
-A. R E P R O G R Á F I A  E L M É L E T I  É S  G Y A K O R L A T  K É R D É S E I

Előző számunkban már hirt adtunk arról, hogy a Deutsche  G e s e l  1— 

sc fiait für P ho tog ra ph ie  a II, Nemzetközi Reprográfiai Kongresszust 

1957. október 25-31 között tartja Kölnben.

A  Kongresszus elméleti és gyakorlati vonatkozású előadássorozatai a 

reprográfia fő területeivel foglalkoznak. A  tematikára vonatkozóan részletesebb 

képet a mellékelt program alapján nyerhetünk, melyet a rendezőbizottság előze

tes tájékoztatás céljából hozott nyilvánosságra. Reméljük, hogy ezzel is felhív
juk a hazai szakemberek figyelmét e terület fontos eseményére.

A. Tudományos előadássorozat

1. A  reprográfia elméleti alapjai. 2. Reprográfiai információelmélet. 3. A  jel 

és zaj szint fogalmának viszonya a reprográfiában. 4. Digitális jelek fotográfiai 

filmre való feljegyzésére szolgáló rendszer rácsrendszer alkalmazásával. 5. 

Holográfia. 6. Fényérzékeny másolórétegek osztályozása és ezek alkalmazása 

a reprográfiában. 7. Elektrosztatikus rögzitő eljárások. 8. Egv uj fotofélveze— 

tő a xerográfiában, 9. Cinkoxid—szilikon-gyanta réteg eiektrofotográfiai tulajdon

ságai. 10. Egyes cinkoxiddal abszorbeáló anyagok energiaszintjének értékeié— 

se* -A cinkoxid por foto elektromos jelenségeinek vizsgálata. 12. A  cink

oxid mikrokristályok fotoelektromos tulajdonságai és felületi állapota. 13. Ada

lékok a titandioxid ( Ti02) viselkedésére az Elektrofax- eljárásnál. 14. Króm- 

vegyületek fo* --elektromos és mágneses tulajdonságai. 15. Elektrosztatikus 

nyomóformák vizsgálata a sokszorositóiparban. ló. Elektrofényképezés. 17. 

Ezüsthalogén- eljárások. 18. Ezüsthalogén anyagok gyorskidolgozása, különös 

tekintettel a reprográfia követelményeire. 19. A  kép kihalványitása és az elő- 

megvilágitás hatása másolásnál. 20. Tartósság és foltképződés. 21. A  fotog

ráfiai tárgy jellege a Sabatier-jelenségen alapuló fedettségmérésnól. 22. Elekt—
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ronikus jelrögzités mikrofilmre. 23. Optika, fénytechnika. és készülékek* 24. A  

reprográfia, optikai prohlémái. 25. A  reprográfiában alkalmazott fényforrások. 

26. Antracénen alapuló gyanták az elektrofotográfiában. 27. Katódsugárcsővel 

működő rögzítő és feljegyző eljárások. 28. Katódsugárcsővel működő elektro- 

fotográfiai rögzítő élj ár ások. 29. Elektrolitikus eljárások. 30. Eljárások ezüst

halogén nélküli fényérzékeny rétegekkel. 31. Speciális hordozóanyagok alkal

mazása diazorétegeknéL. 32. Egy közelitő eljárás a relatív tengely sebesség 

meghatározásához a diazotipia anyagoknál. 33. Adhéziós ( tapadásos) fotopo- 

limereken alapuló sokszorositóeljárások. 34. Fotótárom anyagok reprográfiai 

alkalmazása. 35. Vesikularfotográfia. 36. Hőmásolás..

B» Alkalmazástechnikai előadás s oroz át

1* A  reprográfiai ipar helyzete az Egyesült Királyságban* 2. A  reprográfia 

helyzete a Szovjetunióban,, 3* A  mxkrofUmteehnika helyzete 'Távol- Keleten.

4. A  reprográfia helyzete az USA-bai% 5, Diazo-eljárások a reprográfiában,

6. Mérettartó diazoanyagok nagyfelületű másolatoknál a repülőgép ipar baa 7.

A  diazQÍiimek újabb alkalmazási területei: a/ diazofilmek; b/ vesieularfilmek*

A  diazoanyagok alkalmazása a grafika területén, 9, Ezüstsós eljárások*

10, Egy— és két—fiirciós eljárások, 11. Közvetlen pozitív eljárások ofszet cé

lokra. 12. Egy uj közvetlen másolófilm. 13. Ezüstsós ofszet nyomóformák*

14. Ofszet nyomólemez kamera^ érzékenységgel. 15. Mikromásiló eljárások.

16. A  mikromásolat dokumentumként való törvényes elismerésének helyzete és 

elismerése a közigazgatásban. 17. A  mikromásolat elismerése az USA-bán.

13, Mikrofilm és a műszaki rajz. 19. Műszaki rajz és mikrofilm szabványosí

tás, 20. Mjlcrofilm szabványok és mikrofilm elő Írások. 21, Mikrofilm alkalma

zása a bankokban. 22, Számítógép és mikrofilm. 23. A  mikrofilm és a mikro- 

íUmlap mint információhordozó. 24, Mikrofilmtároló és mikrofilm visszakereső 

rendszerek. 25, Mikrofilm a könyvtárban. 26. Elektrosztatikus eljárások. 27. 

A  xerográfiai eljárás uj alkalmazási területei. 28, A  cinkoxid eljárások uj al

kalmazási területei. 29. El ektrofoto gráfiai nyomóformák ofszet eljárásokhoz,

30. Reprográfia a technikailag fejlődő országokban.
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