راهنمای ابعاد جلد
ابعاد پشت و روی جلد
قطع کتاب چیست؟ .ابعاد نهایی کتاب نشان دهنده سایز پشت و روی جلد در فایل جلد پس از برش است .برای مثال
برای قطع وزیری  17در  24سایز نهایی هر سمت جلد 170در  240میلیمتر است .اما جلد باید از باال و پایین و جلوی
کتاب برش بخورد .برش از هر طرف را  5میلیمتر در نظر میگیریم .پس ابعاد جلد در طراحی  175در  250میلیمتر خواهد
بود.
نکته مهم :در نظر داشته باشید حاشیه امن جلد که نباید بریده شود همان  170در  240میلیمتر است .اما برای بهتر
است برای جلوگیری از خطای احتمالی برش نوشته ها و عالئم را در فاصله 10میلی متری از حاشیه برش (از هر سمت)
قرار ندهیم ( به تصویر صفحه بعد دقت کنید ) .

محاسبه عرض عطف
کتاب چند صفحه است ؟ منظور از تعداد صفحه تعداد صفحه فایل پی دی اف است نه شماره صفحه ها ،چون شماره
گذاری صفحات برخی کتابها از اولین صفحه شروع نمی شود.
ساده ترین روش برای محاسبه عرض عطف این است :
تعداد صفحات کتاب تقسیم بر  = 20عرض عطف ( به میلی متر )
البته فرمول دقیق تر محاسبه عرض عطف به شرح زیر است
اگر کاغذ  70گرمی است:
عرض عطف کتاب به میلیمتر = (تعداد صفحه) ضربدر ( )9تقسیم بر)(200
اگر کاغذ  80گرمی است:
عرض عطف کتاب به میلیمتر = (تعداد صفحه) ضربدر ( )10تقسیم بر)(200
طبیعتا ارتفاع عطف همان ارتفاع جلد است (در مثال باال  250میلیمتر).

ابعاد گسترده جلد
اما ابعاد فایل را چگونه انتخاب کنیم؟ عرض فایل برابر است با دو برابر عرض روی جلد باضافه عرض عطف .البته عرض
جلد همان اندازه باضافه برش را باید محاسبه کنید .بنابراین برای کتاب وزیری با عطف  20میلیمتر ،عرض فایل برابر 175
ضربدر  2باضافه  ،20مساوی  370میلیمتر می شود .ارتفاع فایل هم  250میلیمتر می شود که سایز جلد باضافه حاشیه
برش ها است.

