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В статье рассмотрено методику контроля цветовоспроизве<

дения, что основывается на измерении Lab координат пла<

шек контрольной шкалы оттиска с помощью спектрофото<

метра, расчете показателей цветового отличия ΔΔЕ и растис<

кивания. Полученные результаты сопоставляют с рекомен<

дуемыми нормами в стандарте ISO 12647<2 и на основе 

этого делается вывод о качестве цветовоспроизведения 

оттиска. Данная методика позволит объективно судить 

о качестве цветовоспроизведения, облегчить и автоматизи<

ровать оперативный контроль, а при не соответствии нор<

мам аргументировано принимать решения о вмеша<

тельстве в технологический процесс.

This article illustrates an approach used for control over color

reproduction, which is based on the measurement of Lab color

coordinates of proofing bar of a print sheet using spectro<

photometer and calculation of color difference ΔΔЕ, as well 

as dot<gain. Calculated results are being compared to para<

meters, recommended by ISO 12647<2 and used for deci<

sion making with respect to the quality of color reproduction 

of a print sheet. This approach can be used for unbiased deci<

sion making with respect to the quality of color reproduction,

automation of operational controls and making supported

adjustments to the technological process, if these para<

meters substantially deviate from the norms.

Постановка проблеми

В сучасній поліграфічній про�
мисловості все більше уваги при�
діляється виготовленню високо�
якісної повнокольорової продук�
ції, конкуренція на ринку поси�
люється, відповідно зростають і
вимоги замовників. У цих умовах
актуальним є питання контролю
якості друку тріадними фарба�
ми, дослідження параметрів ко�
льоровідтворення та їх норму�
вання. 

Аналіз попередніх 

досліджень

Нині на більшості поліграфіч�
них виробництв застосовується
денситометричний підхід для
забезпечення контролю якості
кольорового друку, через нор�
мування однієї з головних харак�
теристик — подачи фарби. Кон�
троль відбувається непрямим
методом за рахунок вимірюван�
ня оптичної густини плашок ос�
новних кольорів. Багато компаній
стикаються з тим, що застосу�
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вання денситометричного конт�
ролю не забезпечує гарантова�
ної стабілізації кольору, що
пов’язано з принциповим обме�
женням, адже денситометрія не
може прямо працювати з колір�
ними характеристиками. Дослі�
дження методів контролю кольо�
ропередачі друкарських відбит�
ків показують, що обидві групи, і
денситометрію і колориметрію
потрібно обов’язково розгляда�
ти в комплексі, а контроль необ�
хідно розділяти на два рівні: одні
параметри контролюються на
технологом, інші — друкарем [1].

Мета роботи

Метою даного дослідження є
встановлення основних об’єк�
тивних параметрів кольоровід�
творення і розробка методики
дослідження кольоровідтворен�
ня для офсетного способу друку.

Результати проведених 

досліджень

У роботі проаналізовано ос�
новні параметри, що застосову�
ються при визначення якості ко�
льоровідтворення журнальних
видань виготовлених офсетним
способом друку, які умовно
можна поділити на три групи за
методами контролю якості дру�
карських відбитків:

1. Експертна оцінка;
2. Денситометрія — визна�

чення параметрів:
— оптичної густини;
— розтискування растрових

елементів;
— трепіннгу;
— контрасту друку (якісне

відтворення деталей в області
тіней);

— кольорового балансу або
балансу «по�сірому». 

3. Колориметрія — визначен�
ня колірного відхилення ΔE на
основі координати кольору в си�
стемі Lab.

Однією з самих складних за�
дач при оцінюванні якості гото�
вої поліграфічної продукції є
мінімізація кількості параметрів,
що характеризують загальне ко�
лірне сприйняття, та їх норму�
вання. 

Розглядати контроль якості
кольоропередачі можна тільки то�
ді, коли усунуто інші фактори (фі�
зичні, технологічні, дефекти мате�
ріалів тощо), адже майже кожен
фактор в певній мірі впливає на
передачу кольорів. На основі
стандарту ДСТУ ISO 12647�2 [2],
сучасних тенденцій в поліграфії
та проведеного дослідження мо�
жемо стверджувати, що достат�
нім параметром для визначення
кольоровідтворення для офсет�
ного способу друку журнальної
продукції є контроль колірного
відхилення ΔЕ, наприклад ΔЕ CIE
2000 [3]: 

Але враховуючи фактори дру�
ку, як фізичного процесу створен�
ня кольорів, що опосередковано
впливають на колір теж, колори�
метрію доповнюємо денситоме�
тричним параметром — розтис�
куванням, що визначається на
основі Lab координат шляхом
розрахунку інтерпретованої фор�
мули Мюрея�Девіса [3]:
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В розробленій методиці запро�
поновано апаратно�програмну
реалізацію аналізу кольоровід�
творення друкарського процесу.
Методика полягає у вимірюванні
спектрофотометром, наприклад
спектрофотометром фірми X�Rite
Eye�One Pro, плашок основних
кольорів контрольної шкали на
друкарському аркуші. Для кож�
ного з полів (Cyan, Magenta,
Yellow, BlacK, а також Red (100 %
M + 100 % Y), Green (100 % C +
+ 100 % Y), Blue (100 % C + 100 %
M), Overprint (100 % C + 100 % M +
+ 100 % Y)) виконується по
дев’ять вимірів Lab координат,
отримані дані зберігаються в ви�
гляді текстового файлу або таб�
лиці даних. Потім результати за�
носяться і оброблюються в спе�
ціально розробленому програм�
ному забезпеченні, що базується
на Microsoft Office Excel та Visual
Basic (рис. 1).

Виконується статистична об�
робка вимірів, визначається по�
хибка вимірювання, що скла�
дається з систематичної та ви�
падкової похибок:

Результуюче значення кольо�
рового відхилення матиме виг�

л я д :  ,  д е  

— середнє значення з де�

в’яти вимірів, ΔE — похибка ви�
мірювання. Також з Lab коорди�
нат розраховується розтиску�
вання (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент програми з розрахунку колірного відхилення ΔЕ
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Загальні висновки аналізу ко�
льоровідтворення конкретного
друкарського аркуша подають�
ся у вигляді звіту (рис. 3), що ба�
зується на порівнянні отриманих
результатів з рекомендованими
значення стандарту ДСТУ ISO
12647�2.

Висновки

На основі аналізу попередніх
досліджень запропоновано ме�
тодику контролю кольоровідтво�
рення. Підхід включає вимірю�
вання Lab координат плашок

контрольної шкали за допомо�
гою спектрофотометра; розра�
хунок показників ΔЕ та розтиску�

Рис. 2. Приклад розрахунку 
розтискування

Рис. 3. Приклад звіту аналізу кольоровідтворення друкарського аркуша
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вання; статистичну обробку ре�
зультатів та наступне їх порівнян�
ня з нормами зазначеними в
стандарті ISO 12647�2. Запро�
понована методика дозволяє
зробити об’єктивний висновок
щодо якості кольоровідтворен�
ня, автоматизувати технологіч�
ний контроль, налагоджувати

устаткування, приймати рішення
щодо якості тиражу, а в разі не�
відповідності нормам своєчасно
обґрунтовано корегувати техно�
логічний процес та зменшувати
брак. Дана методика реалізова�
на у вигляді програмного продук�
ту і впроваджена на поліграфіч�
них підприємствах міста Києва.
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