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METAΦΡΑΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗ ΚΑΛΑ ΕΚΦΩΣΙΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΣΙΓΚΟΤ (CTP)

Διατίκεται ςε αρχείο EPS θ PDF για τουσ τζςςερισ τςίγκουσ (CMYK).
H ςκάλα περιλαμβάνει 6 ςτοιχεία ελζγχου για το ςετάριςμα τθσ εκφϊτιςθσ των ψθφιακϊν τςίγκων.
1. Πεδία με γενικζσ πλθροφορίεσ

τακερά ςτοιχεία

Ονομα χριςτθ – αρ. Αδείασ – rip – ράςτερ- φωνία – διακζςιμθ RAM ςτο RIP - δίςκοσ – ανάλυςθ εγγραφισ –
μζγεκοσ γραμμισ (resolution ) ςε μm (μικρά= 0,001mm ). Αυτά τα δεδομζνα ειςάγονται κατά τθν διαδικαςία
ριπαρίςματοσ . Η ανάλυςθ διαμορφϊνει και το πάχοσ των γραμμϊν και το μζγεκοσ των κουκίδων ςτισ
απεικονίςεισ των πεδίων αξιολόγθςθσ 3.και 4.
2. Πεδίο αξιολόγθςθσ ςωςτισ εκφϊτιςθσ/ανάλυςθσ εγγραφισ

ωςτι
εκφϊτιςθ

Σο πάχοσ των ακτίνων είναι 2Χ resolution ςε μικρά

Ενδειξθ
υπoφωτιςμοφ
Θερμικοί
τςίγκοι

Η ομοιομορφία ςτα πιό κάτω πεδία : 3 , 4 και 5 αποτελεί ζνδειξθ για τoν ιδανικό ςυνδυαςμό : εςτίαςθ και
ζνταςθ του laser – ταχφτθτα τυμπάνου - ευκυγράμμιςθ δζςμθσ - ανάλυςθ εγγραφισ.
3. Πεδία με κάκετθ και οριηόντια διαγράμμιςθ (6 επιμζρουσ ςτιλεσ )

Και τα τζςςερα νταμάκια (των δφο πρϊτων ςτθλϊν) κα πρζπει να δίνουν τθν ίδια αίςκθςθ ςτο μάτι του
παρατθτρθτι και ςτθν ιδανικι περίπτωςθ καλυπτικότθτα 50%.
Παχιά γραμμι : 2X nominal line resolution λεπτι γραμμι : 1 X

τισ άλλεσ τζςςερισ ςτιλεσ υπάρχουν τετραγωνάκια με μεμονωμζνεσ οριηόντιεσ και κάκετεσ γραμμζσ(αρνθτικζσ
και κετικζσ) των οποίων το πλάτοσ διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν ανάλυςθ του εικονοκζτθ ςε μικρά (μm).
Kαι εδϊ απεικονίηονται λεπτζσ (1Χ) και παχφτερεσ (2Χ).

4. Πεδία ςκακιζρασ 1Χ 1 2Χ2 και 4Χ4
Ο παρατθρθτισ πρζπει να διαπιςτϊνει ομοιόμορφθ απόχρωςθ ςτθν ςυςτοιχία και ςτθν ιδανικι περίπτωςθ
(linear εκφϊτιςθ) να μετράει με το όργανο 50%. ε μεγζκυνςθ ιδανικζσ κεωροφνται οι αποικονίςεισ αριςτερά ενϊ
θ δεξιά ςτιλθ υποδθλϊνει τθν αναγκαιότθτα διόρκωςθσ των παραμζτρων.
Σο μικοσ τθσ πλευράσ ιςοφται προσ 1 Χ – 2Χ -4Χ τθσ ανάλυςθσ του CTP(μm)

1Χ1 και 2Χ2

2Χ2 και 4Χ4

5. κάλα με διαβάκμιςθ του γκρι

Zεφγοσ από νταμάκια 4 Χ 4 περιβαλλόμενα από διαβακμιηόμενο ράςτερ : 35% (1) ςε 11 βιματα (ανά 5% )
μζχρι 85%(11). Τπό ιδανικζσ ςυνκικεσ και γραμικι εκφϊτιςθ κα πρζπει να μθν διαπιςτϊνεται διαφορά ςτο
πεδίο VRS4 (50%). τθν πράξθ ανάλογα με τισ παραμζτρουσ επεξεργαςίασ παρατθρείται ταφτιςθ ςε διαφορετικό
ςθμείο τθσ κλίμακασ.
Ελεγχοσ ςε θμεριςια βάςθ κατά πόςον θ αίςκθςθ τθσ ταφτιςθσ του γκρι περιβάλλοντοσ φόντου με τα νταμάκια
παρουςιάηεται ςτο ίδιο πάντα ςθμείο (ωσ προσ το υπόδειγμα του τελευταίου ςεταρίςματοσ /καλιμπραρίςματοσ
θ ενόσ ςυνδυαςμοφ πλάκασ /εμφάνιςθσ). ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απόκλιςθ γίνεται διερεφνθςθ ςτα
πλαίςια μιασ ολοκλθρωμζνθσ ανάλυςθσ ολθσ τθσ ςκάλασ, τι ζχει αλλάξει ςτθν ευκυγράμμιςθ και τισ καμπφλεσ
του εικονοκζτθ - τθν εκφϊτιςθ και τθν εμφάνιςθ.

6. κάλα με διαβάκμιςθ τθσ καλυπτικότθτασ (1- 100%).

Μπορεί να γίνει χριςθ ειδικοφ όργανου μζτθςθσ τθσ καλυπτικότθτασ ϊςτε να ελεγκεί θ ευκυγράμμιςθ του
εικονοκζτθ θ εάν ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ καμπφλθσ επιτυγχάνονται οι τιμζσ που ορίηονται ςτο rip.
Oοον αφορά τθν γωνία και το ράςτερ αυτά απεικονίηουν τα δεδομζνα που ειςάγονται ςτο rip.

