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KIWO® ExpoCheck

Υπολογισμός έκθεσης

Το KIWO® ExpoCheck αποτελείται από δύο ξεχωριστά θετικά φιλμ διαφορετικής ανάλυσης – και ένα φιλμ με 
εννέα διαβαθμίσεις γκρι τόνων (γκρι φίλτρο) . Ο συνδυασμός αυτός όχι μόνο  επιτρέπει  τον καθορισμό  του 
ακριβή χρόνου έκθεσης και των ορίων έκθεσης αλλά  και τον βαθμό εκτυπωσιμότητας του εκάστοτε θέματος 
στην αντίστοιχη γάζα.

Οδηγίες χρήσης

1. Επιλογή του φιλμ καταλληλότερης ανάλυσης

Επιλέξτε το φιλμ με την κοντινότερη ανάλυση στο θέμα που έχετε προς παραγωγή

Pattern Αριθμός κλώνων/εκατοστό
Ανάλυση γάζας >77 77 και περισσότεροι
Ανάλυση γάζας <77 77 και λιγότεροι

2. Τοποθέτηση των φιλμ 

Τοποθετήστε το γκρι φίλτρο (φιλμ έκθεσης) και το φιλμ ανάλυσης 
στη γάζα, ευθυγραμμίζοντας το “R” που υπάρχει στο φιλμ, έτσι ώστε 
η πλευρά με την εμουλσιόν στο φιλμ ανάλυσης (αυτή που το θέμα 
είναι αναγνώσιμο) να εφάπτεται με την επιστρωμένη επιφάνεια της 
γάζας (βλ. διάγραμμα).

Η γάζα είναι πλέον έτοιμη για το τεστ έκθεσης και μπορεί να 
τοποθετηθεί στην μονάδα εμφάνισης. 

3. Καθορισμός του χρόνου έκθεσης του τεστ

Πρώτα υπολογίστε κατά προσέγγιση τον χρόνο έκθεσης. Αυτός θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι ο 
μέσος χρόνος έκθεσης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, ή ο μέσος χρόνος έκθεσης που συνιστάται από 
τον κατασκευαστή της εμουλσιόν.
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Χ 2 = ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
π.χ. μέσος χρόνος έκθεσης=80 sec, 80 x 2 = 160 -> χρόνος έκθεσης του τεστ=160sec  

4. Τεστ έκθεσης, εμφανίζοντας και στεγνώνοντας

Σημείωση: η έκθεση, η εμφάνιση και το στέγνωμα πρέπει να γίνουν κάτω από τις συνθήκες της παραγωγής, 
δηλαδή παράμετροι όπως η ένταση της λάμπας, η απόσταση της λάμπας, η πίεση του νερού, η θερμοκρασία 
του νερού, η θερμοκρασία στεγνώματος κτλ πρέπει να είναι ίδιες με αυτές της παραγωγής.
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5. Καθορισμός του χρόνου έκθεσης σε συσχέτιση με την σκληρότητα του στενσιλ

Ελέγξτε τα 10 διαφορετικά εκτεθειμένα δοκίμια στο δοκιμαστικό φιλμ. Καθορίστε την περιοχή  στην οποία 
το χρώμα είναι ίδιο με αυτό της εμουλσιόν και σημειώστε τον παράγοντα που βρίσκεται πάνω από τη 
γραμμή (x 0.1 – x1).

6. Καθορισμός του χρόνου έκθεσης σε συσχέτιση με την βέλτιστη ανάλυση

Αξιολογήστε την ανάλυση, την οξύτητα των ακμών και την κάλυψη των κλώνων για τις 10 περιοχές έκθεσης 
και διαλέξτε την περιοχή που είχε την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή του φιλμ ανάλυσης. Σημειώστε την 
τιμή που βρίσκεται στην περιοχή αυτή.

Σημείωση: 
Μια υπερέκθεση μπορεί  να παρατηρηθεί εάν οι ψιλές λεπτομέρειες στο αρνητικό (π.χ. στοιχεία εικόνων)  
γίνουν μικρότερες ή εξαφανιστούν λόγω undercutting στο θετικό φιλμ, δηλαδή οι λεπτομέρειες δεν θα 
εμφανιστούν περισσότερο και οι λεπτές γραμμές θα χάσουν την οξύτητά τους.

Σε περίπτωση υποέκθεσης όπου η εμουλσιόν δεν θα αντιδράσει επαρκώς με τη UV ακτινοβολία, μη 
ευαισθητοποιημένη εμουλσιόν θα ξεπλυθεί στην εμφάνιση. Συνέπεια αυτού είναι η απώλεια λεπτομέρειας 
στο τελάρο και ανεπαρκής αντοχή σε μεγάλες παραγωγές.

7. Καθορισμός του βέλτιστου χρόνου έκθεσης κάτω από συνθήκες παραγωγής

Καθορίστε τον χρόνο έκθεσης σύμφωνα με την ακόλουθη φόρμουλα:
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΣΤ x ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ = ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Παράδειγμα: χρόνος έκθεσης τεστ = 160sec, παράγοντας = 0.4 , 160x0.4 = 64 ->βέλτιστος χρόνος έκθεσης=64 
sec

Είναι πιθανό ο χρόνος που χρειάζεται για να σκληρύνει η πάστα και ο χρόνος που χρειάζεται για να 
αποδώσει την καλύτερη ανάλυση να διαφέρουν ελαφρά. Για την τελική απόφαση του χρόνου έκθεσης 
της παραγωγής, οι απαιτήσεις της δουλειάς πρέπει  να αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα, επειδή: 
βέλτιστη σκλήρυνση = υψηλή αντοχή σε μεγάλες παραγωγές, βέλτιστη ανάλυση = καλύτερη απόδοση 
λεπτομέρειας.

Συνιστάται η εκτύπωση δοκιμίου για βεβαίωση.

8. Διαδικασία σε περιοριστικές τιμές

Εάν η έκθεση δίνει παράγοντα τιμής 0.1 ή 1, η τιμή έκθεσης που επιλέχτηκε είναι πολύ ψηλή ή πολύ 
χαμηλή. Ένα νέο τεστ πρέπει να γίνει με τον χρόνο έκθεσης που υπολογίστηκε στην παράγραφο νούμερο 7 
και η διαδικασία να επαναληφθεί.


