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LITH-ITN-MT-EX--06/018--SE

Färgbaserad GCR metod i Digital- och Flexotryck

Magnus Eriksen, Tobias Johansson

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utförts på Linköpings Universitet och Karlstads
Universitet. Syftet med examensarbetet var att undersöka och vidareutveckla en befintlig färgbaserad
GCR metod.

GCR står för �Grey Component Replacement� och är nödvändigt för att få korrekt färg i tryck. Givet ett
C-, M- och Y-värde returnerade den undersökta metoden C�-, M�-, Y�- och K�-värden som var tänkt att
ge samma färgintryck som i föregående fall. Det betyder att när färgskillnaden var liten eller noll mellan
två tryck fungerade metoden optimalt.

Frågorna som besvarades var om den undersökta metoden var applicerbar på såväl digital- som
flexotryck och om det var någon skillnad mellan dessa vad gällde GCR. Dessutom analyserades hur
färgkonsumtionen påverkades av GCR metoden.

För att jämföra tryckresultat och säkerställa kvalitén av metoden gjordes jämförelser av tryck med,
respektive utan, GCR. För goda tryckresultat visade det sig att punktförstoring var en oerhört viktig
effekt som var tvungen att tas hänsyn till. Hur denna punktförstoring beräknades var också väldigt
avgörande för resultatet. 

Vid jämförelser av resultatet för färgskillnad hos undersökningen framgick att GCR metoden var väldigt
bra, faktiskt bättre än tidigare kända metoder. Vad det gäller färgkonsumtionen uppvisade metoden en
betydande besparing, upp till 50 procent, av bläck/pulver. Besparingen var inte lika hög som hos vissa
existerande metoder, men till skillnad mot dessa hade den undersökta metoden bättre kvalitativa resultat.
För GCR metoden fanns inga teoretiska begränsningar som hindrade denna från att fungera lika bra för
flexotryck som för digitaltryck. Praktiskt var det svårare att jämföra metoden på flexotryck gentemot de
andra tryckmetoderna, detta berodde på höga krav för processtabilitet.

GCR, gråbalans, punktförstoring, flexotryck, laser jet
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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utförts på Linköpings Universitet och Karlstads 
Universitet. Syftet med examensarbetet var att undersöka och vidareutveckla en befintlig 
färgbaserad GCR metod. 
 
GCR står för ”Grey Component Replacement” och är nödvändigt för att få korrekt färg i tryck. 
Givet ett C-, M- och Y-värde returnerade den undersökta metoden C’-, M’-, Y’- och K’-värden 
som var tänkt att ge samma färgintryck som i föregående fall. Det betyder att när färgskillnaden 
var liten eller noll mellan två tryck fungerade metoden optimalt. 
 
Frågorna som besvarades var om den undersökta metoden var applicerbar på såväl digital- som 
flexotryck och om det var någon skillnad mellan dessa vad gällde GCR. Dessutom analyserades 
hur färgkonsumtionen påverkades av GCR metoden. 
 
För att jämföra tryckresultat och säkerställa kvalitén av metoden gjordes jämförelser av tryck 
med, respektive utan, GCR. För goda tryckresultat visade det sig att punktförstoring var en 
oerhört viktig effekt som var tvungen att tas hänsyn till. Hur denna punktförstoring beräknades 
var också väldigt avgörande för resultatet.  
 
Vid jämförelser av resultatet för färgskillnad hos undersökningen framgick att GCR metoden var 
väldigt bra, faktiskt bättre än tidigare kända metoder. Vad det gäller färgkonsumtionen uppvisade 
metoden en betydande besparing, upp till 50 procent, av bläck/pulver. Besparingen var inte lika 
hög som hos vissa existerande metoder, men till skillnad mot dessa hade den undersökta 
metoden bättre kvalitativa resultat. För GCR metoden fanns inga teoretiska begränsningar som 
hindrade denna från att fungera lika bra för flexotryck som för digitaltryck. Praktiskt var det 
svårare att jämföra metoden på flexotryck gentemot de andra tryckmetoderna, detta berodde på 
höga krav för processtabilitet. 
 



  

Abstract 
This Master Thesis has been carried out at Linköpings University and Karlstads University. The 
aim of the Master Thesis was to examine and to further develop an existing colorbased GCR 
method. 
 
GCR stands for Grey Component Replacement and is necessary in color printing to get the 
correct color. When given a C-, M- and Y-value the method returns C’-, M’-, Y’- and K’-values 
which is supposed to give the same impression of color. When the color difference is small the 
method is optimal. 
 
The questions to be answered were if the method could be applied in both digital- and 
flexographic printing and if there were any differences concerning the GCR method. 
Furthermore the GCR method’s impact on the color consumption were studied.  
 
A comparision between printing with and without GCR was studied to guarantee the quality of 
the method. To achieve good results from printing, compensation for dotgain had to be made 
since it became clear that this was a conclusive factor. How the compensation for dotgain where 
made had a big impact on the results. 
 
In a comparison with other GCR methods, this method causes the smallest color difference, even 
though it saves slightly less ink consumptions. There is no theoretical limitation that prevents the 
GCR method from giving the same results in both digital- and flexographic printings. 
 



  

Förord 
Denna rapport är resultatet av examensarbetet "Färgbaserad GCR metod i Digital- och 
Flexotryck". Arbetet har utförts av två studenter vid Linköpings Universitet (LiU), Instutitionen 
för Teknik och Naturvetenskap (ITN) och på Instutionen för Kemiteknik på Karlstads 
Universitet (KaU). Examensarbetet motsvarar 20 högskolepoäng och är avslutningen på 
civilingenjörsutbildningen i Medieteknik. 
 
Arbetet har varit mycket intressant och lärorikt. Ett stort tack till Li Yang (KaU) som har varit 
vår handledare för sitt stora engagemang och hjälp under arbetets gång. Till sist vill vi tacka Sasan 
Gooran (LiU), vår examinator, för sitt stora stöd och intresse för det arbete som vi har utfört. 
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1 Inledning 
Till följd av den tekniska utvecklingen har möjligheten att skapa naturligt återgivna bilder i tryck ökat. Dagens 
bildbehandlingsprogram utvecklas och släpps i snabb takt ut i nya versioner. Inom all företagsamhet strävar man 
efter att hålla kostnaderna nere. Effektivisering är ett ord som används. Om bilder kunde tryckas med kraftigt 
reducerad färgmängd skulle produktionskostnaderna minska avsevärt. I sin tur krävs smarta metoder och 
lösningar för att göra det möjligt. Dessutom får inte kulören i trycksaken ändras när färgmängden minskas. En 
metod är att ta bort gemensamma delar färg av cyan, magenta och gul och ersätta den med svart färg. Om ögat inte 
upplever någon skillnad på bilderna efter att metoden har applicerats är metoden lyckad. 
___________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
Gråbalans är en av de viktigaste faktorerna som påverkar färgintrycket. För ideala färger resulterar 
en blandning av lika mycket C, M och Y i grå (eller svart för full ton cyan, magenta och gul), men 
så är inte fallet i verkligheten. Dessutom resulterar full ton cyan, magenta och gul på varandra 
snarare i mörkbrun än svart. Att trycka tre färger på varandra kan också orsaka praktiska 
svårigheter. För att lösa problemet, använder man en fjärde färg, svart (K), för att förbättra 
tryckkontrasten och tryckkvalitén. För att kunna trycka med fyra färger måste CMY (eller RGB) 
bilder separeras först till C, M, Y och K färgseparationer. Man kallar ersättningen av 
färgblandning (CMY) med svart för GCR. 
 
En förstudie beträffande tryckning på en HP Ink jet har visat att den typiska färgskillnaden med 
kontra utan GCR var CIELAB ∆E ≈ 0,2. Detta var endast teoretiska beräkningar på digitala 
bilder och inte på uppmätta värden efter utskrift. Denna färgskillnad var mycket mindre än JND 
(Just Noticeable Difference) värdet för CIELAB ∆E som är ca 3. Studien är dock preliminär och 
antar vissa förutsättningar som kanske inte är giltiga i sammanhanget. Exempelvis 
punktförstoringens effekt har försummats, vilket kan leda till att metoden inte fungerar i 
verkligheten. Därför bör metoden eventuellt ta hänsyn till punktförstoringen. 

1.2 Syfte 
GCR står för Grey Component Replacement och är nödvändigt för att få korrekt färg i tryck. 
Syftet med examensarbetet var att vidareutveckla och undersöka en befintlig GCR-metod. Givet 
ett C-, M- och Y-värde returnerade metoden C’-, M’-, Y’- och K’-värden som var tänkt att ge 
samma färgintryck som i föregående fall. Metoden skulle undersökas för såväl digital- som 
flexotryck. Undersökningarna var tänkta att utföras för både en ink jet skrivare och en flexopress. 
En jämförelse mellan tryckresultat med och utan GCR skulle göras. Effekten av punktförstoring 
på GCR skulle undersökas och tas hänsyn till i metoden om det behövdes. Examensarbetet skulle 
även undersöka färgkonsumtionen i samband med GCR-tillämpningen. 
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1.3 Problemställning 
Examensarbetet ska besvara följande frågor: 
 

o Är den befintliga GCR metoden applicerbar i både digital- och flexotryck eller hur kan 
den vidareutvecklas och appliceras? 

 
o Är det några skillnader mellan digital- och flexotryck när det gäller GCR? 

 
o Hur påverkas färgkonsumtionen av GCR? 

 

1.4 Metod 
Studien av GCR-metoden har bestått av funderingar, idéer och infallsvinklar från alla möjliga håll. 
Dessa har sedan testats och ibland lett in på rätt spår och fört studien framåt. Vissa 
odokumenterade tester ledde till katastrofala resultat men det var också dessa som gjorde att 
förståelsen ökade och ledde till nya tester med bättre resultat. Förutom eget arbete har 
regelbundna möten med handledare Li Yang, examinator Sasan Gooran, och tips från andra, 
inom ämnet kunniga personer, fört arbetet framåt. 
 
I en förstudie användes framförallt Grafisk Kokbok till att sätta sig in i området och för att 
repetera och damma av grundläggande begrepp. Även senare var denna källa en sten att luta sig 
tillbaka mot. Naturligtvis har även andra källor använts som Handbook Of Printed Media, 
kursmaterial från ITN, Internetsidor och tidigare examensarbeten. 
 
Noggrannheten när det gällt att använda samma inställningar på olika tester har varit stor för att 
inte dessa ska påverka tillförlitligheten av studiens resultat. Exempelvis har alltid samma typ av 
papper, färgpatroner och skrivare använts för varje undersökning. Inställningarna på 
fotospektrometern har varit desamma. 
 
För att jämföra tryck med och utan GCR har testkartor använts. Man har även använt testkartor 
för att bestämma färgskillnader mellan olika fält, för att mäta gråbalans och för att mäta 
punktförstoring. Hur färgkonsumtionen påverkades av GCR testades genom att trycka en bild 
anpassad för ändamålet. 

1.5 Avgränsningar 
Andra trycktekniker än digital- och flexotryck lämnas åt sidan, exempelvis offsettryck, då de inte 
berörs av arbetet. Även kulörsystem, andra än de som berörts i arbetet, lämnas åt sidan. 

1.6 Rapportens struktur 
Att förstå grundläggande begrepp inom färglära, tryckanpassning, GCR, digitaltryck och 
flexotryck är viktigt för att få maximalt utbyte av rapporten. Därför inleds rapporten med en 
teoretisk bakgrund där färgåtergivning av tryck beskrivs. Efter teoridelen beskrivs den optimalt 
färgbaserade GCR:en, den metod som skulle undersökas och som låg till grund för hela arbetet. 
Avsnittet med testkartor visar figurer av de testbilder som använts till tryck och utskrift. För att 
slippa lägga in nya figurer för varje test så hänvisas alltid till dessa. Den efterföljande 
genomförandedelen beskriver steg för steg tillvägagångssättet för de tester som gjordes med den 
optimalt färgbaserade GCR:en på de olika tryckteknikerna. Resultatdelen redovisar svaren på de 
frågor som skulle besvaras i examensarbetet. Till sist rundas rapporten av med en diskussion 
kring arbetet. 
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Mätvärden för olika tester medföljer i bilagor längst bak i rapporten. 
 
Kursiverade ord i rapporten är ord som kan antas vara svårbegripliga för inom området ej 
kunniga läsare. Första gången de nämns i rapporten är de markerade med kursivt teckensnitt. 
Dessa finns beskrivna i Bilaga 1 som innehåller en ordlista. 
 
Eftersom olika täckningar av färg förekommer ofta i rapporten har man för läsbarhetens skull 
utelämnat procenttecknet. När det exempelvis står C = 44 så betyder det att täckningen cyan är 
44 procent. 
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2 Teori – Grund om färgåtergivning av tryck 
Teoridelen redogör kortfattat för de delar som ingår i begreppen färglära, tryckanpassning och trycktekniker. 
Förståelse och kunskap inom dessa områden är nödvändig för att den praktiska delen ska bli lättförståelig. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Färglära 
Färglära beskriver hur färger hanteras i tryck och på skärm samt vad som får människan att 
uppleva färger. Färglära är stommen för all grafisk produktion. Kunskap om denna är nödvändig 
för att kunna följa med i de tankegångar samt förstå de begrepp som tas upp i rapporten. Först 
måste några för ämnet viktiga språkliga begrepp redas ut. I engelsk litteratur inom grafisk 
produktion syftar ink på tryckfärg och color på den färg som ögat upplever. I denna rapport 
används en liknande indelning för att inte blanda ihop upplevd färg med den färg som fysiskt 
trycks på papper. När uttrycket färg används avses den fysiska färg som trycks på papper, medan 
kulör är ögats uppfattning av färg (Johansson et al. 2001).  

2.1.1 Ögat och kulörer 
Egentligen finns inte kulörer på andra ställen än i våra huvuden. Det är ögat och dess förmåga att 
tolka elektromagnetisk strålning, ljus med olika frekvenser, som gör att människan kan uppfatta 
kulörer. Dessutom upplever människan oftast kulörer genom föremål som reflekterar ljus. Finns 
inget ljus så ser människan inga kulörer. Detta är självklart men också väldigt viktigt. Mellan 400 
nm och 700 nm ligger det för människan synliga spektrala området (Fig. 2.1). En kulör bestäms 
av vilken våglängd strålningen har som når ögat. När vitt ljus faller mot en yta reflekteras bara en 
del av våglängderna tillbaka mot ögat. Övriga absorberas av ytan. Den blandning av våglängder 
som reflekteras av ytan uppfattas av ögat som ytans kulör. Reflekteras alla färger upplever ögat 
det som vitt ljus. 
 

 
Figur 2.1 Synliga färgspektrumet 

 
När ögat uppfattar en yta som grön beror det på att denna absorberar de delar av spektrumet 
som inte är grönt och reflekterar den gröna delen av synliga spektra. Totalt kan ögat uppfatta 
ungefär 10 miljoner kulörer. 
 
På ögats näthinna sitter två typer av ljuskänsliga känselkroppar, stavar och tappar. Stavarna 
används i mörker. Stavarna kan inte uppfatta kulörer utan leder till svartvit seende. Tapparna är 
inte lika ljuskänsliga men kan istället uppfatta kulörer. Det finns tre olika typer av tappar som var 
och en är känsliga för olika delar av spektrumet – en för rött, en för grönt och en för blått. Med 
dessa tre typer av tappar kan alla spektrumets kulörer uppfattas. Våglängder mellan 400-500 nm 
uppfattas av ögat som blått, medan 500-600 nm utgör grönt och de mellan 600-700 nm 
motsvarar rött. 
 
Människans ögon är olika bra på att urskilja tonsteg av kulörer beroende på kulörens ljusstyrka. 
Ögat är logaritmiskt uppbyggt för tonsteg, vilket resulterar i att ögat är känsligare i ljusa områden 
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än i mörka. Ögat urskiljer alltså flera tonsteg i ljusa områden och totalt kan omkring 100 olika 
steg av gråtoner urskiljas. När tonstegen blir fler än 100 klarar inte hjärnan av att uppfatta 
skillnaderna utan ser ytan som en kontinuerlig tonskala från ljust till mörkt. Detta visas i Figur 2.2 
där den undre tonskalan innehåller fler än 100 olika toner av svart vilket ögat upplever som en 
kontinuerlig skala, medan den övre bilden innehåller endast 20 toner vilket ögat lätt kan urskilja 
var och ett av (Johansson et al. 2001).  
 

 

Figur 2.2 Två bilder som visar hur ögat upplever tonsteg 

2.1.2 Additiv kulörblandning 
För att kunna visa den stora mängd kulörer som krävs för att ge liv åt digitala bilder på 
exempelvis en bildskärm eller TV krävs att ljuskällor blandas. Genom att blanda primärfärgerna 
röd, grön och blå med varandra uppstår sekundärfärgerna cyan, magenta och gul. Om exempelvis 
de två primärfärgerna rött och blått blandas uppstår sekundärfärgen magenta (Fig. 2.3). 
 
Additivt kulörsystem används i alla digitala medier så som datorskärmar, TV apparater och 
projektorer av olika slag. Varje skärm är uppbyggd av ett antal pixlar som vardera består av tre 
ljuskällor – en röd, en grön och en blå. Additiv kulörblandning av primärkulörerna skapar önskad 
kulör hos en pixel (Johansson et al. 2001). 

2.1.3 Subtraktiv kulörblandning 
Vid tryck med någon typ av tryckpress, bläckstråleskrivare eller laser skapas kulörer genom att 
blanda tre tryckfärger – cyan, magenta och gult. Dessa förkortas ofta C, M och Y (engelskans 
cyan, magenta, yellow) och skrivs ibland helt enkelt som CMY. Subtraktiva kulörsystem filtrerar det 
inkommande vita ljuset för att reflektera en blandning av CMY som sedan uppfattas som en viss 
kulör. 
 

 
Figur 2.3 Primärkulörer för additiv- (vänster) och subtraktiv kulörblandning (höger) 
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Blandas två av primärfärgerna med varandra uppstår en av sekundärfärgerna, rött (R), grönt (G) 
eller blått (B) (Fig. 2.3). Vid tryck skapas olika kulörer genom att blanda primärfärgade punkter.  
På detta vis kan många synliga kulörer återskapas i tryck, genom att olika sammansättningar av C, 
M och Y skapar olika färger på papperet (Johansson et al. 2001). 

2.1.4 Kulörsystem 
Arbete med kulörer kräver olika sorters kulörsystem beroende på om det exempelvis är en 
datorskärm eller en tryckpress som används. Ett kulörsystem är ofta anpassat för en viss typ av 
användningsområde vilket ger både för- och nackdelar eftersom de är uppbyggda på olika sätt 
och kanske inte alltid passar för olika användningsområden. Vissa kulörsystem anger färg med 
fysikalisk exakthet medan andra bygger på hur ögat uppfattar färg. 
 
Kulörsystem begränsas av hur stor mängd kulörer som kan visas på en viss enhet. En enhet med 
stor kulörrymd betyder att omfattningen kulörer som kan hanteras är högre än för en enhet med 
en mindre kulörrymd. Ingen enhet har en kulörrymd som är tillräckligt stor för att kunna visa 
hela det synliga spektrumet. Med en enhet så menas bildskärmar, skrivare, tryckpressar etc. 
Betydelsen av enheters begränsade kulörrymder blir att för t.ex. ett fotografi som ska tryckas 
kommer kulörer att försvinna. Detta beror på att den tryckpress som trycker bilden kan återge 
färre kulörer än vad bildskärmen som visar bilden klarar av. Bildskärmen i sin tur klarar inte av att 
återge alla kulörer som ögat kan se. 
 
Olika enheter har alltså olika stora kulörrymder. För att vara säker på att få exakt samma kulörer 
vid olika tillfällen och för att kunna kommunicera kulörer emellan finns ett antal olika system 
med vars hjälp man kan ange och beskriva dessa. De vanligaste kulörsystemen är RGB, CMYK 
och CIE (Johansson et al. 2001). 

2.1.4.1 RBG 
På bildskärmar och digitala bilder används det additiva kulörsystemet med röd, grön och blå 
kulör. För varje kulör anges intensitetsvärden mellan 0 och 255, exempelvis R = 0, G = 255 och 
B = 0 som är en ren grön färg. Det här värdet på kulören, som består enbart av maximal grön 
säger egentligen ingenting om hur ögat uppfattar den. Det verkliga utseendet styrs av den 
bildskärm som används. Intensitetsvärdet ovan uppfattas således olika på olika enheter vilket 
betyder att RGB är ett enhetsberoende kulörsystem (Johansson et al. 2001). 

2.1.4.2 CMYK 
Vid tryck använder man det subtraktiva kulörsystemet CMYK. Kulörer definieras som 
procentuella blandningar av CMYK-värden, exempelvis är C = 0, M = 100 , Y = 100 och  
K = 0 en röd färg. Precis som i RGB-systemet så säger dessa värden ingenting om hur ögat 
uppfattar kulören utan det bestäms av den enhet som skriver ut eller trycker bilden. 
 
Enheter som använder RGB-systemet har oftast större kulörrymd än enheter som använder 
CMYK-systemet. Det innebär att enheter som exempelvis bildskärmar kan reproducera fler 
nyanser än vad en skrivare kan göra. Figur 2.4 representerar ögats känslighetsområde. De tre 
hörnen utgörs av rött, grönt och blått som är de färger som ögats tappar är känsliga för. Figur 2.4 
illustrerar tydligt att varken en bildskärm (området innanför RGB) eller en skrivare (området 
innanför CMYK) har kulörrymder som är tillräckligt stora för att kunna visa hela det synliga 
spektrumet (Johansson et al. 2001). 
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Figur 2.4 Exempel på RGB/CMYK-färgrymder 

2.1.4.3 CIE 
Den internationella belysningskommisionen, Commision Internationale de l'Eclairage, CIE har 
skapat kulörsystemet CIE. Systemet som bygger på hur människor uppfattar kulörer togs fram 
efter omfattande försök på 1930-talet. Alla människor uppfattar kulörer olika och genom 
försöken skapade man en standardobservatör, en medelvärdesperson att utgå ifrån. Under 
försöken kom man fram till att det mänskliga kulörseendet kunde beskrivas i tre 
känslighetskurvor, tristimulusvärden (Fig. 2.7). Kombinerat med ljusets egenskaper och de kulörer i 
ljuset, som en belyst yta kan reflektera, kan detta system användas för att exakt ange kulören hos 
den ytan (Johansson et al. 2001). Många av dagens matematiska eller datoriserade färgmodeller är 
baserade på det enhetsoberoende CIE-systemet (TASI, 2004). CIE innehåller alla för det 
mänskliga ögat synliga våglängder och omfattar därmed alla RGB- och CMYK-färgrymder (Fig. 
2.4). Det betyder dock inte att RGB- och CMYK-färgrymderna är enhetsoberoende. CIEXYZ 
och CIELAB är två varianter av det enhetsoberoende CIE-systemet (Johansson et al. 2001). 
 
CIEXYZ 
Resultatet av testerna på 1930-talet gav CIEXYZ-modellen. För att åskådliggöra systemet har 
man gjort en projektion, mappning, på xy-planet i form av en hästsko, se Figur 2.5 (TASI, 2004). 
Detta görs med hjälp av ekvation [2.1] (Lenz, 2005). 
 
x = X / (X + Y + Z)    [2.1] 
 
y = Y / (X + Y + Z) 
 
Resultatet av ekvation [2.1] blir den tvådimensionella grafen, Figur 2.5. Den representerar den 
nyans och mättnad som ett mänskligt öga är kapabelt till att se. Något som inte går att se är 
skillnader i ljushet. Det går inte heller att på ett enkelt sätt beräkna skillnader eller avstånd mellan 
två individuella kulörer. Fördelen med den tvådimensionella hästskomodellen är att det visuellt 
går att se storleksskillnader mellan olika enheters kulörrymder. I Figur 2.5 visar området inom 
den vita linjen kulörrymden för en specifik skanner, området inom den gröna linjen visar 
kulörrymden för en dataskärm och området innanför den svarta linjen visar de kulörer som är 
möjliga att skriva ut med en särskild skrivare. Eftersom både RGB och CMYK är enhetsberoende 
så kan de här områdena se annorlunda ut för olika skannrar, skrivare och skärmar. Med Figur 2.5 
framgår tydligt hur kulörer antar olika utseende på olika enheter och varför det är så viktigt att ha 
ett enhetsoberoende system (TASI, 2004). 
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Figur 2.5 CIEXYZ 

 
CIELAB 
Även om CIEXYZ-systemet var ett viktigt genombrott så var den inte perfekt, särskilt inte för att 
beräkna avstånd mellan kulörer. År 1976 utvecklades CIE modellen L*a*b eller CIELAB. 
CIELAB bygger fortfarande på mätningarna som gjordes under 1930-talet men använder en 
annan matematisk ekvation för att rita upp data. Skillnaden jämfört med CIEXYZ är att CIELAB 
modellen är tredimensionell, se Figur 2.6. Axeln a* innehåller alla värden mellan röd och grön, b* 
innehåller alla värden mellan blått och gult och den tredje axeln L* ritar ut ljusheten. I den här 
modellen går det att beräkna avstånd mellan kulörer på ett fysikaliskt korrekt sätt. Individuella 
kulörer refereras till deras position på alla tre axlarna. En förflyttning i kulörrymden kallas för 
CIELAB ∆E och mäter färgskillnaden mellan två kulörer. Om CIELAB ∆E har ett värde mindre 
än tre så ser inte ögat någon skillnad mellan kulörerna (TASI, 2004). 
 
Färgdifferensen, CIELAB ∆E 
Avståndet mellan två kulörer i CIELAB-färgrymden, CIELAB ∆E (Kipphan, 2001), ges av: 
 

2)b(2)a(2)L(E ∆−∆−∆=∆    [2.2] 
 
Där, ∆L = L1-L2, ∆a = a1-a2, ∆b = b1-b2 
 

 
Figur 2.6 CIELAB 
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Det enhetsoberoende CIELAB-systemet används framförallt i den grafiska branschen. 
Anledningen är att det är både fysikaliskt exakt och anpassat till hur ögat uppfattar kulörer. 
 
Tristimuluskurvor 
Figur 2.7 illustrerar det mänskliga ögats tre tristimuluskurvor, skapad av CIE efter en 
standardobservatör. Kurvorna motsvarar känsligheten för olika våglängder hos ögonens tre olika 
typer av tappar (Johansson et al. 2001).  
 

 
Figur 2.7 Tristimuluskurvor 

2.2 Tryckanpassning 
När en bild ska tryckas måste den anpassas för sitt ändamål. Materialet bilden trycks på, 
tryckfärgen, raster och tryckpressen är fyra viktiga faktorer som måste tas hänsyn till. Normalt sett 
utförs tryck i fyrfärgstryck, CMYK, för att representera en vanlig färgbild. Genom att färgerna 
blandas får man fram en stor del av verklighetens kulörer, men inte alla. I princip ska endast tre 
färger, CMY, kunna användas för att ta fram motsvarande kulörer som med CMYK. Lika delar 
av C, M och Y ska teoretiskt sett ge grå färg. Nackdelarna med att bara använda tre färger är 
många, exempelvis är det praktiskt omöjligt att ta fram 100 procent svart färg. Fullton av C, M 
och Y på varandra ger en mörkt brunaktig nyans istället för svart. En fördel med att använda K i 
tryckpressen är möjligheten att trycka vanlig svart text utan att behöva blanda C, M och Y. 
 
Datorer arbetar i RGB-rymden för att representera bilder. Tryckpressar, fyrfärgsskrivare och 
många andra utskriftsenheter använder CMYK som färgmodell. För att trycka en digitaliserad 
bild måste således en konvertering ske till CMYK-rymden. Omvandlingen kallas för 
fyrfärgsseparation (Johansson et al. 2001). Eftersom utskriftsenheter oftast inte kan återge precis alla 
färger som den digitaliserade bilden har måste dessa färger vid separeringen skjutas in i 
exempelvis skrivarens färgomfång. Den här förskjutningen innebär en kvalitetsförlust som tydligt 
beskriver hur det som syns på bildskärmen inte alltid är det man får ut i tryck (Arkitektkopia AB 
2005). 
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Separeringen sker vid exempelvis inläsningen av bilden, vid rippningen eller i ett 
bildbehandlingsprogram. Vid separeringen anpassas bilden till tryckprocessen och tryckbäraren. 
Papperet och tryckprocessen begränsar den totala färgmängd som kan användas. De styr även hur 
den svarta separationen ska förhållas till de andra tre processfärgerna, vilken grad av GCR som ska 
användas. Bildens gråbalans (avsnitt 2.2.2) styrs av papperstypen och tryckprocessen. 
Punktförstoring (avsnitt 2.2.4) påverkas förutom av papperstyp och tryckprocess även av raster 
(Johansson et al. 2001). 

2.2.1 Färgmängd 
För en CMYK-bild kan varje delfärg (C, M, Y eller K) anta ett tonvärde mellan 0 och 100 procent. 
Ett högt tonvärde betyder kraftig färgstyrka eller svärta, där 100 procent är maximal mängd. 
Exempelvis har en CMYK-bild med 60 procent av varje primärfärg en tryckfärgsmängd på 240 
procent. Maximal mängd tryckfärg uppnås när 100 procent av alla fyra färger trycks på varandra. 
Den totala tryckfärgsmängden blir då 400 procent, en mängd som är omöjlig att trycka utan att 
smetning blir ett problem. Olika papper tål olika mängd färg och man måste prova sig fram för att 
hitta den färgtäckning som kan tryckas på ett papper. För ett vanligt bestruket papper ligger den 
maximala färgmängden på ungefär 340 procent, för ett obestruket tidningspapper omkring 240 
procent. En bild måste således prepareras innan tryck så att den klarar av gränserna för maximal 
färgmängd (Johansson et al. 2001). 

2.2.2 Gråbalans 
I teorin ger en lika stor mängd av de tre färgerna C, M och Y en neutralt grå ton. I praktiken blir 
det inte så. Anledningarna är flera; papperets kulör, färgerna fäster inte fullständigt på varandra, 
tryckfärgernas pigment är defekta och skillnader i punktförstoring mellan tryckfärgerna. 
 
Om gråbalansen i en bild rubbas medför det en onaturlig bild med kulörstick. Naturliga detaljer 
som exempelvis hud, gräs och frukt kommer uppfattas som onaturliga. Korrekt gråbalans är ett 
viktigt kvalitetsmått och avgör ofta hur bra en bild kommer att se ut efter tryck. 
 
För att hitta rätt gråbalans görs tester på tryckpressen och det papper som blir tryckbärare. 
Metoden är att trycka gråbalansfält med varierande CMY-värden och referensfält med 
motsvarande gråtoner tryckt med enbart K. Fälten jämförs och om gråbalansen är korrekt ska 
ingen skillnad vara visuellt synlig. För korrekt gråbalans brukar man säga att 40 procent cyan, 29 
procent magenta och 30 procent gult ger en neutral grå ton på ett vanligt bestruket 
arkoffsetpapper (Johansson et al. 2001). 

2.2.3 GCR 
Teoretiskt är det möjligt att trycka en färgmängd på 400 procent, dvs. 100 procent vardera av 
CMYK. På de allra flesta papper och särskilt på obestruket papper samt på täta material, skulle 
det leda till smetningsproblem och långa torktider. Med Gray Component Replacement, GCR 
eller akromatisk repro, försöker man minska den procentuella mängden färg och ändå behålla 
ursprungsbildens utseende (Svenskt Papper AB, 2005). GCR är en separationsmetod där man 
reducerar färgmängden i de delar av bilden som innehåller alla tre primärfärgerna C,M, och Y 
genom att helt eller delvis ersätta den gemensamma delen med svart (Johansson et al. 2001). 
Anledningen till detta är att den gemensamma delen C, M och Y ger en neutralt grå ton (Grafiska 
Företagens Service AB, 2002). Kulörer som inte är neutralt grå innehåller olika mängder av C, M 
och Y. Ett exempel kan vara en bild som innehåller C = 75, M = 30 och Y = 50. Den totala 
färgmängden är 155 procent. 
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Figur 2.8 Färgblandning innan GCR 

 
Den gemensamma gråkomponenten utgörs då av C = 30, M = 30 och Y = 30, se gråmarkerat 
område i Figur.2.8. Det ger att K = 30 ersätter gråkomponenten och blandas med resterande 
mängd cyan (C = 45) och gul (M = 20). Färgmängden efter GCR blir 95 procent vilket blir en 
minskning med 60 procent. Detta är ett exempel på maximal GCR vilket uppstår när en av C, M 
eller Y tas bort helt. Graden av GCR kan varieras vilket möjliggör individuella inställningar.  
 

 
Figur 2.9 Färgblandning efter GCR 

 
Målet med GCR är att minska på den totala mängden färg utan att kulören förändras. När svart 
ersätter cyan, magenta och gul så blir det lättare att nå gråbalans i tryck och därmed blir 
tryckkvalitén bättre. Vid tryck kan smetning av färger vara ett problem, vilket försvinner då GCR 
används eftersom andelen färg minskar dramatiskt. Särskilt känsliga för smetning är de svartvita 
bilder som är uppbyggda av C, M och Y (Johansson et al. 2001). För sådana svartvita bilder 
tryckta med fyrfärg minskar inte bara smetningsrisken utan det blir även enklare att återge en bra 
gråbalans. En bra gråbalans ger mer tyngd och djup i bilden. 
Inställningar för GCR kan man hitta i de olika programmen för bildbehandling (Adobe 
Photoshop), skanners etc. Väljer man att använda GCR i dessa program anger man även vilken 
grad av GCR som ska användas. I Adobe Photoshop är det möjligt att välja mellan lätt, medium, 
stark eller maximal. Delen av den gemensamma gråkomponenten som ska ersättas med svart 
avgörs alltså av det val man gör. Lätt GCR ersätter endast en liten del av den gemensamma 
gråkomponenten med svart medan maximal GCR ersätter hela den gemensamma delen med 
svart. När graden GCR väljs bör hänsyn till papperet tas med. För papper med grövre yta bör en 
hög grad av GCR användas. En för kraftig GCR kan dock leda till att de finstämda partierna i 
bilden blir för hårda och att svärtan i skuggpartierna blir för svag. Med Under Colour Addition, 
UCA, kan man kombinera hög grad GCR och kraftig svärta med hjälp av kulörfärgsaddition. 
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Metoden adderar C, M och Y till bildens skuggpartier och ger önskad svärtning (Svenskt Papper 
AB, 2005). 
 

2.2.4 Punktförstoring 
Punktförstoring inträffar då rasterpunkernas storlek ökar i tryck (Fig.  2.10). Det här beror på att 
tryckfärgen flyter ut pappersytan, särskilt på obestruket papper. Det medför att en tryckt bild blir 
mörkare än vad som önskas. För att bildkvalitén ska bli korrekt måste hänsyn till punktförstoring 
tas med när den digitala bilden separeras. Utöver papperet så avgör också tryckprocessen och 
tryckformsframställningen (gäller vid tryck på tryckpress) hur stor punktförstoringen är. I 
tryckprocessen uppkommer punkförstoring då färgen överförs från tryckform till papper. I det 
ögonblicket blir tryckpressnypet så stort att färgen flyter ut och rasterpunkterna förstoras. Det 
finns också en optisk punkförstoring som har att göra med hur ljuset reflekteras och sprids ifrån 
papperet. Om rastertätheten är stor blir effekten av punktförstoring naturligtvis större än om 
rastertätheten är låg, detta gäller ända upp till täckningsgraden 50 procent. En högre täckning än 
50 procent innebär att punkter flyter ihop och effekten av punktförstoring avtar. I Figur 2.10 
visas i den högra bilden hur rasterpunkterna förstorats efter tryck/utskrift. 
 

 
Figur 2.10 Punktförstoring 

 
Punktförstoring ger alltså mörkare bilder eftersom rasterpunkterna blir större vilket ger mer färg 
på papperet. För att kompensera för punktförstoringen måste denna beräknas, detta görs med en 
fotospektrometer och en testkarta, se Figur 2.11. 
 

 
Figur 2.11 Testkarta punktförstoring 

 
Med de uppmätta värdena från fotospektrometern och en framräknad punktförstoringskurva 
(Figur 2.12) kan korrigering för punktförstoring ske. Exempelvis så innebär en punktförstoring 
på 30 procent att en tonplatta på 50 procent blir 80 procent i tryck (Johansson et al. 2001). 
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Figur 2.12 Punktförstoringskurva 

 
De mätvärden som tas från fotospektrometern kan vara både CIELAB och CIEXYZ värden. 
Det vanligaste när man beräknar punktförstoringskurvor är att man använder sig av Y-värdet. 
Anledningen till detta är att Y-värdet täcker i stort sett hela färgspektra för det mänskliga ögat, se 
tristimuluskurvorna i Figur 2.7. Om täckningen på papper är 0 procent så innebär det att Y-
värdet är detsamma som för papperet, maximalt Y-värde. Motsatsen är 100 procent täckning 
vilket betyder minimalt Y-värde. Med hjälp av uppmätta Y-värden från tryckta ytor av önskad 
täckningsgrad så kan dessa stoppas in i ekvation [3.1] för att finna den verkliga tryckta 
täckningsgraden (Gooran et al, 2005). 

2.2.5 Rastrering 
Tittar man på ett vanligt fotografi innehåller det alla tänkbara kulörtoner, det har steglösa 
tonövergångar. I tryck är det omöjligt att göra steglösa tonövergångar på samma sätt. Antingen 
trycker man en färgprick eller också trycker man ingen färgprick alls. På detta sätt ”luras” ögat 
som uppfattar detta som en kontinuerlig tonövergång om det är tillräckligt många punkter. Raster 
består av punkter, rasterpunkter, som ligger längs linjer och varierar i storlek beroende på vilken 
ton som ska simuleras. Punkterna är små i ljusa partier och är stora i mörka partier. Ju mindre 
avståndet är mellan linjerna ju högre är rastertätheten. En hög rastertäthet möjliggör finare 
tonövergångar och högre detaljrikedom i bilden. En helt svart yta är täckt till 100 procent av 
rasterpunker, en helt vit innehåller inga rasterpunkter och har 0 procent täckning. 
 
En rasterpunkt kan se olika ut. Det beror på att den byggs upp i en rastercell som i sin tur består 
av färgprickar, eller mer korrekt, exponeringspunkter. Rastercellen och exponeringspunkterna utgör 
tillsammans en rasterpunkt. Rasterpunkten byggs upp inifrån och ut i rastercellen. I ett ljust 
område lämnas områdena längs kanterna i rastercellen fria för att simulera en ljus ton. En 
rastercell med 4 x 4 exponeringspunkter har 17 olika toner, se Figur 2.13. Själva exponerings-
punkterna brukar vara kvadratiska, runda eller elliptiska. I figuren nedan är de kvadratiska, i 
verkligheten är de runda vanligast. (Johansson et al. 2001). 
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Figur 2.13 Rasterceller 

 

2.2.5.1 lpi 
Rastertätheten, lpi (lines per inch) är ett mått på hur många rasterceller det får plats på en 
längdenhet (läs tum). En rastertäthet på 100 lpi på en bild av storleken 10 x 12 tum ger 1000 
rasterceller på bredden och 1200 rasterceller på höjden. Minskar rastertätheten så ökar 
rastercellens storlek. Om exempelvis rastertätheten halveras, det blir hälften så många linjer på 
både bredden och höjden, så fyrdubblas (Fig. 2.14) storleken på rastercellen (Johansson et al. 
2001). 
 

 
Figur 2.14 Halverad rastertäthet 

 

2.2.5.2 dpi 
En sättare eller skrivare fäster exponeringspunkter på papper eller annat material. 
Utskriftsupplösningen mäts i dpi, dots per inch, vilket talar om hur många exponeringspunkter 
som får plats på en längdenhet. Om upplösningen är 1200 dpi betyder det att en 
exponeringspunkt är 1/1200 tum i storlek vilket motsvarar 0,02 mm. Vilka exponeringspunkter 
som ska skrivas ut bestäms av sättaren/skrivarens RIP (Pertmann, 2002). Vanliga upplösningar i 
tryckbranschen är 1200, 2400 och 3600 dpi. Valet av upplösning styrs av rastertätheten och det 
tonomfång man vill ha, ju högre rastertäthet desto högre dpi, se ekvation [2.3]. En bild som 
trycks i hög dpi tar längre tid att trycka än en bild i låg dpi, men bildkvalitén blir bättre. Figur 2.15 
visar sambandet mellan upplösning och rastertäthet (Johansson et al. 2001). 
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Figur 2.15 Samband mellan upplösning och rastertäthet 

 

2.2.5.3 ppi 
Upplösningen i en digital bild mäts i ppi, pixels per inch. Ett för lågt ppi gör att man upplever ett 
rutnät och en detaljlös bild (längst till höger i Fig. 2.16), ett högt ppi ger en detaljrik bild som 
upplevs ha steglösa tonövergångar (längst till vänster i Fig. 2.16). För varje bild finns en gräns för 
hur stor upplösningen behöver vara för att få maximal kvalité, en för hög upplösning tar endast 
upp onödigt stort minne utan förbättrad kvalité. Gränsen avgörs av hur stor bilden ska vara på 
skärm eller i tryck. ppi används ofta när man pratar om kvaliteten på skanners då måttet avgör 
hur små detaljer som kan läsas in (Pertmann, 2002). 
 

 
Figur 2.16 Samma storlek, olika ppi 

 

2.2.5.4 Tonomfång 
Det maximala antalet gråtoner man får vid en viss rastertäthet i en viss utskriftsupplösning kallas 
för tonomfång. 
 
Antal gråtoner = [utskriftsupplösning / rastertäthet]² + 1 [2.3] 
 
En fyrfärgsbild i datorn har normalt 256 gråtoner i varje delkulör och en gråskalebild har 256 
gråtoner. För att kunna återge alla toner i tryck ska utskriftsupplösningen för ovanstående värden 
vara så hög att den leder till minst 256 gråtoner. Exempelvis ger värdena 150 lpi och 2400 dpi ett 
tonomfång som täcker alla 256 gråtoner. 
 
Bevis:  
(2400/150)² + 1 = 257 
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Ögat klarar ungefär 64 gråtoner i en logaritmisk skala och inte linjärt som i en dator. Det beror på 
att ögat är olika känsligt inom olika tonområden. Det har lättare för att uppfatta gråtoner i ljusa 
kulörer än i mörka. För att anpassa trycket efter ögats logaritmiska skala bör inte mindre än 100 
gråtoner per delkulör användas. Det betyder att utskriftsupplösningen bör väljas så att minst 100 
gråtoner kan återges för en viss rastertäthet.    
 
Varför man inte alltid skriver ut med högsta möjliga utskriftsupplösning beror på att det tar 
längre tid och inte alltid ger en kvalitetsförbättring. Om man vill ha ett tonomfång på 100 
gråtoner vid en viss rastertäthet och det kan göras med utskriftsupplösningen 1200 dpi, då blir 
inte bildkvalitén bättre om utskriftsupplösningen istället väljs till 2400 dpi. Väljs dpi till 2400 som 
i detta fall skulle inte bilden bli bättre kvalitetsmässigt men den skulle ta dubbelt så lång tid att 
skriva ut (Johansson et al. 2001). 

2.2.5.5 Rastervinklar 
För att inte de fyra delfärgerna (C,M,Y och K) i tryck ska skapa ett oönskat interferensmönster 
(moiré) så trycks de i olika vinklar, kallade rastervinklar. Hjärnan blir störd av mönster och därför 
vrids rastret så att de blir mindre tydliga. Ett så osynligt raster som möjligt har vinkeln 45 grader. 
 
Svart –stor kontrast och får därför 45 graders vinkel eftersom den vinkeln stör hjärnan minst. 
 
Gul – gul kulör ger minst kontrast och stör hjärnan minst. Rastreras med 0 graders vinkel. 
 
Cyan och magenta – placeras så långt ifrån varandra det bara går och samtidigt så nära 45 grader 
som möjligt. 15 grader för cyan och 75 grader för magenta är normalt (Johansson et al. 2001). 

2.2.5.6 Misspass 
Misspass är det fenomen som nästan alltid uppstår i en tryckprocess där färger trycks på varandra. 
Misspass syns sällan i stora tryck med stor text om man inte tittar på objekts konturer. Desto 
tydligare blir det i detaljrika bilder och i liten text då det finns mer konturer och därmed en 
tryckmässigt svårare bild. Orsaker kan vara att tryckformen inte ligger på exakt samma ställe för 
varje primärfärg eller att det blivit något fel vid exponeringen av tryckformen. Motsvarande för 
skrivare är att färgpatronerna inte riktats in på rätt sätt. Kort och gott betyder misspass rent 
fysiskt att rasterpunkter inte hamnar där de ska. För att exempelvis trycka blått måste 
primärfärgerna cyan och magenta blandas på papperet. Hamnar inte punkterna på varandra har 
misspass uppstått. Det har inte heller blivit en solid blå punkt (Johansson et al. 2001).  

2.2.5.7 Stokastiskt raster 
I ett stokastiskt raster har alla rasterpunkter samma storlek. Avståndet mellan rasterpunkterna är 
olika och inte konstant som i ett traditionellt raster (Pertmann, 2002). Frekvensmodulerat raster, 
FM-raster, är en vanligare benämning på stokastiskt raster. Punkterna ser ut att placeras slumpvis, 
stokastiskt betyder slumpmässigt, men faktum är att de placeras ut efter matematiska beräkningar. 
Rastervinklar existerar också i stokastiska raster men uppfattas inte lika tydligt som i traditionella 
raster, därför är moiré inget stort problem. Användning av stokastiska raster ställer höga krav på 
tryckprocessen. Första gången metoden används på en press bör omfattande tester göras med 
provtryck som tar hänsyn till punktförstoring och fulltonsdensiteter (Johansson et al. 2001). 
 
Near-optimal method 
Near-optimal method är ett FM-raster som uppfanns av S. Gooran 2001. Metoden kontrollerar 
antalet rasterpunkter i små regioner istället för över hela bilden. Antal punkter som ska placeras i 
varje region beror på den totala summan av pixelvärden som finns i motsvarande region i den 
digitala bilden. 
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2.3 Trycktekniker 

2.3.1 Digitaltryck 
På senare år har digitaltryck blivit allt vanligare. Digitaltryck är en teknik som använder sig av flera 
olika tryckmetoder. Gemensamt för metoderna är att man inte behöver ta fram film eller 
tryckplåt, trycket skickas direkt från datorn till tryckpressen.  
 
Kvalitén på digitaltryck har tidigare varit ett problem som inte längre finns. Dock finns det en del 
andra nackdelar jämfört med gamla traditionella metoder som exempelvis offsettryck. Maskiner är 
långsamma, serviceavtalen är dyra och förbrukningsmaterialet är dyrt. Ofta rekommenderas 
digitaltryck i små upplagor då man exempelvis vill ändra informationen på trycksidan för varje 
tryckt exemplar. Ändringarna utförs enkelt på datorn och kostnaden blir låg. Steget från idé till 
tryck kan gå väldigt snabbt och kan vara tryckt och färdigt på bara några minuter. Att 
efterbehandla (beskära, häfta etc) trycksaken direkt efter tryck är möjligt med digitaltryck 
eftersom färgen är torr när den kommer ut ur tryckpressen. 
 
Inom tryckbranschen kommer inte den digitala tekniken att leda marknaden inom de närmaste 
åren. Det är fortfarande alldeles för dyrt att trycka stora upplagor. Leverantörer av digitala 
tryckpressar försöker ändra på läget genom att sänka priset på förbrukningsvaror, höja 
tryckhastigheten och höja formatstorleken (Johansson et al. 2001). 

2.3.1.1 Ink jet 
Ink jet använder två olika tekniker eller system, continous ink jet (Fig. 2.17) och drop on demand 
ink jet. Tryckfärgen är normalt sett flytande redan från början men det finns även skrivare som 
kan värma upp fast färg till flytande form. Continous ink jet karaktäriseras av att färgdroppar 
matas ut hela tiden i en kontinuerlig ström. Dropparna kontrolleras sedan genom elektricitet. En 
laddad droppe leds tillbaka in i systemet medan en oladdad fastnar på tryckmottagaren. Den 
största delen droppar leds således tillbaka in i systemet. 
 

 
Figur 2.17 Continous ink jet 

 
Med drop on demand, DOD, bildas droppar enbart om informationen från bilden säger åt 
skrivaren att skapa dessa. Alla droppar fastnar på tryckbäraren, ingen färg leds alltså tillbaka in i 
systemet. Det finns olika drop on demand system. De vanligaste är bubble ink jet (Fig. 2.18) och 
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piezo ink jet (Fig. 2.19). Bubble ink jet använder upphettning och bubblor i patronens 
färgkammare för att trycka ut färg. Piezo ink jet har en deformerbar vägg i färgkammaren likt en 
tandkrämstub. När väggen pressas in av en elektrisk signal så pressas färgdroppar ut ur 
munstycket. 
 
 

 
Figur 2.18 Bubble ink jet 

 

 
Figur 2.19 Piezo ink jet 

 
Gemensamt för ink jet systemen är att de normalt sett är betydligt långsammare än mer 
traditionella tryckmetoder. I traditionella metoder finns all information i tryckplatta. Ytan på 
plattan bestämmer vart färg ska fästa. I ink jet finns inga tryckplattor, istället skickas signaler 
direkt från en dator till ink jet skrivaren och skriver ut en bild punkt för punkt. Exempelvis 
använder en CMYK skrivare ett munstycke för varje färg. Färgseparation sker således genom att 
punkter från olika munstycken hamnar på varandra eller mycket nära. En fördel med ink jet är att 
det inte blir något spill i form av överflödig färg eftersom punkter endast trycks om en signal 
skickats till skrivaren (Kipphan, 2001). 

2.3.1.2 Laser jet 
Laser jet använder en teknik som kan delas in i fem steg (Fig.  2.20). Väldigt förenklat kan 
processen beskrivas på följande vis. 
 
1) En trumma laddas upp med positiva laddningar av en ljuskälla i form av laserljus. Laddningar 
där inget bläck ska fastna laddas av. De laddningar som finns kvar har positioner som kommer att 
motsvara den tryckta bildens färgpunkter. 
 
2) Färgen är antingen pulver eller flytande och är negativt laddad. Systemet är gjort så att endast 
de laddade delarna på trumman kommer ta emot färg. 
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3) Färgöverföringen till tryckmottagaren sker med hjälp av tryck mellan trumman och papperet. 
Även elektrostatiska krafter från en laddad källa hjälper till att föra över färgen till papperet. 
 
4) För att färgen ska fastna och resultera i en färdig stabil bild används värme och tryck. 
 
5) Efter att färgen fastnat på tryckmottagaren kan en del små partiklar ha stannat kvar på 
trumman, exempelvis färgpulver. Dessa partiklar måste försvinna för att laserskrivaren ska kunna 
fortsätta producera kvalitativa bilder. Både mekanisk och elektrisk rengöring används. Mekanisk 
rengöring betyder att borstar sopar bort resterande partiklar medan elektrisk rengöring gör 
trumman homogent oladdad. 
 
Sedan har trumman snurrat ett helt varv och laddas åter upp med laserljus. 
 
 

 
Figur 2.20 Laser jet skrivarteknik 

 
Precis som för ink jet så är tekniken betydligt långsammare än de tekniker där en tryckplatta 
innehåller all bildinformation. Ett tydligt exempel är en bild som ska tryckas hundra gånger. För 
varje bild ska samma process, steg 1-5, göras om. Repetitionen tar tid och kan också leda till en 
del variationer i bildåtergivning. 
 
Orsaken till att kvalitén av utskrifter från vissa laser jet skrivare inte alltid är den allra bästa beror 
på att man trycker med färgpulver. Trycket upplevs ha högre rastertäthet än det egentligen har 
beroende på att rasterpunkterna är splittrade. Följden blir att rasterpunkterna upplevs som 
luddiga då partiklarna inte alltid hamnar på rätt plats.  
 
Avslutningsvis vad det gäller digitala tryckmetoder har de fördelar som väger tungt då få 
exemplar ska tryckas eller om något ska tryckas väldigt fort. Den ekonomiska vinsten är stor då 
man slipper skapa en dyr tryckplatta (Kipphan, 2001). 
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2.3.2 Flexotryck 
Flexotryck är en modern tryckteknik som använder sig av en gammal princip, nämligen samma 
som används av stämpeln. Det är en direkttryckande teknik vilket innebär att färgen går från 
tryckformen till tryckföremålet utan några mellansteg. En yta som inte ska tryckas skiljer sig från 
den som ska tryckas genom en nivåskillnad. Eftersom tekniken är direkttryckande måste 
exempelvis en text, för att den ska bli rättvänd på tryckbäraren, stå spegelvänd på tryckformen. 
 
Tryckformen, flexoklichén (Fig. 2.21), är gjord av plast och gummimaterial. Klichén finns i två 
huvudvarianter: gummiklichér och fotopolymerklichéer. En zinkkliché tillsammans med fysiskt 
tryck och värme formar den färdiga gummivarianten. Fotopolymerklichéen som är den vanligast 
förekommande varianten framställs genom att de tryckande ytorna exponeras och härdas med 
ultraviolett ljus. Vid exponeringen används vanlig grafisk film. Filmen är vid exponeringen 
rättvänd och negativ. 
 

 
Figur 2.21 Flexokliché 

 
Den mjuka klichén, materialet är elastiskt, medför att mottryckscylindern måste vara hård. Färgen 
som används i flexotryck är tunnflytande och flyktig. Det i sin tur medför att färgen måste 
överföras snabbt, annars hinner den torka. För att färgen ska kunna överföras snabbt ifrån 
färgbehållaren till klichén används något som kallas för aniloxvals (Fig. 2.22). Aniloxvalsen är 
täckt med ett raster av små skålar. Genom dessa små hål sprutas färg in på klichén och gör att 
färgtillförseln blir jämn över hela klichén (Johansson et al. 2001). 
 

 
Figur 2.22 Skålar på aniloxvalsen 

 
I Figur 2.23 illustreras ett flexotrycksystem. Processen börjar med att aniloxvalsens skålar fylls 
med färg. När elastiska tryckbärande ytor från klichén rullas mot aniloxvalsen fastnar färgen på 
klichén. Klichén fäster mot sin cylinder med hjälp av häfta, en sorts ”dubbelhäftande tejp”. 
Papperet rullar runt en förskjutningsbar cylinder som kallas för impressionscylinder. När klichéns 
tryckbärande ytor möter papperet fastnar färgen på papperet och trycket är klart. En färg trycks 
åt gången. Processen måste alltså upprepas för varje färg. Det är viktigt att de olika klichéerna 
ligger på exakt samma ställe annars kan misspass uppstå (Kipphan, 2001). 
 



 21

 
Figur 2.23 Flexotrycksystem 

 
En fördel med flexotrycket är att det kan tryckas på de flesta material. Detta beror på att klichéer 
är mjuka och formar sig efter ojämna tryckmottagare. En nackdel att det är svårt att återge hela 
tonvärdesskalan. Rasterpunkter kan också ha en tendens att smetas ut då gummiklichén glider 
mot tryckbäraren likt en stämpel (Johansson et al. 2001). 
 
Tidigare har det varit ett problem att trycka annat än solida och stora motiv med flexotryck. Det 
berodde på att de första klichéerna, tillverkade av gummi, inte klarade av detaljerade tryck. När 
fotopolymerklichéerna kom var inte längre användningsområdet lika begränsat. 
Fotopolymerklichéer är oftast av märke DuPont eller BASF och klarar av upplösningar på upp 
till 60 linjer/cm. Efter tryck kan de rengöras med en blandning av vatten och kemikalier. Efter 
rengöring torkas de med tryckluft eller så låter man dem lufttorka (Kipphan, 2001). 
 
Flexotryck har blivit särskilt populär inom förpacknings- och hygienpappersindustrin. 
Exempelvis är de flesta tryck på mejeriförpackningar utförda med flexotryck. Jämför man 
kvaliteten på den vanligaste tryckmetoden, offsettryck, med flexotryck så ger offsettrycket 
aningen bättre kvalité. En annan anledning till att flexotryck används inom förpackningsindustrin, 
förutom att tekniken kan användas på de flesta material, är att produktionskostnaderna blir låga. 
Den lägre kostnaden beror på att det är billigare att ta fram gummiduk än tryckplåt till 
tryckprocessen (Johansson et al. 2001). 
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3 Optimal färgbaserad GCR 
Här följer en kort beskrivning för hur den optimala färgbaserade GCR-metoden fungerar och vilken teoretisk 
grund den bygger på. 
___________________________________________________________________________ 
 
Optimal färgbaserad GCR är en metod för att beräkna lägst färgskillnad CIELAB ∆E mellan 
CMY och C’M’Y’K’. GCR metoden är maximal, vilket betyder att den lägsta färgmängden (C, M 
eller Y) tas bort helt. Den mängd färg som ska tas bort från de två övriga färgerna och svart (K) 
bestäms genom att finna bästa färgskillnad CIELAB ∆E med CMY. 
 
För att kunna beräkna färgskillnaden CIELAB ∆E krävs att C, M och Y kan uttryckas i CIELAB-
rymden. Med hjälp av Neugebauers ekvation (Amidror et al, 1999) [3.1] och Demichels ekvation 
(Amidror et al, 1999) som visas i Tabell 3.2, kan varje färgkombination på papper approximeras 
från primärfärgerna CMY. Det betyder att CIEXYZ kan beräknas för en bestämd täckning av  
C, M och Y vilket i sin tur ska motsvara den kulör som uppstår efter tryck på papper.  
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( iX , iY , iZ ): tristimulus värden för färg i, 
( tX , tY , tZ ): resulterande tristimulus värden efter blandning av färg, 

ia : procentuell täckning av färg i. 
 
För att kunna använda Neugebauers ekvation [3.1] måste samtliga kombinationer av C, M och Y 
CIEXYZ-värden på papperet vara kända. Med tre primärfärger kan 2^(antal färger) 
kombinationer uppstå, vilka samtliga åtta visas i Tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1 Samtliga färgkombinationer för C, M och Y på papper 

C [%] M [%] Y [%] Färg på papper 
0 0 0 P (vitt papper) 

100 0 0 C (cyan) 
0 100 0 M (magenta) 
0 0 100 Y (gult) 
0 100 100 R (rött) 

100 0 100 G (grönt) 
100 100 0 B (blått) 
100 100 100 CMY (svart) 
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Dessa värden måste mätas upp på den enhet (skrivare eller tryckpress) för att optimal färgbaserad 
GCR ska kunna utföras korrekt. Uppmätningar av dessa färgers CIEXYZ-värden är det som görs 
då skrivarkaraktäristik tas fram under examensarbetets gång.  
 
Demichels ekvation (Tabell 3.2) beräknar hur stor del av en bestämd yta består av en viss 
sammansättning av C, M, Y och K. En yta trycks med x färgmängd, den yta som inte innehåller 
någon färg är då 1-x.  
 
Om exempelvis cyan trycks med en täckningsgrad av C kommer ytan bestå av: 
 
ac = C(1-M)(1-Y)(1-K) 
 
Om magenta och gult trycks: 
 
amy = MY(1-C)(1-K) 
 
Tabell 3.2 visar samtliga fall som kan uppstå för C, M och Y och hur dessa beräknas enligt 
Demichels ekvation. 
 
Tabell 3.2 Demichels ekvationer för primär- och sekundärfärger samt uppmätta värden 

Färg Demichels Uppmätta CIEXYZ 
P (vitt papper) (1-C)(1-M)(1-Y) XP = 94,77 YP = 99,73 ZP = 108,29 

C (cyan) C(1-M)(1-Y) XC = 18,94 YC = 23,82 ZC = 73,2 
M (magenta) M(1-C)(1-Y) XM = 36,91 YM = 20,33 ZM = 21,21 

Y (gult) CM(1-Y) XY = 74,16 YY = 87,57 ZY = 15,39 
R (rött) Y(1-C)(1-M) XR = 38 YR = 24,86 ZR = 9,37 

G (grönt) YC(1-M) XG = 13,94 YG = 26,29 ZG = 16,53 
B (blått) YM(1-C) XB = 10,64 YB = 9,17 ZB = 29,3 

CMY (svart) CMY XCMY = 7,03 YCMY = 7,21 ZCMY = 7,22 

 
För att beräkna CIEXYZ-värdet för en täckning av C, M och Y används Neugebauers [3.1] och 
Demichels [3.2] ekvation. För att kunna utföra beräkningarna måste CIEXYZ mätningar av 
primär och sekundärfärger samt svart (C, M och Y på varandra) och papper finnas tillgängliga. 
Tabell 3.2 visar resultatet av sådana mätningar för att kunna illustrera med ett räkneexempel hur 
CIEXYZ. Beräkningarna för C-, M- och Y-värdena går till på samma sätt, därför visas endast hur 
X-värdet i CIEXYZ beräknas i exempel 1 nedan. 
 
Exempel 1: 
Visar hur beräkningen utförs för X-värdet för C = 10, M = 20 och Y = 40. Värdena P, C, M, Y, 
R, G, B och CMY i beräkningarna nedan är hämtade från Tabell 3.2. 
 
X = (1-C)(1-M)(1-Y)XP + C(1-M)(1-Y)XC + M(1-C)(1-Y)XM + CM(1-Y)XY + Y(1-C)(1-M)XR + 
YC(1-M)XG + YM(1-C)XB + CMYXCMY 
 
↔ 
 
X = (1-0,1)(1-0,2)(1-0,4)94,77 + 0,1(1 - 0,2)(1 - 0,4)18,94 + 0,2(1 - 0,1)(1 - 0,4)36,91 + 
0,1 ·  0,2(1 - 0,4)74,16 + 0,4 (1 - 0,1)(1 - 0,2)38 + 0,4 ·  0,1(1 - 0,2)13,94 + 0,4 ·  0,2(1 - 0,1)10,64 
+ 0,1 ·  0,2 ·  0,4 ·  7,03 
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↔ 
 
X = 70,5601 
 
På samma sätt utförs beräkningarna för Y- och Z-värdet vilket ger de önskade CIEXYZ för C = 
10, M = 20 och Y = 40. 
 
Det är dessa uträknade CIEXYZ-värden som GCR-metoden vill försöka matcha på bästa sätt 
men med C’M’Y’K’, efter att ha gått till CIELAB-rymden. För att illustrera hur metoden 
bestämmer vilka av C, M, Y och K som ska användas undersöks vilken av C, M och Y som har 
lägst värde. 
 
Exempel 2: 
CMY: C = 10, M = 30, Y = 40. 
C’M’Y’K’: M’Y’K’. 
 
Exempel 3: 
CMY: C = 80, M = 30, Y = 40. 
C’M’Y’K’: C’Y’K’. 
 
Exempel 4: 
CMY: C = 80, M = 70, Y = 40. 
C’M’Y’K’: C’M’K’. 
 
När GCR-metoden vet vilken sammansättning av C’M’Y’K’ som ska användas, säg C’M’K’ i 
exempel 4 ovan, så behöver mängden färg för C’M’K’ finnas som ger lägst färgskillnad mot 
CMY. Denna beräkning utförs genom att använda en optimeringsfunktion i Matlab. För varje 
sådan beräknas CIEXYZ och konverteras till CIELAB som sedan jämför denna med CIELAB 
för CMY. Den sammansättning av C’M’K’ som ger lägst CIELAB ∆E är bästa match och 
optimal färgbaserad GCR har utförts. 
 
Det finns några kombinationer av C, M och Y som GCR-metoden behöver känna till hur den ska 
processa utöver de mest elementära fallen där alla tre primärfärger är olika. För om inget av C, M 
och Y är lika med varandra tas alltid den minsta bort helt. När två eller flera av C-, M- och Y-
värdena är lika stora måste GCR-metoden testa vilket av primärfärgerna som ska tas bort.  
 
Exempel 5: 
CMY:  C = 10, M = 10 och Y =50. 
C’M’Y’K’: C’Y’K’ eller M’Y’K’. 
 
Metoden testar först att ta bort cyan och beräknar lägsta CIELAB ∆E mellan CMY och M’Y’K’. 
Därefter testar metoden att ta bort magenta som är lika stor som cyan. Sedan jämförs 
färgskillnaden för de två fallen och det som har lägst av de två fallen kommer att väljas. På 
motsvarande sätt avgörs vilken kombination av C’M’Y’K’ som ska användas om alla tre CMY är 
lika stora. 
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4 Genomförande - Testkartor 
Alla resultat i den här rapporten kommer från mätningar av testkartor, papper med fält fyllda av olika färg med 
olika täckningsgrad. Fyra olika testkartor har använts. Den första kartan gjorde det möjligt att ta fram 
skrivarens/tryckpressens karaktäristik för de olika tryckteknikerna. Den beskrivs närmare i avsnitt 4.1. 
 
Den centrala testkartan för hela examensarbetet var färgkartan som beskrivs i avsnitt 4.2. På den här kartan 
som täckte hela färgspektret kunde man se effekten av GCR och mäta färgskillnader. 
 
Punktförstoring kan både vara optisk och mekanisk. Papperet, tryckfärgen och tryckpressen är alla faktorer som 
leder till fenomenet punktförstoring. Punktförstoringen för en specifik skrivare/tryckpress togs fram med 
testkartan som beskrivs i avsnitt 4.3. 
 
För att finna rätt gråbalans användes den testkarta som visas i avsnitt 4.4. 
 
Alla testkartor skrivs ut i upplösningen 300 dpi. Upplösningen påverkar inte resultatet av undersökningarna. 
Denna upplösning valdes för att den gav en hyfsad kvalitet på utseendet och samtidigt kunde man studera 
placeringen och utseendet på färgprickarna. 
 
Alla testkartor och bilder rastrerades innan utskrift/tryck med ett FM-raster, near optimal method (Gooran, 
2001). 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Skrivarkaraktäristik 
Att en digitalbild inte får samma utseende på skärmen som i utskrift är känt, monitorn har en 
större kulörrymd än skrivaren och enhetsinställningar kan variera. I de här undersökningarna 
spelade detta ingen roll. Det viktiga var att få kontroll på skrivaren och veta vad den egentligen 
gjorde när den skrev ut en bild med bestämda värden på CMY, C’M’Y’K’, K och RGB. När en 
digital bild hade fulltonsvärden så skulle den också skrivas ut med dessa fulltonsvärden. En 
C’M’Y’K’-bild med hundra procent cyan och noll procent av övriga skulle således innehålla 
hundra procent cyan i utskriven version och ingenting annat. Med hjälp av en fotospektrometer 
kunde sedan färgen mätas till verkliga fysiska värden. 
 
Figur 4.1 föreställer den testkarta som användes för att undersöka skrivarens/tryckpressens 
karaktäristik. Uppmäta fulltoner av vardera R, G, B, C, M, Y och K gav oberoende fysiska värden 
som gick att räkna på. Utöver dessa tillkom den uppmätta vitbalansen, alltså papperets färg. 
Som figuren visar så innehöll mätstrippen fulltoner av de nio färgerna vitt, cyan, magenta, gul, röd, 
grön, blå, svart (K) och svart (CMY) i varsitt fält. 
 

 
Figur 4.1 Karta skrivarkaraktäristik 
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4.2 Färgskillnaden CIELAB ∆E 
När skrivarens/tryckpressens karaktäristik var känd kunde huvudsyftet med testkartorna 
undersökas, nämligen att ta reda på vilken effekt GCR fick på givna färger. Om en GCR-
kompenserad bild låg bredvid samma bild utan kompensering kunde man med blotta ögat säga 
huruvida de två bilderna hade samma kulör eller inte. CMY-bilderna konstruerades så att hela 
färgspektrat med varierad tonstyrka representerades (Bilaga 2). Detta för att kontrollera om vissa 
färger var mer känsliga än andra och hur resultatet i färgskillnaden CIELAB ∆E skilde sig för 
olika färger. 
 
Färgkartan, Figur 4.2, innehöll i kolumnerna 1, 3, 5, 7 och 9 referensvärden i CMY. De 
intilliggande kolumnerna 2, 4, 6, 8 och 10 innehöll motsvarande GCR kompenserande värden i 
C’M’Y’K’. 
 

 
Figur 4.2 Färgkartan 
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4.3 Punktförstoring 
I många skrivare och tryckpressar vidgas färgprickarna när de träffar papperet, det sker en 
punktförstoring. För att kompensera för denna krävs en testkarta. Figur 4.3 innehåller femton 
rastrerade fält för vardera primärfärg och svart med täckningar från två till hundra procent (2, 5, 
10, 30, 40, 50 ,60, 70, 80, 90, 95, 98 och 100 procent). 
 
Data mättes efter tryck upp på Spectrolino (beskrivs i avsnitt 5.1 - Fotospektrometer). Mer om 
vilka data som plockades ut och hur punktförstoringskurvorna skapades beskrivs i senare avsnitt. 
 

 
Figur 4.3 Testkarta för beräkning av punktförstoring 

4.4 Gråbalans 
När man undersökte gråbalans har man försökt matcha täckningar av svart med en motsvarande 
mängd C, M och Y. Med motsvarande så menas de värden på C, M och Y som gav lägst värde på 
färgskillnaden CIELAB ∆E. Det finns olika metoder för att hitta de bäst motsvarande värdena, 
några metoder beskrivs i senare avsnitt då gråbalans undersöks. 
 
Testkartan som användes illustreras i Figur 4.4. Den övre raden innehåller K med täckningen tio 
till hundra procent svart med intervallet tio. Den undre raden innehåller således de motsvarande 
CMY-värden som eftersöks. 
 

 
Figur 4.4 Testkarta för gråbalans 
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4.5 Gråbalans med avseende på GCR 
När man undersökt hur GCR påverkar gråbalansen har man tagit tio fält, det första med 
täckningen 10 procent av vardera C, M och Y. Det sista fältet har täckningen 100 procent av 
vardera C, M och Y. Den undre raden i Figur 4.5 innehåller CMY, den övre motsvarande 
C’M’Y’K’-värden körda genom GCR metoden. 
 

 
Figur 4.5 Gråbalans med avseende på GCR 

4.6 Färgkonsumtion och tryckkvalitet 
Med bilden i Figur 4.6 kunde en jämförelse med, respektive utan, GCR göras. Målet efter 
utskrift/tryck var att två bilder, en körd genom GCR och en utan GCR, skulle se likadana ut. 
 
Bilden användes också till att undersöka färgkonsumtion med respektive utan GCR. Bilden 
valdes eftersom den är allmänt känd inom den grafiska branschen och ofta används i olika 
undersökningar. Partier med stor färgmättnad, ljusa partier och områden med gråton gör att 
bilden är utmärkt att använda i en jämförelse av kvalité av utskrifter med respektive utan GCR. 
 

 
Figur 4.6 Testbild för färgkonsumtion och bildkvalitet 
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5 Genomförande – digitaltryck ink jet 
Undersökningen på digitaltryck utfördes på en HP Deskjet 5150. Alla utskrifter av testkartor och annat 
utskrivet material för ändamålet gjordes endast på den skrivaren. Samma typ av papper och bläck användes till 
alla utskrifter. Skrivaren som användes var en vanlig ink jet, vanlig bland konsumenter. Att den valdes berodde 
på att det var den enda som fanns tillgänglig. Undersökningen visade att den undersökta skrivaren inte kunde 
skriva ut CMYK-bilder på ett korrekt sätt vilket ledde till att resultatet inte blev bra och därför kunde 
undersökningen förkastas. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Materialspecifikation 
Här specificeras den utrustning och det förbrukningsmaterial som använts i undersökningen på 
ink jetskrivaren. 
 
Papper 
Papperet är från tillverkaren Impega, A4 format (210 x 297 mm), 80 g/m². 
 
Bläck 
HP Nr 56 Svart Bläckpatron med Skrivhuvud (19 ml) 
HP Nr 57 Trefärgs (CMY) Bläckpatron med Skrivhuvud (17 ml) 
 
Skrivare 
HP Deskjet 5150 ink jet (DOD). 
 

 
Figur 5.1 HP Deskjet 5150 

 
Fotospektrometer 
En Fotospektrometer är ett instrument som mäter färg genom att registrera intensiteten hos 
ljusets våglängder över det synliga spektret (Arkitektkopia AB, 2001). Från en mätning kan sedan 
ett flertal variabler erhållas, exempelvis CIELAB- och CIEXYZ-värden. 
 
En automatisk fotospektrometer, Spectrolino (Fig. 5.2), användes vid uppmätning av färger. Det 
rörliga arbetsbordet gjorde det enkelt att mäta flera färgfält efter varandra, efter att i 
programvaran definierat var på papperet fälten var placerade. 
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Figur 5.2 Gretag SpectroLino - Färgfotospektrometer 

 
Följande inställningar användes: 
 
Belysning: D65 
Resultatet av mätningar med Spectrolino är baserade efter D65 vilket motsvarar belysning i 
dagsljus och 65 avser 6500 Kelvin vilket är färgtemperaturen i dagsljus. Det är alltså under dessa 
ljusförhållanden i vilka testkartan ska betraktas för att stämma överens med mätresultaten. 
 
Betraktningsvinkel: 10° 
Betyder att beräkningar som Spectrolino gör baseras på en standard observatör, CIE 1964, som 
bygger på mätningar av känsligheten för det mänskliga ögat om det betraktar ett föremål på 50 
cm avstånd. Detta motsvarar 10 ° betraktningsvinkel för ögat. Det är alltså detta avstånd från 
vilket testkartan ska betraktas för att stämma överens med mätresultaten. 
 
Vitpunkt: Absolut vitt 
Betyder att det teoretiska värdet för vitt används istället för att använda papperets vitpunkt vid 
beräkningar som Spectrolino gör när den arbetar.  
 
Filter: UV 
Ett filter som eliminerar felaktigheter som uppstår på grund av ultraviolett strålning från det 
uppmätta papperet. 
 

5.2 Test 1: Skrivarkaraktäristik ink jet 
Mätstrippen för skrivarkaraktäristik (Fig. 4.1) skrevs ut för att bestämma skrivarens karaktäristik. 
Den skapades i RGB-format och skrevs sedan ut med Adobe Photoshop. Utskriften mättes upp 
med Spectrolino. Uppmätt data finns i Bilaga 3 Tabell A. 

5.3 Test 2: Färgskillnaden CIELAB ∆E 
Den här färgkartan (Fig. 4.2) skapades, till skillnad från mätstrippen för skrivarens karaktäristik, 
som en CMYK-bild direkt i Matlab. I ett första skede hittades ingen metod som kunde hantera 
CMYK i Matlab. Efter lite experimenterande konstruerades en metod som löste problemet med 
hantering av CMYK i Matlab. En matris med 4 dimensioner, en för varje primärfärg C, M, Y och 
K skapades. Önskade värden på CMY matades enkelt in och K gavs värdet 0 för alla kulörer. 
Exempelvis så fick det första fältet (rad 1, kolumn 1 i Fig. 4.2) i färgkartan värdet C = 10, M = 
20, Y = 20 och K = 0. Om istället endast en matris med 3 dimensioner använts, där varje kanal 
motsvarade värden på C, M och Y, tolkade Adobe Photoshop denna som en RGB-bild eftersom 
den endast har tre kanaler. 
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Varje fälts CMY-värden (Bilaga 2) hos färgkartan kördes igenom GCR-metoden och gav nya 
C’M’Y’K’-värden. Enligt definitionen av GCR så fick nu varje kulör ett K-värde. 
 
Färgkartan sparades i Matlab i tiff-format utan någon komprimering för att inte förlora viktig data 
och för att minska orsaker som kunde ge felaktiga slutsatser av tester. Färgkartan öppnades sedan 
i Photoshop och skrevs därifrån ut på ink jet skrivaren. 
 
Den utskrivna färgkartan mättes upp med Spectrolino. På varje fält gjorde Spectrolino tre olika 
mätningar och beräknade ett medelvärde av dessa för att få så tillförlitliga resultat som möjligt. 
Värden som plockades ut var CIELAB-värden. Dessa användes i formeln [2.2] för beräkning av 
färgskillnaden i CIELAB ∆E. Färgskillnaden som beräknats i avsnittet finns i Bilaga 3, Tabell C. 
 
Efter att ha analyserat värdena på CIELAB ∆E med ett medelvärde på 3,98 så konstaterades att 
resultatet var ganska bra men inte helt tillfredsställande. Förhoppningarna var att alla CIELAB 
∆E skulle ligga omkring 3 eller lägre där det mänskliga ögat inte kunde upptäcka någon synlig 
skillnad i kulör. Totalt antal par fält som hade ett CIELAB ∆E över 3 var 44 av 90 stycken vilket 
var för många. Det fanns några par av fält med mycket höga värden, exempelvis par 38 (kolumn 
5 och 6, rad 2 i Fig. 4.1). Värdet där var CIELAB ∆E = 21,19, vilket inte var godtagbart. 
 
Resultatet diskuterades och eventuella felkällor söktes. Ganska snabbt antogs att fel tabell för 
skrivarkaraktäristiken legat som grund för testet. Två misstag upptäcktes. Det ena var att tabellen 
(Bilaga 3, Tabell A) mättes upp från en RGB till CMYK-separerad testkarta skapad i Adobe 
Photoshop. Problemet var att Adobe Photoshop använde en egen inbyggd funktion för att 
beräkna vilka värden på CMYK som skulle användas vid separeringen. Detta gjorde att 
kontrollen över vad som skedde med testbilderna försvann och att en faktor som inte kunde 
kontrolleras påverkade resultatet. Figur 5.3 visar tydligt att Adobe Photoshop inte var ett bra 
program att göra separeringen med för dessa tester. Exempelvis 100 procent magenta ska 
motsvara RGB-värdena R=255 och B=255 och inte R=236 och B=140 som enligt Adobe 
Photoshop är riktigt. Detta var någonting som Adobe Photoshop gjorde även när inställningen 
för Color Management var avstängd. 
 

 
Figur 5.3 RGB-CMYK separering i Adobe Photoshop 
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Det andra misstaget var att fel svart fält hade använts till GCR beräkningarna. Enligt Demichels 
ekvation [3.2] så ska uppmätta värden av den svarta som innehåller CMY användas och inte den 
svarta som består av ren svart färg (K). 
 
De två felen korrigerades och skrivarkaraktäristiken mättes upp på nytt i Test 3. 

5.4 Test 3: Skrivarkaraktäristik inkjet 
Eftersom färgkartan i Test 2 gjordes i programmet Matlab direkt i CMYK-färgrymden så var 
tanken att även göra provtrycket för skrivarkaraktäristiken på samma sätt. På så vis behövde inga 
separeringar mellan olika färgrymder göras överhuvudtaget. En testkarta för skrivarkaraktäristiken 
med felaktiga värden på CMYK, från Adobe Photoshop, skulle leda till felaktiga resultat. 
 
Alltså gjordes provtrycket för skrivarkaraktäristiken om. Värdena för de olika primärfärgerna (C, 
M och Y) matades in och lämnade K = 0. Filen sparades i tiff-format för att sedan öppnas i 
Adobe Photoshop, filen var då redan i CMYK. Ingen separering i Adobe Photoshop behövde 
således göras. Resultatet syns i Figur 5.4. Den gamla tabellen från Test 1 visas (Fig. 5.5) för att 
göra en jämförelse möjlig. Skillnaden syns tydligt i det digitala formatet även om tanken inte är att 
göra jämförelser på skärm. 
 

 
Figur 5.4 Testkarta för skrivarkaraktäristik ink jet, CMYK 

 

 
Figur 5.5 Testkarta för skrivarkaraktäristik ink jet, RGB 

 
Skillnaderna hos figurerna 5.4 och 5.5 var tydliga även efter utskrift på papper vilket efter 
uppmätning givetvis ledde till två väldigt olika tabeller (Bilaga 3, Tabell A och Tabell B) 
  
Frågan som uppstod efter att studerat de båda tabellerna var varför det gavs två så olika värden 
för svart. Enligt CIEXYZ-rymden ligger fullton av svart vid noll, om den uppmätta svarta färgen 
ligger nära noll beror på den typ av bläck som skrivaren använder. För RGB-tabellen låg värdena 
omkring 3,7 medan för CMYK-tabellen var dessa mellan sju och åtta. Det var betydligt högre 
värden än väntat men inte helt orimligt. 
 
I de gula fälten, för båda tabellerna, hittades något märkligt som tydde på att någonting var fel. 
Det fanns magentastick (punkter av magenta på papperet), tydliga för ögat i CMYK-tabellen och 
märkbara med lupp i RGB-tabellen. Fälten var alltså inte rent gula som de borde ha varit. 
Tillverkare lägger in ”osynliga” mönster, en sorts kod, för att det på en utskrift ska gå att se vilken 
skrivare som använts. Även om detta skulle vara fallet så kunde ett sådant starkt kulörstick för det 
gula fältet i CMYK-tabellen inte vara orsaken. En annan möjlig förklaring kunde vara att 
magentasticket berodde på att skrivarens drivrutin lade till magenta för att det skulle bli mer 
kontrast och en för ögat tydligare gul färg. Det fanns även kulörstick i de andra fälten. Tills vidare 
fanns ingen förklaring till varför dessa problem uppstått. 



 33

5.5 Test 4: Färgskillnaden CIELAB ∆E 
För beskrivning av färgkartan hänvisas till avsnitt 4.2. Samma metod som i avsnitt 5.3 användes 
när färgkartan skapades. Färgskillnaden CIELAB ∆E som beräknats i avsnittet finns i Bilaga 3, 
Tabell D. 
 
Varje fälts CMY-värden (Bilaga 2) hos färgkartan kördes igenom GCR-metoden, tabellen från 
test 3 användes, och gav nya C’M’Y’K’-värden. Enligt definitionen av GCR så fick nu varje kulör 
ett K-värde. 
 
Efter utskrift på skrivaren utfördes mätningar. Resultaten av dessa visade sig bli snarlikt tidigare 
test för färgkartan med ett medelvärde på CIELAB ∆E på 3,7 mot tidigare 3,98 (avsnitt 5.4 Test 
2). Några par av fält blev sämre medan andra blev bättre. Slutsatsen var att resultatet blev lite 
bättre när CMYK-tabellen användes vilket var troligt. 
 
Efter att ha studerat utskrifterna på ett närmare avstånd med förstoringsglas upptäcktes att den 
färg som skulle utgöras av svart i verkligheten bestod av en blandning av cyan, magenta och gult. 
Det betydde att den svarta patronen aldrig användes och att resultaten inte var tillförlitliga. För 
att skrivaren skulle använda den svarta patronen krävdes att bilden rastrerades så att cyan, 
magenta och gula punkter placerades direkt på varandra. När detta testades kunde skrivaren 
använda den svarta patronen. Detta var ett problem som är relaterat till så kallade non-PostScript 
skrivare vilket är den vanligaste typen av ink jet skrivare. Dessa skrivare kan liksom Microsoft 
Windows operativsystem endast hantera bilder i RGB-format. För att en CMYK-bild som visas i 
ett bildbehandlingsprogram i Windows ska kunna visas på skärm måste denna räknas om till 
RGB vilket är anledningen till att bilden inte ser lika ut på monitor som efter tryck om inte 
skärmen är kalibrerad och använder rätt profil. 
 
HP Deskjet 5150 är en non-PostScript skrivare som måste omvandla alla CMYK-bilder till RGB-
bilder innan dessa kan skriva ut dessa. I omvandlingen försvinner den svarta kanalen och ersätts 
med en blandning av rött, grönt och blått. När bilden är i RGB-format kan den skickas till 
skrivaren där dess drivrutiner utför en rastrering för varje delfärg. Hur denna rastrering fungerar 
är svårt att veta då tillverkarna vill bevara detta för sig själva. Det är dock uppenbart att den 
svarta kanalen för en bild i CMYK-format inte kan skrivas ut med svart bläckpatron. 
 

5.6 Utvärdering digitaltryck ink jet 
HP Deskjet 5150 skrivaren som användes på tester av optimal färgbaserad GCR visade sig inte 
kunna hantera bilder i CMYK-format vilket var en förutsättning för att experimenten skulle 
kunna utföras korrekt. Att fortsätta undersökningen med denna skrivare skulle vara mycket svårt 
och inte ge tillförlitliga resultat. 
 
Följden av problemet med skrivaren gjorde att de resultat som uppnåtts inte kunde anses 
tillförlitliga och var tvungna bortses ifrån. En lösning på problemet var att finna en skrivare som 
stödde PostScript och som därmed kunde skriva ut CMYK-bilder direkt utan att gå till RGB-
rymden innan utskrift. 
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6 Genomförande – digitaltryck laser jet 
Undersökningen för digitaltryck utfördes på en Samsung CLP-550 Series PS. Alla utskrifter av testkartor och 
annat utskrivet material för ändamålet gjordes endast på denna skrivaren. Samma typ av papper och bläck 
användes till alla utskrifter. 
 
Color laser jet är precis som namnet antyder en färgskrivare som använder laserteknik till skillnad mot ink jet. 
Det normala för laser jet är att dessa kan hantera PostScript vilket betyder att bilder i CMYK-format kan 
hanteras och skrivas ut korrekt. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Materialspecifikation 
Här specificeras det papper, bläck, den fotospektrometer och den skrivare som använts i 
undersökningen för lasertryck. 
 
Papper 
Papperet är från tillverkaren Impega, A4 format (210 x 297 mm), 80 g/m². 
 
Bläck 
CLP-500 D5Y/SEE UNIT DEVE YELLOW 
CLP-500 D7K/SEE UNIT DEVE BLACK 
CLP-500 D5M/SEE UNIT DEVE MAGENTA 
CLP-500 D5C/SEE UNIT DEVE CYAN 
 
Skrivare 
Samsung CLP-550 Series PS 
 

 
Figur 6.1 Samsung CLP-550 Series PS 

 
Fotospektrometer 
Hänvisar till avsnitt 5.1. 

6.2 Test 1: Skrivarkaraktäristik laser jet 
Skrivarkaraktäristiken för Samsung CLP-550 Series PS togs fram genom utskrift av Figur 4.2 och 
uppmätta värden med Spectrolino (Bilaga 4, tabell A). Utskriften av Figur 4.2 såg bättre ut till 
skillnad från tidigare undersökningar på ink jet. 
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Efter att ha studerat några av utskrifterna upptäcktes att någonting skedde vid utskriften, 
någonting som skrivaren utförde vid själva rastreringen av bilden. Vad och hur skrivaren utför 
rastrering är svårt att ta reda på eftersom tillverkarna av skrivare inte lämnar ut sådana uppgifter. 
Det som upptäcktes var att när cyan, magenta samt gult skrevs ut var för sig, för att sedan 
studerades med förstoringsglas, så syntes det att dessa färger inte var rena. För utskrift av 
exempelvis gult fanns punkter av cyan på papperet vilket inte stämde överens med hur den 
digitala bilden var skapad. Detsamma upptäcktes för cyan och magenta då dessa visade sig 
innehålla blandningar av övriga primärfärger. Det antagande som gjordes var att skrivarens 
rastrering utförde detta av någon anledning. Det visade sig senare att problemet inte var 
förknippat med rastreringen utan berodde på att utskriften skedde från Adobe Photoshop. För 
att komma runt problemet användes i fortsättningen Adobe Illustator med 
färghanteringsinställningarna avstängda. I och med detta försvann problemet med felaktiga 
kulörstick hos fulltoner av primärfärgerna. Från denna tidpunkt skrevs alltså allt material ut ifrån 
Adobe Illustrator. 
 
Från och med den här tidpunkten gjordes även valet att rastrera samtliga bilder på egen hand 
innan de skrevs ut, på detta sätt erhölls full kontroll på skrivaren även om denna inte var orsaken 
till det tidigare problemet. 
 
Det som sker med en bild som redan är rastrerad är att denna blir binär. En binär bild kan inte 
rastreras ytterliggare av skrivaren då denna är binär. 
 
Den rastreringsmetod som valdes var en traditionell FM-metod, ett stokastiskt raster. Denna 
utfördes direkt på bilderna i Matlab. En annan fördel med att rastrera på egen hand var att 
tillförlitligheten vid upprepade mätningar ökade då det var helt säkert att den bild som skrevs ut 
en andra gång var identisk med föregående. 
 
Efter en rastrering av en CMYK-bild bestod denna av punkter i fullton av någon kombination av 
cyan, magenta och gult eller enbart av svart. Blandningar av cyan, magenta och gul gjorde att även 
röda, gröna, blåa och svarta punkter fanns med. Detta är vad som sker i den subtraktiva 
kulörblandningen när färger blandas på papper. Detta betyder att exempelvis en grön punkt på 
papperet består av en punkt cyan och en punkt gul som skrivaren placerat på varandra. En digital 
färdigrastrerad bild var tvungen att överensstämma med dess fysiska motsvarighet på papper. 
Detta gjorde det enkelt att kontrollera att skrivarens drivrutin inte utförde någonting för att 
förändra bilden. Man jämförde helt enkelt den digitala kopian med den fysiska på papper. Detta 
var sant om inte hänsyn togs till att punkterna förstorades på papperet mot den digitala kopian 
(Fig. 6.2). I Figur 6.2 ser man att skrivaren satte ut punkterna där den hade blivit tillsagd. Även 
fenomenet punktförstoring, avsnitt 2.2.4, uppfattas tydligt i Figur 6.2. 
 

 
Figur 6.2 Rastrerad CMYK-bild (vänster) jämfört med motsvarande tryckt bild (höger) 
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6.3 Test 2: Kompensering för punktförstoring 
Testkartan för beräkning av punktförstoring (Fig. 4.3) skrevs ut. Efter utskrift mättes samtliga 
fälts CIEXYZ-värden upp med Spectrolino för att användas till beräkning av 
punktförstoringskurva för varje färg.  
 
Varje tryckt fält hade en önskad täckningsgrad: 0, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98 
och 100 procent. Det var dessa procentsatser som motsvarade hur stor del av varje fält som var 
täckt med färg. Genom att den verkliga täckningsgraden på papperet mättes efter tryck gavs 
punktförstoringen av skillnaden mellan önskad täckning och verklig täckning. 
 
För att ta fram varje enskild färgs täckning efter tryck användes uppmätta CIEXYZ-värden. Det 
normala är att studera enbart Y-värdena och utifrån dessa beräkna täckning på papperet med 
hjälp av ekvation [6.1]. 
 
a = 100 ·  (Ym  - Yp) / (Yi  - Yp)   [6.1] 
 
a: Procentuell täckning av färg 
 
Ym:  Y-värdet för uppmätta värden 
 
Yp: Y-värdet för papper 
 
Yi : Y-värdet för fullton av färg 
 
För att beräkna den verkliga täckningen, a-värdet i ekvation [6.1] samt punktförstoringen för 
svart (K) användes det uppmätta Ym-värdet (Bilaga 4, Tabell C) från utskrift testkartan i Figur 4.3.  
 
Exempel 1: 
 
Önskad täckning: 30 procent 
 
Mätning på papper: 
 
Ym = 28,73, Yp = 85,59 och Yi = 4,43 
 
a = 100 ·  (Ym – Yp  ) / (Yi  - Yp) ⇒  a = 100 ·  (28,73 – 85,59) / (4,43 – 85,59) ⇒  
 
a = 70,6 procent 
 
Punktförstoring: 70,6 – 30 = 40,6 procent. 
 
Det betydde att punktförstoringen enkelt räknades ut genom att ta den uppmätta täckningen 
(enligt beräkningar i exempel 1) minus den önskade täckningen. Beräkningar för svart (K) vid 30 
procents täckning (önskad täckning) gav 40,6 procent punktförstoring på papper.  
 
Det här betydde att en betydligt större mängd färg hamnade på papperet än vad som var planerat 
från början. Redan för täckningar som borde ha legat på omkring 70-80 procent efter tryck hade 
nästan fulltonsvärden (100 procent) uppmätts. Med kompensering för respektive färg kunde detta 
nu korrigeras, så att den önskade färgmängden kom på papperet. 
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För att en punktförstoringskurva för svart (K) sedan skulle erhållas plottades den verkliga 
täckningen (Bilaga 4, Tabell C) för svart mot den önskade täckningen (Bilaga 4, Tabell C). 
Resultatet av detta åskådliggörs nedan i Figur 6.3. Med hjälp av denna graf gick det att korrigera 
för punktförstoring. Som tidigare var känt gav önskad täckning på 30 procent en verklig täckning 
på 70.6 procent, vilket var lätt att läsa ur punktförstoringskurvan (Fig. 6.3). Detta illustreras med 
den röda linjen i figuren. Säg att 30 procent svart önskades på papperet. Då gick man in vid 30 
procent på Y-axeln (den blå linjen) och tog reda på korspunkten med kurvan och läste av X-
axelns motsvarande värde (8 procent). Det betydde att för att få 30 procent täckning av svart på 
papperet så krävdes att 8 procent färg skrevs ut. 

 
Figur 6.3 Punktförstoringskurva för svart (K) 

 
Ett test behövde göras för att kontrollera att kurvan (Fig. 6.3) fungerade. Detta gjordes genom att 
skriva ut den svarta bild som skrevs ut för att mäta upp punktförstoringen på nytt (Fig. 6.4), men 
denna gång kompenserad enligt kurvan för punktförstoring i Figur 6.3. 
 

 
Figur 6.4 Svart färg kompenserad för punktförstoring 
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Resultatet efter utskrift och mätningar och beräkningar av täckningar visas i Tabell 6.1. 
Kompenserad täckning av K betyder den täckning som enligt kurvan för punktförstoring för 
svart (Fig. 6.3) som gav önskad täckning på papperet. Uppmätt täckning visar vad den verkliga 
täckningen på papperet blev och differensen påvisar vad skillnaden mellan önskad täckning och 
verklig täckning blev. Det var tydligt att kompenseringen för punktförstoring verkade stämma 
relativt bra. För täckningen 70 procent var skillnaden som störst. Detta visade sig inte bero på att 
kurvorna var felaktiga utan snarare att variationer hos skrivaren och mätvariationer på 
Spectrolino gav olika resultat vid upprepade försök. Det betydde att två identiska bilder utskrivna 
under samma dag gav olika resultat då dessa mättes upp. I Tabell 6.1 visas skillnaden på önskad 
och uppmätt färgmängd svart. 
 
Tabell 6.1 Svart färg kompenserad för punktförstoring, före och efter tryck 

Önskad täckning 
K  [%] 

Kompenserad 
täckning K [%] 

Uppmätt 
täckning K [%] Differans önskad - uppmätt 

10 2.75 9,81 0,19 
20 5.28 19,59 0,41 
30 8.03 29,75 0,25 
40 11.47 39,62 0,38 
50 16.06 49,73 0,27 
60 21.33 58,99 1,01 
70 30.05 66,92 3,08 
80 43.12 78,99 1,01 
90 56.19 88,11 1,89 
100 83.49 100,00 0,00 

 
Senare utfördes samma beräkningar på primärfärgerna cyan (Bilaga 4, Tabell D), magenta (Bilaga 
4, Tabell E) och gult (Bilaga 4, Tabell F). Samtliga punktförstoringskurvor visas i Figur 6.5. Det 
blev tydligt att vid 70 procent täckning av gul så uppstod ojämnheter i punktförstoringskurvan 
(Fig. 6.5). Detta berodde på att den gula färgens spektrum hade låg känslighet för mätningar av 
Y-värdet, se tristimuluskurvorna i Figur 2.7. Gul färg har små variationer i ljushet i jämförelse 
mot C, M och K. Detta syntes om Y-värdet (Bilaga 4, Tabell F) studerades närmare. Intervallet 
gick endast mellan 85,59 (0 procent gul färg) och 71,66 (100 procent gul färg), men redan vid 70 
procent täckning hade Y-värdet uppnått minimum, vilket betydde mörkaste området. Från 70 
procent och upp till 100 procent täckning skedde små variationer, Y-värdet kunde sjunka och 
sedan öka igen. Även om det endast var små avvikelser så kom detta att påverka kurvan mycket 
eftersom den beräknades procentuellt mot det totala intervall för Y-värdet som var mycket litet 
för den gula färgens Y-värde. 



 39

 
Figur 6.5 Punktförstoringskurvor för primärfärgerna och svart 
 
Den slutsats som drogs var att för den gula färgen så kunde problem uppstå om kurvan i Figur 
6.5 användes, detta eftersom noggrannheten vid mätningar av dess Y-värde inte var tillräckligt 
hög. Lösningen på problemet var att istället använda Z-värdet för CIEXYZ mätningarna av den 
gula färgen eftersom denna, enligt tristimuluskurvorna i Figur 2.7, var mer korrekt att använda. 
Figur 6.6 visar samtliga beräknade kurvor, nu med den korrigerade gula kurvan. 
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Figur 6.6 Korrigerade punktförstoringskurvor för primärfärgerna och svart 

 

6.4 Test 3: Beräkning av gråbalans 
Att ta fram en bra gråbalans för hela spektrumet av gråtoner i testkartan var inte så enkelt som 
det först verkade, istället krävdes ett omfattande arbete. 
 
Det första som gjordes var att söka bäst matchande CMY-värden med testkartans K-värden för 
täckningarna 10-100 procent. Med hjälp av Neugebauers ekvation [3.1] som bygger på Murray-
Davies formel [6.2] (Kipphan, 2001) beräknades CIEXYZ för samtliga K-värden (illustreras i 
exempel 2).  
 
R = aRi + (1 - a)RP   [6.2] 
 
a: Procentuella del av ytan täckt med färg (K) 
 
Ri: Reflektansen för 100 procent täckning av en färg 
 
RP: Reflektansen av papperet 
 
Exempel 2: 
Beräkning av CIEXYZ för K = 10 procent enligt [3.1]: 
 
X = 0,1 · 4,6 + (1 – 0,1) · 94,56 X = 85,83 
Y = 0,1 · 4,73 + (1 – 0,1) · 99,54     → Y = 90,35 
Z = 0,1 · 4,81 + (1 – 0,1) · 108,19 Z = 98,16 
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När väl CIEXYZ för gråtoner var kända, gick det precis som tidigare metod som använts för 
optimalt färgbaserad GCR att använda en optimeringsfunktion som ger den kombinationer av 
CMY-värden med lägst CIELAB ∆E färgskillnaden. Den sammansättning av CMY som gav lägst 
värde på färgskillnaden CIELAB ∆E var det värde som var intressant att titta närmare på.  

6.4.1 Gråbalans utan kompensering för punktförstoring 
Den sammansättningen av CMY som bäst motsvarade exempelvis K = 20 var enligt Tabell 6.2  
C = 15, M = 10 och Y = 9. Allt enligt beräkningar som baserats på mätningar av sekundär samt 
primärfärger och sedan teoretiska beräkningar av den minsta skillnaden mellan två kulörer synliga 
för ögat, enligt beskrivning ovan. Dessa beräkningar har inte tagit hänsyn till den punktförstoring 
som uppstod på papperet och kom därför inte att ge den täckning som anges i Tabell 6.2 på 
papperet. 
 
Tabell 6.2 Gråbalans utan kompensering för punktförstoring 

K [%] C [%] M [%] Y [%] 
10 7 5 4 
20 15 10 9 
30 23 16 14 
40 32 23 20 
50 41 31 27 
60 50 40 35 
70 61 51 45 
80 72 64 57 
90 85 80 74 
100 100 100 100 

 
Utifrån beräknade värden i Tabell 6.2 skapades en testkarta för gråbalans (Fig. 4.4). Den övre 
raden på testkartan, från vänster till höger, bestod av CMY-värden från Tabell 6.2. Den undre 
raden bestod av K-värden från samma tabell. 
 
Testkartan för gråbalans skrevs ut och CIELAB-värden för varje fält mättes upp med 
Spectrolino. Färgskillnaden, CIELAB ∆E, mellan K och de motsvarande CMY-fälten kan 
studeras i Tabell 6.3. 
Tabell 6.3 Uppmäta CIELAB-värden för testkarta gråbalans 

 K CMY  
K [%] L a b L a b CIELAB ∆E 

10 81,14 0,43 -1,72 84,97 -1,29 -3,97 4,76 
20 69,84 706 -1,09 76,00 -3,43 -5,04 8,43 
30 61,51 0,96 -0,52 69,41 -5,45 -4,64 10,98 
40 56,63 1,10 -0,13 63,25 -5,92 -3,76 10,31 
50 51,02 1,21 0,01 58,23 -5,51 -3,28 10,39 
60 43,42 1,29 0,16 51,92 -5,83 -4,88 12,18 
70 36,09 1,46 0,52 46,93 -5,41 -3,26 13,38 
80 3702 1,53 0,50 41,77 -4,40 -3,13 13,06 
90 27,12 1,36 0,34 38,57 -2,94 0,24 12,23 
100 26,39 1,32 0,25 32,89 1,52 0,40 6,50 

      Medel 10,22 
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Resultatet visade på en stor skillnad både när det gällde krominans och luminans. Om det euklidiska 
avståndet mellan a- och b-axlarna studerades och jämfördes (Tabell 6.3) så var det lätt att se att 
CMY-fälten fick en negativ dragning, vilket betyder ett kulörstick mot rött och grönt (enligt Fig. 
2.6). Det största problemet var den stora skillnaden i luminans som utlästes av  
L-axlarna. Det var främst luminansen som påverkade färgskillnaden CIELAB ∆E då denna hade 
störst skillnad i jämförelsen mellan de olika fälten. 
 
En förbättring av resultatet, en bit lägre än CIELAB ∆E = 10, behövdes för att gråbalansen 
skulle vara tillfredställande. Eftersom inte punktförstoring tagits med i beräkningarna för vare sig 
den svarta eller för de tre primärfärgerna var detta nästa steg att undersöka. 

6.4.2 Gråbalans med kompensering för punktförstoring 
När samtliga punktförstoringskurvor var framtagna återstod att försöka applicera dessa på 
respektive färg och undersöka om resultatet var bättre eller likvärdigt. Appliceringen gjordes 
genom värdena i Tabell 6.3 kompenserades med respektive färgs punktförstoringskurva (Fig. 6.6). 
Resultatet av detta ges i Tabell 6.4 där KC är önskad täckning av svart på papperet och K är 
motsvarande procent färg som gav denna täckning. I samma tabell är C, M och Y de 
kompenserade värdena som skulle motsvara den svarta färgen på papper. 
 
Tabell 6.4 Kompenserade värden för punktförstoring 

KC [%] K C M Y 
10 2.75 2.52 2.06 1.38 
20 5.28 5.05 3.44 2.98 
30 8.03 8.26 5.28 4.59 
40 11.47 12.61 7.57 6.42 
50 16.06 17.89 10.55 8.94 
60 21.33 25.00 15.83 12.16 
70 30.05 36.93 22.48 17.20 
80 43.12 48.85 32.57 24.77 
90 56.19 63.53 45.87 41.74 
100 83.49 99.31 96.56 98.17 

 
Om exempelvis täckningen på papper skulle vara 70 procent svart så behövde täckningen innan 
utskrift vara 30 procent. 
 

 
Figur 6.7 Kompenserade värden för testkarta för gråbalans 

 
Figur 6.7 innehåller K (undre raden) och CMY (övre raden) med värden från Tabell 6.4 utskrivet 
på papper och skannat till en digital kopia. 
 
Efter utskrift och mätning av CIELAB-värden med Spectrolino beräknades färgskillnaden mellan 
fälten. Resultatet visas i Tabell 6.5.  
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Tabell 6.5 Färgskillnad gråbalans 

 K CMY  

K [%] L a b L a b CIELAB 
∆E 

10 85,48 -0,39 -1,49 90,86 -1,15 -2,81 5,59 
20 79,52 -0,12 -1,13 87,53 -1,92 -3,32 8,50 
30 73,18 0,16 -0,64 83,23 -3,15 -4,96 11,43 
40 67,56 0,41 -0,35 78,59 -4,62 -6,71 13,69 
50 63,06 0,54 -0,07 73,01 -6,4 -8,56 14,81 
60 59,54 0,59 0,02 67,21 -5,92 -8,55 13,22 
70 52,07 0,93 0,43 59,44 -7,55 -10,4 15,61 
80 44,8 1,19 70 52,96 -8,12 -10,45 16,66 
90 33,67 1,42 0,83 44,93 -6,78 -7,01 15,98 
100 23,45 1,11 0,07 28,49 1,5 705 5,10 

      Medel 12,06 

 
Enligt färgskillnaden, Tabell 6.5, så kunde man se att resultatet inte hade blivit bättre än tidigare, 
utan lite sämre. På det första testet på gråbalansen låg värdet omkring 10, där ingen 
kompensering för punktförstoring utfördes. Varför det blev sämre var svårt att säga men det gick 
att spekulera kring det. En orsak kan ha varit hur beräkningen av punktförstoringskurvorna gick 
till. Men det som talade emot detta var att kurvorna gav önskad täckning på papperet (Tabell 6.1) 
och skulle därmed inte ha varit problemet. En annan trolig orsak var att beräkningarna av C-, M- 
och Y-värden som skulle motsvara svart (K) inte var korrekta och därför endast försämrades när 
kompensering för punktförstoring tillämpades. För att ta reda på om så var fallet krävdes att 
korrekta C-, M- och Y-värden hittades, vilket har gjorts i nästa avsnitt. 

6.5 Test 4: Gråbalans och punktförstoring med repeterande tester 
Det sista försöket på gråbalans bestod av en tidskrävande men bra metod. Den gick ut på att testa 
olika C-, M- och Y-värden tills de motsvarade en viss procent av svart täckning genom att 
beräkna det lägsta CIELAB ∆E. Tester utfördes på de nivåer som ögat uppfattar som 40-, 70- 
och 90 procent svart. För 40 procent täckning började testet med att CMY sattes till de värden 
som motsvarade 40 procent svart enligt Tabell 6.4 (C = 12,61, M = 7,57 och Y = 6,42). Med 
utgångspunkt från dessa värden varierades varje delfärg med små intervall, både uppåt och nedåt, 
så att en ny testkarta med ca 30 stycken möjliga fält motsvarande 40 procent svart kunde skrivas 
ut. Varje fält mättes upp på Spectrolino och det fält som gav minst CIELAB ∆E ersatte CMY 
värdena från Tabell 6.6 och sattes till nya referensvärden. Efter att ha upprepat det här ett antal 
gånger, tills inte bättre matchning hittades, så fanns de bästa värdena till C = 13,53, M = 8,61 och 
Y = 9,74. Dessa värden på CMY gav ett CIELAB ∆E på låga 1,4, ett betydligt bättre värde än det 
tidigare 13,69. 
 
Nya värden på ∆E för 70- och 90 procent blev 3,45 och 2,47. I Tabell 6.6 syns skillnaden mellan 
de tidigare beräknade värdena och de nya. 
 
Tabell 6.6 Gråbalans med repeterande tester 

[%] C M Y ∆E ny C ny M ny Y Ny CIELAB ∆E 
40 12.61 7.57 6,42 13,69 9,03 9,11 7,24 1,4 
70 36.93 22.48 17.20 15,61 30,11 35,50 29,50 3,45 
90 63.53 45.87 41.74 15,98 64,5 64,00 60,5 2,47 
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Det blev uppenbart när Tabell 6.6 studerades att tidigare beräknade värden i Tabell 6.2, som 
också Tabell 6.4 var baserade på, inte stämde överens. Det var anledningen till att beräkningarna 
av CIELAB ∆E inte förbättrades i Test 3. Punktförstoringskurvorna i Figur 6.6 som användes 
var alltså inte felaktiga. 
 
Med de nya värdena approximerades punkförstoringskurvorna för C, M och Y. Resultatet syns i 
Figur 6.8. 
 

 
Figur 6.8 Punktförstoringskurva CMY 

 
Med känd punktförstoring för alla primärfärger (Fig. 6.8) inklusive svart (Fig. 6.6) så skrevs en 
testkarta för gråbalans ut på nytt. Mätningarna presenteras i Tabell 6.7.  
 
Tabell 6.7 Gråbalans med kompensering för punktförstoring 

Grå [%] K C M Y CIELAB ∆E 
10 0.0275 0.0252 0.0206 0.0138 1,06 
20 0.0528 0.0505 0.0344 0.0298 0,83 
30 0.0803 0.0826 0.0528 0.0459 2,22 
40 0.1147 0.1261 0.0757 0.0642 1,50 
50 0.1606 0.1789 0.1055 0.0894 1,45 
60 0.2133 0.2500 0.1583 0.1216 2,80 
70 0.3005 0.3693 0.2248 0.1720 4,15 
80 0.4312 0.4885 0.3257 0.2477 2,16 
90 0.5619 0.6353 0.4587 0.4174 2,75 
100 0.8349 0.9931 0.9656 0.9817 4,25 

    Medel 2,32 
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Det här testet på gråbalans var det som gav bäst resultat. Nästa fråga som dök upp var om 
punktförstoringskurvorna, som gav den goda gråbalansen, också skulle ge ett bra resultat om de 
användes på testkartan för beräkning av färgskillnaden CIELAB ∆E. 
 

6.6 Test 5: Färgskillnaden CIELAB ∆E med punktförstoring från 
repeterande tester 

Punktförstoringskurvorna för primärfärgerna (Fig. 6.8) och svart (Fig. 6.6) användes för att 
kompensera för punktförstoring på färgkartan (Fig. 4.2). Vänster kolumn med CMY-värden 
kördes genom punktförstoringskurvorna och rastrerades. Den högra kolumnen med värden av 
C’M’Y’K’ från GCR-metoden kördes också de genom punktförstoringskurvorna och rastrerades.  
 
Efter utskrift fann man direkt att resultatet inte var riktigt så bra som önskat. Många fält 
matchade bra medan andra fält var långt ifrån godkänd nivå. Mätningar (Bilaga 4, Tabell H) på 
Spectrolino bekräftade farhågorna. Medelvärdet av samtliga 90 fält låg på 4,86. En studie av 
resultaten på färgskillnaden gjordes för att försöka finna samband mellan höga värden. 
 
Det var över 50 fält som hade ett CIELAB ∆E högre än 3. Ett tydligt samband var att när en stor 
mängd CMY ersatts av höga värden på K’ så gav det ofta en stor färgskillnad. Ungefär 90 procent 
av alla fält som hade K mellan 30-60 procent hade ett CIELAB ∆E som översteg 4. Det 
intressanta var att av de tre fält som hade ett K på omkring 75 procent så var färgskillnaden för 
ett av dessa under 3 vilket sade emot det tidigare påståendet något.  
 
För att försöka finna ytterligare samband kontrollerades några par av fält med högt CIELAB ∆E 
(Tabell 6.8). Skillnaden mellan L-, a-, och b-axlarna, ∆L, ∆a och ∆b, studerades var för sig utan 
att några direkta samband hittades. Detta har inget med färgskillnaden CIELAB ∆E att göra utan 
är endast differensen mellan axlarna.  
 
Tabell 6.8 Jämförelse av ∆L, ∆a och ∆b 

 K CMY      

Fält L a b L a b CIELAB 
∆E ∆L ∆a ∆b K 

9 74,27 2,39 -10,26 67,3 3,18 -3,9 9,47 6,97 7,09 6,36 35 
12 64,37 22,35 -9,19 60,6 17,18 -5,13 7,58 3,77 5,17 4,06 36 
13 70,53 -1706 -18,19 62,41 -5,87 -9,21 13,06 8,12 4,89 8,98 33 
16 79,36 -3,18 11,15 70,58 0,65 7,73 10,17 8,78 3,83 3,42 56 
17 45,36 4,15 -18,91 41,82 6,27 -14,19 6,27 3,54 2,12 4,72 62 
23 77,61 -8,09 45,55 70,4 -4,13 34,2 14,02 7,21 3,96 11,35 43 
27 77,26 -14,06 41,66 73,05 -8,92 33,02 10,90 4,21 5,14 8,64 54 

 

6.7 Test 6: Färgskillnaden CIELAB ∆E med punktförstoringskurvor 
från test 2 

I det här testet undersöktes hur de första punktförstoringskurvorna (Fig. 6.6) som gjordes på 
laserskrivaren påverkade färgskillnaden. Tidigare undersöktes inte detta utan kurvorna användes 
endast för att testa gråbalansen. 
  
Efter att färgkartan (Fig. 4.2) hade körts genom den optimalt färgbaserade GCR-metoden så 
korrigerades färgkartan med punktförstoringskurvorna från Figur 6.6. 
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Resultatet efter mätningar (Bilaga 4, Tabell I) visade sig vara bättre än det tidigare testet då 
punktförstoringskurvorna som hade gett bäst gråbalans användes. Medelvärdet av samtliga 90 fält 
hade nu ett CIELAB ∆E = 4,42 i jämförelse med det tidigare CIELAB ∆E = 4,86. 
Den totala summan av fält med en färgskillnad över 3 var 47 stycken till skillnad mot 54 i det 
tidigare försöket (Test 5). 
 
För övrigt hade mer eller mindre samtliga fält fått en viss skillnad i kulör mot tidigare test, detta 
stämde då man jämförde de båda mätningarnas CIELAB-värden med varandra. Det var inget 
konstigt med att kulörerna förändrades lite mellan dessa två tester eftersom kurvorna som 
bestämde hur mycket färg som skulle skrivas ut hade ändrats. Detta resulterade i att ett par av fält 
hade väldigt olika färgskillnader vid en jämförelse mellan de två testerna medan andra har snarlika 
värden. 

6.8 Test 7: Färgskillnaden CIELAB ∆E med medelvärde av CIEXYZ 
Punktförstoringskurvorna som mättes upp i test 2 baserades på två av axlarna för CIEXYZ 
nämligen X- och Y-axlarna. Frågan är om bättre resultat kan uppnås om kurvorna för 
punktförstoring på något sätt tar hänsyn till alla tre axlar. Enligt den standardobservatör som CIE 
skapat så ser man tydligt i Figur 2.7 att vissa kulörer uppfattas bäst för en viss tristimuluskurvan. 
Alltså borde det på något sätt gå att använda sig av ögats alla tre känslighetskurvor för att finna 
de punktförstoringskurvor som stämmer bäst överens med verkligheten och som därför borde ge 
bäst resultat. Genom att ta hänsyn till alla tre tristimuluskurvorna, vilket för CIEXYZ motsvarar 
att använda X-, Y- och Z-axlarna, kan punktförstoringskurvorna för respektive färg finnas. En 
första enkel lösning var att beräkna ett medelvärde av de tre axlarnas uppmätta värden och göra 
beräkningarna för att ta fram punktförstoringskurvorna enligt test 2. Punktförstoringskurvorna 
för svart och primärfärgerna visas i Figur 6.9. 

 
Figur 6.9 Punktförstoringskurvor baserat på medelvärde av CIEXYZ 
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Efter att färgkartan (Fig. 4.2) hade körts genom den optimalt färgbaserade GCR-metoden så 
korrigerades färgkartan med punktförstoringskurvorna från Figur 6.9. 
 
Resultatet efter utskrift och mätningar visade sig bli i stort sett detsamma jämfört med det 
tidigare bästa testet. I Tabell 6.9 visas detta för de 30 första fälten. 
 
Tabell 6.9 Skillnad i CIELAB ∆E mellan detta test (Test 7) och föregående (Test 6) 

Fält Test 7 
CIELAB ∆E 

Test 6 
CIELAB ∆E Fält Test 7 

CIELAB ∆E 
Test 6 

CIELAB ∆E 
1 2,13 2,32 16 8,73 8,27 
2 2,06 3,06 17 14,86 13,61 
3 3,13 4,5 18 0,39 0,86 
4 5,04 3,29 19 6,51 8,89 
5 3,08 2,79 20 7,24 9,25 
6 1,39 3,61 21 3,42 2,68 
7 2,05 2,53 22 1,61 1,14 
8 2,25 1,88 23 4,04 3 
9 5,30 4,62 24 2,20 3,04 
10 4,57 5,04 25 1,10 1,18 
11 1,65 1,84 26 2,73 1,97 
12 2,95 2,66 27 4,86 3,81 
13 5,79 3,92 28 2,88 0,8 
14 2,21 1,67 29 8,50 6,79 
15 3,15 3,36 30 3,68 6,31 

   Medel 3,98 3,96 

 
Eftersom resultatet försämrades minimalt så fanns inga tydliga för- eller nackdelar med detta sätt 
att beräkna punktförstoringskurvorna. 

6.9 Test 9: Skrivarkaraktäristik laser jet 
Färgen magenta tog slut i skrivaren. En ny toner sattes in vilket förändrade skrivarens 
egenskaper, inte bara för det utbytta färgen utan för samtliga färger. Därför mättes den nya 
karaktäristiken (Bilaga 4, Tabell B) för laser jet skrivaren upp innan undersökningarna fortsatte. 
Även testkartan för punktförstoring (Fig. 4.3) skrevs ut på nytt och mättes upp för att få rätt 
värden vid kommande beräkningar av punktförstoring. 
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6.10  Test 10: Bästa matchen för CIEXYZ-axlarna 
För att hitta de optimala punktförstoringskurvorna för primärfärgerna och för svart så var tanken 
att för varje uppmätt CIEXYZ hos testkartan för beräkning av punktförstoring (Fig. 4.3) beräkna 
den täckning som hade lägst färgskillnad CIELAB ∆E i jämförelse med mätningen. Den funna 
täckningen användes sedan för att plotta nya punktförstoringskurvor. Dessa användes som 
tidigare på färgkartan (Fig. 4.2) för att mäta färgskillnaden.  
 
Eftersom den täckning färg som bäst motsvarade varje uppmätt fälts CIEXYZ för testkartan inte 
var känd så behövde denna beräknas. För C, M, Y och K var för sig söktes den procentuella 
täckning av färg som bäst motsvarar det uppmätta värdena för punktförstoringen (Fig. 4.3) för 
varje färg. Detta genom att iterativt testa vilken täckning för varje färg som gav lägst CIELAB ∆E 
vid jämförelse med uppmätta CIELAB-värden för varje fält som testkartan i Figur 4.3 består av. 
Genom att använda Neugebauers ekvation [3.1] kan CIEXYZ beräknas, där samtliga tre axlar  
(X, Y och Z) tas med i beräkningen. Detta till skillnad mot tidigare beräkningar av kurvorna för 
punktförstoring som utfördes med formel [6.1], där endast Y-axeln i CIE-rymden användes för 
beräkningar. 
 
Beräkning av det bästa matchande CIEXYZ-värde mot uppmätt CIEXYZ-värde på en täckning 
av 2 procent, innan utskrift, för ett fält med cyan visas i exemplet nedan. Det uppmätta 
CIEXYZ-värdet för detta fält var: 
 
X = 76,77, Y = 81,49 och Z = 94,97 
 
eller uttryckt i CIELAB-rymden: 
 
L = 91,4, a = 0,22 och b = -3,4 
 
Nedan visas beräkning av det fall då täckningen var 6,7 procent, vilket också var det bästa 
uträknade resultatet. För att göra en jämförelse med avseende på färgskillnaden mot uppmätta 
CIEXYZ-värden på bästa sätt konverterades dessa till CIELAB-färgrymden. 
  
X = 0,067 ·  16,88 + (1 - 0,067) ·  80,92  X = 76,63 L = 92,91 
Y = 0,067 ·  23,38 + (1 - 0,067) ·  85,28         ⇒  Y = 81,13 a = -0,59 
Z = 0,067 ·  61,99 + (1 - 0,067) ·  96,89  Z = 94,55 b = -5,21 
 
Därefter beräknades färgskillnaden CIELAB ∆E enligt [2.2]: 
 
∆E = ([92,91 - 91,4]² + [-0,59 - (0,22)]² + [-5,21 - (-3,4)]²)½ = 0,43 
 
Så här långt hade det lägsta CIELAB ∆E hittats men att denna metod var bättre än tidigare var 
inte bevisat. För att ta reda på om så var fallet utfördes en jämförelse med tidigare metod  
(Test 2). Den nya skrivarkaraktäristiken användes vilket medförde att Test 2 gjordes om för att 
göra jämförelsen möjlig. Resultatet visas i Tabell 6.10. 
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Tabell 6.10 Jämförelse av punktförstoring för cyan med tidigare metod 

Önskad 
täckning [%] 

Test 9: 
verklig 

täckning [%] 

Test 2: 
verklig 

täckning [%] 
Test 9 – Test 5 [%] 

0 0 0 0 
2 6.7 6,1 0,6 
5 16.5 14,3 2,2 
10 31.7 26,6 5,1 
20 51 43,5 7,5 
30 64 55,5 8,5 
40 69.9 60,2 9,7 
50 77.5 68,4 9,1 
60 83.3 74,9 8,4 
70 88.4 81,8 6,6 
80 93.5 88,0 5,5 
90 96.2 91,6 4,6 
95 97.7 94,7 3,0 
98 98.7 95,4 3,3 
100 100 100 0 

 
Som tidigare så användes den data som beräknats (Tabell 6.10) samt beräkningar för magneta, 
gult och svart till att ta fram punktförstoringskurvorna. Dessa kurvor (Fig. 6.10) användes till att 
kompensera för punktförstoring på färgkartan (Fig. 4.2). GCR-metoden kördes på färgkartans 
fält innan kompensering gjordes, varefter kartorna skrevs ut.  

 
Figur 6.10 Punktförstoringskurva med bäst matchning 

 



 50

Efter utskrift av testkartorna mättes samtliga fälts CIELAB-värden upp med Spectrolino och 
färgskillnaden CIELAB ∆E (Bilaga 4, Tabell J) beräknades, medelvärdet av testkartans samtliga 
fält visas i Tabell 6.11. Det hade med denna metod blivit en tydlig förbättring på färgskillnaden 
jämfört med det tidigare bästa resultatet. 
 
Tabell 6.11 Färgskillnaden CIELAB ∆E för testkartor 

 CIELAB ∆E 
Test 6 

CIELAB 
∆E Test 9 

Medel 4,42 2,56 

 
Den totala summan av fält med en färgskillnad större än 3 var 25 stycken till skillnad mot 47 i test 
6 vilket nästan var en halvering av fält med färgskillnad som ögat teoretiskt inte kunde se någon 
skillnad på. Sju stycken fält hade CIELAB ∆E högre än 5 till skillnad mot 37 stycken för test 6. 
Det har visat sig att det är svårt att se någon färgskillnad mellan fält som har CIELAB ∆E ≈ 5 
även om den teoretiska nivån anses ligga vid 3. 
 
Det fältparet med högst CIELAB ∆E var nummer 84 (Bilaga 4, Tabell J) med ett värde av 7,74 
viket var högre än JND med en synbar färgskillnad. Det högra fältet hade täckningar C = 70, M 
= 70 och Y = 90 (Bilaga 4, Tabell J) vilket betydde en total färgmängd av 230 procent på 
papperet. Det betydde att mycket färg låg på redan tryckt färg, vilket också innebar att 
punktförstoringen inte nödvändigtvis var densamma som den beräknade. Detta eftersom den 
beräknade var baserad på punktförstoring av primärfärger på papper, inte på varandra. Detta var 
något som var gemensamt för många fält i färgkartan. Detta fenomen uppstod när CMY eller 
C’M’Y’K’ hade en total färgmängd över 100 procent. Även om totala färgmängden var över 100 
procent var det inte säkert att resultatet för CIELAB ∆E var sämre än JND, men det kunde vara 
en orsak till det dåliga resultatet. 
 
Som tidigare nämnts var det svårt att visa resultaten av utskrivna testkartor på skärm då 
utskrifterna var anpassade efter en viss skrivares färger och ett visst papper. Det gick ändå att få 
en något sånär rättvis bild av resultatet om en testkarta skannades in och visades digitalt som i 
Figur 6.11. Till höger i Figur 6.11 visas en förstoring av ett par fält som har en färgskillnad på 
1,39. Förutsättningarna är att en betraktare studerar denna under de rätta förutsättningarna, dvs. i 
dagsljus (D65) och på en armlängds avstånd. Hur den digitala kopian av testkartan ser ut beror på 
vilken typ av enhet den visas på och hur enheterna är inställda för ljushet och färg. Figur 6.12 
visar den högra bilden i Figur 6.11 på ett ännu närmre avstånd. I det vänstra fältet finns ingen 
svart färg medan det högra fältet som körts genom optimalt färgbaserad GCR visar upp svarta 
punkter. Man ser också att resultatet av GCR gjort att cyan försvunnit. 
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Figur 6.11 Digital kopia av en skannad testkarta. 

 

 
Figur 6.12 Digital kopia av en skannad testkarta 

 
På papper har vänster fält i Figur 6.12 täckningen C = 10, M = 30 och Y = 60. Det högra fältet 
har täckningen M = 25, Y = 57 och K = 12. Det här (högra bilden) är alltså den täckning som 
syns på papper. Täckningarna som skrivs ut av skrivaren, med hänsyn till uppmätta 
punktförstoringskurvor, är  
C = 10, M = 30 och Y = 60 respektive M = 9, Y = 24 och K = 3. 
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6.11  Test 11: Gråbalans med avseende på GCR 
Meningen med detta test var att undersöka hur optimalt färgbaserad GCR fungerar för ett antal 
gråtoner. Detta för att se om resultaten var likvärdiga som för färgkartan (Fig. 4.2), som fick bäst 
resultat i test 10, när samma punktförstoringskurvor (Fig. 6.10) användes. Testkartan i figur 4.5 
skrevs ut och CIELAB uppmättes med Spectrolino. Därefter beräknades CIELAB ∆E för 
samtliga 10 fält för testkartan. Resultaten i Tabell 6.12 visar att medelvärdet är betydligt mycket 
högre än för de fall då GCR utfördes för färgkartan. Gråbalansen ger ett medelvärde för 
CIELAB ∆E på 7,17 vilket kan jämföras med färgkartans 2,56 (Tabell 6.11). Det visade sig att få 
korrekt gråbalans med optimalt färgbaserad GCR var svårt. 
 
Tabell 6.12 Gråbalans med avseende på GCR 

 CMY C’M’Y’K’  

C,M,Y [%] L a b L a b 
CIELAB 

∆E 
10, 10, 10 90,36 0,04 -1,7 90,11 0,48 -0,93 0,92 
20, 20, 20 86,58 0,2 -0,83 85,86 1,1 1,06 2,21 
30, 30, 30 82,3 -1,09 -0,77 79,92 2,39 1,79 4,93 
40, 40, 40 78,17 -1,86 -0,73 76,1 3,11 2,56 6,31 
50, 50, 50 73,56 -2,33 0,05 70,41 3,68 3,84 7,77 
60, 60, 60 70,41 -2,43 0,82 65,53 4,57 4,48 9,28 
70, 70, 70 66,62 -3,39 0,62 60,73 5,5 4,74 11,43 
80, 80, 80 60,73 -3,61 -0,05 55,77 6,62 4,35 12,19 
90, 90,90 54,71 -4,3 -0,23 50,54 7,27 4,55 13,19 

100, 100, 100 33,48 0,2 0,55 30,28 1,5 0,57 3,45 
      Medel 7,17 
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6.12  Test 12: Färgskillnaden CIELAB ∆E utan kompensering för 
punktförstoring 

Tidigare hade inte gjorts någon utskrift av färgkartan utan att ta hänsyn till punktförstoring. 
Anledningen till detta var att man trodde att det var att punktförstoring troddes vara en sådan 
viktig faktor att den inte gick att bortse ifrån. För att se efter om detta antagande stämde så 
gjordes en utskrift av färgkartan, Figur 4.2, utan att hänsyn togs till punktförstoring. Innan 
utskrift så kördes färgkartan precis som tidigare genom den optimalt färgbaserade GCR metoden 
och rastrerades. 
 
Resultatet (Bilaga 4, Tabell K) blev ett medelvärde av färgskillnaden CIELAB ∆E = 7,95, dvs. 
klart sämre än den metod som gav det bästa resultatet CIELAB ∆E = 2,56. Alltså stämde 
antagandet om att punktförstoring var en faktor som bör tas med i beräkningarna. 

6.13  Jämförelse med andra metoder 
I det här avsnittet redogörs kort för några andra GCR metoder. Metoderna var viktiga på så sätt 
att en jämförelse kunde ge ett mått på hur bra den optimalt färgbaserade GCR metoden var. 
Först beskrivs metoderna i avsnitt 6.13.1-6.13.3, sedan kommer jämförelsen av färgskillnad i 
avsnitt 6.13.4. En jämförelse av färgkonsumtionen redogörs i avsnitt 6.13.5. 

6.13.1 Maximal GCR 
I den här metoden gjordes GCR:en precis så som teorin beskriver (avsnitt 3). Den fungerade helt 
enkelt så att för varje C, M, Y så satte metoden det minsta värdet av C, M eller Y till K. Övriga 
färger sattes till C-K, M-K och Y-K. 
 
Exempel 1: 
 
CMY innan GCR: C = 20, M = 45, Y = 30. 
 
C’Y’M’K’ efter GCR: C = 0, M = 25, Y = 10, K = 20. 
 
Fördelen med denna metod var att den var väldigt enkel och att beräkningarna på en bild skedde 
snabbt. 

6.13.2 Maximal GCR med Adobe Photoshop 
I Adobe Photoshop CS2 kunde man lägga in egna uppmätta punktförstoringskurvor (Fig. 6.13) 
och bestämma graden av GCR (Fig. 6.14) genom att välja Image>Mode>Convert To Profile och 
välja Custom CMYK i fältet ”Destination Space”. 
 

 
Figur 6.13 Punktförstoring i Adobe Photoshop CS2 
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Figur 6.14 GCR i Adobe Photoshop CS2 

6.13.3 Maximal GCR (1-k) 
Denna metod är en variant av maximal GCR (avsitt 6.12.1) med endast några få förändringar i 
hur beräkningarna utfördes. Metoden har använts i beräkningar av GCR i Adobe Photoshop 4 
(Rydenius, 1997). I likhet med maximal GCR sätter metoden K till minsta värdet av C, M eller Y. 
Sedan sätts C till (C-K)/(1-K) medan M sätts till (M-K)/(1-K) samt Y till (Y-K)/(1-K). 
Anledningen till att dividera C, M, Y med 1-K var inte helt klar men antogs vara en typ av 
normering av värdena för att ge bättre resultat. Examensarbetarna har förgäves försökt finna 
orsaken till divisionen men inte hittat något svar. 
 
Exempel 2: 
 
CMY innan GCR: C = 20, M = 45, Y = 30. 
 
C’Y’M’K’ efter GCR: C = 0, M = 31,25, Y = 12,5, K = 20. 
 
Fördelen med denna metod var som för maximal GCR att den gick mycket snabbt och var enkel 
att beräkna. Nackdelen i jämförelse med optimal färgbaserad GCR uppstod om C, M och Y hade 
samma värde enligt exemplet nedan. 
 
Exempel 3: 
 
CMY innan GCR: C = 20, M = 20, Y = 20. 
 
C’Y’M’K’ efter GCR: C = 0, M = 0, Y = 0, K = 20. 
 
Det betydde att GCR-metoden i fallet ovan inte presterade bättre resultat än maximal GCR 
(avsnitt 6.12.1).  

6.13.4 CIELAB ∆E 
En färgkarta (Fig. 4.2) vardera för metoderna 6.13.1-6.13.3 skrevs ut och mättes upp på 
Spectrolino. När det gällde metoden i Adobe Photoshop CS2 så matades egna värden in på 
respektive färgs punktförstoringskurva (Fig. 6.11) och maximal GCR valdes. I Tabell 6.12 jämförs 
de olika metoderna med avseende på färgskillnaden CIELAB ∆E. 
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Tabell 6.13 Jämförelse mellan olika GCR metoder 

 
Optimalt 

färgbaserad 
GCR 

Max GCR Adobe Photoshop 
CS2 GCR Max GCR (1-k) 

Medel CIELAB 
∆E 2,56 9,75 5,61 2,93 

 
Enligt Tabell 6.13 var maximal GCR (avsnitt 6.13.1) den metod som gav allra sämst resultat. Lite 
bättre men fortfarande ett dåligt resultat gav den GCR metod som användes i Adobe Photoshop 
CS2 (6.13.2). Den vidareutvecklade metoden av maximal GCR som beskrivs i avsnitt 6.13.3 gav 
ett resultat på CIELAB ∆E som låg under 3, ett bra resultat. Bäst resultat gav ändå den optimalt 
färgbaserade GCR:en med ett snitt på färgskillnaden nära 2,5. 

6.13.5 Färgkonsumtion 
Figur 6.15 visar den separerade testbilden med varje delfärg i en egen kanal. Den övre raden visar 
de kanaler, C, M och Y, för den bild som inte körts genom GCR metoden. Den undre visar 
motsvarande bild som körts genom GCR och tilldelats en K-kanal. Det syns tydligt att mängden 
C, M och Y minskar kraftigt efter GCR. 
 

 
Figur 6.15 Färgseparerad testbild för färgkonsumtion 

 
Det krävdes ingen utskrift för att beräkna bildens färgkonsumtion, Figur 4.4, före och efter GCR. 
Det gick till så att för en kompenserad och rastrerad CMY-bild, som den övre raden i Figur 6.15, 
summerades varje kanals pixelvärden och adderades så att den totala summan erhölls. Detta 
eftersom varje pixel motsvarade den mängd färg som skrivaren använde vid utskrift.  
 
Samma beräkning gjordes för den bild som hade körts genom den optimalt färgbaserade 
GCR:en. Resultatet visas i Tabell 6.14 nedan. I tabellen kan man även se hur mycket färg de 
andra GCR metoderna, beskrivna i avsnitt 6.13.1-6.13.3, sparade. 
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Tabell 6.14 Färgkonsumtion digitaltryck 

 
Optimalt 

färgbaserad 
GCR 

Max GCR 
Adobe 

Photoshop 
CS2 GCR 

Max GCR (1-K) 

Total färgmängd 
CMY 2.36 e+006 2.36 e+006 2,63 e+006 2,36 e+006 

Total färgmängd 
CMYK 1,22 e+006 0,72 e+006 1,21 e+006 1,21 e+006 

Skillnad 1,14 e+006 1,64 e+006 1,43 e+006 1,15 e+006 
Sparar (%) 48,2 69,6 54,2 48,8 

 
Det bör noteras att beräkningarna av färgkonsumtion inte visade vilken GCR-metod som gav 
bäst utseende rent kvalitetsmässigt utan de visade bara vilken metod som sparade mest färg. 
Maximal GCR sparade mest färg, hela 69,6 procent. Adobe Photoshop CS2 sparade 54,2 procent 
färg. Maximal GCR (1-K) sparade 48,8 procent färg medan optimalt färgbaserad GCR sparade 
minst med 48,2 procent. 

6.14 Tryckkvalitet 
Figur 4.6 skrevs ut i två versioner (Figur 6.16), en bild utan GCR och motsvarande bild som körts 
genom den optimalt färgbaserade GCR metoden. Punktförstoringskurvorna från Figur 6.10 
användes på båda bilderna.Resultatet blev två bilder som var snarlika varandra. Den tydligaste 
skillnaden fanns i bildernas gråa bakgrund. Att bakgrunden skiljde sig en del mellan bilderna 
stämmer överens med det tidigare Test 11. Där gav resultatet att de gråa toner mellan 50-90 
procent hade värden på CIELAB ∆E omkring 10 vilket för ögat upplevs som en tydlig skillnad. 
Bakgrunden i bilderna hade inte exakt samma värde på C, M och Y som det var i Test 11 men de 
var mycket nära vilket gör att man kan dra parallellen. 
 
Den GCR kompenserade bilden är mörkare och har en högre kontrast till skillnad mot den andra 
som ser något ljusare ut. Även i vissa andra färger ser man att den GCR kompenserade bilden har 
mer kontrast, exempelvis i den högra kvinnans kläder. Detta kan förklaras med att vissa färger 
inte har ett tillräckligt lågt CIELAB ∆E enligt tidigare tester för färgkartan. 
 

 
Figur 6.16 Bild med GCR till höger, motsvarande bild utan GCR till vänster 
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6.15 Utvärdering digitaltryck laser jet 
Undersökningen som utfördes på laser jet skrivaren Samsung CLP-550 Series PS visade sig 
fungera och gav en bra uppfattning av hur optimalt färgbaserad GCR betedde sig på digitaltryck. 
Det var tydligt att kompensering för punktförstoring var en mycket viktig faktor för att optimalt 
färgbaserad GCR skulle ge ett bra resultat. En metod som gav bäst resultat, avsnitt 6.10, fanns 
vilken fungerade tillfredställande för laser digitaltryck. 
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7 Undersökning flexotryck 
I undersökningen på Flexotryck har Broby Grafiska i Sunne tryckt allt material. De har även tillverkat de 
klichéer som använts. 
 
Kravet från Broby grafiska var att ingen punkt som skulle tryckas vara mindre än 35 mikrometer. Om punkter 
var mindre än så, så skulle trycket bli orent. Detta berodde på skålarnas storlek på aniloxvalsen (Edvardsson, 
2005). 
___________________________________________________________________________ 

7.1 Materialspecifikation 
Här specificeras alla material och hjälpmedel som användes i undersökningen för flexotryck. 
 
Papper 
Tre olika typer av papper användes i undersökningen av flexotryck. De tre olika typerna var: 
 
Coated (tunt bestruket), 90g/m² 
G-print (tjockt bestruket), 130g/ m² 
White Liner (kartong), 135g/ m² 
 
Tryckpress 
Windmöller & Hölscher 
CI-Press 6 färger 
Årsmodell 1993 
 
Kliché 
DuPont 
1,7 mm tjocklek 
DPI67 
 
Häfta 
3M Skummhäfta 
1020 = medelhård 
0,55 mm tjocklek 
 
Färg 
Sun Chemical 
Scanbrite raster 
Vattenbaserad 
 
Fotospektrometer 
Se avsnitt 5.1 
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7.2 Test 1: Tryckkaraktäristik flexotryck 
För att minimera tryckkostnaderna lades testkartorna för skrivarkaraktäristiken (Fig. 4.1) och 
punktförstoring (Fig. 4.3) ihop till en testkarta. Antalet klichéer blev då fyra stycken istället för 
åtta. Det behövdes en kliché för vardera primärfärg och svart. Sedan trycktes en färg i taget med 
respektive kliché. Resultatet efter att färgerna tryckts på varandra blev den färdigtryckta testkartan 
som kunde mätas med Spectrolino. Testkartan trycktes på de tre papperstyperna enligt 
materialspecifikationen. Samma inställningar på tryckpressen användes på alla papperstyper. 
Testkartorna trycktes först på Coated papper och tryckpressen anpassades därför efter den 
papperstypen. 
 
Provtrycket som skickades till Broby Grafiska hade upplösningen 300 dpi vilket motsvarade en 
minsta beståndsdel, pixel, på 85 mikrometer (se kontrollräkning nedan). Den minsta 
tryckpunkten var därmed större än 35 mikrometer och inget problem som rörde punktstorlek 
skulle uppstå vid trycket. 
 
Kontrollräkning: 
 
upplösning på bilden: 300 dpi (300 pixlar/tum) 
 
300/2,54 = 118,11 pixlar per centimeter 
 
1 pixel = (1/118,11) cm = 0,00847 cm ≈ 85 micrometer 
 
I Figur 7.1 har de tryckta exemplaren för respektive papperstyp skannats in. 
 

 
Figur 7.1 Inskannade testkartor från flexotryck. Från vänster: Coated, G-Print, White Liner 

 
Tabeller för tryckkaraktäristiker finns uppställda i Bilaga 5, Tabell A, E och F. 
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7.2.1 Punktförstoring 
Med de uppmätta värdena från Spectrolino fick punktförstoringskurvorna utseendet enligt Figur 
7.2-7.4. De är beräknade med den metod som gav bäst resultat enligt tidigare undersökning 
(avsnitt 6.12). 
 

 
Figur 7.2 Punktförstoringskurvor för papperstypen Coated, variant 1 

 
Figur 7.3 Punktförstoringskurvor för papperstypen G-print 
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Figur 7.4 Punktförstoringskurvor för papperstypen White Liner 

 
Det skedde ett litet missförstånd i diskussionen med Broby Grafiska angående inställningarna på 
tryckpressen. Inställningarna skulle inte vara lika för olika papperstyper. Som det blev nu så 
anpassades tryckinställningarna för Coated. Dessa inställningar ledde till dåliga resultat på de 
andra papperstyperna. Hade tryckprocessen anpassats med olika inställningar för varje 
papperstyp hade resultatet för varje papper också blivit bättre. Kortfattat var alltså meningen att 
varje papperstyp skulle ha sina specifika inställningar på tryckpressen genom hela 
undersökningen, inte en och samma inställning för alla papperstyper. 
 
Något som var konstigt på alla papperstyper var att täckningsnivåerna 2- och 5 procent av 
samtliga färger knappt var synbara. Exempelvis kunde man inte ens se rasterpunkter av magenta 
då tvåprocentfältet undersöktes med lupp. På övriga färger var resultaten något bättre men inte 
riktigt bra. Det här berodde enligt Broby Grafiska på att det är mycket svårt att göra en 
kontinuerlig tonövergång från 0-100 procent med flexotryck, vilket även överensstämmer med 
teorin i avsnitt 2.3.2. För att få färgen att fastna på de låga täckningarna kan man använda en 
högre impression på trycket. Med det menas att avståndet mellan aniloxvalsen och papperet 
minskar. På så vis ökar trycket mellan klichén och papperet. Nackdelen med att ökad impression 
är att trycket ökar punktförstoringen vilket leder till att högre täckningsgrader kan bli för mörka. 
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Figur 7.5 20 procent täckning, från vänster: White Liner, G-Print och Coated 

 
Trots de felaktiga inställningarna kunde man tydligt se (Figur 7.1 och Figur 7.5) att Coated var 
den papperstyp som var mest intressant att fortsätta undersökningen på. Även om de andra 
papperstyperna hade inställningar som anpassats för Coated så borde inte resultatet ha blivit så 
dåligt för dessa. På White Liner och G-Print är kanterna på fälten smetiga och fläkiga (Figur 7.5), 
dessutom är punktförstoringen något högre än på Coated. I Figur 7.1 ser man tydligt hur svårt 
White Liner och G-Print har att visa upp hela tonskalan från 0-100 procent, fälten blir för ojämna 
och mörka redan på så låga toner som 5 procent. Hög impression och ojämna pappersytor kan 
nämnas som orsaker. En annan orsak, enligt Broby Grafiska, kan vara att då klichéerna rengörs 
mellan trycken så används ett lösningsmedel blandat med vatten. Lösningsmedlet innehåller 
kemikalier och kan ibland försämra klichéns kvalité något. 
 
Hur som helst så var man överens med Broby Grafiska om att resultatet för flexotryck alltid 
skulle se bättre ut ju finare bestruket ett papper var. Därför förkastades övriga sorters papper och 
undersökningarna fortsatte på Coated. 
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7.3 Test 2: Tryckkaraktäristik flexotryck 
Testkartan från Figur 7.1 användes åter igen. Testkartorna innehöll tre nya varianter (variant 2-4) 
av tryck på papperstypen Coated. Skillnaden jämfört med föregående test var att impressionen 
ökades. Variant 2 var den version där impressionen ökat minst, variant 4 hade den högsta 
impressionen. Figur 7.6 (inskannad bild) visar de nya varianterna med variant 2 längst till vänster. 
Tabeller för tryckkaraktäristiker finns uppställda i Bilaga 5, Tabell B-D. 
 

 
Figur 7.6 Inskannade testkartor från flexotryck. Coated variant 2-4 

7.3.1 Punktförstoring 
Efter mätningar på Spectrolino blev punktförstoringskurvorna enligt Figur 7.7-7.9. Precis som 
tidigare för punktförstoringskurvorna så användes den metod som gav bäst resultat (avsnitt 6.10). 
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Figur 7.7 Punktförstoringskurvor för papperstypen Coated, variant 2 

 
Figur 7.8 Punktförstoringskurvor för papperstypen Coated, variant 3 
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Figur 7.9 Punktförstoringskurvor för papperstypen Coated, variant 4 

 
När de olika bilderna i Figur 7.6 undersöktes så syntes ganska tydligt att Variant 2, den testkartan 
längst till vänster, såg bäst ut. Jämfördes exempelvis cyanfälten mellan testkartorna så upptäcktes 
att för Variant 3-4 så blev fälten för mörka för snabbt. 
 
När de fyra olika varianterna av punktförstoringskurvor på papperstypen Coated studerades så 
var det inte svårt att välja vilken impression som skulle användas på tryckpressen. Variant 3 och 4 
hade alldeles för hög punktförstoring, Figur 7.8-9. På Variant 1, Figur 7.2, hade kurvorna 
problem med låga täckningar och dessutom ville man ha mer lite mer punktförstoring än som var 
fallet där. Variant 2 hade jämnare och finare kurvor än de andra så den testkarta som såg bäst ut 
hade också de bästa punktförstoringskurvorna. 
 

7.4 Jämförelse färgkonsumtion med andra metoder 
På samma sätt som färgkonsumtionen beräknades för digitaltryck så beräknades denna även för 
flexotryck. Man tryckte bilden som illustreras i Figur 4.6. En jämförelse gjordes mellan den 
optimalt färgbaserade GCR:en och de andra GCR-metoderna (avsnitt 6.13.1-6.13.3). I Tabell 7.1 
visas resultaten av dessa beräkningar. Dessa visade att maximal GCR (avsnitt 6.13.1) sparade 
störst färgmängd (63,62 procent), max GCR (1-K) (avsnitt 6.13.3) sparade 45,38 procent färg, 
Adobe Photoshop CS2 sparade 44,36 procent färg. Den optimalt färgbaserade GCR:en sparade 
med 36,12 procent minst färg. Orsaken till de stora skillnaderna låg i hur GCR-metoderna 
utförde sina beräkningar för varje delfärg.  
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Tabell 7.1 Färgkonsumtion flexotryck 

 
Optimalt 

färgbaserad 
GCR 

Max GCR Photoshop CS2 
GCR Max GCR (1-K) 

Total färgmängd CMY 2,79 e+006 2,79 e+006 3,06 e+006 2,79 e+006 
Total färgmängd CMYK 1,78 e+006 1,02 e+006 1,70 e+006 1,53 e+006 
Skillnad 1,01 e+006 1,78 e+006 1,36 e+006 1,27 e+006 
Sparar (%) 36,12 63,62 44,36 45,38 

 

7.5 Tryckkvalitet 
Figur 4.6 trycktes i två varianter. Punktförstoringskurvorna från Bilaga 5, Tabell B användes på 
båda bilderna. Den ena bilden kördes genom GCR och den andra inte. 
 
Resultatet här blev inte lika bra som för laser jet. Man kunde se ganska stora skillnader på 
utseendet mellan bilden som inte körts genom GCR och den bild som hade körts genom GCR. 
Ganska tydligt såg man att den GCR kompenserade bilden hade ett magentastick över hela bilden 
vilket kunde betyda att någonting inte stod rätt till. En fråga som dök upp direkt var om 
klichéerna som använts till att trycka punktförstoringskurvor (Fig. 4.3) hade tillverkats på rätt sätt 
eller om någonting hade skett vid trycket av testkartan. 
 
Precis som för laser jet fanns det vissa delar i den GCR kompenserade bilden som hade högre 
kontrast jämfört med den andra bilden. 
 

 
Figur 7.10 Bild med GCR till höger, motsvarande bild utan GCR till vänster 
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8 Resultat 
Avsikten med examensarbetet var att besvara några frågor gällande den optimalt färgbaserade 
GCR-metoden. Dessa har besvarats tidigare i rapporten men redovisas här i korthet. 
 
Frågeställningen var om GCR-metoden var applicerbar i både digital- och flexotryck samt om 
några skillnader fanns för GCR-metoden mellan de olika tryckmetoderna. 
 
Det finns ingen teoretisk eller praktisk begränsning som gör att GCR-metoden inte skulle fungera 
för båda tryckmetoderna. Optimalt färgbaserad GCR bygger på Neugebauers och Demichels 
ekvationer som fungerar på såväl digitaltryck som i flexotryck. 
 
Det har dock visat sig att testkartor på flexotryck från Broby Grafiskas tryckeri hade svårt att 
hålla en jämn tryckkvalitet vilket påverkade resultaten. Missförstånd mellan anställda på Broby 
Grafiska ledde till att färgkartan aldrig trycktes. Detta, tidsbrist och kostnadsfrågan ledde till att 
mätningar av färgskillnad på flexotryck inte utfördes. 
 
För flexotryck fanns en svårighet som hade att göra med de problem som gjorde att alla 
rasterpunkter inte fastnade på papperet vid lägre täckningar. 
 
Färgkonsumtionen minskar avsevärt efter att den optimalt färgbaserade GCR-metoden har 
applicerats på en bild eftersom C, M och Y kan ersättas med svart (K). Den beräknade 
färgförbrukning minskades med 48 procent på digitaltryck och 36 procent på flexotryck. 
 
Den undersökta GCR-metoden har visat sig prestera bra resultat vid mätning av färgskillnaden 
CIELAB ∆E på en testkarta för digitaltryck utförd på en standard laser jet skrivare. Vid en 
jämförelse med andra kända metoder som utför GCR har den undersökta metoden, optimalt 
färgbaserad GCR, klarat sig mycket bra och till och med varit bättre än dessa. 
 
Det har visat sig att färgskillnaden CIELAB ∆E för gråtoner är större än den för övriga kulörer, 
detta upplevs också för de testbilder som skrevs ut med de olika tryckmetoderna. 
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9 Diskussion 
Den undersökta GCR-metoden har presterat bra resultat vid mätning av färgskillnaden CIELAB 
∆E för digitaltryck. Även om metoden ännu inte fungerar lika bra för alla färgkombinationer, så 
finns förhoppningar om att fortsatt arbete på optimalt färgbaserad GCR kan förbättra detta läge. 
 
Vidare möjliga undersökningar kan vara att titta på och beräkna punktförstoring för blandningar 
av primärfärger. Det kan vara så att när mycket färg trycks på papperet så uppstår många punkter 
på andra punkter vilket kan ge en annan kulör än den beräknade. Detta eftersom 
punktförstoringen ser annorlunda ut då två eller fler primärfärger blandas med varandra än när de 
trycks bredvid varandra. Punktförstoringen som mätts upp och beräknats i denna rapport baserar 
sig på mätningar av varje primärfärg var för sig. 
 
En annan sak som bör undersökas är gråbalansen med de punktförstoringskurvor som gav bäst 
resultat. I ett väldigt sent skede av undersökningen kom man på att man borde testa detta. Detta 
är viktigt på så sätt att en bra gråbalans skulle betyda en utseendemässigt god kvalitet på de bilder 
som körs genom den optimalt färgbaserade GCR metoden. Man undersökte aldrig detta pga. att 
det hade gått lång tid sedan man senast mätt upp en testkarta för skrivarkaraktäristiken. 
Karaktäristiken hos skrivaren förändras för varje dag, orsaker är exempelvis att färg tar slut och 
byts ut. När man kom på detta med gråbalansen fanns det helt enkelt inte tid till att mäta upp 
skrivarkaraktäristiken och göra alla beräkningar på nytt. Att göra detta på flexotryck var inte att 
tänka på då det skulle ta flera veckor att få trycken gjorda. Om det går att få bättre resultat med 
andra punktförstoringskurvor för gråbalansen så kanske GCR metoden behöver använda olika 
kurvor beroende på utseendet av C-, M- och Y-värdena.  
 
Som har sagts tidigare angående de utskrifter som Broby Grafiska gjorde så har dessa inte hållit 
en tillräckligt hög och jämn kvalitet. Problemen hade kanske kunnat lösas om man hade varit 
med när tryckningarna gjordes. Då skulle provtryckningarna optimerats efter de krav som ställdes 
och justeringar skulle kunnat gjorts direkt på plats istället för att skickas från tryckeriet för 
granskning. Nu gjordes klichéerna av olika personer vilket inte var bra. Den kontakt som först 
gjorde klichéerna kunde på grund av utomstående orsaker inte göra detta under hela projektets 
gång vilket vi hade som önskemål från början. Detta för att säkerställa att klichéeframställningen 
utfördes på samma sätt varje gång. Det som inträffade när inte samma person kunde skapa 
klichéerna var att de som gjorde dessa hade väldigt stora problem att tillverka dem på rätt sätt. 
Varför de hade problem fick vi inget bra svar på, de sa bara att de hade problem. Hur som helst 
visade det sig att när den person som skapade de första klichéerna kom tillbaka så såg trycken 
betydligt bättre ut. Bilden som man mätte färgkonsumtion på såg rent kvalitetsmässigt mycket 
bättre ut. Bilden var skarpare och färgerna såg ut att ha fastnat på korrekt sätt. Detta gjorde att 
man undrade om de klichéer som användes till att beräkna punktförstoring verkligen hade 
tillverkats på rätt sätt. Om dessa var felaktigt tillverkade så kan nästan hela undersökningen för 
flexotryck förkastas. Det skulle också vara en stor anledning till skillnaderna som fanns mellan 
CMY-bilden och C’, M’, Y’, K’-bilden. Det är inte säkert att det var klicheerna som var problemet 
även om det var troligt. Det kunde också bero på att olika inställningar använts på tryckpressen 
vid trycktillfällena. En och samma person tryckte alla trycken på flexotryck och ska man lita på 
denne så användes alltid samma inställningar. 
 
Det tog väldigt lång tid att få saker gjorda på Broby Grafiska. På grund av väldigt långa 
väntetider, för framställning av klicheér och på tid för tryckning, så kunde inte så många tryck 
göras som hade önskats. Ibland tog det uppemot en månad innan saker blev tryckta. Man hade 
som sagt gärna mätt upp färgskillnaden även på flexotryck men den begränsade tiden för 
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examensarbetet och långsamhet hos Broby Grafiska hindrade detta. Det här gjorde även att 
jämförelsen av GCR på digitaltryck och flexotryck inte blev helt fulländad. 
 
När det gällde resultaten av färgbesparingen för digital- och flexotryck så var de inte lika. Det var 
en skillnad på 12 procent mellan de två tryckmetoderna. Om testkartan för punktförstoring 
tillverkats på fel sätt av Broby Grafiska så kan man inte jämföra metoderna. Om 
punktförstoringskurvorna är korrekta så kan detta förklaras med att tryckfärgerna inte var 
desamma för de två metoderna vilket ledde till att punktförstoringskurvorna som beräknades var 
olika. Vid en jämförelse av färgbesparing mellan digitaltryck- och flexotryck mot de övriga GCR-
metoderna ser man att dessa inte har lika stor skillnad. För en av dessa metoder var skillnaden 
endast 3 procent medan en annan hade 10 procent skillnad. Detta beror på hur GCR-metoden 
gör sina beräkningar. Varje metod får olika färgmängder i varje färgkanal. Dessa kompenseras 
sedan med respektive färgs punktförstoringskurva. Det betyder att avvikelser alltid kommer att 
uppstå även fast samma kurvor används för varje primärfärg eftersom färgmängderna för varje 
pixel i en bild är olika för bilder som utförts med olika GCR-metoder. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att man är mycket nöjd med undersökningen på digitaltryck. Den 
optimalt färgbaserade GCR metoden gav ett mycket bra resultat. Resultatet på flexotryck kunde 
ha blivit betydligt bättre om saker och ting hade utförts på rätt sätt av tryckeriet. En lärdom att 
dra av examensarbetet är att man bör vara på plats när man ska låta andra göra saker åt en, 
åtminstone tills man vet att saker görs på rätt sätt. 
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Bilaga 1 Ordlista 
 
Additivt kulörsystem 
Genom att addera de tre grundkulörerna Röd, Grön, Blå i RGB-systemet så ger dessa upphov till 
att nya nyanser och kulörer kan bildas. Används i bildskärmar. Motsatsen är subtraktiv 
färgblandning. 
 
Akromatisk repro 
Se GCR. 
 
Bestruket papper 
Ett papper som fått ytan förbehandlad med ett bindemedel för att få bättre tryckegenskaper. 
 
CIE 
Ett kulörsystem skapat utifrån en standardobservatör av Commision Internationale de l'Eclairage 
(CIE). 
 
CIELAB 
Variant av CIE-systemet. 
 
CIELAB ∆E 
Skillnaden i avstånd mellan två olika färger mäts med fysisk exakthet i denna måttenhet från CIE. 
Om avståndet understiger 3 så är kulörskillnaden för det mänskliga ögat ej synbart. 
 
CIEXYZ 
Variant av CIE-systemet. 
 
CMY 
Bildläge där färgrymden beräknas om i tre kanaler, en för varje processfärg; Cyan (C), Magenta 
(M) och Gul (Y). 
 
CMYK 
Bildläge där färgrymden beräknas om i fyra kanaler, en för varje processfärg; Cyan (C), Magenta 
(M), Gul (Y) och Svart (K). 
 
Digitaltryck 
Tryckpress som trycker information direkt från datorn, exempelvis en skrivare. 
 
dpi 
Dots per inch, anger utskriftsupplösningen hos fotosättare och skrivare, dvs det antal 
exponeringspunkter som får plats per tum. Används även för att ange exponeringspunkter på 
bildskärmar - förväxla inte med bildupplösning (ppi). 
 
Exponeringspunkt 
Den punkt som en sättares eller skrivares laserstråle exponerar. Exponeringspunkterna är de 
punkter som bygger upp rasterpunkten. 
 
Flexotryck 
Använder en elastisk kliché där de tryckande ytorna är upphöjda ungefär som hos en stämpel och 
som är gjord av gummi eller plastmaterial. 
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FM-raster 
Frekvensmodulerat raster (stokastiskt raster). 
 
Fotospektrometer 
Kulörmätare. Mäter kulörers spektrala sammansättning. 
 
Fullton 
En tryckt yta som är täckt till 100 procent med tryckfärg. 
 
Fyrfärgsseparation 
Innebär färgrymdskonvertering av en digital bild från RGB till CMYK. 
 
Fyrfärgstryck 
Tryck med processfärgerna Cyan (C), Magenta (M), Gul (Y) och Svart (K). 
 
Färg 
Fysisk form av kulör, exempelvis tryckfärg. I dagligt tal säger vi färg när vi egentligen menar 
kulör. Om man jämför med engelskans paint och color hör man hur konstigt det låter. 
 
Ljusintryck som uppfattas av våra synorgan (stavar-ljus, tappar-kulör). Hur vi uppfattar 
färgen/kulören beror på ljussammansättning och ögats pereceptiva egenskaper. Ljuskällans 
fysiska egenskaper är avgörande för hur vi uppfattar dess färg. Exempelvis färgen på ett belyst 
föremål bestäms av det ljus som föremålet inte absorberar utan reflekterar. 
 
Färgmängd 
Den mängd färg man lägger på i tryckprocessen. Kan också beskriva den maximalt tillåtna totala 
mängden av delfärgerna i procent på ett visst papper i en viss tryckprocess. 
 
Färgskillnad 
se CIELAB ∆E 
 
GCR 
Gray Component Replacement (metod som ersätter lika delar av Cyan, Magenta och Gul med 
Svart). 
 
Gråbalans 
Att hitta en neutral grå ton genom en blandning av Cyan, Magenta och Gul. 
 
Gråtoner 
Det antal grå toner som kan återges i intervallet mellan vitt och svart i en gråskalebild eller 
tonskala. 
 
Kliché 
Tryckform där de tryckande ytorna är upphöjda ungefär som hos en stämpel. Används i 
Flexotryck och är gjord av elastiskt material, exempelvis gummi. 
 
Krominans 
Färgstyrka 
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Kulör 
Har med människans perception av ljus att göra. Olika våglängder av ljus ger uppfattning av olika 
kulörer. 
 
Kulörrymd 
En kulörrymd omfattas av det antal kulörer som ingår i ett kulörsystem. Skillnaderna mellan olika 
färgrymder ligger i grundläggande fysiska förutsättningar och begränsningar i respektive 
kulörsystem. 
 
Kulörstick 
Fel i balansen mellan färgerna i tryck eller original. Upplevs som en generell felaktig färgton i 
bilden. 
 
Kulörsystem 
System för att skapa, ange eller beskriva kulörer, till exempel RGB (additativt), CMYK 
(subtraktivt) eller CIE. 
 
lpi 
Lines per inches. Rastertäthet för en trycksak mäts i LPI. 
 
Luminans 
Ljusstyrka 
 
Misspass 
Tryckfenomen som innebär att delfärgerna inte trycks exakt på varandra. 
 
Moiré 
Ett störande interferensmönster i tryckta bilder. Beror på "felaktiga" rastervinklar. 
 
Mätstripp 
Ett speciellt mätfält som används för att kontrollera tryckkvaliteten. Trycks med på trycksaken 
och mäts sedan med fotospektrometer. 
 
Non-PostScript 
En skrivare som inte stödjer PostScript. Se PostScript. 
 
Obestruket papper 
Ett papper som inte fått ytan förbehandlad med ett bindemedel för att få bättre tryckegenskaper. 
 
Offsettryck 
Tryckfärgen "sätts av" via en gummicylinder till papperet till skillnad från djuptryck och flexografi 
där tryckformen trycker direkt på tryckbäraren (papperet). Se även Litografiska principen. 
 
Pixel 
En digital bild eller bildskärms minsta synbara element. 
 
PostScript 
Ett sidbeskrivningsspråk, utvecklat av Adobe. 
 
Processfärger 
De färger man trycker med, normalt CMYK. 
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Provtryck 
För att säkerställa kvaliteten innan den slutliga upplagan trycks framställs ett provtryck. 
 
Punktförstoring 
Vid plåtexponeringen, när tryckfilmen kopieras till plåt storleksförändras rasterpunkten. Vid 
negativ plåtframställning är det inte ovanligt att rasterpunkterna förstoras något, vilken mäts i 
procent. Punktförstoring är även ett fenomen som också uppstår under själva tryckprocessen, 
beroende på papper, tryckmetod och rastertäthet. Detta tar man hänsyn till vid själva 
fotosättningen/separeringen. 
 
Raster 
Punkter i olika storlek som simulerar gråtoner i tryck. 
 
Rastercell 
Inom en rastercell byggs rasterpunktens upp av s.k. exponeringspunkter (mäts i dpi). I 
rastercellen placeras exponeringspunkterna på ett bestämt sätt, dessa exponeringspunkter bildar 
sedan själva rasterpunkten. Storleken på rastercellen baseras på rastertätheten (mäts i lpi). 
 
Rastertäthet 
Anger hur tätt ett raster är. Anges i lpi (Lines per Inch). 
 
Rastervinklar 
Rastret för varje delfärg läggs i en bestämd vinkel för att inte oönskade preferensmönster skall 
uppstå. 
 
RGB 
Är ett additivt kulörsystem. Genom att addera de tre grundkulörerna Red, Green, Blue i RGB-
systemet ger dessa upphov till nya nyanser och kulörer. RGB är den kulörrymd som exempelvis 
används för återgivning av kulörer i bildskärmar. 
 
RIP 
Raster image processor, se Ripp. 
 
Ripp 
En mjuk- eller hårdvara som beräknar och rastrerar dokumentsidor. 
 
Separation 
Innebär i dagligt tal färgrymdskonvertering av en digital bild från RGB till CMYK. En 
förutsättning för fyrfärgstryck av en färgbild. 
 
Sidbeskrivningsspråk 
Anger en sidas uppbyggnad, exempelvis mot en skrivare. Vissa skrivare arbetar enbart med 
sidbeskrivningsspråket PCL och klarar därför inte att skriva ut PostScript. Finns i skrivarens 
drivrutin. 
 
Skrivarkaraktäristik 
Den teknik som ingår vid trycksaksproduktion består av enheter som besitter olika färgegenheter. 
Uppmätning av en skrivares/tryckpress egenskaper när det gäller primärfärger, sekundärfärger, 
svart samt C, M och Y ovanpå varandra. 
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Smetning 
Tryckfenomen som uppstår när man har för mycket tryckfärg på tryckarket eller när tryckfärgen 
inte har hunnit torka. 
 
Stokastiskt raster 
Ett frekvensmodulerat raster, som ger intryck av att vara slumpartat. 
 
Subtraktivt kulörsystem 
Genom att filtrera och släppa genom det vita ljusets våglängder kan man få olika kulörer att 
uppstå. Ett subtraktivt kulörsystem bygger på att ljuset reflekteras och absorberas (indirekt ljus). 
CMYK är ett subtraktivt kulörsystem. Motsatsen är det Additiva kulörsystemet (direkt ljus). 
 
Testkarta 
Se mätstripp. 
 
TIFF 
Tagged image file format. Filformat för bilder utan komprimering. 
 
Tonvärde 
Den procentuella mängden av en grundkulör. 
 
Tristimulusvärde 
Det mänskliga perceptionen av kulörer förklaras med hjälp av tre känslighetskurvor, s.k. 
tristimulusvärden. 
 
Tryckbärare 
Kallas det material man trycker på. 
 
UCA 
Under Color Addition. Kulörfärgsaddition. Svart som trycks enbart med den svarta delfärgen är 
svår att få riktigt mättad (hög densitet). Ett sätt öka mättnaden är att lägga till de andra 
delfärgerna. 
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Bilaga 2 Referensvärden på färgkartan 
 
Färgtäckning på respektive fält angivet i procent. 
 
Nr C M Y Nr C M Y Nr C M Y 
1 10 20 20 31 20 10 20 61 20 20 10 
2 10 40 40 32 40 10 40 62 40 40 10 
3 10 80 80 33 80 10 80 63 80 80 10 
4 10 20 90 34 20 10 90 64 20 90 10 
5 10 30 60 35 30 10 60 65 30 60 10 
6 10 60 30 36 60 10 30 66 60 30 10 
7 10 90 20 37 90 10 20 67 90 20 10 
8 30 10 10 38 10 30 10 68 10 10 30 
9 30 50 50 39 50 30 50 69 50 50 30 
10 30 80 80 40 80 30 80 70 80 80 30 
11 30 10 90 41 10 30 90 71 10 90 30 
12 30 40 70 42 40 30 70 72 40 70 30 
13 30 70 40 43 70 30 40 73 70 40 30 
14 30 90 10 44 90 30 10 74 90 10 30 
15 60 20 20 45 20 60 20 75 20 20 60 
16 60 40 40 46 40 60 40 76 40 40 60 
17 60 90 90 47 90 60 90 77 90 90 60 
18 60 10 90 48 10 60 90 78 10 90 60 
19 60 40 70 49 40 60 70 79 40 70 60 
20 60 70 40 50 70 60 40 80 70 40 60 
21 60 90 10 51 90 60 10 81 90 10 60 
22 90 10 10 52 10 90 10 82 10 10 90 
23 90 40 40 53 40 90 40 83 40 40 90 
24 90 70 70 54 70 90 70 84 70 70 90 
25 90 10 70 55 10 90 70 85 10 70 90 
26 90 30 50 56 30 90 50 86 30 50 90 
27 90 50 30 57 50 90 30 87 50 30 90 
28 90 70 10 58 70 90 10 88 70 10 90 
29 90 50 100 59 50 90 100 89 50 100 90 
30 90 100 50 60 100 90 50 90 100 50 90 
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Bilaga 3 Ink jet 
 

Tabell A 
 
Test 1: Tabell för skrivarkaraktäristik ink jet 
 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K) 
X 94.66 29,4 39,96 77,58 34,39 20,68 15,96 3,62 
Y 99,67 39,65 23,16 84,48 23,26 34,88 14,61 3,79 
Z 108,21 82,65 34,76 23,49 14,54 21,21 39,48 3,84 

 
 

Tabell B 
 
Test 3: Ny tabell för skrivarkaraktäristik ink jet 
 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (CMY) 
X 94.56 23,26 35,67 76,75 37,44 19,34 16,72 7,28 
Y 99,54 26,83 23,54 83,11 26,27 31,9 15,93 7,66 
Z 108,19 63,81 25,16 24,10 16,55 23,91 40,20 7,93 
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Tabell C 
 
Test 2: Färgskillnaden CIELAB ∆E 
 
Förklaring: 
 
Med fält 1 menas en jämförelse av kolumn 1 rad 1 och kolumn 2 rad 1 i färgkartan (Fig. 4.2) osv 
 

Fält  CIELAB 
∆E Fält CIELAB 

∆E Fält CIELAB 
∆E 

1 2,72 31 1,72 61 2,60 
2 1,86 32 2,75 62 1,94 
3 7,08 33 3,96 63 2,56 
4 6,66 34 2,19 64 1,64 
5 2,16 35 2,78 65 1,89 
6 1,75 36 1,89 66 2,60 
7 0,21 37 0,39 67 1,54 
8 4,52 38 21,19 68 0,85 
9 7,39 39 2,72 69 3,57 
10 1,51 40 5,10 70 4,00 
11 1,95 41 1,20 71 1,30 
12 9,02 42 3,69 72 2,77 
13 2,49 43 3,90 73 5,60 
14 0,45 44 1,71 74 1,07 
15 7,17 45 1,97 75 2,51 
16 9,70 46 4,00 76 4,03 
17 1,18 47 6,45 77 10,91 
18 0,56 48 1,56 78 1,53 
19 5,43 49 4,46 79 5,86 
20 5,87 50 5,20 80 9,45 
21 0,53 51 2,43 81 2,02 
22 8,37 52 1,96 82 2,16 
23 15,99 53 4,58 83 4,96 
24 8,72 54 13,58 84 4,90 
25 1,10 55 7,03 85 7,05 
26 9,51 56 3,51 86 3,55 
27 16,14 57 4,09 87 4,33 
28 0,65 58 1,16 88 1,89 
29 1,01 59 3,80 89 3,44 
30 1,03 60 6,87 90 4,12 
      
    Medel 3,98 
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Tabell D 
 
Test 4: Färgskillnaden CIELAB ∆E 
 
Förklaring: 
 
Med fält 1 menas en jämförelse av kolumn 1 rad 1 och kolumn 2 rad 1 i färgkartan (Fig. 4.2) osv 
 

Fält CIELAB 
∆E Fält CIELAB 

∆E Fält CIELAB 
∆E 

1 2,21 31 1,72 61 3,48 
2 1,79 32 2,75 62 2,89 
3 2,25 33 3,96 63 2,06 
4 1,22 34 2,19 64 2,12 
5 2,51 35 2,78 65 3,46 
6 2,81 36 1,89 66 2,26 
7 2,13 37 0,39 67 0,47 
8 3,09 38 21,19 68 2,00 
9 4,38 39 2,72 69 5,60 
10 4,01 40 5,10 70 5,16 
11 2,06 41 1,20 71 7,09 
12 4,72 42 3,69 72 6,22 
13 5,18 43 3,90 73 5,05 
14 2,57 44 1,71 74 0,64 
15 2,90 45 1,97 75 4,15 
16 5,70 46 4,00 76 5,04 
17 8,22 47 6,45 77 10,07 
18 2,20 48 1,56 78 1,35 
19 6,11 49 4,46 79 7,39 
20 5,90 50 5,20 80 8,64 
21 2,37 51 2,43 81 0,23 
22 0,65 52 1,96 82 1,83 
23 7,07 53 4,58 83 3,67 
24 9,20 54 13,58 84 8,13 
25 0,48 55 0,73 85 0,67 
26 1,48 56 3,51 86 1,66 
27 1,62 57 4,09 87 3,15 
28 0,81 58 1,16 88 1,71 
29 4,06 59 3,80 89 3,81 
30 10,43 60 6,87 90 3,89 
      
    Medel 3,7 
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Bilaga 4: Laser jet 
 

Tabell A 
 
Test 1: skrivarkaraktäristik laser jet 
 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K) Svart (CMY) 
X 94,77 18,94 36,91 74,16 38,00 13,94 10,64 4,60 7,03 
Y 99,73 23,82 20,33 87,57 24,86 26,29 9,17 4,73 7,21 
Z 108,29 73,20 21,21 15,39 9,37 16,53 29,30 4,81 7,22 

 
 

Tabell B 
 
Test 9: skrivarkaraktäristik laser jet 
 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K) Svart (CMY) 
X 80,92 16,88 35,95 63,42 35,69 15,41 12,43 4,48 4,48 
Y 85,28 23,38 23,13 71,68 27,47 25,25 12,93 4,63 4,63 
Z 96,89 61,99 29,8 12,83 11,5 15,87 34,96 4,93 4,93 

 
 
Tabell C 
 
Test 2: Kompensering för punktförstoring - svart färg 
 

önskad 
täckning [%] YM för K verklig 

täckning [%] 
Punktförstoring 

[%] 

0 85,59 0 0 
2 79,96 6,94 4,94 
5 70,03 19,17 14,17 
10 55,61 36,94 26,94 
20 38,44 58,1 38,1 
30 28,73 70,6 40,6 
40 22,55 77,7 37,7 
50 16,67 84,92 34,92 
60 9,85 93,32 33,32 
70 7,02 96,81 26,81 
80 4,95 99,36 19,36 
90 4,18 100 10 
95 4,17 100 5 
98 4,28 100 2 
100 4,43 100 0 
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Tabell D 
 
Test 2: Kompensering för punktförstoring – cyan 
 

Önskad 
täckning [%] YM för C Verklig 

täckning [%] 
Punktförstoring 

[%] 

0 85,59 0 0 
2 82,66 4,82 2,82 
5 76,68 14,65 9,65 
10 69,2 26,95 16,95 
20 58,55 44,47 24,47 
30 52,01 55,22 25,22 
40 46,87 63,67 23,67 
50 41,07 73,21 23,21 
60 35,35 82,62 22,62 
70 31,53 88,90 18,90 
80 28,45 93,96 13,96 
90 27,09 96,20 6,20 
95 26,48 97,20 2,20 
98 25,72 98,45 0,45 
100 24,78 100 0 

 
 
Tabell E 
 
Test 2: Kompensering för punktförstoring – magenta 
 

Önskad 
täckning [%] YM för M Verklig 

täckning [%] 
Punktförstoring 

[%] 

0 85,59 0 0 
2 82,54 4,48 2,48 
5 75,45 14,89 9,89 
10 65,24 29,89 19,89 
20 53,36 47,33 27,33 
30 44,36 60,55 30,55 
40 35,45 73,64 33,64 
50 27,91 84,71 34,71 
60 23,66 90,95 30,95 
70 19,27 97,40 27,40 
80 18,15 99,05 19,05 
90 18,17 99,02 9,02 
95 17,99 99,28 4,28 
98 17,54 99,94 1,94 
100 17,5 100 0 
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Tabell F 
 
Test 2: Kompensering för punktförstoring - gul färg baserad på Y-värden 
 

Önskad 
täckning [%] YM för Y Verklig 

täckning [%] 
Punktförstoring 

[%] 

0 85,59 0 0 
2 85,08 3,66 1,66 
5 83,68 13,71 8,71 
10 81,74 27,64 17,64 
20 79,8 41,57 21,57 
30 78,19 53,12 23,12 
40 76,96 61,95 21,95 
50 75,82 70,14 20,14 
60 75,48 72,58 12,58 
70 72,87 91,31 21,31 
80 71,73 99,50 19,50 
90 71,92 98,13 8,13 
95 72,03 97,34 2,34 
98 72,44 94,40 -3,60 
100 71,66 100 0 

 
 
Tabell G 
 
Test 2: Kompensering för punktförstoring - gul färg baserad på Z-värden 
 

Önskad 
täckning [%] 

ZM för 
gul 

Verklig 
täckning [%] 

Punktförstoring 
[%] 

0 95,62 0 0 
2 91,11 5,40 3,39 
5 82,9 15,22 10,22 
10 70,37 30,21 20,21 
20 53,51 50,39 30,39 
30 42,34 63,75 33,75 
40 34,83 72,74 32,74 
50 27,99 80,93 30,93 
60 23,63 86,14 26,14 
70 17,86 93,05 23,05 
80 14,93 96,55 16,55 
90 13,21 98,61 8,61 
95 13,03 98,83 3,83 
98 12,46 99,51 1,51 
100 12,05 100 0 
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Tabell H 
 
Test 5: Färgskillnaden CIELAB ∆E med punktförstoring från repeterande tester 
på gråbalans 
 
Förklaring: 
 
Med fält 1 menas en jämförelse av kolumn 1 rad 1 och kolumn 2 rad 1 i färgkartan (Fig. 4.2) osv 
 

Fält CIELAB 
∆E 

K [%] 
på 

papper 
Fält CIELAB 

∆E 

K [%] 
på 

papper 
Fält CIELAB 

∆E 

K [%] 
på 

papper 
1 4,24 13 31 3,77 19 61 3,05 22 
2 3,17 12 32 2,72 16 62 2,09 18 
3 1,20 11 33 3,53 12 63 1,87 14 
4 0,94 12 34 3,99 17 64 2,64 12 
5 2,21 12 35 2,91 17 65 2,37 17 
6 3,79 11 36 3,25 14 66 1,65 20 
7 2,62 11 37 1,89 10 67 1,25 22 
8 2,87 18 38 2,76 12 68 3,98 13 
9 9,47 35 39 8,55 44 69 3,97 50 
10 4,43 32 40 4,87 35 70 3,35 40 
11 2,04 16 41 5,65 11 71 6,51 10 
12 7,58 36 42 11,80 46 72 7,24 43 
13 13,06 33 43 8,08 38 73 4,56 53 
14 2,70 12 44 4,29 23 74 1,89 11 
15 5,91 28 45 3,66 23 75 6,23 25 
16 10,17 56 46 7,16 46 76 12,63 48 
17 6,27 62 47 2,56 64 77 4,70 70 
18 1,90 13 48 3,83 11 78 4,24 10 
19 4,49 54 49 7,42 45 79 10,15 44 
20 9,28 56 50 12,05 61 80 9,60 51 
21 2,17 12 51 3,01 18 81 2,21 11 
22 6,26 11 52 2,82 11 82 2,96 12 
23 14,02 43 53 5,90 41 83 8,44 47 
24 5,06 75 54 2,92 72 84 4,97 76 
25 3,56 10 55 1,32 10 85 2,80 11 
26 6,67 32 56 2,51 31 86 3,97 35 
27 10,90 54 57 2,60 34 87 11,29 42 
28 2,73 16 58 2,90 12 88 3,33 13 
29 5,50 54 59 5,21 52 89 2,52 50 
30 3,11 51 60 4,04 62 90 4,68 50 
         
      Medel 4,86  
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Tabell I 
 
Test 6: Färgskillnaden CIELAB ∆E med punktförstoringskurvor från test 2 
 
Förklaring: 
 
Med fält 1 menas en jämförelse av kolumn 1 rad 1 och kolumn 2 rad 1 i färgkartan (Fig. 4.2) osv 
 

Fält CIELAB 
∆E 

K [%] 
på 

papper 
Fält CIELAB 

∆E 

K [%] 
på 

papper 
Fält CIELAB 

∆E 

K [%] 
på 

papper 
1 2,32 13 31 2,81 19 61 3,11 22 
2 3,06 12 32 2,27 16 62 1,97 18 
3 4,50 11 33 2,71 12 63 2,23 14 
4 3,29 12 34 3,18 17 64 707 12 
5 2,79 12 35 3,49 17 65 1,98 17 
6 3,61 11 36 1,63 14 66 2,65 20 
7 2,53 11 37 2,12 10 67 1,78 22 
8 1,88 18 38 2,29 12 68 2,44 13 
9 4,62 35 39 6,95 44 69 7,45 50 
10 5,04 32 40 2,32 35 70 3,90 40 
11 1,84 16 41 2,10 11 71 2,71 10 
12 2,66 36 42 7,05 46 72 7,10 43 
13 3,92 33 43 5,20 38 73 8,49 53 
14 1,67 12 44 2,73 23 74 0,51 11 
15 3,36 28 45 4,41 23 75 4,65 25 
16 8,27 56 46 7,13 46 76 7,06 48 
17 13,61 62 47 4,30 64 77 7,85 70 
18 0,86 13 48 1,20 11 78 5,03 10 
19 8,89 54 49 7,42 45 79 8,86 44 
20 9,25 56 50 10,87 61 80 7,92 51 
21 2,68 12 51 0,46 18 81 1,03 11 
22 1,14 11 52 1,05 11 82 1,81 12 
23 3,00 43 53 5,96 41 83 5,88 47 
24 3,04 75 54 17,93 72 84 12,75 76 
25 1,18 10 55 5,23 10 85 1,43 11 
26 1,97 32 56 5,82 31 86 3,29 35 
27 3,81 54 57 6,94 34 87 5,91 42 
28 0,80 16 58 3,86 12 88 1,42 13 
29 6,79 54 59 10,47 52 89 7,77 50 
30 6,31 51 60 3,53 62 90 5,73 50 
         
      Medel 4,42  
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Tabell J 
 
Test 10: Färgskillnaden CIELAB ∆E - Bästa matchen 
 
Förklaring: 
 
Med fält 1 menas en jämförelse av kolumn 1 rad 1 och kolumn 2 rad 1 i färgkartan (Fig. 4.2) osv 
 
Tabellen innehåller även färgtäckning på papper före och efter GCR. 
 
Fält C M Y C’ M’ Y’ K’ CIELAB 

∆E 
1 10 20 20 0 14,78 14,94 12,28 0,55 
2 10 40 40 0 35,92 35,76 11,65 1,06 
3 10 80 80 0 78,30 77,47 10,57 1,96 
4 10 20 90 0 13,98 88,30 11,63 1,46 
5 10 30 60 0 25,12 57,00 11,69 1,39 
6 10 60 30 0 57,00 24,61 11,30 1,50 
7 10 90 20 0 87,85 12,32 10,75 1,11 
8 30 10 10 18,72 0 1,54 17,83 1,41 
9 30 50 50 0 36,28 35,97 34,01 2,25 
10 30 80 80 0 73,53 70,86 31,66 2,97 
11 30 10 90 19,99 0 87,83 14,97 0,41 
12 30 40 70 0 23,27 60,61 34,16 2,75 
13 30 70 40 0 60,36 21,46 32,98 1,41 
14 30 90 10 20,71 87,26 0 12,55 0,59 
15 60 20 20 49,26 0 6,68 26,72 1,73 
16 60 40 40 26,82 0 10,45 53,21 4,78 
17 60 90 90 0 77,78 71,45 61,69 6,74 
18 60 10 90 55,38 0 88,34 12,68 0,88 
19 60 40 70 27,17 0 52,79 51,87 6,00 
20 60 70 40 20,42 45,26 0 54,56 4,79 
21 60 90 10 54,63 87,17 0 12,28 0,96 
22 90 10 10 88,79 0 5,91 9,19 1,39 
23 90 40 40 83,51 0 21,61 38,76 1,38 
24 90 70 70 68,66 0 31,47 71,45 2,49 
25 90 10 70 88,96 0 68,03 10,14 1,85 
26 90 30 50 85,84 0 39,31 29,50 0,94 
27 90 50 30 80,25 0 0 47,97 3,53 
28 90 70 10 87,74 62,47 0 14,69 0,94 
29 90 50 100 81,14 0 96,83 53,17 3,39 
30 90 100 50 78,27 92,42 0 52,29 2,77 
31 20 10 20 5,87 0 12,13 18,87 2,52 
32 40 10 40 31,60 0 34,81 15,52 1,40 
33 80 10 80 77,99 0 78,27 11,11 1,65 
34 20 10 90 7,77 0 87,69 15,74 1,65 
35 30 10 60 19,52 0 56,05 16,01 1,48 
36 60 10 30 55,42 0 24,89 13,22 1,00 



 87

37 90 10 20 88,81 0 16,17 9,34 0,54 
38 10 30 10 0 25,50 4,11 12,13 0,52 
39 50 30 50 21,93 0 32,90 42,78 4,50 
40 80 30 80 72,02 0 73,31 33,40 1,65 
41 10 30 90 0 24,84 88,30 11,44 2,40 
42 40 30 70 2,63 0 57,34 44,49 3,44 
43 70 30 40 57,17 0 23,84 36,06 3,27 
44 90 30 10 87,13 11,14 0 19,13 1,47 
45 20 60 20 0 53,22 6,70 22,70 1,28 
46 40 60 40 0 42,08 14,13 44,72 3,70 
47 90 60 90 76,27 0 77,57 62,91 2,66 
48 10 60 90 0 57,14 88,31 10,87 1,91 
49 40 60 70 0 42,31 54,63 43,94 3,04 
50 70 60 40 38,32 22,05 0 57,52 5,63 
51 90 60 10 87,55 49,99 0 15,86 1,06 
52 10 90 10 0 87,73 1,64 10,80 2,50 
53 40 90 40 0 79,57 6,74 42,35 0,81 
54 70 90 70 0 65,18 13,73 72,61 6,78 
55 10 90 70 0 88,60 66,28 10,46 1,87 
56 30 90 50 0 83,58 30,41 31,67 2,30 
57 50 90 30 23,98 80,87 0 36,18 2,52 
58 70 90 10 65,87 87,11 0 12,20 3,21 
59 50 90 100 0 83,77 95,93 51,06 4,86 
60 100 90 50 95,28 59,72 0 59,18 4,26 
61 20 20 10 4,47 10,61 0 20,17 1,57 
62 40 40 10 29,73 32,28 0 17,65 1,72 
63 80 80 10 76,83 75,49 0 13,30 2,30 
64 20 90 10 9,34 87,27 0 12,65 2,66 
65 30 60 10 18,71 55,06 0 15,94 0,73 
66 60 30 10 53,11 18,74 0 18,18 1,15 
67 90 20 10 87,12 0 0 18,87 2,99 
68 10 10 30 0 3,94 25,69 12,41 0,99 
69 50 50 30 15,11 25,01 0 47,36 4,30 
70 80 80 30 67,82 64,19 0 38,73 1,03 
71 10 90 30 0 87,97 23,02 10,70 2,53 
72 40 70 30 2,27 55,52 0 42,63 1,79 
73 70 40 30 48,75 0 0 48,70 6,14 
74 90 10 30 88,84 0 26,46 9,50 1,42 
75 20 20 60 0 7,06 53,70 23,77 2,42 
76 40 40 60 0 13,78 43,23 45,80 4,20 
77 90 90 60 68,09 58,84 0 68,64 3,41 
78 10 90 60 0 88,41 55,38 10,53 2,42 
79 40 70 60 0 55,72 39,81 43,42 3,07 
80 70 40 60 48,86 0 41,22 48,13 5,12 
81 90 10 60 88,93 0 57,58 9,98 1,11 
82 10 10 90 0 3,07 88,30 11,82 3,64 
83 40 40 90 0 12,60 81,22 44,91 3,49 
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84 70 70 90 0 21,42 66,33 74,44 7,74 
85 10 70 90 0 67,82 88,31 10,68 1,56 
86 30 50 90 0 35,92 83,99 33,15 4,71 
87 50 30 90 23,04 0 82,74 40,47 3,23 
88 70 10 90 66,78 0 88,56 11,93 2,52 
89 50 100 90 0 96,53 76,14 50,53 3,91 
90 100 50 90 99,16 0 84,53 48,74 5,19 
       Medel 2,56 

 
Tabell K 
 
Test 6: Färgskillnaden CIELAB ∆E utan kompensering för punktförstoring 
 

Fält CIELAB 
∆E 

K [%] 
på 

papper 
Fält CIELAB 

∆E 

K [%] 
på 

papper 
Fält CIELAB 

∆E 

1 7,77 13 31 11,11 19 61 9,41 
2 6,05 12 32 8,04 16 62 8,31 
3 4,80 11 33 3,01 12 63 4,88 
4 5,32 12 34 9,17 17 64 2,59 
5 6,32 12 35 8,46 17 65 6,21 
6 4,58 11 36 5,93 14 66 8,68 
7 2,08 11 37 4,68 10 67 8,59 
8 11,62 18 38 7,30 12 68 8,50 
9 10,92 35 39 11,32 44 69 14,96 
10 7,38 32 40 5,15 35 70 6,47 
11 9,12 16 41 7,53 11 71 5,65 
12 10,29 36 42 12,29 46 72 16,18 
13 9,78 33 43 10,49 38 73 15,82 
14 3,77 12 44 7,77 23 74 3,77 
15 9,86 28 45 11,54 23 75 12,85 
16 15,93 56 46 16,49 46 76 14,72 
17 12,30 62 47 8,00 64 77 8,89 
18 5,19 13 48 6,74 11 78 8,92 
19 8,87 54 49 11,97 45 79 13,00 
20 13,80 56 50 14,54 61 80 12,52 
21 2,75 12 51 2,64 18 81 1,60 
22 3,62 11 52 2,14 11 82 5,22 
23 5,25 43 53 12,58 41 83 9,73 
24 6,68 75 54 14,75 72 84 9,66 
25 1,46 10 55 2,97 10 85 0,96 
26 3,84 32 56 8,12 31 86 7,50 
27 6,44 54 57 5,27 34 87 6,45 
28 2,02 16 58 2,91 12 88 1,62 
29 8,19 54 59 10,05 52 89 11,01 
30 7,94 51 60 6,87 62 90 7,19 
      Medel 7,95 
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Bilaga 5: Flexotryck 
 
Tabell A 
Coated, variant 1 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K) Svart (CMY) 
X 84,90 20,92 42,57 67,70 37,64 10,55 8,21 3,23 4,69 
Y 89,86 30,53 25,43 73,89 23,35 21,21 6,25 3,34 4,83 
Z 96,53 72,40 37,04 12,54 7,13 11,21 24,44 3,30 5,20 

 
Tabell B 
Coated, variant 2 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K)  Svart (CMY) 
X 83,70 19,09 41,34 66,35 35,84 8,02 8,95 4,18 3,94 
Y 88,50 27,88 24,95 72,59 22,67 17,80 7,78 4,31 4,86 
Z 97,15 70,21 31,77 11,99 5,80 8,51 30,66 4,07 4,48 

 
Tabell C 
Coated, variant 3 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K)  Svart (CMY) 
X 83,70 20,00 41,21 66,23 35,74 8,75 8,72 3,95 4,17 
Y 88,50 29,11 24,74 72,43 22,64 18,93 7,22 4,08 5,06 
Z 97,15 71,60 31,33 11,98 5,53 8,34 29,03 3,88 4,28 

 
Tabell D 
Coated, variant 4 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K)  Svart (CMY) 
X 83,70 19,57 41,19 66,20 35,58 8,28 8,74 3,79 4,03 
Y 88,50 28,67 24,75 72,39 22,49 18,35 7,19 3,91 4,69 
Z 97,15 71,28 31,32 11,59 5,43 8,04 29,04 3,73 4,00 

 
Tabell E 
G-Print 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K)  Svart (CMY) 
X 83,34 20,18 43,14 67,34 36,34 9,60 9,96 6,78 5,53 
Y 88,16 28,34 27,18 73,01 23,98 18,56 8,80 7,02 6,71 
Z 94,66 68,21 32,52 12,88 6,72 10,18 29,66 6,70 6,16 
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Tabell F 
White Liner 

 Papper Cyan Magenta Gul Röd Grön Blå Svart (K)  Svart (CMY) 
X 83,51 24,45 47,02 69,45 41,39 15,16 14,37 11,97 10,49 
Y 88,34 32,52 32,14 74,70 29,57 24,05 12,63 12,40 10,86 
Z 92,61 67,43 37,14 18,32 12,00 14,85 30,57 11,45 10,30 

 
 
 
 


