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Sammanfattning 
Bo Jemseby har i över 50 år arbetat i den grafiska branschen. Han har under 
denna period utvecklat egna metoder och uppfinningar för att på så vis 
förbättra kvalitén på sina tryckta alster. Jemsebymetoden är helt analog och 
går i huvudsak ut på att förskjuta rastret och ljuset i reprokameran, för att på 
så vis få fram film som sedan kan överföras till plåt och tryckas. Resultatet 
blir en bild med världsunik kvalitet. 
 
Majoriteten av tryckerierna idag är mer inriktade på att snabbt få en färdig 
trycksak, tidsvinsten prioriteras ofta mer än kvalitén. I takt med den digitala 
utvecklingen så har de analoga prepress-metoder mer eller mindre 
försvunnit. Skanners, digitalkameror och olika dataprogram kan idag göra 
samma arbete på betydligt kortare tid.  Digitalkamerorna blir i nuläget bättre 
för var dag som går och därmed blir även de digitala bilderna bättre. 
Datorerna förbättras också i rask takt, vilket i sin tur möjliggör att man kan 
använda allt mer avancerade algoritmer i de digitala prepress-metoderna. 
 
Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av T2F. T2F står för 
TryckTeknisk Forskning och är ett forskningsprogram inom området tryckt 
information på papper. Programmet drivs i ett nätverk av högskolor, 
industriforskningsinstitut och industrin.  Frågan T2F ville ha svar på var om 
det var möjligt att efterlikna Jemsebymetoden med digital teknik. 
 
Målet med detta projekt var att med digital prepress-teknik få lika hög 
kvalitet på den resulterande tryckta bilden, som fås med Jemsebymetoden. 
Examensarbetet är begränsat till att bara omfatta gråskalebilder. Till en 
början gjordes försök att trycka dessa bilder i kvadruplex, svart + 3 
dekorfärger. På grund av separeringsproblem och tidsbrist så valdes dock att 
bara använda tre färger, även kallat triplex. 
 
För att få full kontroll på bland annat separeringsprocessen så har ett 
program skrivits som utför alla nödvändiga operationer på bilden innan den 
kan tryckas. Programmet utför i huvudsak tre operationer på originalbilden: 

1. Separering 
2. Kompensering för punktförstoring 
3. Rastrering 

 
Resultatet av detta examensarbete är att jag med digital teknik har lyckats 
efterlikna den bildkvalitet som fås av den analoga Jemsebymetoden då det 
gäller gråskalebilder tryckta i triplex. Programmet som skrivits ger tre 
stycken binära triplex-separationer som är färdiga att läggas direkt på plåt i 
en plåtsättare. Tack vare att separeringarna och rastreringen liknar de som 
fås av Jemsebymetoden så håller också det tryckta resultatet en bildkvalitet 
som håller samma klass som Jemsebymetoden. Lite arbete återstår dock med 
att få till perfekta färgövergångar utan synliga defekter. 
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Förord  
Denna rapport är en del av det examensarbete som avslutar min 
civilingenjörsutbildning i medieteknik vid Linköpings Universitet, campus 
Norrköping.  
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare och 
examinator Björn Kruse, vars hjälp har varit oerhört betydelsefullt. 
 
Tack till Bo Jemseby som bidragit med material och idéer men framförallt 
kunskaper inom området som är mycket svårt att hitta på annat håll. 
 
Stort tack även till personalen på Larsson Offsettryck AB för att jag har fått 
trycka hos er och även lärt mig hur det fungerar på ett tryckeri. Tack Mikael 
Bakke för att tålmodigt stått ut med mina ständiga frågor och för all hjälp 
med plåtframställning. Tack Christer för all hjälp vid tryckpressen.   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av T2F. T2F står för 
TryckTeknisk Forskning och är ett forskningsprogram inom området tryckt 
information på papper. Programmet drivs i ett nätverk av högskolor, 
industriforskningsinstitut och industrin.  Frågan T2F ville ha svar på var om 
det var möjligt att efterlikna Jemsebymetoden med digital teknik. 
 
Bo Jemseby har i hela sitt liv arbetat med grafisk produktion och har genom 
åren utvecklat egna uppfinningar och metoder för att erhålla så hög kvalitet 
som möjligt för sina alster. Jemsebymetoden är en analog 
reproduktionsteknik som resulterar i världsunik bildkvalitet, överlägsen de 
flesta digitala metoder som används hos tryckerier idag. I takt med att 
digitalkamerorna och de digitala rastreringsalgoritmerna blir bättre så 
förbättras dock möjligheterna att skapa högkvalitativa bilder med ett digitalt 
reproduktionsförfarande.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att studera Jemsebymetoden och att hitta 
lösningar att efterlikna denna metod med digital teknik. Målet är att 
åstadkomma samma kvalitet som Jemsebymetoden.  

1.3 Avgränsningar 
Detta examensarbete har begränsat till att bara omfatta gråskalebilder.   
Programmet som tagits fram körs i Matlab och är inte ett fristående 
program. Eftersom tyngdpunkten har legat på att få till ett bra tryckresultat 
så är inte programmet optimerad vad gäller körningstid och minnesåtgång.  

1.4 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i tre delar: teoridel, praktikdel och resultat. I teoridelen 
beskrivs den förstudie som gjordes. Här förklaras också termer och 
utrustning som på ett eller annat sätt använts under examensarbetets gång. 
Denna del tar bara upp all teori jag använt för att läsa in mig på det grafiska 
området. I praktikdelen går jag igenom själva utförandet. Här presenteras 
bland annat programmets struktur och de olika operationer som programmet 
utför. Sist sammanfattas projektets resultat i resultatdelen.   
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2 Färglära 
Färg är vår hjärnas uppfattning av elektromagnetisk strålning som träffar 
ögat. I ögat finns olika känselkroppar, tappar och stavar. Det är med 
tapparna vi uppfattar färger. Tapparna har olika känslighet och kan uppfatta 
tre olika delar av ljusspektrumet, röd, grön och blå. Med hjälp av dessa tre 
tappar kan ögat uppfatta uppemot 10 miljoner olika färger, vilket är omöjligt 
att åstadkomma i tryck. Tapparnas känslighet kan beskrivas matematiskt 
med 3 funktioner, även kallad tristimulusvärden.[1] 
 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) λλλ

λλλ

λλλ

λ

λ

λ

dSES

dMEM

dLEL

tot

tot

tot

∫

∫

∫

=

=

=

 

( )λE = det inkommande ljusets 
spektralfördelning. 
( )λL , ( )λM , ( )λS = de tre tapparnas 

olika känslighetsfunktioner. 
λ = våglängd 

 
Eftersom människans uppfattning av färg är individuellt så kan man inte 
exakt bestämma tapparnas känslighetsfunktioner, därför behöver man kunna 
beskriva färger på ett sätt så att exakt samma färg fås vid olika tillfällen. För 
att åstadkomma detta har en mängd olika system, eller färgmodeller, tagits 
fram genom åren. 

2.1 Färgmodeller 
Olika färgsystem använder olika sätt att blanda färger, additiv färgblandning 
eller subtraktiv färgblandning. Den additiva färgblandningen använder olika 
ljuskällor med olika färger för att blanda nya färger. Detta används 
exempelvis i bildskärmar och TV-skärmar. I tryckpressar fås färgerna 
genom att fysiskt blanda olika tryckfärger. Detta kallas subtraktiv 
färgblandning. 
 
En färgmodell kan också vara enhetsberoende eller enhetsoberoende. 
Enhetsberoende betyder att en färg kan se olika ut beroende på vilken enhet 
färgen visas på medan en enhetsoberoende färgsystem ger samma färg 
oberoende av enhet. 

2.1.1 RGB 
RGB är en förkortning för röd, grön, blå, som 
också är grundfärgerna i denna färgmodell. 
RGB är ett enhetsberoende färgsystem som 
använder additiv färgblandning. En RGB-färg 
anges med numeriska värden för varje 
grundfärg. För att få färgen gul blandar man rött 
och grönt (R=255, G=255, B=0). När alla tre 
färger blandas fås färgen vit. [2] 

Fig. 1. Additiv 
färgblandning 
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2.1.2 CMYK 
CMYK står för färgerna Cyan, Magenta, 
Yellow och blacK. CMYK är också ett 
enhetsberoende färgsystem men använder 
subtraktiv färgblandning.  Färgerna i CMYK 
definieras av procentsatser av alla delfärgerna, 
rött fås exempelvis av Magenta+Gul (C=0%, 
M=100%, Y=100%, K=0%). [3] 
   
    Fig. 2. Subtraktiv 
    färgblandning 

2.1.3 CIE 
CIE, eller Commission Internationale d’Eclairage, är ett färgsystem som 
skapats av den internationella belysningskommissionen. Systemet skapades 
på 30-talet genom stora undersökningar som kartlade hur människan 
uppfattar färger. Alla människor uppfattar färg olika så utifrån försöken som 
gjordes så tog man fram ett medelvärde av testpersonernas resultat. 
Undersökningarna visade att människans färgseende kan sammanfattas i tre 
känslighetskurvor, så kallade tristimulusvärden. Med hjälp av dessa värden, 
i kombination med ljusets egenskaper och de färger en belyst yta kan 
reflektera, så fås ett mycket exakt resultat av färgen i ytan. Eftersom ögats 
känslighetsfunktioner inte är exakt kända så föreslog CIE att dessa skulle 
bytas ut mot de experimentellt framtagna känslighetskurvorna: 
( ) ( ) ( )λλλ bgr ,,  

Ett problem med dessa känslighetsfunktioner var dock att de kan generera 
negativa värden, och i verkligheten finns det inget negativt ljus. På grund av 
detta så gjordes ett linjärt basbyte för att beräkna fram de nya 
färgmatchningsfunktionerna enligt ekvation 1: [1] [4] 
Ekv. 1: 
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Fig. 3. CIE 1931 färgmatchningsfunktionerna ( ) ( ) ( )x y zλ λ λ  
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Olika varianter av CIE-systemet utvecklades senare, två av dessa, som är 
vanliga i den grafiska branschen, är CIEXYZ och CIELAB 

2.1.4 CIEXYZ 
Med CIEXYZ-systemet så kan varje färg beskrivas som en punkt i en 
tredimensionell färgrymd. tristimulusvärden för CIEXYZ beräknas med 
hjälp av ekvation 2: 
 
Ekv. 2 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) λλλλ

λλλλ

λλλλ

λ

λ

λ

dzIEkZ

dyIEkY

dxIRkX
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∫

∫

=

=
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( )λR = objektets reflektans. 
( )λI = det inkommande ljusets 

spektralfördelning. 
λ = våglängd 

XYZ-värdena normaliseras med faktorn k så att en helt vit yta alltid ger 
Y=100.  Normaliseringsfaktorn k fås av ekvationen 3:  [1][4][5] 
 
Ekv. 3  

( ) ( )∫
=

λ

λλλ dyI
k 100

 
 

2.1.5 CIELAB 
CIELAB är en ytterligare utveckling av CIEXYZ, skillnaden är att 
CIELABs färgrymd  är anpassat efter det mänskliga ögat på sådant vis att en 
förflyttning i färgrymden uppfattas som lika stor färgförändring, oavsett var 
i färgrymden den görs. L är här ett uttryck för färgens ljushet, a är en 
position i färgintervallet magenta till grönt, och b är en position i 
färgintervallet gult till blått. Med hjälp av Lab värden så är det också möjligt 
att på ett enkelt sätt beräkna skillnaden mellan två olika färger. [6] 

2.1.6 PMS 
PMS står för Pantone Matching System och är en modell där man 
kategoriserat en mängd färdigblandade tryckfärger.  Systemet utgår ifrån tio 
olika grundfärger som i sin tur blandas till andra PMS-färger. Ett system 
som denna har större möjligheter att visa mättade färger eftersom varje färg 
har en egen pigmentblandning. Till exempel så måste man i CMYK lura 
ögat med rastertoner för att få fram en ljusblå färg medan en ljusblå färg i 
PMS alltid är just ljusblå. Detta gör också att PMS har en större färgrymd än 
CMYK, vilket gör det svårt att återskapa alla kulörer då man konverterar 
från PMS till CMYK. Varje färg i PMS-systemet har en unik siffra, dessa 
färger och siffror samlas sedan i en stor tabell eller provkarta så att 
användaren lätt kan välja färg. Provkartorna, som man kan få av Pantone, 
ger också användaren möjlighet att se exakt hur färgen kommer att se ut i 
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tryck. PMS-systemet är idag standard vid tillverkning av logotyper.  
Eftersom logotyper oftast innehåller maximalt 3 färger så blir det också ett 
billigare alternativ att trycka med PMS än i fyrfärg(CMYK).  [7][8] 

3 Rastrering 
Ett fotografi eller en digital bild kan innehålla miljontals färger. Skrivare 
och tryckpressar som används för reproduktion har däremot bara ett fåtal 
färger att tillgå. Dessutom kan en tryckpress inte trycka kontinuerliga toner, 
i varje punkt är det antingen fullton eller inge färg alls som gäller.  
Rastrering är en teknik som används för att skapa en binär reproduktion som 
är så lik det kontinuerliga originalet som möjligt. Tack vare denna metod 
kan man simulera gråtoner även fast man bara trycker i svart och vitt. Det 
man utnyttjar är ögats oförmåga att urskilja små detaljer. Rastreringen går 
till så att man delar in originalbilden i olika rasterceller, hur stor del av 
rastercellen som sedan fylls med färg avgörs av gråtonen av motsvarande 
område i originalbilden. Varje rastercell består i sin tur av ett antal 
exponeringspunker. Rastercellen och exponeringspunkterna bygger 
tillsammans upp rasterpunkten. En rastercell med exempelvis 4*4 = 16 
exponeringspunkter kan återge 4^2+1=17 olika gråtoner. Antalet rasterceller 
per tum kallas för rastertätheten, och anges i lpi(lines per inch). Desto högre 
rastertäthet man använder desto mindre blir rastercellerna, och det leder i sin 
tur till finare detaljer i bilden. Att tänka på här är att man inte kan använda 
en alldeles för hög rastertäthet eftersom detta kan leda till att rasterpunkterna 
går in i varandra, som i sin tur leder till försämrad kontrast i trycket. 
Dessutom ger en högre rastertäthet större punktförstoring. Vilken 
rastertäthet man kan använda då man trycker bestäms av substratet och 
tryckmetoden. Antalet exponeringspunkter per tum anges i dpi(dots per 
inch), och kallas för utskriftsupplösning. Desto högre upplösning man 
trycker i desto större tonomfång får man, dock på bekostnad av 
utskriftshastigheten. Sambandet mellan lpi, dpi och antalet gråtoner som kan 
representeras ges av ekvationen nedan.  
Ekv. 4: 
 
Antalet gråtoner =  
 
Det finns i huvudsak två rastreringstekniker: AM-rastrering och FM-
rastrering. 

3.1 AM(Amplitud-modulerad) 
AM-rastrering, eller traditionell rastrering, är en metod där man låter 
rasterpunktens storlek(amplitud) variera medan avståndet mellan varje 
rasterpunkt hålls konstant. Rasterpunkten ökar här i storlek då bilden blir 
mörkare. 

3.2 FM(Frekvens-modulerad) 
Vid FM-rastrering, eller stokastisk rastrering,  hålls punktstorleken konstant 
medan man istället varierar avståndet(frekvensen) mellan punkterna. Desto 
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mörkare parti som rastreras desto fler exponeringspunkter i rastercellen görs 
svarta. 
 
Ett FM-raster ger i de flesta fall en bild med bättre detaljer än det 
traditionella rastret. Mjuka övergångar blir dock bättre med AM-raster 
eftersom de kan bli flammiga med FM-raster. En stor fördel med det 
stokastiska rastret är att det inte är någon risk för moirre-effekter, man 
slipper också problem med rasterrosetter. Stokastiska raster ställer dock 
större krav på datorkraft eftersom de bygger på komplicerade matematiska 
algoritmer, det är också en av anledningarna till att det inte har slagit 
igenom ordentligt på marknaden. [9] 
 
        AM                FM 

      
 

      
Fig. 4. AM-raster till vänster och FM-raster till höger. 

3.3 Iterativ rastrering 
I takt med att datorerna blir mer kraftfulla så blir också rastreringsmetoder 
som utnyttjar detta mer populära. Ett exempel på en sådan algoritm är 
iterativ rastrering. Till skillnad från tidigare nämnda metoder som arbetar på 
pixelnivå eller på lokala områden så opererar iterativ rastrering på hela 
bilden. Vanligtvis så startar dessa metoder med en binär bild som man sen 
successivt försöker få så lik originalbilden som möjligt genom att mäta 
skillnaden mellan den binära bilden och originalbilden. Iterationen görs 
fram till det inte går att göra någon ytterligare förändring i den binära bilden 
eller ett förbestämt villkor är uppfyllt. Resultatet blir en mycket 
högkvalitativ rastrerad bild. Problemet med dessa metoder är dock att de 
kräver stor beräkningskapacitet på grund av de komplicerade algoritmerna. 
[9] 
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4 Tryckmetoder 
4.1 Djuptryck 
Djuptryck är en teknik som idag är väldigt ovanlig eftersom den är dyr och 
komplicerad. De få tryckerier som använder djuptryck trycker mycket stora 
upplagor pga. de höga kostnaderna. Själva tekniken kan liknas med en 
inverterad stämpel, där färgen överförs till papperet via en vals med små 
skålar. Skålarnas storlek och djup varieras för att få olika stora 
rasterpunkter. Dessa skålar doppas i ett färgbad och fylls med färg som 
sedan papperet pressas emot med en mottryckscylinder. Fördelarna med 
djuptryck är att det är en väldigt snabb tryckmetod samtidigt som 
tryckformarna är väldigt stryktåliga vilket gör att de håller länge utan att 
slitas ut. Nackdelarna är förutom priset att det går åt stora mängder kemiska 
preparat som är skadliga för miljön. Dessutom måste varje färg torka innan 
nästa färg kan tryckas, vilket förlänger den totala trycktiden. [10] [11] 
 

 
  Fig. 5. Djuptryck 

4.2 Flexotryck 
Flexotryck är en teknik som fungerar som en stämpel, där de tryckande och 
icketryckande ytorna har olika höjd. Tryckformen är gjord av gummi eller 
plast som antingen gjutits eller skurits ut.  För att föra över färg till 
tryckformen används en så kallad aniloxvals som är täckt med små skålar. 
Med denna metod kan man inte använda hög rastertäthet vilket ger en dålig 
upplösning. Flexotryck används mest inom förpackningsindustrin eftersom 
metoden fungerar bra på material såsom kartong, plast och metall. [11] 

 
  Fig. 6. Flexotryck 
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4.3 Offsettryck 
Den digitala trycktekniken är idag på stark frammarsch men offset är 
fortfarande den mest använda tekniken då det gäller tryck för stora upplagor. 
Det finns två huvudtyper av offset, torroffset och våtoffset. Vid våtoffset så 
använder man vatten för att skilja på tryckande och icketryckande ytor. 
Torroffset är en vattenfri variant där man istället använder silikon för att 
stöta bort färg på icketryckande ytorna. 
Principen för offsettryckning är enkel. Materialet, text och bilder,  som ska 
tryckas överförs först till en plåt, antingen med CTP eller på fotografisk väg. 
Plåten är förberedd så att de ytor som ska innehålla färg är 
vattenbortstötande medan övriga ytor hela tiden hålls fri från färg av det 
vatten som kontinuerligt tillförs plåten under tryckningen. Plåten överför 
sedan sitt innehåll på en gummicylinder som i sin tur trycker bilden genom 
att pressas mot papperet, därav namnet offset. [10] [11] [12] 

 
  Fig. 7. Offsettryck 
 

4.3.1 Rulloffset 
Metod där pressen matas med papper på rullar. Rulloffset lämpar sig bäst för 
stora upplagor, minst 20 000 exemplar brukar vara den undre gränsen för 
lönsamhet. Fördelarna med rulloffset är att den kan trycka flera sidor 
samtidigt, den är snabb och den kan trycka på papper som är väldigt tunt 
lika väl som tjockare papper. Rulloffsetpressen är ofta sammankopplad med 
ett falsverk, som skapar viklinjer, så att den levererar en färdig trycksak. 

4.3.2 Arkoffset 
Metod där pressen matas med färdigskurna pappersark, vilka trycks ett i 
taget. Används oftast för reklamtrycksaker och tidningar i små upplagor, 
speciellt om det krävs många plåtbyten. En arkpress klarar av tjocka papper 
men får problem med papper som är tunnare än ca 70g. 

4.4 Digitaltryck 
En metod som kommit på senare år och som har en ljus framtid är digitalt 
tryck. Med denna teknik behöver ingen film eller plåt tas fram utan 
trycksaken skickas direkt från datorn till tryckpressen. Detta gör denna 
metod snabb och billig i små upplagor. Kvalitén är något lägre än 
offsettryck men det börjar komma digitala tryckpressar även klarar väldigt 
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hög kvalité och kravet på snabb produktion gör att fler och fler tryckerier 
satsar på digitalt tryck. [10][11] 

4.5 Duplex, Triplex, Kvadruplex 
En svartvit bild trycks oftast med enbart en svart färg. Om man vill få ett 
större tonomfång i en gråskalebild så kan man lägga till en färg utöver den 
svarta. Denna metod används för att få finare detaljer eller tona en svartvit 
bild i en annan färg. Detta kallas för duplex. Trycker man med 3 färger heter 
det triplex och använder man 4 färger kallas det för kvadruplex.  [13] 

5 Papper 
Papper har stor betydelse för det tryckta resultatet. Alla papper har olika 
egenskaper och för/nackdelar, därför bör man välja sitt substrat utifrån de 
krav man har på resultatet. 
Papper kan vara behandlade på en mängd olika sätt, men man har 
framförallt två olika huvudkategorier att välja mellan, bestruket och 
obestruket. Obestrukna papper är matt papper som har en ojämn yta. För att 
förbättra ett pappers tryckegenskaper kan man bestryka det med 
pigment(kaolin) och bindningsmedel. På så vis får man bestruket papper. 
Vid bestrykning försämras opaciteten som är papperets ogenomskinlighet. 
Ett papper bör ha så låg opacitet som möjligt, en för hög opacitet kan leda 
till att trycket på bakomliggande sidor lyser igenom. Ett bestruket papper 
kan delas in i ytterligare kategorier beroende på hur mycket bestrykning som 
görs(lättbestruket, mediumbestruket, högbestruket och konsttryckpapper). 
Exempel på där bestruket papper används är då man trycker broschyrer, 
konstböcker och tidskrifter. Obestruket papper används oftast som brev- och 
kopieringspapper samt till pocketböcker. 
 
Samma färg kan se väldigt olika ut beroende på om det trycks på bestruket 
eller obestruket. Detta beror på 3 saker:  
Punktförstoring 
Färgen sjunker olika mycket i papperet. 
Ljuset reflekteras olika beroende på ojämnheter i papperet. 
 
En grundregel vid val av papper är att ju jämnare yta desto lättare att få ett 
detaljrikt bildresultat. Maximal kontrast i bildtrycket får man genom att 
välja ett så vitt och ytjämnt papper som möjligt. På grund av detta så trycks 
bilder helst på bestruket papper.  
 
Men man kan få bra och effektfulla tryck även med obestruket papper.  
Väljer man obestruket papper måste man dock tänka på några trycktekniska 
detaljer. Man ska helst använda lägre rastertäthet, detta för att motverka 
punktförstoringen som uppkommer då färgen flyter ut i ojämnheterna i 
papperet. Denna punktförstoringseffekt gör att det kan vara svårt att få de 
mörka partierna i en bild bra på. Trycker man bilder i flerfärg så bör man 
använda underfärgsborttagning för att på så vis minska den totala 
färgmängden. [10] [14] [15] [16] 
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Fig. 8. Pappersyta sett på mikronivå, obestruket till vänster och bestruket 
till höger. 
 

6 Spektrofotometer 
Med en fotospektrometer kan man mäta hur mycket ljus ett papper en yta av 
ett objekt reflekterar. Den fungerar så att ytan belyses med vitt ljus och 
sedan beräknas mängden reflekterat ljus vid varje våglängdsintervall. 
Typiska våglängder går från ca 400-700nm med steg på 10nm. Detta gör 
man genom att låta det reflekterande ljuset passera genom ett prisma som 
delar upp ljuset i olika våglängdsintervall. Med andra ord så avläser 
spektrofotometern färgernas olika intensiteter, ur vilket man i sin tur kan 
beräkna exempelvis CIE-, eller XYZ-värden. [17] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Spektrofotometer 
 

7 CTP 
CTP, Computer To Plate, är ett uttryck för digital framställning av 
tryckplåtar i en sättare direkt från en dator. På detta sätt kan man undvika 
det gamla konventionella sättet att skapa plåtarna via fotografisk film.  
Fördelarna med CTP är många, bland annat så sparar man tid eftersom en 
CTP-plåt går fortare att framställa jämfört med en filmbaserad lösning. 
Vidare så kan tryckeriet spara pengar på att den totala materialkostnaden 
minskas med CTP, dessutom minskar man det manuella arbetet vid 
plåtframställningen. Dessutom blir kvaliteten högre då man eliminerar flera 
steg i processen som tidigare sköttes av mänskliga händer. Risk för smuts 
och repor minimeras, och man får mindre problem med passning eftersom 
den manuella filmpassningen inte längre behövs.  Eftersom man med CTP 
slipper använda film så minskar man därmed också de miljöfarliga ämnen 
som behövdes för att framkalla dessa filmer, tryckprocessen blir alltså 
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miljövänligare. Nackdelen med CTP är att en anläggning är dyr och därmed 
en stor investering att göra för tryckeriet. 
 
Förkortningen CTP kan även tolkas som Computer To Print, vilket är en helt 
digitaliserad tryckprocess där man inte använder någon sättare för att 
framkalla plåtar utan materialet som skall tryckas går direkt från dator till en 
digital tryckpress. Denna teknik lämpar sig dock bäst för små upplagor i 
dagsläget, men är på stark frammarsch i den grafiska branschen. [18] 
 

7.1 RIP 
Innan ett dokument kan skrivas ut på en skrivare eller sättare så måste 
innehållet rastreras. Rasterpunkerna räknas fram i en så kallad RIP, Raster 
Image Processor. RIP:en framställer en bitmap som bestämmer vilka ytor 
som ska vara tryckande eller icketryckande. För en färgbild så görs en 
bitmap för varje färg, för CMYK fås exempelvis fyra bitmaps. Det finns 
både hård- och mjukvaru-RIP. En hårdvaru-RIP är en dator som är 
tillverkad speciellt för rastrering. En  mjukvaru-RIP är ett vanligt program 
som kan installeras på vilken dator som helst. Fördelen med en hårdvaru-
RIP är att den är snabbare eftersom den är specialkonstruerad för just 
rastrering. Mjukvaru-RIP är dock mer flexiblare och lättare att byta ut. [19] 
 

7.2 Sättare 
I sättaren så överförs det material som skall tryckas till plåt genom att en 
tom plåt exponeras så att den innehåller tryckande och icketryckande ytor. 
Det finns i huvudsak 2 olika typer av plåtar som används för detta ändamål, 
termiska och fotopolymeriska. Skillnaden mellan dessa två ligger i hur de 
exponeras. Termiska plåtar exponeras med värme och fotopolymeriska med 
ljus. De fotopolymeriska plåtarna exponeras mycket snabbare jämfört med 
de termiska, men pga. att dessa plåtar är väldigt ljuskänsliga så ställer det 
höga krav på plåthanteringen. Eftersom de termiska plåtarna exponeras med 
värme så går det åt väsentligt mycket mer energi, och framförallt 
exponeringstid, att tillverka en sådan plåt. Den termiska tekniken används 
oftast i förpackningsindustrin medan den fotopolymeriska är mer vanlig i 
bland annat tidningsindustrin. [20] 
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8 Punktförstoring/förminskning 
Punktförstoring i tryck är ett fenomen som innebär att punkterna i en 
rastrerad bild förstoras i trycksaken. Detta resulterar att bilder blir för mörka 
om ingen kompensering görs. Att tänka på här är att varje papper har olika 
egenskaper vilket medför att man måste anpassa 
punktförstoringskompenseringen beroende på vilket papper man använder. 
Ett bestruket papper ger mindre punktförstoring jämfört med ett obestruket 
till exempel. Detta beror på att ett obestruket papper har fler ojämnheter där 
färgen kan flyta ut vilket leder till att rasterpunkterna blir större. Om 
kompenseringen görs för ett bestruket papper då man i själva verket trycker 
på obestruket papper så kommer man få ett tryckresultat som är alldeles för 
mörk. På samma sätt skiljer sig varje tryckpress i sitt sätt att trycka och 
kompenseringen måste därför anpassas utefter detta. Exempelvis så ger 
rulloffset oftast större punktförstoring än arkoffset om man använder samma 
papper.[20] 
 
Punktförstoring delas in i två olika delar, optisk och mekanisk 
punktförstoring. Mekanisk punktförstoring, vilket utgör den större delen av 
den totala punktförstoringen, uppstår i tryckprocessen. Dels då tryckplåten 
framställs och dels i tryckpressen. I det första fallet så kan rasterpunkterna 
öka i storlek då de kopieras över till tryckplåten då man jobbar med negativ 
film och plåt. Med positiv film och plåt kan däremot motsatt effekt 
förekomma, punktförminskning. I tryckpressen förstoras punkterna då 
färgen överförs till substratet, då färgen pressas ut på papperet.  Den optiska 
punktförstoringen uppstår då ljuset splittras i substratet. En del av det 
infallande ljuset reflekteras då inte tillbaka vilket kan leda till att ögat 
uppfattar punkten som större än vad den egentligen är. Den totala 
punktförstoringen är således summan av den mekaniska och optiska 
punktförstoringen. 
 
Eftersom punktförstoring är ett stort problem i tryckprocessen så har många 
studier gjorts genom åren för att hitta en bra kompenseringsmodell. En 
sådan är Murray-Davies formel, som dock inte räknar med den optiska 
punktförstoringen utan utgår ifrån att vi har perfekt spridning i substratet. 
Perfekt spridning har t vi inte har i praktiken men eftersom den mekaniska 
punktförstoringen är mycket större än den optiska så är dock denna formel i 
de flesta fall tillräckligt bra. Använder man en spektrofotometer, som är ett 
optiskt instrument för att mäta spektrat, så mäts både mekanisk och optisk 
punktförstoring. 
 
Ekv 5: 

0(1 )fR a R a R= ⋅ + − ⋅  , där 
R = pappersytas totala reflektion 

fR = reflektion från tryckt fullton 
0R = reflektion från papperet 

a = andel täckning i punkten 
 



Jemsebymetoden med digital reproduktionsteknik 

 14

Denna ekvation baseras på förhållandet mellan reflektansskillnaden, och 
eftersom reflektansen har liknande egenskaper som exempelvis XYZ-värden 
så kan man istället för reflektans använda Y-värdena som uppmättes av 
spektrofotometern enligt ekvationen nedan.  
Ekv 6: 

0(1 )fY a Y a Y= ⋅ + − ⋅  
 
Vilket kan skrivas om som: 
Ekv 7: 

0

0f

Y Ya
Y Y
−

=
−  

Ur denna ekvation kan man därmed få fram vilken täckning varje punkt man 
tryckt har. Dessa värden använder man sedan för att ta fram så kallade 
punktförstoringskurvor. [9] 
 
För att kunna optimera de tryckta bilderna så måste man först mäta fram 
vilken punktförstoring som gäller för just det papper och tryckprocess man 
använder. För att göra detta använder man oftast en testbild med olika toner 
av färgen man vill trycka. Vanligtvis går denna testbild från 0 % täckning 
till 100 %, med steg om 5-10%. Denna bild trycks sedan för varje färg och 
tonvärdena mäts med en densitometer eller spektrofotometer. Dessa 
mätvärden används sedan för att ta fram en punktförstoringskurva där man 
kan avläsa hur mycket mörkare eller ljusare de tryckta tonvärdena blev 
jämfört med vad det borde ha blivit. En tabell över punktförstoring kan 
exempelvis se ut som denna:  [20] 
 
Referensvärde Tryckt värde Punktförstoring 

0 0 0 
10 19 9 
20 38 18 
30 51 21 
40 62 22 
50 67 17 
60 72 12 
70 78 8 
80 86 6 
90 93 3 
100 100 0 

      
Värdena i denna tabell plottas sen ut i en graf för att åskådliggöra hur 
mycket punktförstoring man har i varje tonvärde. Om ingen punktförstoring 
skulle finnas så skulle kurvan ligga horisontellt med x-axeln. 
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Fig. 10. Exempel på punktförstoringskurva 
 

8.1 Kompensera punktförstoring 
För att bättre kunna se hur mycket man måste kompensera så är det bättre att 
göra en punktförstoringskurva där man har referensvärdet på x-axeln och det 
tryckta värdet på y-axeln.  
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Fig. 11. Exempel på hur man kompenserar för punktförstoring 
 
Om vi till exempel vill få en 50 % ton i tryck så drar man en horisontell linje 
från 50 % i tryck till linjen skär punktförstoringskurvan. Från denna punkt 
drar man sedan en vertikal linje ner till x-axeln och avläser värdet, detta 
värde blir då det kompenserade värdet(i detta fall ca 29 %). [20] 
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9 Traditionell reproteknik 
Dagens datoriserade samhälle med allt mer avancerad teknik har underlättat 
arbetet för ett tryckeri väsentligt. Idag behöver man bara klicka några gånger 
med datormusen för att skapa tryckplåtar färdiga för montering i 
tryckpressen. Men hur gjorde man då förr i tiden då datorer och avancerad 
plåtframställning(CTP) inte var ett så vanligt inslag i vardagen? För att svara 
på denna fråga så behöver man inte gå längre än cirka 20 år tillbaka i 
historien. I denna del av rapporten ska jag titta närmare på hur man gjorde 
färgseparation, rastrering och tillverkning av tryckplåt innan 
persondatorerna slog igenom på allvar på 90-talet. 

9.1 Färgseparation i reprokamera 
Idag görs färgseparation enkelt direkt i skanner vid inläsning, i en RIP före 
plåtsättaren eller i ett program i datorn, t.ex. Adobe Photoshop eller Quark 
Xpress. Förr, när dessa redskap inte fanns, använde man en speciell kamera, 
så kallad reprokamera, för att fota av färgbilden och separera färgerna på 
separata filmer.  

 
Fig. 12. Reprokamera 
 
För att få fram de fyra färgerna cyan, magenta, gul och svart så fotograferas 
färgbilden fyra gånger i reprokameran på olika filmer. Varje färg fotas 
genom ett filter som absorberar den färg man vill separera. Filterfärgerna 
som används är de additiva grundfärgerna. 
För att få en bild som bara innehåller det som ska tryckas i gult så används, 
med negativ film, ett blått filter. Det blåa filtret  släpper igenom blått ljus 
och absorberar det gula. På så vis får man en negativ film där det 
genomskinliga motsvarar de ytor som absorberat gult ljus. I tryck så 
överförs sedan filmen till en positiv bild där dessa ytor blir tryckande ytor.  
På samma sätt separeras färgen cyan med ett rött filter, och magenta görs 
med ett grönt filter. För att få fram en film med den svarta färgen så 
exponerar man med hjälp av alla tre filtren. [21] 
 
 



Jemsebymetoden med digital reproduktionsteknik 

 17

9.2 Rastrering 
Rastrering av bilder gjordes också med hjälp av en reprokamera och 
glasraster, eller senare lite modernare plastraster. Plastrastren är ett slags fint 
rutnät gjorde i plast. Dessa läggs sedan i kontakt med den litografiska filmen 
i reprokameran och exponeras med UV-ljus. På grund av den diffusion som 
uppkommer genom rastret så skapas olika stora punkter beroende på hur 
mycket ljus som reflekteras.  [21] 
  

9.3 Film och plåt 
Filmen man skapat med reprokameran måste sedan överföras till en plåt 
innan det kan användas i en tryckpress. Detta görs genom att man lägger 
filmen på plåten i en speciell exponeringsram där den sätts fast med 
spännarmar alternativt med en vakuumsug. Här är det väldigt viktigt att 
filmen ligger tätt och jämnt mot plåten så att inga luftbubblor uppkommer. 
Sedan belyser man filmen med ultraviolett ljus som då bildar ett avtryck på 
plåten. På så vis härdar man de ytor som ska vara tryckande, om man 
använder negativ plåt. När man sedan framkallar plåten så sköljs de delar 
som inte exponerats bort med hjälp av olika framkallningsvätskor. På detta 
vis får man då fram en plåt med två olika ytor, en tryckande och en icke-
tryckande. Att framställa plåt på detta vis kräver en dammfri miljö, eftersom 
damm dels hindrar plåt och film att ligga tätt mot varandra, dessutom kan 
stora dammpartiklar bli synliga på plåten och skapa ett oönskat tryckresultat. 
[20] [22] 
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10 Jemsebymetoden 
Bo Jemseby – en levande legend i den grafiska branschen. Bo har under 55 
år arbetat som grafiker, fotograf, reprotekniker och uppfinnare. 
Jemsebymetoden har använts av mer än 50 företag i Sverige, Norge, 
Tyskland, Österrike, England, Australien, Kuwait, Irak, Bhutan och 
Portugal. Metoden överlevde länge den tekniska revolutionen tack vare att 
framgångsrika fotografer krävde av förlagen att den skulle användas. [23] 
  
Jemsebymetoden startade redan på 40-talet av Anton Jemseby.  Den första 
metoden gick ut på att använda rasterförskjutning för att uppnå mer 
gradation i bilden, och då främst de mörka partierna. Anton bad då 
fotografen om att få ett extra positiv som han sedan la ovanpå det 
ursprungliga positivet. Genom att förskjuta detta positiv något i förhållande 
till det undre så ändras gradationen i mellantoner och mörka partier. [24] 

  
 
Fig. 13. Rasterförskjutning. Till vänster en rasterförskjuten bild. Till höger 
det extra positivet. Notera skillnaden i kontrast och skärpa i den högra 
delen av den vänstra bilden där det extra positivet lagts. 
 
Den andra metoden som utvecklades gick ut på att förskjuta ljuset så att det 
fick olika infallsvinklar. Detta lyckades han med genom att lägga en folie 
mellan negativ och film. Anton kontaktade även Kodak och försökte få dem 
intresserade av denna metod. Kodak svarade dock med att detta var omöjligt 
att åstadkomma, vilket inte var fallet eftersom Anton fick patent på 
metoden. [24] 

 
Fig. 14. Förskjutning av ljuset. 
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Anton Jemsebys idéer och uppfinningar blev en plattform för hans son Bo 
som sedan under 55 år jobbat vidare på att föra denna reproteknik framåt. 
Erfarenheterna han plockat på sig genom åren har utmynnat i en metod som 
kallas Jemseby Hybrid. Det är denna teknik som är Jemsebymetoden idag. 
Att skapa rasterpunkter i en gråskalebild med denna metod kräver följande 
utrustning: [24] 
 
Film.  
Reprokamera eller förstoringsapparat för att fotografera av originalet till 
negativ film. 
Raster. Ett raster på en flexibel film med punkter som har varierande 
densitet. 

 
Fig. 15. Jemseby Hybrid 
 
Jemseby Hybrid fungerar enligt bilden ovan. Ljuskällan belyser originalet, 
går vidare genom den optiska linsen till den slutliga bilden som då ligger i 
kontakt med olika raster. Beroende på hur mycket ljus som transmitteras 
från originalet genom rastret så bildas olika stora punkter på filmen. 
 
Bo använder 2 raster, ett mörkt högdagerraster som styr allt i högdagrarna, 
och ett ljust mellantonraster. Filmen exponeras lite annorlunda med Jemseby 
hybrid jämfört med andra traditionella metoder. Själva exponeringen och 
exponeringstiderna har Bo studerat och testat sig fram till, och går till på 
detta vis: [24] 
 
1. Exponerar först ca 60s med  högdagerrastret.  Gör ca 5st exponeringar 
och flyttar inte rastret mellan varje exponering. I och med att rastertonen här 
är fullständigt svart och håller en täthet på 80 % så kan det aldrig bli någon 
överstrålning, vilket det lätt kan bli i andra metoder. 
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2. Byter till mellantonsrastret, exponerar med halva tiden (ca 30sek). Sedan 
flyttas rastret ca 1mm och exponeras igen. Genom att göra detta så förstärks 
det mörka partierna i bilden .  
 
3. Eventuellt görs en snabb exponering(<1sek) utan något raster alls, för att 
på så vis snärta upp de svarta detaljerna extra mycket. 
 
Eftersom kvaliteten är Bo Jemsebys rättesnöre så passar Jemsebymetoden 
sig speciellt bra för konsttryck av olika slag, och det är också så den 
fortfarande används idag. 
   
Bo Jemseby jobbar fortfarande inom den konstgrafiska branschen, nu mest 
som kursledare och föreläsare.  
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11 Utförande 
Eftersom det inte var helt självklart att det gick att få fram samma kvalité 
som Jemsebymetoden med digital teknik så var en första naturlig 
avgränsning att bara använda gråskalebilder. Efter att ha studerat 
Jemsebymetoden så hittades ett antal huvudproblem att lösa för att kunna 
efterlikna denna teknik digitalt. 
 
Vilken tryckteknik? (Offsettryck, Screentryck, Djuptryck, Digitaltryck) 
Vilka färger skall gråskalebilden tryckas med? 
Vilken rastreringsteknik? 
Hur åstadkomma korrekta separationer? 
Skriva ett program som, givet en digital originalbild, skapar en bild färdig 
för tryck. 
 
De två första problemen löstes direkt genom att intervjua Jemseby och helt 
enkelt använda samma teknik som han själv använder. Valet av tryckmetod i 
detta examensarbete föll då på offset, eftersom det är en metod som ger den 
högsta kvaliteten. Som sagt så är det också den metod som Jemseby 
vanligtvis använder för sina tryck. 
 
Gråskalebilderna beslutades att tryckas i kvadruplex eller triplex, detta val 
gjordes också på grund av att Jemseby använder denna teknik för sina 
gråskalebilder. Färgerna valdes även de efter samtal med Bo Jemseby, och 
hans erfarenheter låg till grund till att fyra PMS-färger beslutades för att 
användas.  
Warm Gray 5 
Pantone 421 
Cool Gray 5 
Black 
 
Under arbetets gång uppstod vissa problem med valet av kvadruplex och 
även färgerna. Därför gjorde vissa justeringar, val av färg och antal färger 
modifierades, anledningen till detta skriver jag mer om senare i rapporten. 
 
Eftersom bilden skall tryckas i flera färger så måste den också separeras till 
olika plåtar innan den kan tryckas. Det första råd som Jemseby gav 
angående separeringarna var att undvika att göra dessa i ett vanligt 
bildbehandlingsprogram som till exempel Photoshop. Därför gjordes ett 
beslut att själv skriva ett program som utför alla nödvändiga operationer på 
bilden innan den kan tryckas. Genom att skriva ett eget program så får man 
också full kontroll över separeringsprocessen vilket är nödvändigt för att 
skapa separationer som ger en tryckt bild i samma kvalitet som 
Jemsebymetodens. 
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11.1 Programmet 
Programmet är uppdelat i 3 olika delar, punktförstoringskompensering, 
separering och rastrering.  
 
Programmet valdes att skrivas i matlab eftersom rastreringsalgoritmen som 
används har skrivits i matlab, dessutom så innehåller matlab många bra 
inbyggda verktyg för bildhantering. En nackdel med Matlab är dock att 
looparna är väldigt långsamma jämfört med till exempel c++ eller c. Detta i 
kombination med att rastreringsalgoritmen är ganska komplicerad gör att det 
tar lång tid att rastrera en bild med en vanlig dator. När ett fungerande 
matlabprogram hade skrivits så överfördes därför delar av programmet till c-
kod, eller så kallade MEX -filer.  En MEX(Matlab Executable) är en slags 
brygga mellan matlab och andra programmeringsspråk som C eller Fortran. 
MEX-filer överförs då de kompileras till dll-filer. På detta vis kan man 
skicka variabler från matlab till dll-programmet och tillbaka. 
 
Det första som görs i programmet är att en bild(jpg, bmp, png, tiff..) läses in, 
bilden konverteras sedan till raw formatet. Om bilden är för stor så klarar 
dock inte matlab av att läsa in den, i detta fall måste man använda en raw 
bild direkt som inparameter till programmet. 
 
Valet av filformatet raw gjordes på grund av att det är ett format som är 
okomprimerat och ”oförstört”, vilket ger användaren större kontroll över 
slutresultatet. Att tänka på här är att en bild i raw formatet som kommer 
direkt från en kamera måste manuellt justeras för exempelvis oskärpa, 
vitbalans, kontrast med mera. En användare som inte har koll på hur man 
gör detta gör bäst i att låta dessa moment göras automatiskt i kameran. 
 
Programmeringsmässigt så är en raw fil enkel att jobba med eftersom den 
bara innehåller pixelinformationen. Andra komprimerade filformat såsom 
jpg bakar in annan information i filen, exempel på sådant innehåll är bildens 
höjd och bredd, antalet färgkanaler, vilken komprimeringsalgoritm som 
används med mera. 
 
Innan bilden kan rastreras så måste den först separeras till de olika 
delfärgerna samt kompenseras för punktförstoring. Eftersom programmet 
skall kunna generera stora tryckbara bilder med väldigt många pixlar så görs 
detta sekventiellt för att undvika matlabs minneshanteringsproblem. I m-
filen läses en kolumn av bilden i taget in. Kolumnen skickas sedan som en 
array från matlab till en exekverbar MEX-fil tillsammans med parametrar 
som bestämmer separeringsgränserna. C programmet gör sedan 
separationerna och skickar tillbaka de nya arrayerna till matlab. Då 
originalbilden har separerats så kompenseras varje separation för 
punktförstoring och rastreras. Hur detta går till beskrivs mer detaljerat i 
följande kapitel. 
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11.1.1 Separation 
Med färgseparation här menas inte traditionell färgseparation där 
färgoriginalet delas upp i sina grundfärger(RGB, CMYK). Detta eftersom 
gråskalebilden trycks i kvadruplex(senare triplex), vilket betyder att 
gråskalebilden innehåller 4 stycken gråa tryckfärger. Ju fler färger en 
gråskalebild trycks med desto finare detaljer kan återges. En första modell 
för att skapa dessa separationer togs fram genom att betrakta hur man kan få 
de olika delfärgerna att blandas så att en jämn gråskala fås. Det enklaste 
sättet att göra detta på är att hitta fyra densitetsgränser, eller fyra olika 
täckningsområden, i originalbilden och sedan låta de olika delfärgerna 
representera de olika områdena i bilden. Tanken är då att låta den ljusaste 
delfärgen täcka den ljusaste delen i originalbilden fram till den första 
gränsen och sedan fylla på med de övriga färgerna. 
Givet en originalbild G, vars densitet går från 0 % (vitt) till 100 % (svart), 
och fyra separeringsgränser(P1..P4), så görs separeringen till de fyra 
separerade bilderna(S1..S4)så här: 
Ekv. 8-11: 

( , ) 100 : ( , ) 1
1( , ) 1

100 : ( , ) 1

( , ) 1 100 : 1 ( , ) 2
2 1

2( , ) 100 : ( , ) 2
0 : ( , ) 1

( , ) 2 100 : 2 ( , ) 3
3 2

3( , ) 100 : ( , ) 3
0 : ( , ) 2

( ,
4( , )

G x y G x y P
S x y P

G x y P

G x y P P G x y P
P P

S x y G x y P
G x y P

G x y P P G x y P
P P

S x y G x y P
G x y P

G x
S x y

⎧ ⋅ ≤⎪= ⎨
⎪ >⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪ −⎪
= >⎨
⎪ ≤⎪
⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪ −⎪
= >⎨
⎪ ≤⎪
⎩

=
) 3 100 : 3 ( , ) 4

4 3
0 : ( , ) 3

y P P G x y P
P P

G x y P

−⎧ ⋅ < ≤⎪
−⎨

⎪ ≤⎩  
där x, y ger pixlarnas koordinater 
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Separationsgränserna P1,P2,P3 och P4 fås genom att analysera färgerna i en 
spektrofotometer och titta på hur stor del av den totala färgtäckningen(alla 
färger på varandra) som utgörs av varje delfärg.  
 

Tonvärde(%)
C1, Färg 
1 

C2, Färg 
2 

C3, Färg 
3 

C4, Färg 
4 

0 88,84 72,59 62,37 29,37 
10 87,76 72,22 58,91 25,57 
20 86,56 71,23 55,35 22,01 
30 85,25 69,32 51,96 18,92 
40 83,18 68,12 48,06 14,93 
50 81,18 66,73 43,38 10,83 
60 77,66 64,75 38,08 6,78 
70 74,15 62,95 32,99 4,32 
80 71,06 61,37 27,91 2,31 
90 69,76 60,62 26,4 2 
100 68,23 59,93 25,44 1,94 
 
Med tabellen ovan där alla Y-värden, luminansen, för de olika färgerna är 
givna så fås separationsgränserna genom följande ekvationer: 
Ekv. 11-14: 

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

100 100
1

0 100

100 100
2

0 100

100 100
3

0 100

100 100
4

0 100

1 4
1

1 4

2 4
1

1 4

3 4
1

1 4

4 4
1

1 4

C C
P

C C

C C
P

C C

C C
P

C C

C C
P

C C

−
= −

−

−
= −

−

−
= −

−

−
= −

−

 

1001C =Fullton av färg 1 (den ljusaste 
färgen). 

1002C = Fullton av färg 2. 

1003C = Fullton av färg 3. 

1004C = Fullton av färg 4 (Svart). 

01C = 0 % färg (Vitt). 
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För att illustrera hur separationen fungerar så kan vi tänka oss följande bild 

 
På detta vis så får man 4 separerade bilder som fortfarande har en 
färgtäckning som varierar från 0-100%. Men nu betyder inte 100 % att 
färgen är svart fullton, utan 100 % i separation nummer ett betyder fullton 
av den första färgen, med andra ord Warm Gray 5.  
 
Som jag kommer till senare så gjordes en ändring under examensarbetets 
gång där antalet färger reducerades till tre stycken, separationerna 
genomförs dock på samma sätt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Digitalt 16bitars original 
 
 
 
Separeras till fyra stycken 
delbilder beroende på olika 
gränser, där den första 
separationen motsvarar den 
ljusaste delen och den 4:e 
separationen den mörkaste. 
 
 
  
 
 
 
 
De 4 delbilderna rastreras sedan 
var för sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilderna som rastrerats trycks på 
varandra för att då bli så lik 
originalet som möjligt. 
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11.1.2 Punktförstoringen 
Efter bilden har separerats så skickas dessa skickas till en annan exekverbar 
MEX-fil för punktförstoringskompensering. Punktförstoringen kompenseras 
genom att använda resultatet från spektrofotometeranalyseringen av 
testtryckningarna. För att mäta punktförstoringen så använde jag en testform 
bestående av testkartor med olika grader av täckning av de olika färgerna. 
Täckningarna som valdes var 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 
%, 80 %, 90 % och 100 %. En sak att lägga märke till här är att jag inte 
mäter punktförstoringen var färg för sig, detta eftersom färg 2 alltid ligger 
på 100 % färg 1, färg 3 ligger alltid på 100 % av färg 2 samt färg 1 osv. De 
ytor jag mäter blir alltså 0-100% av färg 1, 0-100% av färg 2 tryck ovanpå 
100 % av färg 1, 0-100% av färg 3 tryckt på 100 % färg 2 som i sin tur 
tryckts på 100 % av färg 1 och till sist 0-100% av färg 4 tryckt på 100 % av 
färg 3,2 och 1. 
 

 
Fig. 16. Testkartor för punktförstoring 
 
Efter tryckningen analyseras resultatet med fotospektrometern Gretag 
Macbeth Spectrolino. Här kan man välja mellan att använda Lab och XYZ, 
jag har valt att jobba med XYZ och då framförallt Y-värdena. Eftersom vi 
vet värdena vi ville trycka(0 %, 10 %, 20 %..osv) och de faktiska Y-värdena 
som tryckningen gav så kan vi beräkna punktförstoringen. Detta gjorde jag 
genom att föra in mätresultatet i en punktförstoringstabell, en tabell för varje 
färg. Nedan visas ett exempel på en sådan tabell. 
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C1 i procent  Y Punktförstoring100%C1+ C2  Y Punktförstoring
0 88,84 0 0 72,59 0 
10 87,76 -4,75983 10 72,22 -7,07741 
20 86,56 -8,93741 20 71,23 -9,2575 
30 85,25 -12,5813 30 69,32 -4,17062 
40 83,18 -12,5376 40 68,12 -4,69194 
50 81,18 -12,8336 50 66,73 -3,71248 
60 77,66 -5,75449 60 64,75 1,92733 
70 74,15 1,27608 70 62,95 6,14534 
80 71,06 6,268802 80 61,37 8,625592 
90 69,76 2,576419 90 60,62 4,549763 
100 68,23 0 100 59,93 0 

100%C1C2+ C3  Y Punktförstoring
100%C1C2C3+ 
C4  Y Punktförstoring

0 62,37 0 0 29,37 0 
10 58,91 -0,63092 10 25,57 3,853445 
20 55,35 -0,99106 20 22,01 6,831936 
30 51,96 -1,81154 30 18,92 8,096974 
40 48,06 -1,25102 40 14,93 12,64309 
50 43,38 1,421608 50 10,83 17,59023 
60 38,08 5,773084 60 6,78 22,35509 
70 32,99 9,555917 70 4,32 21,32337 
80 27,91 13,31167 80 2,31 18,65111 
90 26,4 7,400487 90 2 9,781261 
100 25,44 0 100 1,94 0 
 
Ur punktförstoringstabellerna plottades sedan punktförstoringskurvor som 
nedan. 
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Fig. 17. Punktförstoringskurvor 
 
Som man kan se ur grafen ovan så skiljer sig punktförstoringen ganska 
mycket för de olika färgerna. I de ljusa gråfärgerna så uppkom 
punktförminskning i tonerna upp till 60-70% medan den svarta färgen har en 
mer normal punktförstoringskurva.  
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Eftersom en 16bitars bild kan ha värden från 0-65535 så togs tabeller, en för 
varje färg, med 65535 korrigerade värden fram. Detta gjordes genom att 
använda mätresultatet av punktförstoringen i de 10 gråtonerna och sedan 
interpolera fram de övriga värdena. Dessa tabeller skickas också som 
parametrar till C-programmet som sedan byter ut varje pixelvärde mot 
motsvarande punktförstoringskompenserat värde i tabellen. 

11.1.3 Rastrering 
Eftersom en så hög kvalité som möjligt eftersträvades att uppnås så 
anpassades också valet av rastreringsalgoritm efter detta. För att få ett 
slutresultat som liknar Jemsebymetodens så var en strävan att försöka hitta 
en rastreringsalgoritm som liknar det kontaktraster som Jemseby använder i 
sin reprokamera. [25] Tester med FM-rastreringsmetoden Error diffusion 
gjordes från början innan beslutet att använda en iterativ metod fattades. 
Den iterativa metoden resulterar i högre kvalité jämfört med Error diffusion, 
dock på bekostnad av datorkraft och exekveringstid. Den iterativa 
rastreringsmetoden som använts i detta arbete är en algoritm som utvecklats 
vid Linköpings Universitet. Den passade extra bra för ändamålet eftersom 
rastret är likt det kontaktraster som Jemseby använder .  
 
Efter varje bild har separerats och kompenserats för punktförstoring så 
skrivs de till 3 nya raw filer inför rastreringen. 
Rastreringsmetoden går ut på att iterativt gå igenom bilden och sätta ut 
punkter genom att söka efter maxvärden. Målet med rastreringen är att den 
rastrerade bilden ska vara så lik originalbilden som möjligt. Detta åstadkoms 
genom att styra utsättningen av punkter i den binära bilden så att 
medelvärdet blir densamma som originalbildens medelvärde. Normalt görs 
iterativ rastrering över hela bilden direkt, men eftersom bilderna som skall 
rastreras i detta projekt ska kunna vara i A3-storlek och Matlabs oförmåga 
att kunna utföra operationer på sådana stora bilder, så är 
rastreringsalgoritmen i detta projekt lite annorlunda. Principen är densamma 
men istället för att arbeta med hela bilden i minnet så läses bara några 
kolumner av bilden in i taget. När en kolumn har rastrerats klart så skrivs 
den till den binära bilden och programmet går vidare till nästa kolumn tills 
hela bilden har överförts till binär form.  För att veta hur många punkter som 
skall sättas ut i varje kolumn så läggs alla pixelvärden i originalbilden ihop 
och avrundas till närmaste heltal, som då är antalet punkter som ska placeras 
i den binära bilden. Efter detta börjar maxvärdessökningen. När ett 
maxvärde hittas i bilden sätts en punkt ut i motsvarande position i den binära 
bilden och punkten i originalbilden märks för att undvika att ett maxvärde 
blir maxvärde fler än en gång. Anledningen till att fler än en kolumn läses in 
i taget är att en filtrering på närliggande pixlar görs efter en maxpunkt har 
hittats, storleken på filtret bestämmer hur många kolumner som måste läsas 
in. Filtreringen görs med ett lämpligt filter så att en spridning av punkterna 
fås. Eftersom ögat fungerar som ett lågpassfilter så är det ett bra val att 
använda ett liknande filter, ett exempel på ett sådant filter är gaussfilter. 
Med den rastreringsmetod som används i detta projekt så utnyttjas 100 
stycken olika gaussfilter med storleken 9x5. Genom att använda så många 
filter så fås ett bättre resultat eftersom man då kan styra punktspridningen 
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beroende på områdets gråton. En mörk pixel sprids exempelvis ut över ett 
större område medan i en ljusare punkt  så sprids merparten av värdena till 
de mer närliggande pixlarna. 
 
 
 
Exempel på filter för ljust parti: 

    0.0001         0             0             0             0
    0.0033    0.0020    0.0004         0             0
    0.0399    0.0242    0.0054    0.0004         0
    0.1787    0.1084    0.0242    0.0020         0
         0        0.1787    0.0399    0.0033    0.0001
    0.1787    0.1084    0.0242    0.0020         0
    0.0399    0.0242    0.0054    0.0004         0
    0.0033    0.0020    0.0004         0             0
    0.0001         0             0             0             0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠  
 
Exempel på filter för mörkt parti: 

    0.0221         0             0             0             0
    0.0326    0.0308    0.0261         0             0
    0.0430    0.0407    0.0344    0.0261         0
    0.0508    0.0480    0.0407    0.0308         0
         0        0.0508    0.0430    0.0326    0.0221
    0.0508    0.0480    0.0407    0.0308         0
    0.0430    0.0407    0.0344    0.0261         0
    0.0326    0.0308    0.0261         0             0
    0.0221         0             0             0             0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠  
 
 
Om vi tänker oss en bild som innehåller pixelvärden från 0-1 där 0=svart 
och 1=vitt, så går algoritmen till på följande vis: 
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1. Summera pixelvärdena i den 
första inlästa kolumnen. 
 
 

0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

 
 
     = 4.8 

2. Hitta maxpunkt och det 
närliggande området som skall 
filtreras. 
 
 

0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 

I exemplet ovan fås att antalet punkter att sätta ut är 4.8≈5. Maxpunkt är 
0.1, med andra ord den mörkaste punkten. Området som påverkas av 
filtreringen bestäms av storleken på filtret som används, här illustrerat med 
grön färg. 
 
3. Sätt ut punkt i den binära 
bilden 
 
 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1  

4. Filtrera det närliggande området, här används 
filtret som visats ovan för en mörk pixel 
 
 
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.9221 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.3326 0.5308 0.5261 0.5 0.5 0.5
0.6430 0.5407 0.5344 0.5261 0.5 0.5
0.8508 0.5480 0.5407 0.5308 0.5 0.5
0.1 0.5508 0.5430 0.5326 0.5221 0.5
0.7508 0.5480 0.5407 0.5308 0.5 0.5
0.4430 0.5407 0.5344 0.5261 0.5 0.5
0.4326 0.5308 0.5261 0.5 0.5 0.5
0.3221 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
Denna procedur upprepas sedan tills alla punkter satts ut, därefter görs 
samma sak med nästa kolumn till dess att hela bilden har rastrerats. 
Eftersom en maxpunkt kan hittas i kanten på bilden så läggs en ram med 
godtyckliga värden runt bilden som sedan tas bort när alla operationer 
genomförts. 
 
 
 
 



Jemsebymetoden med digital reproduktionsteknik 

 32

En nackdel med denna iterativa algoritm är att den är relativt långsam. 
Körningstid för att rastrera bilder av olika storlekar redovisas i nedanstående 
tabell: 
Bildstorlek(pixelhöjd*pixelbredd) Exekveringstid(sekunder) 
1316 * 970 86.26 
2964 * 1911 516.74 
8750 * 5641 8812.6 
Eftersom exekveringstiderna är så pass höga så måste algoritmen 
implementeras i ett annat programmeringsspråk innan den överhuvudtaget 
är möjlig att användas kommersiellt. 
 
Efter rastreringen så har fyra binära raw-bilder skapats. Matlab har dock ett 
speciellt sätt att skriva raw-filer vilket gör att slutresultatet blir horisontellt 
speglad och vridet 90 grader jämfört med originalet. Med små bilder så kan 
detta korrigeras i Matlab, i annat fall måste detta göras i ett vanligt 
bildbehandlingsprogram. Efter detta så är bilderna klara att tryckas. 
 

11.2 Testtryckningarna  
Alla tryckningar genomfördes på Larsson Offsetryck AB i Linköping. 
Testformarna som trycktes sammanställdes med hjälp av det skrivna  
Matlab-programmet samt Photoshop, och sparades sedan som en binär tiff-
fil. Dessa filer skickas sedan direkt till plåtsättaren i tryckeriet. Sättarens 
egna RIP används inte eftersom testformarna är binära och alltså redan 
rastrerats. Plåtarna monteras i tryckpressen som fylls på med de önskade 
färgerna och papper. Några testsidor trycks för att kontrollera passningen. 
Eventuellt misspass justeras och sedan trycks det slutgiltiga resultatet. 

11.2.1 Tryck 1 
Tryckfärger som användes: 
Färg 1:  Warm Gray 5 
Färg 2: Pantone 421 
Färg 3: Cool Gray 5 
Färg 4: Black 
 
Målet med den första tryckningen var att få en känsla för hur de olika 
färgerna(Warm Gray 5, Pantone 421, Cool Gray 5, Black), som Jemseby 
använder, såg ut på varandra samt att urskilja separationsgränserna. För att 
åstadkomma detta framställdes en testform med fyra kilar(0-100% färg). Ur 
dessa kilar kan man också få ut punktförstoringskurvor. Vid den första 
tryckningen gjordes ett försök med att trycka alla färger direkt på varandra 
och på så vis komma upp i 400 % färgmängd.  
 
Ur tryckresultatet kunde man lätt se att då färg 2(P421)  trycks på 100 % 
färg 1(Warm Gray 5) så blir gråskalan nästan steglös och tillför inte så 
mycket i det totala spektrat. Vidare så gav färg 3(Cool Gray 5) en något för 
ljus färg, vilket inte är önskvärt eftersom man inte vill att mellantonsfärgen 
ska bli för ljus. Ett beslut togs därför att byta ut Pantone 421 till Pantone 
422, som är en något mörkare färg. Dessutom byttes Cool Gray 5 till Cool 
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Gray 11, även den en lite mörkare färg. Marginell smetning förekom, men 
för att vara på den säkra sidan togs även beslutet att trycka i max 200 %. 
 
Ett stort problem som uppstod med att trycka bilder på detta sätt är att få 
övergångarna mellan de olika färgerna att smälta ihop och inte uppfattas 
som hackiga. Det blir speciellt problematiskt då man trycker med fyra 
färger, eftersom man i en tryckpress helst inte vill trycka mer än 300 % 
eftersom för mycket färg bl.a. ökar risken för smetning.  

11.2.2 Tryck 2 
Tryckfärger som användes: 
Färg 1:  Warm Gray 5 
Färg 2: Pantone 422 
Färg 3: Cool Gray 11 
Färg 4: Black 
 
Målen med tryckning nummer 2 var dels att se så att de nya färgerna gav ett 
bra resultat, samt att se hur det blir med övergångarna mellan de olika 
färgerna. Nya separeringar gjordes också för att uppnå en maximal 
färgtäckning på 200 %. Idén var att ta bort all färg 1 i punkter där färg 3 och 
4 skulle tryckas, samt att ta bort färg 2 i punkter där färg 4 trycktes. 
Matematiskt blev då separationsformlerna: 
Ekv. 15-18: 

( , ) 100 : ( , ) 1
1

1( , ) 100 : 2 ( , ) 1
0 : ( , ) 2

( , ) 1 100 : 1 ( , ) 2
2 1

100 : 3 ( , ) 22( , )
0 : ( , ) 3
0 : ( , ) 1

( , ) 2 100 : 2 ( , ) 3
3 2

3( , ) 100 : ( , )

G x y G x y P
P

S x y P G x y P
G x y P

G x y P P G x y P
P P

P G x y PS x y
G x y P
G x y P

G x y P P G x y P
P P

S x y G x y

⎧ ⋅ ≤⎪
⎪

= ≥ >⎨
⎪ >⎪
⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪ −⎪⎪ ≥ >= ⎨
⎪ >
⎪

≤⎪⎩
−

⋅ < ≤
−

= > 3
0 : ( , ) 2

( , ) 3 100 : 3 ( , ) 4
4( , ) 4 3

0 : ( , ) 3

P
G x y P

G x y P P G x y P
S x y P P

G x y P

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪ ≤⎪
⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪= −⎨
⎪ ≤⎩

          

 
där x, y ger pixlarnas koordinater 
 
Separationerna såg då ut på detta vis: 
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Digitalt 16bitars original 
 
 
 
Separeras till fyra stycken 
delbilder beroende på olika 
gränser, där den första 
separationen motsvarar den 
ljusaste delen och den 4:e 
separationen den mörkaste. För 
att undvika för mycket färg så är 
separationerna även fördelade så 
att färg nr 4 trycks bara på färg nr 
3, färg nr 3 trycks bara på färg 
nr2 och färg nr2 trycks bara på 
färg nr1. (max 200 %) 
 
 
 
 
 
De 4 delbilderna rastreras sedan 
var för sig. 
 
 
 
 
 
 
Bilderna som rastrerats trycks på 
varandra för att då bli så lik 
originalet som möjligt. 

 
Tanken var att de mörka färgerna inte skulle påverkas så mycket om man tar 
bort de ljusa underliggande färgerna. 
 
En Matlab-funktion som kompenserade för punktförstoring skrevs också. I 
och med detta så skapades en testform som förutom gråkilar för att se hur de 
olika färgerna såg ut på varandra även innehöll en separerad gråkil, samt en 
extra punktförstoringskompenserad kil för den svarta färgen. Testkartorna 
såg ut som bilden nedan. 
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Fig. 18. Tryckresultat 2 
 
Resultatet av den andra tryckningen var tudelad. De nya färgerna som 
valdes visade sig ge ett bättre resultat, kil nr 2 är visuellt sätt ganska steglös 
fortfarande men ändå klart bättre än första tryckningen. 
Punktförstoringsfunktionen fungerade bra och gav ett klart bättre resultat på 
den svarta färgen där den testades. Däremot så blev den separerade kilen 
klart under förväntningarna 
 
Tryckresultatet visar direkt problemet med att separera på detta sätt. 
Övergångarna blir inte alls bra och man ser tydligt var gränserna är. Det 
visar sig att övergången mellan färg 1 och 2 blir bra, däremot uppstår 
oönskade resultat i de övriga övergångarna. Detta beror på valet att bara 
trycka i 200 %, och att det blir på detta vis i övergångarna beror bland annat 
på de olika nyanser som de olika PMS-färgerna har. Där färg 3 tar vid har vi 
100 % av färg 2 och bara någon enstaka procent av färg 3. Just innan har vi 
dock 100 % av både färg 1 och 2, vilket är en mörkare nyans. Likadant där 
sista färgen börjar, vilket skapar de kraftiga tonskillnaderna i övergångarna. 
 

 
Fig. 19. Gråkil tryckt med 4 färger, max 200 %  färg 
 
Filtrerar man med tvådimensionell korrelation och plottar en linje i kilen så 
ser man tydligt hur ojämn kilen blev. Det optimala man vill uppnå här är en 
graf med en helt rak linje från början till slut.  
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Fig. 20. Graf över separerad gråkil tryck 2 
 

11.2.3 Tryck 3 
Tryckfärger som användes: 
Färg 1:  Warm Gray 5 
Färg 2: Pantone 422 
Färg 3: Cool Gray 11 
Färg 4: Black 
 
Det primära Målet med tryckning nr 3 blev således att försöka få till en 
gråkil med jämna övergångar. Att trycka med 200 % skulle kanske ha 
fungerat om man använde en mer avancerad separationsteknik för att blanda 
de olika färgerna, men detta skulle ha krävt många fler testtryckningar vilket 
det inte fanns möjlighet till. Istället togs beslutet att öka mängden tillåten 
färg till 300 % med förhoppningen att detta skulle underlätta 
övergångsproblemet. 
Separeringarna gjordes matematiskt med följande formler: 
Ekv. 19-22: 
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( , ) 100 : ( , ) 1
1

1( , ) 100 : 3 ( , ) 1
0 : ( , ) 3

( , ) 1 100 : 1 ( , ) 2
2 1

2( , ) 100 : 4 ( , ) 2
0 : ( , ) 1

( , ) 2 100 : 2 ( , ) 3
3 2

3( , ) 100 : ( , ) 3
0 : ( , ) 2

G x y G x y P
P

S x y P G x y P
G x y P

G x y P P G x y P
P P

S x y P G x y P
G x y P

G x y P P G x y P
P P

S x y G x y P
G x y P

⎧ ⋅ ≤⎪
⎪

= ≥ >⎨
⎪ >⎪
⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪ −⎪
= ≥ >⎨
⎪ ≤⎪
⎩

−
⋅ < ≤

−
= >

≤

( , ) 3 100 : 3 ( , ) 4
4( , ) 4 3

0 : ( , ) 3

G x y P P G x y P
S x y P P

G x y P

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪= −⎨
⎪ ≤⎩

 

 
 Separationerna såg då ut som exemplet nedan: 
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Digitalt 16bitars original 
 
 
 
Separeras till fyra stycken 
delbilder beroende på olika 
gränser, där den första 
separationen motsvarar den 
ljusaste delen och den 4:e 
separationen den mörkaste. För 
att undvika för mycket färg så är 
separationerna även fördelade så 
att färg nr 1 bara går upp till 
separationsgräns 3. (max 300 % ) 
 
 
 
 
 
De 4 delbilderna rastreras sedan 
var för sig. 
 
 
 
 
 
 
Bilderna som rastrerats trycks på 
varandra för att då bli så lik 
originalet som möjligt. 

 
Resultatet blev klart bättre än tidigare tryckningar, men fortfarande inte 
tillräckligt bra. Som man ser ur kilen nedan så blev första övergången bättre 
medan den sista övergången har ett mer synligare hack på grund av att den 
underliggande färg 1 togs bort. 

 
Fig. 21. Gråkil tryckt med 4 färger, max 300 % färg 
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Fig. 22. Graf över separerad gråkil tryck 3 
 

11.2.4 Tryck 4 
Tryckfärger som användes: 
Färg 1:  Warm Gray 5 
Färg 2: Cool Gray 11 
Färg 3: Black 
 
Till tryckning nr 4 togs färg nummer 2(P422) bort helt och hållet och istället 
används bara tre färger. Detta gjordes av flera anledningar. Till att börja 
med var antalet trycktillfällen väldigt begränsade och för att ta fram en bra 
separationsmodell för mjuka övergångar så behöver man väldigt mycket 
information om hur alla de olika kombinationerna av färger ser ut. Och det 
ger i sin tur att man måste ha tillfälle att trycka många gånger. Att reducera 
antalet färger till tre gör att mängden nödvändig information minskas och 
man kan trycka i 300 % utan problem eftersom det är den maximala 
färgmängden man kan uppnå med 3 färger.  För att åstadkomma detta så 
modifierades separationsformlerna enligt nedan: 
Ekv. 23-25: 

( , ) 100 : ( , ) 1
1( , ) 1

100 : ( , ) 1

( , ) 1 100 : 1 ( , ) 2
2 1

2( , ) 100 : ( , ) 2
0 : ( , ) 1

( , ) 2 100 : 2 ( , ) 3
3( , ) 3 2

0 : ( , ) 2

G x y G x y P
S x y P

G x y P

G x y P P G x y P
P P

S x y G x y P
G x y P

G x y P P G x y P
S x y P P

G x y P

⎧ ⋅ ≤⎪= ⎨
⎪ >⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪ −⎪
= >⎨
⎪ ≤⎪
⎩

−⎧ ⋅ < ≤⎪= −⎨
⎪ ≤⎩
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Ekvationerna 26-38 visar hur separeringsgränserna räknades ut. 
Ekv. 26-28: 

( )
( )
( )
( )
( )
( )

100 100
1

0 100

100 100
2

0 100

100 100
3

0 100

1 3
1

1 3

2 3
1

1 3

3 3
1

1 3

C C
P

C C

C C
P

C C

C C
P

C C

−
= −

−

−
= −

−

−
= −

−

 

1001C =Fullton av färg 1 (den ljusaste 
färgen). 

1002C = Fullton av färg 2. 

1003C = Fullton av färg 3 (Svart). 

01C = 0 % färg (Vitt). 
 

 
Separationer med bara 3 färger ser ut så här: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Digitalt 16bitars original 
 
 
 
Separeras till tre stycken delbilder 
beroende på olika gränser, där 
den första separationen motsvarar 
den ljusaste delen och den 3:e 
separationen den mörkaste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De 3 delbilderna rastreras sedan 
var för sig. 
 
 
 
 
 
 
Bilderna som rastrerats trycks på 
varandra för att då bli så lik 
originalet som möjligt. 

 
Denna separeringsmetod visade sig fungera utmärkt och resultatet av 
tryckning 4 blev klart bättre än de övriga tryckningarna. Man kan skymta 
mycket små defekter i övergångarna fortfarande, men de är försumbara 
eftersom detta var första tryckningen med 3 färger och således fanns inga 
uppmätta separationsgränser utan istället användes godtyckliga värden. 

 
Fig. 23. Gråkil tryckt med 3 färger, max 300 % färg 
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Genom att begränsa antalet färger till tre, och alltså trycka i triplex, så blev 
den tryckta bildkvalitet väldigt lik Jemsebymetodens. 

 
Fig. 24. Graf över separerad gråkil tryck 4 
 
Ur grafen ovan kan man se betydelsen med att välja rätt separationsgränser. 
De godtyckligt valda separationsgränserna ger en liten avvikelse i 
övergången mellan cool Gray och svart färg. Detta bekräftas också av 
spectrolino-analysen som visar att det godtyckligt valda värdet för den sista 
separationen som sattes till 0.75 egentligen skulle ha varit ca 0.81. Med 
andra ord ska den svarta färgen börja tryckas vid punkter i bilden som ska 
vara mörkare än 81 % av den totala densiteten. 
 

11.2.5 Tryck 5 
Tryckfärger som användes: 
Färg 1:  Warm Gray 5 
Färg 2: Cool Gray 11 
Färg 3: Black 
 
Målet med denna tryckning var att för första gången trycka en stor bild samt 
att jämföra denna med samma bild tryck med enbart svart färg, och med 
traditionellt raster som tryckeriet använder. Samma separationsteknik och 
färg som tryck 4 användes. Den resulterande tryckta bilden höll hög kvalitet, 
närmare bestämt samma goda kvalitet som Jemsebymetoden. Jämfört med 
den bild som trycktes med traditionellt raster så gav triplextrycket en bild 
med betydligt högre detaljrikedom, djup och kontrast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jemsebymetoden med digital reproduktionsteknik 

 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAT  
&  

FRAMTID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jemsebymetoden med digital reproduktionsteknik 

 43

12 Resultat & Framtid 
 
Resultatet av detta examensarbete är att jag med digital teknik har lyckats 
efterlikna den bildkvalitet som fås av den analoga Jemsebymetoden då det 
gäller gråskalebilder tryckta i triplex. Ett program har skrivits som givet en 
digital bild, separerar, kompenserar för punktförstoring samt rastrerar 
bilden. Programmet ger tre stycken binära triplex-separationer som är 
färdiga att läggas direkt på plåt i en plåtsättare. Tack vare att separeringarna 
och rastreringen liknar de som fås av Jemsebymetoden så håller också det 
tryckta resultatet en bildkvalitet som håller samma klass som 
Jemsebymetoden.  
 
Rastreringsalgoritmen som använts i detta examensarbete har skrivits och 
finns för närvarande bara tillgängligt i Matlab. Matlab är ett interpreterande 
programmeringsspråk, som gör att bland annat loopars körtid blir långa. 
Detta i kombination med stora mängder data som skall hanteras gör att 
programmet bör översättas till exempelvis ett kompilerande 
programmeringsspråk som C för att undvika de långa exekveringstiderna.  
 
Eftersom separeringsproblemet var anledningen till att en färg togs bort 
under examensarbetets gång så finns det förbättringar att göra även här. Hur 
man separerar en gråskalebild till kvadruplex då man bara kan trycka med 
en färgtäckning på max 300 % kräver fler testtryckningar och djupare 
undersökningar. Kanske kan man ta fram en färgblandningsmodell som 
givet 4 gråfärger, och den gråton man vill få fram, resulterar i hur mycket av 
varje färg som skall tryckas?  
 
Triplex-separationsmodellen jag tagit fram kan också den förbättras. Man 
kan urskilja små defekter vid färgövergångarna och detta kan lösas genom 
att göra ytterliga testtryckningar. Även om en PMS-färg i teorin ska se 
likadan ut vid varje tryck så är det inte alltid så i praktiken. Bland annat så 
kan tryckeriet ha slut på färgen i fråga och får då blanda till färgen på egen 
hand, vilket kan leda till att färgen får en liten annan nyans. Detta kan leda 
till att färgövergångarna i triplexseparationerna blir sämre och det är också 
ett problem som kan lösas med en bättre separeringsmodell. Med tanke på 
de få trycktillfällen jag haft så är jag ändå nöjd med resultatet. 
 
Val av färg har också stor betydelse för slutresultatet. Färgerna som 
Jemseby använder har han valt utifrån egna tester och livslång erfarenhet. I 
detta arbete har det inte funnits tid att undersöka närmare om några andra 
färgkombinationer ger ett bättre resultat. En framtida förbättring hade varit 
att göra fler testtryckningar med olika färgkombinationer för att hitta den 
som ger bäst resultat.  
 
I detta examensarbete har jag koncentrerat mig på gråskalebilder. 
Jemsebymetoden fungerar dock utmärkt med färgbilder, bland annat så kan 
man med Jemsebymetoden återge akvarellbilder med utmärkt kvalitet. En 
fortsättning på detta examensarbete skulle kunna vara att använda digital 
teknik för att efterlikna Jemsebymetoden även då det gäller färgbilder. 
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Bilagor 
Figur 1. Punktförstoringskurvor för obestruket papper, Tryck 1.  

Figur 2. Punktförstoringskurvor för bestruket papper, Tryck 4.  
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Tabell 1. Mätresultat från Spectrolino, Tryck 1.  

 

SampleName XYZ-X XYZ-Y XYZ-Z 
CIE-Lab-
L 

CIE-Lab-
a 

CIE-Lab-
b 

       
1A 84,14 88,84 96,41 95,52 -0,2 -0,67 
1B 83,06 87,76 95,05 95,06 -0,3 -0,54 
1C 81,91 86,56 93,66 94,55 -0,32 -0,48 
1D 80,64 85,25 92,06 93,99 -0,39 -0,35 
1E 78,65 83,18 89,6 93,09 -0,45 -0,19 
1F 76,7 81,18 87,08 92,21 -0,56 0,07 
1G 73,31 77,66 82,73 90,62 -0,68 0,49 
1H 69,94 74,15 78,54 88,99 -0,79 0,83 
1I 67 71,06 74,81 87,52 -0,84 1,18 
1J 65,73 69,76 73,33 86,88 -0,93 1,26 
1K 64,28 68,23 71,48 86,12 -0,94 1,45 
2A 68,49 72,59 76,58 88,25 -0,74 1,06 
2B 68,17 72,22 76,13 88,07 -0,69 1,11 
2C 67,24 71,23 74,92 87,59 -0,65 1,23 
2D 65,49 69,32 72,7 86,66 -0,55 1,4 
2E 64,37 68,12 71,24 86,07 -0,52 1,55 
2F 63,1 66,73 69,58 85,37 -0,4 1,71 
2G 61,26 64,75 67,29 84,35 -0,32 1,88 
2H 59,59 62,95 65,11 83,42 -0,26 2,14 
2I 58,15 61,37 63,32 82,58 -0,12 2,26 
2J 57,42 60,62 62,49 82,17 -0,15 2,29 
2K 56,81 59,93 61,67 81,8 -0,04 2,38 
3A 59,14 62,37 64,61 83,11 0 2,04 
3B 55,83 58,91 61,21 81,24 -0,07 1,83 
3C 52,45 55,35 57,62 79,24 -0,09 1,7 
3D 49,2 51,96 54,11 77,25 -0,18 1,64 
3E 45,48 48,06 50,18 74,87 -0,28 1,46 
3F 41,01 43,38 45,46 71,81 -0,38 1,23 
3G 35,96 38,08 40,05 68,08 -0,5 1,01 
3H 31,12 32,99 34,83 64,15 -0,58 0,78 
3I 26,29 27,91 29,56 59,81 -0,74 0,61 
3J 24,86 26,4 27,99 58,42 -0,74 0,55 
3K 23,94 25,44 27,02 57,5 -0,79 0,46 
4A 27,66 29,37 31,17 61,11 -0,75 0,52 
4B 24,11 25,57 26,99 57,63 -0,6 0,74 
4C 20,78 22,01 23,02 54,04 -0,44 1,06 
4D 17,89 18,92 19,65 50,6 -0,28 1,28 
4E 14,14 14,93 15,27 45,54 -0,07 1,7 
4F 10,29 10,83 10,93 39,3 0,16 1,97 
4G 6,47 6,78 6,76 31,29 0,46 2 
4H 4,13 4,32 4,26 24,69 0,58 1,96 
4I 2,22 2,31 2,31 17,03 0,75 1,35 
4J 1,92 2 2,05 15,48 0,64 0,83 
4K 1,87 1,94 2,1 15,2 0,51 -0,06 
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Tabell 2. Mätresultat från Spectrolino, Tryck 1. Punktförstoring i de 

olika gråtonerna. 
C1 i procent  Y Dot Gain 100%C1+ C2  Y Dot Gain 
0 88,84 0 0 72,59 0 
10 87,76 -4,75983 10 72,22 -7,07741 
20 86,56 -8,93741 20 71,23 -9,2575 
30 85,25 -12,5813 30 69,32 -4,17062 
40 83,18 -12,5376 40 68,12 -4,69194 
50 81,18 -12,8336 50 66,73 -3,71248 
60 77,66 -5,75449 60 64,75 1,92733 
70 74,15 1,27608 70 62,95 6,14534 
80 71,06 6,268802 80 61,37 8,625592 
90 69,76 2,576419 90 60,62 4,549763 
100 68,23 0 100 59,93 0 

100%C1C2+ C3  Y Dot Gain 
100%C1C2C3+ 
C4  Y Dot Gain 

0 62,37 0 0 29,37 0 
10 58,91 -0,63092 10 25,57 3,853445 
20 55,35 -0,99106 20 22,01 6,831936 
30 51,96 -1,81154 30 18,92 8,096974 
40 48,06 -1,25102 40 14,93 12,64309 
50 43,38 1,421608 50 10,83 17,59023 
60 38,08 5,773084 60 6,78 22,35509 
70 32,99 9,555917 70 4,32 21,32337 
80 27,91 13,31167 80 2,31 18,65111 
90 26,4 7,400487 90 2 9,781261 
100 25,44 0 100 1,94 0 

 
 

Tabell 3 . Mätresultat från Spectrolino, Tryck 2. 
 

SampleNameXYZ-X XYZ-Y XYZ-Z 
CIE-Lab-
L 

CIE-Lab-
a 

CIE-Lab-
b 

       
1A 84,41 89,12 96,53 95,63 -0,17 -0,55 
1B 82,77 87,39 94,32 94,9 -0,19 -0,32 
1C 80,71 85,28 91,81 94,01 -0,3 -0,16 
1D 78,19 82,63 88,51 92,85 -0,33 0,16 
1E 75,26 79,58 84,9 91,5 -0,41 0,4 
1F 72,1 76,28 80,79 89,99 -0,48 0,84 
1G 70,9 75,04 79,37 89,41 -0,54 0,92 
1H 68,51 72,54 76,42 88,23 -0,6 1,15 
1I 65,91 69,78 73,17 86,89 -0,59 1,41 
1J 61,84 65,53 68,19 84,76 -0,7 1,82 
1K 59,26 62,8 65,03 83,34 -0,7 2,07 
2A 63,86 67,57 70,34 85,79 -0,48 1,81 
2B 63,13 66,8 69,59 85,41 -0,49 1,77 
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2C 62,08 65,7 68,43 84,84 -0,52 1,76 
2D 60,7 64,27 66,92 84,11 -0,57 1,77 
2E 59,19 62,66 65,36 83,26 -0,54 1,66 
2F 57,27 60,62 63,18 82,17 -0,53 1,68 
2G 54,29 57,49 59,94 80,45 -0,57 1,63 
2H 51,89 54,96 57,28 79,02 -0,58 1,63 
2I 49,39 52,32 54,6 77,47 -0,6 1,52 
2J 47,52 50,33 52,48 76,27 -0,58 1,56 
2K 45,58 48,28 50,34 75 -0,57 1,53 
3A 58,25 61,66 66,27 82,73 -0,52 -0,05 
3B 55,69 58,98 63,42 81,28 -0,59 -0,07 
3C 52,27 55,37 59,51 79,25 -0,62 -0,05 
3D 49,28 52,22 56,12 77,41 -0,65 -0,04 
3E 45,59 48,33 51,99 75,03 -0,69 -0,09 
3F 41,92 44,47 47,81 72,54 -0,76 -0,06 
3G 37,07 39,36 42,36 69,01 -0,82 -0,1 
3H 32,49 34,54 37,22 65,39 -0,93 -0,17 
3I 29,29 31,16 33,6 62,64 -0,97 -0,19 
3J 26,57 28,29 30,52 60,15 -1,05 -0,2 
3K 23,93 25,5 27,5 57,56 -1,07 -0,18 
4A 37,98 40,35 43,69 69,72 -0,89 -0,41 
4B 33,2 35,29 38,15 65,97 -0,91 -0,31 
4C 28,4 30,19 32,56 61,82 -0,89 -0,2 
4D 24 25,53 27,48 57,59 -0,92 -0,1 
4E 19,31 20,55 22,09 52,45 -0,88 -0,04 
4F 14,48 15,4 16,5 46,18 -0,79 0,1 
4G 9,45 10,05 10,71 37,94 -0,65 0,26 
4H 6,02 6,39 6,8 30,37 -0,45 0,23 
4I 4,19 4,44 4,75 25,09 -0,34 0,14 
4J 3,44 3,64 3,91 22,45 -0,28 -0,01 
4K 3,1 3,28 3,57 21,13 -0,2 -0,28 
5A 39,29 41,74 45,06 70,69 -0,9 -0,26 
5B 36,49 38,76 41,84 68,58 -0,89 -0,25 
5C 33,81 35,93 38,75 66,47 -0,89 -0,2 
5D 29,91 31,79 34,24 63,17 -0,89 -0,13 
5E 27,04 28,74 30,95 60,55 -0,89 -0,12 
5F 24,77 26,34 28,34 58,36 -0,87 -0,08 
5G 21,49 22,84 24,54 54,91 -0,83 -0,01 
5H 16,04 17,06 18,26 48,33 -0,78 0,11 
5I 9,77 10,38 11,07 38,52 -0,63 0,21 
5J 4,67 4,95 5,27 26,6 -0,31 0,23 
5K 3,34 3,54 3,83 22,08 -0,17 -0,16 
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Tabell 4 . Mätresultat från Spectrolino, Tryck 3. 

SampleNameXYZ-X XYZ-Y XYZ-Z 
CIE-Lab-
L 

CIE-Lab-
a 

CIE-Lab-
b 

       
1A 82,79 87,56 94,97 94,97 -0,45 -0,64 
1B 81,9 86,63 93,67 94,58 -0,49 -0,43 
1C 80,51 85,18 91,9 93,96 -0,5 -0,29 
1D 79,24 83,84 90,23 93,38 -0,53 -0,13 
1E 76,98 81,49 87,38 92,35 -0,59 0,09 
1F 75,17 79,6 84,99 91,51 -0,63 0,36 
1G 72,62 76,91 81,52 90,28 -0,65 0,8 
1H 69,54 73,7 77,59 88,78 -0,73 1,19 
1I 67,25 71,27 74,64 87,61 -0,73 1,49 
1J 63,79 67,63 70,21 85,82 -0,77 1,97 
1K 63,01 66,78 69,11 85,39 -0,72 2,15 
2A 82,57 87,29 94,48 94,86 -0,38 -0,5 
2B 81,03 85,64 92,49 94,16 -0,33 -0,36 
2C 79,53 84,01 90,27 93,45 -0,26 -0,04 
2D 77,38 81,7 87,3 92,44 -0,19 0,32 
2E 74,87 79,02 84,04 91,24 -0,11 0,6 
2F 73,06 77,07 81,55 90,35 -0,04 0,9 
2G 70,81 74,66 78,59 89,24 0,02 1,21 
2H 67,46 71,09 74,16 87,53 0,13 1,72 
2I 64,4 67,82 70,3 85,91 0,22 2,06 
2J 61,69 64,91 66,7 84,44 0,33 2,53 
2K 59,72 62,82 64,2 83,35 0,37 2,81 
3A 77,96 82,48 89,63 92,79 -0,5 -0,74 
3B 72,8 77,07 83,81 90,36 -0,59 -0,76 
3C 66,65 70,61 76,88 87,3 -0,67 -0,82 
3D 59,26 62,82 68,59 83,35 -0,76 -0,95 
3E 51,49 54,65 59,69 78,84 -0,86 -0,93 
3F 45,01 47,8 52,17 74,7 -0,9 -0,84 
3G 38,29 40,7 44,51 69,97 -0,98 -0,9 
3H 30,18 32,13 35,21 63,45 -1,07 -0,93 
3I 22,24 23,72 26,07 55,8 -1,14 -0,97 
3J 18,24 19,48 21,45 51,24 -1,19 -0,97 
3K 17,51 18,7 20,61 50,34 -1,2 -0,98 
4A 70,99 75,08 81,4 89,43 -0,44 -0,58 
4B 58,78 62,16 67,18 83 -0,4 -0,36 
4C 46,19 48,85 52,58 75,36 -0,37 -0,12 
4D 32,73 34,6 36,89 65,44 -0,28 0,35 
4E 23,58 24,9 26,29 56,98 -0,14 0,72 
4F 18,29 19,29 20,11 51,02 0 1,13 
4G 10,92 11,49 11,72 40,4 0,17 1,65 
4H 6,89 7,23 7,36 32,32 0,32 1,48 
4I 4,74 4,96 5,12 26,63 0,4 1 
4J 3,69 3,86 4,05 23,22 0,38 0,57 
4K 3,49 3,66 3,84 22,53 0,31 0,52 
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Tabell 5 . Mätresultat från Spectrolino, Tryck 4. 

SampleNameXYZ-X XYZ-Y XYZ-Z 
CIE-Lab-
L 

CIE-Lab-
a 

CIE-Lab-
b 

       
A1 84,91 89,81 97,63 95,92 -0,48 -0,78 
A2 83,72 88,52 95,89 95,38 -0,42 -0,56 
A3 82,51 87,19 94,15 94,82 -0,33 -0,35 
A4 81,04 85,62 92,07 94,15 -0,3 -0,08 
A5 79,2 83,6 89,49 93,27 -0,13 0,2 
A6 76,36 80,55 85,43 91,93 -0,04 0,77 
A7 73,11 77,06 80,98 90,35 0,08 1,32 
A8 67,85 71,44 73,6 87,7 0,24 2,45 
A9 61,67 64,78 65,54 84,37 0,55 3,41 
A10 58,46 61,35 61,29 82,57 0,71 4,04 
A11 57,63 60,47 60,15 82,09 0,73 4,26 
B1 58,63 61,54 61,72 82,67 0,66 3,84 
B2 55,13 57,93 58,44 80,7 0,52 3,44 
B3 51,76 54,42 55,03 78,71 0,42 3,25 
B4 47,98 50,54 51,04 76,4 0,15 3,23 
B5 44,36 46,75 47,71 74,03 0,07 2,63 
B6 39,96 42,17 43,15 70,99 -0,09 2,4 
B7 34,61 36,58 37,67 66,96 -0,26 1,98 
B8 27,74 29,39 30,45 61,12 -0,51 1,57 
B9 18,48 19,65 20,57 51,44 -0,78 0,98 
B10 16,03 17,07 17,89 48,34 -0,86 0,89 
B11 15,52 16,52 17,36 47,65 -0,85 0,8 
C1 15,15 16,14 17,08 47,16 -0,9 0,52 
C2 13,74 14,62 15,38 45,11 -0,79 0,72 
C3 12,33 13,11 13,67 42,93 -0,7 0,98 
C4 10,5 11,16 11,55 39,85 -0,63 1,17 
C5 8,87 9,41 9,71 36,76 -0,47 1,19 
C6 6,88 7,28 7,46 32,44 -0,3 1,29 
C7 4,94 5,22 5,31 27,36 -0,14 1,34 
C8 3,5 3,69 3,78 22,62 0 1,05 
C9 2,5 2,63 2,73 18,49 0,08 0,67 
C10 2,36 2,49 2,64 17,88 0,04 0,29 
C11 2,27 2,39 2,55 17,43 -0,01 0,16 
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Tabell 6. Mätresultat från Spectrolino, Tryck 4. Punktförstoring i de 
olika gråtonerna. 

 
C1 i 
procent 

uppmätt 
Y dot gain C2 

uppmätt 
Y dot gain C3 

uppmätt 
Y dot gain 

0 89,81 0 0 61,54 0 0 16,14 0 
10 88,52 -5,60327 10 57,93 -1,98134 10 14,62 1,054545
20 87,19 -11,0702 20 54,42 -4,18481 20 13,11 2,036364
30 85,62 -15,7192 30 50,54 -5,56641 30 11,16 6,218182
40 83,6 -18,8344 40 46,75 -7,14793 40 9,41 8,945455
50 80,55 -18,439 50 42,17 -6,97468 50 7,28 14,43636
60 77,06 -16,544 60 36,58 -4,55797 60 5,22 19,41818
70 71,44 -7,38923 70 29,39 1,412705 70 3,69 20,54545
80 64,78 5,310157 80 19,65 13,04753 80 2,63 18,25455
90 61,35 7,000682 90 17,07 8,778321 90 2,49 9,272727
100 60,47 0 100 16,52 0 100 2,39 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


