
Análise MeasureColor G7 NPDC

O MeasureColor é a ferramenta de produção ideal para determinar se o seu processo de

impressão está em conformidade com as especi�cações da Idealliance G7. Inclui um conjunto de

ferramentas de análise G7 perfeitas para operadores de impressão e gerentes de qualidade.

Quando G7 é usado, as máquinas são calibradas para atender às especi�cações G7 (Curva de

densidade de impressão neutra (NPDC)). 

Isso geralmente é feito imprimindo grá�cos de teste especí�cos e usando curvas CTP para

compensar diferenças de cinza e tonalidade neutras.

Para veri�car se o seu processo de impressão ainda cumpre as especi�cações G7 durante a

produção, o 

Módulo MeasureColor ProcessControl inclui um conjunto de ferramentas orientadas ao usuário

que ajudam os operadores de impressão e os gerentes de qualidade a imprimir de acordo com as

especi�cações G7. O G7 pode ser ligado / desligado por trabalho de impressão inserido em

MeasureColor.

https://measurecolor.com/company/
https://measurecolor.com/support/
https://measurecolor.com/company/contact/
https://measurecolor.com/products/measurecolor/feature/g7/g7-overview/#main
https://measurecolor.com/products/measurecolor/feature/g7/g7-npdc/#main
https://measurecolor.com/products/measurecolor/feature/g7/g7-inkzone-balance-view/#main
https://measurecolor.com/


Visão geral
A nova seção G7 contém 2 visualizações / guias: a visão geral e a visão detalhada do NPDC. 

A visão geral é a primeira orientação do operador da impressora, pois mostra claramente a

qualidade de cada um dos elementos NPDC medidos para tinta preta e CMY individualmente. Os

usuários podem inspecionar rapidamente o desempenho das especi�cações do G7, pois o

MeasureColor indica claramente as correções, se necessário.

Além da Curva de densidade de impressão neutra (NPDC, G7 em escala de cinza), o MeasureColor

também mostra diferenças de cores para cores de processo e cores de superimposição

(direcionadas para G7), tudo em uma visão geral conveniente.

Se você deseja investigar mais detalhadamente, pode clicar em um patch selecionado para

visualizar seus detalhes ou alternar para a visualização NPDC para analisar a curva de densidade

de impressão neutra completa.

NPDC
A guia NPDC mostra o G7 NPDC em mais detalhes, incluindo todos os desvios e erros no delta-L

ponderado e no delta-Ch ponderado. 

A interface clara do MeasureColor facilita muito a compreensão de como você está imprimindo em

comparação com as especi�cações do G7 e onde corrigi-lo.

Zona de tinta Visualização de balanço de cinza
Nossa visualização Equilíbrio de cinza orientada para a zona de tinta muda automaticamente para

o modo G7 sempre que um trabalho G7 é medido. Agora, os operadores têm uma visão clara do

comportamento do equilíbrio de cinza e da tinta preta para tons médios medidos (Highlight

Range), os chamados patches HR-CMY e HR-K.

Visualização Gamut adaptada
Sempre que você executa um trabalho com base nas especi�cações do G7, a famosa exibição

Gamut do MeasureColor também se adapta. A seção TVI padrão agora está mostrando correções

tonais necessárias para tintas CMYK e cores exatas (não parte do G7). Os grá�cos do olho de boi

mostram claramente o desvio de cor dos patches de balanço de cinza medidos.

https://measurecolor.com/products/measurecolor/feature/g7/g7-gamut-view/#main
https://measurecolor.com/products/measurecolor/feature/g7/g7-hr-spot-view/#main
https://measurecolor.com/2018/03/01/measurecolor-18-1-packed-new-features/g7-grayfinder/#main


Visualização de detalhes do Spot adaptado
Ao analisar amostras de cores especí cas do G7, a visualização Spot normal também incorpora 

métricas do G7 como delta-L ponderado e delta-Ch ponderado. Um dos benefícios adicionais é que 

a tecnologia GrayFinder da MeasureColor mostra claramente a diferença para um perfeito 

equilíbrio de cinza neutro nas porcentagens CMY, assim como os operadores entendem melhor.

Informações básicas do G7
Você pode encontrar tudo o que sempre quis saber sobre o Idealliance G7 no Site da Idealliance 

G7.

http://connect.idealliance.org/g7/home

