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 در این تحقيق تاثير حضور ماده فلورسنس در كاغذ بر. كاغذ و ویژگیهای آن نقش مهمی در رنگ نهایی درک شده از آن دارند،در فرآیند چاپ
 سفيد بـا چـاپگر رنگـی آزمایشـگاهیA4  رنگی مكبث روی كاغذ24  نمونههای استاندارد.روی تغيير رنگ یكسری نمونه چاپ شده بررسی شد
 بـا كمـی یـی دسـتگاه اسـ كترورادیومتر پـس ازUV  وA  و اختالطـی ازA  مقادیر بازتابش طيفی این نمونه ها تحـت منبـ نـوری.چاپ شد
 درجه10  و مشاهدهكنندهD65  تحت روشناییCIELCH  مقادیر ضرایب رنگی آنها در سامانه رنگی.كاليبراسيون در محدوده مرئی تعيين گردید
 همننـين مشـاهده شـد بـرای. نتایج نشان داد ویژگی فلورسنتی كاغذ در موارد زیادی جابجایی رنگی محسوسی ایجاد می نمایـد.محاسبه شد
.رنگ های آكروماتيی تغييرات در فام نمونه ها محسوس نيست ولی در ميزان روشنایی و خلوص نمونه ها تغييرات قابل توجهی ایجاد مـیشـود
.عالوه بر آن مشاهده شد كه نوع فرمول اختالف رنگ انتخابی بر تحليل نتایج بدست آمده تاثير به سزایی دارد
. سفيدكننده نوری،CIELCH  سامانه رنگي، تغيير رنگ، ويژگي فلورسنتي، كاغذ:واژههای كليدی
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In the printing process, paper and its characteristics are understood to have a major role in the final perceived color. At the
present study, the effect of fluorescence in paper on color change of the printed samples was investigated. The 24 color patches
from Macbeth chart were printed on an A4 white paper by using a laboratory color printer. The spectra reflectance curves of the
samples were determined by a calibrated spectroradiometer under illuminant A and a combination of illuminant A and UV
radiation at the visible region. CIELCH color space parameters were calculated from the measured reflectance values under
standard illuminant D65/10˚. The results showed that fluorescence property of paper in many cases led to a noticeable color
shift. In addition, it was shown that for achromatic samples, changes in hue were not significant but it was noticeable on
lightness and chroma. Moreover, it was resulted that the selected color difference equation has a large impact to analyze
acquired results. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 159-167©. Institute for Color Science and Technology.
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1ـ مقدمه
در یی سامانه رنگی ،با تغيير ویژگی هریی از اجزاء مانند زمينه و ماده
رنگی ،كليه مشخصههای رنگی تغيير میكنند .در یی فرآیند چاپ نيز
هر یی از اجزاء شركت كننده ،در حصول رنـگ نهـایی نقـش بسـزایی
دارند .از جمله این عوامل میتوان به ویژگی های كاغذ مصـرفی اشـاره
نمود [ .]1در تحقيقات مختلف تاثير ویژگـی هـای گونـاگون كاغـذ بـر
كيفيــت چــاپ از جملــه وزن ،تــراكب بافــت ،براقيــت ،ــاهر رنگــی و
فلورسنسی آن بررسی شده است .حضور و یا عدم حضور هر یی از این
عوامل می تواند رنگ نهایی از چاپ را متـثثر سـازد [ .]1-3بسـياری از
توليدكنندگان كاغـذ از خاصـيت فلورسـنتی بـرای بـان بـردن سـ
سفيدی در كاربردهای گوناگون از جمله چاپ استفاده مـیكننـد [.]4
خاصيت فلورسنسی در اثر تابش پرتو فرابنفش بـه سـ كـانیی كـه
دارای عامل سـفيدكننده نـوری  1)FWAباشـد اتفـاق مـیافتـد [.]5
هنگامی كـه یـی مـاده حـاوی سـفيدكننده نـوری در معـر تـابش
پرتوهایی با طول موج مناسب قـرار گيـرد ،مقـداری از انـرتی ،توسـ
مولكولهای ماده جذب شده و این مولكول به س بانتر انرتی انتقال
مییابد .طبق قانون استوكس 2اگر این مولكول ناپایدار ،در بازگشت بـه
حالت پایه ،انرتی خود را به صورت فلورسنس غيرحرارتی) آزاد نماید،
منجر به صدور مجدد نور در طول موجی بانتر از تابش تحرییكننـده
میشود ،لذا جسب به صورت فلورسنت مشاهده مـیگـردد [ .]4، 6نزم
به ذكر است موادی با ویژگی فلورسنتی فق به سفيدكنندههای نوری
محدود نمی شوند .بلكه كليه تركيباتی كه به نوعی انرتی جـذب شـده
را به طول موجهای بلندتر انتقـال مـیدهنـد در زمـره چنـين مـوادی
تعریف میشوند .از این نوع مواد میتوان بـه مـواد رنگـزای فلورسـنتی
اشاره نمود كه بعضا جذب و نشر آنها بر خالف سفيدكنندههای نـوری
در محدوده مرئـی ر مـیدهـد ] .[4عـواملی همنـون طبيعـت مـاده
مصرفی مانند ماهيـت كاغـذ یـا جـوهر مـورد اسـتفاده ،مقـدار عامـل
سفيدكننده و شـدت نـور فـرابنفش در محـي كـه باعـث تحریـی و
برانگيخته شدن سفيدكننده نـوری در كـان مـیشـود ،مـیتواننـد بـر
فلورسنسی تاثيرگذار باشند [ .]7شـكل  1رفتـار انعكاسـی یـی كاغـذ
حاوی سفيدكننده نوری را در  3سـ و مقـدار مختلـف از آن نشـان
میدهد [ .]8در شكل  PWA ،1به نمونه كاغذ فاقد سفيدكننده نـوری
اشاره دارد.
همانطور كه شكل  1نشان میدهد ،بـا فـر ثابـت بـودن ميـزان
پرتوهای فرابنفش منب نوری مورد مصرف ،زمانی كه مقدار سـفيدكننده
نوری در كاغذ افزایش مییابد ميزان انعكاس از سـ كاغـذ و درنتيجـه
ميزان سفيدی آن افزایش مییابد .اما اینگونه نيست كه با افزودن مقدار
بيشتری از سفيدكننده نوری ،ميزان سفيدی بيشتری دریافت گردد .اگـر
مولكــولی كــه در اثــر پرتوهــای فــرابنفش تهيــيج شــده ،در حالــت
)1- Fluorecent Whitiening Agents (FWAs

 -2تفاوت بين طول موج تحریی و انتشار ،شيفت استوكس ناميده میشود.
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شکل  :1تغييرات انعكاس طيفی كاغذ با افزایش ميزان سفيدكننده نوری
تحت پرتوهای فرابنفش یی منب نوری .]8[ D65

برانگيختــه ،بــا مولكــولهــای دیگــری برخــورد نمایــد و انــرتی خــود را
به صورت غيرتابشی از دست دهد ،اثر فلورسنتی آن خاموششده و قـادر
نخواهد بود كه در ناحيه مرئی ،نوری بانتر از طول موج تحریـی ،تـابش
كند .این اثر تحت عنوان خـاموششـوندگی 3شـناخته مـیشـود .وجـود
مولكولهای غيرفلورسنت در مخلوط مانند حضور مواد رنگزا نيز میتواند
باعث خاموششوندگی شود .به عالوه بانرفتن غلظت مواد فلورسـنت در
محي  ،دليل دیگر خاموششوندگی است كـه در اصـ الب بـه آن خـود
خــاموششــوندگی 4مــیگوینــد [ .]4عــالوه بــر آن بــا افــزایش مقــدار
ــاهر درک شــده ،متمایــل بــه
ســفيدكننده نــوری ،در مــواردی سـ
5
خاكستری میشود؛ این پدیده به نام سبزشدگی معروف است [.]9، 10
یكی از روشهای معمـول بـرای انـدازهگيـری ویژگـی فلورسـنتی
نمونهها ،استفاده از روشهای طيفسنجی با كمی طيفسنج انعكاسی
میباشد كه بـر اسـاس هندسـه تـابش چنـدرنگ -تـی رنـگ 6انجـام
میشود .در توصيف رفتار نوری كاغذ ،از دسـتگاههـای رنـگسـنجی و
دستگاه سنجش روشنایی 7نيـز اسـتفاده مـیشـود؛ همننـين CIE ،و
 TAPPIنيز دو استاندارد مهب در صنعت كاغذ است [ .]11همـانگونـه
كه قبال ذكر شد یكی از عوامل تاثيرگذار در فلورسنسی ،طبيعت مـاده
مصرفی است كه تعداد این مواد هب محـدود اسـت .بـا توجـه بـه ایـن
مسئله در اندازهگيری طيف فلورسنتی مواد ،میتوان روش سادهتری را
لحاظ كرد .روش سادهتـر ،انـدازهگيـری جـذب فلورسـنت بـر اسـاس
الگوریتب طيفی است .این روش با درونیابی كردن ميزان س انـرتی
3- Quenching
4- Self-quenching
5- Greening
6- Polychromatic- Monochromatic
7- Brightemeter
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مو لكول و یا اتب برای مواد معدنی انجام میشود .در ایـن حالـت طـول
موجهایی كه برانگيختگی در آنها صـورت مـیگيـرد مشـخ شـده و
اندازهگيری فق در آن طول موجها انجام مـیشـود و بـه ایـن ترتيـب
زمان كمتری صرف میگردد [ .]12، 13به دليل امكان تغيير پرتوهای
فرابنفش منب نوری مورد استفاده ،معمونً اندازهگيری رنگی نمونههای
حاوی سفيدكننده نوری با خ ا همراه است .درک این تغييرات ممكن
است در ارزیابیهای چشمی محسوس نباشد ولی نتایج اندازهگيریهای
دستگاهی را با خ ا همراه می سازد .عالوه بر اینكه ميزان برانگيختگـی
نمونه در زیر روشناییهای مختلف متفاوت است ،نتایج حاصل از تكرار
قرار دادن نمونه دارای سفيدكننده نوری زیر منب نـوری یكسـان هـب
اختالف داشته و این موضوع به دليل تفاوت در ميزان تحریی نمونههـا
گزارش شده است [ .]14در آزمایشی كـه روی سـه نـوع كاغـذ دارای
عامل سفيدكننده نوری یكسان ،زیر دو منب روشـنایی  LEDو نمـ
فلورسنتی انجام شد ،به دليل تفاوت در ميـزان برانگيختگـی ،سـفيدی
درک شده از نمونهها متغير بود .همننين در اندازهگيـریهـای انجـام
شده ،تحت روشنایی  LEDدارای پرتو فرابنفش نزدیی ،ميزان تهرنـگ
آبی درک شده ،نسبت به روشنایی نم فلورسنتی كاهش یافت [.]15
برای تنظيب مقدار پرتوهـای فـرابنفش حاصـل از منبـ نـوری ،دو راه
متداول ،استفاده از فيلتر و كنترل عـددی  UVاسـت .اسـتفاده از هـر
روش باید با نوع زیرآیند مورد استفاده نظير تفلون ،منسوج و یـا كاغـذ
هماهنگی داشته باشد و متناسب با استانداردهایی كه بـرای هـر كـدام
موجود است ،باشد .در هر دو روش ،نتایج خوبی برای كاليبراسيون بـه
دست میآید ،اگرچه بـه نظـر مـیرسـد كـه اسـتفاده از روش عـددی
آسانتر باشد [.]16
برای اندازهگيری خواص نوری نمونه چاپ شده روی كاغـذ سـفيد
1
دارای سفيدكننده نوری ،میتوان از روش استاندارد فلورسنت مجازی
استفاده كرد .در این روش كه اخيرا مورد استفاده قرار میگيرد به جای
استفاده از نمونه حقيقی ،از نمونه تقریبا یكسان یـا نزدیـی بـه نمونـه
اصلی ،به صورت مجازی استفاده میشـود و بـا تـابش دو روشـنایی بـا
شدت توزی متفاوت از یكدیگر ،ميزان انعكـاس طيفـی نمونـههـا و در
نهایت خواص نوری نمونهها اندازهگيری میگردد .در انـدازهگيـری بـه
صورت مجازی ،از دو روش ارتودكس و ابریج استفاده میشود .در روش
ابریج ،خصوصيات كاغذ سفيد دارای سفيدكننده نوری تجزیه و تحليل
شده و اطالعات ،ذخيره میشود و بعد از اینكـه كاليبراسـيون دسـتگاه
متناسب با حساسيت طيفـی نمونـه تنظـيب شـد ،بـا بـهكـارگيری دو
روشنایی با شدت توزی طيفـی متفـاوت انتقـال طيفـی مـوثر جـوهر
اندازهگيری میشود .در روش ارتودكس كه كـاربرد بيشـتری هـب دارد
ضریب انعكاسی زمينه به عنوان اطالعات اوليه نياز است و جوهر چاپ
شده روی كاغذ به عنوان محور كار در نظر گرفته میشـود .سـ س بـا
1- Virtual fluorescent standard (VFS) method
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توجه به خصوصيات انتقال طيفی جوهر و كاغـذ ،انتقـال طيفـی مـوثر
جوهر چاپ شده روی كاغذ ،تخمين زده میشود .این روش چون نيـاز
به تنظيب پرتوهـای فـرابنفش منبـ نـوری قبـل از آزمـایش نـدارد و
تنظيمات ،حين اندازهگيری به صورت خودكار انجـام مـیشـود ،بـرای
صرفهجویی در زمان بسيار موثر است .هر ماده چاپ شـده روی كاغـذ
سفيد حاوی سفيدكننده نوری ،بـدون در نظـر گـرفتن ماهيـت مـاده،
دارای برانگيختگی طيفی و مشخصات فلورسنتی مخصوصـی اسـت .در
حقيقت در اندازهگيـری فلورسـنت بـه صـورت مجـازی ،انـدازهگيـری
تحریی طيفی و مشخصات فلورسنتی كاغذ با فيلبهـای جـوهر چـاپ
شده روی آن ،انجام میشود [.]17
گاهیاوقات ،برای تشدید اثر سفيدی كاغذ ،از تباین هبزمان كمی
گرفته می شود .به این ترتيب كه كاغذ دارای عامل سـفيدكننده نـوری
روی زمينه تيره قرار میگيرد و چون محي  ،روی رنگ دریافتی ،تـثثير
دارد ،بنا به قانون رنگهای متضاد ،سبب سـفيدتر دیـده شـدن كاغـذ
میگردد .اندازهگيریهای مربوط به سفيدی را میتوان با كمـی مـدل
كيوبلكا -مانی انجام داد .نتایج نشان میدهـد كـه بـا افـزایش ميـزان
سفيدكننده نوری ،حداكثر انتشار نور ،در روی یی پـس زمينـه كـامال
تيره انجام میشود [ .]18غالبا فرمولهایی كـه بـرای سـنجش ميـزان
سفيدی ارائـه شـدهانـد ،بـرای نمونـههـای سـفيد كـاربرد دارنـد و در
اندازهگيری برای نمونههای رنگی دچار خ ا میشوند .در انـدازهگيـری
درصد سفيدی نمونههای رنگـی بـا اسـتفاده از فرمـول  ،CIEاخـتالف
زیادی ميان نتایج با ارزیابیهـای چشـمی مشـاهده مـیشـود .از نظـر
مشاهدهكنندگان ،نمونههایی كه دارای غنای رنگی خيلی كمی هستند،
دارای سفيدی مشابه به هب میباشند .البته ایـن اخـتالف بـرای همـه
فامها وجود ندارد .مثال ميزان سفيدی اندازهگيـری شـده بـرای نمونـه
رنگی قرمز ،با دید نا رین م ابقت دارد ولی رنگ آبی در نمونـههـا ،از
این گفته پيروی نمیكند [ .]19در تحقيق انجام شده برای سـه رنـگ
آبی ،قرمز و سياه كه به همراه درصدهای مختلف از سفيدكننده نوری،
به كاغذ اضافه شدهاند ،طبـق فرمـول  ،CIEبـا افـزایش ميـزان رنـگ،
سفيدی زیاد میشود .این در حالی است كه نتيجـه ارزیـابی چشـمی،
كاغذ را تيرهتر و در مواردی ،نزدیی به قرمز گـزارش مـیكنـد .نتـایج
اندازهگيری ميزان سفيدی ،طبق  GANZ ،CIEو  Hunterبا هب تفاوت
دارد .این موضوع شاید به دليل حساسيت زیاد محركـههـای Y ،Xو Z
در  CIEو  GANZباشـد .ایـن مسـثله نشـان مـیدهـد كـه بـا وجـود
فرمولهـای مختلـف بـرای انـدازهگيـری خـواص نـوری كاغـذ ،هنـوز
نق هایی وجود دارد كه برطرف شدن آنها ،تالش محققين را میطلبد
[ .]13البته م العات زیادی در راب ه با مـدلسـازی رفتـار فلورسـنتی
نمونه های رنگی چاپ شده ،روی كاغـذهای دارای عامـل سـفيدكننده
نوری انجام شده است .تمركز اصلی ایـن م العـات روی ارتبـاط ميـان
طول موج تحریی و انتشار است [ .]20، 21در آزمایش انجـام گرفتـه
روی  4نمونه رنگی قرمز ،سبز ،زرد و آبی تحت روشناییهای مختلـف،
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تغييرات نمونهها ،از نظر رنگ ،روشنایی و خلـوص بررسـی شـده و بـه
هركدام ،عددی اختصاص مییابد [ .]22راب ههـای غيرخ ـی ،ميـزان
واقعی سفيدی را اندازهگيری میكنند در حالی كه راب ـه خ ـی ،CIE
سفيدی بانتری را از ميزان حقيقی ،گزارش میكند .در بررسی خواص
انعكاسی كاغذ سـفيد بـا راب ـه  CIEو مقایسـه آن بـا نتـایج ارزیـابی
مشاهدهكنندگان،رفتار نوری كاغذ ،مدلسازی شده است [.]23
همانطور كه قبال ذكر شد ،تغييرات هر جزء یـی سـامانه رنگـی
می تواند بر نتيجه و رنگ نهایی تثثيرگذار باشد .چن و همكارانش تاثير
حضور فلورسنت در یكسری كاغذ چاپ شده را بررسی نمودند .آنهـا از
دو گروه كاغذ حاوی و فاقد مواد فلورسنتی استفاده نمودند .نتایج آنهـا
نشان داد با تغيير محتوی  UVشرای اندازهگيری اختالف رنگ بزرگی
در حدود  3واحد از فرمول اختالف رنگ  CIELABحاصـل مـیگـردد
] .[13همننين در یكی از آزمایشهای انجام گرفتـه روی نمونـههـای
رنگی چاپ شده بر كاغذ سفيد دارای سفيد كننده نوری نتـایج نشـان
داد نمونههایی كه از خلوص كمتر و روشنایی بانتری برخوردارند دارای
اختالف رنگهای بزرگتری هستند زیرا دارای محتوی رنگی 1كمتـری
هستند كه خود منجر به كاهش مقـدار پوشـانندگی رنـگ روی كاغـذ
حاوی سفيد كننده است .به عالوه رنگهای روشنتر نيز به دليل ميزان
پوشانندگی كمتر ،سفيدتر نشان داده میشوند [ .]14به هرحال به نظر
می رسد حضور فلورسنس ،رفتار رنگی جوهر منتقل شده و چاپ شـده
بر س كاغذ را تحت تاثير قرار میدهد و این مسئله در مدیریت رنگ
در فرآیند چاپ انجام شده بسيار مهب میباشد.
در تحقيق حاضر به واس ه عدم تهيه نمونههای كاغـذ بـا ویژگـی
فلورسنتی متفاوت ،تالش گردید با تغيير شرای نورپردازی از اخـتالط
مناب نوری حاوی و فاقد پرتویهـای  UVاثـر فلورسـنتی كاغـذ روی
اهر رنگی نمونههایی با فـام مختلـف تعيـين و هرگونـه تغييـر رنـگ
احتمالی به كمی راب ههای مختلف اختالف رنگ بررسی شود.

بار دیگـر تحـت اختالطـی از منبـ روشـنایی  Aو پرتـو  UVدر محـدوده
 380-780نانومتر با هندسه اندازهگيری  45/0اندازهگيری شد .اسـتفاده از
منبــ نــوری  Aبــه دليــل نداشــتن پرتــو فــرابنفش فاقــد خاصــيت
تحرییكنندگی جزء فلورسنتی بوده و منب مناسبی بـرای تحقيـق اسـت.
شكل  3نحوه قرارگيری دستگاه اس كترورادیومتر نسبت به نمونـه را نشـان
میدهد.
س س بر اساس سامانه رنگی  CIELCHو با استفاده از نرم افزار ،زاویـه
فــام ،خلــوص و ميــزان روشــنایی هــر نمونــه تحــت روشــنایی D65و
مشاهدهكننده استاندارد  10 1964درجه) محاسبه شـد .مقـادیر اخـتالف
رنگ بين نمونه هـا بـا كمـی  3معادلـه اخـتالف رنـگ  ∆E*00 ،∆E*abو
 ∆E*CMCمحاسبه و نهایتا نتایج با یكدیگر مقایسه شدند .توضيحات بيشـتر
در خصوص راب ههای اختالف رنگ استفاده شـده در مرجـ ] [4گـزارش
شده است .دیگر عوامل تاثيرگذار در اندازهگيری مقدار فلورسـنتی كاغـذ از
قبيل نوع بافت و وزن كاغذ ،براقيت ،اهر رنگی ،عوامل مربـوط بـه جـوهر
چاپ وغيره ثابت نگهداشته شد .شكل  4منحنی توزی انرتی طيفی بهنجار
شده دو منب نوری استفاده شده  Aو  )UVرا نشان میدهد.

شکل  :2نمونههای استاندارد  24رنگی مكبث.

2ـ بخش تجربي
2ـ1ـ مواد
در این تحقيق ،از نمونههای استاندارد  24رنگـی مكبـث شـكل )2بـا
اسكنر مدل  V700-EPSON PERFECTIONبا بـزرگنمـایی 300dpi
تصویری تهيه و س س توس چاپگر مدل EPSON Inkjet Stylus P50
روی كاغذ عكاسی چاپ شد .مقادیر انعكـاس طيفـی همـه  24نمونـه
چاپ شده بروی كاغذ عكاسی به وسيله اس كترو رادیومتر كاليبره شده
مدل  Konica Minolta CS-2000اندازهگيری شد و نتایج آن از طریـق
نرمافزار  CS-slowگزارش گردید.
2ـ2ـ روش كار
مقادیر انعكاس طيفی هر نمونه از كارت رنگی ییبار تحت منب نوری  Aو

شکل  :3هندسه اندازهگيری نمونهها.

1-Chroma
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شکل  :4توزی انرتی طيفی بهنجار شده مناب نوری  Aو اختالطی از  Aو
 UVاستفاده شده.

3ـ نتايج و بحث
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شکل  :6مقادیر * Lبر حسب * Cنمونه ها شرای بدون .)UV

1.2
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)(Normalized

0.8
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شكل  ،5منحنی انعكـاس طيفـی بهنجـار شـده كاغـذ عكاسـی سـفيد
به عنوان نمونه سفيد مرج قبل از چاپ) در دو حالت حضور و عـدم
حضور پرتوهای  UVرا نشان میدهد .علت بهنجار كردن منحنیها بـه
حداكثر مقدارشان نمایش و مقایسـه بهتـر تغييـرات در یـی مقيـاس
یكسان بوده است.
از شكل  5مشخ است كه رفتار منحنی انعكاسـی بهنجـار شـده
نمونــه ســفيد نمونــه كاغــذ چــاپ نشــده) در حــالتی كــه تحریكــات
فلورسنتی وجود دارد كامال با نمونهای كه تحـت شـرای روشـنایی A
سنجش شده است كامالً متفاوت است .م مئنا مقدار بازتابش به شدت
تابش پرتوهای  UVمنب نوری بسيار وابسته است.

از طرفی برای چنين تركيباتی ،بيشترین مقدار انعكاس ثابت نبوده
و برخالف نمونههای فاقد فلورسنت با تهييجات مختلف تغيير میكنـد.
لذا كسب مقادیر بازتابش بانی  100درصد برای نمونههـایی همنـون
كاغذ استفاده شده در این تحقيق امـری بـدیهی مـیباشـد .مختصـات
نمونههای در هر دو حالت تحت روشنایی D65و مشاهدهكننـده 1964
 10درجه) در جدول  1گزارش شده است .شمارهگذاری انجام شده در
جدول  1م ابق چيدمان آنها در نمونه رنگی مكبث از شماره  1نمونـه
بان سمت چ تا  24نمونه پایين سمت راست میباشد.
شــكلهــای  6و  7چيــنش نمونــه هــا در فضــای  CIELCHدر دو
شرای به ترتيب بدون حضور  UVو در حضور  UVرا نشان میدهند.
نتایج شكلهای فوق نشان میدهند به واس ه حضور پرتوهای UV
در اندازه گيری ها كه عامل تحریی كننده برای واكنش جزء فلورسـنتی
كاغذ میباشد ،مقادیر روشنایی و خلوص نمونهها تغييـرات محسوسـی
داشتهاند .برای توضي واض تر ،تاثير حضـور پرتوهـای  UVبـر ميـزان
تغييرات هر سه كميت روشنایی ،خلوص و فام برای هـر  24نمونـه در
شكلهای  8تا  10به ترتيب رسب شده است.

A

شکل  :5منحنی انعكاس طيفی بهنجار شده كاغذ عكاسی استفاده شده قبل
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شکل  :7مقادیر * Lبر حسب * Cنمونه ها شرای حاوی .)UV

از چاپ در دو حالت تابش حاوی  UVو بدون .UV
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جدول  :1مختصات رنگی نمونههای چارت رنگی چاپ شده تحت روشنایی  D65و مشاهدهكننده استاندارد  10 1964درجه)
در دوحالت مختلف حاوی و فاقد پرتوهای .UV
نمونه

(شرايط بدون )UV
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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15
16
17
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(شرايط حاوی )UV

*

L

C

h

20.8985
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27.2279
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54.2389
32.6901
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شکل  :8تاثير حضور پرتوهای  UVبر ميزان تغييرات روشنایی.
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شکل  :10تاثر حضور پرتوهای  UVبر ميزان تغييرات زاویه فام.

A

شکل  :11طيف انعكاسی بهنجار شده برای نمونه  19از شرای بدون  UVتا
شرای حاوی.UV

نتایج حاصل از شكلهای  8تا 10همانگونه كه در بان اشاره شـد،
نشان می دهند كه با تغيير شرای روشنایی از منب نـوری  Aشـرای
فاقد )UVتا منب نوری  A+UVشرای حاوی  )UVمقادیر هر یی از
مختصات رنگی نمونه ها تغيير قابل توجهی مینماید .به نظر مـیرسـد
بيشترین تغييرات در زاویه فام و همننين كمترین ميزان تغييـرات در
روشنایی و بهویژه خلوص ،مربوط به نمونههای آكروماتيی نمونههـای
شماره  )24-19می باشد .در این ميان نمونه  19با بيشترین تغييـرات
خلوص ،مستثنی است .همننين نمونـههـای كروماتيـی نمونـههـای
شماره  )18-1با تغييرات فام كب ولی دارای اختالف خلوص و روشنایی
محسوسی هستند .به نظر می رسد ماهيت شيد آبـی جـزء فلورسـنتی
تحت شرای پرتو  UVدر تغيير هر یی از مولفهها بخصوص روشنایی و
خلوص تاثير بهسـزایی دارد .در جـدول  ،2نتـایج بـه دسـت آمـده در
شكلهای  8-10تحليل شده و مقادیر مربـوط بـه ميـانگين ،كمينـه و
بيشينه اختالفات عوامل در شرای مورد بحث محاسبه شده است.
جدول  :2تحليل آماری نتایج مربوط به شكلهای .8-10
ميانگين اختالفات

كمينه اختالفات

بيشينه اختالفات

*

0.118

-0.367

0.557

L

*

-1.141

-9.789

5.726

h0

12.041

-38.394

88.717

C

نتایج جدول  2نشان میدهند به واس ه حضور جزء فلورسنتی در
كاغذ ،به طور متوس مقدار روشنایی ،خلـوص و فـام بترتيـب ،0.118
 -1.141و  12.04واحــد تغييــر مــییابنــد .در بررســی اثــر پدیــده
فلورسنسی ،پرتوهای كلی در نظر گرفته میشود كه مجمـوع انعكـاس
واقعی نمونه و انعكاس فلورسـنتی اسـت .حضـور فلورسـنت ،خاصـيت
رنگی نمونه را تحت تاثير قرار داده و موجب انتقال پيی جذب به طول
مــوج بــانتر مــیشــود .نمونــه  19مربــوط بــه رنــگ ســفيد بــوده
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كه این اثر را واض تر نشان داده است .ان باق طيف انعكاسی نمونههـا،
درستی اندازهگيریها را برای  24نمونه رنگی نشان میدهـد .بـه طـور
مثال ،در شكل  11طيف انعكاسی بهنجار شده برای نمونه سفيد نمونه
شماره  )19نشان داده شده است.
در بررسی تغييرات خلوص نمونـههـا ،بيشـترین تغييـرات در ناحيـه
آكروماتيی و مربوط به نمونه سفيد میباشد .بيشترین تغييرات روشنایی
برای نمونههای محدوده طول موج رنگ آبـی ایجـاد شـده اسـت .چـون
هرچقدر از ميزان روشنایی كاسته شود ،محتوای رنگی افزایش مـییابـد،
بنابراین انتظار مـیرود كـه بيشـترین تغييـرات مربـوط بـه خلـوص ،در
محدوده طول موجهای سبز -قرمز اتفاق افتاده باشـد .درسـتی ایـن امـر
درشــكل  9و بــرای نمونــههــای 12 ،11 ،7 ،2و  16دیــده مــیشــود .در
نمونههای  15 ،14 ،9و  17كه در محدوده سبز -قرمـز قـرار دارنـد ،بـه
دليل تغييرات ناچيز در ميزان روشنایی ،اختالف زیـادی هـب در خلـوص
دیده نمیشود .نمونـههـای 2و  17بيشـترین تغييـرات زاویـه فـام را در
نمونههای كروماتيی دارند .در این نمونه ها چون فـام بـه دليـل حضـور
فلورسنت ،تقویت شده ميزان خلوص رنگها هب بانتر میرود .در جدول
 3اطالعات آماری مربوط به ميزان تغييرات زاویه فام ،روشنایی و خلوص
نمونهها از شرای بـدون پرتـو  UVتـا شـرای حـاوی  UVبـه تفكيـی
نمونههای كروماتيی و آكروماتيی گزارش شده است.
جدول  :3تحليل نتایج مربوط به شكلهای  8-10به تفكيی كروماتيی و
آكروماتيی.
تغييرات نمونههای
كروماتيك

تغييرات نمونههای
آكروماتيك

*L

*C

h

*L

*C

h0

كمينه

-0.37

-7.66

-38.39

0.072

-9.79

14.37

بيشينه

0.56

5.73

18.58

0.24

3.54

88.72

ميانگين

0.11

-1.25

1.10

0.16

-0.81

44.86
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عالمت گزارش شده صرفا فق جهـت تغييـرات را نشـان مـیدهـد.
نتایج جدول  3نشان میدهد كه به طور متوس بيشترین تغييرات زاویـه
فام برای نمونههای آكروماتيی حاصل شـده اسـت .بـا توجـه بـه اینكـه
تغييرات نمونههای آكروماتيی و كروماتيی تا انـدازهای بـا هـب متفـاوت
میباشند ،لذا مقادیر تغيير رنگ هر مجموعه با كمـی  3راب ـه اخـتالف
رنگ  ∆E*00 ،∆E*abو  ∆E*CMCنيز تعيين شد .نتـایج در جـدول  4در
دوحالت  UVحذف شده و  UVحفظ شده گزارش شده است.
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جدول  :4محاسبه مقدار تغيير رنگ حاصل شده در دوحالت  UVحذف و
حفظ شده.
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شکل  :12ميزان تغييرات اختالف رنگ نمونهها  )∆E*abبا مقادیر روشنایی
در دو حالت پرتو  UVحذف شده و حفظ شده.

كمينه

بيشينه

ميانگين

كمينه

بيشينه

ميانگين

∆E*00

5.08
4.20

14.56
11.50

9.32
7.26

5.09
1.89

9.97
7.53

7.43
4.070

12

∆E*CMC

4.46

13.75

8.79

2.53

13.28

4.65
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∆E*ab

16
14

نشريه علميـ پژوهشي علوم و فناوري رنگ ()1394

6
4
2
0
30

25

20

10

15

0

5

*C

شکل  :13ميزان تغييرات اختالف رنگ نمونهها  )∆E*abبا مقادیر خلوص در
دو حالت پرتو  UVحذف شده و حفظ شده.
16
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DE*ab

نتایج جدول  4نشان میدهد كه نوع فرمول اختالف رنگ انتخـاب
شده در بررسی تاثير كاغذ حاوی تركيبات فلورسـنتی بـر تغييـر رنـگ
نمونه ها برای هر دو مجموعه آكروماتيی و كروماتيی تـاثير بـهسـزایی
دارد .در این ميان كمترین مقدار اختالف رنگ برای هر دو مجموعـه از
راب ه  ∆E*00حاصل شده است .با دقت در مقادیر بـه دسـت آمـده در
جدول  4میتوان در مجموع نتيجه گرفت كـه در نتيجـه حضـور جـزء
فلورسنتی و تغيير در شرای روشنایی دید ،مقادیر اختالف رنگ بزرگی
حاصل میشود.
مقادیر اختالف رنگ  ∆E*abدر برابر مقـادیر روشـنایی ،خلـوص و
زاویه فام در شكلهای  12تا  14ترسيب شده است .فرمولهای اختالف
رنگ  ∆E*CMCو  ∆E*00جزو فرمولهای اختالف رنگ سـفارش شـده
عموماً برای ارزیابی اختالفهای كوچی تا متوس میباشند .بـا توجـه
به مقادیر به دست آمده برای اختالف رنگ  ∆E*abمقادیر بزرگتـر از
 )5برای بررسی شكلهای فوق از این راب ه اختالف رنگ استفاده شـد
[.]4
یكی از نتایج تقریبی به دست آمده شكلهای 12-14این است كه
نمونههای با روشنایی كمتر تيرهتر) و یا نمونههایی با كرومـای بيشـتر
وقتی در دو حالت بدون پرتـو  UVو بـا پرتـو  UVتحریـی و مقایسـه
می شوند به مقادیر اختالف رنـگ كمتـری منجـر مـیشـوند .بـه نظـر
میرسد نمونه هایی بـا روشـنایی بيشـتر و كرومـای كمتـر از خاصـيت
پوشانندگی كمتری بر روی كاغذ برخوردار باشند .لذا تاثير حضور جزء
فلورسنتی در كاغذ در شرای نورپردازی مختلف با اختالف رنگهـایی
بزرگتری نشان داده می شود .در خصوص تغييرات مقدار اختالف رنگ
با زاویه فام هب روند قابل پيشبينی مشاهده نمیشود.
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شکل  :14ميزان تغييرات اختالف رنگ نمونهها  )∆E*abبا مقادیر فام در دو
حالت پرتو  UVحذف شده و حفظ شده.

در یی جم بندی كلی میتوان گفت حضور ویژگی فلورسـنتی در
كاغذ در موارد زیادی منجر به تغيير مختصات رنگی نمونه چاپ شـده،
میگردد .با استفاده از روشهای ارائه شده در مـدلسـازی رنـگهـای
چاپ شده روی كاغذ دارای سفيدكننده نوری كه مبتنی بر اندازهگيری
نور در محدوده طول موج تحریی و انتشـار هسـتند مـیتـوان از ایـن
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تاثير فلورسنسي كاغذ بر تغيير رنگ نمونههاي چاپ شده با كمك چاپگر رنگي آزمايشگاهي

 بررسی تغيير رنگ نمونههای چاپ شـده بـر روی كاغـذ دارای،تحقيق
 نتایج نشان میدهند كـه.سفيدكننده نوری تحت تاثير فلورسنت است
، در صورتی كه نمونههای چـاپ شـده بـر آن،ویژگی فلورسنسی كاغذ
 اخـتالف، اندازهگيری شوندUV تحت شرای روشنایی حاوی پرتوهای
 همننـين تغييـرات حاصـل شـده بـرای.قابل توجهی را باعث میشود
نمونه های آكروماتيـی كـه از روشـنایی بـان و كرومـای پـایينی بهـره
 تغييرات، به عالوه در بيشتر موارد.می برند بزرگتر و محسوستر است
 از.مشاهده شده در جهت افزایش مختصات رنگی نمونـههـا مـیباشـد
آنجایی كه تحليل نتایج به شدت تاب راب ه اخـتالف رنـگ اسـت و بـا
 راب ـه،توجه به مقادیر بزرگ به دست آمده در اختالف رنگی نمونههـا
.∆ جهت بررسی تغييرات پيشنهاد شدE*ab اختالف رنگ

تحقيق در دوباره توليد رنگ روی زمينههای دارای عامـل سـفيدكننده
 اهميت توجه به موضـوع فـوق مـیتوانـد در بحـث.نوری استفاده كرد
 بـه.مدیریت رنگ سامانههای دوباره توليد رنگ مورد توجه واق گـردد
طوری كه عدم توجه به رفتار طيفی كاغذ مصرفی میتوانـد كـارآیی و
بازده سيستب مدیریت رنگ اجرا شده برای یـی مجموعـه مشـخ را
.تحت تاثير قرار دهد

ـ نتيجهگيری4
ویژگیهای كاغذ مورد استفاده در صنعت از عوامل مهـب دسـتيابی بـه
 بهدنیل مختلفی از جمله دستيابی بـه.كيفيت م لوب به شمار میرود
 از مـواد فلورسـنتی یـا، در كاغـذ مـورد مصـرف،یی سفيدی م لوب
 موضوع مـورد بررسـی در ایـن.سفيدكنندههای نوری استفاده میشود
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