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Исследованы оптичес ие и цветовые хара теристи и
репрод ций, пол ченных на современных

стр йных принтерах.

The optical and color imprint’s characteristics in modern
inkjet color printers are investigated.

Постанов а проблеми
Проблема точно о відтворен-

ня ольор на відбит ах зали-
шається а т альною і по сьо-
однішній день. С часне по-
лі рафічне виробництво потре-
б є мінімально о відхилення
тоно- і ольоропередачі ілюстра-
ційної інформації. Уз одження
пробно о відбит а є обов’яз о-
вою процед рою с часно о пол-
і рафічно о підприємства при
ви онанні то о чи іншо о замов-
лення. Одним з чисельних варі-
антів ви отовлення пробно о
відбит а можна вважати др -
вання сюжет на ольоровом
стр минном принтері.

Однією з перспе тивних об-
ластей застос вання стр минних
принтерів є др на невсот -
вальних матеріалах. Одна ,
відс тність нормованих пара-
метрів репрод ційно- рафічних
олірних хара теристи від-
бит ів, отриманих стр минним
способом др з ви ористан-
ням певно о матеріально-техні-
чно о забезпечення, фарб, зад-
р ов ваних матеріалів, с лад-
нює процес визначення оптич-
них та олірних хара теристи

репрод цій. Нині, завдя и
підвищенню автоматизації та
омп’ютеризації др арсь о о
обладнання, інтенсифі ації за -
ріплення фарб на відбит ах, он-
тролю вели ої іль ості операцій,
стандартизовано лише плос ий
офсетний та фле со рафічний
способи др [1–3].

На сьо одні відс тні стан-
дартизовані дані по олірним
та оптичним хара теристи ам
репрод цій, отриманих стр -
минним способом др на па-
перових та невсот вальних
матеріалах. Саме том а т аль-
ним є оцінювання даних хара -
теристи .

Аналіз попередніх
досліджень
В останні ро и спостері аєть-

ся нарощ вання виробництва
стр минних принтерів, що при-
зводить до он ренції на рин-

. Тестові лабораторії провідних
полі рафічних видань часто про-
водять їх тест вання і рез льта-
ти роботи представляють на
своїх шпальтах. Це, без мовно,
сприяє обранню необхідно о
пристрою [4, 5].
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В роботах [3, 6–8] б ло до-
сліджено відтворення те стово-
ілюстраційної інформації на дод-
р арсь ій стадії фотос ла-
дальних апаратах та CtP-при-
строях, а та ож оптичних і о-
лірних хара теристи відбит ів,
віддр ованих на стр минном
принтері і порівняння рез ль-
татів з даними для відбит ів, от-
риманих на ар шевій офсетній
машині.

В роботі [9] б ло розробле-
но методи оптимізації олірних
хара теристи тріади для о-
льорово о др .

Різні види задр ов ваних
матеріалів і фарби різних вироб-
ни ів відрізняються за фізи о-
хімічними властивостями. Най-
важливішим фа тором, що впли-
ває на передач ольор
стр минном др ці є тип і влас-

тивості поверхнево ошар мате-
ріал . Властивості поверхневих
шарів різних типів задр ов ва-
них матеріалів значно різняться.
На ольоровідтворення та ож
впливає спе тральна хара тери-
сти а пі ментів, що входять до
с лад фарби. Том під ожний
пристрій, задр ов ванийматер-
іал і фарби потрібно б д вати
о ремий ІСС-профіль для раціо-
нально о відтворення олірних
хара теристи . При зміні хоча б
однієї зі с ладових потрібно
змінювати ІСС-профіль [10, 11].

Мета роботи
Мета роботи поля ала е с-

периментальном дослідженні
оптичних і олірних хара тери-
сти репрод цій, віддр ова-
них с часним цифровим др -
вальним пристроєм на паперо-
вих та невсот вальних матеріа-

лах. Порівняння отриманих ре-
з льтатів зі стандартизованими
даними офсетно о др для
визначення точності відтворен-
ня ольор .

Рез льтати проведених
досліджень
Для проведення досліджен-

ня б ло обрано стр минний
принтер Epson Stylus Photo R270,
призначений для др вання
чорно-білих та ольорових фо-
то рафій професійної я ості. У
фотопринтері та ож реалізова-
на ф н ція др на поверхні
CD/DVD дис ів.

Для е спериментально о дос-
лідження б ло взято папери і
плів и формат А4 для стр мин-
но о принтера: напів лянсовий
L o m o n d S e m i G l o s s y I n k J e t ,
100 /м2; лянсовий Lomond Glossy
inkjet Photo Paper, 230 /м2; про-
зорі плів и Xerox Universal Inkjet
Transparency та Lomond, 100 /м2;
біла одностороння плів а
Lomond Polyester White Inkjet Film,
100 м м; а та ож CD-дис и.

Відбит и на лянсовом па-
пері отрим вали за режимами
др принтера: Epson Premium
SemiGloss та Epson Photo Quality
Inkjet, на плів ах — Epson Photo
Quality Inkjet.

До тест-формиб ли в лючені:
сюжет ISO 300, ш али оператив-
но о онтролю я ості ольо-
ровідтворення, ольорова і чор-
но-біла ве торна рафі а, спе-
ціально під отовлена форматі
Adobe Illustrator CS5 тощо.

Вимірювання оптичної сти-
ни та олірних хара теристи
відбит ів здійснювали за допо-
мо ою спе трофотометра
BETACOLOR 2000.
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Рис. 1. Колірні хара теристи и: 1 — лянсовий папір Lomond Glossy inkjet
Photo Paper, 230 /м2; 2 — CD�дис ; 3 — напів лянсовий папір Lomond

Semi Glossy InkJet, 100 /м2; 4 — за стандартом

Колірні хара теристи и
відбит ів, отриманих стр мин-
ном принтері E p s o n S t y l u s
Photo R270 дещо відрізняють-
ся від стандартних значень
(таблиця, рис. 1, 2), що засте-
рі ає від ви отовлення ольо-

ропроби. Необхідне подальше
дослідження процес др -
вання за іншими можливи-
ми режимами принтера, для
можливлення йо о ви орис-
тання я ості ольоропробно-
о засоб .

Колірні хара теристи и задр ов вано о матеріал

Значення за 
стандартом 

Результати вимірювання 

Перелік 
показників 

Глянсовий 
папір 

Матовий 
папір 

Диск 

Напівглянсовий 
папір Lomond 
Semi Glossy 

InkJet, 100 г/м2 

Глянсовий 
папір Lomond 
Glossy inkjet 
Photo Paper, 

230 г/м2 

Біла 
одностороння 

плівка 
Lomond 
Polyester 

White Inkjet 
Film, 100 мкм 

L
* 93±3 92±2 93,8 92,7 94,7 93,5 

a
* 0±2 0±2 2 0 2,5 2,4 

b* -3±2 -3±2 8,4 1,3 2,1 4,5 
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Рис. 2. Колірні хара теристи и: 1 — прозора плів а для др на
стр минном принтері Xerox Universal Inkjet Transparency, 100 /м2;
2 — прозора плів а для др на стр минном принтері Lomond;

3 — за стандартом; 4 — біла одностороння плів а для др на стр мин-
ном принтері Lomond Polyester White Inkjet Film, 100 м м

За оптичною стиною відбит-
и п рп рної і жовтої фарби
відповідають нормам др вання
(рис. 3) [2]. Менші значення
бла итної фарби (див. рис. 3,
зраз и 1, 3–6) з мовлено мож-
ливостями забезпечення тон і
ольор зображень для їх від-
творення відповідним артрид-
жем.

Віз альна оцін а відбит ів
по азала їх висо насиченість,
однорідність тон , чіт ість. Одна ,
разом з тим відмінність ольорів
одно о зраз а від іншо о, на-
при лад, CD-дис від паперо-
во о носія.

Виснов и
1 . Визначено оптичні та

олірні хара теристи и відбит ів,
отриманих на паперових та не-
всот вальних матеріалах, віддр -
ованих на стр минном прин-
тері. Колірне охоплення відбит ів
менше порівняно зі стандартни-
ми значеннями.

2 . Необхідно продовжити
дослідження оптичних та о-
лірних хара теристи відбит ів,
зо рема для поб дови
ІСС-профілей під ожен задр -
ов ваний матеріал на стр мин-
ном принтері Epson Stylus Photo
R270.
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Рис. 3. Оптична стина поля з
відносною площею др вальних
елементів 100 % на онтрольній
ш алі фарб дослідж ваних репро-
д цій: 1 — дис ; 2 — напів лян-
совий папір Lomond Semi Glossy

InkJet; 3 — лянсовий папір Lomond
Glossy inkjet Photo Paper; 4 —

прозора плів а Xerox Universal Inkjet
Transparency; 5 — прозора плів а

Lomond; 6 — біла одностороння
плів а Lomond Polyester White Inkjet

Film; оптична стина фарби:
а — бла итної, б — п рп рної,

в — жовтої
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