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Abstract 
Miller Graphics Norrköping AB is a prepress company that, besides of conventional repro 
services, concentrates upon a production of Kliché plates and offset film. Concerning the 
company’s proofing system, including an Epson Stylus Pro 9600 printer, Miller Graphics had 
a desire regarding an evaluation of the system, in terms of quality parameters such as colour- 
and text reproduction. What are the actual limitations within the system and how could an 
understanding of the affecting parameters be used to improve the objective quality? Further-
more the company also had a request of comparing the printer’s capacity with newer products 
on the market. 
 
In order to define the different limitations regarding the proofing system’s existing reproduc-
tion abilities, an evaluation of the current calibration was performed. In relation to this the 
impact of different quality factors such as base linearizations, paper and simulation profiles, 
and colour management, where investigated. From this evaluation it could be established that 
the reproduction could be improved considerably, concerning affecting factors such as the 
calibration for each paper type and Pantone matching. Furthermore, the printer was compared 
with the two newer models Epson Stylus Pro 7800 and Epson Stylus Pro 9800, in terms of 
colour and text reproduction. In relation to this, it could be confirmed the print results from 
the newer units experienced a higher quality, particularly in colour reproduction.  
 
Concerning the optimisation of the current calibrations used by the company, three different 
independent simulation methods where applied. Using the Gretag MacBeth’s ColorPicker 
software, a model based on surface interpolation of the substrate’s colour gamut, and a simu-
lation model of the current paper profiles, suggestions of an optimising matching of the dif-
ferent spot colours could be brought out. Furthermore, affecting parameters of the text repro-
duction for the current paper profiles, such as print direction, where investigated. 
 
From an overarching understanding of the affecting factors in the context, a new calibration 
and paper profile where developed, adjusted for one of the paper types that are used within the 
company’s workflow. This new base linearization was mainly adjusted to broaden the colour 
gamut of the paper, and thereby possibly enhance the reproduction of spot colours. From an 
evaluation of printed material using the new calibration and paper profile, it could be estab-
lished that the quality in the reproduction of Pantone colours as well as text material, could be 
further improved. 
 
Finally, the relation between an increased print resolution and improved quality in text repro-
duction was investigated. In relation to this, a new calibration and paper profile where gener-
ated, in this case focusing on a higher resolution. From an evaluation of printed material gen-
erated with the new base linearization and paper profile, it could be confirmed that the quality 
could be improved, though at the expense of printout time.  
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Sammanfattning 
 

Miller Graphics Norrköpings AB är ett prepressföretag som, utöver konventionella reprotjäns-
ter, inriktar sig på framställning av Klichéplåtar samt offsetfilm. Vad beträffar det förprov-
tryckssystem som används inom företaget, innefattandes en storformatskrivare i form av en 
Epson Stylus Pro 9600, förekom ett önskemål av att utvärdera detta med avseende på aktuella 
kvalitetsparametrar som färg- och textåtergivning. Vilka begränsningar förekommer i sam-
band med systemet, samt hur kan den objektiva kvaliteten, utifrån en förståelse av inverkande 
parametrar i sammanhanget, eventuellt förbättras? Vidare förekom även ett önskemål om att 
jämföra kapaciteten för utskriftsenheten med nyare produkter på marknaden.  
 
I syftet att erhålla en övergripande bild av begränsningar i samband förprovtryckssystemets 
nuvarande återgivningsförmåga genomfördes inledningsvis en utvärdering av dess aktuella 
kalibrering. I samband med denna undersöktes inverkande kvalitetsparametrar i samman-
hanget som exempelvis baslinjäriseringar, pappers- och simuleringprofiler, samt färgstyrning. 
Utifrån denna utvärdering kunde konstateras att förprovtryckssystemet i flera fall kunde för-
bättras avsevärt med avseende på inverkande faktorer som exempelvis kalibreringar för re-
spektive papperstyp samt Pantonematchning. Vidare jämfördes utskriftsenheten även med de 
båda nyare modellerna Epson Stylus Pro 7800 samt Epson Stylus Pro 9800, framförallt i av-
seendet färgåtergivning samt reproduktionen av textmaterial. I samband med detta kunde fast-
ställas att resultaten för de nyare modellerna upplevde en avsevärt högre kvalitet, framförallt 
sett till färgreproduktion. 
 
Med hjälp av tre oberoende simuleringsmetoder kunde vidare undersökas hur färgstyrningen 
för dekorfärger kunde optimeras med avseende på företagets nuvarande systeminställningar. 
Med hjälp av programvaran ColorPicker, en modell innefattandes interpolation av färgom-
fångsytan för den aktuella pappersprofilen, samt en simuleringsmodell av den aktuella pap-
persprofilen, kunde förslag på optimala matchningar tas fram. Vidare undersöktes även hur 
faktorer som exempelvis utskriftsriktningen påverkade kvaliteten i samband med textåtergiv-
ning. 
 
Utifrån en övergripande förståelse av de inverkande parametrarna i sammanhanget togs vidare 
en ny kalibrering och pappersprofil fram, anpassad för ett av de två substrat som huvudsakli-
gen används inom produktionsflödet. Denna nyframtagna baslinjärisering och profil var hu-
vudsakligen anpassade för att vidga det teoretiska färgomfånget för pappret, och på så vis 
eventuellt förbättra återgivningen av dekorfärger. Utifrån en utvärdering av utskriftsmaterial 
genererat med den nyframtagna kalibreringen och profilen, kunde konstateras att kvaliteten 
kunde förbättras ytterligare, sett till såväl återgivningen av dekorfärger som reproduktionen av 
textmaterial. 
 
Avslutningsvis undersöktes även sambandet mellan en ökad utskriftsupplösning och en för-
bättrad kvalitet i samband med återgivningen av textmaterial. I enlighet med detta genererades 
ytterligare en baslinjärisering samt motsvarande pappersprofil, i detta fall huvudsakligen an-
passade för en ökad utskriftsupplösning. Utifrån en utvärdering av material genererat med den 
nyframtagna kalibreringen och profilen, kunde fastställas att kvaliteten kunde förbättras avse-
värt, dock på bekostnad av utskriftstid.  
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Förord 
 

Följande projektrapport utgör slutresultatet av det examensarbete som jag genomfört i sam-
band med mina studier på Medieteknikprogrammet, 180 poäng, på Linköpings Universitet. I 
samband med slutförandet av denna utvärdering skulle jag vilja framhålla ett stort tack till 
följande personer, som vilka bidragit med god hjälp under genomförandet av mitt examensar-
bete; 
 

Sasan Gooran, handledare och examinator 
Roger Nilsson, Miller Graphics Norrköping 
Hans Hjort, Miller Graphics Sunne 
Mats Gustafsson, Fujifilm 
Ulf Bolmgren, Norrköpings Tryckerier 
Vassilis Papadopoulos, EFI Greece 
Alexey Gribunin, UNIT Color Technologies 

 
 
André Svensson, Norrköping 070123 
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1 Inledning 
Förprovtrycksprocessen är idag att betrakta som ett naturligt inslag inom grafisk produktion. I 
syftet att kvalitetssäkra ett originalmaterial som förberetts för tryck i ett tidigt skede, kan den 
rent kostnads- och resursmässiga aspekten av prepressarbetet optimeras väl. Genom att vidare 
erhålla en god kännedom av inverkande parametrar för vad som i själva verket definierar en 
hög kvalitet, kan arbetet förbättras ytterligare. 
 

1.1 Bakgrund 
Reproföretaget Miller Graphics Norrköping AB hade under en tid varit aningen missnöjda 
med prestandan för dess förprovtrycksskrivare, en Epson Stylus Pro 9600, framförallt med 
avseende på återgivningen av dekorfärger och negativtext. Företaget hade bland annat upp-
täckt att ett antal Pantonekulörer ej återgetts optimalt med avseende på färgdifferens, och var i 
samband med detta angelägna om att undersöka de bakomliggande orsakerna till begräsning-
arna i reproduktionen. Vidare ansåg företaget även att återgivningen av textmaterial framför-
allt för mindre punktstorlekar lämnade en hel del att önska. Kan man i samband med en 
grundläggande utvärdering av företagets befintliga förprovtryckssystem finna en förklaring, 
alternativt en lösning till ovanstående problem? 
 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med detta examensarbete var att utvärdera företagets befintliga för-
provtryckssystem, innefattandes utskriftsenheten Epson Stylus Pro 9600, samt undersöka hur 
den objektiva kvaliteten i samband med detta kan förbättras. Vilken kvalitet håller egentligen 
provtrycken i förhållande till resultat från övriga aktörer på marknaden och hur kan denna 
eventuellt förbättras? Hur påverkar inverkande faktorer som exempelvis profiler, bläck, sub-
strat, etcetera, den objektiva kvaliteten framförallt med avseende på färgåtergivning och re-
produktionen av textmaterial? 
 

1.3 Metod 
Utvärderingsarbetet kan delas in fem övergripande områden. Inledningsvis utfördes en så kal-
lad förstudieanalys, under vilken den bakomliggande teorin för de aktuella ämnesområdena 
behandlades. Förstudiefasen följdes sedan av en utvärderingsprocess av Miller Graphics 
Norrköping AB:s nuvarande provtryckssystem, under vilken provmaterial reproducerat med 
företagets nuvarande systemkalibrering utvärderades. Utifrån denna studie kunde vidare be-
gränsningar och möjligheter för det nuvarande förprovtryckssystemet definieras. 
 
Som avslutande moment undersöktes även huruvida förbättringar i systemet kunde uppnås i 
samband med framtagandet av en ny baslinjärisering och pappersprofil. I ett första fall under-
söktes hur färgåtergivningen påverkades i samband med framtagandet av en kalibrering samt 
pappersprofil, anpassade för att vidga systemets färgomfång. I det andra fallet undersöktes hur 
återgivningen av textmaterial påverkades i samband med framtagandet av kalibrering samt 
pappersprofil, anpassade för en högre utskriftsupplösning. 
 

1.4 Avgränsningar 
I samband med aktuellt utvärderingsarbete har avgränsningar gjorts med avseende på en rad 
faktorer inom företagets förprovtryckssystem. Inledningsvis valdes att fokusera projektarbetet 
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uteslutande på utskriftsenheten Epson Stylus Pro 9600, med de två tillhörande papperstyperna 
IPP-SG230 samt IPP-G200. Angående återgivningen av dekorfärger har undersökningen vi-
dare begränsats till följande fem kulörer som vilka företaget ursprungligen upplevde som in-
tressanta i sammanhanget; 
 

PANTONE Reflex Blue CVC 
PANTONE Green CVC 
PANTONE 109 CVC 
PANTONE 116 CVC 
PANTONE Purple CVC 

 
Vad beträffar utvärderingsaspekten inkluderandes en jämförelse med nyare utskriftsenheter på 
marknaden, valdes att undersöka de båda modellerna Epson Stylus Pro 7800 samt Epson Sty-
lus Pro 9800. Vidare, baserat på rent resursmässiga begränsningar, genomfördes denna jämfö-
relse endast med avseende på semiblankt papper, utan några konkreta direktiv vad gäller de 
båda övriga utskriftsenheternas kalibreringar. 
 

1.5 Struktur och disposition 
Dispositionen för den aktuella rapporten följer i stora drag den övergripande metod som an-
vänds i samband med utvärderingsarbetet. Inledningsvis följer en kortfattad överblick av de 
teoretiska områden som tillämpats i samband med projektarbetet. Syftet med detta är att mate-
rialet skall utgöra en kunskapsmässig basis för de moment som genomföres i samband med 
kommande utvärderingsarbete. 
 
Som ett efterföljande område följer en utvärdering av företagets nuvarande förprovtryckssys-
tem, med fokus på framförallt färgåtergivning samt återgivningen av textmaterial. Syftet med 
denna avdelning är således att definiera eventuella begränsningar och möjligheter i samband 
med nuvarande systemkalibreringar, med avseende på ovanstående områden. 
 
Utvärderingsavdelningen följs sedan av en sektion behandlandes eventuella anpassningar av 
systemets nuvarande färg- och textåtergivning. Inom detta avsnitt tillämpades ett antal meto-
der i syftet att teoretiskt kunna optimera återgivningen av dekorfärger med hjälp av företagets 
nuvarande inställningar. Vidare undersöktes även eventuella förbättringar av den nuvarande 
textåtergivningen. 
 
Efterföljande två områden behandlar vidare försök till att genom framtagandet av en ny bas-
linjärisering och pappersprofil, förbättra systemet ytterligare med avseende på de två område-
na återgivning av dekorfärger samt textmaterial.  
 
Avslutningsvis följer en avdelning för slutsats och slutdiskussion samt förslag på framtida 
områden för undersökning.  
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2 Färg 
Färg är ett utav de mest framstående begreppen inom kvalitetsaspekten för förprovtryck. Men 
vad innebär egentligen konceptet ur ett mer perceptionellt och fysiskt perspektiv? 
 

2.1 Ögat och visuell perception 
Färg är i själva verket ett fiktivt begrepp som endast förekommer i människans medvetande. 
Utifrån en specifik ytas reflektion av ett infallande ljus, kan, med hjälp av det mänskliga ögats 
karaktäristik, en observatör urskilja ljusstrålar med olika våglängder. Människans visuella 
perception baseras på två typer av receptorer lokaliserade i vårt öga; tappar och stavar. Me-
dan de senare är känsliga för variationer ljusintensitet är det tapparna som används för att ur-
skilja färg av olika våglängdsintervall. Tapparna kan i sin tur delas in i tre övergripande typer, 
var och en känslig för ljus med korta (blåa), mellanlånga (gröna) samt långa (röda) vågläng-
der. Tillsammans möjliggör de att färger ur det så kallade synliga ljusspektrumet (se Figur 1), 
som sträcker sig från 380 till 730 nanometer kan uppfattas [8]. 
 

 
Figur 1 – Det synliga ljusspektrumet 

 
 
2.1.1 Illuminationsmodeller 
Vad beträffar visuell perception är det även av stor vikt att känna till även hur övriga externa 
faktorer som exempelvis belysningskällor påverkar den perceptuella uppfattningen av färg. En 
kulör som uppfattas på ett visst vis i en specifik belysning kan nämligen uppfattas helt annor-
lunda i en annan. Detta fenomen benämns vanligen som metameri, och är ett vanligt före-
kommande dilemma såväl i vardagslivet som inom den grafiska tryckbranschen [9]. 
 
Vid en undersökning av ljuskällans inverkan på den resulterande färgen, talas ofta om dess så 
kallade spektrala fördelning. Denna kan i sin tur härledas till Plancks så kallade Black body 
radiation theory, som, kortfattat uttryckt, skildrar sambandet för hur den spektrala fördelning-
en av strålningen för en uppvärmd kropp baseras på dess temperatur. Den resulterande strål-
ningen för respektive våglängd kan i sin tur härledas ur uttrycket; 
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I ovanstående uttryck utgör den spektrala koncentrationen uttryckt i Kelvin, som en funk-
tion av våglängden 

eM
λ , temperaturen T  i Kelvin, samt konstanterna och . Utifrån Plancks 

teorier kring värmens inverkan på den resulterande spektralfördelningen, har genom åren ut-
vecklats en rad standardiseringar vad beträffar just ljuskällan. De mest frekvent använda illu-
minationsmodellerna i sammanhanget benämns som A-, C- samt D-serien, och syftar till van-
ligt förekommande ljusförhållanden. Exempel på standardmodeller är glödlampsljus om 2850 
Kelvin (A), dagsljus om 6500 Kelvin (D65) samt den inom den grafiska industrin standardise-
rade modellen om 5000 Kelvin (D50) [10]. 

1c 2c
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Utöver ljuskällans inverkan på hur färg upplevs förekommer även andra välkända fenomen 
inom människans visuella perception, som exempelvis den så kallade kontrasteffekten. Denna 
innebär, kortfattat skildrat, att en viss färg kan upplevas annorlunda baserandes på vilken färg 
den omges av [8].  
 

2.2 Kolorimetri 
Kolorimetri kan beskrivas som den vetenskap som möjliggör att färger kan uttryckas i form 
av numeriska termer. Syftet med läran är således att kunna skildra kulörer ur ett direkt objek-
tivt perspektiv, något som i sin tur medför att skillnader och egenskaper kan uttryckas på ett 
mer representativt vis. Medan användandet av ett fåtal primärfärger gör det svårt att exakt och 
objektivt kunna definiera en viss kulör i diverse sammanhang, talas ofta istället om färgers så 
kallade kolorimetriska egenskaper. Dessa aningen mer intuitiva egenskaper (se Figur 2) ut-
görs i sin tur av de tre begreppen kulörton (eng. hue), färgmättnad (eng. saturation), samt 
ljushet (eng. lightness).  
 

 
Figur 2 - Kolorimetriska egenskaper 

 
Den första av ovanstående egenskaper, nämligen kulörtonen, syftar i själva verket till en färgs 
karaktäristiska namn, som exempelvis röd, grön, och kombinationen av dessa. När det i gene-
rella termer refereras till en viss färg är det således egentligen kulörtonen som åsyftas.  
 
Färgmättnad, å andra sidan, kan beskrivas som en specifik färgs renhet. Ju mindre andel svart 
och vitt en kulör innehåller, desto renare kan den antas vara. En mättad färg antas således ha 
en hög reflektionsstyrka i det specifika våglängdsintervallet, medan en omättad antas vara mer 
gråaktig och utspädd. 
 
Avslutningsvis användes även begreppet ljushet för att skildra hur ljus alternativt mörk en 
färg är. Noterbart i sammanhanget är det vanligtvis förekommer två olika typer av ljushet; den 
totala andelen reflekterat ljus (eng. brigthness), samt den relativa andelen reflekterat ljus (eng. 
lightness), för vilken ett objekts ljushet jämförs mot ett rent vitt objekt [5]. 
 

2.2 Färgåtergivning 
För att på ett godtyckligt vis kunna representera färg utan att behöva använda miljontals olika 
kulörer, tillämpas inom den grafiska industrin framförallt av två olika metoder för att återge 
färg; additiv samt subtraktiv färgblandning.  
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2.2.1 Additiva färgsystem 
Additiva färgblandningar är anpassade för situationer då det med hjälp av interna ljuskällor av 
olika färg önskas skapas nya kulörer. Principen, som vanligtvis innebär att ljus från de tre 
primärfärgerna röd, grön och blå adderas, används huvudsakligen inom elektronisk apparatur, 
som exempelvis för datorskärmar, projektorer samt TV-apparater.  
 
I och med det faktum att, likt namnet antyder på, den resulterande färgen regleras genom ljus 
läggs till, innebär en full intensitet i samtliga tre kanaler att vit färg uppnås (se Figur 3). Vida-
re, enligt ett dylikt resonemang, erhålles färgen svart genom att utesluta samtliga kanaler [5, 
9]. 

 
Figur 3 - Principen för additiv färgblandning 

 
 
2.2.2 Subtraktiva färgsystem 
Till skillnad från additiv färgblandning innebär en subtraktiv färgblandning användandet av 
en extern ljuskälla, som i sin tur filtreras med hjälp av de tre primärfärgerna cyan, magenta 
och gul. Beroende på hur de tre kanalerna blandats kommer färgen i olika spektralområden för 
det infallande ljuset att reflekteras respektive absorberas. På så viss innebär en total exklude-
ring av de tre primärfärgerna att den ursprungliga färgen för ytan, vit, reflekteras.  

 
Figur 4 - Principen för subtraktiv färgblandning 

 
Dock, även om en lika stor blandning av de tre kanalerna rent teoretiskt torde resultera i att 
färgen svart reflekteras (se Figur 4), finns det en rent praktiskt begränsning i form av tryck-
bläckets absorptionsförmåga. För att åtgärda detta inkluderar man således ofta även färgen 
svart i ett subtraktivt färgsystem [5, 7]. 
 

2.3 Färgsystem och färgrymder 
I syftet att kunna kommunicera och förmedla färg mellan olika typer av system har det ut-
vecklats en rad olika modeller genom åren. De olika färgsystemen, som i sin tur är anpassade 
beroende på användningsområde, har vidare olika begränsningar i hur många färger som i 
själva verket kan återges (se avsnitt 2.5). 

 18



 
2.3.1 RGB 
Färgsystemet RGB är ett additivt färgblandningssystem som baseras på de tre primärfärgerna 
röd, grön och blå. Genom att använda sig av olika fördefinierade numeriska värden i interval-
let noll till 255, för de tre kanalerna, kan kulörer ur systemets färgrymd återskapas. 
 
Noterbart i sammanhanget är dock att RGB-systemet är så kallat enhetsberoende. Detta inne-
bär att en viss numerisk kombination av de tre kanalerna röd, grön och blå, ej nödvändigtvis 
resulterar i samma kulör på två olika enheter. Detta i sin tur kan härledas till hur olika appara-
turer hanterar inkommande färgsignaler olika beroende på kalibrering och övriga egenskaper 
(se avsnitt 3.1).  
 
 
2.3.2 CMYK 
CMYK, som är det vanligaste färgsystemet inom tryckbranschen, baseras på subtraktiv färg-
blandning där kulörer ur systemets färgrymd återskapas genom att kombinera de tre primär-
färgerna cyan, magenta och gul. Till skillnad från exempelvis RGB-systemet definieras olika 
färger i CMYK i form av täckningsgrader i procent, för respektive kanal. 
 
Som ett komplement till de tre primärfärgerna har, likt tidigare nämnt, även nyckelfärgen 
svart valts att inkluderas i modellen. Detta dels i syftet att åtgärda det tidigare omnämnda pro-
blemet i samband med återskapandet av just en ren svart färg, och dels för att minska den to-
tala åtgången av bläck.   
 
CMYK-systemet är, i likhet med RGB, en enhetsberoende färgrymd där den aktuella återgiv-
ningen baseras på en rad lokala faktorer som exempelvis bläcktyp och substrat. Således före-
kommer ej någon garanti för att en given färgkombination av de fyra så kallade processfär-
gerna cyan, magenta, gul och svart, kommer att resultera i exakt samma kulör för olika ut-
skriftsenheter. 
 
 
2.3.4 Pantone 
Inom grafisk produktion förekommer även så kallade dekorfärger som kan liknas vid fördefi-
nierade färgblandningar. Systemet, som även benämns som PMS (eng. Pantone Matching 
System), baseras i själva verket på nio grundfärger som i sin tur valts ut utifrån användbar-
hetsområde. De fördefinierade färgblandningarna har vidare, för överskådlighetens skull, de-
lats in i ett unikt nummersystem, ofta refererade till som så kallade Pantoneguider. Dessa 
Pantoneguider kan i sin tur delas in i ett antal bibliotek beroende på vilket substrat som skall 
användas samt vilken typ av dekorfärg som skall återges. Vanligt förekommande guider är 
exempelvis dekorfärger för bestruket respektive obestruket papper, samt pastell- och så kalla-
de metallicfärger [34]. 
 
I och med att PMS-systemet baseras på unika pigmentkombinationer av respektive delfärg, 
kan en avsevärt högre mättnad uppnås, än för exempelvis CMYK-system [7, 34]. Detta i sin 
tur medför ej sällan komplikationer då en viss dekorfärg avses att återges med hjälp av ett 
begränsat förprovtryckssystem. I detta fall skall således en tryckfärg som ej sällan ligger utan-
för utskriftsenhetens teoretiska färgomfång återges med ett antal processfärger, något som i 
sin tur utgör ett utav de vanligare problemen inom prepress idag.  
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2.3.5 CIEXYZ och CIELAB 
År 1931 grundlades den internationella belysningskommissionen Commission Internationale 
de I’Êclairage (CIE) i syftet att definiera en standardiserad modell för definiering av färg.  
CIE-modellen utvecklades ursprungligen utifrån ett antal vetenskapliga experiment, där den 
visuella perceptionen hos ett antal försöksdeltagare utvärderades. Utifrån dessa analyser fast-
ställdes vidare att den mänskliga färgperceptionen kan uttryckas i form av tre så kallade tris-
timulusvärden, som i sin tur kan liknas vid tre känslighetskurvor representerandes ögats ka-
raktäristik [3, 27]. I kombination med övriga inverkande faktorer som infallande samt reflek-
terad ljusvåglängd, kan färgen för en specifik yta numerisk uttryckas i form av tre parametrar; 
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I ovanstående formler utgör S(λ) den spektrala fördelningen för belysningskällan, R(λ) den 
spektrala fördelningen för ytans reflektion, k en skalningskonstant, samt (x ,y, z)( λ) ögats 
tristimulusfunktioner, ej sällan benämnda som ögats färgmatchningsfunktioner (se Figur 5) 
[4, 10]. 
 

 
 

Figur 5- Ögats tristimulusfunktioner 
 
Utifrån ovanstående tristimulusvärden kan även de så kallade kromaticitetsvärdena x och y 
definieras. Dessa båda entiteter utgör i sin tur, likt namnet antyder på, en representation av 
den kromatiska aspekten av ett givet färgomfång. Modellen, som såldes kan antas vara obero-
ende av ljushet, används vanligtvis för att plotta färgomfånget för en specifik enhet i två di-
mensioner med ett konstant tristimulusvärde för Y [9]; 
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Med hjälp av CIE-systemets tre parametrar kan färger således uttryckas i form av en tredi-
mensionell rymd, även benämnd som kulörrymden, där skillnaderna mellan olika färger ut-
görs av skillnaderna i rymdkoordinater. Ett initialt problem med CIE XYZ var dock att ögats 
perceptionella uppfattning av färgskillnader skiljde sig en aning beroende på var i rymden 
som förflyttningen genomfördes. Av denna anledning introducerades år 1976 CIELAB som en 
vidareutveckling av ovanstående system. Ögats uppfattning av en kulörmässig förändring 
skulle nu motsvara en lika stor värdemässig förflyttning, oavsett var i färgrymden man än 
befann sig.  
 
I CIELAB har de tidigare tristimulusvärdena ersatts med de tre parametrarna L*, a* och b*, 
där L* uttrycker ljushet (eng. lightness) samt a* och b* innehåller den kromatiska informatio-
nen om en färg, ordnad i form två axlar; blå till gul samt röd till grön. CIELAB-koordinaterna 
kan vidare uttryckas matematiskt enligt följande; 
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Till skillnad från tidigare behandlade färgmodeller är CIE-rymden enhetsoberoende, varför 
den ej sällan används i syftet att på ett objektivt vis kunna uttrycka en färg utifrån numeriska 
värden. Medan såväl RGB- som CMYK-värden är lokalt definierade för en specifik enhet, 
kan CIE-rymderna således användas oberoende av apparatur. Detta i sin tur har lett till att 
CIE-koordinaterna idag utgör en grundläggande bas för att objektivt kunna mäta skillnader i 
färg (se avsnitt 6.1) [3, 8, 27]. 
 

2.5 Färgomfång 
En utav de mest framstående kvalitetsparametrarna som förekommer inom färghantering be-
nämns som färgomfång (eng. color gamut). Begreppet syftar, likt namnet antyder på, till ett 
specifikt systems förmåga att reproducera färger. Ju fler färger som kan återges, desto högre 
färgomfång. 
 
En central fråga i sammanhanget är hur färgomfånget för ett givet system i själva verket skall 
definieras. För ett förprovtryckssystem härledes begreppet ej sällan som antalet färger som 
kan återges av en skrivare för en viss typ av papper. Således förekommer det en rad inverkan-
de parametrar i sammanhanget som exempelvis bläck, rastreringsmetod samt material och 
ytbehandling för papperssubstratet, som vilka samtliga påverkar just det färgintervall som kan 
återges.  
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En viktig aspekt i detta sammanhang är vidare detektionen av den yttre gränsen för en appara-
turs specifika färgomfång. Hur skiljer sig egentligen denna process mellan olika system och 
hur kan informationen användas för att styra färgåtergivningen på ett optimalt vis? Det finns, 
för detta ändamål, en rad olika metoder som i sin tur baseras på olika typer av system.  
 
I fallet med ett system som använder sig av konventionell fyrfärgshantering kan ett teoretiskt 
färgomfång definieras utifrån mätresultat från dess fulltonsåtergivningar i primär- samt se-
kundärfärger. Utifrån interpolation mellan dessa givna mätvärden kan sedan ett teoretiskt 
färgomfång definieras. En potentiell begränsning med detta tillvägagångssätt är dock att in-
verkande faktorer som exempelvis punktförstoring exkluderas i samband med den linjära in-
terpolation som utföres.  
 
Ytterligare ett vanligt tillvägagångssätt i syftet att definiera ett färgomfång innebär att en test-
karta, i sin tur innehållandes ett antal färgkombinationer lokaliserade inuti, utanför och på 
färgomfånget, skrivs ut och mäts upp. En fördel med denna metod är att den yttre gränsen 
definieras på ett mer representativt vis, där även punktförstoring inkluderats i modellen. Dock 
är det av stor vikt att ett oerhört stort antal färgrutor, så kallade färgpatchar, med varierande 
färgkombinationer användes för att ett representativt färgomfång skall kunna genereras [4, 
10]. 
 
Vidare förekommer även komplikationer i de fall då fler än fyra processfärger användes, var-
av övriga utgörs av så kallat lightbläck. Vad som dock kan utnyttjas i detta fall är att 
kombinationerna av samtliga fulltoner i normal- samt lightbläck undersökes i syftet att 
definiera ett teoretiskt maximerat färgomfång. Detta utföres vanligen genom att sambandet 
mellan en kulörkombinations spektralfördelning samt motsvarande XYZ-koordinater utnyttjas 
enligt följande; 
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I ovanstående fall utgör S(λ) återigen den spektrala fördelningen för belysningskällan medan  
)(λkombR  utgör den spektrala fördelningen för ytans reflektion av kombinationen mellan ett 

givet normal- och lightbläck. Vidare är k är en skalningskonstant samt (x ,y, x)( λ) ögats tris-
timulusfunktioner. Trots det faktum att en kombination av fulltoner i normal- och lightbläck 
sällan används praktiskt inom industrin, möjliggör principen en teoretisk maximering av om-
fånget i fråga [25]. 
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2.6 Densitet 
Ytterliggare ett kvalitetsbegrepp inom färghantering är densitet, som definieras som en ytas 
förmåga att absorbera ljus. Ty det faktum att en ökad absorption medför en högre densitet, 
används måttet ej sällan för att uttrycka hur mycket färg som använts för trycka en specifik 
yta. Ett generellt samband är således att en ökad densitet medför en högre mättnadsgrad, åt-
minstone till en viss gräns. I de fall där denna nivå överskrids kan det resulterande trycket slå 
igen och erhålla en sämre kontrast, varför det är av stor vikt att eftersträva de riktlinjer som 
utvecklats för det aktuella substratet i fråga (se avsnitt 6.2) [3, 7].  
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3 Färgseparation och färghantering 
Vad beträffar tryckanpassning utgör färgseparationen en väsentlig del av processen. Ponera 
exempelvis ett scenario innehållandes ett digitalt originalmaterial representerat med hjälp av 
RGB-systemet, som skall tryckas av ett förprovtryckssystem som i tur återger färg i termer av 
CMYK. Hur skall egentligen den rent färgmässiga konverteringen genomföras? I samband 
med det stora antal enheter som generellt sett ingår i ett grafiskt produktionsflöde förekommer 
ett övergripande behov av en standard för att säkra att färgåtergivningen bibehålls genom hela 
systemet.  
 
Färgseparationen utföres i själva verket med hjälp av algoritmer som beräknar hur de ur-
sprungliga färgerna skall återges i en ny färgrymd. Som tidigare nämnt användes huvudsakli-
gen enhetsberoende system som RGB och CMYK i samband med såväl prepressarbete som 
utskrift, varför en konvertering erfordras då ett material skickas mellan olika enheter. Färgse-
parationen som genomföres tar hänsyn till en rad inverkande faktorer som kan vara av bety-
delse vid konverteringen mellan olika enheter och färgsystem, som exempelvis färgrymder, 
substrat och rastreringsmetoder. 
 

3.1 Kalibrering 
Det inledande steget för ett välfungerande färghanteringssystem är en kalibrering, för förprov-
trycksskrivare ofta benämnd som linjärisering, av samtliga ingående apparater. Principen in-
nebär, kortfattat skildrat, att färgåtergivningen justeras för en specifik enhet till att överens-
stämma med givna riktvärden. Detta kan exempelvis innebära fastställandet av att en viss 
färgtäckning på skärmen verkligen resulterar i samma färgtäckning i tryck. Utöver åstad-
kommandet av en stabil utskriftsprocess har principen även som huvudsyfte att optimera re-
sultatet genom att använda en så hög andel av en enhets färgomfång som möjligt. 
 
En genomgående kalibrering av samtliga enheter som ingår i ett färghanteringssystem är såle-
des en förutsättning för ett konsekvent användande av kulörer. Noterbart i sammanhanget är 
även vikten av att ständigt uppdatera sina kalibreringar. Detta framförallt på grund av föränd-
ringar av yttre omständigheter som exempelvis belysning, byte av bläck, samt slitage på ma-
skinvaran [5, 10]. 
 

3.2 Karaktärisering 
Karaktäriseringsprocessen innefattar, utifrån uppmätning av hur en enhet reproducerar speci-
fika referensfärger, genererandet av en så kallad profil som uttrycker dess övergripande egen-
skaper. Denna profil ligger vidare till grund för justeringen av enhetens färgåtergivning för att 
anpassas till de givna referensvärdena. Genom att således jämföra det faktiskt uppmätta resul-
tatet med givna referensvärden, konstrueras en kompensationsmodell för den aktuella enheten 
i fråga [3, 4]. 
 

3.3 ICC-system 
International Color Consortium (ICC) är en specifikation för hur färghanteringssystem bör 
fungera samt en standard för hur färgprofiler bör designas för att medföra ett optimalt resultat. 
ICC-systemet kan delas in i tre övergripande områden, som vilka samtliga utgör nödvändiga 
element i samband med en övergripande färghantering [10, 33]; 
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- En enhetsberoende färgrymd, PCS (eng. Profile Connection Space), i syftet att kunna 

definiera relationen mellan de olika ingående färgsystemen i profilen 
- ICC-profiler 
- En färghanteringsmodul, CMM (eng. Color Management Module), i syftet att nume-

riskt kunna beräkna färgomvandlingen mellan olika apparater, baserandes på profil-
värdena 

 
Det övergripande flödet gällande hanteringen av ICC-profiler mellan en källenhet och en ut-
skriftsenhet kan således illustreras enligt följande modell, innefattandes ovanstående begrepp; 
 

 
Figur 6  - Ett övergripande ICC-system 

 
 
3.3.1 PCS 
En utav hörnstenarna i ett fungerande färghanteringssystem är användandet utav en oberoende 
referensfärgrymd. Olika apparaturer som använder sig av enhetsberoende färgrymder som 
exempelvis RGB och CMYK kommer, trots det faktum att de mottager en identisk insignal, ej 
att kunna simulera samma färgkulör. Utifrån detta resonemang är det således mer eller mindre 
en förutsättning att det i samband med överförandet av färg mellan två olika anordningar an-
vänds en enhetsoberoende färgrymd. 
 
Ponera exempelvis att produktionsflödet på ett företag använder sig av M stycken så kallade 
inputapparater, utgörandes av scanner, kamera, skärm, etcetera, samt stycken outputappa-
rater, exempelvis i form av förprovtrycksskrivare, skärm, tryckpress, etcetera. Om företaget i 
detta fall uteslöt ett användande av en enhetsoberoende färgrymd skulle 

N

NM stycken olika 
färgkonverteringar mellan apparaterna behöva definieras. Om företaget å andra sidan införde 
en enhetsberoende färgrymd för att definiera dessa överföringar, skulle endast stycken 
färgkonverteringar behöva definieras [21]. 

N⋅M

 
Som en apparatoberoende färgrymd används huvudsakligen de båda standardiserade systemen 
CIELAB samt CIEXYZ, med belysningskällan D50. 
 
 
3.3.2 ICC-profiler 
ICC-profiler är datafiler som används för att beskriva färgrymd samt styrkor och svagheter för 
en given enhet. Profilerna jämför exempelvis hur en apparat reproducerar specifika färger i 
förhållande till givna referenskulörer, ofta utgörandes av CIE-baserade färgkartor. Skillnaden 
mellan de reproducerade och de givna färgvärdena utgör vidare basen för hur ICC-profilen 
skall designas med dess motsvarande färgkompensation. Färgvärden som ej givna i färgkartan 
beräknas vanligen med hjälp av interpolation, som i sin tur utföres av profilens färghanter-
ingsmodul. 
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En ICC-profils innehåll kan vidare delas in i två övergripande områden; en så kallad Header 
samt en taggtabell, som vilka båda är nödvändiga för att systemets konverteringsprocess skall 
fungera. 
 
ICC-profilens Header syftar till att beskriva övergripande profilegenskaper som exempelvis 
filstorlek, fördefinierad kulörhanteringsmetod, enhetsoberoende färgrymd, samt vilken typ av 
apparatur som i själva verket avses i sammanhanget. Headern kan på så vis anses utgöra en 
övergripande beskrivning av vad profilen gör samt vilket syfte den är avsedd att användas för. 
 
Taggtabellen innehåller å andra sidan data för själva utförandeprocessen. Taggarna, som i sin 
tur kan delas in i kategorierna obligatoriska, valfria samt privata, innehåller information för 
hur systemets färghanteringsmodul skall gå till väga i samband med färgkonverteringar. Obli-
gatoriska taggar, som alltid bör ingå för att systemet överhuvudtaget skall kunna fungera, är 
exempelvis en profilbeskrivningstagg (eng. Profile description tag), vitpunktstagg (eng. Me-
dia white point tag), copyrighttagg, samt en tagg för systemets kromatiska adaption (eng. 
Chromatic adaption tag).  Vidare används ofta även en så kallad Gamuttagg, som in sin tur 
innehåller en beskrivning av systemets övergripande färgomfång. För kulörer som befinner 
sig innanför respektive utanför målenhetens färgomfång returneras värdena noll eller icke-noll 
[18]. 
 
Valfria taggar är exempel på definitioner som kan vara av speciellt intresse för processen, 
men som ej är direkt nödvändiga för att denna skall kunna utföras, medan så kallade privata 
taggar huvudsakligen syftar till att optimera en profil genom att använda tillverkarens egna 
inställningar [10]. 
 
I samband med färgkonverteringen använder ICC-profilen sig av fördefinierade så kallade 
Look up-tabeller (eng. Look Up Tables), LUT. Antalet tabeller som används i sammanhanget 
varierar huvudsakligen beroende på profilens typ. Inom ett grafiskt produktionsflöde före-
kommer vanligtvis så kallade källprofiler (eng. source profiles), som exempelvis scanner- och 
kameraprofiler, skärmprofiler (eng. monitor profiles), samt utmatningsprofiler (eng. output 
profiles), ofta använda för exempelvis skrivare. Beroende på om en konvertering skall utföras 
från en ursprunglig apparatrymd till en enhetsoberoende PCS (AToB), från PCS till en ur-
sprunglig apparatrymd (BToA), eller i båda riktningar, används en LUT för respektive ända-
mål.  
 
I samband med en övergripande färghantering används således källprofilerna huvudsakligen 
för att omvandla färger definierade med hjälp av en inputenhet, till en oberoende färgrymd, 
medan outputprofilerna huvudsakligen används för att konvertera dessa enhetsoberoende 
färgkoordinater till målenhetens aktuella färgrymd [12]. 
 
 
3.3.3 CMM 
Färghanteringsmodulen CMM, är en programvara som används för att beräkna färgomvand-
lingar mellan olika apparaturer som använder sig av ICC-profiler. Merparten av den grafiska 
industrins största aktörer utvecklar i dagsläget egna CMM-applikationer, i sin tur huvudsakli-
gen anpassade för företagets egna produktsortiment. Gemensamt för utvecklandet av dessa 
programvaror är dock att de eftersträvar ett antal generella principer [7]; 
 

- Samtliga neutrala gråtoner bör bevaras i samband med färgomvandlingen 
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- Kontrasten, det vill säga skillnaden mellan det högsta respektive lägsta färgvärdet, bör 
vara så hög som möjligt efter omvandlingen 

- Samtliga av de omvandlade färgerna bör kunna representeras av den aktuella appara-
ten, det vill säga ingå i dess färgrymd 

 
Vanligtvis används två olika modeller för att beskriva och hantera ICC-profiler. Den enklare 
varianten utav dessa båda benämns som Matrismodellen (eng. Matrix model), och innebär en 
transformering av indata till en oberoende färgrymd, med hjälp av en 3x3-matris. För varje 
inputkanal definieras en LUT, som i sin tur linjäriseras i form av en så kallad gammakorrek-
tion. Dessa värden multipliceras vidare med en matris för att transformeras till enhetsobero-
ende CIE-koordinater (se Figur 7). Matrismodellen används huvudsakligen för RGB- och 
gråskalesystem. 
 

 
 

Figur 7 - Matrismodellen 
 
Den andra modellen som används i sammanhanget, MTF (eng. Multi Tabulated Function), är 
aningen mer flexibel än ovanstående och används huvudsakligen för transformationer från en 
enhetsoberoende färgrymd till en specifik utmatningsenhets färgrymd. I detta fall utgår pro-
cessen således från en PCS, som efter en multiplicering med en 3x3-matris, likt i ovanstående 
fall, linjäriseras med hjälp av endimensionella Look up-tabeller. Dessa värden interpoleras 
sedan med hjälp av en tredimensionell interpolationstabell, även benämnd som CLUT, för att 
slutligen, återigen med hjälp av endimensionella Look up-tabeller, konverteras till enhetsbe-
roende färgvärden (se Figur 8). Syftet med användandet av en tredimensionell interpola-
tionsmodell är att undvika tidkrävande arbete i form av att behöva mäta och definiera samtliga 
färgkombinationer i systemet. Istället kan samtliga resulterande färger beräknas med hjälp av 
linjär interpolation, utan att förlora allt för mycket noggrannhet i informationen [10, 12]. 
 

 
 

Figur 8 – MTF-modellen 
 
I samband med de omvandlingar som utföres av systemets färghanteringsmodul kan dock en 
rad vanligare komplikationer uppstå som bör tas i beaktande. Exempelvis ljusare färger tende-
rar att mattas ut en aning, alternativt blandas ihop, som ett resultat av färghanteringsmodulens 
strävan efter att skapa ett maximalt tonomfång. Vidare kan även färger som befinner sig på 
gränsen av färgomfånget, och samtidigt täcker större ytor, tappa en aning i nyans i samband 
med färgomvandlingen [7]. 
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Ett utav de mest frekvent förekommande problemen finner vi dock i samband med att mättade 
färger som ligger utanför en apparats färgrymd måste flyttas för att kunna reproduceras av det 
nya systemet. Färghanteringsmodulen använder sig vanligen av fyra olika metoder för utföra 
denna form av mappning, var och en med olika definierade tillämpningsområden; 
 
Den första utav dessa principer benämns ofta som perceptuell omvandling, som, kortfattat 
skildrat, innebär att det relativa avståndet mellan olika färger bevaras. På grund av att det 
mänskliga ögat är mer känsligt för skillnader mellan två intilliggande färger än för värdet av 
en isolerad färg, kan principen vidare komma att innebära att även färger som redan befinner 
sig inom apparaturens färgrymd flyttas. 
 
Ytterligare en princip som tillämpas i sammanhanget är så kallad absolut omvandling. Denna 
metod, som innebär att endast kulörer som ligger utanför färgomfånget flyttas, används hu-
vudsakligen i de fall då det är önskvärt att färger reproduceras så noggrant som möjligt, ex-
empelvis inom förprovtryckssystem. 
 
Vidare tillämpas även så kallad relativ omvandling som, likt namnet antyder på, innebär att 
avståndet mellan de olika färgerna bevaras i samband med omvandlingen. Dock eftersträvas i 
detta fall, till skillnad från exempelvis perceptuell omvandling, även ett bevarande av ljushe-
ten för färgerna som tidigare befann sig utanför apparaturens färgomfång. 
 
Avslutningsvis tillämpas ofta även mättad omvandling, för vilken ett bevarande av en så hög 
mättnad som möjligt i samband med färgomvandlingen eftersträvas. Medan det relativa av-
ståndet mellan färgerna kan variera avses således respektive färgs ursprungliga mättnad att 
bibehållas [8, 11, 24]. 
 

3.4 Gråbalansstyrning och akromatik 
Ur ett rent teoretiskt perspektiv skulle tryckning med en lika stor andel cyan, magenta respek-
tive gul, resultera i en neutral gråton. Dock, på grund av inverkande faktorer som exempelvis 
papprets egenskaper, punktförstoring och tryckfärger, överensstämmer detta ej med verklighe-
ten. I samband med detta används inom färghantering ofta av vad som benämns som gråba-
lansstyrning. För att försäkra att naturliga referenskulörer verkligen återges utan oönskade så 
kallade färgstick, utföres en anpassning av bilden där en neutral grå ton skapas med hjälp av 
aktuella processfärger. Trots det faktum att gråbalansstyrning naturligtvis skiljer sig en aning 
för olika system med olika substrat, är ett vanligt värde 40 procent cyan, 29 procent magenta 
och 30 procent gult. 
 
I samband med gråbalansstyrning utgör även den så kallade gråfärgsreduktionen (eng. Gray 
Component Replacement), GCR, en viktig del inom den färghantering som sker i samband 
med prepressarbetet. Begreppet, som även benämns som akromatik, syftar till att den gemen-
samma så kallade gråkomponenten för en given färgblandning i cyan, magenta och gul, ersätts 
med svart bläck. Ett övergripande syfte med GCR-hantering är att på så vis reducera den tota-
la färgmängden utan att den resulterande kulören påverkas.  
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Figur 9 - Fyra olika typer av GCR 
 
 
Det finns vidare olika typer av GCR, där respektive modell syftar till hur stor del av den totala 
gråkomponenten som skall ersättas (se Figur 9). För en hög GCR har svartkanalen en mer 
dominerande roll i återgivningen och en större del utav gråkomponenten ersätts. För en låg 
GCR, å andra sidan, ersätts en mindre del av gråkomponenten och den totala färgmängden 
blir således högre [3, 7]. 
 

3.5 Tonkomprimering 
Tonkomprimering, som är ytterligare en ack så väsentlig del av färghanteringen, används i de 
fall då en bild med ett lägre tonomfång än vad som ursprungligen var tillåtet skall återges i 
tryck. Detta kan exemplifieras då det i samband med återgivningen av ett originalmaterial på 
papper, som i sin tur har ett lägre tonomfång än den digitala motsvarigheten på en dataskärm, 
måste utföras en komprimering av tonomfånget [3].  
 
För på bästa vis kunna genomföra denna tonkomprimering användes ej sällan så kallade 
Gammakurvor, som beskriver just hur de ursprungliga gråtonerna skall återges i samband med 
reproduktionen. En linjär kurva innebär att reproduktionen av tonvärdena ej påverkas alls, 
medan olika lutningar innebär olika former av kompenseringar. Mätningar har visat att ett 
gammavärde, det vill säga lutningskoefficienten för kurvan, kring 1.8 på ett godtyckligt vis 
motsvarar ögats uppfattning av just toner. Vidare kan även konstateras att mörkare bilder of-
tast använder sig av ett högre gammavärde, medan ljusare använder sig av ett lägre [7]. 
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4 Apparatur för och vid mätning av färg 
För att kunna mäta färg inom den grafiska industrin används huvudsakligen någon av de två 
instrumenten spektrofotometer och densitometer. Gemensamt för bådadera av dessa apparatu-
rer är de utgör ett verktyg för att, utifrån uppmätt data, kunna optimera styrningen av tryck-
processen, ta fram ICC-profiler samt jämföra färger med varandra. 
 

4.1 Spektrofotometer 
En spektrofotometer används vanligen för att mäta mängden av den ljusenergi som reflekteras 
från en specifik yta. Denna så kallade reflektans, som mäts för olika intervall ur det synliga 
ljusspektrumet, kan vidare illustreras i form av en spektralkurva, alternativt omräknas till di-
rekta enhetsoberoende kolorimetriska värden [4]. 
 

4.2. Densitometer 
Densitometrar användes huvudsakligen i syftet att kunna undersöka hur stor andel av ett infal-
lande ljus som reflekteras från en yta. Utifrån ett logaritmiskt uttryck för detta samband erhål-
les ett densitetsvärde enligt följande; 
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I ovanstående ekvation utgör D den så kallade reflektionsdensiteten och R kvoten av det re-
flekterade och det infallande ljuset. 
 
De huvudsakliga tillämpningsområdena för mätning av densitet utgöres, utöver mätning av så 
kallade fulltonsdensiteter, av beräkning av färgmängd och punktförstoring. Dock gällande det 
förstnämnda är det av stor vikt att känna till att egenskaper som exempelvis pigmentstyrka 
och reflektans kan skilja sig väsentligt mellan olika typer av papperssubstrat, varför densitet ej 
bör betraktas som något definitivt värde i detta sammanhang [3] . 
 

4.3 Inverkande mätfaktorer 
Vid användandet av instrument för att mäta färg förekommer det en rad parametrar som vilka 
samtliga påverkar slutresultatet. Såväl instrumentets optiska geometri, ljuskällan, och eventu-
ella filter är samtliga faktorer som i allra högsta grad bör begrundas i samband med mätnings-
processen.  
 
Mätgeometri 
Ett vanligt förekommande begrepp, framförallt sett till spektrofotometriska mätningar, är den 
så kallade mätgeometrin. Begreppet syftar framförallt till hur avläsaren, en ljuskänslig foto-
cell, är placerad i förhållande till den belysta ytan. En vanlig modell för mätgeometri inom 
tryckbranschen är , alternativt , där den ljusregistrerande avläsaren placerats i 
45 graders vinkel i förhållande till ytan. 

°° 0/45 °° 45/0

 
Intressant i sammanhanget är även hur det reflekterade ljuset sprider sig beroende på papprets 
ytegenskaper. Exempelvis för -modellen så kommer merparten av det reflekterade 
ljuset de facto att lokaliseras utanför avläsarens mätområde. För oerhört blankt material kom-

°° 0/45
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mer den större delen av det reflekterade ljuset ej att nå detektorn, medan detta för matta och 
semimatta ytor å andra sidan påträffas i större utsträckning. 
 
Ytterligare en vanligt förekommande mätgeometrisk modell inom pappersindustrin, är . 
För denna modell belyses ett objekt med ett diffust ljus, där avläsaren är lokaliserad utan nå-
gon förskjutning alls i förhållande till ytans normal. En primär fördel med denna princip är att 
den fungerar som en godtycklig modell för verklighetens faktiska illuminationsförhållanden. 

°0/D

 
Avslutningsvis inverkar även den så kallade observationsvinkeln, det vill säga den vinkel som 
vilken betraktaren befinner sig i då observationen utföres. Som en standardisering för denna 
används vanligen, i enlighet med ISO 2846-1:1997,  betraktningsförhållandet 2 grader [4, 10]. 
 
Ljuskälla 
Något som är av stor vikt att ta hänsyn till vid användandet av en spektrofotometer är ljuskäl-
lan. En specifik färg kan, som bekant, uppfattas som helt annorlunda för två skiljda illumina-
tionsmodeller. På så vis bör den spektrala distributionen av ljuset i mätmodellerna definieras 
noggrant. För den grafiska branschen är tidigare omnämnda D50 en vanligt förekommande 
beslysningsmodell [3].  
 
Ytterligare en inverkande faktor som ofta förekommer i sammanhanget är det så kallade spek-
trala mätområdet. Detta område bör motsvara det synliga ljusintervallet av 380 till 730 nano-
meter, för vilket ett antal avläsningspunkter, vanligtvis för var tionde nanometer, bör definie-
ras. 
 
Mätfilter 
Merparten av de spektrofotometrar och densitometrar som används på marknaden i dagsläget 
är utrustade med någon form av filter, som i sin tur påverkar systemets optiska egenskaper.  
 
Vanligt i sammanhanget är exempelvis så kallade polariserande filter som, likt namnet anty-
der på, avser att hantera polariserat reflekterat ljus. För densitometrar används bland annat 
polariserande filter i syftet att minimera eventuella differenser i densiteten för nycktryckta 
respektive torkade färgområden, som i normala fall kan variera stort. 
 
Ytterligare exempel på vanligt förekommande mätfilter är UV-filter. Denna typ absorberar 
ljus med våglängder under 400 nanometer, vilket i sin tur leder till att aktiveringen av eventu-
ella förekomster av så kallade Fluorescent Whitening Agents (FWA) uteblir. Vidare är även så 
kallade D65-filter vanliga, som anpassar den spektrala fördelningen av det reflekterade ljuset 
till att överensstämma bättre med illuminationsmodellen D65 [10]. 
 

 31



5 Digitala förprovtryckssystem 
Ett förprovtryckssystem har som huvudsyfte att dels säkerhetsställa den rent kvalitetsmässiga 
aspekten av ett prepressarbete, och dels att i viss utsträckning simulera det kommande tryckta 
resultatet. Vanligtvis skiljes mellan så kallade analoga och digitala förprovtryck, där det först-
nämnda innebär att man använder sig av filmer för att utvärdera kvaliteten. Digitala förprov-
tryck innebär å andra sidan, likt namnet vittnar om, att den digitala originalfilen skrivs ut på 
en högkvalitativ färgskrivare. 
 

5.1 Bläckstråleskrivare 
Inom digitala förprovtryckssystem används ofta så kallade bläckstråleskrivare (eng. inkjet), 
som använder en teknik som baseras på att laddade färgdroppar slungas mot ett papper. Med 
hjälp av ett färgmunstycke utgörandes av tusentals små hål, även definierade som nozzlar, 
som löper tvärs över ett inmatat papper färgläggs substratet rad efter rad. 
 
 
5.1.1 Tekniken 
Bläckstråleskrivare använder sig av två olika typer av tekniker i samband med utskrift; conti-
nious inkjet, samt ink-on-demand. I det förstnämnda fallet används en kontinuerlig stråle med 
droppar som skjuts mot ett papper. Med hjälp av ett elektriskt fält kan systemet vidare reglera 
exakt var på pappret som färgdropparna skall hamna. Tekniken har sina primära fördelar i 
form av att den kan använda sig av relativt små droppar, samt bibehålla en hög utskriftshas-
tighet. Som en potentiell nackdel å andra sidan bör nämnas att principen innebär en hög färg-
åtgång och på så vis kan betraktas som aningen dyr. Den senare utav de två huvudvarianterna, 
ink-on-demand, innebär å andra sidan att uppladdade droppar endast slungas mot de punkter 
på pappret som faktiskt skall tryckas. På så vis kan en avsevärt mindre färgåtgång uppnås.  
 
Den uppladdning av bläckdropparna som sker i samband med ink-on-demand-tekniken kan 
vanligtvis utföras med hjälp av två olika huvudprinciper. En teknik som används är värmeba-
serad uppladdning, som kortfattat uttryckt innebär att bläcket sprids utifrån snabba värmeför-
ändringar i skrivarhuvudet. Genom att under en oerhört kort tid höja temperaturen för bläcket 
skapas en bubbla som vidare exploderar i samband med de snabba tryckförändringarna som 
uppstått. Denna explosion utgör i sin tur själva spridningen av bläcket till substratet.  
 
Den andra metoden som förekommer baseras på en så kallad elektrostatisk uppladdning av 
bläcket. I detta fall regleras spridningen av dropparna med hjälp av elektriskt laddade fält, i 
sin tur placerade intill nozzlarna. Denna teknik, som ej sällan tillämpas i form av så kallad 
piezoelektrisk uppladdning, är för dagens storformatskrivare den vanligare modellen av de 
båda. En primär anledning till detta är att tekniken bland annat syftar till att minimera oöns-
kade färgdroppar i samband med utskriftsprocessen. Dessa så kallade satellitdroppar uppstår 
exempelvis i samband med termobaserad uppvärmning, som ett resultat av dess svårkontrolle-
rade explosioner (se Figur 10).  
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Figur 10 - Illustration över värmebaserad respektive piezoelektrisk teknik för uppladdning 

 
 
Under senare år har det även utvecklats en teknik innefattandes så kallade variabla droppstor-
lekar. Detta, som generellt sett medför en ökad detaljrikedom, innebär att droppstorlekarna 
som används kan anpassas utifrån vad som i själva verket skall återges [8, 11]. 
 
 
5.1.2 Bläckstråleskrivarens färger 
De processfärger som används i bläckstråleskrivare idag utgörs huvudsakligen av en bland-
ning av lösningsmedel och färgämnen. Medan lösningsmedlet vanligen utgöres av vatten, 
polyetenglykol, eller eventuellt en kombination av dessa båda, förekommer det framförallt två 
olika typer av färgämnen; rena pigment och lösliga färgämnen. En primär skillnad de båda 
typerna emellan är att pigmentbaserade färgämnen tenderar att i större utsträckning stanna på 
papprets yta, medan lösliga färgämnen har en ökad förmåga att i tränga in i det.  
 
Vanligt är även att det utöver de fyra primärfärgerna cyan, magenta, gul och svart, även an-
vänds så kallade lightbläck. Syftet med detta är framförallt att förbättra toningar, som med 
normalbläck generellt sett är svåra att styra för ett oerhört stort antal steg, samt att öka det 
övergripande färgomfånget [11].  
 
 
5.1.3 Bläckstråleskrivarens papper 
I syftet att åtgärda vanligt förekommande utskriftsproblem som exempelvis blödning, i sam-
band med vilken två ännu icke torkade färger flyter in i varandra, eftersträvas vanligen ett 
användande av papperstyper som absorberar färgsammansättningens lösningsmedel så snabbt 
som möjligt. Dock kan en allt för hög absorptionsgrad innebära att densiteten påverkas i nega-
tiv bemärkelse, samt att papprets ursprungliga dimensioner kan förändras. Därför är det av 
stor vikt att finna en balansgång dessa båda kvalitetsaspekter emellan [11]. 
 
 
5.1.4 Utskriftsriktningar 
Vid utskrifter med bläckstråleskrivare förekommer det vanligtvis även två olika typer av så 
kallade utskriftsriktningar; enkelriktad (eng. unidirectional) samt dubbelriktad (eng. bidirec-
tional). I det förstnämnda fallet arbetar skrivarhuvudet endast i en riktning, medan det för 
dubbelriktad princip skriver ut i två riktningar, exempelvis varannan rad från höger till vänster 
och varannan rad från vänster till höger. 
 
En väsentlig skillnad dessa båda typer emellan finnes i samband med den vertikala justeringen 
av skrivarhuvudet. För enkelriktad utskrift är denna justering påtagligt mer noggrann, vilket i 
sin tur resulterar i en ökad utskriftskvalitet. För dubbelriktad utskrift, å andra sidan, är den 
vertikala justeringen något sämre på grund av den snabbare pappersmatningen. I samband 
med detta innebär dock en dubbelriktad princip att utskriftstiden blir mindre än för enkelriktad 
[29, 30]. 
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5.2 Raster Image Processor (RIP) 
I syftet att på ett godtyckligt vis kunna hantera de dokument som skall skrivas i ett digitalt 
förprovtryckssystem erfordras en så kallad RIP. Denna, som är en förkortning av Raster Ima-
ge Processor, utgöres huvudsakligen av en programvara som består av två delkomponenter; 
en tolkare av Postscriptkod, och en rasterbildsprocessor. Det övergripande syftet med använ-
dandet av en RIP är omvandla de signaler som erhålles från exempelvis en dator, till tecken 
som kan skrivas ut av en förprovtrycksskrivare, alternativt en filmsättare. 
 
 
5.2.1 Postscript 
I samband med kommunikationen mellan dator och skrivare används idag ofta ett objektbase-
rat så kallat Postscriptspråk. I samband med detta, som kan liknas vid en metod för att tolka 
och exekvera specifik utskriftsinformation, ingår vanligtvis de tre filtyperna Postscriptfiler 
(PS), inkapslade Postscriptsfiler (EPS) samt Adobes portabla dokumentformat (PDF). Post-
script kan vidare kategoriseras enligt tre olika nivåer, i sin tur innehållandes olika metoder för 
att beskriva sidor. Medan nivå ett, som lanserades i mitten av 1980-talet, är ett relativt primi-
tivt sidbeskrivningsspråk som bland annat endast hanterar monokromatiska bilder, innehåller 
vidareutvecklingarna nivå två och nivå tre bland annat kulörhantering och stöd för transparen-
ta bilder och tredimensionell grafik [26].  
 
För att en skrivare skall kunna hantera Postscriptbaserad information erfordras vidare en så 
kallad PPD-fil (eng. Postscript Printer Description File), som i sin tur innehåller exekve-
ringskod för den aktuella skrivarens funktioner. PDD-filer kan således betraktas som fabrikat-
sanpassade, ty de även utgör en specifik beskrivning av en skrivare med dess möjligheter 
[13]. 
 
 
5.2.2 Rastrering 
Rastrering (eng. halftoning) är benämningen på den teknik som möjliggör att en kontinuerlig 
bild kan representeras i form av så kallade rasterpunkter, som i sin tur kan tryckas. Istället för 
att använda sig av, likt en dator, hundratusentals toner för att skildra övergångar, simuleras 
detta med hjälp av ett begränsat antal färger. Rent principiellt kan tekniken skildras enligt att 
en ursprunglig bild delas upp i mindre delar, där varje område utgörs av en så kallad raster-
punkt. Ju fler och ju mindre delar bilden delas upp i, desto högre kvalitet kan uppnås i sam-
band med återgivningen. Rasterpunkterna, som utgör grunden för ett så kallat raster, kan vida-
re antas vara organiserade i linjer. Ju tätare dessa linjer är lokaliserade i förhållande till var-
andra, ju högre är den så kallade rastertätheten för den rastrerade bilden. Rastertätheten, även 
benämnd som lpi, definieras vanligen som antal linjer per tum (eng. lines per inch). 
 
För förprovtryckssystem utföres rastreringen vanligen genom att de resulterande rasterpunk-
terna, det vill säga de punkter som skall tryckas på pappret, beräknas av skrivarens RIP. I 
denna representeras en rasterpunkt av en rastercell med ett antal så kallade exponeringspunk-
ter (eng. micro dots), som i sin tur är organiserade i ett rutmönster. Antalet exponeringspunk-
ter används ofta för att beskriva en specifik skrivares så kallade utskriftsupplösning, dpi, som 
definieras som antalet exponeringspunkter per tum (eng. dots per inch). Förutsatt att förprov-
tryckssystems rastertäthet samt utskriftsupplösning är känd, kan antalet reproducerbara gråni-
våer, det vill säga skrivarens tonomfång, definieras enligt [19]; 
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Vidare förekommer två olika huvudtyper av raster, amplitudmodulerade (AM) samt frek-
rensmodulerade (FM), som vilka båda syftar till olika typer av representationer av en raster-
punkt. Dock, under senare år, har det uppkommit en rad principer som bygger på vidareut-
vecklingar av dessa båda, i sin tur anpassade för olika typer av lösningar. Många bläckstråle-
skrivare använder sig idag exempelvis av en metod benämnd som flernivårastrering (eng. 
multi level halftoning). Denna princip, som förutsätter ett användande av så kallade variabla 
droppstorlekar, syftar till att öka antalet grånivåer per rastercell genom att variera den totala 
bläckmängden för respektive cell [11]. 
 
 
Amplitudmodulerad och frekvensmodulerad rastrering 
Amplitudmodulerad rastrering, eller konventionell rastrering som den ofta även benämns 
som, innebär att en bild representeras med hjälp av ett konstant antal rasterpunkter av variera-
de storlek. Genom att modifiera amplituden, det vill säga punktens yta, kan vidare ett specifikt 
antal grånivåer representeras (se Figur 11). AM-rastrering möjliggör i samband med sitt kon-
stanta antal punkter, en god återgivning av homogena ytor, medan principen fungerar sämre 
för detaljrika områden.  
 
Frekvensmodulerad rastrering innebär, till skillnad från ovanstående princip, att ett varierande 
antal rasterpunkter användes för att representera en bild. Vanligen definieras metoden i form 
av första och andra ordningens FM-raster, där det förstnämnda använder en konstant punkt-
storlek och ett varierande antal punkter (se Figur 11). Första ordningens FM-raster, även be-
nämnd som stokastiskt raster, är relativt vanligt för bläckstråleskrivare idag, där tekniken ej 
sällan tillämpas i kombination med halvtonstekniker.  
 
För ett andra ordningens FM-raster användes utöver ett varierande antal punkter även en vari-
erande punktstorlek. Det övergripande syftet med detta är att skapa en förbättrad jämnhet i 
samband med tryckprocessen [3, 19]. 
 
 

      
 

      
 

Figur 11- Två exponeringspunkter representerade med AM- respektive stokastiskt raster 
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Färgrastrering och rastervinklar 
Ovanstående skildring har framförallt kretsat kring representationen av grånivåer i samband 
med tryck. Men hur fungerar egentligen rastreringsprocessen då ett visst antal processfärger 
finns att tillgå? 
 
Rent intuitivt kan begreppet färgrastrering uppfattas som att ovanstående process återuppre-
pas, nu en gång för varje färgkanal. Det som dock bör inkluderas i sammanhanget är ett reso-
nemang kring hur ögat perceptuellt uppfattar färger och mönster. Det övergripande syftet med 
rastrering är, som bekant, att processen skall genomföras utan att betraktaren uppfattar någon 
skillnad mellan den resulterande bilden och dess original. Vad beträffar färgrastrering är det 
således av stor vikt att bland annat en hänsyn till det mänskliga ögats känslighet vad gäller 
vinklade mönster inkluderas i sammanhanget. Ögat är som mest känsligt för vinklar av  
och , samt mindre känsligt för diagonala vinklar av . Utifrån detta resonemang kan ett 
mer svårupptäckt raster således konstrueras genom att den färg med högst kontrastverkan mot 
pappret, nämligen svart, placeras i den vinkel som ögat är minst känslig för. Enligt samma 
princip kan vidare de två färger som ögat är näst mest känslig mot, cyan och magenta, place-
ras i - respektive  vinkelförskjutning. Slutligen bör den färg som ögat är minst känslig 
mot, gul, bevaras i -graders förskjutning [8]. 

°0
°90 °45

°15 °75
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5.3 Punktförstoring 
Punktförstoring är ett fenomen inom den grafiska industrin som innebär att den tryckta punk-
ten upplevs större, det vill säga mörkare, än i originalbilden. Således utgör detta område en 
ack så väsentlig del av ett förprovtryckssystem, då detta har som övergripande syfte att simu-
lera ett tryckt slutresultat. Hur omfattande kommer punktförstoringen att vara i samband med 
tryckprocessen och hur kan denna på bästa vis simuleras? 
 
 
5.3.1 Principer för punktförstoring 
Principen kan delas in i två olika huvudtyper; mekanisk samt optisk punktförstoring, där re-
spektive typ syftar till den faktiska orsaken till förekomsten av fenomenet. 
 
Mekanisk punktförstoring 
Mekanisk punktförstoring kan härledas till det faktum att en tryckpress ej fullt kan trycka en 
punkt med exakt samma dimensioner som i originalbilden. Inverkande faktorer som viskositet 
i färgen, tryck samt pappersdensitet leder till att punkterna, i generella termer, blir aningen 
större i slutresultatet än i originalet. 
 
Optisk punktförstoring 
Medan mekanisk punktförstoring kan härledas till tryckprocessen och dess ingående fysiska 
element, syftar optisk punktförstoring å andra sidan till hur ljusets spridning i pappret inverkar 
på hur betraktaren upplever punkternas storlek. Ponera att ett infallande ljus träffar pappers-
substratet i ett färglöst område. Av det ljus som nu reflekteras kommer en viss del att spridas i 
substratet och absorberas av närliggande rasterpunkter. Detta leder till att betraktaren upplever 
punkten som större, och således mörkare [3, 19]. 
 
 
5.3.2 Simulerings- och kompensationsmodeller 
Som tidigare nämnt utgör simuleringen av punktförstoringen i det tryckta slutresultatet en 
viktig del utav prepressarbetet. En vanligt förekommande modell i sammanhanget är Murray-
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Davies princip som innebär att man undersöker den resulterande reflektionen i termer av 
bläckets täckning a, samt reflektionsegenskaperna för fulltonsbläck, , respektive pappret 

; 
inkR

pR
 

pink RaRaR ⋅−+⋅= )1(  
 
Vid en studie av ovanstående uttryck kan vidare fastställas att de parametrar som inverkar i 
sambandet överensstämmer väl med motsvarande parametrar för de så kallade tristimulus-
funktionerna (se avsnitt 2.3.5 ). Således kan ovanstående uttryck utvecklas enligt; 
 

pink XaXaX ⋅−+⋅= )1(  

pink YaYaY ⋅−+⋅= )1(  

pink ZaZaZ ⋅−+⋅= )1(  
 
Noterbart är dock att Murray-Davies-kompensationen endast tar hänsyn till den mekaniska 
punktförstoringen i sammanhanget. För att finna en kompensationsmodell som gäller även i 
de fall där den optiska punktförstoringen ej är försumbar, vidareutvecklades modellen till att 
även innefatta en reglerbar parameter n. Denna parameter fastställs vanligtvis genom experi-
ment och har som huvudsyfte att utgöra just den optiska punktförstoringen i sammanhanget. 
Modellen, som introducerades av Yule-Nielsen kan således uttryckas enligt; 
 

n
p

n
ink

n RaRaR /1/1/1 )1( ⋅−+⋅=  
 
Med hjälp av ovanstående föreslagna modeller kan en uppmätning och beräkning genomföras 
av den resulterande punktförstoringen som skall kompenseras i samband med prepressarbetet. 
Ett vanligt tillvägagångssätt för detta ändamål är att använda så kallade punktförstoringskur-
vor. Dessa kurvor, som de facto kan illustreras på en rad olika vis, använder vanligen axelgra-
deringarna punktförstoring i procent kontra den kommenderade täckningen, respektive upp-
mätt täckning kontra kommenderad täckning (se Figur 12).  

 
Figur 12- Punktförstoring representerad i form av två olika diagram 

 
Punktförstoringskurvan erhålles rimligen genom att exempelvis Murray-Davies utnyttjas för 
att beräkna en uppmätt täckning utifrån data erhållen från experiment. Vidare kan den upp-
mätta täckningen nu plottas mot den kommenderade täckningen för att på ett godtyckligt vis 
kunna utvärdera punktförstoringen. Kurvan erbjuder ej endast en överblick av punktförsto-
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ringen för olika kommenderade täckningar, utan kan även bidra till att finna en lämplig kom-
pensationsmodell [19, 25]. 
 

5.4 Papper 
Valet av papper spelar en oerhört signifikant roll inom det grafiska tryckflödet. Faktorer som 
livslängd, kostnad, rastertäthet, bildkvalitet och tonomfång är inslag som samtliga bör be-
grundas vid beslutsfattandet av vilken papperstyp som skall användas. Vanligen kategoriseras 
substratet enligt bestruket och obestruket, samt matt eller glättat papper, som vilka samtliga 
syftar till hur papprets yta behandlats. 
 
Valet av papperstyp har vidare ett direkt samband med ett teoretiskt färgomfång. Med hjälp av 
ytbehandlingar som exempelvis syftar till att öka reflektansen, kan papprets återgivningsför-
måga förbättras avsevärt [10, 11]. 
 
 
5.4.1 Bestruket och obestruket papper 
En utav de vanligaste ytbehandlingarna för papper som används inom den grafiska industrin 
är bestrykning (eng. coating). Behandlingen innebär att ett tunt lager av bestrykningsmedel, 
ofta utgörandes av en blandning av bindemedel och pigment, läggs på papperet i syftet att 
jämna ut dess yta. På så vis förbättras dess optiska egenskaper, som i sin tur kan medföra en 
jämnare och snabbare färgupptagning samt att en högre rastertäthet kan användas. Bestryk-
ningen kan i sin tur delas in i olika typer beroende på i vilken omfattning pappret behandlats. 
Exempel på olika metoder som används är lätt-, medium- samt högbestrykning. För obestru-
ket papper är det för övrigt vanligt att andra åtgärder vidtas, som exempelvis ytlimning, i syf-
tet att stärka dess yta. 
 
 
5.4.2 Matt och glättat papper 
Två ytterligare behandlingsformer som är vanliga inom industrin är mattning och glättning. 
Mattning innebär att pappret ytbehandlats för att dels göra det jämnare, och dels för att redu-
cera dess reflektion. På så vis kan principen anses öka papprets läsbarhet, medan den direkta 
bildkvaliteten hamnar aningen i skymundan.  
 
Glättning, å andra sidan, är en efterbehandling som syftar till att öka papprets glans och på så 
vis dess reflektans. På detta vis kan vidare ett högre färgomfång och således en bildkvalitet än 
vad som ursprungligen var tillåtet uppnås. 
 

5.5 Vanliga problem och begränsningar 
Inom förprovtryckssystem uppstår det ofta en rad komplikationer som vilka samtliga kan rela-
teras till de begränsningar som förekommer i samband med tekniken. Trots det faktum att det 
idag är möjligt att åstadkomma provtryck som är oerhört överensstämmande med det slutliga 
tryckta resultatet, förekommer det alltid begränsningar i sammanhanget. 
 
Ett av de mest signifikanta problemen i samband med förprovtrycksprocessen finnes i sam-
band med de färger som används. Generellt sett skiljer sig det bläck som används i dagens 
bläckstråleskrivare väsentligt från de färger som används i den slutliga tryckprocessen, fram-
förallt med avseende på densitet. I de flesta fall möjliggör förprovtrycksskrivaren en avsevärt 
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högre densitet än vad som kan användas i tryck, vilket i sin tur kan medföra att det först-
nämnda möjliggör ett högre tonomfång än för slutprocessen. 
 
Digitala förprovtryckssystem använder vidare vanligtvis ej samma rastreringsteknik som den 
slutliga tryckprocessen. Detta blir ett påtagligt problem vid exempelvis simuleringar av Flexo-
tryck, då vanliga förekomster av Moirémönster blir omöjliga att upptäcka. Vidare förekom-
mer även en rad, om än mindre, ack så betydande komplikationer i samband med andra be-
gränsningar som exempelvis vid valet av papper samt simuleringen av punktförstoring. 
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6 Trycktekniska kvalitetsparametrar  
Efter att ha begrundat den bakomliggande teorin gällande färglära, färghantering och digitala 
provtryckssystem, torde det vara intressant att undersöka vilka trycktekniska kvalitetspara-
metrar som egentligen bidrar till det som till vardags benämns som ett bra provtryck. 
 
När man talar om objektiva kvalitetsmått inom grafisk produktion förekommer i själva verket 
en rad problematiseringar, som bör tas i beaktande. Vanliga komplikationer som kan uppstå är 
exempelvis att en metod som fungerar för en viss typ av bild, kanske inte fungerar för en an-
nan, att definitionen av ”bra” kvalitet kan variera mellan olika applikationer, samt att det kan 
förekomma önskemål som ej kan formuleras direkt med hjälp av objektiva kvalitetsmått. 
 
Dock förekommer det även ett antal generella grundkriterier som bör anses kunna gälla som 
just objektiva kvalitetsmått [4]; 
 

- Skillnaden mellan den rastrerade bilden och originalbilden bör vara så liten som möj-
ligt 

- Punkterna i den rastrerade bilden, framförallt i högdager och vita punkter i skuggparti-
er, bör vara placerade så homogent som möjligt 

- Färgreproduktionen bör vara så noggrann som möjligt 
- Textmaterial bör vara läsbart med en hög densitetskontrast mellan förgrund och bak-

grund 
 
Utöver ovanstående faktorer borde även tidigare behandlade områden som exempelvis gråba-
lans, akromati samt punktförstoring inkluderas i en kvalitetsmässig utvärdering av ett förprov-
tryckssystem.  
 

6.1 Färgdifferens 
En noggrannhet i färgåtergivning är en utav de mest betonade kvalitetsaspekterna inom gra-
fiska förprovtrycksystem. I samband med introducerandet av en enhetsoberoende färgrymd är 
det idag möjligt att kunna jämföra kulörer även mellan olika enheters färgrymder. För detta 
används vanligen någon av de modeller för beräkningen av färgdifferens som utvecklats av 
organisationen CIE. Medan det naturligtvis förekommer alternativa beräkningsmetoder på 
marknaden idag är det framförallt följande tre som erhållit ett starkt fotfäste; 
 
 
CIE 1976 
Skillnaden mellan två olika färger definierade i en enhetsoberoende färgrymd Lab, kan ut-
tryckas i form av färgdifferensen CIE 1976. Modellen, som även går under namnet *EΔ , be-
räknar färgdifferensen som ett euklidiskt avstånd mellan två givna kulörers koordinater i den 
tredimensionella färgrymden; 
 

( ) ( ) ( )2*2*2** baLE Δ+Δ+Δ=Δ  
 
 
CIE 1994 
Ovanstående modell har dock utvecklats genom åren, framförallt genom att anpassas till att 
utvärdera mindre färgskillnader inom den grafiska industrin. År 1995 introducerade CIE en ny 
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rekommendation för beräknandet av färgdifferens, CIE 1994, i samband med vilken ovanstå-
ende modell hade vidareutvecklats för att istället kunna uttryckas i termer av ljushet, kromati-
citet och mättnad; 
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I ovanstående formel utgör , och *LΔ *CΔ *HΔ , skillnaden i ljushet, kromaticitet respektive 
mättnad, för de båda jämförda kulörerna i fråga. RΔ utgör i formeln en så kallad interaktiv 
term mellan skillnaderna i kromaticitet och mättnad och kan uttryckas enligt; 
 

)( ** HCfRR T ΔΔ=Δ  
 
De tre termerna ,  och  utgör så kallade viktningsfunktioner av ljusheten, kromaticite-
ten och mättnaden och definieras beroende på var i den tredimensionella färgrymden som de 
båda kulörerna befinner sig. Vidare utgör även ,  och  så kallade parameterfaktorer, 
som definieras utifrån betraktningsegenskaper som exempelvis bakgrunder och separationer 
för de tre kulörparametrarna. Noterbart i sammanhanget är vidare att  är definierad som ett 
samt  som noll, för den slutliga modellen för CIE 1994. 
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Det övergripande syftet med utvecklingen av CIE 1994, fortsättningsvis refererad till som 

, är att på ett bättre vis kunna ta hänsyn till ögats övergripande egenskaper som exem-
pelvis att detta är känsligare för skillnader i ljusare toner än i mörkare. På så vis skall model-
len, utifrån användandet av så kallade viktnings och interaktionsparametrar, definiera 
färgdifferenserna utifrån vad som är av högst relevans i sammanhanget. 

*
94EΔ

 
CIE 2000 
Utöver ovanstående modell för beräknandet av en godtycklig färgdifferens mellan två kulörer, 
förekommer idag ytterligare en relativt etablerad modell som går under namnet CIE 2000.  
 
CIE 2000, fortsättningsvis refererad till som , är de facto en vidareutveckling av , 
för vilken den så kallade interaktiva termen  anpassats ytterligare. En ursprunglig kompli-
kation med  var att den beräknade färgdifferensen medförde ett relativt icke-
representativt resultat för kulörer i den blå regionen, samt för vissa specifika gråtoner. I syftet 
att åtgärda detta utvecklades således följande modell; 
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Medan ovanstående parametrar i stora drag syftar till samma egenskaper som i fallet med 

, skiljer sig beräknandet av dessa en aning (se bilaga A). Det övergripande syftet är 
dock, likt i ovanstående fall, att på ett bättre vis anpassa beräknandet av en färgdifferens ut-
ifrån ögats karaktäristik [22]. 

*
94EΔ
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6.2 Densitetsvärden 
Densitetsvärdena för återgivningen av fulltoner kan, som tidigare nämnts, betraktas som ett 
kvalitetsmått med avseende på framförallt mättnadsgrad. Dock förekommer som bekant en 
rad komplikationer i samband med en allt för hög densitet, med bland annat en försämrad 
kontrastverkan som en eventuell konsekvens. Således har det utvecklats en rad riktlinjer vad 
beträffar vilka rekommenderade densitetsvärden för en given papperstyp, som bör eftersträvas 
vid återgivandet av fulltoner (se Tabell 11) [6]. 
 

Cyan 1.6
Magenta 1.5
Gul 1.3
Svart 1.9

Riktvärden

 
 

Tabell 1 - Rekommenderade fulltonsdensiteter för bestruket papper 

 

6.3 Textåtergivning 
Vad beträffar återgivningen av textmaterial förekommer, som tidigare nämnt, övergripande 
riktlinjer i form av en god kontrastverkan i färgdensiteten mellan förgrund och bakgrund. 
Konturerna bör vidare vara så skarpa som möjligt utan några hålrum eller sprickor. Detta 
framförallt i syftet att öka läsbarheten.  
 
Angående negativtexter är det även av stor vikt att förebygga problem som exempelvis miss-
pass, det vill säga att färger som skall tryckas på varandra har förskjutits, i bakgrundsplattan. 
Detta kan exempelvis åtgärdas genom att endast en processfärg används för bakgrunden, samt 
genom att utnyttja tekniker som exempelvis ursparning och övertryck. För negativtext kan 
även problem uppstå i samband med att textmaterial av oerhört små fontstorlekar har en ten-
dens av att ”slå igen”, det vill säga att dess detaljer tunnas ut och försvinner, som ett resultat 
av en allt för hög färgmängd [4, 7].  
 

6.4 SWOP 
Specifications Web Offset Publications, SWOP, är en organisation som arbetar med att fast-
ställa kvalitetsspecifikationer för diverse arbetsflöden inom den grafiska industrin. Organisa-
tionens övergripande syfte är således att utforma riktlinjer för specifika system med definiera-
de förutsättningar, sett till kvalitet och prestanda. För diverse kända förprovtryckssystem har 
således rekommendationer gällande exempelvis densitet, relativ tryckkontrast och punktför-
storing, definierats [35]. 
 

6.5 Testformen 
I syftet att kunna utvärdera ovanstående skildrade trycktekniska kvalitetsparametrar användes 
vanligen så kallade testformer inom reproindustrin. Testformen är en digital testkarta som har 
som huvudsyfte att kontrollera en rad aspekter av förprovtryckssystemet, som exempelvis 
kalibrering, utskriftsupplösning, raster, punktstorlek, färgåtergivning samt gråbalans. 
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Testformen består huvudsakligen av två olika typer av element; syntetiskt datorgenererade 
bilder samt så kallade naturliga digitala bilder, som vilka båda avser att utvärdera olika 
aspekter av reproduktionen. 
 
Syntetiskt datorgenererade testbilder används huvudsakligen i testformen för att kunna utföra 
tekniska mätningar. Exempel på egenskaper som kan utvärderas i samband med detta är inter-
aktionen mellan bläck och papper, ej sällan i form av bläckspridning och flammighet, färg-
egenskaper, upplösning, densitet, etcetera. 
 
Naturliga digitala testbilder kan betraktas som en typ av komplement till ovanstående aningen 
begränsade antal syntetiska bilder. För att på ett godtyckligt vis kunna karaktärisera ett system 
fullt ut, användes även en rad digitala testbilder i syftet att kunna utvärdera egenskaper som ej 
kan simuleras med hjälp av syntetiska bilder. Exempel på inslag i detta sammanhang är detalj- 
och färgåtergivning för vissa specifika förutsättningar, samt tonreproduktionen för såväl låg- 
och högdager som för homogena ytor [3, 10]. 
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7 Miller Graphics nuvarande förprovtryckssystem 
Följande avsnitt avser att belysa Miller Graphics Norrköping AB:s nuvarande förprovtrycks-
system innefattandes utskriftsenheten Epson Stylus Pro 9600, framförallt med avseende på 
produktionsflöde och övergripande färgstyrning. 
 

7.1 Om företaget 
Miller Graphics Norrköping AB är ett prepressföretag som inriktar sig på så kallade repro-
tjänster. Detta innefattar bland annat de arbetsmoment som erfordras för att anpassa bild- och 
textmaterial för tryck, som exempelvis färgkorrigering, rastreringsinställningar och separatio-
ner. Utöver konventionella prepressaktiviteter utför man på företaget även Klichéframställ-
ning för Flexotryck samt utkörning av filmer för offsetplåt. 
 
 
7.1.1 Produktionsflöde för digitala förprovtryck 
Det produktionsflöde som man använder sig av för hanteringen av digitala förprovtryck kan 
liknas vid en övergripande köhantering. Respektive arbete som skall skrivas ut för korrektion 
och kvalitetskontroll skickas till en så kallad utskriftsserver, i sin tur beståendes av ett antal 
olika köer. Dessa köer är huvudsakligen indelade efter måltryckeri, och använder på så vis en 
hantering av utskriftsdokumentet som skiljer sig en del köerna emellan. Beroende på vilket 
måltryckeri ett specifikt dokument anpassats och konverterats för, hanteras detta av motsva-
rande utskriftskö.  Detta kan bland annat innebära att ett flöde som avser att simulera Flexo-
tryck skapas en blekt så kallad bakgrundsplatta under dokumentets tryckta innehåll, i syftet att 
återge ett obestruket pappersmaterial.  
 

7.2 Provtryckskrivaren 
Företaget använder sig, som tidigare nämnt, av en provtrycksskrivare av modellen Epson Sty-
lus Pro 9600. Denna enhet är en så kallad storformatskrivare som kan använda sig av pappers-
storlekar upp till 44 tum. Skrivarhuvudet är vidare av så kallad MicroPiezo-typ, en teknik  
utvecklad av Epson som bygger på elektrostatisk uppvärmning av bläckdropparna som skall 
tryckas. Istället för att, likt i fallen med värmebaserade skrivarhuvuden, sprida bläck med 
hjälp av snabba värmeförändringar, används elektriska signaler för att aktivera så kallade pie-
zoelement, i sin tur fästa vid skrivarhuvudets nozzlar. Tekniken syftar framförallt till en bättre 
kontroll av droppdimensionerna, som vidare kan vara av variabel storlek. Totalt kan sex olika 
storlekar på bläckdropparna användas och den maximala upplösningen för utskriftenheten är 
2880 dpi [17, 30]. 
 
 
7.2.1 Bläck 
Provtrycksskrivaren använder sig av sju olika bläck, samtliga av typen UltraChrome. Denna 
bläcktyp är pigmentbaserad och skall, enligt Epsons utsago, bidra till ett ökat färgomfång i 
jämförelse med tidigare bläcktyper på marknaden. 
 
Utöver de fyra processfärgerna cyan, magenta, gul och svart, används även ytterligare tre så 
kallade lightbläck; light cyan, light magenta och light svart. De senare tre syftar framförallt 
till att ge en mjukare övergång i de ljusare delarna av en bild. Istället för att använda sig av 
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mättade färger i dessa så kallade högdagerpartier, något som ej sällan medför en viss grad av 
grynighet, kan med hjälp av så kallat lightbläck åstadkommas en mjukare tongång [30].  
 
 
7.2.2 Papper 
Inom företagets förprovtryckssystem används huvudsakligen två olika typer av papper inom 
produktionsflödet (se Tabell 2). För merparten av arbetena som utföres används ett papper vid 
namn Fujifilm IPP-SG230, 230 gram, som är av semiblank typ. Vidare används även ett 
blankt papper, Fujifilm IPP-G200, 200 gram [31]. 
 

Namn Karaktäristik Vikt Opacitet
IPP-SG230 Semiblankt 230 gram >90
IPP-G200 Blankt 200 gram >90  

 
Tabell 2 – Pappersspecifikationer 

 

7.3 ICC-profiler 
Inom företagets produktionsflöde för digitala förprovtryck används en rad olika ICC-profiler i 
samband med färghanteringen. Dessa profiler kan vidare kategoriseras enligt två olika huvud-
typer; simuleringsprofiler samt pappersprofiler. Den förstnämnda går vanligtvis även under 
epitetet källprofiler, medan de senare syftar till så kallade outputprofiler. 
 
När ett arbete anländer till en utskriftskö utföres ursprungligen, med hjälp av den simule-
ringsprofil som definierats och använts i samband med reproarbetet, en konvertering från ur-
sprungsdokumentets CMYK-definitioner till en oberoende färgrymd. Dessa oberoende koor-
dinater konverteras sedan återigen till CMYK-värden, genom att den pappersprofil som defi-
nierats för det aktuella substratet appliceras på dokumentet (se Figur 13). 
 

 
Figur 13- Flödet för företagets profilhantering 

 
 
7.3.1 Källprofiler 
Källprofilerna, eller simuleringsprofilerna som de även benämns som, som ingår i flödet utgö-
res generellt sett av de ICC-profiler som genererats för respektive måltryckeri som företaget 
arbetar med. När ett dokument anländer från kund omsepareras och konverteras detta till en 
tryckeriprofil, i sin tur definierad i CMYK. I de fall då ett ursprungsdokument är definierat i 
exempelvis RGB, utföres inledningsvis en separering med hjälp av en specifik trefärgsprofil 
[23].  
 
En av de vanligast förekommande simuleringsprofilerna går under namnet Matchprint150, 
och används huvudsakligen för att simulera offsettryck. Ytterligare en karaktäristisk simule-
ringsprofil i sammanhanget är NT_Aris_EUH75, som huvudsakligen används för förprovtryck 
som skall representera Flexotryck. Dessa båda profiler, som i viss utsträckning kan anses vara 
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representativa för de simuleringsprofiler som ingår i flödet, har används frekvent under kom-
mande utvärderingsprocess.  
 
 
7.3.2 Baslinjäriseringar och pappersprofiler 
För de två olika papper som används inom produktionen har företaget genererat en baslinjäri-
sering med tillhörande pappersprofil för respektive typ. Syftet med detta är, som tidigare 
nämnt, att optimera faktorer som exempelvis färgåtgång, punktförstoring, etcetera, för det 
aktuella substratet i fråga. Respektive baslinjärisering och pappersprofil är vidare länkade, 
vilket innebär att då en pappersprofil definieras för en specifik utskriftsenhet hämtas samtidigt 
dess motsvarande baslinjärisering [14]. 
  

7.4 Raster Image Processor (RIP) 
Företaget använder sig av en så kallad BestRIP, med programvaran EFI ColorProof XF. För 
RIP:en har vidare definierats två utskriftsenheter; en så kallad Linearization Device, som hu-
vudsakligen används för att utföra baslinjäriseringar, och en Epson Stylus Pro 9600. Trots att 
bådadera enheterna använder Espon-enheten för utskrift använder programvaran två olika 
fysiska entiteter för att särskilja de båda typerna. Inom produktionsflödet används dock endast 
utskriftsenheten Epson Stylus Pro 9600, för samtliga köer. 
 
Programvaran som används innehåller en rad olika delkomponenter som var och en syftar till 
att hantera diverse moment av förprovtrycksprocessen. Dels förekommer en applikation som 
går under namnet LinTool, som huvudsakligen används för att utföra baslinjäriseringar av 
skrivaren samt hantera länkningen av dessa med motsvarande pappersprofiler. Vidare före-
kommer även ett program, ColorVerifier, som likt namnet antyder på, används för färgkorrek-
tur av det utskrivna materialet. Avslutningsvis används även ett tredje program, ColorMana-
ger, för RIP:ens hantering av dekorfärger [14].  
 
Likt tidigare nämnt är samtliga av de utskriftsköer som ingår i arbetsflödet kopplade till ut-
skriftsenheten Epson 9600. Medan såväl baslinjärisering som pappersprofil är konstant för 
samtliga köer, varierar dock källprofilen beroende på vilket tryckeris resultat som skall simu-
leras. Vidare inställningar som är justerbara för respektive utskriftskö är exempelvis använ-
dandet av kontrollremsor, vilka färger i dokumentet som skall användas samt renderingsprin-
cip. Dock, även om den senare är justerbar, används absolut rendering för samtliga utskrifts-
köer. 
 
Provtrycksskrivaren är för övrigt så kallad Postscriptbaserad, vilket innebär att den kan tolka 
Postscriptdokument till och med nivå 2. I företagets fall använder man sig huvudsakligen av 
en PPD-fil anpassad för den BestRIP som ingår i arbetsflödet. 
 

7.5 Pantonematchning 
Företagets RIP-programvara använder sig, som ovan nämnt, av en intern applikation för att 
matcha dekorfärger. Baserat på färgens namnprefix, som för PMS-färger enligt företaget bör 
definieras med ett avslutande CVC, detekteras inkommande dekorfärger som sedan i sin tur 
matchas mot en fördefinierad databas. Denna matchning ersätter färgens tidigare värden, som 
genererats utifrån källprofilen, med värden som istället definierats manuellt i databasen. 
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I dagsläget förekommer det tre olika databaser, varav två i regel tillämpas beroende på pap-
perstyp. Den vanligare utav dessa, custom_matt1.bct, används för det semiblanka pappret IPP-
SG230, medan den andra definierade databasen, custom_blank1.bct, används för IPP-G200. 
Utöver dessa båda användardefinierade databaser förekommer även en så kallad intern data-
bas, som fördefinierats i programvaran och på så vis ej kan justeras [2]. 
 
Dekorfärgerna i databaserna kan definieras på tre olika vis; uttryckta i Lab, CMYK, alterna-
tivt inkjet CMYK, som i sin tur utgör skrivarens lokala CMYK-tolkning. I företagets fall har 
man valt att definiera samtliga PMS-färger i respektive databas utifrån Lab-värden.  
 
Vidare kan även justeras hur programvaran skall söka efter en given dekorfärg som ingår i ett 
dokument som anländer till RIP:en. Genom att en inbördes sökordning baserat på Lab-, 
CMYK, och internvärde definierats, hämtas motsvarande värde ur angiven databas. Ponerat 
att sökordningen exempelvis är definierad som Lab-CMYK-internal, kommer programvaran 
inledningsvis att söka efter den aktuella dekorfärgens Lab-värden, i den givna databasen. Om 
detta värde ej finnes, utföres en vidare sökning efter motsvarande CMYK-värde, respektive 
värde i den fördefinierade interndatabasen. Om dekorfärgen ej är definierad för någon av des-
sa tre modeller kommer ett fel returneras och utskriften avbryts [14]. 
 
 
7.5.1 Nuvarande princip för Pantonematchning 
När företaget vill kalibrera en dekorfärg för någon av ovanstående två hanterbara databaser 
använder man sig av en fördefinierad princip. Inledningsvis mäts en så kallad referenskulör 
upp, definierad i Lab, utifrån en Pantoneguide. Denna referenskulör matas sedan in i databa-
sen och skrivs ut på Epson-skrivaren. Den utskrivna dekorfärgens Lab-värden mäts nu upp 
och jämförs med referenskulören, varpå en separat kompensation för de tre parametrarna L*, 
a* och b* utföres. Den kompenserade färgen skrivs nu sedan ut igen, mäts upp och jämföres 
återigen med referenskulören. Beroende på hur exakt, sett till färgdifferensen EΔ , den nyut-
skrivna dekorfärgen återgivits väljes antingen att kompensera ytterligare alternativt fastställa 
de aktuella databasvärdena som definitiva. En generell riktlinje som förekommer inom företa-
get är att färgdifferensen EΔ  bör understiga värdet fyra [2]. 
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8 Utvärdering av nuvarande förprovtryckssystem 
För att på bra vis kunna belysa och utvärdera företagets nuvarande provtryckssystem framför-
allt med avseende på konventionella kvalitetsparametrar som färgåtergivning och textrepro-
duktion, genomfördes en inledande provtryckning med två specialanpassade testformer. Test-
formerna innehöll element för att undersöka aktuella områden som exempelvis återgivning av 
fulltoner, tonskalor, dekorfärger samt textmaterial.  
 

8.1 Framtagande av testformer 
Följande avsnitt avser att kortfattat beskriva framtagandet av de båda testformer som använts, 
samt dess ingående mätområden. Båda testformerna som utvecklades var för övrigt av A3-
format. 
 
 
8.1.1 Testform innehållandes textmaterial 
De övergripande riktlinjerna för framtagandet av en inledande testform var att denna skulle 
innehålla mätområden framförallt för återgivningen av fulltoner, de aktuella Pantonefärgerna i 
fråga, samt även för återgivningen av negativtext (se Figur 14). Som en grundläggande mall 
användes den europeiska organisationen ECI:s testform Altona Test Suite 1.1a från år 2004 
[28]. 
 
För att utvärdera provtrycksskrivarens grundläggande reproduktionsegenskaper med avseende 
på exempelvis densitet och färgrymd, inkluderades testområden för fulltonsåtergivning för 
primär- och sekundärfärger, samt rastertonskalor från noll till hundra procents täckning för de 
fyra kanalerna cyan, magenta, gul och svart. 
 
Vidare inkluderades även, i enlighet med ovanstående resonemang, även färgrutor av storle-
ken 10x10 millimeter, för de fem dekorfärgerna PANTONE Fylld Bestruken Reflex Blue CVC, 
PANTONE Fylld Bestruken Green CVC, PANTONE Fylld Bestruken 109 CVC, PANTONE 
Fylld Bestruken 116 CVC, samt PANTONE Fylld Bestruken Purple CVC.  
 
I syftet att på ett godtyckligt vis kunna utvärdera provtrycksskrivarens förmåga att återge po-
sitiv- samt, framförallt, negativtext, inkluderades fyra mätområden med svart-vit respektive 
reflexblå-vit textåtergivning. Avslutningsvis inkluderades även tre mätområden anpassade för 
att utvärdera provtrycksskrivarens förmåga att kunna återge så kallade hårfina linjer av tjock-
leken 0,1 till 0,5 millimeter. 
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Figur 14 - Testform innehållandes textmaterial 
 
 
8.1.2 Testform innehållandes färgpatchar 
Som ett komplement till ovanstående testform utformades ytterligare en testkarta innehållan-
des ett antal så kallade färgpatchar, i sin tur hämtade från den standardiserade färgkartan 
ECI2002 Random CMYK [28]. Huvudsyftet med denna testform var således att erhålla kom-
pletterande material i samband med framtagandet av färgomfång för provtrycksskrivaren. 
Utöver färgpatcharna innehöll denna andra testform, likt i ovanstående fall, mätområden för 
fulltonsåtergivning för såväl primär- som sekundärfärger, rastertonskalor samt återgivning av 
dekorfärger (se Figur 15). 
 

 
 

Figur 15 - Testform innehållandes färgpatchar 
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8.2 Provtryck med testkartor 
Följande avsnitt avser att redogöra för de förprovtryckningar som genomfördes för tidigare 
framtagna testformer. Området innefattar bland annat beskrivningen av grundläggande förut-
sättningar som exempelvis utskriftsenheter och substrat, för respektive utskriftstillfälle. 
 
 
8.2.1 Provutskrift med Epson 9600 för semiblankt papper 
Testformerna skrevs inledningsvis ut på företagets bläckstråleskrivare, Epson Stylus Pro 
9600, med det semiblanka pappret IPP-SG230, för två olika scenarion. I det inledande fallet 
undersöktes skrivarens övergripande färgåtergivningsförmåga med avseende på den aktuella 
baslinjäriseringen, genom att testformen skrevs ut Epson 9600-enheten utan någon färgstyr-
ning. På detta vis kunde de maximala fulltonstäckningar som möjliggörs av utenhetens nuva-
rande kalibrering erhållas. 
 
Vidare skrevs testformerna även ut, med färgstyrning, på Epson-enheten för två olika simule-
ringsprofiler som vilka vanligen används för att simulera offset- samt Flexotryck; Match-
print150 samt NT_Aris_EUH75. Syftet med detta var bland annat att skåda hur färghantering-
en sker med hjälp av olika simuleringsprofiler, såväl sett till fulltoner och tonskalor som de-
korfärger, samt den nuvarande återgivningen av textinnehåll.  
 
 
8.2.2 Provutskrift med Epson 9600 för blankt papper 
Likt i ovanstående fall skrevs de båda testformerna inledningsvis ut, utan färgstyrning, för den 
aktuella baslinjäriseringen anpassad för IPP-G200. Detta, återigen, framförallt i syftet att kun-
na definiera begränsningar i form av färgrymd för den nuvarande inställningen för det blanka 
pappret.  
 
Vidare, i syftet att undersöka den nuvarande baslinjäriseringens och pappersprofilens förmåga 
att kunna återge text, samt den övergripande färghanteringen av exempelvis fulltoner, tonska-
lor och dekorfärger, skrevs testformerna ut med simuleringsprofilen Matchprint150. 
 
 
8.2.3 Provutskrift med Epson Stylus Pro 7800 samt Epson Stylus Pro 9800 
I syftet att ta fram ett grundläggande utvärderingsmaterial för en kommande jämförelse mel-
lan företagets Epson Stylus Pro 9600 och nyare modeller på marknaden skrevs de båda test-
formerna även ut för två relativt nya Epsonenheter; Epson Stylus Pro 9800 samt Epson Stylus 
Pro 7800. Dessa båda modeller kan i själva verket betraktas som samma provtrycksskrivare, 
med en primär skillnad i det maximala utskriftsformatet, som är 24 respektive 44 tum. Ge-
mensamt för bådadera är dock användandet av åtta olika bläck av typen UltraChrome K3, som 
i själva verket är en vidareutveckling av den bläcktyp som används i Epson Stylus Pro 9600 
[30]. 
 
I det första fallet skrevs testformerna ut på företaget Fujifilms Epson Stylus Pro 9800, dels 
utan färgstyrning, det vill säga endast med en kalibrering framtagen för pappret IPP-SG230, 
och dels med färgstyrning, användandes en pappers- och simuleringsprofil framtagen av Fuji-
film. 
 
För att komplettera ovanstående resultat skrevs testformen även ut på en Epson Stylus Pro 
7800, på Norrköpings Tryckerier. Även i detta fall genererades ursprungligen en utskrift av de 
båda testformerna utan färgstyrning, där endast företagets nuvarande baslinjärisering för 
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pappret, i det här fallet Epson Photo Grande Semigloss, användes. Vidare skrevs testformerna 
även ut med färgstyrning, där en simuleringsprofil anpassad för offsettryck och en pappers-
profil genererad utifrån den aktuella baslinjäriseringen användes.  
 
 
8.2.4 Provutskrift med övriga enheter 
Utöver ovanstående provutskrifter skrevs testformen även ut på Miller Graphics Norrköpings 
så kallade plotter; en Roland CJ-500, samt på en laserskrivare; Canon CLC 1130, utan någon 
färgstyrning. Detta framförallt i syftet att skapa en övergripande bild av hur alternativa ut-
skriftsenheter framförallt hanterar återgivningen av textmaterial. 
 

8.3 Mätning av provmaterial 
För kunna utvärdera det utskrivna provmaterialet på ett godtyckligt vis utfördes tre olika mät-
ningar, var och en med syftet att analysera olika aspekter av reproduktionen. För att kunna 
generera färgrymder och undersöka utskriftsenheternas generella färgåtergivningsförmåga 
utfördes spektrofotometriska samt densitometriska mätningar. Vidare, för att kunna undersöka 
utskriftsenheternas förmåga att återge text, utfördes högupplösta inscanningar av det utskrivna 
materialet. 
 
 
8.3.1 Spektrofotometriska mätningar 
I syftet att på ett godtyckligt vis kunna utvärdera provutskriftsmaterialet med avseende på 
exempelvis färgåtergivning, användes en spektrofotometer med tillhörande programvaran 
GretagMacBeth SpectroChart. Med hjälp av denna kunde koordinater för CIELAB och CI-
EXYZ samt spektralfördelning registreras för aktuella mätelement som exempelvis fulltons-
återgivningar i primär- och sekundärfärger, rastertonskalor samt återgivningen av dekorfärger. 
Mätningarna i fråga utfördes under illuminationsmodellen D50, med UV-filter, samt med en 
betraktningsvinkel av . °2
 
Vad beträffar fulltonsåtergivningen för respektive utskriftsenhet med tillhörande baslinjärise-
ring erhölls följande mätdata uttryck i den enhetsoberoende färgrymden Lab; 

 

L* a* b*
Cyan 54.85 -35.49 -54.67
Magenta 48.77 76.12 -15.95
Gul 91.24 -6.27 103.43
Svart 16.03 1.93 2.35
Röd 46.77 69.11 51.60
Grön 45.45 -71.26 30.72
Blå 20.21 31.78 -59.46

Epson 9600, IPP-SG230

 

L* a* b*
Cyan 55.78 -36.71 -54.02
Magenta 47.15 77.34 -13.29
Gul 91.69 -7.16 102.05
Svart 18.56 2.39 3.65
Röd 46.01 70.03 49.46
Grön 47.33 -74.78 30.72
Blå 19.38 32.17 -56.94

Epson 9600, IPP-G200
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L* a* b*
Cyan 41.99 -20.44 -67.69
Magenta 49.13 80.22 15.70
Gul 90.34 -3.28 108.84
Svart 15.71 0.24 6.52
Röd 49.26 73.76 56.27
Grön 31.54 -56.94 17.03
Blå 9.32 30.08 -44.31

Epson 9800, IPP-SG230

 

L* a* b*
Cyan 53.48 -33.15 -58.72
Magenta 52.03 78.57 3.87
Gul 92.33 -9.50 86.86
Svart 8.76 0.97 3.14
Röd 51.30 72.67 60.04
Grön 45.46 -77.60 23.24
Blå 13.13 38.98 -54.80

Epson 7800, PGSG

 
 

Tabell 3 - Fulltonsvärden uttryck i Lab, för respektive utskriftstyp 
 
Vidare, vad gäller fulltonsåtergivningen erhölls följande mätdata uttryckt i XYZ; 
 

X Y Z
Cyan 15.16 22.78 56.98
Magenta 34.58 17.41 21.42
Gul 73.10 79.01 5.57
Svart 2.11 2.10 1.52
Röd 30.21 15.84 1.87
Grön 5.59 14.86 4.39
Blå 5.11 3.04 18.66

Epson 9600, IPP-SG230

 

X Y Z
Cyan 15.63 23.69 57.91
Magenta 32.92 16.13 18.79
Gul 73.60 80.01 6.03
Svart 2.67 2.64 1.80
Röd 29.60 15.28 1.96
Grön 6.00 16.27 4.98
Blå 4.86 2.84 16.91

Epson 9600, IPP-G200

 
 
 

X Y Z
Cyan 9.32 12.50 48.59
Magenta 36.26 17.70 9.29
Gul 72.66 77.03 4.26
Svart 1.98 2.04 1.15
Röd 34.52 17.81 1.83
Grön 2.50 6.88 2.82
Blå 2.08 1.04 7.02

Epson 9800, IPP-SG230

 

X Y Z
Cyan 14.56 21.49 58.63
Magenta 39.63 20.17 15.04
Gul 73.80 81.44 10.28
Svart 0.96 0.97 0.63
Röd 36.80 19.53 1.81
Grön 5.07 14.87 5.84
Blå 3.44 1.58 11.94

Epson 7800, EPSG

 
 

 Tabell 4 - Fulltonsvärden uttryck i XYZ, för respektive utskriftstyp 
 
Som ett alternativ vid hanteringen av utskriftsdokument i företagets RIP-programvara, EFI 
ColorProof XF, förekommer, som tidigare nämnt, även valet av att inkludera en så kallad kon-
trollremsa på det aktuella dokumentet i fråga. I denna inkluderas bland annat färgrutor för de 
tre lightbläck som används för skrivaren; light cyan, light magenta samt light black. För de två 
befintliga baslinjäriseringarna som används för Miller Graphics Norrköping AB:s Epson 
9600, skrevs den aktuella kontrollremsan ut och mättes upp med hjälp av en spektrofotometer 
(se Tabell 5). 
 

L* a* b* X Y Z
Light cyan 82.66 -21.28 -18.79 50.83 61.52 69.46
Light magenta 76.49 34.04 -16.51 62.48 50.70 56.18

Epson 9600, IPP-SG230

 
 

L* a* b* X Y Z
Light cyan 82.40 -21.59 -18.90 50.30 61.04 69.09
Light magenta 75.55 35.19 -17.54 61.22 49.16 55.60

Epson 9600, IPP-G200
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Tabell 5 - Kulörvärden för lightbläck 

 
 
8.3.2 Mätning av fulltonsdensitet 
För att undersöka färgåtergivningen med avseende på densitet, för de båda kalibreringarna, 
utfördes mätningar med hjälp av en densitometer, Gretag MacBeth D19C. Med denna regi-
strerades reflektionsdensiteten i hundra procents täckning för cyan, magenta, gul och svart (se 
Tabell 6). 
 

Cyan 1.69
Magenta 1.53
Gul 1.81
Svart 2.01

Epson 9600, IPP-SG230

    

Cyan 1.60
Magenta 1.65
Gul 1.73
Svart 1.81

Epson 9600, IPP-G200

 
 

Tabell 6 - Fulltonsdensiteter för respektive papperstyp 
 
 
8.3.3 Inscanning av textmaterial 
I syftet att kunna utvärdera respektive utskriftsenhets förmåga att kunna återge textmaterial, 
under olika förutsättningar, användes en flatbäddscanner från Fujifilm, FineScan 2750. Mate-
rialet lästes in under maximal upplösning, 2743 dpi, med normalgenererad skärpa. Som input- 
respektive outputprofiler användes Fujifilms fördefinierade sådana, utvecklade för enheten (se 
Tabell 7).  
 

Inscanningsläge Aquire Contone Colour Mode
Reflection mode

Inputprofil FineScan-R3-Absolute.icc
Antal toner 8 Bit
Outputprofil ColorArt CR-T3 CMYK_E2.icc
USM Normal sharpening
Format TIFF
Upplösning 2743 dpi

Scannerinställningar

 
 

Tabell 7 - Övergripande scannerinställningar 
 
 
Utifrån de utskrivna testformerna för respektive utskriftsenhet erhölls följande incannade re-
sultat för återgivningen av positiv- samt negativtext för typsnittstorlekar av fyra punkter. 
 

  
 

Figur 16 -  Nuvarande återgivning för negativ- samt positivtext för IPP-SG230 
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Figur 17 - Nuvarande återgivning för negativ- samt positivtext för IPP-G200 
 

  
 

Figur 18 - Nuvarande återgivning för negativ- samt positivtext för Epson 9800 
 

  
 

Figur 19 - Nuvarande återgivning för negativ- samt positivtext för Epson 7800 
 

  
 

Figur 20- Nuvarande återgivning för negativ- samt positivtext för Roland CJ-550 
 

  
 

Figur 21 - Nuvarande återgivning för negativ- samt positivtext för Canon CLC 1130 
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8.4 Hantering av mätningar 
Utifrån ovanstående uppmätta material kunde vidare en rad olika faktorer gällande exempel-
vis färgrymd, fulltonsdensiteter samt punktförstoring fastställas. 
 
 
8.4.1 Framtagande av färgrymder 
Med utgångspunkt från ovanstående mätningar kunde ett färgomfång generas med hjälp av 
Mathworks programvara Matlab, för respektive papper med tillhörande kalibrering. Utifrån 
mätvärdena dels för fulltonsåtergivningarna samt dels för färgpatcharna har återgivningen 
kunnat genereras i tre olika domäner; kromaticitetsplanen a*/b* och xy, samt den tredimen-
sionella färgrymden Lab (se bilaga C). I följande grafer representeras referensvärdena för de 
fem aktuella Pantonefärgerna i fråga, i form av symbolerna av blå stjärnor. Vidare, vad beträf-
far hörnpunkterna i följande grafer utgöres dessa av värdena för de sex fulltonsrepresentatio-
nerna av cyan, blå, magenta, röd, gul och grön. 
 
Epson 9600 med semiblankt papper 
För Epson Stylus Pro 9600, användandes det semiblanka pappret IPP-SG230, kunde följande 
representationer genereras utifrån uppmätt data; 
 

 
Figur 22- Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för IPP-SG230 

 
 
Epson 9600 med blankt papper 
För Epson Stylus Pro 9600, användandes det blanka pappret IPP-G200, kunde följande repre-
sentationer genereras utifrån uppmätt data; 
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Figur 23- Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för IPP-G200 

 
 
Epson 9800 med semiblankt papper 
För Epson Stylus Pro 9800, användandes det blanka pappret IPP-SG230, kunde följande re-
presentationer genereras utifrån uppmätt data; 
 

 
Figur 24 - Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för Epson 9800 

 
 
Epson 7800 med Epson Photo Grande Semigloss 
För Epson Stylus Pro 7800, användandes det semiblanka pappret Epson Photo Grande Semig-
loss, kunde följande representationer genereras utifrån uppmätt data; 
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Figur 25 - Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för Epson 7800 
 
 
Vidare i syftet att undersöka hur färgomfånget regleras beroende på vilken simuleringsprofil 
som används i produktionsflödet, har även följande färgomfång kunnat definieras för de båda 
källprofilerna Matchprint150, samt NT_Aris_EUH75. I följande grafer utgör den heldragna 
linjen färgomfånget för respektive simuleringsprofil, medan den streckade linjen utgör det 
maximerade färgomfånget för det aktuella pappret IPP-SG230; 
 

 
Figur 26 - Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för simuleringsprofilen Matchprint150 

 

 
Figur 27 - Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för simuleringsprofilen NT_Aris_EUH75 

 
 
8.4.2 Framtagande av teoretiska färgrymder med lightkombinationer 
Noterbart gällande ovanstående färgrymder är de genererats utifrån primär- och sekundärfär-
gernas fulltonsvärden samt de färgpatchar som ingått i testformerna. Således har bland annat 
kombinationen av fulltoner i normal- samt lightbläck ej inkluderats fullt ut i detta samman-
hang. Trots det faktum att man inom förprovtrycksflöden oftast ej använder sig av kombina-
tioner för hundra procent normal- och lightbläck, upplevdes det trots allt som intressant att 
undersöka hur dessa skulle kunna maximera det teoretiska färgomfåget. 
 
För att undersöka ovanstående kombinationer betraktades sambandet mellan färgspektrat och 
den enhetsoberoende färgrymden XYZ (se avsnitt 2.5). Utifrån detta samband kunde vidare 
ett teoretiskt maximerat färgomfång för respektive kalibrering genereras (se Figur 28). 
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Figur 28 – Teoretiska färgomfång i kromaticitetsplanet a*/b* med hjälp av lightkombinationer för IPP-SG230 

respektive IPP-G200 
 
 
8.4.3 Beräkning av punktförstoring 
Utifrån de rastertonskalor som inkluderats i de utskrivna testformerna kunde en uppmätt 
punktförstoring i de fyra primärkanalerna cyan, magenta, gul och svart genereras. För detta 
utnyttjades Murray-Davies samband (se avsnitt 5.3.2). 
 

 
 

Figur 29 – Uppmätta punktförstoringar för IPP-SG200 respektive IPP-G200 
 
 
Utifrån ovanstående värden kunde vidare en punktförstoring för femtio procents täckning i 
respektive kanal definieras (se Tabell 8). 
 

IPP-SG230 IPP-G200
Cyan (50%) 3.2880 4.4997
Magenta (50%) 14.7180 14.3767
Gul (50%) -13.7213 -20.2044
Svart (50%) 13.7968 14.3204

Uppmätt punkförstoring

 
 

Tabell 8 - Uppmätta punktförstoringar för de båda baslinjäriseringarna för IPP-SG230 och IPP-G200 
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8.5. Utvärdering av mätningar och nuvarande inställningar 
Med avseende på ovanstående mätningar och hantering av dess resultat utfördes vidare en 
omfattande utvärdering av företagets förprovtryckssystem, framförallt med avseende på nuva-
rande färgstyrning, baslinjäriseringar, profiler samt återgivning av negativtext.  
 
 
8.5.1 Utvärdering av nuvarande färgrymder 
Vid en närmare jämförelse av de färgrymder som möjliggörs i samband med företagets nuva-
rande kalibrering, var det noterbart hur pass lika omfånget faktiskt var för de båda pappersty-
perna IPP-SG230 samt IPP-G200. I generella termer gäller att ett papper med högre blankhet 
de facto möjliggör ett betydligt större färgomfång än för mindre ytbehandlade dito. Således 
var, redan i detta skede, frågan kring huruvida baslinjäriseringen för det blanka pappret som 
används verkligen är optimal sett till färgomfång, klart befogad. 
 
Vid en inledande jämförelse mellan färgåtergivningsförmågan för Epson Stylus Pro 9600 och 
de senare modellerna, Epson Stylus Pro 9800 respektive 7800, för ett semiblankt papper, kun-
de även här utläsas en rad tendenser. Anledningen till att endast en jämförelse för en typ av 
papper genomfördes var att utskrifterna från Epson 9800 samt 7800, utifrån resursmässiga 
grunder, endast fanns att tillgå för just semiblankt papper. 
 
Vad som dock bör noteras i detta avseende är att respektive baslinjärisering är utförd med 
olika huvudsyften, varför samtliga genererade färgomfång för dessa ej nödvändigtvis bör be-
traktas som maximerade i någon avseende. Dock kan dessa i allra högsta betraktas som över-
gripande riktlinjer för hur långt det går att komma, sett till färgåtergivning, för respektive ut-
skriftsenhet.  

 
Figur 30 - Jämförelse mellan Epson 9600 (grön) och Epson 9800 (cyan) för IPP-SG230 
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Figur 31 - Jämförelse mellan Epson 9600 med IPP-SG230 (grön) och Epson 7800 med EPGS (gul) 

 
 
Vid en undersökning av färgomfånget mellan de båda utskriftsenheterna Epson 9600 respek-
tive 9800, baslinjäriserade för papperstypen IPP-SG230, är det relativt påtagligt att den senare 
har en större färgåtergivningsförmåga i mer eller mindre samtliga avseenden (se Figur 30). 
Sett till återgivningen av de aktuella dekorfärgerna i sammanhanget är även denna relativt god 
i kromaticitetsplanet, med en hög reproduktionsförmåga framförallt för gröna toner. 
 
Dock, vad beträffar en jämförelse mellan Epson 9600, kalibrerad för IPP-SG230, samt Epson 
7800, kalibrerad för EPGS, är differensen mindre påtaglig. Baslinjäriseringen för den senare 
tycks vara optimerad framförallt för fulltoner i grön och röd, och har en mindre mättnad i ex-
empelvis gula toner i jämförelse med Epson 9600 (se Figur 31). Således utgör den aktuella 
baslinjäriseringen för Epson 7800 eventuellt ej någon övergripande god representation av 
utkskriftsenhetens reproduktionsförmåga, då den är reglerad i flera avseenden. 
 
 
8.5.2 Utvärdering av punktförstoring 
Sett till hur punktförstoringen definierats för företagets båda nuvarande baslinjäriseringar fö-
rekom det en del skillnader i jämförelse med det utskrivna resultatet. I bådadera fall hade en 
generell punktförstoring definierats i samband kalibreringen som tretton procent för femtio 
procents täckning i cyan, magenta och gul, samt sexton procent för femtio procents täckning i 
svart (se Tabell 9). 
 

IPP-SG230 IPP-G200 Definierad
Cyan (50%) 3.2880 4.4997 13
Magenta (50%) 14.7180 14.3767 13
Gul (50%) -13.7213 -20.2044 13
Svart (50%) 13.7968 14.3204 16

Punktförstoring

 
 

Tabell 9 - Uppmätta kontra definierade punktförstoringar för respektive papperstyp 
 
 
Vid en betraktelse av de uppmätta kurvorna för IPP-SG230 samt IPP-G200, kunde fastställas 
att punktförstoringen för magenta samt svart motsvarar de värden som definierats i samband 
med baslinjäriseringen i relativt god utsträckning. Dock, vad beträffade cyan och gul, var lik-
heten mindre påtaglig. 
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För en femtioprocents täckning i cyan beräknades den utskrivna punktförstoringen endast till 
3.3 respektive 4.5 för de båda baslinjäriseringarna. Detta var således närmare tio procentenhe-
ter under vad som förväntats. Vidare, sett till den gula utskriftskanalen, var den uppmätta 
punktförstoringen helt olik den definierade. Istället för en trettonprocentig ökning i femtio 
procents täckning, uppmättes en punktförminskning för gult bläck. Detta i sin tur torde ha sin 
förklaring i form av svårigheter av praktiskt kunna mäta reflektansen för kanalen, med nuva-
rande apparatur, varför resultaten ej bör betraktas som representativa i sammanhanget. 
 
Vidare jämfördes de uppmätta punktförstoringarna även med de standardiserade riktlinjerna 
för semiblankt papper utskrivet på Epson 9600 med EFI ColorProof XF, definierade av orga-
nisationen SWOP (se Tabell 10) [16]. 
 

IPP-SG230 SWOP
Cyan (50%) 3.2880 17.6
Magenta (50%) 14.7180 17.1
Gul (50%) -13.7213 15.4
Svart (50%) 13.7968 20.4

Punktförstoring

 
 

Tabell 10 – Uppmätt kontra SWOP-definierad punktförstoring för IPP-SG230 
 

 
Vid en jämförelse med de SWOP-standardiserade riktlinjerna för punktförstoring i femtio 
procents täckning i respektive kanal, var skillnaden för IPP-SG230 än mer påtaglig än i ovan-
stående fall. Återigen förekom den största avvikelsen för cyan samt gul. 
 
 
8.5.3 Utvärdering av fulltonsdensiteter 
Utifrån de fulltonsdensiteter som mätts upp för respektive papperstyp utskrivet på de olika 
enheterna kunde noteras att Miller Graphics Norrköpings båda nuvarande kalibreringar har 
relativt goda värden, i jämförelse med de generella riktlinjer som utformats för bestruket pap-
per (se avsnitt 6.2). Dock avviker gul en aning med differenser på 0.51, respektive 0.43 (se 
Tabell 11). 
 
Vad som dock var noterbart i sammanhanget var att dessa densitetsvärden utgör maxima även 
vid återgivningen av dekorfärger. Medan de således kan betraktas som optimala med avseen-
de på generella återgivningsegenskaper för de primärfärger som används, kan de samtidigt 
betraktas som hämmande vid återgivningen av Pantonefärger. Vidare var även noterbart att 
värdena för fulltonsdensiteterna gäller för respektive papperstyps kalibrering. Inom produk-
tionsflödet regleras de facto de resulterande fulltonsdensiteterna av respektive simuleringspro-
fil som används.  
 

IPP-SG230 IPP-G200 Riktvärden
Cyan 1.69 1.60 1.60
Magenta 1.53 1.65 1.50
Gul 1.81 1.73 1.30
Svart 2.01 1.81 1.90

Fulltonsdensiteter

 
 

Tabell 11 – Uppmätta  kontra rekommenderade fulltonsdensiteter för de båda papperstyperna 
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8.5.4 Utvärdering av nuvarande färghantering 
Följande utvärdering avsåg att behandla de baslinjäriseringar och profiler som används inom 
produktionsflödet, samt undersöka dess övergripande egenskaper. 
 
Flödesanalys 
Vad beträffar det arbetsflöde som tillämpas i samband med företagets digitala förprovtrycks-
system fanns det en rad faktorer som kunde vara av intresse att undersöka närmare. Vid ut-
värderingen av systemets övergripande färghantering var det ursprungligen av stor vikt att 
särskilja hur processfärger samt dekorfärger hanterades enligt olika principer. För det först-
nämnda är det framförallt den aktuella kalibreringen med tillhörande pappersprofil, samt den 
simuleringsprofil som definierats för den aktuella utskriftskön i fråga, som styr färgåtergiv-
ningen. För dekorfärger, å andra sidan, matchas dessa som tidigare nämnt, separat i RIP-
programvaran, där, ty värdena definierats i Lab, endast den aktuella baslinjäriseringen och 
pappersprofilen reglerar hur Pantonefärgen skall återges [29].  
 
Denna kännedom låg vidare till grund för förståelsen av hur hanteringen av olika outputprofi-
lerna reglerar olika delar av färghanterinsprocessen. 
 
Källprofiler 
I syftet att skapa en övergripande bild av hur de simuleringsprofiler som används inom pro-
duktionsflödet är uppbyggda med avseende på framförallt färghantering, undersöktes två utav 
de vanligare källprofilerna; offsetprofilen Matchprint150 samt Flexoprofilen 
NT_Aris_EUH75. 
 
Vid en utvärdering av respektive simuleringsprofils så kallade Header-information och tagg-
lista, kunde konstateras att bådadera är uppbyggda med hjälp av så kallade 16 bitars LUT, 
samt en enhetsmatris, för konverteringar till en oberoende färgrymd, PCS. 
 
Profilerna är vidare genererade under illuminationsmodellen D50 med en betraktningsvinkel 
av . Intressant i sammanhanget är även den vitpunkt som definierats för de båda källprofi-
lerna i fråga. För NT_Aris_EUH75, som avser att simulera Flexotryck, har denna exempelvis 
definierats i syftet att skapa en bakgrundsplatta representerandes ett råare ytmaterial. För 
Matchprint150, som avser att simulera offsettryck, användes å andra sidan en ljusare definie-
rad vitpunkt. 

°2

 
Baslinjäriseringar och pappersprofiler 
Vid en närmare analys av de baslinjäriseringar som skapats för de båda papper som används 
inom produktionsflödet, kunde en rad intressant fakta utläsas. Bland annat användes i bådade-
ra fallen en rastreringsmetod utvecklad av Epson som går under namnet Super Enhanced 2. 
Detta är ett stokastiskt raster som utgör en av två möjliga alternativa rastreringstekniker som 
stöds i RIP:ens programvara. Den andra tillgängliga metoden, Super Enhanced 1, använder 
sig av så kallad Error diffusion, som även denna bygger på frekvensmodulerad rastrering [15]. 
 
Sett till det teoretiska färgomfång som kan genereras utifrån de fulltonsvärden som definierats 
i samband med processen kunde, likt tidigare, noteras att dessa är oerhört överensstämmande 
de båda olika papperstyperna emellan. Vidare, angående egenskaper för hanteringen av 
lightbläck, är även dessa oerhört lika för de båda kalibreringarna. Den så kallade light-in-
solid-tröskeln är satt till fem procent för samtliga lightbläck, och normalbläcken är definierade 
att träda in kring 40 procent för samtliga kanaler, i båda fall (se Figur 32). 
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Vidare, vad beträffar utskriftskvalitet kontra utskriftshastighet har dubbelriktad utskrift valts 
som fördefinierad princip för de båda kalibreringarna. 
 

         
 

Figur 32 - Rapporter från de båda baslinjäriseringarna för IPP-SG230 respektive IPP-G200 
 
 
Utifrån ovanstående baslinjäriseringar har företaget genererat två stycken outputprofiler för 
var och en av de båda papperstyperna. I syftet att utvärdera primära egenskaper för dessa båda 
profiler undersöktes även dessa framförallt i termer av Header-information samt taggtabell (se 
Figur 33). 
 

          
 

Figur 33 - De båda nuvarande outputprofilerna för IPP-SG230 och IPP-G200 
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Likt i fallet med de undersökta simuleringsprofilerna, är outputprofilerna för IPP-SG230 samt 
IPP-G200 genererade för illuminationsmodellen D50 samt med en betraktningsvinkel av  
Vidare användes återigen så kallade 16-bitars LUT för matchning mellan de olika färgdomä-
nerna. Vad beträffar den matris som används specifikt vid konverteringar från en XYZ-
baserad oberoende färgrymd, är denna definierad enligt följande, för de båda pappersprofiler-
na; 

°2 .

 

2.9245 -0.3691 -0.5468
-1.0457 2.8960 0.1362
0.0692 -0.1917 2.5753

CLUT-matris (BToA)

 
 

Tabell 12 - CLUT-matris för konverteringar mellan XYZ- och CMYK-domänen 
 
 
Den fördefinierade renderingsmetoden som angivits i båda fall är perceptuell omvandling. 
Detta är något, som tidigare skildrats, dock kommer att förbises i produktionsflödet ty absolut 
rendering används för respektive utskriftskö.  
 
Vad beträffar svartgenerering och gråbalans kunde, vid en studie av motsvarande kurva i pro-
gramvaran Gretag MacBeth ProfileEditor 5.1, noteras att en relativt hög så kallad GRC-
metod använts (se Figur 34). Detta innebär att K-kanalen utgör en mer dominerande roll vid 
svartgenereringen än för exempelvis lägre GCR-modeller. Svartkomponenten tar vid i ett ti-
digt skede och avtar först i en senare punkt. Detta i sin tur medför bland annat att den totala 
mängden bläck för att representera fulltonssvart blir relativt låg. Noterbart för gråbalanskur-
van i detta sammanhang är även hur övriga tre färgkanaler; cyan, magenta och gul, stryps 
mellan sextio och sjuttio procent då genereringen närmar sig ett maxvärde. Detta är något som 
gäller för båda profiler. 

  
 

Figur 34 - Gråbalanskurvorna för de båda nuvarande pappersprofilerna 
 
 
Ytterligare en aspekt som utvärderades var den så kallade vitpunkten som definierats för re-
spektive profil. I syftet att färgåtergivningen skall fungera på ett optimalt vis förutsätts att 
vitpunkten som definierats för den aktuella profilen överensstämmer med värdet på det papper 
på vilket bläcket skall tryckas. För IPP-SG230 är denna fastställd till (89.505, 92.343, 79.691) 
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samt för IPP-G200 till (88.571, 91.284, 78.796). Vid en jämförelse av det uppmätta XYZ-
värdet för respektive papper i fråga, kunde noteras att den definierade vitpunkten för IPP-
G200 överensstämmer med det faktiskt uppmätta resultatet i bättre utsträckning än för IPP-
SG230 (se Tabell 13). Denna differens, uttryckt som ett euklidiskt avstånd i XYZ-rymden, 
kunde vidare fastställas till 6.6143 för IPP-SG230, samt 4.0063 för IPP-G200. 
 

X Y Z X Y Z
IPP-SG230 87.03 90.35 73.89 89.505 92.343 79.691
IPP-G200 88.28 91.68 74.82 88.571 91.284 78.796

Uppmätt vitpunkt Definierad vitpunkt

 
 

Tabell 13 - Uppmätt kontra definierad vitpunkt för respektive papperstyp 
 

8.6 Utvärdering av Pantonematchningssystem 
Följande avsnitt avser att, utifrån en genomgående undersökning av företagets nuvarande pro-
duktionsflöde, skildra den utvärdering av matchningen av dekorfärger, framförallt sett till 
hantering och färgdifferens, som genomfördes. 
 
 
8.6.1 Definition av matchningsflödet 
Ursprungligen saknades en övergripande kännedom kring vilka profiler som i själva verket 
appliceras i samband med Pantonematchningen. Vad är det som reglerar återgivningen av 
PMS-kulörer, och hur kan denna kännedom eventuellt utnyttjas i syftet att förbättra proces-
sen? Den huvudsakliga funderingen gällde vidare huruvida de simuleringsprofiler som ingår i 
respektive utskriftskö påverkade hanteringen av PMS-färger eller inte.  
 
Vad som är av vikt att känna till är att det är databasens definierade färgsystem som definierar 
matchningsflödet. Som tidigare nämnt arbetar företaget i dagsläget uteslutande utifrån Lab-
definierade databasvärden. Detta medför i sin tur att kulörvärdena redan är definierade i en 
oberoende färgrymd, PCS, varför endast pappersprofilens konverteringstaggar för så kallade 
BToA-transformationer kommer att inverka (se Figur 35). 

 

 
Figur 35 -  Matchningsflödet för Lab-definierade databasvärden 

 
 
I det fall då databasvärdena skulle definieras i exempelvis CMYK, alternativt ”inkjet 
CMYK”, skulle dock matchningsflödet se aningen annorlunda ut. I det förstnämnda fallet har 
värdena definierats i en beroende färgrymd och kommer således att behöva konverteras till 
PCS med hjälp av den aktuella simuleringsprofilen i fråga. Dessa nyligen genererade enhets-
oberoende värden konverteras sedan, likt i det aktuella fallet, till CMYK-värden med hjälp av 
pappersprofilen. Vidare, i de fall då databasvärdena definierats i form av inkjet CMYK, 
kommer ej någon färgstyrning i form av inverkade ICC-profiler att appliceras överhuvudtaget. 
Istället förpassas databasvärdena direkt till utskriftsenhetens baslinjärisering [1]. 
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Ty det faktum att de simuleringsprofiler som ingår i flödet har en begränsande effekt av det 
övergripande färgomfånget, torde det mest optimala alternativet i sammanhanget, sett till 
färgåtergivning, vara att definiera databasvärdena i termer av Lab alternativt inkjet CMYK. 
På så vis kan en applicering av den aktuella simuleringsprofilen för dokumentet undvikas, och 
färgåtergivningen av dekorfärgerna kan således förbättras. 
 
 
8.6.2 Utvärdering av arbetsgång 
Vad beträffar den arbetsmetod som används i dagsläget för att kalibrera dekorfärger utifrån en 
given referenskulör, förekommer det såväl fördelar som nackdelar.  
 
En övergripande komplikation med att manuellt redigera databasvärdena som en återkoppling 
av ett utskriftsresultat finnes i samband dess tidsåtgång. Processen är oerhört tidskrävande och 
det är svårt att direkt förutspå hur många iterationer som bör genomföras i strävan efter att 
erhålla en tillräckligt låg färgdifferens. I vissa enstaka fall är det möjligen fullt tillräckligt med 
en utskrift, medan det i andra fall, där referenskulören ligger en bra bit utanför pappertypens 
reglerade färgomfång, kan ta betydligt längre tid att kalibrera optimala databasvärden. 
 
Dock, i samband med ovanstående manuella arbetsgång, finns det en god potential att verkli-
gen finna ett optimerat databasvärde. Medan diverse programvaror kan medföra en hjälpande 
effekt i strävan efter att finna teoretiskt optimala databasvärden, förekommer det ständigt en 
begränsning i form av vad dessa i själva verket kan simulera. Miller Graphics Norrköpings 
arbetsmetod är i detta fall således att betrakta som en oerhört noggrann sådan. 
 
Ytterligare en potentiell nackdel i detta sammanhang finner vi dock i form av att företaget 
genomför kalibreringen separat för de tre parametrarna L*, a* samt b*. Kalibreringen, som 
utföres som en återkoppling av ett senaste utskriftsresultat, sker nämligen genom att respekti-
ve parameter justeras separat. Detta, i sin tur, medför att hänsyn ej tas till parametrarnas in-
verkan på varandra, vilket i flera fall kan leda till att det blir än mer komplicerat att styra åter-
givningen. 
 
 
8.6.3 Nuvarande databasvärden och färgdifferenser 
Vidare undersöktes även utskriftsresultatet, framförallt sett till färgdifferens, för de tre databa-
ser som används inom produktionsflödet. Som referenskulörer för att beräkna en färgdifferens 
uttryckt i EΔ , mättes Lab-värden för en Pantoneguide upp (se Tabell 14).  
 

L* a* b*
Reflex Blue CVC 18 29 -68
Green CVC 60 -77 1
109 CVC 87 5 99
116 CVC 85 8 91
Purple CVC 48 68 -43

Referensvärden ur Pantoneguide

 
 

Tabell 14 - Referensvärden uppmätta ur Pantoneguide 
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Databas för IPP-SG230 
Givet de Lab-värden som definierats i databasen för det semiblanka pappret (se Bilaga B) 
erhölls följande utskriftsresultat, för IPP-SG230, med respektive framberäknat EΔ -värde; 
 

L* a* b* DeltaE DeltaE94 DeltaE00
Reflex Blue CVC 26.02 19.26 -58.53 16.3954 9.1966 6.4476
Green CVC 56.14 -62.45 3.35 15.2356 5.6034 5.1280
Yellow 109 CVC 85.50 3.79 96.83 2.9022 1.6208 1.2105
Yellow 116 CVC 84.35 5.45 90.93 2.6325 1.2551 1.4644
Purple CVC 46.95 54.42 -31.09 18.0933 5.0452 4.5585

Uppmätta värden Färgdifferenser
IPP-SG230-tabell

 
 

Tabell 15 - Uppmätta värden och färgdifferenser för nuvarande databas för IPP-SG230 
 
 
Databas för IPP-G200 
Givet de Lab-värden som definierats i databasen för det semiblanka pappret (se Bilaga B) 
erhölls följande utskriftsresultat, för IPP-G200, med respektive framberäknat EΔ -värde; 
 

L* a* b* DeltaE DeltaE94 DeltaE00
Reflex Blue CVC 27.05 20.11 -61.15 14.9183 9.8557 7.1222
Green CVC 57.29 -61.87 2.43 15.4372 4.9102 4.4807
Yellow 109 CVC 87.03 1.13 96.34 4.6961 1.6335 2.0686
Yellow 116 CVC 90.54 -5.28 97.45 15.7687 7.8433 8.0850
Purple CVC 47.13 54.01 -32.86 17.3002 4.6096 4.2002

Uppmätta värden Färgdifferenser
IPP-G200-tabell

 
 

Tabell 16 - Uppmätta värden och färgdifferenser för nuvarande databas för IPP-G200 
 
 
Internal-databas  
Givet de värden som användes i programvarans inbyggda så kallade internal-databas erhölls 
följande utskriftsresultat, för IPP-SG230, med respektive framberäknat EΔ -värde; 
 

L* a* b* DeltaE DeltaE94 DeltaE00
Reflex Blue CVC 26.74 17.85 -59.29 17.1754 10.0937 7.3197
Green CVC 55.74 -64.63 2.74 13.1982 5.4015 4.9593
Yellow 109 CVC 85.32 3.91 95.39 4.1283 1.8556 1.3772
Yellow 116 CVC 83.00 7.76 88.92 2.8955 2.0432 1.3915
Purple CVC 46.57 55.83 -31.04 17.1229 4.9617 4.5018

Uppmätta värden Färgdifferenser
Internal-tabell

 
 

Tabell 17 - Uppmätta värden och färgdifferenser för internal-databas 
 
 
Utifrån ovanstående tabeller kunde fastställas att de aktuella dekorfärgerna i fråga fortfarande, 
trots manuell kalibrering, hade en relativ hög färgdifferens i jämförelse med de referensfärger 
som mätts upp ur Pantoneguiden. Bland de aktuella PMS-färgerna kunde noteras att de gula 
kulörerna, i de flesta fall, uppfyller företagets generella riktlinjer med ett EΔ -värde under 
fyra. För databasen som används för IPP-G200 hamnade dock EΔ  för PANTONE 116 CVC 

 68



över femton. Detta torde rimligen indikera på att färgen antingen ej kalibrerats överhuvudta-
get, alternativt oerhört dåligt. En motivering till detta finnes bland annat i samband med att de 
definierade värdena för dekorfärgen är identiska för de båda databaserna i fråga (se Bilaga B). 
 
Pantonefärgerna Reflex Blue CVC, Green CVC och Purple CVC, återges dock relativt dåligt 
med nuvarande kalibrering, med EΔ -värden mellan tretton och arton. Det förekom framför-
allt två primära orsaker till detta; färgerna kunde ha kalibrerats dåligt, alternativt inte alls, 
samt att det nuvarande färgomfånget för respektive papper helt enkelt ej möjliggör en bättre 
återgivning. 
 
 
8.6.4 Simulering av CMYK-täckningar 
För att vidare relatera återgivningen av de fem aktuella dekorfärgerna till de ursprungliga pro-
blem som beskrivits av företaget användes en programvara utvecklad i MatLab för att simule-
ra de CMYK-värden som utifrån givna databasvärden konverteras med aktuell pappersprofil. 
Efter simulering erhölls följande värden; 
 

C M Y K
Reflex Blue CVC 100 88.04 3.75 0
Green CVC 92.86 0 59.09 0
Yellow 109 CVC 0 21.02 86.79 0
Yellow 116 CVC 0 24.21 80.53 0
Purple CVC 26.09 81.90 0 0

Simulerade databasvärden för IPP-SG230

 
 

Tabell 18 - Simulerade CMYK-täckningar för IPP-SG230 
 

C M Y K
Reflex Blue CVC 100 86.45 2.20 0
Green CVC 91.93 0 57.04 0
Yellow 109 CVC 0 20.79 86.29 0
Yellow 116 CVC 0.16 25.13 83.45 0
Purple CVC 32.62 88.88 0 0

Simulerade databasvärden för IPP-G200

 
 

Tabell 19 - Simulerade CMYK-täckningar för IPP-G200 
 
Med hjälp av en processfärgsanpassad Pantoneguide kunde vidare ovanstående värden jämfö-
ras med så kallade rekommenderade täckningar för respektive dekorfärg (se Tabell 20) [34]. 
Trots det faktum att dessa referenstäckningar i allra högsta grad är att betrakta som enhetsbe-
roende, och således ej på något vis definitiva, ansågs de vara intressanta vid en undersökning 
av företagets simulerade värden. Detta ty de kunde bidra till en övergripande förståelse av hur 
dekorfärgerna skrivs ut med nuvarande inställningar; 
 

C M Y K
Reflex Blue CVC 100 73 0 2
Green CVC 100 0 59 0
Yellow 109 CVC 0 10 100 0
Yellow 116 CVC 0 16 100 0
Purple CVC 38 88 0 0

Rekommenderade täckningar enligt Pantoneguide

 
 

Tabell 20 - Rekommenderade täckningar i processfärger för respektive dekorfärg enligt Pantoneguide 
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Något som företaget sedan tidigare hade varit missnöjda med var bland annat att återgivning-
en av gula dekorfärger upplevdes som aningen ”smutsiga”. Utifrån ovanstående simulerade 
täckningar i de fyra processfärgerna var det svårt att härleda vad detta kan bero på. En ur-
sprunglig idé var att smutsigheten skulle kunna ha orsakats av att profilerna genererar en allt 
för hög andel cyan i samband konverteringsprocessen, något som utifrån ovanstående värden 
dock kan uteslutas. Av de två gula PMS-färger som undersöks återges de båda uteslutande av 
kanalerna magenta och gul. Vad som dock kan uttydas ur ovanstående är att ingendera av de 
båda pappersprofilerna generar en hundra procentig täckning i den gula kanalen. Vidare ligger 
även den simulerade täckningen i magenta aningen högre än för motsvarande rekommendera-
de värden. 
 
Orsaken till ovanstående skillnader finnes med största förmodan i samband med de begräns-
ningar i fulltonsåtergivningen som definierats i samband med kalibreringen för respektive 
papperstyp.  
 
 
8.6.5 Definition av nuvarande återgivning i förhållande till färgomfång 
Vad beträffar Pantonematchningen förekommer begränsningarna för hur nära referensvärdena 
dessa kan återges således i samband med baslinjäriseringarna samt tillhörande profiler för 
respektive papperstyp. Utav de fem dekorfärger som undersökts kan noteras att de gulaktigare 
kulörerna återges relativt bra, medan övriga tre har en färgdifferens över företagets rekom-
menderade normer. Detta är något som i sin tur kan härledas till att de gula kulörerna befinner 
sig närmare det aktuella färgomfånget i fråga, än vad övriga gör.  
 
För att skapa en övergripande bild av hur de aktuella dekorfärgerna återskapas med nuvarande 
databaskalibrering, plottades dess resulterande uppmätta Lab-värden i kromaticitetsplanet 
a*/b*. I följande grafer representeras företagets nuvarande återgivning av respektive dekor-
färg i form av symbolerna av trianglar, medan referenskulörerna, likt i tidigare fall, represen-
teras i form av symbolerna av stjärnor; 
 

 
Figur 36 - Nuvarande återgivning i kromaticitetsplanet a*/b* för IPP-SG230 respektive IPP-G200 

 
 
Ur ovanstående figurer kan konstateras att företagets nuvarande Pantonematchning i de flesta 
fall ej är optimal. Sett till dekorfärgernas lokalisering i förhållande till respektive papperspro-
fils teoretiska färgomfång är det påtagligt att dessa kan förflyttas utåt, det vill säga mot färg-
omfångsgränsen, i syftet att minimera färgdifferensen ytterligare. Detta framförallt med tanke 
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på att ovanstående simulerade färgomfång ej inkluderar faktorer som exempelvis kombinatio-
ner av lightbläck samt punktförstoring. 
 

8.7 Utvärdering av nuvarande textåtergivning 
Vid en jämförelse av det behandlade resultatet för de olika utskriftsenheternas återgivning av 
textmaterial kunde vidare en rad intressanta faktorer fastställas.  
 
De båda nuvarande profilerna som genererats för IPP-SG230 samt IPP-G200 medför en rela-
tivt medioker återgivning framförallt av negativtexter av mindre fontstorlekar. Konstrasten i 
övergången från bakgrundsplatta till papper är relativt ojämn, något som i sin tur kan härledas 
till en icke-optimal färganvändning och färgmängd. Dock upptäcktes även spår av så kallade 
felplacerade punkter inuti negativfonternas yta. En förklaring till detta fenomen torde ligga i 
att företaget använder sig av dubbelriktade utskrifter i syftet att minimera utskriftstiden. Detta 
i sin tur påverkar den vertikala justeringen av skrivarhuvudet som medför en sämre kvalitet. 
Angående återgivningen av positivtexter upplever denna en aningen högre kvalitet, trots det 
faktum att konturhanteringen är ojämn. 
 
Vad beträffar återgivningen för de nyare utskriftsenheterna, Epson 7800 samt 9800, bör näm-
nas att dessa har en betydligt jämnare konturhantering än i fallet med Epson Stylus Pro 9600, 
med dess nuvarande kalibreringar. Det övergripande intrycket var vidare att dessa båda enhe-
ter framförallt sett till Epson 9800, även tillåter en noggrannare återgivning för tunna linjer 
utan att dessa slår igen. I övrigt förekommer ej heller oönskade artefakter i den utsträckning 
som för Epson 9600. Noterbart i sammanhanget är dock att den ökade kvaliteten i samband 
med textåtergivningen för de båda nyare utskriftsenheterna ej kan relateras till en förbättrad 
utskriftsupplösning, ty denna, likt i fallen med företagets båda nuvarande kalibreringar, var 
definierad som 720x720 dpi.  
 
Gällande de två övriga utskriftsenheter som undersökts, Roland CJ-500 samt Canon CLC 
1130, noterades att den förstnämnda har en direkt dålig återgivning av negativtexter, där han-
teringen i flera fall resulterar i att negativtexterna slår igen helt för mindre punktstorlekar. Vad 
beträffar Canon, å andra sidan, har denna enhet, helt i enlighet med generella egenskaper för 
laserskrivare, en oerhört god återgivningsförmåga av textmaterial med en god kontrastverkan 
och konturhantering. 
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9 Anpassning av nuvarande förprovtryckssystem 
Utifrån en nulägesanalys av förprovtrycksflödet kunde konstateras att förbättringar kunde 
göras med avseende på såväl dekoråtegivningen som textreproduktionen. I syftet att undersö-
ka närmare hur väl de fem PMS-kulörerna i sammanhanget faktiskt kunde återges med nuva-
rande systemkalibrering användes tre oberoende metoder.  
 
Inledningsvis användes Gretag MacBeths programvara ColorPicker 5.1, i syftet att utifrån 
respektive pappersprofil simulera en teoretisk lägsta färgdifferens för respektive dekorfärg. 
Vidare utvecklades även en programvara i MatLab för att via interpolation längst ytan på re-
spektive profils färgomfång, finna en teoretiskt lägsta differens. Avslutningsvis utvecklades 
en programvara, återigen i MatLab, som syftar till att, via simulering med respektive pappers-
profil, utifrån olika databasvärden generera en teoretiskt minsta färgdifferens. 
 
Vad gäller återgivningen av textmaterial undersöktes framför allt hur denna kunde förbättras 
med hjälp av en förändrad utskriftsriktning. 
 

9.1 Teoretisk minsta färgdifferens med hjälp av ColorPicker 
Gretag MacBeths programvara ColorPicker 5.1 är en applikation som syftar till att helt enkelt 
optimera återgivningen av dekorfärger med hjälp av processfärger. Utifrån givna referensvär-
den för dekorfärgerna samt en angiven outputprofil, i det här fallet respektive pappersprofil, 
genererar programvaran en teoretiskt minsta färgdifferens samt de täckningar för processfär-
gerna som bör användas för att uppnå denna.  
 
Tekniken som används i programmet baseras på att fyra nästlade loopar exekveras, i vilka 
samtliga kombinationer av täckningarna i cyan, magenta, gul och svart undersökes. För re-
spektive kombination genereras, utifrån den angivna outputprofilen, ett Lab-värde som i sin 
tur, via aktuell formel för färgdifferens, jämföres med det referensvärde som definierats. När 
ett lägsta teoretiskt värde på den aktuella EΔ -modell som användes finnes, sparas detta samt 
den kombination av de fyra processfärgerna som använts [32]. 
 
Med hjälp av ColorPicker genererades således teoretiskt optimala täckningar för respektive 
processfärg med avseende på det båda papperstyperna, samt motsvarande färgdifferenser. 
Vidare uppmättes även den resulterande färgdifferensen för utskrift med dessa aktuella data-
basvärden. För IPP-SG230 genererades följande information med avseende på respektive mo-
dell för beräkningen av färgdifferens; 
 
 

C M Y K Teoretiskt E Uppmätt E
Reflex Blue CVC 100 96 0 0 6.9 9.6651
Green CVC 99.5 0 67.7 0 9.7 11.7214
109 CVC 0 13.3 100 0 1.4 3.4110
116 CVC 0 18.3 97.4 0 1.1 2.6720
Purple CVC 30.6 91.7 0 0 12.7 16.3022

Optimerat E för IPP-SG230
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C M Y K Teoretiskt E94 Uppmätt E94
Reflex Blue CVC 100 97.5 0.6 8 3.4 4.5618
Green CVC 89.4 0 57 0 3.8 4.8031
109 CVC 0 11.9 99.8 0 1.0 1.6647
116 CVC 0 17.2 97.1 0 0.7 1.3005
Purple CVC 29.2 86.7 0 0 3.4 5.1399

Optimerat E94 för IPP-SG230

 
 

C M Y K Teoretiskt E00 Uppmätt E00
Reflex Blue CVC 100 92.8 0 16.6 3.7 4.6624
Green CVC 90.2 0 57.4 0 3.7 4.3595
109 CVC 0 13.1 100 0 0.8 1.2942
116 CVC 0 18.1 97.2 0 0.7 1.1891
Purple CVC 28.5 87 0 0 3.4 4.5849

Optimerat E00 för IPP-SG230

 
 

Tabell 21 - Optimerade färgdifferenser för IPP-SG230 utifrån ColorPicker 
 
 
För IPP-G200 genererades följande information med avseende på respektive modell för be-
räkningen av färgdifferens. Vad som dock bör noteras gällande följande tabeller är att det på 
grund av resursmässiga begränsningar ej utfördes några uppmätningar av den resulterande 
differensen för respektive optimerande värden; 
 

C M Y K Teoretiskt E
Reflex Blue CVC 100 91.7 0 0 6.9
Green CVC 99.1 0 69.1 0 10.5
109 CVC 0 12.4 100 0 2.9
116 CVC 0 17.9 98.3 0 1.4
Purple CVC 31.5 90.7 0 0 13.1

Optimerat E för IPP-G200

 
 

C M Y K Teoretiskt E94
Reflex Blue CVC 100 94.8 0 10 3.3
Green CVC 88 0 57 0 4.1
109 CVC 0 11.6 100 0 1.2
116 CVC 0 16.8 97.7 0 0.9
Purple CVC 28.9 83.6 0 0 3.4

Optimerat E94 för IPP-G200

 
 

C M Y K Teoretiskt E00
Reflex Blue CVC 100 90.6 0 14.8 3.5
Green CVC 88 0 57 0 4.1
109 CVC 0 13.1 100 0 1.1
116 CVC 0 17.8 98 0 0.9
Purple CVC 29 83.8 0 0 3.4

Optimerat E00 för IPP-G200

 
 

Tabell 22 - Optimerade färgdifferenser för IPP-G200 utifrån ColorPicker 
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9.2 Teoretisk minsta färgdifferens med hjälp av ytinterpolation 
Utifrån det färgomfång som genererats med hjälp av mätdata för respektive papperstyp, un-
dersöktes vidare samtliga så kallade ytpunkter med hjälp av linjär interpolation. Ett program 
utvecklades i MatLab, som vilket beräknade en resulterande färgdifferens mellan samtliga 
punkter på färgomfångets yta och givna referensvärdena för de aktuella dekorfärgerna. Den 
ytpunkt som medförde en minimerad färgdifferens antogs vidare vara den optimala i sam-
manhanget. 
 

 
 

Figur 37 - Principen för interpolering längst färgomfångets yta 
 
 
Den linjära interpolationen som utfördes i den tredimensionella Lab-rymden begränsades vi-
dare mellan givna start- och ändnoder, som vilka i sin tur definierades beroende på vilken 
dekorfärg som avsågs (se Figur 37). För respektive Pantonekulör beräknades följande teore-
tiskt optimerade färgdifferenser för respektive papperstyp; 
 

DeltaE DeltaE94 DeltaE00
Reflex Blue CVC 7.6584 2.1559 2.3039
Green CVC 18.1595 8.3893 7.2542
109 CVC 3.2550 1.4043 1.3471
116 CVC 1.7027 1.0513 1.0016
Purple CVC 17.2186 6.0499 5.3897

Färgdifferenser för IPP-SG230

 
 

Tabell 23 - Optimala värden för IPP-SG230 utifrån ytinterpolation 
 
 

DeltaE DeltaE94 DeltaE00
Reflex Blue CVC 9.3197 2.5082 2.5106
Green CVC 15.9944 7.3457 6.4459
109 CVC 4.4308 1.5228 1.4846
116 CVC 1.8445 1.1325 1.0792
Purple CVC 18.9278 6.7469 6.0533

Färgdifferenser för IPP-G200

 
 

Tabell 24 - Optimala värden för IPP-G200 utifrån ytinterpolation 
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Vad beträffar den aktuella modellen förekom naturligtvis en påtaglig begränsning i form av 
att denna ej tog hänsyn till exempelvis punktförstoring. Detta bör exempelvis kunna motivera 
varför vissa av dekorfärgerna, som exempelvis Green CVC och Purple CVC, erhöll aningen 
väl höga optimerade differensvärden. 
 

9.3 Teoretiskt minsta färgdifferens med hjälp av profilsimulering 
Med hjälp av ett program utvecklat i MatLab kunde vidare även de Lab-värden som generas i 
samband med utskriftsprocessen simuleras. Detta utfördes, kortfattat skildrat, genom att för 
samtliga kombinationer av de tre parametrarna L*, a* och b* jämfördes de resulterande vär-
dena efter applicering av respektive pappersprofil, med ett tidigare definierat referensvärde. 
För varje kombination beräknades således en differens, som vilken i sin tur användes för att 
definiera de Lab-värden för databasen som teoretiskt sett borde medföra den minsta färgdiffe-
rensen i tryck. 
 
En begränsning med ovanstående princip var dock, likt i fallet med de ColorPicker-
optimerade värdena, att simuleringen ej tar hänsyn till inverkande faktorer som exempelvis 
punktförstoring, samt hanteringen av sju olika bläck. 
 
Efter en simulering av pappersprofilen för IPP-SG230 erhölls dock följande teoretiska respek-
tive uppmätta färgdifferenser för de genererade databasvärdena; 
 

E E94 E00 E E94 E00
Reflex Blue CVC 8.1905 3.5926 3.9596 12.1265 5.6597 4.7989
Green CVC 8.7354 3.5182 3.2611 11.3773 6.0652 4.3837
109 CVC 3.0086 2.0085 1.8443 3.3393 1.7532 1.2139
116 CVC 5.2652 3.6316 3.2540 2.3887 2.4111 1.3300
Purple CVC 18.7105 5.7178 5.0984 15.9329 9.4565 4.7021

Simulerade färgdifferenser Uppmätta färgdifferenser
Profilsimulering för IPP-SG230

 
 

Tabell 25 – Optimala värden för IPP-SG230 utifrån profilsimulering 
 
 
Efter simulering av pappersprofilen för IPP-G200 erhölls följande teoretiskt optimala färgdif-
ferenser för de genererade databasvärdena; 
 

E E94 E00
Reflex Blue CVC 9.1979 3.6016 3.7962
Green CVC 9.3130 3.7152 3.4330
109 CVC 3.4439 2.2967 2.1073
116 CVC 5.6557 3.9008 3.4978
Purple CVC 19.6361 6.0210 5.3273

Simulerade färgdifferenser
Profilsimulering för IPP-G200

 
 

Tabell 26 - Optimala värden för IPP-G200 utifrån profilsimulering 
 
 
Ur ovanstående data kan noteras att överensstämmelsen mellan de simulerade färgdifferen-
serna och de utskrivna är mindre bra för EΔ  samt 94EΔ , samt aningen bättre för . 00EΔ
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9.4 Sammanställning av övergripande återgivningsmöjligheter 
Utifrån ovanstående tillämpade metoder kunde en samanställning av de övergripande återgiv-
ningsmöjligheterna för respektive papperstyp genomföras i form av efterföljande diagram. I 
diagrammen utgör de olika kolumnerna i respektive grupp de teoretiskt optimala färgdifferen-
ser utifrån ColorPickers föreslagna värden, ytinterpolation samt profilsimulering. Som en 
fjärde kolumn i respektive grupp förekommer även färgdifferensen för nuvarande kalibrering. 
 
Noterbart är dock att den första kolumnen skiljer sig en aning i ursprung mellan diagrammen 
för IPP-SG230 och IPP-G200. I det första fallet utgör kolumnen de tryckta färgdifferenserna 
som erhållits utifrån ColorPickers riktvärden, medan denna i det senare fallet baseras uteslu-
tande på de teoretiska värdena från programmet. Den primära förklaringen till detta är att det 
för IPP-G200 ej utfördes några provutskrifter med programvarans teoretiskt optimerande vär-
den (se avsnitt 9.1).  
 
De olika grupperna som förekommer i diagrammen representerar vidare, från vänster till hö-
ger, PANTONE Reflex Blue CVC, PANTONE Green CVC, PANTONE 109 CVC, PANTO-
NE 116 CVC, PANTONE Purple CVC.  
 
Vid en teoretisk optimering med avseende på EΔ  av dekorfärgsåtergivningen med nuvarande 
pappersprofiler erhölls följande övergripande resultat; 
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Figur 38 - Sammanställning av teoretiskt optimerat EΔ , med avseende på IPP-SG230 
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Figur 39 - Sammanställning av teoretiskt optimerat EΔ , med avseende på IPP-G200 

 
 
Vid en teoretisk optimering med avseende på 94EΔ  av dekorfärgsåtergivningen med nuvaran-
de pappersprofiler erhölls följande övergripande resultat; 
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Figur 40 - Sammanställning av teoretiskt optimerat 94EΔ , med avseende på IPP-SG230 
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Figur 41 - Sammanställning av teoretiskt optimerat 94EΔ , med avseende på IPP-G200 
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Vid en teoretisk optimering med avseende på 00EΔ  av dekorfärgsåtergivningen med nuvaran-
de pappersprofiler erhölls följande övergripande resultat; 
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Figur 42 - Sammanställning av teoretiskt optimerat 00EΔ , med avseende på IPP-SG230 
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Figur 43 - Sammanställning av teoretiskt optimerat 00EΔ , med avseende på IPP-G200 

 

Vad som kunde fastställas utifrån ovanstående sammanställning var att färgdifferensen för de 
aktuella dekorfärgerna kunde förbättras med hjälp av någon utav de tre behandlade simule-
ringsmetoderna, i flertalet av fallen. Metoden inkluderandes programvaran ColorPicker gav 
ett oerhört konsekvent resultat, med en förbättring i mer eller mindre samtliga fall. Den andra 
principen, inkluderandes ytinterpolation, medförde en å andra sidan en övergripande förbätt-
ring framförallt i återgivningen av de tre PMS-färgerna Reflex Blue CVC, 109 CVC samt 116 
CVC. Dock medförde denna i vissa fall en försämring vad beträffar återstående två kulörer, 
Green CVC samt Purple CVC, varför modellen sammantaget upplevdes som aningen bristfäl-
lig. Slutligen, vad beträffar metoden innefattandes en profilsimulering kunde denna i flera fall 
åstadkomma en minimerande färgdifferens, exempelvis med avseende på Green CVC. Dock 
medförde den samtidigt, i andra fall, en mindre bra färgdifferens, som för exempelvis Purple 
CVC.   
 
Sammanfattningsvis ansågs ColorPicker utgöra den simuleringsmetod som medförde det 
övergripande bästa resultatet. 
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9.5 Anpassning av textåtergivning för nuvarande system 
Som tidigare nämnt kunde den nuvarande textåtergivningens mediokra utskriftsresultat för 
IPP-SG230 och IPP-G200 eventuellt härledas till den utskriftsriktning som definierats för de 
båda nuvarande kalibreringarna. I samband med detta undersöktes således återgivningen av 
textmaterial för en enkelriktad utskrift med den nuvarande pappersprofilen för IPP-SG230. 
För den aktuella testformen i fråga erhölls följande inscannade utskriftsresultat; 
 

  
 

Figur 44 - Återgivning av negativ- samt positivtext för enkelriktad utskrift med IPP-SG230 
 
 
Sett till utskriftstid medförde, som antaget, enkelriktad utskrift en någon längre sådan, i jäm-
förelse med dubbelriktad. Följande tabell illustrerar den rent tidsmässiga differensen, som kan 
uppskattas till 67 procent;  
  

Enkelriktad utskrift 7 min 34 sek
Dubberiktad utskrift 4 min 31 sek

Tidsåtgång för utskrift av testform

 
 

Tabell 27 – Tidsåtgång för enkelriktad kontra dubbelriktad utskrift med IPP-SG230 
 
 
Utifrån ovanstående inscannade utskriftsresultat kan dock konstateras att en förändring i ut-
skriftsriktning i allra högsta grad kan förbättra den objektiva kvaliteten vad beträffar återgiv-
ningen av textmaterial. Dock i syftet att kunna använda en enkelriktad utskrift i praktiken, är 
det av stor vikt att den resulterande färgåtergivningen ej påverkas, med avseende på de simu-
leringsprofiler som används. I strävan efter att förbättra reproduktionen av textmaterial får 
färgåtergivningen således ej hamna i skymundan. För att fastställa detta skrevs den tidigare 
använda testformen innehållandes färgpatchar ut för den nuvarande pappersprofilen IPP-
SG230, användandes simuleringsprofilen Matchprint150 samt enkelriktad utskrift. Utifrån en 
spektrofotometrisk uppmätning av detta resultat kunde vidare följande jämförelse med dess 
dubbelriktade motsvarighet utföras i de båda kromaticitetsplanen a*/b* och xy, samt den tre-
dimensionella färgrymden Lab (se bilaga C); 
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Figur 45 - Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för enkelriktad- (magenta) och dubbelriktad utskrift 

(röd) med simuleringsprofilen Matchprint150 
 
 
Med avseende på ovanstående studie kan fastställas att den övergripande färgåtergivningen 
påverkats ytterst lite i samband med justerandet av utskriftsriktningen. Således påträffades de 
största skillnaderna de båda principerna emellan, för IPP-SG230, framförallt i samband med 
utskriftstid samt kvaliteten i textåtergivningen. Genom att använda en enkelriktad utskrift för 
den nuvarande kalibreringen kunde ett bättre resultat erhållas med avseende på kvaliteten i 
textåtergivningen, dock på bekostnad av en ökad utskriftstid. 
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10. Förbättring av förprovtryckssystem 
Som ett efterföljande steg i utvärderingsprocessen för Miller Graphics Norrköping AB:s för-
provtryckssystem undersöktes vidare, med hjälp av framtagandet av en ny baslinjärisering 
samt outputprofil för papperstypen IPP-SG230, möjligheten av att kunna förbättra den objek-
tiva kvaliteten ytterligare i samband med förprovtrycksprocessen. Kunde kalibreringen för 
papperstypen IPP-SG230 förbättras ytterligare, samt hur påverkades övriga faktorer som ex-
empelvis textåtergivning av ett eventuellt ökat färgomfång? 
 

10.1 Framtagande av ny baslinjärisering 
Följande avsnitt avser att behandla de steg, som vilka ingick i den baslinjäriserinsprocess som 
genomfördes för papperstypen IPP-SG230. Processen utfördes med hjälp av den inbyggda 
programvaran LinTool 2.5, som är en del av EFI ColorProof XF-paketet, samt en tillhörande 
spektrofotometer i form av Gretag MacBeths EyeOne. 
 
 
10.1.1 Övergripande inställningar 
I ett första skede av processen definierades de övergripande inställningar som skulle gälla för 
hanteringen av pappret i fråga. Standardinställningar som exempelvis utskriftsupplösning, 
antal utskriftsbläck, bläcktyp, rastreringsmetod, samt namn på pappret var faktorer som regle-
rades i samband med detta moment. Vidare kunde även den så kallade utskriftsriktningen de-
finieras för kalibreringen, som i det aktuella fallet tilldelades den fördefinierade typen enkel-
riktad (se Tabell 28). 
 
Som avancerade inställningar förekom även möjligheten att reglera gränsen för den så kallade 
light-in-solid-parametern, som, likt namnet antyder på, hanterar den andel lightbläck som 
skall kunna användas tillsammans med normalbläck.  
 

Printer Epson Stylus Pro 9600
Upplösning 720x720
Färgläge CMYKcmk
Bläcktyp UltraChrome Photo
Rastreringsmetod Super Enhanced 2
Enkelriktad utskrift Ja
Light-in-solid 5, 5, 5

Inställningar

 
 

Tabell 28 - Övergripande inställningar 
 
 
Med avseende på ovanstående steg i baslinjäriseringsprocessen kunde det vidare upplevas 
som aningen icke-optimalt att light-in-solid-värdena bestämdes utifrån teoretiska riktlinjer, 
snarare än uppmätt data. Istället för att optimera dessa värden utifrån faktiska mätningar av 
utskrivna testformer, baserades dessa istället på programvarans standardiserade riktlinjer.  
 
 
10.1.2 Total bläcknivå 
Efterföljande steg vid genererandet av en kalibrering innebar att en maximal gräns för den 
totala bläcknivån definierades. Utifrån en uppmätning av en utskriven testkarta med en förde-
finierad totalmängd bläck, uppskattades en optimal maximalnivå för det aktuella substratet.  
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Efter uppmätning av en testkarta utskriven med 273 procents totaltäckning, valdes slutligen 
det rekommenderade värdet 219 procent. Detta innebär således att den totala täckningen av de 
fyra processfärgerna cyan, magenta, gul och svart ej vid något tillfälle kommer att överstiga 
219 procent användandes den aktuella kalibreringen. 
 
 
10.1.3 Bläcknivå per kanal 
Medan ovanstående steg syftade till den övergripande hanteringen av samtliga kanaler, inne-
bar efterföljande del i processen att en maximal bläcknivå för respektive kanal definierades. 
En testkarta innehållandes den totala bläckmängd som definierats enligt tidigare skrevs ut och 
mättes upp, varpå förslag till maximala bläcknivåer för respektive bläckton genererades. 
 
Vad som var av vikt att tänka på vid anpassandet av maximala bläcknivåer var att optimera 
dessa sett till mättnadsgrad. Vid definierandet av hur mycket bläck som egentligen skall an-
vändas för fulltoner för respektive processfärg, förekommer det en gräns för hur mättad en 
färg själva verket kan återges. Täckningar över denna mättnadsgrad kommer att endast inne-
bära att färgen blir mörkare, snarare än att den vidgar färgomfånget (se avsnitt 2.6). 
 

 
 

Figur 46 - Princip för att definiera optimala bläcknivåer 
 
 
Utifrån ovanstående resonemang valdes således följande maximala bläcknivåer i syftet att 
optimera det övergripande färgomfånget för pappret (se Figur 46); 
 

Cyan 80%
Magenta 80%
Gul 80%
Svart 86%

Optimala bläcknivåer

 
 

Tabell 29 – Definierade bläcknivåer per kanal 
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10.1.4 Linjärisering 
Linjäriseringsprocessen syftar framförallt till att säkerhetsställa hanteringen av normal- och 
lightbläck, samt definiera punktförstoringen i respektive kanal. Utifrån uppmätning av en test-
form utskriven med tidigare definierade egenskaper genererades föreslagna värden för start-
punkter för normalbläck samt punktförstoringen vid femtio procents täckningar. 
 
Utifrån aktuella mätningar definierades följande startpunkter för respektive normalbläck; 
 

Cyan 40%
Magenta 40%
Svart 39%

Startpunkter

 
 

Tabell 30 - Definierade startpunkter för respektive normalbläck 
 
 
Vidare, utifrån ovanstående mätningar, definierades även följande punktförstoringar vid fem-
tio procents täckning i respektive kanal; 
 

 

Cyan 13%
Magenta 13%
Gul 13%
Svart 16%

Punktförstoringar

 
 

Tabell 31 - Definierad punktförstoring för femtio procents täckning i respektive kanal 
 
 
10.1.5 Kvalitetskontroll 
Som ett avslutande steg i processen genomföres en kvalitetskontroll, i samband med vilken en 
testform skrevs ut för att granska den övergripande återgivningen av respektive bläck. Som ett 
resultat av denna genererades slutligen en rapport för den framtagna kalibreringen i form av 
ett TIFF-dokument (se Figur 47). 
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Figur 47 - Rapport för nyframtagen baslinjärisering 
 
 
Vid ett betraktande av de primära skillnaderna mellan ovanstående framtagna baslinjärisering 
och den nuvarande som används för IPP-SG230, kunde en markant skillnad framförallt i form 
av de maximala bläcknivåerna för respektive kanal noteras. Medan magenta och svart bibe-
höll sina maxima för 80 respektive 86 procent, upplevde gul och framförallt cyan en ökning i 
mättnadsgrad. Detta i sin tur kunde medföra ett vidgande av det teoretiska färgomfånget, 
framförallt i områden innefattandes cyan. 
 
Vad betraktar övriga parametrar som exempelvis punktförstoring, rastreringsmetod och han-
teringen av lighttoner, var dessa i stora drag väl överensstämmande de båda kalibreringarna 
emellan. Vad som dock skiljde sig var den totala bläcknivån som för den nyframtagna baslin-
järiseringen ökats från 200 till 219 procent.  
 

10.2 Framtagande av ny pappersprofil 
I syftet att kunna generera en tillhörande pappersprofil för ovanstående genererade kalibrering 
skrevs en standardiserad testform, ECI2002 Random CMYK, ut på EFI Linearization-enheten 
utan någon färgstyrning, med endast med ovanstående skapade papperstyp definierad.  
 
Vidare, med hjälp av Gretag MacBeths programvara ProfileMaker 3.1, användes ovanstående 
utskrivna testform samt dess tillhörande textbaserade referensfil, för att generera en så kallad 
outputprofil för pappret. Utifrån uppmätt data från en spektrofotometer, samt övriga parame-
terjusteringar gällande exempelvis separationer (se Figur 48), skapades således en ICC-profil 
anpassad för IPP-SG230. 
 
Vad beträffar hanteringen av separationer definierades den så kallade utskriftsenheten till Ink-
jet 400, som i sin tur skall representera bläckstråleskrivare med en maxgräns i bläcknivå till 
fyrahundra procent. För hanteringen av svartgenerering valdes GCR3, som utgör en separa-
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tionstyp som använder en relativt hög andel K vid ersättandet av övriga processfärger i sam-
band med svartgenereringen (se avsnitt 3.4) [20]. 
 

 
 

Figur 48 - Dialogruta för separationsinställningar i ProfileMaker 
 
 
Som ett avslutande steg vid framtagandet av en ny baslinjärisering samt pappersprofil för IPP-
SG230, sammankopplades de båda genererade filerna med hjälp av LinTool 2.5. I samband 
med denna länkning var således kalibreringen klar för att användas och utvärderas i produk-
tionsflödet. 
 

10.3 Provtryck med ny baslinjärisering och tillhörande pappersprofil 
Med den nyframtagna pappersprofilen samt tillhörande baslinjärisering kunde vidare de båda 
framtagna testformerna (se avsnitt 8.1) skrivas ut. I syftet att kunna generera ett teoretiskt 
färgomfång samt undersöka den generella återgivningsförmågan av dekorfärger, för den ny-
framtagna kalibreringen, skrevs testformen innehållandes färgpatchar ut utan någon färgstyr-
ning aktiv. Vidare, i syftet att kunna utvärdera den nyframtagna kalibreringens återgivnings-
förmåga av textmaterial, skrevs testformen innehållandes områden för textåtergivning ut med 
färgstyrning, för simuleringsprofilen Matchprint150. 
 

10.4 Mätning av provmaterial 
Det utskrivna materialet för den nyframtagna pappersprofilen med tillhörande baslinjärisering 
mättes vidare upp med hjälp av tre olika instrument; spektrofotometer, densitometer samt ins-
canning av textåtergivning. Syftet med applicerandet av ovanstående mätningar var, likt i fal-
let med utvärderingen av förprovtryckssystemets nuvarande kalibrering, att kunna utvärdera 
olika kvalitetsaspekter av baslinjäriseringen med dess tillhörande pappersprofil. 
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10.4.1 Spektrofotometriska mätningar 
Provmaterialet mättes upp med en spektrofotometer med belysningskällan D50, UV-filter 
samt betraktningsvinkeln . Vad gäller återgivningen av fulltoner i primär- samt sekundär-
färger erhölls följande mätdata; 

°2

 

L* a* b* X Y Z
Cyan 48.73 -30.79 -60.90 11.79 17.38 52.90
Magenta 48.35 77.50 -15.97 34.46 17.07 21.07
Gul 91.08 -5.57 106.10 73.10 78.65 4.99
Svart 14.45 2.14 2.01 1.83 1.81 1.33
Röd 46.75 69.54 51.84 30.31 15.83 1.85
Grön 39.09 -72.96 22.57 3.43 10.71 3.91
Blå 17.96 30.39 -61.08 4.26 2.51 17.65

Epson 9600, IPP-SG230

 
 

Tabell 32 - Uppmätta fulltonsvärden för nyframtagen kalibrering 
 
 
Vidare, vad gäller återgivningen av lightbläck, erhölls följande mätdata; 
 

L* a* b* X Y Z
Light cyan 82.61 -21.57 -18.73 50.65 61.44 69.30
Light magenta 77.72 31.40 -15.33 63.62 52.73 57.06

Epson 9600, IPP-SG230

 
 

Tabell 33 – Uppmätta kulörvärden för lightbläck för nyframtagen kalibrering 
 
 
10.4.2 Mätning av fulltonsdensitet 
I syftet att undersöka fulltonsdensiteter för det utskrivna testmaterialet mättes reflektionsden-
siteten för hundraprocents täckning upp i respektive kanal upp (se Tabell 34). 
 

Cyan 2.40
Magenta 1.57
Gul 1.92
Svart 2.03

Epson 9600, IPP-SG230

 
 

Tabell 34 - Uppmätta fulltonsdensiteter för nyframtagen baslinjärisering 
 
 
10.4.3 Inscanning av textmaterial 
För att kunna undersöka återgivningsförmågan av textmaterial för den nyframtagna kalibre-
ringen, lästes de utskrivna testformerna in av en flatbäddsscanner, Fujifillm Finescan 2750, 
med följande inställningar; 
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Inscanningsläge Aquire Contone Colour Mode
Reflection mode

Inputprofil FineScan-R3-Absolute.icc
Antal toner 8 Bit
Outputprofil ColorArt CR-T3 CMYK_E2.icc
USM Normal sharpness
Format TIFF
Upplösning 2743 dpi

Scannerinställningar

 
 

Tabell 35 - Övergripande scannerinställningar 
 
Utifrån de inscannade utskrifterna erhölls följande resultat; 
 

  
 

Figur 49 - Återgivningen av negativ- samt positivtext för nyframtagen pappersprofil 
 

10.5 Hantering av mätningar 
Utifrån ovanstående uppmätta material kunde vidare en rad olika faktorer gällande exempel-
vis färgrymd, fulltonsdensiteter samt punktförstoring fastställas för den nyframtagna kalibre-
ringen. 
 
 
10.5.1 Framtagande av färgomfång 
Med hjälp av ovanstående uppmätta värden för fulltonsåtergivningen för den nyframtagna 
baslinjäriseringen kunde ett teoretiskt färgomfång genereras i de båda kromaticitetsplanen 
a*/b* och xy, samt i den tredimensionella färgrymden Lab (se bilaga C). I följande grafer 
representeras återigen referensvärdena för de fem aktuella Pantonefärgerna i fråga, i form av 
symbolerna av blå stjärnor; 
 

 
Figur 50 - Teoretiskt färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för nyframtagen pappersprofil 
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10.5.2 Framtagande av teoretisk färgrymd med lightkombinationer 
Dock, medan ovanstående generade färgrymder hade en teoretiskt begränsning i form av att 
såväl punktförstoring som hanteringen av lightbläck negligerats, undersöktes även en teoretisk 
färgrymd med kombinationer av normal- och lighttoner. Denna spekulativa färgrymd erhölls, 
likt i tidigare fall, ur sambandet mellan färgspektrat och den enhetsoberoende färgrymden 
XYZ (se avsnitt 2.5) och resulterade i följande representation i kromacitetsplanet a*/b*; 
 

 
Figur 51 - Teoretiskt  färgomfång i kromaticitetsplanet a*/b* med hjälp av lightkombinationer 

 
 
10.5.3 Beräkning av punktförstoring 
Utifrån de rastertonskalor som mäts upp för de utskrivna testformerna, kunde vidare en upp-
mätt punktförstoring i de fyra primärkanalerna cyan, magenta, gul och svart genereras. För att 
definiera punktförstoringen, samt tillhörande punktförstoringskurva (se Figur 52), utnyttjades 
Murray-Davies samband (se avsnitt 5.3.2). 

 
 

Figur 52 - Uppmätt punktförstoring för nyframtagen baslinjärisering 
 
 
Utifrån ovanstående värden kunde en punktförstoring för femtio procents täckning i respekti-
ve kanal definieras (se Tabell 36). 
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IPP-SG230
Cyan (50%) -0.9185
Magenta (50%) 12.5017
Gul (50%) -16.2219
Svart (50%) 14.4984

Uppmätt punkförstoring

 
 

Tabell 36 – Uppmätt punktförstoring i femtioprocents täckning för nyframtagen kalibrering 
 

10.6 Utvärdering av mätningar 
Efter en genomgående hantering av uppmätt data för den nyframtagna pappersprofilen med 
tillhörande baslinjärisering kunde en utvärdering genomföras, i samband med vilken resulta-
ten för den nyframtagna kalibreringen jämförts med tidigare inställningar för papperstypen 
IPP-SG230. 
 
 
10.6.1 Utvärdering av nyframtagen färgrymd 
Inledningsvis jämfördes den teoretiska färgrymden för den nyframtagna pappersprofilen för 
IPP-SG230, med den nuvarande profilen som användes inom produktionsflödet.  

 
Figur 53 - Jämförelse mellan nyframtagen (svart) och nuvarande pappersprofil (grön) för IPP-SG230 

 
 
Utifrån de aktuella färgrymderna kan fastställas att den nyframtagna pappersprofilen möjlig-
gör ett större teoretiskt färgomfång i mer eller mindre samtliga avseenden, vid en jämförelse 
med den nuvarande pappersprofilen (se Figur 53). Utökningen är påtaglig framförallt i gröna, 
cyan, samt blåa toner. För att vidare relatera detta till återgivningen av dekorfärger torde 
ovanstående således indikera på att en mindre färgdifferens kring de aktuella kulörerna kan 
uppnås. 
 
Färgomfånget för den nyframtagna outputprofilen har vidare jämförts med motsvarande åter-
givningsintervall för utskriftsenheterna Epson 7800 samt 9800. Noterbart gällande denna jäm-
förelse är dock att hänsyn bör tas till att färgomfånget för Epson 7800 är baserat på en kalibre-
ring anpassad för papperstypen EPSG. Färgrymden för Epson 9800 är dock, å andra sidan, 
genererad för samma papperstyp som den aktuella profilen i fråga, nämligen IPP-SG230. 
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Figur 54 - Jämförelse mellan nyframtagen pappersprofil (svart) och Epson 9800 (cyan) 

 
 

 
Figur 55 - Jämförelse mellan nyframtagen pappersprofil (svart) och Epson 7800 (gul) 

 
 
Utifrån ovanstående jämförelse kunde skådas att det, trots ett vidgat färgomfång, förekom en 
påtaglig differens mellan den nyframtagna baslinjäriseringen samt motsvarande för Epson 
9800, för IPP-SG230. Den senare har ett större färgomfång i mer eller mindre samtliga avse-
enden i kromaticitetsplanet (se Figur 54). Dock vad gäller jämförelsen mellan färgomfånget 
för den nyframtagna kalibreringen och färgomfånget för Epson 7800, är skillnaden mindre 
märkbar (se Figur 55). Detta torde naturligtvis ha att göra med att baslinjäriseringarna är an-
passade efter två olika typer av semimatta papper, samt för olika ändamål. 
 
 
10.6.2 Utvärdering av punktförstoring 
Vid en jämförelse mellan den nuvarande och den nyframtagna kalibreringen för Epson Stylus 
Pro 9600 med pappret IPP-SG230 i avseendet punktförstoring, kunde uttydas att denna var 
relativt överensstämmande i sammanhanget. Den nyframtagna kalibreringen har en aningen 
mindre punktförstoring i framförallt cyan och magenta, medan den samtidigt tenderar att få en 
värdemässig ökning för den svarta kanalen. Vad beträffar den uppmätta punktförstoringen för 
den gula kanalen utgör denna, likt i tidigare fall, en icke representativ bild. Detta torde åter-
igen med största förmodan kunna relateras till begränsningar i mätutrustningen.  
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Med avseende på de riktlinjer framtagna av organisationen SWOP överensstämmer den nya 
baslinjäriseringen relativt väl för magenta och svart, medan den för övriga färger medför rela-
tivt mediokra värden (se Tabell 37). 
 

Nyframtagen Nuvarande Definierad SWOP
Cyan (50%) -0.9185 3.2880 13 17.6
Magenta (50%) 12.5017 14.7180 13 17.1
Gul (50%) -16.2219 -13.7213 13 15.4
Svart (50%) 14.4984 13.7968 16 20.4

Punktförstoring

 
 

Tabell 37 - Sammanfattning av punktförstoringar 
 
 
10.6.3 Utvärdering av fulltonsdensiteter 
Utifrån de fulltonsdensiteter som mätts upp för den nyframtagna kalibreringen kan fastställas 
att de maximerade värdena skiljde sig framförallt med avseende på cyan och gul, vid en jäm-
förelse med nuvarande inställning för IPP-SG230. Fulltonsdensiteter i magenta och svart 
överensstämmer således relativt väl med de riktvärden som definierats för bestruket papper, 
medan denna för gul, likt i tidigare fall, fortfarande medför en relativt stor differens (se Tabell 
38). 
 

Nuvarande Nyframtagen Riktvärden
Cyan 1.69 2.40 1.60
Magenta 1.53 1.57 1.50
Gul 1.81 1.92 1.30
Svart 2.01 2.03 1.90

Fulltonsdensiteter

 
 

Tabell 38 - Sammanfattning av uppmätta och rekommenderade fulltonsdensiteter 
 
 
Med avseende på fulltonsdensiteter kunde således fastställas att den nyframtagna baslinjärise-
ringen var relativt lik den nuvarande, med ett väsentligt undantag för toner i cyanområdet. 
Detta är något som var direkt påtagligt vid ett betraktande av ett genererat färgomfång, där 
den största skillnaden sett till återgivning återfanns framförallt i toner baserandes på just cyan, 
som exempelvis blå och grön. Det övergripande vidgandet av färgomfånget blev således, trots 
det faktum att mer eller mindre endast en kanal justerats, relativt omfattande. 
 
 
10.6.4 Utvärdering av nyframtagen färghantering 
Trots det faktum att de övergripande egenskaperna för den pappersprofil som genererats för 
IPP-SG230 var väl kända upplevdes som intressant att undersöka slutresultatet, framförallt 
med avseende på faktorer som gråbalans, svartgenerering samt vitpunkt. 
 
Vid en undersökning av gråbalansen i programvaran ProfileEditor 5.1, kunde skådas att denna 
innefattade en påtagligt lägre grad av GCR, än vad nuvarande pappersprofil för IPP-SG230 
gör. Detta innebar således att K-kanalen användes i mindre utsträckning än tidigare, vilket i 
sin tur renderade i en högre total färgåtgång för att reproducera fullton i svart. Denna skillnad 
i svartgenerering var direkt märkbart framförallt då tonkurvan närmar sig ett maxvärde (se 
Figur 56). 
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Figur 56 - Gråbalanskurvor för nyframtagen respektive nuvarande profil för IPP-SG230 
 
 
Avslutningsvis undersöktes även överensstämmandet mellan den profildefinierade vitpunkten 
och en faktiskt uppmätt sådan för pappret. I samband med generandet av pappersprofilen fast-
ställdes vitpunkten till (86.829, 90.118, 73.535). Den faktiska vitpunkten för pappret mättes 
vidare upp till (87.38, 90.71, 73.90).  
 

X Y Z X Y Z
IPP-SG230 87.38 90.71 73.90 86.829 90.118 73.535

Uppmätt vitpunkt Definierad vitpunkt

 
 

Tabell 39 – Uppmätt kontra definierad vitpunkt för nyframtagen pappersprofil 
 
 
Till skillnad från nuvarande pappersprofil överensstämde således den definierade vitpunkten 
för den nyframtagna profilen väl för det uppmätta pappret i fråga (se Tabell 39). Färgdifferen-
sen, uttryckt som ett euklidiskt avstånd i XYZ-rymden, fastställdes till 0.8873, vilket kan jäm-
föras med 6.6143 för den nuvarande profilen. 
 

10.7 Anpassning av Pantonematchning för nyframtagen profil 
Likt i fallet med den nuvarande pappersprofilen för IPP-SG230 upplevdes det som intressant 
att undersöka hur, sett till begränsningar i färgomfång, de aktuella dekorfärgerna i själva ver-
ket kunde återges för den nyframtagna kalibreringen. I syftet att skapa en övergripande bild av 
den teoretiskt minimerade färgdifferensen i samband med återgivningen, applicerades åter-
igen tre oberoende metoder. Inledningsvis generades de optimerande täckningar med hjälp av 
processfärger samt motsvarande färgdifferenser med hjälp av programvaran ColorPicker 5.1. 
Vidare undersöktes även en teoretiskt minsta färgdifferens utifrån ytinterpolation av kalibre-
ringens tredimensionella färgrymd. Avslutningsvis genomfördes även en simulering av den 
aktuella pappersprofilen i fråga, i syftet att finna de databasdefinierade Lab-värden som resul-
terar i den minsta teoretiska färgdifferensen. 
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10.7.1 Teoretisk minsta färgdifferens med hjälp av ColorPicker 
Med hjälp av Gretag MacBeths programvara ColorPicker kunde optimerande täckningar för 
respektive färgdifferensmodell genereras för den nyframtagna pappersprofilen. För att även 
undersöka hur väl dessa teoretiskt optimala värden överensstämde med ett faktiskt slutresul-
tat, mättes även en färgdifferens upp för de dekorfärger som skrivits ut med de aktuella täck-
ningarna i fråga (se Tabell 40). 
 

C M Y K Teoretiskt E Uppmätt E
Reflex Blue CVC 100 96.8 0 0 7.5 6.0067
Green CVC 88.3 0 63.5 0 13.2 10.9377
109 CVC 0 11.9 99.7 0 1.1 1.7119
116 CVC 0 17.4 96.7 0 1.0 2.8513
Purple CVC 33.5 95.9 0 0 15.0 13.3973

Optimerat E för IPP-SG230

 
 

C M Y K Teoretiskt E94 Uppmätt E94
Reflex Blue CVC 100 98.7 0 0 2.4 2.4778
Green CVC 83.7 0 55.5 0 4.1 3.9961
109 CVC 0 10.6 99.4 0 0.8 1.3658
116 CVC 0 16.6 96.5 0 0.7 1.2877
Purple CVC 30.7 88.4 0 0 4.1 3.9099

Optimerat E94 för IPP-SG230

 
 

C M Y K Teoretiskt E00 Uppmätt E00
Reflex Blue CVC 100 96 0 0 2.4 2.4599
Green CVC 84.2 0 55.9 0 4.0 3.6381
109 CVC 0 11.6 99.7 0 0.7 1.1081
116 CVC 0 17.3 96.6 0 0.7 1.5786
Purple CVC 30.3 88.7 0 0 4.1 3.5618

Optimerat E00 för IPP-SG230

 
 

Tabell 40 – Optimerande värden för nyframtagen pappersprofil utifrån ColorPicker 
 
 
Noterbart ur ovanstående tabeller är att den teoretiskt generade färgdifferensen för den ny-
framtagna pappersprofilen hade en avsevärt bättre överensstämmelse med det faktiska slutre-
sultatet, i jämförelse med nuvarande profils dito. Detta medför på så vis att det med den ny-
framtagna pappersprofilen i större utsträckning går att förutspå den slutliga färgdifferensen 
med hjälp av programvaran. Likheten i färgdifferens mellan det simulerade och det utskrivna 
resultatet är framförallt påtaglig för färgdifferenserna 94EΔ  samt 00EΔ . 
 
 
10.7.2 Teoretiskt optimala värden med hjälp av ytinterpolation 
Med hjälp av ett program utvecklat i MatLab genererades vidare även en teoretiskt optimal 
färgdifferens genom att samtliga ytor för den nyframtagna profilens tredimensionella färgom-
fång undersöktes med avseende på respektive dekorfärg. Efter ytinterpolation för den nyfram-
tagna pappersprofilen för IPP-SG230 erhölls följande teoretiskt optimala färgdifferenser; 
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DeltaE DeltaE94 DeltaE00
Reflex Blue CVC 6.3889 1.6398 1.3055
Green CVC 21.8378 10.1295 8.5654
109 CVC 1.8425 1.1193 1.0708
116 CVC 1.2452 0.7697 0.7331
Purple CVC 16.6015 5.9403 5.4081

Färgdifferenser för IPP-SG230

 
 

Tabell 41 - Optimala värden för nyframtagen pappersprofil utifrån ytinterpolation 
 
 
Likt i fallet med nuvarande pappersprofil erhölls, via ytinterpolation, relativt höga värden för 
de båda dekorfärgerna Green CVC samt Purple CVC. Dock bör återigen påpekas att ovanstå-
ende modell ej tar hänsyn till punktförstoring. Rimligtvis är denna relativt påtaglig för gröna- 
respektive magenta-toner, vilket till viss del kan förklara de något icke-representativa värdena 
för dessa kulörer. 
 
 
10.7.3 Teoretiskt optimala värden med hjälp av profilsimulering 
Avslutningsvis användes, likt i fallet med utvärderingen av nuvarande pappersprofil, en pro-
gramvara utvecklad i MatLab för att genom simulering av färgkonverteringen i den nyfram-
tagna profilen, finna optimerade färgdifferenser. Denna simulering, som negligerade faktorer 
som exempelvis punktförstoring samt hanteringen av lightbläck, renderade i följande optime-
rade värden; 
 

E E94 E00 E E94 E00
Reflex Blue CVC 8.3000 2.6367 2.5613 7.8213 2.4867 2.4571
Green CVC 13.3215 4.4554 4.0624 15.8242 3.9398 3.6957
109 CVC 2.7674  0.8499 0.8464 6.4972 1.5935 1.5416
116 CVC 3.8243 2.6022 2.3046 10.5204 3.5199 2.1917
Purple CVC 15.0282 4.4852 4.0844 19.4132 3.8618 3.5610

Simulerade färgdifferenser Uppmätta färgdifferenser
Profilsimulering för IPP-SG230

 
 

Tabell 42 - Optimala värden för nyframtagen pappersprofil utifrån profilsimulering 
 
 
Ur ovanstående mätdata kan utläsas att differensen i teoretiskt genererade EΔ -värden och 
praktiskt uppmätta sådana, återigen är mindre för den nyframtagna pappersprofilen än för den 
nuvarande. Således kan fastställas, även utifrån denna metod, att det på ett bättre vis går att 
förutsäga de resulterande färgdifferenserna för den nygenererade profilen, än för den nuva-
rande. Överensstämmelsen i teoretiska respektive faktiska färgdifferenser är påtagligt god för 

 och .  94EΔ 00EΔ
 
 
10.7.4 Sammanställning av övergripande återgivningsmöjligheter 
Med avseende på de teoretiskt optimala färgdifferenser som uppskattats utifrån ovanstående 
metoder genererades följande sammanställning av den nyframtagna pappersprofilens återgiv-
ningsförmåga av de aktuella dekorfärgerna. Kolumnerna i respektive grupp, som i sin tur re-
presenterar dekorfärgerna PANTONE Reflex Blue CVC, PANTONE Green CVC, PANTO-
NE 109 CVC, PANTONE 116 CVC, samt PANTONE Purple CVC, utgöres av den teoretiska 
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färgdifferensen för de olika metoderna ColorPicker, ytinterpolation och profilsimulering. Den 
fjärde stapeln i respektive grupp innefattar den nuvarande färgdifferensen för IPP-SG230; 
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Figur 57 - Sammanställning av teoretiskt optimerat EΔ , med avseende på IPP-SG230 
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Figur 58 - Sammanställning av teoretiskt optimerat 94EΔ , med avseende på IPP-SG230 
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Figur 59 - Sammanställning av teoretiskt optimerat 00EΔ , med avseende på IPP-SG230 

 

 95



 
Utifrån ovanstående studie kunde fastställas att den nyframtagna baslinjäriseringen med till-
hörande pappersprofil hade en teoretisk bättre återgivningsförmåga, framförallt sett till de fem 
aktuella dekorfärgerna, än vad nuvarande kalibrering har. Av de tre metoder som har belysts 
kunde vidare skådas att färgdifferensen för respektive dekorfärg, kunde förbättras åtskilliga 
steg. Den metod som medförde ett bästa resultat var, likt i fallet med nuvarande baslinjärise-
ring, framtagandet av optimerande värden med hjälp av ColorPicker. För denna metod erhölls 
optimerande värden i mer eller mindre samtliga fall. Vad beträffar övriga två modeller som 
tillämpats, ytinterpolation och profilsimulering, upplevde resultatet ett dylikt mönster som för 
nuvarande kalibrering.   
 

10.8 Utvärdering av textåtergivning för nyframtagen profil 
Vid en jämförelse av textåtergivningen för den nuvarande pappersprofilen för IPP-SG230 som 
används inom produktionsflödet och den nyframtagna, kunde fastställas att den senare har en 
avsevärt bättre reproduktionsförmåga i detta sammanhang. Med en tydligare konturhantering 
samt utelämnandet av oönskade artefakter, erbjuder den nyframtagna profilen en relativt god 
återgivning, även för de minsta punktstorlekarna som undersökts i detta sammanhang. 
 
Vid ett betraktande av vilka faktorer som inverkat i ovanstående resultat bör framhållas fram-
förallt användandet av en enkelriktad utskrift, samt användandet av högre bläcknivåer. I fallet 
med den nyframtagna profilen används en högre bläcknivå i cyan och gul, vilket i sin tur med-
för en skarpare kontrast i övergången mellan text och bakgrund. Detta är något som gäller för 
såväl negativ- som för positivtext. 
 
Vidare, vad beträffar utelämnandet av så kallade felplacerade rasterpunkter, kunde detta till 
stor del härledas till just den enkelriktade utskrift som användes för den nyframtagna kalibre-
ringen. I jämförelse med den princip som används för nuvarande baslinjärisering medför en 
enkelriktad utskrift en tydlig kvalitetsförbättring, framförallt med avseende på den vertikala 
justeringen. 
 

10.9 Övriga kvalitetstester 
Avslutningsvis, i syftet att undersöka den nyframtagna pappersprofilens rent praktiska till-
lämpningsmöjligheter inom företagets produktionsflöde, genomfördes kvalitetstester med 
avseende på utskriftshastighet samt samverkan med de simuleringsprofiler som används inom 
förprovtryckssystemet.  
 
 
10.9.1 Kvalitetssäkring med avseende på utskriftshastighet 
En påtaglig skillnad mellan den nuvarande samt den nyframtagna pappersprofilen för IPP-
SG230 gick som bekant att finna i samband med den utskriftsriktning som valts för respektive 
profil. Ty den nyframtagna profilen använde sig av så kallad enkelriktad utskrift, som i gene-
rella termer innebär en längre utskriftstid än vad dubbelriktad gör, undersöktes den rent tids-
mässiga skillnaden de båda metoderna emellan.  
 
Den testform innehållandes färgpatchar som tagits fram i samband med utvärderandet av före-
tagets förprovtryckssystem skrevs ut för respektive pappersprofil, varpå tiden från det att ar-
betet initierades till att den var utskrivet undersöktes (se Tabell 43). 
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Nuvarande profil 4 min 31 sek
Nyframtagen profil 7 min 30 sek

Tidsåtgång vid utskrift av testform

 
 

Tabell 43 - Tidsåtgång vid utskrift av testform för nyframtagen respektive nuvarande pappersprofil för IPP-
SG230 

 
 
I samband med ovanstående undersökning av utskriftstiden för respektive riktningstyp, kunde 
konstateras att en enkelriktad utskriftsriktning tog uppskattningsvis 67 procent längre tid än 
dubbelriktad dito, för att skriva ut en testform i A3-format. 
 
 
10.9.2 Kvalitetssäkring med avseende på användandet av simuleringsprofiler 
Slutligen, i samband med kvalitetskontrollen av den nyframtagna pappersprofilen för IPP-
SG230 undersöktes dess rent praktiska samverkan med de simuleringsprofiler som används 
inom flödet. Syftet med denna kontroll var bekräfta att simuleringsprofilerna kunde integreras 
med den nyframtagna profilen, samt att färgåtergivningen bibehölls. En grundfundering i det-
ta sammanhang utgjordes således av huruvida en förändring sett till egenskaper som färgnivå-
er i pappersprofilen, samt en ändrad utskriftsriktning påverkade appliceringen av de simule-
ringsprofiler som används inom produktionen. 
 
För denna kvalitetssäkring skrevs den tidigare använda testformen innehållandes färgpatchar 
ut på utskriftskön för simuleringsprofilen Matchprint150, dels för den nuvarande papperspro-
filen, och dels för den nyframtagna. Efter en spektrofotometrisk uppmätning av det utskrivna 
resultatet erhölls följande återgivning i kromaticitetsplanen a*/b* och xy, samt den tredimen-
sionella färgrymden Lab (se bilaga C); 
 

 
Figur 60 - Färgomfång i kromaticitetsplanen a*/b* samt xy för nyframtagen (svart) respektive nuvarande pap-

persprofil (röd) i kombination med simuleringsprofilen Matchprint150 
 
Utifrån ovanstående grafer kunde konstateras att användandet av simuleringsprofiler hade en 
liknande effekt, sett till färgåtergivning, de båda pappersprofilerna emellan. Bortsett från en 
mindre förskjutning i vissa kulörer var återgivningarna mer eller mindre identiska sett till ett 
övergripande omfång. På så vis kunde även fastställas att den nyframtagna kalibreringen sam-
verkade med simuleringsprofilerna i liknande avseende som den nuvarande.  

 97



11. Undersökning av ytterligare förbättring i textåtergivning 
I samband med framtagandet av en ny baslinjärisering och pappersprofil för IPP-SG230 kun-
de fastställas att textåtergivningen kunde förbättras avsevärt i jämförelse med nuvarande han-
tering. På så vis kunde bekräftas att faktorer som exempelvis densitet och utskriftsriktning i 
allra högsta grad inverkar vid återgivningen av textmaterial. En intressant frågeställning för 
vidare undersökning utgjordes i samband med detta av hur framtagandet av en pappersprofil 
med högre upplösning påverkade textåtergivningen. Kunde en ytterligare förbättring i text-
återgivningen erhållas i samband med detta, samt hur kunde en eventuell kvalitetsförbättring 
sättas i relation till utskriftshastighet? 
 

11.1 Framtagande av upplösningsanpassad baslinjärisering samt 
pappersprofil 
I enlighet med tidigare skildrad process (se avsnitt 10.1), genererades en ny baslinjärisering 
för IPP-SG230, i detta fall med syftet att undersöka sambandet mellan en hög utskriftsupplös-
ning samt återgivningen av textmaterial. Under baslinjäriseringen bibehölls de övergripande 
inställningar som använts i samband med tidigare genomförande, med undantaget av att ut-
skriftsupplösningen definierades som 1440x720 (se Tabell 44).  
 

Printer Epson Stylus Pro 9600
Upplösning 1440x720
Färgläge CMYKcmk
Bläcktyp UltraChrome Photo
Rastreringsmetod Super Enhanced 2
Enkelriktad utskrift Ja
Light-in-solid 5, 5, 5

Inställningar

 
 

Tabell 44 - Övergripande inställningar för nyframtagen upplösningsanpassad baslinjärisering  
 
 
Efter genomgång av efterföljande steg i processen genererades vidare en total bläcknivå av 
219 procent, samt 40, 55, 95 samt 70 procents bläcknivåer för cyan, magenta, gul respektive 
svart. Punktförstoringen definierades, i enlighet med tidigare profiler, till tretton procent för 
en femtio procents täckning i cyan, magenta och gul, samt sexton procent för femtio procents 
täckning i svart. Vad beträffar hanteringen av lightbläck definierades startpunkterna för dessa 
som 40, 39 och 38 procent för light cyan, light magenta, respektive light svart. Den totala an-
delen lightbläck i normalbläck definierades som fem procent. 
 
Sett till det teoretiska färgomfånget som genererats utifrån baslinjäriseringen var detta av 
mindre prioritering i det aktuella sammanhanget. Dock, i jämförelse med den tidigare pap-
persprofilen för IPP-SG230 kan noteras att det teoretiska omfånget i kromaticitetsplanet 
a*/b*, hade en relativt likartad omfattning för den upplösningsanpassade kalibreringen (se 
Figur 61). 
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Figur 61 - Rapport för nyframtagen upplösningsanpassad baslinjärisering 
 
 
Utifrån en standardiserad testform, ECI2002 Random CMYK, utskriven för den nyligen gene-
rerade baslinjäriseringen, skapades vidare en pappersprofil med hjälp av programvaran Profi-
leMaker 3.1. I samband med denna, som utfördes enligt tidigare princip (se avsnitt 10.2), val-
des typen GCR3 för gråbalans och svartgenerering. 
 
Som ett avslutande steg i genererandet av en upplösningsanpassad baslinjärisering samt tillhö-
rande pappersprofil, länkades dessa båda samman med hjälp av programvaran LinTool. 
 

11.2 Provtryck med upplösningsanpassad baslinjärisering och till-
hörande pappersprofil 
Med den upplösningsanpassade kalibreringen som definierad för pappret IPP-SG230, skrevs 
de båda tidigare testformerna ut, dels utan färgstyrning, och dels med färgstyrning, användan-
des simuleringsprofilen Matchprint150. 
 
Vad beträffar tidsåtgång erhölls följande värde i samband med ovanstående utskrift; 
 

Nyframtagen profil 13 min 20 sek
Tidsåtgång för utskrift av testform

 
 

Tabell 45- Tidsåtgång för utskrift av testform för nyframtagen upplösningsanpassad pappersprofil 
 

11.3 Inscanning av utskriftsmaterial 
De utskrivna testformerna för den upplösningsanpassade baslinjäriseringen lästes vidare in 
med hjälp av en flatbäddsscanner, Fujifilm FineScan 2710, med en upplösning av 2741 dpi 
(se Tabell 46). 
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Inscanningsläge Aquire Contone Colour Mode
Reflection mode

Inputprofil FineScan-R3-Absolute.icc
Antal toner 8 Bit
Outputprofil ColorArt CR-T3 CMYK_E2.icc
USM Normal sharpening
Format TIFF
Upplösning 2743 dpi

Scannerinställningar

 
 

Tabell 46 – Övergripande scannerinställningar 
 
 
Utifrån ovanstående inläsning av utskriftsmaterialet erhölls vidare följande resultat; 
 

  
 

Figur 62 - Återgivning av negativ- och positivtext för upplösningsanpassad pappersprofil 
 
 
11.4 Utvärdering av textåtergivning för upplösningsanpassad profil  
Utifrån ovanstående resultat kunde skådas att en ökad utskriftsupplösning medförde en avse-
värt förbättrad textåtergivning. Konturhanteringen var oerhört jämn med en hög densitets-
skillnad mellan för- och bakgrund. Vidare förekom ej så kallade felplacerade punkter, vilket i 
sin tur, utöver en ökad upplösning, till viss del kan relateras till den aktuella utskriftsriktning-
en.  
 
Vad beträffar tidsåtgången för utskriften av en testform innehållandes textmaterial i A3-
format, var denna uppskattningsvis 295 procent högre än för samma utskrift med nuvarande 
systeminställningar. Den omfattande utskriftstiden, som var närmare tre gånger längre än för 
nuvarande kalibrering, kunde till stor del relateras till just utskriftsriktning och upplösning. 
 
Utifrån ovanstående utvärdering kunde på så vis fastställas att inverkande kvalitetsparamterar 
vid återgivningen av textmaterial huvudsakligen utgöres av fulltonsdensiteter, gråbalans, 
bläcknivåer, utskriftsriktning samt utskriftsupplösning. Dock, som en konsekvens av ett an-
vändande av framförallt en förändrad utskriftsritning samt utskriftsupplösning förekommer en 
ökad tidsåtgång i samband med utskriften.  
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Avslutning 
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12. Slutsats och diskussion 
Vad som inledningsvis kan fastställas i samband med en utvärdering av Miller Graphics 
Norrköping AB:s förprovtryckssystem är att det förekommer en påtaglig begränsning i form 
av den nuvarande systemkalibrering som används, framförallt med avseende på återgivningen 
av dekorfärger och textmaterial. Utifrån en övergripande definition av den färghantering och 
systemkalibrering som används inom produktionsflödet kunde vidare klargöras dess faktiska 
limitationer och möjligheter. Genom att fastställa vad, i termer av exempelvis inverkande pro-
filer och kalibreringar, som i själva verket påverkar de olika kvalitetsaspekterna inom ett för-
provtryckssystem, kunde på så vis även förslag till eventuella förbättringar utformas. 
 
En ursprunglig problematisering i sammanhanget utgjordes av det faktum att det fanns oerhört 
lite information att tillgå kring vilka profiler som i själva verket inverkade vid hanteringen av 
dekorfärger. Vad var det i slutändan som egentligen begränsade återgivningen av dessa? Efter 
kontakt med tillverkaren av företagets RIP-programvara kunde slutligen konstateras att ut-
formningen av flödet baserades på hur värdena för Pantonefägerna i själva verket definieras i 
den aktuella databasen. För Lab-definierade värden, som i det aktuella fallet, är det den givna 
pappersprofilen som utför konverteringen från en enhetsoberoende färgrymd till utskriftsenhe-
tens värden. För CMYK-definierade värden, å andra sidan, skiljer man vanligen mellan så 
kallade inkjet CMYK-definierade och traditionellt CMYK-definierade värden. I det först-
nämnda fallet är det endast utskriftsenhetens kalibrering som inverkar, medan konverteringen 
i det senare fallet genomföres av såväl simulerings- som pappersprofil. 
 
Utifrån ovanstående kännedom undersöktes vidare den övergripande kapaciteten sett till åter-
givningen av dekorfärger med hjälp av tre oberoende principer. Angående dessa bör nämnas 
att det förekommer en relativt omfattande teoretisk begränsning i form av vad som egentligen 
kan simuleras. I samtliga modeller exkluderas exempelvis faktorer som punktförstoring och 
hanteringen av lightbläck, något som i allra högsta grad påverkar färgåtergivningen. Denna 
begränsning är dock gemensam för merparten av de korrigeringsverktyg som finns att tillgå 
på marknaden idag. Dock bör de, detta till trots, ändå kunna utgöra ett potentiellt hjälpmedel i 
syftet att skapa en övergripande bild av hur väl en given profil kan utnyttjas i termer av färg-
återgivning. 
 
Något som kan fastställas gällande den nuvarande kalibreringen för de fem dekorfärgerna i 
fråga är att denna i själva verket är långt ifrån optimal, såväl med avseende på det teoretiska 
färgomfånget för respektive papperstyp, som på den process som genomföres i samband med 
framtagandet av anpassade databasvärden. I dagsläget arbetar företaget, i syftet att minimera 
färgdifferensen för en given dekorfärg, uteslutande utifrån euklidiska avstånd i en enhetsobe-
roende Lab-rymd. En rekommendation i detta fall är att företaget, som ett komplement till 
ovanstående, även betraktar färgdifferenserna mellan det utskrivna materialet och en given 
referenskulör utifrån vidareutvecklade modeller som exempelvis 94EΔ  och . På så vis 
skulle en bättre hänsyn till exempelvis ögats karaktäristik kunna vägas in i kalibreringsproces-
sen. 

00EΔ

 
I syftet att optimera den tids- och resursmässiga aspekten av kalibreringsprocessen är en re-
kommendation att i framtiden använda sig av exempelvis Gretag MacBeths programvara Co-
lorPicker, alternativt motsvarande applikationer på marknaden. På detta vis skulle en ur-
sprungstäckning som teoretiskt sett optimerar färgdifferensen för respektive angiven dekor-
färg, kunna erhållas, något som i sin tur skulle kunna användas som riktlinje i samband med 
återkopplingsprocessen. Detta skulle med största sannolikhet innebära ett färre antal återkopp-
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lingar och på så vis en mindre tidsåtgång i strävan efter att finna optimerande databasvärden. 
Vidare medförde ColorPicker det bästa resultatet av de tre oberoende metoder som utnyttjats i 
samband med utvärderingsprocessen. Med avseende på de aktuella dekorfärger som under-
sökts kunde färgdifferensen optimeras i mer eller mindre samtliga avseenden.  
 
För att undersöka huruvida återgivningen av såväl dekorfärger som textmaterial kunde för-
bättras ytterligare för systemet, genererades en ny baslinjärisering samt pappersprofil för IPP-
SG230. Efter en utvärdering av denna anpassning, som i sin tur fokuserade på inverkande 
kvalitetsparametrar som exempelvis densitet, färgomfång och bläckhantering, kunde konstate-
ras att återgivningen av dekorfärger de facto kunde förbättras en hel del. Bland annat PMS-
kulören Reflex Blue CVC, som tidigare hade ett EΔ -värde över sexton, kunde med hjälp av 
en nyframtagen pappersprofil återges med en färgdifferens kring sex. Sammantaget noterades 
en avsevärd förbättring i samband med återgivningen av samtliga fem dekorfärger som under-
sökts i sammanhanget. 
 
Vidare, sett till textåtergivning, medförde den nyframtagna pappersprofilen ett märkbart posi-
tivt resultat. Detta är något som i sin tur kan härledas till justeringar i kalibreringen av exem-
pelvis fulltonsdensiteter, bläcknivåer och utskriftsriktning. I de båda första avseendena före-
kom en påtaglig skillnad de aktuella kalibreringarna emellan, där den nuvarande, som ett re-
sultat av just en icke optimal färgmängd och gråbalans, medförde en direkt dålig konturåter-
givning. Vidare bör även poängteras sambandet mellan en enkelriktad utskrift och en god 
kvalitet i samband med återgivningen av textmaterial. Trots det faktum att utskriftstiden blir 
aningen längre, kan det i flera fall vara motiverat att använda en enkelriktad utskrift. Detta är 
något som gäller såväl för nyframtagna som för företagets nuvarande kalibreringar. 
 
Vidare undersöktes även sambandet mellan en hög utskriftsupplösning och en god textåter-
givning, genom att ytterligare en nyframtagen baslinjärisering samt tillhörande pappersprofil 
utvärderades. Medan tidigare anpassning framförallt syftade till att vidga det teoretiska färg-
omfånget för det aktuella pappret, hade denna andra kalibrering således som huvudsyfte att 
öka utskriftsupplösningen. Utifrån utskrivet och inscannat textmaterial kunde konstateras att 
kvaliteten kunde förbättras märkbart i samband med en ökad upplösning, om än på bekostnad 
av en än högre utskriftstid. 
 
Vad beträffar en jämförelse av Epson Stylus Pro 9600 och nyare utskriftsenheten på markna-
den utfördes en övergripande undersökning av de båda enheterna Epson Stylus Pro 7800 samt 
Epson Stylus Pro 9800, med avseende på framförallt färgomfång och textåtergivning. Vad 
som är noterbart i samband med detta är att de båda senare modellerna, som för övrigt använ-
der en ny bläcktyp i form av UltraChrome K3, har ett påtagligt större färgomfång än vad Ep-
son Stylus Pro 9600 har. Vad gäller återgivningen av textmaterial är skillnaden mindre 
utpräglad, om än även i detta avseende något bättre för de båda nyare modellerna.  
 
Vad som dock är viktigt att ha i åtanke i samband med ovanstående jämförelse är att grund-
förutsättningarna varierade en aning mellan undersökningen av de tre utskriftsenheterna. 
Skillnader i såväl substrat, som förvisso är av semiblank typ i samtliga fall, kalibrering och 
ICC-profiler, medför att ovanstående utvärdering eventuellt ej kan utgöra en helt objektiv bild 
av de olika enheternas kapacitet, sett till färg- och textåtergivning. Dock, i avseendet att erhål-
la en övergripande bild av de skillnader som förekommer systemen emellan, kan undersök-
ningen i allra högsta grad utgöra en intressant roll. 
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Slutsatsen av ovanstående process är således att det utifrån en god kännedom om inverkande 
kvalitetsparametrar i allra högsta grad går att optimera företagets provtryckssystem ytterliga-
re. Denna förbättring kan dels ske i form av att förändringar med avseende på nuvarande ka-
librering utföres, alternativt genom att en helt ny anpassad kalibrering, likt någon av de som 
utvecklats i samband med ovanstående process, utarbetas. Med avseende på de båda kvali-
tetsparametrarna färg- och textåtergivning medför förprovtrycksskrivaren Epson Stylus Pro 
9600 varierande resultat i jämförelse med nyare modeller på marknaden. Medan färgåtergiv-
ningen är något sämre än för nyare modellers dito, är skillnaden i textåtergivningen ej lika 
påtaglig i jämförelse med de aktuella utskriftsenheterna Epson Stylus Pro 7800 och Epson 
Stylus Pro 9800. 
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13. Framtida undersökningsområden 
Det förekommer naturligtvis en rad undersökningsområden som ej innefattats i ovanstående 
utvärderingsprocess, men som samtidigt i allra högsta grad torde vara intressanta i samman-
hanget.  
 
Vid framtagandet av de nya kalibreringar som använts i syftet att förbättra återgivningen av 
dekorfärger samt textmaterial, har ej någon utförlig hänsyn tagits till bland annat hanteringen 
av lightbläck. I samband med linjäriseringsprocessen definierades i mer eller mindre samtliga 
fall egenskaper som startpunkt för lightbläck och så kallad light-in-solid-tröskel utifrån re-
kommenderade värden, i sin tur baserandes på en uppmätt testform. En intressant vidareut-
veckling av detta vore således att undersöka hur olika inställningar för denna hantering påver-
kar slutresultatet. Kan färgomfånget vidgas ytterligare genom att anpassa inställningarna för 
lightbläck och hur påverkas egentligen textåtergivningen av detta? 
 
Som tidigare nämnt förekom även en påtaglig begränsning i samband med de simuleringsmo-
deller som utnyttjats för att definiera optimala färgdifferenser i dekoråtergivningen. Vare sig 
metoden som används för programvaran ColorPicker, ytinterpolation eller profilsimulering tar 
någon direkt hänsyn till just inverkande parametrar som exempelvis hanteringen av lightbläck 
och punktförstoring. En potentiell vidareutveckling av denna angreppsmetod vore således, i 
syftet att erhålla mer exakta värden, att i framtiden även inkludera simuleringar av övriga ak-
tuella kvalitetsparametrar. 
 
Angående den jämförelse som utförts mellan Epson Stylus Pro 9600 och nyare modeller, tor-
de det även vara intressant att fokusera ytterligare på vad som, tekniskt sett, egentligen skiljer 
dessa utskriftsenheter åt. På så vis kunde det högre färgomfång som Epson Stylus Pro 7800 
och 9800 erbjuder, på ett bättre vis kunna relateras till egenskaper som exempelvis bläcktyp 
och övriga tekniska kvalitetsparametrar. Ligger skillnaden enbart i det nya bläcket UltraCh-
rome K3, eller förekommer det även andra avgörande parametrar i sammanhanget? 
 
Avslutningsvis utgör även undersökningen av olika renderingsprincipers inverkan i återgiv-
ningen av dekorfärger ett intressant område för framtida undersökning. För företagets nuva-
rande produktionsflöde användes huvudsakligen absolut omvandling för mappning av kulörer 
som befinner sig utanför det aktuella substratets färgomfång. Hur skiljer sig denna återgivning 
vad beträffar de aktuella dekorfärgerna i fråga mellan olika renderingsprinciper och vilken är 
egentligen att föredra i sammanhanget? 
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Bilaga B 
 
Nuvarande databasvärden för Pantonematchning 
 
 

L* a* b*
Reflex Blue CVC 18 28 -69
Green CVC 60 -78 3
109 CVC 89 11 106
116 CVC 90 23 99
Purple CVC 53 54 -33

custom_matt1.bct

 
 

Tabell 47 - Nuvarande databasvärden för IPP-SG230 
 
 

L* a* b*
Reflex Blue CVC 18 28 -69
Green CVC 60 -78 3
109 CVC 90 14 108
116 CVC 93 9 104
Purple CVC 53 54 -33

custom_blank1.bct

 
 

Tabell 48 – Nuvarande databasvärden för IPP-G200 
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Bilaga C 
 
Färgomfång i en tredimensionell Lab-rymd 
 

  
Figur 63 – Uppmätt färgomfång för nuvarande pappersprofil för IPP-SG230 

 

 
Figur 64 – Uppmätt färgomfång för nuvarande pappersprofil för IPP-G200 

 

 
Figur 65 - Uppmätt färgomfång för Epson Stylus Pro 9800 
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Figur 66 - Uppmätt färgomfång för Epson Stylus Pro 7800 

 

 
Figur 67 - Uppmätt färgomfång för simuleringsprofilen Matchprint150 

 

 
Figur 68 - Uppmätt färgomfång för simuleringsprofilen NT_Aris_EUH75 
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Figur 69 - Uppmätt färgomfång för nuvarande pappersprofil för IPP-SG230 (grön) kontra Epson 9800 (cyan) 

 

 
Figur 70 - Uppmätt färgomfång för nuvarande pappersprofil för IPP-SG230 (grön) kontra Epson 7800 (gul) 

 

 
Figur 71 - Uppmätt färgomfång för nuvarande pappersprofil för IPP-SG230 med enkelriktad- (magenta) kontra 

dubbelriktad utskrift (röd) 
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Figur 72 - Uppmätt färgomfång för nyframtagen pappersprofil för IPP-SG230 

 

 
Figur 73 -  Uppmätt färgomfång för nyframtagen (svart) kontra nuvarande pappersprofil för IPP-SG230 (grön) 

 

 
Figur 74 - Uppmätt färgomfång för nyframtagen pappersprofil för IPP-SG230 (svart) kontra Epson 9800 (cyan) 
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Figur 75 - Uppmätt färgomfång för nyframtagen pappersprofil för IPP-SG230 (svart) kontra Epson 7800 (gul) 

 
 

 
Figur 76 – Uppmätt färgomfång för nyframtagen (svart) kontra nuvarande pappersprofil för IPP-SG230 (röd) i 

kombination med simuleringsprofilen Matchprint150 

 116


