом з новим матеріалом не завжди отримує рекомендації щодо його 
застосування з врахуванням особливостей технологічного процесу виготовлення палітурок і 
конструкції оправи майбутнього видання.

Метою проведення експерименту було дослідження споживчих та експлуатаційних 
властивостей сучасних палітурних покривних матеріалів.

40




