KALIBRERING AF UV-EKSPONERINGEN
TIL TEKNISK UDSTYR OG MATERIALER

Mellem eksponeringstid, intensitet og dosis
gælder den formel:

Når du én gang for alle har kalibreret din eksponeringsenhed/UV-lys til FP-pladen, er arbejdspro-

➽ tid x intensitet = (dosis : 10)

cessen og eksponeringstiden altid den samme,
dog under forudsætning af at du ikke ændrer på

Hvis vi ved en optimal eksponering af FP-pladen

dit tekniske set-up: lyskilde, afstand mellem lys-

kan måle den dosis lys, pladen skal have, kan

kilde, vakuumramme, transparent film, printer-

vi altid finde ud af, hvor længe den skal eks-

indstillinger osv. Det gør du imidlertid hver gang,

poneres, ved at måle UV-lysets intensitet. Til

du eksponerer pladen i solen, for her er lysinten-

det formål kan man bruge en UV-lysmåler. Hvis

siteten aldrig den samme. Den afhænger af årstid,

du placerer UV-lysmåleren under en UV-lampe,

tidspunkt på dagen, højde over jordens overflade,

nøjagtigt samme sted, som du normalt place-

om det er overskyet eller klart vejr osv. Alligevel er

rer FP-pladen, og tænder den, kan du aflæse

kvaliteten af solens stråler altid optimal.

lysintensiteten, tiden den er tændt og dosen
på denne måde: Tænd lyset og start lys-

Som i alle andre UV-eksponeringsenheder er

måleren, lad lyset være tændt den optimale

bølgelængden af UV-lyset fra solen altid 360

tid, f.eks. 150 sek. Sluk lyset, stop lysmålingen

nm, og det er jo den optimale bølgelængde for

og aflæs intensitet og dosis. Tiden var 150 sek.,

FP-plader. Intensiteten i lyset er imidlertid ikke

lysintensiteten viste 45 og dosis 6750. Nu ved

den samme på en overskyet dag som på en klar

du, at uanset hvilken UV-eksponeringsenhed i

solskinsdag. Derfor har vi ofte ingen ide om,

verden, du bruger til at eksponere dine plader,

hvor længe vi skal eksponere FP-pladen. Ekspo-

skal dit positiv altid belyses med en dosis på

neringstiden i sollys er aldrig den samme, fordi

6750, for at pladen bliver optimalt eksponeret

intensiteten i lyset aldrig er den samme. Mæng-

og er klar til ætsning.

den (dosen) af sollys, FP-pladen skal have for at
gengive motivet korrekt, er altid den samme. Det

Det gælder også i solen. Når du lægger pladen,

er den, vi finder, når vi kalibrerer vores udstyr.

der skal belyses under solen, placerer du din

Den fortæller os, at akvatinte-eksponeringen i

UV-lysmåler ved siden af i samme retning mod

en bestemt UV-eksponeringsenhed f.eks. altid

solen. Du aktiverer UV-lysmåleren nøjagtig på

skal være 3.30 min., og positivet altid skal eks-

samme tid, som du fjerner lysskjoldet over pla-

poneres 2.30 min.

den. Når dosen viser ca. 6.750, dækker du pladen
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til, og den er optimalt belyst. Det kan gå meget
hurtigt i klar sol og tage flere minutter, hvis der
kommer en sky for. Eksponeringstiden afhænger
af intensiteten, men det skal du ikke bekymre dig
om, du skal blot stoppe, når dosen er nået.

“SAFETY LIGHT”
Nu om stunder kan du arbejde sikkert og uden
risiko for at ødelægge den lysfølsomme FP-plade
under LED-lys mellem 2700 og 3000 kelvingrader
– og du kan tydeligt se, hvad du laver. Pladerne er
faktisk særdeles tolerante. Så længe de ikke eksponeres med UV-lys direkte eller indirekte, kan du
sagtens arbejde med åbne vinduer i dagslys. Er
du i tvivl, kan du altid måle mængden af UV-lys i
rummet med en UV-lysmåler (ill. 15).
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UV-lysmåler til
måling af eksponeringstid,
UV-lysintensitet og dosis.
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UV-lysmåling i solen.
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