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Tãiere, biguire sau perforare
cu maºini offset, o nouã
metodã ieftinã, rapidã ºi
eficientã.
În domeniul tipografic se cunosc
mai multe metode prin care un
produs tipãrit poate fi supus unor
prelucrãri de finisare: de biguire, de
tãiere-riþuire sau de perforare.
Cea mai rãspânditã metodã este
ºtanþarea propriu-zisã, când o ºtanþã
este prevãzutã cu lame de cuþit
pentru tãiere, lame de big aferent
locurilor care urmeazã sã fie îndoite
sau lame de perfor pentru acele zone
care urmeazã sã fie rupte în timpul
folosirii produsului.
Se cunosc de asemenea maºini
de „big ºi perfor” la care se
efectueazã biguirea sau perforarea
cu o presã pe o singurã linie. Cuþitul
de big sau de perfor este
interschimbabil.
O altã metodã de biguire,
perforare sau de riþuire este cea care

se poate realiza cu maºini cu cuþit
rotativ, cuþit interschimbabil ce poate
fi cu tãiº de big, de tãiere sau de
perforare. Distanþa dintre discuri
este reglabilã ºi pe axul lor se pot
monta mai multe discuri, chiar ºi
pentru scopuri diferite. Acest tip de
maºinã asigurã o productivitate mult
ridicatã faþã de sistemul de presã mai
sus amintit.
Este comun pentru toate
metodele clasice de mai sus faptul cã
finisarea cerutã necesitã o operaþie
suplimentarã ºi, implicit, o maºinã
suplimentarã sau un mecanism aparte
costisitor.
Faþã de aceste posibilitãþi
metoda inventatã de firma Thompson
din SUA oferã o tehnicã ce constã
din lame de tãiere, de big, de
perforare sau de microperfor
montabile pe cilindrul de presiune al
maºinilor offset ºi astfel operaþia
respectivã se executã concomitent cu
tipãrirea propriu-zisã.
Practic, metoda se bazeazã pe
benzi cu profil de „T” sau „L”, cu
talpa prevãzutã cu adeziv permanent
(autocolant) cu care banda se lipeºte
pe cilindrul de presiune. Ridicãtura
benzii este prelucratã în formã de tãiº
pentru lame de tãiere-riþuire, tãiº cu
întreruperi la benzile de perforare,
ridicãturã tocitã la benzile de big sau
în formã de ace punctiforme la
benzile de microperfor.

2

AFACERI POLIGRAFICE de 9 ani lider

bulet 22.qxd

10/8/2007

9:07 AM

Page 3

Nr. 22 /

Distingem benzi „pentru hârtie”
ºi „pentru carton”, diferenþa dintre
ele constând în înãlþimea ridicãturii.
Pentru hârtie se folosesc benzile mai
joase, pentru carton cele mai înalte
sau „extra înalte”.
Montarea cuprinde urmãtoarele
faze:
1. Stabilirea poziþiei necesare a
benzii, eventual prin imprimarea
imaginii pe cilindrul de presiune, din
care rezultã locul necesar de
amplasare.
2. Zona respectivã se degreseazã
(ºtergere cu o cârpã îmbibatã cu spirt
sau benzinã).
3. Se taie o bucatã de bandã cu
lungimea doritã din rolã, se eliminã
folia protectoare de autoadeziv ºi se
lipeºte
banda
pe
porþiunea
prestabilitã.
4. Se acoperã banda lipitã de-a
lungul ei cu o fâºie de folie adezivã
cu lãþimea de cca 10 mm, folie ce se
gãseºte chiar în cutia benzii. Se
asigurã în acest fel o fixare ºi mai
sigurã a benzii pe cilindrul de
presiune.
5. Se poate începe operaþia de
tipãrire dupã reglarea presiunii de
lucru.
Bineînþeles, se pune întrebarea
în ce mãsurã este afectat cauciucul
offset în timpul operaþiei. Într-adevãr,
se vor vedea urmele de presare sau

09.10.2007

chiar de microtãieturi zonale. De fapt
„masa” acestui dispozitiv de ºtanþare
este cauciucul însuºi. Totuºi
rãspândirea acestei metode denotã cã
pericolul respectiv nu are importanþã,
mai ales dacã ne gândim la faptul cã
în zona de perforare nu vom avea nici
text nici imagine. Cauciucul
respectiv cu siguranþã nu se va folosi
pentru tipãrirea unei fonte pline în
zona afectatã, dar pentru text se va
putea încã folosi. Tipografiile care
folosesc benzile Perfect Rules pun de
obicei de o parte cauciucul folosit
pentru perforare ºi îl reiau când apare
o nouã lucrare cu perforaþii sau big.
Astfel se evitã eventuala degradare a
unui cauciuc nou.
Drept limitã a metodei de
biguire cu Perfect Rules putem
aminti faptul cã nu existã
posibilitatea de aºezare de contrabig
în dreptul benzii de big.
Tirajul la care rezistã banda este
mare. Poate depãºi ºi un milion, cifrã
confirmatã ºi în România. Calitatea
ºi cãlirea specialã a oþelului asigurã
garanþia acestui fapt.
Ca poziþie, benzile se pot monta
în orice direcþie - paralelã, perpendicularã sau oblicã - faþã de axul
cilindrului.
De obicei benzile Perfect Rules
se monteazã pe ultima unitate de
imprimare.
Se cunosc urmãtoarele variante
de benzi:
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1. PERFECT PERF - bandã de
perforare pentru hârtie cu 8, 12 sau
16 perforaþii pe þol (25,4 mm), pentru
carton cu 6, 8, 12,16 perforaþii pe þol
ºi de înãlþime specialã de 0,38 mm
pentru cartoane mai groase. Aceastã
bandã este indicatã pentru realizarea
cupoanelor detaºabile, de ex.: cãrþi
poºtale decupabile de pe o coalã,
cupoane, bilete, timbre, facturiere,
chitanþiere etc.
2. PERFECT SNAP - bandã de
perforare cu 3 sau 6 perforaþii pe þol
pentru hârtie, indicatã în special
pentru acele cazuri când ruperea
trebuie sã fie extrem de uºoarã.
3. PERFECT SCORE - benzi de
biguire cu tãiº rotunjit, cu înãlþime
pentru hârtie sau carton. Este indicat
pentru pliante, felicitãri, ilustraþii,
dosare, broºuri, prospecte etc.
4. PERFECT SLIT - bandã de
tãiere pentru hârtie sau carton.
Asigurã o tãieturã finã, clarã, de
adâncime doritã.
5. OFFSET MICROPERF bandã
ce
asigurã
perforaþii
punctiforme, cu 30, 40 sau 50
perforaþii pe þol.
Toate produsele pot fi de
secþiune „T” sau „L”. Cel de tip „L”
se recomandã în acele cazuri în care
benzile se lipesc una dupã alta la un
unghi dat, fiind necesarã continuitatea liniei de tãiº.
Unitatea comercializatã conþine
6,1 sau 1,9 metri.

Din experienþa noastrã rezultã
cã se cer pe piaþã nu numai sisteme
compuse din linii drepte ci ºi forme
curbe, chiar ºi cercuri. Aceste
variante se rezolvã cu benzi Perfect
Rules, prin montarea benzilor pe o
placã subþire de inox, prin sudurã în
puncte, iar configuraþia respectivã se
lipeºte pe cilindrul de presiune cu
placã cu tot.
Redãm mai jos imaginile care
ilustreazã modul de folosire a
benzilor de perforare ºi forma unor
benzi de perforare.
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Tehnologia tiparului
Fotoreproducerea
(continuare din numãrul precedent)

Dispozitivul de analizare a
originalului - scannerul - are ca scop
sã reproducã sau, mai corect spus, sã
adapteze un original. Scannerele sunt
rotative ºi plane. Graþie programelor
realizate de tehnologia CCD,
scannerele plane se prezintã astãzi ca
o soluþie polivalentã, adaptându-se
bine la noutãþile de fotoreproducere.
Scannerul adapteazã o imagine
de pe un suport pe un altul,
asemãnãtor unui diapozitiv color pe
hârtie. Aici nu este vorba de o
reproducere, deoarece un diapozitiv
color are un interval de 3 uD, în
timp ce pe hârtie este numai de
2 uD. Rolul unui scanner va consta
în a compresa prin interpolare
originalul, pânã când imaginile vor
fi asemãnãtoare. Existã un interval
de densitate pentru original ºi un
altul pentru cel care va fi adaptat.
Scannerul cautã densitatea
maximã ºi densitatea minimã pentru
a le raporta la rezultatul final, acesta
fiind mai mare sau mai mic. Scopul
este ca zona cea mai întunecatã de
pe original sã corespundã cu zona
cea mai întunecatã pentru cel care va
fi adoptat. O operaþie identicã se
face ºi pentru zonele albe. În ceea ce
priveºte originalele opace, aici
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intervalul este mic, dificultatea fiind
mai mare când se lucreazã cu
diapozitive.
În acelaºi timp, driver-ul dã
posibilitatea sã se efectueze corecþii
intervenind, printre altele, asupra
curbelor de ton.
La scanner semnalele luminoase
vor fi convertite în semnale electrice
înainte de a fi transformate în date
digitale. Sursa luminoasã va lumina
originalul pe benzi, scanându-l linie
cu linie. Lumina traverseazã
originalul în cazul diapozitivelor sau,
în cazul opacelor, este reflectatã ºi
apoi este sesizatã de mii de fotodiode
mici aliniate pe un inch (25,4 mm)
de siliciu. Aici, sarcinile electrice
eliberate de luminã vor fi regrupate
imediat, înainte de a fi transmise
unui captator CCD. Aceºti captatori
funcþionezã cu filtre de culoare
integrate, care corespund celor trei
canale cromatice – roºu, verde ºi
albastru. Cele trei canale sunt
digitizate într-o singurã trecere.
Sarcinile electrice vor fi apoi
citite înainte de a fi transformate în
date numerice într-un convertizor
logic/digital, pentru a putea fi
folosite direct pe un calculator.
Fiecare scanner are caracteristici
proprii (formatul originalelor care
pot fi scanate, interval de mãrire
în procente, densitate maximã,
5
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profunzimea (adâncimea), rezoluþia
opticã etc.
La scanner partea mecanicã este
importantã. Se considerã cã partea de
programare reprezintã totuºi circa
80% din posibilitãþile sale. Softurile
permit automatizarea unui mare
numãr de operaþii de digitizare,
lãsând operatorului grija de a-ºi
folosi cunoºtinþele ºi gustul propriu.
În interiorul scannerului se
gãseºte un microprocesor, complet,
având propria sa memorie ºi ROM.
Aceastã inteligenþã a scannerului
controleazã toate operaþiile de
digitizare a imaginii. Este dotat cu o
tabelã a culorilor care transpune
ieºirea convertizorului sub forma cea
mai utilã pentru aplicaþia executatã
pe calculatorul cu care se lucreazã.
Funcþionarea sa este simplã.
Dupã ce a fost digitizatã, imaginea
este transferatã convertizorului de
tabela de culori. Aici, originalul
digital este convertit într-un nou
digital, corespunzãtor unei definiþii
stabilite de program ºi de utilizatorul
calculatorului de lucru.
Atunci când se vorbeºte de
digitizare la prelucrarea unui
original trebuie luate în considerare
trei elemente esenþiale: adâncimea,
rezoluþia opticã ºi densitatea.
Aceste noþiuni diferite permit
înþelegerea modului de funcþionare a

scannerului. O imagine digitizatã se
compune din mici pãtrate, denumite
pixeli. Adâncimea (profunzimea)
biþilor fiecãruia dintre aceste puncte
de imagine va defini dacã pixelul
poate fi negru sau alb sau dacã el
poate adopta diferite trepte de gri sau
poate fi colorat. Majoritatea
scannerelor lucreazã cu o adâncime
de 8 biþi. De fapt, fiecare pixel poate
lua 256 stãri diferite, ceea ce se
traduce prin tot atâtea niveluri de gri
pentru scanner. La scannerele color,
profunzimea este tot de câte 8 biþi,
pentru fiecare canal cromatic. Astfel,
când se lucreazã în RGB (roºu, verde,
albastru) se obþin 256 x 256 x 256 de
combinaþii cu roºu, verde ºi albastru
(peste 16 milioane de culori).
Scannerele foarte performante dispun
de o profunzime de 14 sau 16 biþi pe
pixel pentru fiecare culoare.
În ceea ce priveºte rezoluþia,
trebuie neapãrat sã se facã diferenþa
între rezoluþia opticã ºi interpolare.
Rezoluþia opticã este indicatã, în
general, în dpi ºi se raporteazã la
cantitatea de mãsurãtori preluate de
pe original. Rezultatul este în strânsã
relaþie cu numãrul de elemente CCD,
ca ºi cu sistemul optic al scannerului.
Numai din perspectiva de a oferi o
rezoluþie mai mare decât opticã a fost
dezvoltat procedeul de interpolare.
Principiul este urmãtorul:
adãugând pixeli noi imaginii, se
obþine o rezoluþie mai mare.
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Culoarea fiecãrui nou pixel este
determinatã de culoarea pixelilor
adiacenþi, ce în final va crea tranziþii
tonale puþin marcate între pixelii
adiacenþi.
Intervalul de densitate al unui
original se mãsoarã calculând
diferenþa dintre suprafaþa imaginii cu
zona cea mai închisã ºi cea cu zona
cea mai luminoasã. În medie, la
originalele reproductibile, se obþine
un interval de 2,0 uD pentru originale
opace ºi 3,0 uD sau chiar mai mult
pentru cele transparente.
Convertizorul transformã semnalele electrice analogice în semnale
digitale. El intervine imediat dupã
captator,
deoarece
eliminarea
analogicã produsã de captatori
necesitã o conversie în cod binar
digital care sã poatã fi exploatatã
de calculator.
De exemplu, un convertizor de
3 biþi va permite obþinerea a 8 niveluri de gri. Cu cât are mai mulþi biþi,
cu atât mai mari vor fi nivelurile de
gri. Acest lucru se traduce printr-o
trecere de o continuitate aparentã
între negru ºi alb.
Pentru convertirea luminii
în sarcini electrice mãsurabile,
scannerele sunt dotate cu captatori.
Cea mai rãspânditã tehnologie este
cea care foloseºte captatorii CCD. Ei
sunt compuºi din numeroase
elemente, sunt capabili sã culeagã, sã
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stocheze ºi sã transporte sarcinile
electrice.
Captatorii pot fi dispuºi în moduri
diferite, acest lucru neavând efect
asupra capacitãþilor scannerului. La
scannerele monocrome, ei pot fi
lineari. La cele cromatice sunt
trilineari: un ºir pentru roºu, unul
pentru verde ºi unul pentru albastru. La
unele scannere, captatorii sunt dispuºi
într-o matrice în care fiecare CCD este
acoperit alternativ de filtre RGB.
Scannerul
nu
analizeazã
culoarea, ci lumina. El amestecã un
fascicul roºu, unul verde ºi unul
albastru. Scannerul, de fapt, funcþioneazã ca un densitometru. El trebuie
sã beneficieze de o calibrare foarte
bunã. Pentru scannerele de înaltã
calitate aceastã operaþie este realizatã
la ieºirea din fabricã ºi ele sunt
livrate cu profitul lor cromatic
individual. Calibrarea constã în
asigurarea cã atunci când miile de
elemente ce compun o baretã CCD
primesc aceeaºi cantitate de luminã,
vor retrimite aceeaºi informaþie.
În practicã, dupã un oarecare
timp de folosire, este posibil sã aparã
modificãri. Acest lucru se poate
datora îmbãtrânirii lãmpilor cu
halogen. Calibrarea scannerului nu
este suficientã, este obligatoriu sã se
facã acelaºi lucru cu monitorul ºi cu
perifericul de ieºire (imprimantã
color sau maºinã de expus pe film).
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Numai un sistem calibrat
integral poate garanta cã imaginea
care va apãrea pe monitor va fi
identicã cu originalul, lafel ºi
rezultatul obþinut la ieºirea pe
imprimantã sau maºina de expunere.
Indiferent de aparatul utilizat,
aprecierea pe care o face operatorul
asupra lucrãrii pe care o executã îi
este proprie. În faþa aceleiaºi imagini,
fiecare individ va face prelucrarea
dupã sensibilitatea sa ºi se vor obþine
tot atâtea rezultate diferite câþi
operatori lucreazã.
Ar fi o greºealã sã se creadã cã,
atunci când se doreºte calitate, se poate
trece peste cunoºtinþele specifice
operatorilor calificaþi.
Dacã un original ce trebuie
prelucrat necesitã o adaptare
importantã la digitizarea sa, un
operator calificat o va face uºor. El
poate analiza în mod profesionist
imaginea originalã ºi, cunoscând
caracteristicile perifericului de ieºire
al maºinii de imprimare, chiar ºi ale
cernelurilor ºi ale hârtiei folosite
pentru tipar, el va putea anticipa
rezultatul. În plus, el va fi mai rapid,
deci mai productiv, decât o persoanã
care ignorã cea mai mare parte din
procesul tehnologic al tipografiei.
Cel mai mare progres este însã în
privinþa vizualizãrii. Ea permite
obþinerea unei probe pe ecran foarte
aproape de finalitate.

Retuºul electronic
Pentru retuºarea filmelor, dupã
sistemul clasic expus mai înainte,
erau necesare ore, chiar zile, unor
adevãraþi artiºti-retuºori, pentru a
elimina defectele unei imagini.
Aceste operaþii se executã în câteva
minute prin retuº electronic. Este
necesar ca operatorul sã fie instruit în
aceastã disciplinã ºi sã dispunã de
programe ºi utilaj adaptat unei
execuþii profesionale.
Putem afirma cã astãzi
majoritatea imaginilor imprimate
este prelucratã cu program de
retuº electronic. Fãrã simplificãri
exagerate, aplicaþiile lui înlocuiesc
elementele de bazã folosite altãdatã
de retuºor: pensula, aerograful, guaºa
ºi cerneala. Capacitatea programelor
sau puterea calculatorului nu poate
þine însã niciodatã locul instruirii,
deoarece operatorul este cel care
efectueazã retuºurile.
Pentru executarea unei lucrãri,
operatorul dispune de unelte diferite
(filtre ºi efecte speciale) care îi vor
permite sã intervinã pe imagine.
Reglajele de contrast, de luminozitate sau de culoare sunt funcþiuni
clasice. Calitatea unui program nu
constã numai în numãrul de posibilitãþi pe care le are. El ar trebui, mai
ales, sã poatã integra produsul în
procesul poligrafic.
Un program de retuº trebuie sã
dispunã de elemente precise ca:
selecþia policromiilor, diferite
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moduri de culoare (CMYK, RGB,
Lab etc.), gestionarea culorilor, mãºti
(sau calcuri), copii sau formate de
fiºiere care permit schimburile.
Uneltele de retuº exceleazã prin
efecte speciale ºi alte tehnici de
filtrare. Gestionarea culorii rãmâne
însã fundamentalã.
În toate programele de retuº,
aplicaþia culorii trebuie sã fie
operaþia cea mai simplã posibilã.
Operatorul alege un plan, selecteazã
printr-un simplu clic în gama de
culori ºi lucrul este efectuat. Dar o
culoare datã nu este decât rezultanta
mai multor parametri care definesc
spaþiul colorimetric în care se aflã
aceasta. Operatorul dispune în
general de mai multe cataloage de
nuanþe, de care se va folosi pentru a
crea sau a reproduce tonurile curate.
Spaþiile de culoare cele mai
rãspândite sunt în numãr de ºase:
- bitmap (alb-negru), niveluri
de gri;
- TLS (nuanþã, saturaþie,
luminozitate);
- TSI (nuanþã, saturaþie,
luminanþã);
- RGB (roºu, verde, albastru);
- CMYK (cyan, magenta,
galben, negru);
- Lab CIE (luminozitate).
Fiecare determinã potenþialul
unei palete de culori. De exemplu, va
fi posibil accesul la 100 milioane de
culori în CMYK, 16 milioane în
RGB sau 6 milioane în Lab.
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Trebuie amintit cã CMYK este
modelul paginii care reflectã iar
RGB cel al luminiscenþei ecranului.
Lab este independent de noþiunile de
luminã sau de pigment. Acest mod a
fost creat în 1976 de C.I.E. (Comisia
Internaþionalã de Iluminare) ºi
determinã teoretic nuanþele percepute
de ochiul uman.
Montajul filmelor
Operaþia de montaj al filmelor
reprezintã totalitatea lucrãrilor ce se
executã pentru asamblarea, pe un
material transparent, a elementelor
de text ºi de ilustraþie (obþinute sub
formã de filme fotografice sau
imprimate transparente) ca ºi a
semnelor de control care sunt
necesare sã aparã pe coala
imprimatã.
Aceastã operaþie de montaj se
face pentru:
- obþinerea paginilor cu elemente de text ºi ilustraþii dupã o
machetã întocmitã în prealabil operaþie ce este asemãnãtoare cu a
paginaþiei (ce se poate realiza pe
calculator);
- aºezarea paginilor într-o
anumitã ordine, în aºa fel încât dupã
imprimarea colii de hârtie ºi
prelucrarea acesteia (fãlþuire, tãiere
etc.) sã se obþinã o fasciculã în care,
în cazul cãrþilor, sã se succeadã
corect (operaþie similiarã aºezãrii
paginilor).
9

cu apariþie simultanã on-line pe www.afaceri-poligrafice.ro

bulet 22.qxd

10/8/2007

9:07 AM

Page 10

BULETIN INFORMATIV

Pentru a executa aceastã
operaþie de montaj al filmelor dupã
care se obþin formele de tipar pentru
offset, tipar plan, serigrafie sau
flexografie etc., lucrãtorul trebuie sã
cunoascã ºi sã aplice bine
urmãtoarele:
a. formatele de hârtie;
b. formatele de cãrþi ºi broºuri;
c. formatele oglinzii paginilor ºi
ale ramelor albe pentru cãrþi, broºuri,
buletine ºi reviste;
d. reguli de paginare;
e. semne pentru controlul
calitãþii tiparului ºi finisãrii
producþiei tipografice;
f. fãlþuirea colilor de hârtie în
vederea obþinerii unei fascicule de
carte;
g. dimensiunea formelor de
imprimare pentru utilajul pe care se
executã lucrarea, inclusiv caracteristici
ale utilajului (locul semnului de clapã,
locul semnului de registru etc.).
a. Formatele de hârtie
Standardul ISO 216 (SREN
20216) - „Hârtii de scris ºi anumite
categorii de imprimate. Formate
finite - Seriile A ºi B” se aplicã
formatelor finite de hârtie pentru
imprimate administrative, comerciale
ºi tehnice, formulare, cataloage etc.
El nu se aplicã obligatoriu hârtiei de
ziar, de ediþie, afiºelor publicitare
etc., care fac obiectul altor standarde.
Acest sistem de formate are la
bazã urmãtoarele serii:
- seria normalã, care este
construitã dintr-o succesiune de

formate, astfel ca fiecare dintre ele sã
se obþinã prin împãrþirea în douã pãrþi
egale a formatului imediat superior
(formatele succesive sunt în raport de
2:1).
- toate formatele sunt asemãnãtoare geometric, oricare ar fi seria
cãreia îi aparþin.

Standardul internaþional ISO
216 descrie modul de determinare a
seriei principale A0 (considerând cã
suprafaþa acesteia este de 1 m2).
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Modul de calcul al seriei A ºi B ºi
formatele finite sunt descrise detaliat.
La noi se folosesc cel mai des coli
de hârtie de urmãtoarele formate: 61x86
cm, 70x90 cm, 70x100 cm, 70x108 cm,
80x100 cm, iar hârtia din sul, pe care se
imprimã, va avea ca lãþime una din
dimensiunile colilor de mai sus.
Formatele brute ale colilor ºi
lãþimile brute ale sulurilor de hârtie
destinate tipãririi cãrþilor, broºurilor,
buletinelor ºi revistelor sunt redate în
STAS 8271/79 - „Hârtie pentru
tipãrirea
cãrþilor,
broºurilor,
buletinelor ºi revistelor. Formate ºi
lãþimi brute”.
b. Formatele de cãrþi, broºuri ºi
reviste
Formatele brute ºi finite ale
cãrþilor, broºurilor, buletinelor ºi
revistelor tipãrite pe hârtie sub formã
de coli sau suluri sunt redate în
N.T.R. 5018/1978.
Formatul brut este rezultatul
obþinut prin îndoirea succesivã a
coliþei, efectuatã dupã regula
înjumãtãþirii.
Prin format finit se înþelege
formatul rezultat prin rotunjirea pe
3 laturi a formatului brut (lateral,
picior, cap) a blocului de file al unei
cãrþi, broºuri, buletin sau revistã).

09.10.2007

amintite, sunt cuprinse în N.T.R.
312/1978. Ele sunt în funcþie de
formatul colilor de hârtie, respectiv
formate finite, conform N.T.R.
5018/1978, unde sunt date formatele
oglinzii paginilor, indicând numãrul
de rânduri (în funcþie de corpul de
literã) pe care trebuie sã le cuprindã
oglinda, precum ºi dimensiunile
ramei albe.
Determinarea spaþiului alb din
jurul paginilor se face în funcþie de
mãrimea colii de hârtie pe care se
face imprimarea, de fracþiunea de
coalã, precum ºi de formatul de text
cules. Aceastã determinare a
spaþiului alb se poate face prin mai
multe metode:
- printr-o normã tehnicã, amintitã mai sus (N.T.R. 312/1978);
- dupã coala de hârtie pe care se
imprimã lucrarea;
- dupã regula diagonalelor;
- prin calcul;
- dupã regula tãieturii de aur.
(continuare în numãrul urmãtor)
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c. Formatele, oglinzile paginilor
ºi ale ramelor albe pentru
cãrþi, broºuri, buletine ºi
reviste
Aceste formate, atât de utile la
montajul filmelor pentru produsele

Informativ cu acelaºi nume - integralã sau
parþialã, prelucratã sau nu - în orice mijloace de
informare, este permisã ºi gratuitã, cu condiþia
obligatorie sã se menþioneze ca sursã a acesteia:
“www.afaceri-poligrafice.ro”
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