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SAMMANFATTNING

Syftet med att använda ett färghanteringssystem är att, så långt som är möjligt,
kunna styra hur färgerna återges i tryck. Systemet innehåller många olika delar som
påverkar resultatet.  Det är därför viktigt att ha så stor kunskap som möjligt för att
utnyttja systemet maximalt och uppnå bästa kvalitet.

CT har många olika kunder och de allra flesta är mycket noga med att färgerna ska
stämma. Det ställer höga krav på färghanteringssystemet och att det med jämna
mellanrum uppdateras för att stämma överens med förändringar som sker.

Denna rapport behandlar färghanteringssystemet för tryckpressar och dess ingående
parametrar. Den innehåller dels teoretisk bakgrund för att läsaren ska få en inblick i
och förstå hur alla delar av systemet fungerar. Genom att systemet sedan undersöks
kan det därefter analyseras. Rapporten innehåller även förslag på vad som kan
förändras för att optimera systemet. Slutligen tas även tankar kring framtiden upp
och slutsatser som dragits av detta arbete.

Några av de främsta delarna av färghanteringssystemet som undersökts är ICC-
profiler, konverteringsmetoder, gråbalans, punktförstoring och färgdifferens. Även
belysningen har undersökts för att se hur denna påverkar jämförelse mellan färger.

Åtgärder som rekommenderas för att bibehålla kvaliteten på eller förbättra
färghanteringssystemet är:

• Tillverkning av nya ICC-profiler med jämna mellanrum för att följa med i
förändringar som sker.

• Undersöka gråbalansen för att se till att någon färg inte tar överhand och ger
färgstick.

• Testa olika konverteringsmetoder på bilder som separeras. Vilken som passar
bäst beror på vilken sorts bild som separeras.

• Jämföra förprovtryck och tryck både visuellt och med färgdifferensmätvärden
för att uppnå färglikhet mellan dem.

• Införa fler sorters belysningar för att så långt som möjligt undvika
metamerism.



ABSTRACT

The purpose of using a Color Management System is to, as far as possible, be able to
control how the colors are reproduced in print. The system contains many different
parts that affect the result. It is therefore important to have as much knowledge as
possible to use the system to its maximum and gain the best quality.

CT has many clients and most of them are very strict about the correctness of the
colors. This sets very high demands on the Color Management System and that it is
updated with regular intervals to cope with the changes that occur.

This report treats the Color Management System for Printing Presses and its
parameters. It contains theoretical background to give the reader an insight and
understanding of how all parts of the system work. The system is investigated and it
is thereafter analyzed. The report also contains suggestions on what can be changed
to optimize the system, Finally thoughts about the future is brought up and also
conclusions made of this work.

Some of the foremost parts of the Color Management System that has been
investigated are ICC-profiles, conversion methods, grey balance, dot gain and color
difference. The illumination has also been examined to se how it affects the
comparison between colors.

Actions that are recommended to take to keep the quality or improve the Color
Management System are:

• Production of new ICC-profiles at regular intervals to cope with the changes
that appear.

• Investigate the grey balance to make sure that no color gets the upper hand
and result in a colorcast.

• Testing different conversion methods on the pictures that are separated.
Which one that suits best depends on what kind of picture it is.

• Compare proofs and the print both visually and with the color difference
values to obtain color likeness between the both.

• Introduce more kinds of illuminants to avoid metamerism as far as possible.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

För att kunna kontrollera kvaliteten och då speciellt färgerna hos en trycksak behövs
ett system som styr vad som händer med bilderna. Ett sådant system kallas för ett
färghanteringssystem. CT (Centraltryckeriet i Linköping AB) använder sig redan av
ett färghanteringssystem som fungerar bra. Det finns dock vissa delar som inte
fungerar optimalt och som de skulle vilja förbättra. På grund av detta har jag
undersökt deras färghanteringssystem och dess delar.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna rapport är att beskriva, undersöka och analysera
färghanteringssystemet för en offsettryckpress. Den ska ge en överblick över hela
färghanteringssystemet, vilka parametrar det innehåller och hur de fungerar och
påverkar systemet.
Frågor som ska besvaras är bland annat: Hur fungerar CT: s färghanteringssystem
idag? Vad kan förbättras? Vilka parametrar påverkar färgerna och hur kan de
förändras för att ge ett mer tillfredsställande resultat?

1.3 Avgränsningar

Rapporten baseras på ett examensarbete på 20 poäng, alltså 20 veckor, vilket givit
tid att undersöka de stora delarna av färghanteringssystemet. Om mer tid hade
funnits skulle det dock varit möjligt att mer ingående granska varje del av systemet
för att kunna förbättra och därefter utnyttja dessa optimalt.

1.4 Metod

Arbetet inleddes med litteraturstudier inom ämnet färghanteringssystem och dessa
har sedan fortsatt under hela arbetets gång. Undersökning av
färghanteringssystemet har delvis skett genom mätningar. Efter resultatet av dessa
har ändringar av olika delar gjorts och sedan mätts igen. Detta görs för att se hur
olika faktorer och parametrar påverkar det tryckta resultatet. Analys av resultat har
skett genom egna funderingar kring det som kommit fram men även genom
diskussioner med handledare, examinator och ytterligare litteraturstudier.

Jag har själv fått avgöra vad som ska undersökas, och i vilken ordning. På grund av
detta har en del undersökningar som från början inte gjorts i rätt ordning fått göras
om. Jag startade till exempel med att göra nya profiler innan gråbalansen testats.
Detta ledde till att jag efter inställning av gråbalans fick göra om profilerna så att de
blev anpassade efter denna. Det har dock inte bara varit negativt eftersom det givit
mig större förståelse för hela systemet och dess ingående delar.
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1.5 Diskussion kring källor

Det finns en hel del böcker att läsa inom ämnet färghantering, de flesta beskriver
dock bara teorin och går inte djupare in på hur det fungerar praktiskt. Många anger
att man ska undersöka och mäta delar av systemet utan att gå in på hur detta ska
göras praktiskt. Det är något som saknas och som det förhoppningsvis finns mer av i
framtiden. Kanske kan denna rapport ge en inblick i detta.

En bok som dock varit användbar och går in mer praktiskt på färghanteringssystem
är Understanding Color Management av Abhay Sharma [4]. Den är en läsvärd och
lättförståelig bok som varmt rekommenderas, bland annat till den som arbetar med
färghanteringssystem och vill ha mer information om hur det fungerar.

1.6 Typografiska konventioner

Typsnittet på brödtexten, alltså större delen av rapporten är Century Schoolbook.
Detta valdes för att göra texten enkel och lättläst och för att läsaren ska fokusera
mer på vad som är skrivet än utseendet.
Rubrikerna har typsnittet Arial, vilket valdes för att de skulle vara annorlunda än
brödtexten utan att för den del distinkt urskilja dem.
Även tabeller och figurer har typsnittet Arial. Detta för att skilja dem från
brödtexten men ändå inte blanda in för många olika typsnitt i rapporten vilket skulle
göra det för rörigt.

1.7 Struktur

Rapporten inleds med en teoretisk genomgång av färg och färghanteringssystem. Här
läggs grunden för den fortsatta rapporten och läsaren, som kanske inte har kunskap
inom detta ämne innan, ska efter läsning kunna tillgodogöra sig innehållet av
resterande del av rapporten. Sedan kommer en beskrivning av CT som företag och
dess färghanteringssystem. Därefter följer mätningar, resultat och analys av dessa.
Efter detta diskuteras om nya profiler och hur de justeras. Slutligen ges en kort
sammanfattning av de slutsatser som dragits av detta arbete och vad som i framtiden
kan förändras för att optimera färghanteringssystemet.
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2. FÄRG OCH MÄNNISKAN

2.1 Människans färgseende

Det synliga spektrumet för människan ligger mellan 385 och 705 Nm. Känsligheten i
vårt öga minskar dock snabbt över 650 Nm och vi är även mindre känsliga för
våglängder under 400 Nm.

Människan har ett trikromatiskt färgseende. Näthinnan i ögat innehåller tre
färgreceptorer som kallas för tappar och har olika känslighet i den spektrala
uppdelningen. Denna skillnad motsvarar de tre olika färgerna röd, grön och blå.
Våglängder mellan 400 och 500 Nm uppfattas som blå, mellan 500 och 600 Nm
uppfattas de som gröna och de mellan 600 och 700 Nm uppfattas som röda. Beroende
på sammansättningen av dessa våglängder uppfattar vi olika färger. Om ögat inte
tar emot några våglängder blir det svart och om lika mycket av alla våglängder
kommer in i ögat ser vi vitt.

2.2 Kolorimetri

Vetenskapen för mätning av färg kallas för kolorimetri. Människor upplever färg på
olika sätt och därför behövs någon standard att kunna ange färger i. Man vill kunna
specificera färger i numeriska termer.

År 1931 definierade CIE en standardobservatör (CIE Standard Observer) genom att
de satte upp vissa standardförutsättningar och under dessa utfördes färgexperiment
på ett antal människor [4]. Utifrån resultatet av dessa experiment skapades
standardobservatören som ett medel av de medverkandes upplevelser.

Experimentet gick ut på att tre ljuskällor skickar ljus mot en upphängd vit duk.
Dessa riktas så att de överlappar varandra, såsom den additiva färgrymden. Bredvid
detta på duken projiceras den färg som ska efterliknas och observatören ska försöka
matcha ljuskällornas överlappande projektion med målfärgen genom att ändra
intensitet hos de tre ljuskällorna.

Från de experiment som gjordes togs tristimulusvärdena X, Y och Z fram. De
definierar färg i CIEXYZ-rymden. CIEXYZ är en 3D linjär färgrymd som vanligtvis
projiceras till X+Y+Z=1 planet. X, Y och Z räknas fram med ekvationerna 2.4-2.6.
Efter projicering tas en 2D rymd fram som kallas för CIE kromaticitetsdiagram.
Koordinaterna i denna rymd kallas för dess kromaticitetskoordinater och är x och y.
De räknas fram med hjälp av ekvationerna:

Ekv. 2.1 & 2.2

x =
X

X +Y + Z
y =

Y

X +Y + Z

Oftast används då x, y och Y, där Y står för ljushet (brightness, luminance). Detta
visas i ett CIExy kromaticitetsdiagram, såsom figur 2.1 nedan.
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Figur 2.1: CIExy kromaticitetsdiagram

CIELAB och CIELUV utvecklades sedan ur CIEXYZ, de har en mer uniform
färgrymd och är därför mer användbara (mer information om dessa färgrymder finns
i avsnitt 3.6).

2.2.1 Tristimulusvärden

Människans trikromatiska färgseende kan beskrivas med tre känslighetskurvor, så
kallade tristimulusvärden. Med hjälp av dessa i kombination med ljusets egenskaper
och de färger som reflekteras av ljuset på ett objekt kan färgerna på detta objekt
anges exakt.
CIE-systemet som nämnts tidigare utgår från dessa egenskaper och kan beskrivas
som:

Ekv. 2.3

CIE = ljus� yta � tristimulus

CIE-värden kan anges i XYZ-värden, tre värden på grund av de tre
känslighetsfunktionerna (xyz).

Tristimulusvärdena anges i ekvationerna:

Ekv. 2.4

X = k S(�)
�= 380

780

� � R(�) � x(�)
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Ekv. 2.5

Y = k S(�)
�= 380

780

� � R(�) � y(�)

Ekv. 2.6

Z = k S(�)
�= 380

780

� � R(�) � z(�)

Här står R för den spektrala fördelningen hos belysningen, S är den spektrala
reflektansen hos objektet och x, y och z är känslighetsfunktioner. Konstanten k är en
normaliseringsfaktor som säger att när Y=100 så är objektet perfekt vitt.

Tristimuluskurvorna visas i figur 2.2 nedan.

Figur 2.2: Tristimuluskurvor.

2.3 Belysning

Ljus är vågor som beskrivs i längd av dessa vågor. Tillsammans med andra vågor
såsom röntgenstrålar, ultravioletta strålar, infraröda strålar, radar, mikrovågor och
tv-vågor bildar de ett elektromagnetiskt spektrum. Vågorna i detta spektrum kallas
för strålning. Människans öga uppfattar dock bara en liten del av detta spektrum och
det är det som kallas för ljus.

Ljus är alltså elektromagnetisk strålning som när det är rent ljus kan beskrivas i
våglängder. Naturligt ljus består av en blandning av rent ljus och vitt ljus. Det
innehåller lika mängd av alla synliga våglängder. Naturligt ljus kan beskrivas med
ett spektrum som anger hur mycket av respektive våglängd det innehåller, det kallas
för ljusets spektrala fördelning.
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När vi ser ett objekt ser vi ljuset som reflekteras från eller transmitteras genom det.
Färgerna på ett objekt påverkas alltså av belysningen. Detta måste tas hänsyn till
vid mätning av färg. Den spektrala fördelningen (andel ljus vid varje våglängd) hos
belysningen mäts, denna kan variera ganska mycket mellan olika ljuskällor. Det som
slutligen ses är resultatet av ljuskällans spektrala fördelning och den spektrala
reflektansen hos objektet.

Ljus anges oftast i dess färgtemperatur, denna mäts i Kelvin (K). I den grafiska
industrin används oftast belysning D50 som är en belysning med färgtemperaturen
5000 K. En annan vanligt använd belysning är D65, här är temperaturen 6500 K. Ju
högre temperatur en belysning har, desto kallare och blåare blir ljuset. Lägre
temperatur innebär därmed att belysningen ger ett gulare och varmare intryck.

2.3.1 Metamerism

Två objekt med olika spektrala reflektanser kan se likadana ut under en speciell
belysning medan de kan se ut som olika färger under annan belysning. Dessa färger
kallas då för ett metameriskt par. För att vara säker på att två färger ser likadana ut
under olika belysning måste de ha exakt samma spektrum. För att de ska få detta
måste de tryckas med samma färg och på samma substrat (ex. samma sorts papper).
Om belysningen ändras skulle varje färg ändras (till exempel se varmare ut), dock
skulle båda färgerna ändras lika mycket och därmed fortfarande efterlikna varandra.

Metamerism är ett stort problem inom den grafiska branschen. För att undvika
problem med att kunder ser skillnad på färger mellan tryck och förprovtryck medan
tryckeriet inte gör det kan man ange under vilken belysning de har granskats.
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3. FÄRGSYSTEM

3.1 Additiva och subtraktiva färgsystem

Två sätt att få fram färger på är genom att kombinera ljuskällor med olika färger
eller genom att fysiskt blanda tryckfärger, dessa metoder kallas för additiv
respektive subtraktiv färgblandning.

3.1.1 Additiva färgsystem

Vid additiva färgsystem bildas nya färger genom att ljus med olika grundfärger
kombineras. Här behövs ingen extra ljuskälla eftersom färgerna fungerar som detta.
RGB är en additiv färgblandning, här blandas de tre färgerna röd, grön och blå till
andra färger. Om alla tre ljuskällorna, med de tre grundfärgerna, lyser lika starkt
bildas vitt. Om istället alla är släckta blir det svart. Den här sortens färgsystem
används bland annat i bildskärmar, TV-apparater och projektorer.

I figur 3.1 nedan visas hur ljuskällorna tillsammans bildar färger.

Figur 3.1: Additivt färgsystem – RGB

3.1.2 Subtraktiva färgsystem

Färgsystem som är subtraktiva används vid tryck av färger. Genom blandning av tre
tryckfärger, vanligtvis cyan, magenta och gul (CMY), bildas andra färger. För att få
vitt tas alla färger bort, subtraheras (därav namnet). Alla tre färgerna på varandra
ska tillsammans ge svart, det fungerar dock bara i teorin. I praktiken bildar dessa
färger mörkbrunt. På grund av detta används oftast en färg till vid tryckning; svart
(K) och färgsystemet kallas därmed för CMYK.

Nedan visas i figur 3.2 hur tryckfärger blandas och nya färger bildas.
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Figur 3.2: Subtraktivt färgsystem – CMYK

3.2 RGB

RGB är en additiv färgblandning. Färger bildas genom att tre ljuskällor skickar ut
varsin grundfärg: röd, grön och blå. Den benämns som additiv på grund av att dessa
tre färger sedan kombineras på olika sätt för att skapa andra färger. När alla tre
färgerna blandas med samma styrka bildas vitt. När skärmen är avstängd (RGB
används bland annat för visning på bildskärm) blir det svart.

Figur 3.3 visar vilka RGB-färger som tillsammans bildar nya färger.

Figur 3.3: Kub för hur färgerna blandas vid färgsystemet RGB

RGB är inte lämpligt att använda i tryck. Detta på grund av att de tre färgerna
tillsammans ska bilda vitt men vid tryckning (fysisk blandning) blir det mörkbrunt.
Färgerna i en bild kommer därmed att bli helt annorlunda än vad originalet på
skärmen visar.

RGB är en enhetsberoende färgrymd, vilket leder till att ett specifikt RGB-värde kan
se olika ut beroende på vilken enhet bilden visas på.
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3.3 CMYK

CMYK är en subtraktiv färgblandning. Från början finns en svart yta som sedan
belyses. Genom att någon eller några av de tre grundfärgerna cyan (C), magenta (M)
och gul (Y) subtraheras, med olika styrka, bildas färger. Om alla färger försvinner
blir vitt kvar.

Figur 3.4 nedan visar hur CMYK-färger bildar nya färger.

Figur 3.4: Kub för hur färgerna i CMYK blandas för att bilda andra färger.

Den subtraktiva färgrymden används vid tryck i tryckpress eller utskrift på en
färgskrivare och är baserad på papprets vita färg. CMYK bygger på ljusets reflektion
i olika ytor. Det infallande ljuset innehåller alla kulörer och beroende på ytans
egenskaper reflekteras vissa kulörer tillbaka och resten absorberas. De kulörer som
reflekteras bildar färgen vi ser. Även CMYK är enhetsberoende vilket innebär att
resultatet skiftar beroende på vilket substrat (exempelvis olika sorters papper)
färgerna trycks på.

3.4 NCS

NCS utläses Natural Color System och är ett svenskt kulörsystem. Det bygger på hur
människan uppfattar färg och inte på fysikaliska mätvärden. Systemet används
mycket inom inrednings-, arkitektur- och textilbranschen.

I detta system utgår man från sex elementarfärger: vitt (W), svart (S), gult (Y), rött
(R), blått (B) och grönt (G), som visar i figur 3.5. Alla andra färger kan beskrivas
utifrån dessa färger.

Figur 3.5: De sex elementarfärgerna i färgsystemet NCS.

Varje färg får en egen kulörbeteckning. Ett exempel på detta är S2030-Y90R. 2030
står för nyansen, graden av släktskap med svart S och maximalkulören C. Här har
den nyansen 20 % svarthet och 30 % kulörthet. Y90R anger vilket förhållande i
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procent som finns mellan två kulörta elementarfärger, här är det gul med 90 %
rödhet. Bokstaven S som står innan hela beteckningen står för att NCS färgprovet är
från Second Edition (ED. 2). Om man endast har rent grå färger saknas kulörton och
endast nyansbeteckningen följt av – N (neutral) finns med. 0500-N är vit och 9000-N
är svart, allt däremellan är grå nyanser.

Figurerna nedan visar färgrymden NCS.

Figur 3.6: Bilder över färgrymden NCS.

3.5 NMI

NMI står för nyans, mättnad, intensitet. Vanligare använda namn på detta system
är kanske HSV (hue, saturation, value), HLS (hue, luminance, saturation) eller HSB
(hue, saturation, brightness), vilka är de engelska motsvarigheterna.

NMI kan liknas vid ögats sätt att uppfatta kulörer. Systemet bygger på att alla
spektrumets kulörer placeras i en cylindermodell. Var varje kulör placeras beror på
dess tre olika parametrar. Intensiteten anges efter centrumaxeln. Mättnaden beror
på avståndet ut från centrum och nyansen sätts utefter omkretsen.

NMI används när man arbetar med kulörer i datorn. HSV och HLS är
transformationer av RGB och används i datorgrafik. De är designade för att vara mer
intuitiva att använda än just RGB.

3.6 CIE

CIE är skapad av internationella belysningskommissionen (Commission
Internationale d’Eclairage). På 1930-talet gjordes undersökningar med människor för
att se hur vi uppfattar färger. Utifrån dessa försök skapades en standardobservatör
(Standard Observer) som var ett medel av kulöruppfattningen hos de som var med i
undersökningen. Kommissionen kom fram till att människans kulörseende går att
beskriva med tristimulusvärden, tre känslighetsvärden. För att få fram de olika
kulörerna kombineras dessa värden med ljusets egenskaper och de kulörer den
belysta ytan kan reflektera i ljuset.
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3.6.1 CIEXYZ

Denna färgrymd är apparatoberoende. Färgspektrumet analyseras med
tristimulusfilter som karakteriserar känsligheten av receptorer i det mänskliga ögat
(Standard Observer). De uppmätta värdena X och Y motsvarar andelen av korta och
långa våglängdsfilter.

3.6.2 CIELAB

Även CIELAB är apparatoberoende. Den tar hänsyn till att det mänskliga ögat är
logaritmiskt, vilket innebär att förflyttning i rymden med visst värde motsvarar
samma kulörmässiga förflyttning oavsett var i rymden den görs. Eftersom CIEXYZ
är icke-uniform kan en liten ändring på ett ställe i färgrymden ge en obetydlig
förändring i färgskift. Samma ändring (i storlek) på ett annat ställe i färgrymden kan
dock ge betydligt större konsekvenser. CIELAB är dock uniform och har därmed inte
detta problem.

Denna färgrymd, som visas i figur 3.7, består av tre axlar. L* anger ljusheten från
svart (0) till vitt (100). a*-axeln innehåller färger mellan grönt och rött och b*-axeln
mellan blått och gult. När både a* och b* är noll bildas bara gråtoner.

Figur 3.7: Färgrymden CIELAB.

L*-, a*- och b*-värdena i CIELAB räknas fram med formlerna:
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g(t) = 903.3 � t
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��
 om t < 0.008856

3.6.3 CIELUV

CIELUV är även den enhetsoberoende och liknar till stor del CIELAB med en mer
uniform färgrymd. Denna färgrymd används oftast vid visning på monitorer och
projektorer.

Ekv. 3.4
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där

u'= 4 �
X

X +15 �Y + 3 � Z

v'= 9 �
Y

X +15 �Y + 3 � Z

3.7 PMS

Pantone Matching System är ett system som innehåller 9 grundfärger som kan
blandas till någon av flera hundra PMS-nyanser. Varje kulör får sin egen siffra i ett
siffersystem.

PMS, eller Pantonefärger som de ofta kallas, används främst för dekorfärger i tryck.
Det ger större möjlighet att visa mättade kulörer eftersom varje kulör har sin egen
pigmentblandning. På grund av detta har PMS större kulörrymd än CMYK eftersom
man för att få vissa färger i CMYK måste använda rasterton. Att kulörrymden är
större vid PMS måste man tänka på när man ska separera till CMYK, det går alltså
inte få fram alla de färger som finns i PMS.

Vid tryck av PMS-färger finns valet att antingen använda ett färgverk till en
Pantonefärg eller separera bilden så att Pantonefärgen istället trycks med CMYK.
Om det på ett ark ska tryckas många olika PMS-färger räcker inte färgverken till och
det är då smidigare att CMYK-separera färgerna. Dock ska man tänka på att
separationen inte kommer att se exakt likadan ut som PMS-färgen skulle göra. På
grund av detta finns färgkartor som visar PMS-färgen mot hur den kan se ut vid
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CMYK-separation. Denna färgkarta kan heta ”Pantone solid to process guide coated
EURO”. Denna sort gäller för bestrukna papper och med den europeiska standarden i
tryckprocessen. Det finns även färgkartor för till exempel matt papper och för
standarden som finns i Asien och USA. Vid jämförelse av färger gäller det att först se
till att ha rätt färgkarta. Standarden i Europa ser inte likadan ut som den i USA. På
grund av att olika tryckprocesser och tryckfärger används ser förhållandet mellan
CMYK-färgerna olika ut vid separation. Skulle fel färgkarta väljas kanske det inte
alls ser rätt ut. Man måste även tänka på att det finns många faktorer som påverkar
hur resultatet blir. De olika färgerna (cyan, magenta, gul och svart) kan skifta något
i färgton mellan olika leverantörer. Hur färgerna sedan blir beror även på vilka
densiteter som trycks med, hur stor punktförstoringen är och vilken gråbalans som
används. I varje färgkarta står det vilka parametrarna varit vid tryck av färgkartan.
Om så bra färglikhet som möjligt vill uppnås ska även likhet i dessa parametrar
eftersträvas.
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4. FÄRGHANTERINGSSYSTEM

När något ska tryckas går det igenom många olika enheter. Dessa enheter hanterar
färg på olika sätt, speciellt om de är tillverkade av olika företag.  För att kunna styra
hur färgen i slutändan ska bli behövs därför ett färghanteringssystem.

ICC står för International Color Consortium. De specificerar vissa ramar och format
för hur färghanteringssystem och deras profiler ska fungera. Detta för att de som
arbetar med färghantering vill ha kompabilitet mellan olika applikationer och
system.

År 1992 bildades ICC vid ett FOGRA-möte (German graphic technology research
association) i München, Tyskland. De åtta företag som var med och grundade ICC
var Adobe, Agfa, Apple, Kodak, Microsoft, Silicon Graphics, Sun och Taligent.

4.1 CMS

ICC CMS (Color Management System) som färghanteringssystemet kallas består av
tre delar: PCS (Profile Connection Space), CMM (Color Management Module) och
ICC-profiler för olika apparater i produktionen.

Alla apparater behandlar färg olika och CMS är ett verktyg för att behandla färg
konsistent genom hela processen. Det tar hand om kommunikationen mellan olika
färgenheter genom att tolka varje apparats profil och transformera färgrymder till
och från den enhetsoberoende färgrymden (PCS).  På detta sätt kopplar det samman
ICC-profilen och CMM (kulörhanteringsmodulen).

De funktioner som används, CMF (Color Management Functions), kan utföras på
olika enheter i bildprocessen. Det kan till exempel vara i själva apparaterna, i
applikationerna eller i operativsystemet.

Svårigheten med CMS är att det kan vara stor skillnad i färgomfång mellan olika
enheter vilket komplicerar möjligheten att överföra korrekt färginformation från ett
medium till ett annat.

4.2 PCS

PCS är en apparatoberoende färgrymd. Den representeras av antingen CIEXYZ med
D50 vitpunkt eller CIELAB med D50 vitpunkt. Varje profil måste baseras på en av
dessa och varje CMM måste stödja båda dessa.

PCS skapas när kalibreringen, karaktäriseringen och andra transformer för
apparaten är färdiga.

Den apparatoberoende färgrymden minskar antalet kopplingar mellan olika enheter
genom att alla enheter kopplas till denna. Detta visas i figur 4.1 nedan.
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Figur 4.1: Figuren till vänster visar enheter i ett färgsystem kopplade utan den enhetsoberoende
färgrymden, PCS. Till höger visas ett system där PCS ingår.

4.3 CMM

CMM är kulörhanteringsmodulen. Det är denna som med hjälp av profilens värden
beräknar konverteringar i kulörer som ska göras mellan de olika apparaterna.  De
flesta leverantörerna har nu sin egen kulörhanteringsmodul (ex. Apple ColorSync,
Agfa ColorTune).

Det finns ingen bestämd regel för hur kulörhanteringsmodulen ska utföra
konverteringen mellan färgrymder. Det finns dock vissa grundregler som måste
följas. Alla neutrala (grå) toner ska behållas, kontrasten ska vara så stor som möjligt
efter konvertering, alla kulörer ska efter konvertering ligga inom enhetens
kulörrymd. För att kunna konvertera kulörerna så att de efter konverteringen ligger
inom den nya kulörrymden finns fyra olika konverteringsmetoder
kulörhanteringsmodulerna kan använda sig av. Dessa är perceptuell-, relativ-,
absolut- och mättnadskonvertering (beskrivs i avsnitt 5.3).

4.4 ICC-profil

En ICC-profil är en fil som beskriver färgegenskaperna hos en enhet/apparat. Sådana
profiler kan skapas för diverse enheter såsom skrivare, tryckpress, datorskärm,
scanner och digitalkamera. Profilen används till att omvandla data så att det
fungerar på den enhet den är avsedd för.

Profilen innehåller en textbeskrivning för apparaten och numeriska data (i matriser
och tabeller).  Denna information används sedan av färghanteringsmodulen (CMM)
för att konvertera mellan apparatfärgerna och den enhetsoberoende färgrymden
(PCS).

Alla profiler är uppbyggda ungefär på samma sätt vilket gör det möjligt för olika
applikationer och system, även från olika tillverkare, att öppna och behandla
profilen.

Profilen består av två delar, en header och diverse taggar. Figur 4.2 visar ett fönster
från ett profilprogram, här finns både header och taggar med.
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Figur 4.2: Fönster som visar innehållet i en ICC-profil. Här visas vilka parametrar som är inställda.

4.4.1 Header

Överst i profilen finns en header som beskriver apparaten (enheten). Headern
innehåller alltid samma antal objekt. Den anger bland annat vilken enhet profilen är
till för, vilken kulörhanteringsmodul (CMM), enhetsoberoende färgrymd (PCS) och
konverteringsmetod som används.

Headern innehåller en post som kallas för flaggor. Den står för vilken storlek och
kvalitet det är på profilen och anges i text eller en siffra. Om kvaliteten anges i en
siffra finns 0, 1 och 2 att välja mellan [4]. 0 står för normal kvalitet, 1 för draft
(utkast) och 2 för bäst kvalitet. För att uppnå bäst resultatet bör det alltså stå en 2:a.
När normal eller draft-kvalitet används tar det kortast tid att genomföra men det ger
även sämst resultat i exakthet. Här skapas en ny LUT med de delar av de befintliga
LUT som behöver användas, endast en LUT används alltså. Draft-kvalitet kan vara
bra att använda om man ändrar i profilen och vill att det snabbt ska ändras på
skärmen, den fungerar alltså bra medan man editerar en bild. När den slutgiltiga
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bilden ska sparas är det dock mer fördelaktigt att använda den bästa kvaliteten. En
profil som är inställd på bästa kvalitet ger bäst resultat men tar längst tid att
genomföra. Här skapas ingen ny sammansatt LUT utan alla LUT som finns används.

En annan post som anges är PCS-lyskropp (PCS Illuminant). Här anges vilken som
är referensljuskällan. D50 är vanligast och anges i XYZ-värdena 0.9642, 1.000 och
0.8249 [4].

4.4.2 Taggar

Efter headern följer taggar (taggtabell) som innehåller arbetsdata. Hur många taggar
som finns varierar. Det beror på vilken enhet profilen är till för och vilken tillverkare
applikationen där profilen gjorts i har.

Taggarna indelas i tre kategorier: ICC obligatoriska taggar (ICC required tags), ICC
valfria taggar (ICC optional tags) och privata taggar (private tags) [4].

De obligatoriska taggarna är specificerade i ICC-standarden och måste finnas med
för att profilen ska vara giltig. Här finns den information som behövs för att
kulörhanteringsmodulen (CMM) ska kunna omvandla färger.
När det gäller de valfria taggarna kan tillverkaren själv välja vilka av dem som ska
finnas med. Eftersom de är valfria kan alla program öppna profilen oavsett om någon
eller några av dem är inkluderade. Ett exempel på en valfri tagg är en
belysningstagg som använder D65 som belysning istället för D50.
Privata taggar är sådana som bara fungerar i tillverkarens egna applikationer och
som där kan förbättra resultatet från profilen.

4.4.3 Uppbyggnad och interpolation

Trots att det finns många specifikationer för hur en profil ska vara uppbyggd ser alla
profiler inte likadana ut. Det finns inte några helt exakta ICC-specifikationer, vilket
leder till att en ICC-profil som används på en enhet och ger den eftersökta färgen
kanske inte ger samma färg på en annan enhet, trots att den ska fungera för denna
också. Det kan bero på att den till exempel använder en annan färghanteringsmodul,
vilket innebär att den använder en annan motor till att konvertera färgerna.

Det finns två olika modeller för hur ICC-profilerna är uppbyggda. De kallas för
Shaper/Matrix Model och Shaper/Multi-Functional-Table (MFT).

Shaper/Matrix Model

Denna modell används främst vid RGB och gråskale-input men även för
displayprofiler och är oftast väldigt enkel och liten.

I figur 4.3 nedan beskrivs hur Shaper/Matrix Model fungerar.
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Figur 4.3: Shaper/Matrix Model

Shaper/Multi-Functional-Table (MFT)

Denna är den vanligast använda modellen och då speciellt vid komplexa RGB och
CMYK input. Här utnyttjas de look-up-tables (LUT) som tidigare nämnts. PCS, den
enhetsoberoende färgrymden, CIEXYZ-transformeras först genom en 3x3 matris till
1D LUT: s. Sedan linjäriseras färgvärdena av dessa 1D LUT: s och går igenom en 3D
interpolationstabell. Där utläses motsvarande output apparatfärg i tabellen eller
interpoleras fram utifrån värden i denna. Outputvärdena transformeras till sist av
1D LUT: s till slutliga färgvärden.

Som figur 4,4 nedan visar är Shaper MFT mer komplex än Shaper/Matrix.

Figur 4.4: Shaper/Multi-Functional-Table (MFT)

I varje ICC-profil finns alltså en look-up-table (LUT) som gör det möjligt att få fram
de nya värdena. Olika konverteringsmetoder har olika LUT: s. En LUT används
därmed för att konvertera pixelvärden.

När man skapar en profil får man ofta, som tidigare nämnts, välja vilken
storlek/kvalitet filen ska ha. Om bästa kvalitet väljs innebär det att fler värden
lagras i profilens LUT. Fler värden i tabellen innebär att när värden som inte finns
med behöver interpoleras fram görs de det med mindre avstånd till det riktiga
värdet. Detta leder till att det interpolerade värdet blir mer korrekt. Ett exempel på
detta är om man vill ha värdet 23 som L-värde. Om det är 10 steg mellan varje värde
interpoleras det fram från 20 till 30 och resultatet blir därmed 25. Om det istället är
5 steg mellan varje värde i tabellen blir resultatet 22.5 (20 till 25). Det blir därmed
närmare det värde som eftersträvas.

Det finns flera olika sorters interpolation vilka kan baseras på linjär interpolation,
2:a grads polynom eller 3:e grads polynom. Den linjära bygger på att man drar en
linje mellan två kända värden och lägger till en punkt på denna linje. 2:a respektive
3:e grads polynom är kvadratisk respektive kubisk interpolation.
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De vanligaste typerna av interpolation är närmaste granne (nearest neighbour),
bilinjär interpolation (bilinear interpolation) och bikubisk interpolation (bicubic
interpolation).

Närmaste granne

Här sker ingen egentlig interpolation. Det närmaste sampelvärdet väljs och
dupliceras. Denna metod är enkel att beräkna och kräver inte mycket datorkapacitet
men resultatet kan bli en bild som ser mycket kantig ut.

Bilinjär interpolation

Denna metod använder de fyra närmaste grannarna hos en punkt. Utifrån dessa
punkter interpoleras en ny punkt fram.

Bikubisk interpolation

Bikubisk interpolation är komplicerad och beräkningskrävande men ger oftast bäst
resultat. Den använder fler omkringliggande punkter att interpolera från än tidigare
metoder. På detta sätt får den fram en säkrare estimering av värdet hos punkten.
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5. FÄRGHANTERING

5.1 Färgomfång

Varje enhet i färghanteringssystemet har olika omfång av färger de kan hantera och
producera, det kallas för dess färgomfång (Color Gamut). Färgomfånget beror av
omständigheterna vid betraktandet såsom vitpunkten hos belysningen, omgivningen
och adaptionsförmågan hos betraktaren.

På grund av att olika enheter har olika färgomfång kan de inte alltid återge samma
färger. Vid omvandling från RGB, som används på datorskärmen, till CMYK, som
används i tryck, minskar färgomfånget. Det leder till att de färger som kan ses på
skärmen sedan inte säkert går att återge i tryck.

5.2 Tonkomprimering och gamma

När en bild ska återges i tryck måste man tänka på att tryckfärg på papper inte kan
återge lika stort tonomfång som originalbilden har. Tonomfånget måste då
komprimeras. När tonomfånget minskar kan det leda till att mindre tonsteg kan
försvinna och vissa tonskiftningar kommer då inte att ses i trycket. När tonomfånget
komprimeras ska det försöka anpassas efter vilken sorts bild som ska läsas in. De
delar av olika sorters bilder (ljusa, mellanton eller mörka) där detaljerna finns måste
prioriteras och försöka återges så bra som möjligt.

Gammakurvan är en tonkurva som styr hur komprimeringen görs. Om kurvan är
linjär påverkar den inte tonvärden överhuvudtaget. Olika lutningar på den påverkar
på olika sätt. 1.8 är ett gammavärde som kan användas som standard eftersom det
motsvarar hur vi människor uppfattar toner. Det värdet passar bäst för
mellantonsbilder. Sedan gäller att ju mörkare bild desto högre gammavärde och
ljusare bilder blir alltså bäst med ett lågt gammavärde.

När en färgskärm kalibreras ställs gammavärdet in. Standarden för Mac-skärmar är
1.8 medan skärmen på en PC brukar ha ett värde på 2.2 [4]. Figur 5.1 nedan visar en
gammakurva där gamma ligger nära 1.8, såsom den är för Mac-skärmen.

Figur 5.1: Gammakurva där gamma har ett värde på cirka 1.8.
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5.3 Färgseparation och konverteringsmetoder

För att kunna skriva ut eller trycka en bild måste den först konverteras till CMYK
från det RGB-läge den är i, detta kallas för att göra en separation. Separationerna
utförs med hjälp av algoritmer som räknar ut hur färgerna ska ligga i den nya
färgrymden. Att färgerna behöver räknas om beror som tidigare nämnts på att den
nya färgrymden har ett annat färgomfång. Det leder till att vissa färger inte kan
återges och därmed måste omvandlas till färger som kan det.

Det finns två olika sorters algoritmer, de är:
• Gamut clipping: Ändrar bara färger utanför färgomfånget, de som inte kan

reproduceras inom det nya färgomfånget. Färger som kan återges, som ligger
inom det nya färgomfånget har kvar sina tidigare värden.

• Gamut compression: Ändrar alla färger så att de hamnar innanför det nya
färgomfånget. Den krymper därmed hela omfånget, alla färger ändras lika
mycket. Det leder till att det blir samma fel överallt, vilket ofta gör att det blir
svårare att upptäcka det.

När färgerna i källfärgrymden ligger utanför målfärgrymden måste de med hjälp av
algoritmerna mappas in i den nya färgrymden. Det finns fyra olika metoder som gör
detta på olika sätt. Vissa kriterier måste uppfyllas av alla dessa [9].
De ska:
• Bevara de grå färgerna i bilden och få så stor ljuskontrast som möjligt.
• Så få färger som möjligt ska hamna utanför målfärgrymden.
• Minimera förändringar i nyans (hue).
• Behålla eller öka mättnaden.

Det finns fyra olika sätt för kulörhanteringsmodulen att utföra separationen när den
använder sig av ICC-profiler. De kallas för perceptuell, absolut, relativ och
mättnadskonvertering och passar olika bra beroende på vad för slags bild som ska
tryckas. Metoderna implementeras med hjälp av olika tabeller. Alla outputprofiler
måste ha sex taggar som styr vilken tabell (LUT, look-up-table) som ska användas,
dessa anges i tabell 5.1 [4].

Enhet � PCS PCS � Enhet
Perceptuell AtoB0 BtoA0

Relativ AtoB1 BtoA1
Mättnad AtoB2 BtoA2

Tabell 5.1: Tabell över de tabeller som styr vilka LUT som ska användas för respektive
konverteringsmetod.

Det finns ingen speciell LUT för absolut konvertering, då används istället data från
tabellen för relativ konvertering.

5.3.1 Perceptuell konvertering

Den här separationen bibehåller det relativa avståndet, �E, mellan kulörer både
innanför och utanför kulörrymden. Algoritmen som används är en gamut
compression-algoritm. Denna metod passar bra vid separation av fotografiska bilder
eftersom vårt öga är känsligare för skillnader mellan kulörer än specifika kulörer i
sig. På grund av att man krymper hela färgomfånget är det inte säkert att färgerna
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blir likadana som i originalet. När man tittar på ett fotografi i till exempel en tidning
jämför man dock inte med originalet och det är därför oftast inte något problem.

Den perceptuella konverteringsmetoden behåller gråbalansen i bilden.

5.3.2 Absolut konvertering

Denna konvertering används oftast när man vill simulera tryck i ett förprovtryck.
Kulörerna inne i färgrymden behåller sina värden medan de utanför flyttas in till
närmaste punkt innanför den nya kulörrymden. Det kan orsaka blockeffekter och
detaljer kan förloras eftersom färger som tidigare låg utanför kan få samma nyans
som de innanför, skillnaden i nyanser förloras alltså. Speciellt mycket märks det om
många detaljer finns i detta gränsland.

Denna metod används då kulöröverensstämmelse är viktigare än nyansskillnad. Vid
metoden används gamut clipping-algoritmer.

Absolut konvertering bibehåller vitpunkten från bilden vid mappning på det nya
mediumet (ex. pappret). Detta innebär att om bildens vita är gulaktig kommer den
även att vara det på pappret. Metoden lägger färg i de delar av pappret som ska vara
vitt eftersom det vitaste på originalet var gultonat.

5.3.3 Relativ konvertering

Vid relativ konvertering flyttas de färger som ligger utanför den nya färgrymden in.
Det relativa avståndet, �E, ändras dock inte mellan de färger man flyttar in.
Kulörerna som ligger innanför färgrymden behåller sina gamla värden. Detta kan
leda till att två kulörer som tidigare var olika kan få samma värde. Här liksom vid
absolut konvertering används gamut clipping-algoritmer.

Vitpunkten hos aktuella mediumet mappas till referensmediumet. Metoden passar
bra att använda när färgrymden redan innan har mappats till ett medium med
mindre färgomfång än referensen, vilket innebär att den då inte behöver
komprimeras mer. Vitpunkten i bilden antar i och med detta det nya mediumets (ex.
papprets) vitpunkt. Detta görs för att man vid observation av bilden uppfattar det
vitaste som vitt. Jämförs dock bilderna kan det ge stor skillnad. Om färgen på
pappret som bilden ska tryckas på har samma vithet som originalets vitaste del ger
inte absolut konvertering och relativ konvertering någon skillnad.

5.3.4 Mättnadskonvertering

Denna metod leder till att mättnaden bevaras så mycket som möjligt. Det relativa
värdet, �E, ändras men mättnadsvärdena bibehålls. Metoden passar bra att använda
vid objektbaserade bilder som till exempel diagram.

5.4 Arbetsfärgrymd

Arbetsfärgrymder är något som bara finns i Adobe applikationer. Denna färgrymd är
kopplad till den enhetsoberoende färgrymden via en profil precis som andra enheter
är och kan användas när man arbetar med bilder i Photoshop.
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När en ny bild skapas eller när en bild inte har någon profil används
arbetsfärgrymden. Den kan även användas på bilder som har profil och de
transformeras då från denna till arbetsfärgrymden. Om en arbetsfärgrymd används
på rätt sätt kan den minimera antalet omvandlingar mellan färgrymder genom att
bilden stannar i arbetsfärgrymden tills den ska skrivas ut. Därmed kan bildens
färgkorrekthet till större del behållas. Oftast leder det dock till fler konverteringar på
grund av att den måste konverteras från inprofilen till arbetsfärgrymden och sedan
vidare. Väljs en arbetsfärgrymd som inte passar bildens färgomfång kan denna
försämra färgkorrektheten istället för att bibehålla den korrekta.

Arbetsfärgrymderna passar olika bra för olika ändamål, det finns ingen som passar
för allt man kan tänkas vilja göra. Om man vet vad bilden ska användas till kan en
renderad färgrymd, som är anpassad för bildens användningsområde, användas.

Adobe RGB 98 är Adobe Photoshops arbetsfärgrymd. Den är enhetsoberoende för att
den ska gå att arbeta med på olika enheter (t.ex. olika bildskärmar) och ändå se
likadan ut. Adobe RGB 98 bygger på SMPTE-240M standarden och gjordes för att ge
ett större färgomfång. Nackdelen med denna arbetsfärgrymd är att den innehåller
många färger som inte kan tryckas med typiska CMYK tryckpressar.
Adobe RGB 98 har vitpunkten D65 och är en renderad färgrymd.

Figur 5.2: Jämförelse mellan färgomfånget hos Adobe RGB 98 (röd) mot ColorMatch RGB (gul)

I figur 5.2 ovan jämförs Adobe RGB 98 färgrymdens färgomfång mot färgomfånget
hos ColorMatch RGB. Som bilden visar har Adobe RGB ett avsevärt större
färgomfång än ColorMatch RGB och används oftare när bilden ska tryckas med hög
kvalitet medan ColorMatch ofta används vid tidningstryck.

För att en profil ska kunna användas som arbetsfärgrymd måste den vara
dubbelriktad (bidirectional), det måste alltså gå att transformera både till och från
denna färgrymd.



24

5.5 Rastrering

Fotografier består av många olika färger med steglösa tonövergångar. Eftersom
tryckpressar och de flesta skrivare bara kan hantera några få färger måste
kontinuerliga bilder transformeras till binära innan de trycks eller skrivs ut. När
detta görs kallas det att bilden rastreras. På latin betyder rastrering dela upp. Vid
rastrering av en gråtonsbild delas den upp i små områden och trycks sedan som
svarta och vita punkter och med hjälp av dessa simuleras gråtoner. Hur bra bildens
kvalitet blir efter rastrering beror på vilken rastreringsteknik som används.
Rastreringsteknikerna delas upp i två huvudkategorier: AM (amplitudmodulerad,
kallas även konventionellt eller traditionellt raster) och FM (frekvensmodulerat,
kallas även stokastiskt raster).

5.5.1 AM- och FM-rastrering

När en bild rastreras görs den kontinuerliga bilden om till en binär bild som byggs
upp av celler med punkter i. Storleken på punkterna och deras placering avgör hur
bilden kommer att se ut.

AM-rastrering (traditionell) innebär att storleken på punkterna varierar medan
avståndet mellan dem är konstant. Varje rastreringscell innehåller en punkt som blir
större när tonvärdet blir mörkare och mindre när det blir ljusare.

FM-rastrering (stokastisk) är motsatsen till AM. Här är storleken på punkterna
konstant medan deras avstånd till varandra varierar. Antalet punkter (eller
mikropunkter) i rastreringscellen ökar när tonvärdet blir mörkare och minskar när
det blir ljusare.

AM-rastrering ger bättre resultat där gråvärdena i originalbilden varierar långsamt,
den rastrerade bilden blir då mer homogen. Punktförstoring påverkar även AM
mindre än FM.
FM-rastrering ger däremot bättre resultat i mer detaljerade delar av bilden.

Exempel på en rastreringsmetod som använder sig av AM-rastrering är ’ordered
dithering’. Felspridningsmetoden (Error diffusion) och IMDCP (Iterative Method
Controlling Dot Placement) är rastreringsmetoder som använder sig av FM-raster.

Figur 5.3 visar hur AM- och FM-rastrering fungerar. Vid AM-rastrering ökas och
minskas storleken på punkterna medan frekvensen ändras i FM-rastrering såsom
tidigare nämnts.

Figur 5.3: AM- och FM-raster
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5.5.2 Hybridraster

Både AM- och FM-rastrering har sina för- och nackdelar. Dessa metoder kan
användas var för sig eller kombineras till ett så kallat hybridraster. Hybridraster
består alltså av en kombination av en eller flera rastreringstekniker. Det är
användbart eftersom det då går att använda de delar i respektive rastreringsteknik
som fungerar bra för den bild som ska rastreras. Det finns inte bara ett sorts
hybridraster utan dessa kan kombineras efter det behov som finns. Vanligt är att
FM-rastrering används i detaljrika områden i bilden medan AM-rastrering istället
fungerar bättre där tonerna varierar långsamt. Detta medför att FM oftast läggs på i
högdager och skuggor medan AM rastrerar mellantonerna.

5.6 Papper

Vid tillverkning av ICC-profiler är valet av papper en viktig del. På grund av att
olika sorters papper kan ha helt skilda egenskaper måste ICC-profilen anpassas efter
dessa. Olika typer av papper kan behöva olika ICC-profiler. Det är ofta stor skillnad
på hur mycket färg som kan tryckas på obestrukna och bestrukna papper. Ett
bestruket papper tål mer färg en ett obestruket. Skillnaden mellan ett bestruket och
ett obestruket papper är att det bestrukna pappret har ett lager med
bestrykningssmet (bindemedel, pigment + andra tillsatser för konsistens) på ytan.
Det ger en jämnare yta som förbättrar tryckbarheten och de optiska egenskaperna.
Ett obestruket papper brukar oftast användas till dagstidningar medan det
bestrukna används till mer högkvalitativa tryck såsom kataloger eller affischer.

På det obestrukna pappret brukar gränsen för maximal färgmängd ligga på 260-
280% medan ett bestruket papper kan ha en färgmängd på 300-320%.

Papperssort Maximal färgmängd (%)
Bestruket, glättat 315-320

Bestruket, matt/silk 300-310
Obestruket 260-280

Dagstidningspapper 225-240

Tabell 5.2: Ungefärlig maximal färgmängd hos olika sorters papper.

5.7 GCR OCH UCR

Vid repron läggs grunderna för hur bildkvaliteten kommer att bli. För att motverka
tork- och smetningsproblem vid tryckning kan antingen underfärgsborttagning
(UCR) eller gråkomponentsreducering/akromatisk repro (GCR) användas. Dessa
metoder är speciellt viktiga att använda vid tryck av tunga (mörka) bilder på
obestrukna papper eller på täta material.

Inställningarna för GCR och UCR görs i programmet för scannern eller i
programvaran för ICC-profilerna.
Det som vill uppnås med UCR/GCR är att sänka den totala mängden färg utan att
ändra på kulörerna i bilden. Båda dessa tekniker bygger på förhållandet att lika
delar cyan, magenta och gul bildar en gråton som kan ersättas med svart.
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I profilprogrammet ColorTune Profile anger man totala färgmängden, start- och
maxvärdet på K och det går även att ställa in hur många procent CGR och UCR ska
ligga på. Var detta ställs in visas i figur 5.3 nedan.

Figur 5.4: Fönster från programmet ColorTune Profile Pro där UCR och GCR ställs in.

5.7.1 GCR (Grey Component Replacement)

Här ersätts kulörfärgernas gemensamma gråkomponent, helt eller delvis, med svart
över hela bildens färgomfång.

Risken för smetning blir mindre med denna metod eftersom den verkar över hela
bilden. Väljs för stark GCR finns dock risken att de fina tonerna i bildens ljusa
partier kan bli för hårda och att de mörkaste partierna i bilden kan bli för bleka. Vad
som då kan göras är att använda något som kallas UCA (Under Color Addition) och
står för kulörfärgsaddition. Kulörfärger läggs då till i de mörkaste tonerna i bilden.

Hur stark GCR som ska väljas beror på papprets egenskaper. Ju grövre (högre
ytråhet) pappret är desto högre värde på GCR kan användas.

Figur 5.5-5.7 visar hur färgmängden minskas genom att färgerna cyan, magenta och
gul ersätts med svart. Trots att färgmängden minskas resulterar det alltså i samma
färg.
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Figur 5.5-5.7: Bilden högst upp till vänster visar en färgblandning med C=80%, M=20% och
Y=40%. Den totala färgmängden blir då 140%. Den gemensamma gråkomponenten hos dessa
färger är 20%, vilket visas i figuren högst upp till höger. Denna gråkomponent kan ersättas med
svart, detta visas i den nedersta figuren. Den totala färgmängden blir nu endast 100%.

5.7.2 UCR (Under Color Removal)

Med denna metod ersätts kulörfärgerna med svart endast i bildens neutrala
skuggpartier (mörkt grå eller svarta områden). Den fungerar speciellt bra att
använda på bestruket glättat konsttryckspapper eftersom kulörfärgerna i bildens
kulörtoner då kan ha sina maximala värden och mjuk teckning.

Med UCR är det lättare att göra färgkorrigeringar i tryckpressen. Om 100 % UCR
används går det att se till att cyan, magenta och gul inte förekommer alla tre i
samma punkt någonstans.
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6. TRYCKPARAMETRAR

6.1 Tryckkontrast

Vid tryckning i tryckpress är det önskvärt att kunna lägga på så mycket färg som
möjligt utan att det börjar smeta eller ger för hög punktförstoring. Det innebär att
tryckkontrasten ska vara så stor som möjligt.
För uträkning av tryckkontrast används formeln [8]:

Ekv. 6.1

( )

100

80100

D

DD �

I denna formel står D100 för fulltonsdensitet hos en färg och D80 för densitet i 80%–
ton hos samma färg. Dessa värden kan mätas vid olika densitet och resulterar i en
kurva för hur tryckkontrasten ändras. När mätningar gjorts fås en NCI-nivå fram
vilket är ett mått på optimal färghållning och kontrast i tryckpressen. Kurvan som
sedan kan tas fram från dessa värden kallas för en NCI-kurva.

Den fulltonsdensitet där kurvan är som högst ger maximal kontrast mellan 100%–
tonen och 80%– tonen och är därigenom den optimala fulltonsdensiteten.

6.2 Gråbalans

Eftersom det mänskliga ögat är mycket känsligt för förändringar i neutrala, grå
toner är det viktigt att dessa stämmer. Vid gråbalansstyrning trycks två fält bredvid
varandra, ett med en blandning av cyan, magenta och gul och ett med en neutral
gråton. För att gråbalansen ska stämma ska dessa upplevas som likadana neutrala
gråtoner.

I teorin ska lika delar cyan, magenta och gul bilda en gråton. Dessa färger kan dock
släppa igenom varandra något och om de blandas fysiskt med lika delar blir
resultatet brunt. Det resulterar i ett färgstick som speciellt kommer att påverka
hudtoner och andra naturliga färgtoner i bilden. För att få en neutral gråton ska
färgerna istället blandas med fördelningen 30:22:22 (30% magenta, 22% cyan, 22%
gul). Det finns även andra fördelningar mellan dem som fungerar men detta är den
vanligast använda.

För att se om de densitetsvärden som används resulterar i en neutral gråton trycks
alltså en blandning av cyan, magenta och gul bredvid en neutral gråton. Dessa
områden undersöks sedan för att avgöra om de är lika. Detta görs oftast visuellt och
används för att tryckare snabbt ska kunna se om tryckpressen trycker som den ska,
utan eventuella färgstick. Gråbalansen kan även mätas med en densitometer men
detta tar lång tid och gråbalansstyrningen är ett snabbare sätt att kunna hålla reda
på att allt fungerar som det ska. En densitometer kan dock användas för att träna
ögat att se färgstick och i fortsättningen kunna bedöma gråbalansen mer korrekt.

För att kunna jämföra den neutrala gråtonen (rasterton i svart) och blandningen av
cyan, magenta och gul bygger man upp en så kallad gråbalk. Man lägger de två
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tryckytorna bredvid varandra för att enklast kunna se om det är någon skillnad. Om
de är lika stämmer färginställningarna, annars måste de rättas till. Gråbalken kan
vara uppbyggd på flera sätt. Vanligtvis är de utformade som kvadrater, rektanglar
eller ovaler. De bör vara minst 5 millimeter i bredd och höjd.  Dels för att de ska vara
tydliga för ögat, men även för att det ska vara lätta att mäta med densitometer. Helst
ska det finnas en gråbalk per färgfält, det vill säga oftast cirka tio stycken per sida.

Innan gråbalansen kan användas måste testtryckningar ske för att se till att
tryckpressen kan trycka med de rekommenderade värdena för densitet och
punktförstoring. Om inte måste detta korrigeras först. När gråbalansfältet sedan
undersöks går det att se om den har något färgstick. Om den har det kan detta
korrigeras genom en minskning av densitet hos den färg som ger färgstick.

6.3 Punktförstoring

Punktförstoring innebär att punkterna i rastret blir större vid tryck. När punkterna
blir större blir bilden mörkare, därför måste punktförstoringen kompenseras för.
Genom att ta reda på vilken punktförstoring den tryckprocess och de papper som
används resulterar i kompenseras detta för redan vid separationen av bilder.

Obestruket papper ger oftast större punktförstoring än bestruket. Punktförstoringen
beror även på vilken rastertäthet som används. Högre rastertäthet ger större
punktförstoring.

6.3.1 Mekanisk punktförstoring

Punktförstoring inträffar både vid framställning av plåt och vid tryck i tryckpressen.
Vid framställandet av plåt kan antingen punktförstoring eller punktförminskning
ske. Om negativ film används blir det punktförstoring och positiv film resulterar i
punktförminskning.
I tryckpressen sker punktförstoringen när färgen trycks från plåten till pappret,
punkten manglas då ut.
De punktförstoringar som beskrivits ovan kallas för mekaniska punktförstoringar.

6.3.2 Optisk punktförstoring

Det finns även något som kallas för optisk punktförstoring. Denna beror på hur ljuset
reflekteras och sprids i pappret.

6.3.3 Total punktförstoring

Den totala punktförstoringen är en kombination av den mekaniska och den optiska
punktförstoringen. Den ger därmed den slutgiltiga punktförstoringen som trycket
får.

6.3.4 Mätning av punktförstoring

Punktförstoring mäts med en densitometer. Denna kan använda sig av ekvationerna
Yule-Nielsen (YN) och Murray-Davies (MD) för att beräkna punktförstoringen [23].
Efter mätning ger densitometern den totala punktförstoringen.

Murray-Davies ekvation anges nedan:
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Ekv. 6.2

R = a � Ri + 1� a( ) � Rp

Vad som fås fram av formeln är R som står för reflektansen hos bilden. Ri står för
reflektansen hos färgen och Rp för reflektansen hos pappret, a står för andel av ytan
som är täckt med färg.
Murray-Davies ekvationen räknar inte med den optiska punktförstoringen.

Ekvationen för Yule-Nielsen anges som:

Ekv. 6.3

R
1
n = a � Ri

1
n + 1� a( ) � Rp

1
n

där n är Yule-Nielsen faktorn. Ekvationen representerar optisk punktförstoring när
1 � n � 2 och om n > 2 ges den totala punktförstoringen.

6.3.5 Punktförstoringskurvor

Det finns olika sorters punktförstoringskurvor. De används för att i förväg kunna se
vad som ska tryckas för att få önskat resultat. För att få fram dessa mäter man vad
som sker med punkterna vid tryck och får fram en tabell med värden.

Referensvärde
%

Mätvärde
%

Punktförstoring
%

0 0 0
2 5 3
5 12 7

20 33 13
50 66 16
100 100 100-100=0

Tabell 6.1: Exempel på hur en tabell med punktförstoringsvärden skulle kunna se ut.

Från värdena i denna tabell kan olika kurvor tas fram. Den vanliga
punktförstoringskurvan visar punktförstoringen mot referensvärdet i tryck.

I figur 6.1 nedan visas hur en punktförstoringskurva kan se ut. Här är det en kurva
för färgen cyan. Såsom tabell 6.1 visar är punktförstoringen 0% i 0%-ton och 100%-
ton vilket ger bågformen på kurvan.
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Figur 6.1: Punktförstoringskurva för färgen cyan.

En vanligare använd kurva är dock den som visar kompensation för punktförstoring,
såsom figur 6.2. Här visas vad som trycks mot referensvärdet. Det gör det enklare att
se hur mycket punktförstoringen ska kompenseras för. Värdet som eftersträvas i
trycket bestäms (anges på y-axeln) och sedan läses det värde som punkten ska ha vid
tryck av (värdet på x-axeln). På detta sätt kompenseras för punktförstoringen genom
att punkterna görs mindre för att sedan i tryck anta den avsedda storleken.

Figur 6.2: Tonvärdeskurva för cyan. Här kan utläsas vilket tonvärde som ska tryckas för att få
önskat tonvärde som resultat.

Punktförstoringen är olika stor vid olika värden. Vid 0% och 100% finns dock ingen
punktförstoring. Detta beror på att om ingenting trycks (0%) finns det inget som kan
förstoras och trycker man 100% kan värdet inte blir större. Störst brukar
punktförstoringen vara vid värden på runt 50%.
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6.3.6 Åtgärder vid för låg eller hög punktförstoring

Om punktförstoringen vid mätning visar sig vara för hög eller för låg går det att
kontrollera och eventuellt ändra sådant som påverkar den.  Sådana åtgärder kan
vara att:

• Kontrollera tryckspänning mellan plåt och gummiduk. Om den är för hög leder
det till att punkterna kan bli större på grund av att de manglas ut.

• Färgen som trycks med ska väljas så att den ger normal punktförstoring. Är
färgen för tjock kan det leda till att punkterna smetar ut.

• Gummiduken ska vara lagom hård. Om den är för hård blir punkterna små, de
manglas inte ut någonting.

• Kontroll av färgvalsarna så att färgen blir jämnt fördelad.

6.4 Färgdifferens, �E

Vid jämförelse av två färger kan de undersökas visuellt och utefter iakttagelserna
kan det avgöras hur någon av dem behöver förändras för att få dem att efterlikna
varandra. Den ena färgen kan till exempel vara för röd och därmed behöver dess a-
värde i Lab-rymden (CIELAB-rymden visas i figur 3.7) minskas. Detta kan dock vara
svårt att se och många försök kan behövas innan det blir rätt. Vad som istället kan
göras är en mätning av skillnad i färger och efter resultatet bestäms vad som behöver
åtgärdas. Vad som då fås är ett matematiskt värde som avgör hur nära varandra
färgerna ligger i Lab-rymden. Detta värde kallas för färgdifferensen och betecknas
som delta E eller �E. Delta (�) står för skillnad och E står för tyskans empfindung
som betyder skillnad i upplevelse [4]. Ett lågt �E värde betyder att färgerna ligger
nära varandra i rymden och därmed är lika varandra medan ett högt värde innebär
att de är olika varandra.

Färgdifferensen �E är det euklidiska avståndet mellan två punkter i färgrymden.
Den räknas ut med formeln:

Ekv. 6.4

�E = �L*( )
2
+ �a*( )

2
+ �b*( )

2

Detta är den vanligaste formen av färgdifferens, den kallas för �E men heter
egentligen �ELab*. Det finns även andra sorters uträkning av färgdifferens, dessa är
�E94, �ECMC(1:1) och �ECMC(2:1),.

I vanligt tal kallas �ELab* för �E som är den färgdifferens som används vid mätning
och analys i detta arbete. Den används på grund av att det är den vanligast använda
färgdifferensen vilket leder till att det finns information om vad som är normala och
godkända värden. Det förenklar utvärdering av resultaten.

Gränsen för vad det mänskliga ögat kan se JND (Just Noticeable Difference) är �E =
1. Är skillnaden mindre än detta kan vi alltså inte se någon skillnad på färgerna.
Detta gäller dock bara för någon som är van att undersöka färger, vanliga iakttagare
ser inte skillnad förrän �E är större än 3.

Något som man bör ha vetskap om vid mätning är att det alltid finns en felmarginal i
mätinstrumenten vid upprepade mätningar. Det innebär att även om man mellan
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varje mätning kalibrerar instrumentet kan det ge olika resultat för samma mätark.
Vanligtvis ligger denna felmarginal på cirka 0.2 �E.
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7. APPARATUR FÖR OCH VID MÄTNING AV
FÄRG

7.1 Apparatkalibrering och karakterisering

Karakteriseringen av en apparat ger sambandet mellan apparatberoende och
apparatoberoende färgrymd när apparaten är kalibrerad.

När en apparat ska karakteriseras måste man tänka på vilka färger som
representerar det som ska tryckas och vilket medium de ska tryckas på. När valet av
de färgrutor som ska vara med på testformen görs ska de väljas så att det ger en bra
spridning av färger som vanligtvis används. Det kan till exempel vara bra att ta med
hudtoner på denna testform. Vid apparatkarakterisering för output används en
standardtestform som till exempel kan vara IT8.7/3 CMYK.

Kalibrering innebär att apparaten ställs in efter givna riktvärden, vilket betyder att
den är inställd efter sina grundinställningar. När mätningar ska göras med en
apparat är det viktigt att den är kalibrerad så att alla mätningar utförs under
samma förutsättningar.

När man ska kalibrera apparater kan man använda sig av olika instrument. Vill
man erhålla korrekta kolorimetriska värden ska man dock använda sig av något som
kallas för smalbandsapparater (narrowband). En vanligt använd sådan är
spektrofotometern. Vill man kalibrera spektrofotometern använder man sig av en
kalibreringsstrip som förs genom apparaten och återställer den till sina
grundinställningar.

7.2 Spektrofotometer

Spektrofotometern mäter mängden ljusenergi som reflekteras från objektet i det
visuella spektrumet, det vill säga den spektrala reflektansen hos objektet. Resultatet
blir en spektralkurva som anger den spektrala intensitetsfördelningen I(�). Detta
resultat kan sedan omräknas till kolorimetriska eller densitometriska värden, vilket
innebär att spektrofotometern även fungerar som en kolorimeter eller densitometer.

Spektrofotometern mäter inte självlysande (self-luminous) objekt. Det går alltså att
kalibrera scanner och skrivare men inte en CRT-skärm med den.

Reflektansen mäts genom att standard spektroradiometriska värden är givna och
jämförs med det som uppmätts. Ration som då bildas är reflektansen.

Vid mätning med en spektrofotometer finns vissa faktorer som påverkar det som
mäts och som därmed måste specificeras. Enligt ISO 2846-1:1997 ska
observationsvinkeln vara 2°, vinkeln mot objektet vid inmätning ska alltså vara 2°
[8]. Det finns olika belysningar som kan användas, den vanligast använda inom den
grafiska industrin är dock D50. Mätområdet inom vilket en spektrofotometer mäter
spektrumet är vanligtvis 400-700 Nm. Det finns även något som definieras som
mätgeometri och som beskriver hur provet belyses och sedan mäts. Mätgeometrin
som är vanligast är 45/0°, här belyses ytan med vinkeln 45° och en ljuskänslig fotocell
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placeras i vinkeln 0° mot ytans normal. På så sätt stämmer mätningen väl överens
med hur en betraktare ser ytan, vanligtvis i ca 45° vinkel.

Innan mätning med en spektrofotometer bör den kalibreras, detta för att den ska
mäta under vissa givna förhållanden. Spektrofotometern DTP41 från X-rite
kalibreras med hjälp av en tryckt mätstrip.

7.3 Densitometer

Densitometern mäter densitet, med detta avses andelen ljus som reflekteras från
eller transmitteras av ett objekt. Den använder sig av röda, gröna och blå filter som
komplement till färgerna cyan, magenta och gul. Detta för att det inte ska vara
någon färg kvar i ljuset som reflekteras/transmitteras. Densitometern mäter alltså
inte färg utan istället andel ljus och mätningen ger svar på hur mycket färg som
tryckts.

På grund av att densitometern inte kan räkna ut färgvärden, som till exempel XYZ
och LAB, fungerar den inte att använda inom färghantering. Då kan inte heller
färgdifferensen uträknas eller ICC-profiler tillverkas.

Densitometern fungerar inte som människans öga vilket är ännu en anledning till att
den inte fungerar bra inom färghantering. Den använder varje kanal individuellt när
den mäter, medan vårt öga använder en kombination av våra tre färgkanaler. Den
använder inte heller filter som fungerar som de i våra ögon.

7.4 Belysningsskåp

Belysningsskåpet används för att titta på bilder under rätt belysning. Ett
belysningsskåp kan ha flera sorters belysningar, vanligast är dock D50 eller D65.
Vid grafisk produktion ska man arbeta med D50 belysning, skärmarna ska även vara
inställda på detta.
D50 står för 5000K och motsvarar direkt solljus medan D65 står för 6500K och är
dagsljus utan direkt solljus mitt på dagen på norra halvklotet.
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8. TRYCKPROCESSEN

8.1 Soft Proofing

Vid Soft Proofing är målet att få bilden på skärmen att motsvara det som sedan blir
tryckt. Ett förprovtryck visas alltså. Bilden förflyttas från scanner-rymden till PCS
till tryckpressrymden och sedan tillbaka från tryckpressrymden till PCS och till sist
till skärmen. Genom detta kan en renderad bild visas på skärmen såsom den
kommer att se ut i tryck.

Soft Proofing spar både tid och pengar eftersom det är möjligt att redan på skärmen
se hur bilden kommer att bli och efter detta kunna göra korrigeringar.

För att denna metod ska kunna användas måste skärmen profileras (kalibreras) så
att inte bilden påverkas av felaktiga kontraster eller belysning. Detta kan göras med
olika apparater, till exempel Color Eye-One från GretagMacbeth.

8.2 Förprovtryck

Förprovtryck görs för att kunna kontrollera att allt ser ut som det ska. Det undersöks
att prepressarbetet är utfört på rätt sätt och det finns då möjlighet att ändra det som
behövs innan tryckning påbörjas. Förprovtrycket skickas även till kunden så att de
kan se vad de har att vänta sig och kan komma med synpunkter och eventuella
förändringar.

Det går aldrig att få exakt samma resultat i förprovtrycket som i det riktiga trycket.
Det beror på att processerna inte är likadana, andra maskiner, färger och papper, än
vad trycksaken ska tryckas på och med, används.

Förprovtryck kan göras i tryckpressen för att få förprovtrycket så likt trycket som
möjligt, men det tar ofta för lång tid och stoppar upp annan produktion. Inte heller
detta ger exakt samma resultat som vid tryckning eftersom det bland annat kan vara
olika luftfuktighet vid de olika tillfällena. Maskinen kan även ha varit igång olika
lång tid innan tryck vilket kan leda till olika punktförstoring.

För att få ett förprovtryck att bli så likt trycket som möjligt görs en profil för denna
som bygger på hur det som blir tryckt i pressen ser ut. När profilen är gjord används
sedan förprovtrycket som mall för att få trycket att se ut som det ska. Det är alltså
viktigt att förprovtryckets profil blir bra från början och att man i och med detta
lägger ned tillräckligt med tid för att få godkänt resultat.

8.3 RIP (Raster Image Processor)

Fotografier består av många olika färger med steglösa tonövergångar. Eftersom
tryckpressar och de flesta skrivare bara kan hantera några få färger måste man
transformera kontinuerliga bilder till binära innan man trycker eller skriver ut dem.
Att göra detta kallas att rastrera bilden (mer om detta i avsnitt 5.5).
Rasterpunkterna räknas fram i rippen (RIP) och exponeras sedan på filmen i en
sättare.
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8.3.1 Tonomfång

Det maximala antalet gråtoner man kan få fram med en viss rastertäthet och
utskriftsupplösning kallas för dess tonomfång. Tonomfånget räknas fram med
formeln:

Ekv. 8.1

antal gråtoner =
utskriftsupplösning

rastertäthet

�

�
�

�

�
�

2

+1

8.4 CTP (Computer To Plate)

När något ska tryckas i en offsettryckpress måste det först ut på plåtar som sedan
sätts in i tryckpressen. Om CTP inte används måste det först skrivas ut film som
sedan kopieras till tryckplåten. I en CTP däremot skrivs dokumentet direkt från
datorn till plåten, därav namnet. Man slipper då alltså att ta fram film.

8.5 Digitaltryck

För att ytterligare ta bort steg i tryckprocessen går det att använda en digital
tryckpress. Då skickas den digitala filen direkt till tryckpressen och plåtar behöver ej
användas.

8.6 Offset

Offsettryckning grundar sig på något som kallas för den litografiska principen. De
tryckande och icke-tryckande ytorna har olika kemiska egenskaper som skiljer dem
åt. Med hjälp av den litografiska principen kan man alltså trycka utan att använda
höjdskillnader i tryckplåten. De tryckande ytorna är oliofila, de drar åt sig färgen
som ska tryckas med. Detta görs genom att de består av ett skikt polymer. De icke-
tryckande ytorna består av aluminium och fungerar tvärtom. De stöter bort
tryckfärgen och kallas därför för oliofoba. För att de icke-tryckande ytorna ska
fungera som avstötande är de även täckta med ett lager av vatten eller silikon. Den
vanligaste typen av offset använder sig av så kallat fuktvatten och kallas i och med
detta för våtoffset.

8.6.1 Fuktvatten och silikon

Fuktvattnet används för att färgen inte ska fastna på de icke-tryckande ytorna. Det
ska även se till att hålla rent och kyla ned. För att få fuktvattnet att täcka hela den
icke-tryckande ytan utan att bilda droppar blandas det ofta ut med 8-12%
isopropylalkohol.

Det finns även något som kallas för torroffset där de icke-tryckande ytorna istället
täcks med ett silikonskikt. Här går det att trycka med högre densitet vilket ger större
tonomfång, men det krävs ett tempereringssystem eftersom det inte finns något
vatten som kyler ned systemet.
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8.6.2 Gummiduk

Eftersom offsettryck inte trycker direkt från plåt till papper kallas det för en indirekt
metod. Plåtcylindern för först över bilden till en gummiduk och genom att pappret
går genom gummidukscylindern och en mottryckscylinder trycks bilden. För att
bilden ska blir bra är det viktigt att gummiduken inte är för gammal. Den måste lätt
kunna ta upp och släppa ifrån sig färgen, annars kan pappret gå sönder. För att
gummiduken ska kunna ge ifrån sig rätt mängd färg är det viktigt att den är
elastisk. Detta kan dock förstöras genom att till exempel ett för tjockt papper
passerat mellan gummidukscylindern och mottryckscylindern, som då kan få
krosskador.

Figur 8.1 nedan visar hur offsettryckpressen fungerar. Pappret går genom
offsetcylindern (gummicylindern) och mottryckscylindern.

Figur 8.1: Beskrivning av hur en offsettryckpress fungerar.

8.6.3 Färg

Det är viktigt att färgen som används vid offsettryck har rätt kulör, fäster lätt på
pappret och även torkar fort. Kulören bestäms av vilket pigment färgen har. Pigment
är små partiklar som kan vara organiska eller oorganiska.

För att färgen ska fästa på pappret innehåller pigmentet bindemedel, det gör även
färgen flytande och ger den de litografiska egenskaper den behöver. Bindemedlet
skyddar även pigmentet från fuktvattnet.
Harts, alkyd och mineralolja ingår i bindemedlet vilket påverkar hur färgen torkar.
När färgen läggs på pappret absorberas först mineraloljan, detta kallas för sättning.
Pigmentet ska dock helst inte gå in i pappret eftersom färgen då får sämre mättnad.
Sedan bildas en gelé av pigmentet, hartsen och alkyden vilket skyddar ytan så att
färgen inte ska smeta när arken av papper läggs på varandra. Gelén torkar sedan på
grund av att alkyden oxiderar, detta kallas för härdning. Extra
sprutpulver/torkpulver kan även sprutas på för att undvika smetning.

För att styra hur mycket färg som förs över till plåtarna används färgskruvar.
Tryckplåten och därigenom även tryckarket indelas i flera delar. Med hjälp av
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färgskruvarna justeras färgknivar som släpper igenom rätt mängd färg till de olika
delarna av arket. Detta görs numera från en manöverpanel, förr justerades
skruvarna manuellt. Information om färgmängd till varje del av arket förs över till
tryckpressen innan tryckning. Värdena behöver alltså inte ställas in manuellt utan
bara justeras vid behov. För att det ska gå så snabbt som möjligt används den
digitala fil som trycket utgår ifrån för att hämta information om mängd färg till varje
pappersindelning. CIP3 är en standard för de system som analyserar och omvandlar
data till inställningar för färgskruvarna.

8.6.4 Rulloffset och arkoffset

Det finns två olika sorters offsettryckning: rulloffset och arkoffset. I rulloffset
kommer pappret på en rulle. Denna metod används till stora upplagor av lägre
kvalitet, vanligtvis tidningar och foldrar. Den vanligaste typen är dock arkoffset där
pappret redan är skurna i ark. Med denna metod kan många olika sorters papper
användas och den ger en högre kvalitet. Det är även enklare att efterbehandla efter
denna metod.
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9. CT – FÖRETAGET OCH DESS
FÄRGHANTERINGSSYSTEM

9.1 CT – Centraltryckeriet

CT, eller Centraltryckeriet i Linköping AB som är företagets fullständiga namn, har
sitt ursprung i 1800-talets Linköping. Det är ett av stadens första tryckerier. Den
tidigaste dokumenterade verksamheten är från 1896 då de tryckte 30 000 bilder av
kung Oscar II. De nuvarande ägarna tog över företaget år 1988.

Idag arbetar strax under 20 personer på företaget. Företaget arbetar med hela
kedjan från prepress till bokbinderi. Det innebär att de kan göra en trycksak från
design till färdig produkt.
Typiskt för CT är att det hela tiden försöker ligga långt fram och satsa på ny teknik,
vilket medför att företaget hela tiden utvecklas och förändras.

9.1.1 Kunder

Kunder som Centraltryckeriet regelbundet arbetar med är bland annat IKEA,
Hyresgästföreningen, Securitas och Kriminalvårdsstyrelsen. De arbetar hela tiden
med att skaffa fler kunder men även med att utveckla samarbetet med de befintliga.
För tillfället håller de på med att skapa en databas på Internet där kunderna ska
kunna lägga samman sina egna trycksaker. De arbetar även med att ge kunden mer
insyn i skapandet av sin trycksak. Det kan till exempel innebära att de hela tiden
kan veta var i produktionen deras trycksak är.

9.2 Färghanteringssystem hos CT

Detta arbete syftar till att undersöka och om möjligt förbättra
färghanteringssystemet på CT. För att läsaren ska få en överblick över systemet
beskrivs det kortfattat i detta kapitel.

9.2.1 Input

Dokumenten som ska tryckas kan CT få i Pdf-format där bilderna är
färdigseparerade och ska vara färdiga för tryck. Dock upptäcks ofta problem med
bilderna och de förbättras då och separeras om. I andra fall får CT bilderna som
RGB-bilder och de konverterar dem själva till CMYK. Detta görs i sådana fall med
CT: s egen profil som de tillverkat.

9.2.2 Bildskärm

Datorskärmarna på CT är kalibrerade till olika belysning. De flesta är anpassade för
belysning D65 och därmed även kalibrerade efter denna. Det finns dock en skärm
som är kalibrerad till D50 belysning, som är den belysning som normalt ska
användas i den grafiska branschen. I och med att denna är anpassad efter D50 kan
den användas vid Soft Proofing. Det innebär att det redan på skärmen är möjligt att
se profilens inverkan på bilderna och hur de kommer att se ut i tryck.
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9.2.3 Output

De outputprofiler som används är profiler för förprovtryck och tryckpress. CT
tillverkar egna profiler och använder med andra ord inte fördefinierade
standardprofiler.

För att tillverka tryckpressprofilen trycks testformen IT8.7/3 CMYK. Denna mäts
därefter in med en spektrofotometer och en profil produceras. Profilerna tillverkas i
programmet ColorTune Profile Pro. Inställningarna som gjorts för profilerna i detta
arbete finns i bilaga 6. Profilen som tillverkats appliceras sedan på bilderna vilket
leder till att de separeras så att tryckpressens färgomfång används så optimalt som
möjligt.

Förprovtrycksprofilen skapas genom att testformen IT8.7/3 CMYK skrivs ut i en
inkjet-skrivare som heter Sherpa 24 (från Agfa). Även denna mäts in med
spektrofotometern och profilen tillverkas. När sedan förprovtrycket skrivs ut ställs
den profilen mot tryckprofilen så att bilderna ska efterlikna de som sedan trycks så
långt som möjligt.

Spektrofotometer – X-rite DTP41

Spektrofotometern som används vid inmätningar av testformar är X-rite DTP41.
Vissa parametrar i denna anges i tabell 9.1 nedan.

Faktorer vid mätning
Mätgeometri 45/0°

Belysningskälla A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12
Spektralt mätområde 400-700 Nm
Observationsvinkel 2° & 10°

Tabell 9.1: Inställningar i spektrofotometern X-rite DTP41.

Enligt ISO 13655 ska spektrala mätningar göras mot svart bakgrund. När
opacitetsvärdet minskar ökar dock effekten av bakgrunden. På grund av att de flesta
trycksubstraten inte är helt ogenomskinliga borde det istället mätas mot vit
bakgrund. På X-rite DTP41 går det att ta bort den plattan som ligger som bakgrund.
Den går sedan att ersätta med en speciell vit keramisk platta (”white ceramic tile”,
PN DTP41-55-KIT) som reducerar ej önskvärda reflektioner. Om denna platta inte
finns tillgänglig fungerar det att använda samma sorts papper som inmätningen ska
ske på. Detta papper tejpas då fast som bakgrund.
För att vara säker på att bakgrunden är rätt vid inmätning med spektrofotometer
byts därför bakgrundspappret vid varje tillfälle ut till det papper som mäts in för
tillfället.

9.2.4 CMM

CT använder sig av Agfas kulörhanteringsmodul som heter Agfa CMM. Den ställs in
i ColorTune Profile Pro, vilket innebär att den finns i en applikation.
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ColorTune Profile

Programmet som används för att tillverka profiler heter alltså ColorTune Profile Pro.
Inställningarna som görs i detta finns i bilaga 6.

Eftersom testformen som mäts in är IT8.7/3 CMYK är det denna som ställs in som
mål (Print target).

CT trycker i en offsettryckpress vilket även detta ställs in i programmet.
Inställningarna som görs syftar till att anpassa profilen efter det system bilderna går
igenom.

Innan tillverkning av en profil, trycks eller skrivs en testform ut, i detta fall är
testformen IT8.7/3 CMYK. När testformen, med alla färgrutor på, är tryckt mäts den
in med spektrofotometern DTP41 från X-Rite. Den fil som mätningen resulterat i
används sedan för att beskriva hur tryckpressen eller förprovtrycksskrivaren
fungerar och en profil tillverkas.

Hos CT används oftast relativ konvertering vid separation av bilder. Denna
konvertering fungerar bra för de flesta bilder som trycks och används därmed som
standard. Om någon bild inte skulle bli bra prövar de dock någon av de andra
konverteringsmetoderna för att få tillfredsställande resultat.

Det går i programmet att ställa in GCR och UCR. Initialt är båda dessa inställda på
10 %. De kan dock ändras till det värde som passar tryckpressen. I kapitel 21 jämförs
bilder med olika UCR och GCR och skillnad i de olika färglagren syns tydligt.





43

10. KONVERTERINGSMETOD

10.1 Metod

När en bild ska förflyttas till en ny enhet behövs en konvertering av färgomfånget
göras. I bilaga 1 redovisas bilder med jämförelser mellan olika profilers färgomfång.
Dessa profiler är framtagna under detta arbete och jämförelse mellan
förprovtrycksprofiler och tryckprofiler sker. Här visas även befintliga
förprovtrycksprofiler mot nya förprovtrycksprofiler som skapats under arbetets gång.

För att undersöka hur bra de olika konverteringsmetoderna fungerar, och vilken som
eventuellt fungerar bäst, har en visuell bedömning av dessa gjorts. En testgrupp
bestående av 10 personer med olika bakgrund utsågs till detta. Personerna i
testgruppen arbetar inom olika positioner på företaget, vissa arbetar dagligen med
färger medan andra har mycket lite eller ingen erfarenhet av detta. Variationen av
testpersoner valdes på grund av att de som granskar korrektur, kunderna, har
blandad kunskap om färger. Testgruppen ska så nära som möjligt representera
målgruppen.

Vid den visuella bedömningen visades en bild på bildskärmen (som är kalibrerad till
belysningen D50). Fyra bilder med samma motiv men med de fyra olika
konverteringsmetoderna lades i ett belysningsskåp (med belysning D50). Denna
undersökning gjordes med tre olika bilder.

Testpersonen skulle vid bedömningen avgöra vilken av bilderna i belysningsskåpet
som stämde bäst överens i färger med den bild som visades på skärmen.

10.2 Resultat

Resultatet av dessa undersökningar finns dokumenterade i fyra tabeller, tabell 10.1-
10.4 nedan. Tabell 10.1-10.3 visar för varje bild hur rösterna fördelas mellan de olika
konverteringsmetoderna och tabell 10.4 är en sammanställning av resultatet i de
ovanstående tabellerna. Bilderna som använts vid undersökningen finns samlade i
bilaga 7.

Bild 1
Absolut

konvertering
Mättnads-

konvertering
Perceptuell
konvertering

Relativ
konvertering

Antal röster 1 0 3 6

Tabell 10.1: Antal röster på respektive konverteringsmetod hos en bild föreställande tre kvinnor
från olika världsdelar.

Bild 2
Absolut

konvertering
Mättnads-

konvertering
Perceptuell
konvertering

Relativ
konvertering

Antal röster 7 0 0 3

Tabell 10.2: Antal röster på respektive konverteringsmetod hos en bild föreställande en starkt rosa
ros.
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Bild 3
Absolut

konvertering
Mättnads-

konvertering
Perceptuell
konvertering

Relativ
konverter

ing
Antal röster 1 6 3 0

Tabell 10.3: Antal röster på respektive konverteringsmetod hos en bild föreställande en kvinna med
starka färger.

Sammanställning konverteringsmetoder
Absolut

konvertering
Mättnads-

konvertering
Perceptuell
konvertering

Relativ konvertering

Antal röster 9 6 6 9

Tabell 10.4: Antal röster sammanräknade för respektive konverteringsmetod.

Vid undersökningen kom vissa åsikter fram om de olika konverteringsmetoderna som
kan vara värda att nämna.

10.2.1 Absolut konvertering

Denna konverteringsmetod ansågs ofta ge bilden ett för kallt intryck. Bilden blev för
blå. Bilden med rosen var dock även i originalet kall och ganska blå och på grund av
detta gav metoden då önskat resultat.

10.2.2 Mättnadskonvertering

Här ansåg många att bilden ibland blev för röd och varm. Hudtonerna blev för röda i
vissa fall men i andra blev hudtonerna mer naturliga än vid till exempel absolut
konvertering.

10.2.3 Perceptuell konvertering

Bilderna som konverterades med mättnadskonvertering och perceptuell konvertering
ansågs ofta vara mycket lika varandra. Även här kunde man alltså få en för varm,
röd bild. Även den gula färgen kändes som den fick övertag i bilderna ibland.

10.2.4 Relativ konvertering

Denna ansågs ofta ge bilden ett bra utseende även om den ibland inte gav lika bra
likhet med originalet. Gav ofta bra hudtoner. Ibland verkade de röda tonerna bli lite
för mörka.
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11. TRYCKKONTRAST

11.1 Metod

Rutor med ökande tonvärde trycktes för att kunna mäta punktförstoringen på dessa.
Efter att ha läst om tryckkontrast gjordes ett försök att även mäta denna på de
tryckta arken.

Efter tryckning av ark till punktförstoringen fanns alltså ark med diverse olika
densitetsvärden. På dessa mättes densitetsvärde i 100%-ton och 80%-ton för varje
färg (cyan, magenta, gul och svart). Sedan användes formeln för tryckkontrast för att
räkna ut denna:

Ekv. 11.1

( )

100

80100

D

DD �

11.2 Resultat

Vid den första mätningen av tryckkontrast mättes dessa värden fram:

Tonvärde (%) C M Y K
100 1.39 1.24 1.23 1.75
80 0.82 0.81 0.84 0.97

Tabell 11.1: Värden som tagits fram från 100%- respektive 80%-ton.

Detta gav tryckkontrastvärden:

C=0.41, M=0.35, Y=0.32 och K=0.45.

Därefter gjordes flera mätningar med andra bördensitetsvärden. De gav dock inte
någon större skillnad i tryckkontrastvärden. Mätningar gjordes för sammanlagt cirka
8-10 olika densitetsnivåer. Dessa skulle resultera i en NCI-kurva. De gav dock bara
punkter relativt nära varandra, vilket inte gav någon direkt kurva.

Sammanfattningsvis ligger resultatet för de olika färgerna vid tryckkontrast mellan
dessa värden:
Cyan: 0.37-0.40
Magenta: 0.30-0.36
Gul: 0.31-0.34
Svart: 0.42-0.47
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12. GRÅBALANS

12.1 Metod

På grund av att bilder ofta blev för röda och då speciellt i hudtonerna gjordes en
undersökning av gråbalansen. Vid kontroll av gråbalansfältet syntes tydligt att det
fanns ett rödstick.

CT har ingen gråbalk med på sina tryck. De har istället från början tryckt en gråbalk
och arbetat sig fram till sina värden. Sedan har de efter dessa värden anpassat
densitetsvärdena tills de fått en grå (neutral) ton. Nu använder de sig av dessa
densitetsvärden och ändrar bara om de tycker att det behövs i olika delar av trycket.
Värden som CT använde vid inställning av gråbalans är 30% cyan, 24% magenta och
24% gul.

Mätningar i detta arbete görs till sist med gråbalansvärdena 30% cyan, 22% magenta
och 22% gul, som är de som anges i de flesta referenser.

12.2 Resultat

Första undersökningen av gråbalansen gjordes genom att trycka testkartan IT8.7/3
CMYK med gråbalansen C=30%, M=24% och Y=24% som bakgrund. Den
sammansättningen har CT fått av en konsult. Först trycktes den med ordinarie
densitetsvärden, vilket visade ett rödstick i den grå bakgrunden. Trots ändring till
flera olika densitetsvärden fanns fortfarande rödsticket kvar. Denna
sammansättning av gråbalans fungerar därmed inte bra för deras tryckpress.

En testform skapades med diverse olika objekt på. Sidan innehöll olika bilder, både i
färg och i svartvitt. Den innehöll även gråbalkar med olika sammansättning och
tonskalor i cyan, magenta, gul och svart. Även här var det emellertid svårt att se vad
som behöver ändras och hur mycket. Något som emellertid behövs är några färger
som referens så att det går att jämföra om trycket blir rätt. Testformer för gråbalans
finns i bilaga 2.

Nu trycks istället en testform med flera olika CMYK-separerade PMS-färger, två
bilder och några olika allmänt vedertagna gråbalanser. PMS-färger kan alltid
jämföras med en PMS-karta. Har färgerna ändrats fungerar inte gråbalansen bra.
De gråbalanser som trycktes var C=30%, M=22% Y=22% och C=50%, M=40%,
Y=40%. Dessa gråbalanser valdes på grund av att de är allmänt vedertagna. Även
C=30% M=24%, Y=24% och C=50%, M=41%, Y=41% trycktes. Den förstnämnda
eftersom det är gråbalansen som CT använt tidigare och den andra på grund av att
det är den som står nämnd i manualen för tryckpressen.

Med hjälp av testformen ändras densitetsvärdena i tryckpressen tills gråbalansen
blir neutralt grå. PMS-färgerna finns med för att kunna kontrollera att dessa
stämmer väl överens med hur de ska se ut och inte påverkas av förändringar i
densitet hos färgerna.
Eftersom de flesta bilder blivit för röda behövs troligtvis densiteten hos magenta
sänkas och möjligtvis cyan och gul höjas något.
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För att enklast hitta rätt gråbalans jämförs fältet med C=30%, M=22%, Y=22% mot
ett fält med K=32%. C=50%, M=40%, Y=40% jämförs med K=52%.
Genom att ändra densitet för de olika färgerna tills gråbalansen såg bra ut ändrades
bördensiteten från C=1.38, M=1.35, Y=1.28 och K=1.80 till C=1.40, M=1.30, Y=1.40
och K=1.80. När detta torkat var gråbalansen ganska bra. Dock blev det något för
mycket gult och den densiteten sänktes till Y=1.37.

När densitetsvärdena ställts in efter gråbalansen jämförs PMS-färgerna på
testformen med PMS-färgkartan, då syns det snabbt att de inte stämmer överens.
Genom att undersöka separationsvärdena i QuarkXPress 5, som använts för färgerna
på testformen, och jämföra CMYK-värdena mot de i PMS-färgkartan syntes snabbt
vad som var fel. Färgkartan är för gammal. Nya CMYK-separationer, för att
efterlikna hur färgerna förändrats genom tiden, har gjorts. Dessa finns med i en ny
färgkarta som är tryckt med CTP, 175 linjers raster och med andra CMYK-
separationer. Ett program som stödjer den nya kartan är QuarkXPress 5. För
tidigare applikationer och för en färgkarta som stödjer Eurostandarden finns det
programvara att ladda ned på hemsidan för Pantone (www.pantone.com).
På grund av detta inhandlades en ny färgkarta så att färgerna kunde jämföras
ordentligt.

En ny testkarta gjordes med bilder separerade med en ny profil baserad på de nya
gråbalansvärdena. Även bilder separerade med Photoshops standardprofil Euroscale
coated fanns med. Likadana bilder separerades med de två olika profilerna och lades
bredvid varandra för att enklast kunna jämföras. Även 12 stycken CMYK-separerade
PMS-färger fanns med. Dessa var separerade med nya värden för solid to process
coated Euro, såsom den nya PMS-färgkartan. Testformen trycktes med de
densitetsvärden som valts efter gråbalansinställning (C=1.40, M=1.30, Y=1.37 och
K=1.80). Valet att separera med dessa två profiler gjordes för att se hur den nya
profilen fungerade och om den var bättre än standardprofilen som följer med
Photoshop. Syftet var även att undersöka hur PMS-färgerna blev med de nya
densitetsvärdena.

Bilderna med den nya profilen blev bra. Om de jämförs med de bilder som separerats
med Euroscale coated syns tydligt att de har mer färg i sig. De som separerats med
Euroscale coated blev något mer platta och livlösa.
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13. PUNKTFÖRSTORING

13.1 Metod

För att kontrollera att punktförstoringen var normal och att den inte påverkade
trycket på ett negativt sätt mättes denna upp. Två mätningar genomfördes, den
första innan justering av gråbalans och den andra efter detta. På så sätt
kontrollerades att ändringen av bördensitetsvärden som gjorts inte försämrade
resultatet med avseende till punktförstoring.

Innan mätningen påbörjades togs jämförelsevärden fram genom studier i
Kvalitetshandboken [8]. För att kunna kontrollera om punktförstoringen var normal
jämfördes alltså de uppmätta värdena mot teoretiska.

CT använder sig av positiva plåtar i en CTP och trycker sedan i en arkoffset.
Enligt Kvalitetshandboken ska arkoffset, positiva plåtar ha punktförstoring:

Papper 1 eller 2: 17 % (1: bestruket glättat, träfritt. 2:bestruket matt, träfritt.)
Papper 3: 19 % (bestruket glättat, rulloffset.)
Papper 4 eller 5: 23 % (4: obestruket, vitt. 5: obestruket, gultonat.)

Dock ska 3 % läggas på vid användning av CTP och positiva plåtar.
Om man tar fram värden för bestruket, glättat träfritt papper ska punktförstoringen
vid ovan nämnda förutsättningar ligga på omkring 20 % vid 50 % tonyta.

För att mäta punktförstoringen användes en densitometer (ColorChecker Series
1200) tillverkad av GretagMacbeth. Punktförstoringen mättes genom att rutor med
ökande tonvärden trycktes i de fyra olika färgerna cyan, magenta, gul och svart.
Genom att det från början var känt vilket tonvärde de respektive rutorna hade,
kunde punktförstoringen efter mätning räknas fram.

13.2 Resultat

13.2.1 Mätning 1 – med ursprungliga densitetsvärden

För att se hur stor punktförstoringen var med de börvärden som idag används på
tryckeriet, trycktes ark med dessa värden och mättes med en densitometer. Dessa
börvärden var; C=1.38, M=1.35, Y=1.28 och K=1.80.

Resultatet av dessa mätningar redovisas i tabell 13.1 nedan.

Tonvärde (%) Cyan Magenta Gul Svart
1 3 3 1 6
2 5 5 6 7
3 8 9 10 11
4 11 12 12 16
5 12 13 13 18
10 21 21 21 25
15 27 27 28 30
20 33 35 35 38
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25 42 42 44 47
30 48 49 50 51
35 54 54 54 56
40 59 59 59 59
45 63 62 64 64
50 66 68 68 68
55 71 73 74 74
60 76 76 78 77
65 79 79 80 80
70 81 82 84 83
75 84 86 87 87
80 88 88 90 90
85 91 92 93 93
90 94 95 95 95
95 97 98 98 98
100 100 100 100 100

Tabell 13.1: När densitetsvärdena ligger på: C=1.38, M=1.35, Y=1.28 och K=1.80.
Tonvärden för de olika färgerna (tontäckningen i %).

Tonvärdeskurvorna för respektive färg finns redovisade i bilaga 3.

Efter att tonvärden mätts upp räknades ut vilken punktförstoringen då blev. Denna
redovisas i tabell 13.2 nedan.

Tonvärde (%) Cyan Magenta Gul Svart
0 0 0 0 0
1 2 2 0 5
2 3 3 4 5
3 5 6 7 8
4 7 8 8 14
5 7 8 8 13
10 11 11 11 15
15 12 12 13 15
20 13 15 15 18
25 17 17 19 22
30 18 19 20 21
35 19 19 19 21
40 19 19 19 19
45 18 17 19 19
50 16 18 18 18
55 16 18 19 19
60 16 16 18 17
65 14 14 15 15
70 11 12 14 13
75 9 11 12 12
80 8 8 10 10
85 6 7 8 8
90 4 5 5 5
95 2 3 3 3
100 0 0 0 0

Tabell 13.2: Punktförstoring för respektive tonvärde
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Detta ger punktförstoringskurvorna som visas i bilaga 3.

13.2.2 Mätning 2 – med nya densitetsvärden

På grund av att det fanns ett rödstick i trycket ändrades tryckpressens
bördensitetsvärden. I och med detta mättes punktförstoringen upp igen för att
undersöka att den inte ändrats betydligt så att något måste åtgärdas. De nya
densitetsvärden som då används är: C=1.40, M=1.30, Y=1.37 och K=1.80. De
tonvärden som mättes upp blev enligt tabell 13.3.

Tonvärde (%) Cyan Magenta Gul Svart
1 - - - 3
2 8 7 7 4
3 10 9 9 7
4 12 11 11 11
5 15 13 14 13
10 20 20 20 20
15 27 26 28 26
20 35 33 36 34
25 40 40 44 40
30 46 46 48 47
35 53 51 54 52
40 58 55 59 57
45 61 59 62 62
50 63 65 67 65
55 69 69 73 71
60 74 74 77 75
65 77 77 80 79
70 80 80 83 83
75 83 84 86 85
80 87 88 89 89
85 90 91 93 92
90 94 94 96 94
95 98 97 98 98
100 100 100 100 100

Tabell 13.3: När densitetsvärdena ligger på: C=1.40, M=1.30, Y=1.37 och K=1.80.
Tonvärden för de olika färgerna (tontäckningen i %).

Tonvärdeskurvorna för dessa värden visas i bilaga 3.

Dessa tonvärden gav punktförstoringen enligt nedanstående tabell. 13.4.

Tonvärde (%) Cyan Magenta Gul Svart
0 0 0 0 0
1 - - - 2
2 6 5 5 2
3 7 6 6 4
4 8 7 7 7
5 10 8 9 8
10 10 10 10 10
15 12 11 13 11
20 15 13 16 14
25 15 15 19 15
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30 16 16 18 17
35 18 16 19 17
40 18 15 19 17
45 16 14 17 17
50 13 15 17 15
55 14 14 18 16
60 14 14 17 15
65 12 12 15 14
70 10 10 13 13
75 8 9 11 10
80 7 8 9 9
85 5 6 8 7
90 4 4 6 4
95 3 2 3 3
100 0 0 0 0

Tabell 13.4: Punktförstoring för respektive tonvärde

Punktförstoringskurvorna visas i bilaga 3.
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14. FÄRGDIFFERENS

14.1 Metod

På grund av att förprovtrycket är det som kunden ser och godkänner färger på är det
viktigt att det stämmer väl överens med hur det riktiga trycket kommer att bli. Det
är utifrån utseendet på detta som korrigeringar görs. För att jämföra hur väl
förprovtrycket stämde överens med det riktiga trycket användes testkartan IT8.7/3
CMYK (ISO 12642). Det är den nuvarande standardtestkartan för karakterisering av
utenheter som skrivare och tryckpressar. En del av denna karta kan användas för sig
och innehåller 182 färgrutor (kallas subset av IT8.7/3). I dessa mätningar har dock
hela kartan, som kallas extended IT8.7/3 CMYK, använts. Den innehåller 928
färgrutor och visas i figur 14.1

Figur 14.1: Testkartan IT8.7/3 CMYK.

Testkartan skrevs ut som förprovtryck och trycktes även i tryckpress. Dessa ark
mättes sedan in med hjälp av en spektrofotometer och bildade textfiler. Textfilerna
med värden för alla färgrutor lästes sedan in i ProfileMaker Pro 4.1.1. I verktyget
Comparing kan två mätfiler läsas in och jämföras och därmed fås färgdifferensen
(�E) fram.
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Mätningarna gjordes för bestruket papper, innan och efter förändring av
gråbalansen. Det gjordes även mätningar på ett obestruket, gultonat papper.

14.2 Resultat

14.2.1 Bestruket papper

Jämförelse 1

Första jämförelsen som gjordes var mellan den nuvarande förprovtryck- och
tryckprofilen. Resultatet finns i tabell 14.1 nedan:

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 3.96
Bästa 90% 3.56

Sämsta 10% 7.48

Sigma
Över hela 1.84
Bästa 90% 1.44

Sämsta 10% 1.19

Maximum
Över hela 13.58
Bästa 90% 6.49

Sämsta 10% 13.58

Tabell 14.1: Färgdifferens mellan nuvarande förprovtryck och tryck.

Ytterligare färgdifferensvärden finns i bilaga 5.

Jämförelse 2

Här jämfördes tryckprofilen med en ny inmätt ojusterad förprovtrycksprofil.
Referensfilen är alltså tryckprofilen (040908_tryck) och mätfilen är en ojusterad
(endast inmätt) förprovtrycksprofil (040929_sherpaojust).

Resultatet finns i tabell 14.2 nedan:

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 2.63
Bästa 90% 2.29

Sämsta 10% 5.65

Sigma
Över hela 1.47
Bästa 90% 1.09

Sämsta 10% 0.85

Maximum
Över hela 8.90
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Bästa 90% 4.69
Sämsta 10% 8.90

Tabell 14.2: Färgdifferens mellan ny ojusterad förprovtrycksprofil och tryckprofil.

14.2.2 Bestruket papper – efter förändring av gråbalansen

Eftersom gråbalansen och därmed även densitetsvärdena för de olika färgerna
ändrats görs profilen för bestruket papper om. I och med detta måste färgdifferensen
mätas upp igen, för tryckpressens och förprovtryckets nya profiler. Vid gråbalans
C=30%, M=22% och Y=22% har densitetsvärdena C=1.40, M=1.30, Y=1.37 och
K=1.80 bestämts och efter dessa har testkartan IT8.7/3 CMYK tryckts i tryckpressen
och skrivits ut som förprovtryck. Med hjälp av inmätningarna gjordes nya profiler
och efter att ha skrivit ut en testkarta med pålagd förprovtrycksprofil kunde
färgdifferensen mätas.

Jämförelse 1

Här jämfördes tryckprofilen mot en ojusterad förprovtrycksprofil. Detta för att se hur
bra de stämde överens och vad som eventuellt behövde justeras i
förprovtrycksprofilen för att den så långt som möjligt skulle efterlikna tryckpressen.

Resultatet av denna jämförelse finns i tabell 14.3 nedan.

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 2.81
Bästa 90% 2.43

Sämsta 10% 6.16

Sigma
Över hela 1.67
Bästa 90% 0.94

Sämsta 10% 2.71

Maximum
Över hela 21.96
Bästa 90% 4.53

Sämsta 10% 21.96

Tabell 14.3: Färgdifferens mellan ojusterad förprovtrycksprofil och tryckprofil.

På grund av hög maximaldifferens gjordes en ny inmätning.
Resultatet av den nya jämförelsen ses i tabell 14.4.

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 2.62
Bästa 90% 2.26

Sämsta 10% 5.78

Sigma
Över hela 1.50
Bästa 90% 0.97
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Sämsta 10% 1.69

Maximum
Över hela 14.20
Bästa 90% 4.50

Sämsta 10% 14.20

Tabell 14.4: Färgdifferens efter ny inmätning.

Den maximala färgdifferensen sänktes avsevärt. För att testa om ytterligare
förbättring kan göras mättes testarket in ännu en gång.
Detta resultat ges i tabell 14.5 nedan.

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 3.05
Bästa 90% 2.72

Sämsta 10% 5.98

Sigma
Över hela 1.40
Bästa 90% 0.92

Sämsta 10% 1.52

Maximum
Över hela 13.51
Bästa 90% 4.78

Sämsta 10% 13.51

Tabell 14.5: Färgdifferens efter ännu en inmätning.

Den maximala färgdifferensen sänktes något från 14.20 till 13.51, dock höjdes
medelfärgdifferensen från 2.62 till 3.05.

Jämförelse 2

Efter att ett tryckjobb tryckts med nya börvärden men separerat utifrån justerades
förprovtrycket. Resultatet av detta såg visuellt bättre ut. Färgdifferensvärdena blev
då enligt tabell 14.6 nedan.

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 3.39
Bästa 90% 3.09

Sämsta 10% 6.10

Sigma
Över hela 1.37
Bästa 90% 0.94

Sämsta 10% 1.55

Maximum
Över hela 14.21
Bästa 90% 4.98
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Sämsta 10% 14.21

Tabell 14.6: Färgdifferens efter visuell justering av förprovtrycket.

På grund av att dessa värden blev sämre än de innan förprovtrycket justerats
provades att rengöra skrivaren för förprovtryck några gånger, skriva ut en nytt ark
och mäta in igen. Resultatet från detta blev enligt tabell 14.7 nedan.

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 2.99
Bästa 90% 2.69

Sämsta 10% 5.68

Sigma
Över hela 1.33
Bästa 90% 0.90

Sämsta 10% 1.51

Maximum
Över hela 13.82
Bästa 90% 4.61

Sämsta 10% 13.82

Tabell 14.7: Färgdifferens för inmätning efter rengöring av förprovtryckssystemet.

Här blev värdena bättre. De flesta värden utom den färg med högst färgdifferens
sänktes.

14.2.3 Obestruket, gultonat papper – Krimtidningen

CT trycker en tidning som heter ”Runt i Krim” och är Kriminalvårdsstyrelsens
personaltidning. Den trycks med 4-6 nummer per år på obestruket och gultonat
papper. På grund av detta har CT gjort en speciell profil för just denna tidning. De
har då lagt på en gul bakgrund på förprovtrycket för att få det att efterlikna trycket.
För att se hur bra förprovtrycket överensstämde med trycket mättes färgdifferensen
upp. Jämförelse gjordes i Comparing i ProfileMaker.

Jämförelse 1

Första jämförelsen som gjordes var mellan den nuvarande förprovtryck- och
tryckprofilen. Resultatet finns i tabell 14.8 nedan:

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 4.47
Bästa 90% 4.06

Sämsta 10% 8.22

Sigma
Över hela 2.06
Bästa 90% 1.68

Sämsta 10% 1.10
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Maximum
Över hela 16.43
Bästa 90% 7.29

Sämsta 10% 16.43

Tabell 14.8: Färgdifferens mellan nuvarande förprovtryck och tryck för profilen för obestruket,
gultonat papper.

Jämförelse 2

En ny förprovtrycksprofil tillverkades för Krim-tidningens papper, utan någon
justering. Färg lades som bakgrund på pappret, som även tidigare gjorts. Detta
jämfördes sedan med trycket för att se vilken färgdifferens det resulterade i.

Färgdifferens, �E
Medel

Över hela 2.59
Bästa 90% 2.37

Sämsta 10% 4.56

Sigma
Över hela 1.05
Bästa 90% 0.69

Sämsta 10% 1.56

Maximum
Över hela 16.26
Bästa 90% 3.70

Sämsta 10% 16.26

Tabell 14.9: Färgdifferens mellan ny ojusterad förprovtrycksprofil och tryckprofilen för obestruket,
gultonat papper.
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15. BELYSNING

För att uppnå färglikhet mellan två färgprov är det viktigt att tänka på vilken
belysning som används. Detta för att undvika effekter som metamerism, vilket kan
få två färgprov som under en viss belysning ser ut som samma färg att se helt olika
ut under en annan.

Vid inmätning med spektrofotometer, vid tillverkning av profiler, används belysning
D50. Den spektrofotometer (DTP41) som använts vid mätningar i detta arbete kan
dock även kalibreras till belysningarna A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11 och
F12. De belysningar som oftast används inom den grafiska industrin är dock D50 och
D65, och valet står därför mellan dessa.

På de flesta skärmarna som CT har är belysningen inställd på D65, det beror på att
de är anpassade efter detta. Olika skärmar har olika belysningar som de bäst
kalibreras utifrån. Det finns dock en skärm som är kalibrerad för D50, denna står
bredvid belysningsskåpet med samma belysning. Eftersom skärmarna är anpassade
efter en viss belysning är det inte optimalt att ändra denna för att få ett enhetligt
belysningssystem. Dock är det viktigt att CT noga tänker igenom vilken belysning de
vill använda sig av när nya skärmar ska inhandlas.

Belysningsskåpet på företaget har bara en belysning vilket är D50. Belysningen på
ljusborden vid både offsettryckpressen och vid digitaltryckpressen har belysning D65.
Vad man borde överväga att skaffa är ett belysningsskåp med flera sorters belysning
i. Detta för att undvika metamerism men även för att kontrollera att bilderna ser bra
ut även i andra belysningar än D50. Kunden tittar oftast inte på bilderna i denna
belysning och kommer därmed att se bilderna på ett annat sätt.
Vad gäller belysningen vid ljusborden är det lysrör med D65 belysning som används.
Dessa går att byta till lysrör med D50-belysning om det vore önskvärt. Dock skulle
det nog vara användbart att även här kunna skifta mellan olika belysningar.

För att undersöka hur viktig belysningen är jämfördes tryck och förprovtryck mot
varandra i de två olika belysningarna D50 och D65. Detta gjordes på vissa redan
tryckta testformar som undersöktes i belysningsskåpet (D50) och på ljusbordet (D65).
Speciellt jämfördes hudtonerna i de olika belysningarna. Resultatet blev något
annorlunda hudtoner mellan belysningarna när testformen undersöktes visuellt. Om
man jämförde hur lika hudtonerna var mellan förprovtryck och tryck i de olika
belysningarna var skillnaden ungefär densamma. Skillnaden mellan dessa två
belysningar verkar alltså inte ha någon övervägande inverkan vid visuell granskning
av trycket och dess likhet med förprovtrycket. Dock kan det självklart ge större
skillnad på vissa färger som inte undersökts. Det optimala vore därför att använda
samma belysning genom hela kedjan.

För att få en korrekt färghållning skulle det alltså vara bra med konsistent belysning
genom hela kedjan. Så länge man har olika belysning inställd på skärmen är det
dock svårt att genomföra detta. Systemet fungerar relativt bra som det är nu,
konsistent belysning genom hela kedjan vore dock självklart mer optimalt.
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16. PANTONE

På CT har det alltid funnits problem med att efterlikna PMS-färger eller Pantone
som de även kallas. Problemet uppstår inte när man använder PMS-färger utan vid
CMYK-separation för att på så sätt få fram färgerna. Det går ofta åt tid till att ändra
i tryckpressen för att få de CMYK-separerade färgerna att efterlikna färgerna på
PMS-färgkartan.

När systemet för separation av PMS-färger till CMYK undersöktes upptäcktes att fel
separation görs gentemot det system och den färgkarta som används. Vid val av
PMS-färger i programvaran (InDesign eller QuarkXPress) har färger som stämmer
överens med den gamla standarden från USA använts. År 2000 kom en ny standard
från Pantone som är uppdelad i europeisk och vanlig standard (USA, Asien). Detta på
grund av att färgerna (cyan, magenta, gul och svart) ändras under åren. Att olika
ställen i världen har olika färgkartor beror på att olika trycksystem används. För att
fortfarande efterlikna PMS-färgerna så bra som möjligt måste därmed
sammansättningen mellan CMYK-färgerna i separationen ändras.

På Pantones hemsida [21] finns filer att ladda ned och in i de olika applikationer som
används för att CMYK-separera PMS-färgerna. Det innebär att det går att använda
den nya standarden och därmed får större likhet med den nya färgkartan.

Något annat man bör tänka på är att färgkartan utsätts för ljus och andra
påfrestningar som påverkar dess standard. Färgkartan ska i och med detta bytas ut
med jämna mellanrum, helst årligen. När detta görs är det viktigt att kontrollera om
den nya kartan innebär att en ny standard används. I så fall måste man som tidigare
nämnts ladda ned de nya separationerna i den applikation som används vid CMYK-
separation.
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17. KONVERTERINGSMETOD

För närvarande använder sig CT oftast av relativ konvertering vid separation av
bilder. Detta eftersom den fungerar bra överlag för de bilder som ska tryckas.
Vanligtvis testar de inte om någon annan konvertering passar bättre för en speciell
bild eftersom det tar avsevärt längre tid än att använda den de har ställt in på
förhand. Om bildens utseende inte har godkänd standard med denna konvertering
prövar de dock att byta metod.

För att undersöka de olika konverteringsmetoderna genomfördes visuella tester med
en grupp på 10 personer med olika erfarenhet av bilder och färger. Tre olika bilder
förprovtrycktes i fyra exemplar vardera med de respektive konverteringsmetoderna.
Testpersonerna fick titta på de fyra bilderna i ett belysningsskåp. Sedan fick de
jämföra dessa med originalbilden i RGB på en datorskärm inställd och kalibrerad till
samma belysning som belysningsskåpet, alltså D50. Detta för att undersöka vilken
metod som ger mest likhet till originalet. Resultatet blir alltså den
konverteringsmetod som testpersonerna tycker ändrar utseende och färger minst. Att
testet går ut på detta beror på att man för det mesta korrigerar originalbilden så som
det är önskvärt att den ska se ut vid tryckning.

Resultatet av denna undersökning blev att vilken konverteringsmetod som ska
användas inte går att entydigt bestämma till en generell för alla bilder. Den
konverteringsmetod som flest tyckte gav bäst resultat var olika för alla tre bilderna.
Dock kan det nämnas att den metod som ansågs bäst för varje bild fick klart fler
röster än de andra. Det var även så att det bara var en metod till som fick fler än en
röst. Exempel på detta är en närbild på en starkt rosa ros med gröna blad i
bakgrunden. Här tyckte de flesta att den absoluta konverteringen passade bäst, 7 av
10 röster föll på den konverteringsmetoden. Bilden med en kvinna med mycket
mättade färger i omgivningen fick däremot 6 röster för mättnadskonvertering medan
den absoluta konverteringsmetoden här bara fick en röst.

Något som även måste nämnas är att de flesta testpersonerna tyckte att alla bilder
med olika konverteringsmetoder var mycket lika varandra och att de alla hade
godtagbar kvalitet. Slutsatsen av detta är att Centraltryckeriet kan fortsätta
använda en generell konverteringsmetod för att spara tid. Efter erfarenhet har de
alltså valt att använda relativ konvertering. De ska dock tänka på att det faktiskt
kan bli en del skillnad. När vissa färger, till exempel speciellt starka eller mättade,
finns med i bilden så kan det vara värt att pröva med andra metoder för att uppnå
önskat resultat.
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18. ARBETSFÄRGRYMD

Arbetsfärgrymden har en egen profil och fungerar som en egen enhet som
färgrymderna konverteras mellan. Denna rymd är även den kopplad till PCS, den
enhetsoberoende färgrymden.

Som arbetsfärgrymd går det att välja någon i Photoshop ofta använd arbetsfärgrymd
(t.ex. sRGB, Adobe RGB 98) eller istället välja en profil för en annan enhet (t.ex.
scanner). Arbetsfärgrymden fungerar speciellt bra då en bild inte har någon profil
tilldelad, för att kunna arbeta med en bild måste den ha en profil. Varför en
arbetsfärgrymd används som profil kan vara för att den sägs vara mer uniform än till
exempel en scannerprofil. Det är då enklare att använda denna när det är önskvärt
att ändra i bilderna. Fördelen med att inte använda arbetsfärgrymd är att man utför
färre konverteringar mellan färgrymder. Om en arbetsfärgrymd används och man
redan på skärmen vill se hur bilden kommer att bli måste flera konverteringar ske.
Först ska scannerprofilen konverteras till enhetsoberoende rymd, sedan till
arbetsfärgrymden och vidare till den enhetsoberoende igen och till sist till
skärmprofilen. Vid arbete utan arbetsfärgrymd konverteras scannerprofilen till
enhetsoberoende och efter detta vidare till skärmprofilen. Flera konverteringar, som
tar tid och kraft och som kan påverka hur slutresultatet blir, kan därmed undvikas.
Ökat antal konverteringar kan leda till fler förändringar i färger.

Figur 18.1 visar på skillnaden i konverteringar mellan att använda och att inte
använda arbetsfärgrymd.

Figur 18.1: Figuren överst visar antal konverteringar mellan färgrymder som krävs vid användning
av arbetsfärgrymd. Figuren underst visar konverteringar mellan färgrymder utan arbetsfärgrymd.

Trots att arbetsfärgrymder kan vara bra att använda ibland fungerar det alltså även
utan en sådan. Det gäller dock bara i Photoshop 6 och senare versioner. I Photoshop
5 och tidigare versioner fanns det inget val, man var tvungen att konvertera till
arbetsfärgrymd.

CT får de flesta bilderna från kunder, det är då inte säkert att det finns någon
scanner- eller kameraprofil. På grund av detta, och att man inte känt till valet att
inte använda arbetsfärgrymd, används därmed en.

Som arbetsfärgrymd används Adobe RGB 98. Den är den främst använda inom den
grafiska industrin. Det beror på att den har lagom stort färgomfång vilket leder till
att färre färger förloras genom konvertering till arbetsfärgrymd än om färgomfånget
varit mindre. Nackdelen med Adobe RGB 98 är att den använder D65-belysning och
inte D50 som är standard i bland annat belysningsskåp. Dock kan nämnas att CT till
stor del använder sig av utrustning med belysning D65.
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18.1 Praktiskt funktion i Photoshop (Photoshop 7)

Om en bild har en profil inbäddad öppnas den utan några problem i Photoshop vilket
leder till att den direkt går att använda. Om den däremot inte har en profil eller om
profilen inte matchar arbetsfärgrymdsprofilen måste först en del inställningar göras.
Då kan vissa dialogrutor komma upp där man måste göra något val [4].

18.1.1 Missing Profile

Om bilden inte har någon profil inbakad kommer denna dialogruta upp. Valen som
då finns är att:
• Lämna som den är: Ingen profil eller färghantering används. Denna kan

användas om det är önskvärt att veta de riktiga pixelvärdena (t.ex. vid referens).
• Tilldela en arbetsfärgrymd: Bilden måste ha en profil för att den ska gå att

arbeta med. Valet finns då att tilldela den en arbetsfärgrymd.
• Tilldela en profil: Istället för att tilldela arbetsfärgrymd finns möjligheten att

tilldela någon av de profiler som företaget själv har sparade. Det innebär att om
bilden har tagits med en digitalkamera men profilen från denna saknas går det
att använda en annan kameraprofil som redan finns sparad. När en profil är
tilldelad finns valet att konvertera till arbetsfärgrymd RGB. Informationen i
originalprofilen förloras och alla värden ligger då istället i arbetsfärgrymden.
Som nämndes ovan ska detta inte göras om det inte finns någon bra anledning
till det.

18.1.2 Embedded Profile Mismatch

Om bilden som öppnas har en profil inbakad men denna inte matchar
arbetsfärgrymdsprofilen kommer denna dialogruta upp. Valen som finns är då att:
• Använda den inbakade profilen: Profilen som skickats med används istället för

att konvertera till arbetsfärgrymd. Det är då viktigt att man vet att den som
bakat in profilen vet vad den gör så att den fungerar som önskat.

• Konvertera till arbetsfärgrymd: Bilden blir nu i arbetsfärgrymd, den har
konverterats från den inbakade profilen till arbetsfärgrymden.

• Färghantera inte, använd inte inbakade profilen: Här används ingen
färghantering.

De inställningar i profiler som nu gjorts är de som följer med bilden till dess att något
annat väljs. Det kan till exempel vara att konvertera bildens färgrymd från RGB till
CMYK för att kunna trycka den.
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19. RASTRERINGSTEKNIK

På CT används olika raster i förprovtrycket och tryckpressen. Detta påverkar hur
bilderna ser ut och kan göra det något svårare att jämföra färgerna visuellt.
I förprovtrycket används FM-rastrering och i tryckpressen används AM-rastrering.
Man har dock diskuterat att använda hybridraster i tryckpressen. Något som jag tror
skulle höja kvaliteten.

Ett speciellt hybridraster som CT diskuterat att ta in är Sublimaraster från Agfa.
Det använder sig av något som kallas för en XM (cross modulated) teknik [7]. Denna
använder FM i högdager och skuggor och AM i mellantonerna. Något många
hybridmetoder har problem med är att få en naturlig övergång mellan FM- och AM-
raster. XM löser detta genom att exakt räkna ut punkten där AM-rastrering inte
fungerar tillfredsställande längre, till exempel i högdager när punkterna inte kan bli
mindre. När detta inträffar går metoden istället över till att ta bort punkter. Detta
innebär att den då går över till FM-rastrering. Dock fungerar det inte som vanlig
FM-rastrering eftersom punkterna här tas bort efter de bestämda vinklarna i AM-
rastret istället för att slumpvis placeras ut. De ligger alltså som de gör vid AM-
rastrering men för att få exempelvis ljusare toner tas en del av punkterna bort. Detta
leder till att övergången mellan de två metoderna blir mindre märkbar.

Jag tycker att det låter som ett bra alternativ som nog skulle höja standarden på
trycket. Det kan vara värt att pröva detta och se hur resultatet blir. Något som skulle
förbättras är likheten mellan förprovtryck och tryck som idag använder helt olika
rastreringsmetoder, trycket använder som tidigare nämnts AM-rastrering och
förprovtrycket FM. Det kan dock vara värt att ta kontakt med några som redan
implementerat Sublimarastret i sin produktion och höra hur det fungerat för dem.

Eftersom CT använder sig till största del av utrustning från Agfa är det smart att
fortsätta med det så att det fungerar bra tillsammans. På grund av detta kan nog
Sublimarastret vara det bästa alternativet för tillfället. Det finns annars ett annat
raster som ofta används. Det kallas för Staccato och kommer från företaget Creo [15].

Staccato använder sig av stokastisk rastrering. Metoden använder mindre punkter
vilket gör att den kan återge finare detaljer. Detta leder i sin tur till att den kan
efterlikna originalbilden (med kontinuerliga toner) på ett bättre sätt än vanliga
rastreringsmetoder. Man måste dock tänka på att kalibrera ordentligt för att
kompensera för att det blir större total punktförstoring med många små punkter. För
att göra detta görs mellantoner och mörka toner ljusare. Detta leder till att även
färgmängden minskas.
Staccato finns som första ordningens och andra ordningens rastreringsteknik. Första
ordningens teknik fungerar som vanligt FM-raster genom att antal punkter varieras
och placeras ut slumpvis. Detta ger fina detaljer och undviker moiré-mönster. Dock
kan punktförstoringen på varje liten punkt påverka bildens utseende. Andra
ordningens Staccato raster ger, liksom första ordningens, fina detaljer och undviker
moiré. Genom att placera ut punkterna i regelbundna mönster undviker dock denna
metod även brus och minskar punktförstoringen gentemot första ordningens Staccato
raster.
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20. PAPPER

Pappret påverkar hur bilderna ser ut i tryck. Egenskaperna som pappret har
påverkar färgerna på olika sätt. Olika papper har även olika reflektans. Det innebär
att de reflekterar ljus på olika sätt. Ett papper med hög reflektans kan återge ett
större kulöromfång, fler färger kan därmed återges.

CT har tre olika profiler beroende på vilken typ av papper som används, det är en för
bestruket, en för obestruket och en för obestruket, gultonat papper.

Profilen för bestruket papper är anpassad efter ett bestruket pappers egenskaper. Ett
sådant papper tål mer färg och den maximala färgmängden som trycks kan därmed
vara högre. Det bestrukna pappret har högre reflektans och kan som tidigare nämnts
alltså återge fler färger än ett obestruket papper.

Det obestrukna pappret tål mindre färg än det bestrukna. Ytan på pappret gör att
färgen absorberas mer av pappret. Ju mer färg som absorberas, desto mindre ligger
på ytan och färgmättnaden minskar därigenom.

Som tidigare nämnts har CT även en profil för ett papper som heter Kubelka Munk.
Det är ett obestruket, gultonat papper. Anledningen till att de har en egen profil till
detta är att de trycker en tidning som heter ”Runt i Krim”. Det är en tidning som är
till för Kriminalvårdens anställda och ges ut flera gånger om året. På grund av att
den trycks så ofta är det värt att tillverka en egen profil som är anpassad efter
pappret. Det leder till att man i slutändan sparar tid eftersom man annars hade varit
tvungen att vid varje tryck av tidningen anpassa färgerna. Nu gör istället profilen
detta arbete.
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21. GCR OCH UCR

För att minska färgmängden och därmed även risken för smetning i trycket används
GCR och UCR. Båda metoderna innebär att färgerna cyan, magenta och gul till viss
del ersätts med svart.

GCR och UCR ställs på CT in i profilprogrammet ColorTune Profile Pro. Värdena
ställs alltså in redan när profilen tillverkas. Det innebär att det är viktigt att man
redan när man gör profilen har kunskap om vilket värde de båda parametrarna bör
ha. Detta bestäms lämpligen genom att tryckningar med olika värden genomförs.

En kontroll av GCR och UCR har gjorts för att se hur de fungerar och vilka värden
som fungerar bra att använda. Detta test gjordes med olika värden på respektive
metod och det undersöktes om det gjorde någon skillnad i utseende hos bilden.

Testet gjordes på en bild som separerats med UCR och GCR på 30% och sedan med
40%. Skillnaden i både UCR och GCR är alltså 10%. När man tittar på bilderna syns
en liten skillnad. Den bild som separerats med lägre UCR och GCR är något mer klar
i färgerna. Denna skillnad är dock så liten att båda bilderna är klart godkända till
utseende. Tittar man i de olika färglagren ser man dock stor skillnad. Genom att öka
värdena på UCR och GCR minskar mängden färg nämnvärt i lagren med cyan,
magenta och gul. Det svarta lagret ökar därigenom färgen i. Detta gör alltså att den
totala färgmängden minskar vilket, som tidigare nämnts, minskar risken för
smetning.

Figur 21.1 och 21.2 är separerade med samma profil men med olika UCR och GCR.
Här visas cyanlagret och man kan se vilken skillnad ändring av UCR och GCR kan
ge i de olika lagren.

Figur 21.1: Cyanlager – här har både UCR och GCR ett värde på 30%



66

Figur 21.2: Cyanlager – UCR och GCR har båda ett värde på 40%

Separationer för alla lager (cyan, magenta, gul och svart) finns i bilaga 4.
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22. TRYCKKONTRAST

Tryckkontrasten är ett mått som används för att få optimal färghållning i trycket.
Man vill alltså kunna trycka så mycket färg som möjligt utan att tonerna i de mörka
partierna försvinner, blir för mörka.

De värden som mätts upp i undersökningen av tryckkontrast ligger mycket nära
varandra och resulterar inte i någon egentlig kurva. Mätningarna visar att cyan har
kontrastvärden mellan 0.37-0.40, magenta har 0.30-0.36, gul 0.31-0.34 och svart
0.42-0.47.  På grund av att kontrasten är så lik oavsett de olika densiteter som
tryckts spelar det visuellt ingen roll vilken som används. Detta leder till att de
densitetsvärden som ger bäst gråbalans kan användas. De värden som används blir
då: C=1.40, M=1.30, Y=1.37 och K=1.80 vilket ger kontrastvärden runt 0.37 för cyan,
0.31 för magenta och gul och 0.42 för svart.

Utifrån dessa resultat kan man se att undersökningen inte gav något direkt
användbart resultat. De värden som uppmätts gav ingen distinkt kurva. Om det går
att hitta ett maximumvärde utmärker det sig inte markant. Det innebär att de
densiteter där tryckkontrasten är maximal inte måste användas för att få godkänd
tryckkontrast och färghållning.

Att NCI-kurvan inte kunde tas fram kan bero på att framtagningen av
tryckkontrasten inte gick så noga tillväga som kanske är nödvändigt. I vilket fall så
ligger inte den densitet som vid gråbalanstest bestämts ge bäst resultat avsevärt
lägre i tryckkontrast än någon annan. Denna kan därmed anses godkänd även i fallet
tryckkontrast.
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23. GRÅBALANS

Tryckpressen är mycket känslig för förändringar. Om densiteten hos magenta
minskas för mycket kan fukt tränga upp och förstöra pappret. Väljs istället att till
exempel öka cyan och gul finns det risk för smetning. I och med detta är det viktigt
att förändringar i densitetsvärden, för att få fram rätt gråbalans, sker med mycket
små steg i taget.

När man efter visuell bedömning har kommit fram till en bra gråbalans kan en
kontrollmätning göras med en densitometer. Vid korrekt färghållning och
punktförstoring ska densitetsvärdena för de olika kulörerna ligga på ungefär samma
värde. Detta gäller vid mätning med en reflektionsdensitometer.

Kontroll av gråbalansvärdena görs genom att den gråbalans som använts vid visuella
bedömningen mäts. Denna är C=30%, M=22% och Y=22%. Den mäts när den är
tryckt med de densitetsvärden som gav en neutralt grå yta, det vill säga C=1.40,
M=1.30, Y=1.40 och K=1.80. De värden som då erhölls var C=0.25, M=0.26, Y=0.29
och K=0.29. Den gula färgen ligger något över cyan och magenta i värde. Troligtvis
gör det inte något eftersom densitetsvärdet för gul som använts vid visuella
bedömningen sedan ansågs ligga något för högt och sänktes till 1.37. Detta borde
rimligtvis leda till att mätvärdet för gul sänks något vid rätt sammansättning. Att
den svarta ligger något över påverkar inte eftersom den inte ingår i gråbalansen.

För att ytterligare kontrollera att profilen blir som önskat och att rödsticket
försvunnit trycks två olika ark. Det första är separerat utifrån och alltså inte med
den nya profilen. Det trycks dock med de nya börvärdena. Detta för att kontrollera
att de nya börvärdena fungerar även på arbeten utifrån, som inte är separerade med
den nya profilen. Även om dessa tryck inte kan bli lika bra som sådana som är
separerade med den speciella profilen som anpassar bilderna efter tryckpressen
måste de få godkänd kvalitet. Vid undersökning av bilder med de nya börvärdena
kan man se att rödsticket har minskat. Fortfarande finns det dock ett litet rödstick i
dem. Undersöks bilderna i datorn syns dock att de är lite röda i sig och rödsticket
beror nog främst på detta. Troligtvis fungerar profilen bra. Detta får kontrolleras
ytterligare vid kommande tryckning.

Vid nästa tryckning används ett tryckjobb där bilderna separerats med den nya
profilen och de nya börvärdena används. Här kan man tydligt se att gråbalansen
förändrats. Rödsticket har i det närmaste försvunnit.
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24. PUNKTFÖRSTORING

24.1 Mätning 1

Vid mätning av punktförstoring trycks först rutor med olika tonvärden som sedan
mäts med en densitometer. Man har då de teoretiska värdena som tryckts som
jämförs med de värden som sedan mätts upp.

Den första mätning av punktförstoring som görs är innan ändring av gråbalans skett.
Densitetsvärdena ligger då på C=1.38, M=1.35, Y=1.28 och K=1.80. Här kan man se
att de olika färgerna har ungefär samma punktförstoring. Detta leder till att ingen
av dem tar överhand i avseendet punktförstoring. Eftersom tryckpressen trycker med
ett rödstick var det bra att undersöka att detta inte berodde på för stor
punktförstoring i magenta. Det kan nu uteslutas och istället prövas att sänka
densiteten i magenta i förhållande till de andra färgerna.

De uppmätta värdena gäller för ett bestruket glättat, träfritt papper. När det
används i kombination med positiva plåtar och CTP kan punktförstoringen ligga runt
20% i 50%-tonen [8]. Vid användning av CTP läggs 3% på. CT har dock kompenserat
bort all punktförstoring som ligger i CTP: n och därmed är det möjligt att
punktförstoringen ligger något närmare det värde man får om man inte trycker med
CTP, alltså 17%. Tittar man i mättabellen ligger den på 16% för cyan och 18% för de
andra färgerna. Att den ligger något lägre i cyan behöver inte betyda att den alltid
har lägre punktförstoring. Tittar man över hela mätområdet ser man att olika färger
har störst respektive minst punktförstoring i olika tonvärden. Det kan bero på
tillfälligheter eller skiftningar i till exempel gummiduken och pappret.

24.2 Mätning 2 – med nya densitetsvärden

Här har densitetsvärdena ändrats på grund av att gråbalansen inte stämde innan.
De nya densitetsvärdena är C=1.40, M=1.30, Y=1.37 och K=1.80.

Inte heller här ser punktförstoringen avsevärt högre ut för något värde än för de
andra. Den gula punkten förstoras ibland något mer än de andra men så var även
fallet vid förra mätningen. Alltså verkar även dessa densitetsvärden fungera bra när
man ser till punktförstoring.
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25. FÄRGDIFFERENS, �E

25.1 Bestruket papper

25.1.1 Jämförelse 1

I denna jämförelse ligger medelfärgdifferensen på 3.96. Den är alltså precis märkbar
för en vanlig människa. De som är tränade att dagligen undersöka färger kan dock se
en klar skillnad i vissa färger. Trots detta är det ett väl godkänt förprovtryck mot
trycket. I den grafiska branschen är en medelfärgdifferens på 4 till 8 inte ovanlig. I
enskilda rutor får färgdifferens gå upp till runt 10 �E [4]. Här ligger maxvärdet på
13.58 vilket kan tänkas vara lite för högt. Dock ligger maxvärdet i de bästa 90% av
rutorna på 6.49, vilket alltså är godkänt.

Skillnaden mellan denna jämförelse och den där min ojusterade profil jämförs med
trycket är att denna profil inte har samma svårigheter med de mörkt röda färgerna.
Det är något CT hade problem med innan de justerade sin profil men som är
bortjusterat. Här ligger istället problemet i de blå färgerna.

Om man jämför förprovtrycksprofilen som CT använder nu mot min ojusterade profil
ser man att min profil har en betydligt lägre färgdifferens. Medelvärdet i min profil
ligger på 2.63 medan CT: s profil har ett medelvärde på 3.96. Deras värde ligger över
det värde där en normal människa kan se skillnad medan min profils värden ligger
under detta värde. Den nuvarande profilens maximalvärde är även avsevärt högre än
det maximala värdet på min profil, 13.58 mot 8.90. Genom att bara mäta upp nya
värden för förprovtrycket, utan att justera profilen, har alltså en bättre profil för
förprovtrycket skapats. Sedan går det att justera min ojusterade profil för att göra
den ännu bättre. Varför kan det bli såhär? En skrivares egenskaper ändras allt
eftersom tiden går. Nya färger kanske används. Detta innebär alltså att det kan vara
värt att lägga ner lite extra tid på att ibland mäta upp nya värden för förprovtrycket.
Gör man detta kan man få en bättre överensstämmelse med trycket och ännu nöjdare
kunder. Har man inte tid behöver man alltså inte lägga ner mer tid på att justera
den nya profilen. Den ojusterade duger mycket bra som den är.

25.1.2 Jämförelse 2

Här kan avläsas att medelfärgdifferensen över alla färger är 2.63. Detta är en bra
färgdifferens eftersom människan inte kan se någon skillnad om �E är 1 eller
mindre. En vanlig människa ser dock ingen skillnad under 3 �E vilket detta värde
alltså ligger under. De sämsta 10% i hela bilden ligger på �E= 5.65 vilket också det
är godkänt. Fogras (German graphic technology research association) bedömning är
att ett �E på 4 i genomsnitt är acceptabelt och ett maximum på 10 �E i enskilda
rutor. Denna mätning visar att maxvärdet som finns med är 8.90 men över de bästa
90% är maxvärdet endast 4.69.

De färger det är störst färgdifferens i är främst de mörkt röda färgerna. Detta
konstateras även efter visuell betraktning av en bild med mörkt röd bakgrund där
det syns större skillnad än i andra delar av bilden.
Den färg som har den största färgdifferensen är den som har värdena L=42.3, a=54.6,
b=37.2 i tryck. Den får värdena L=42.3, a=58.4, b=29.2 i förprovtrycksprofilen. Den
har ett �E på 8.9. För att sänka färgdifferensen kan man gå in i profilen. Vid dessa
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Lab-värden (kan dock bara ändra i heltal) kan man sedan ändra med visst omfång så
att denna färg återges på ett bättre sätt.

25.1.3 Jämförelse 3

För att försöka få fram en profil som är ännu bättre än den ojusterade görs försök att
justera profilen. Detta görs efter visuell betraktning av vilka färger som inte riktigt
stämmer men även genom att titta efter vilka färger som fick högst färgdifferens i
den ojusterade profilen.

Det är svårt att justera profilen så att den blir riktigt bra. Speciellt innan man har
lärt sig hur man ska ändra och hur mycket. Jag använde mig av Color Correction
Tool (i profilprogrammet ColorTune Profile Pro) och valde ett CMYK-värde i samplen
som ändras till det CMYK-värde som referensen, trycket, har. Man väljer även hur
stort omfång som ska ändras. Det svåra är att veta hur stort omfång som ska
påverkas. Man vill ju kunna ändra så att fler felaktiga färger förbättras samtidigt.
Det får dock inte bli så att sådana färger som redan är korrekta ändras och blir
felaktiga.
Jag började med att ta ut de tre färgerna med högst färgdifferens och ändra dessa
med ett omfång på 20. Detta gav högre medelfärgdifferens än för det ojusterade
förprovtrycket. Den färg med högst färgdifferens minskade färgdifferensen hos men
färger som var bra innan fick sämre färgdifferens. Jag provade sedan att göra samma
sak men med omfång 10. Det blev då bättre men fortfarande inte bättre än den
ojusterade.
På grund av att inget som gjordes gav bättre resultat prövades nu istället att räkna
ut medelvärdet för 15 av de 18 färgerna med högst färgdifferens (valde bort 3 som
inte hade någon likhet med de andra, alla andra är mörkt röda). Här användes ett
omfång på 10. Medelvärdet blev här något sämre än för den ojusterade (dock bättre
än alla tidigare ändringar). Det maximala färgdifferensvärdet sänktes dock från 8.90
till 8.66 (inte samma färg, denna sänktes från 8.90 till 8.63). För att se hur det blev
visuellt skrevs denna bild ut i förprovtrycket.  Den blev lite bättre i vissa delar men
även lite sämre i vissa.

Slutsatsen av detta är att det är mycket svårt att justera profiler. Om man ska göra
det ska det vara på grund av att det behövs på någon färg som är mycket viktigt att
den är rätt. Tidigare resultat visar ju även att en ojusterad profil är klart godkänd i
färgdifferens och det går alltså att använda en sådan.

25.2 Bestruket papper – efter förändring av gråbalansen

25.2.1 Jämförelse 1

Medelfärgdifferensen vid första inmätning blev klart godkänd. Dock låg skillnaden
för den färgruta som hade högst färgdifferensen för högt. För att kontrollera om detta
stämde och inte berodde på fel i tryck eller inmätning skrevs ett nytt testark ut och
en ny förprovtrycksprofil tillverkades. Detta testark skrevs sedan ut med denna nya
profil på. Sedan jämfördes trycket och förprovtrycket igen.

Färgdifferensen sänktes nu överlag men framförallt sänktes den maximala
färgdifferensen avsevärt. Det var fortfarande samma färg som hade högst
färgdifferens men nu hade den ett �E på 14.20 istället för 21.96. För att testa om
profilen kunde förbättras ytterligare gjordes samma sak om igen och nya mätvärden
togs fram.
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Den maximala färgdifferensen sänktes något från 14.20 till 13.51, dock höjdes
medelfärgdifferensen från 2.62 till 3.05.

Slutsatsen av dessa mätningar är att man alltid ska mäta in något flera gånger.
Detta för att bilda ett medel av de inmätta värdena, vilket ger ett säkrare utslag än
endast en mätning. Det beror på att mätningen kan påverkas av saker som smuts i
färgmunstycken, för mycket färg i någon färgruta eller andra liknande problem.

25.3 Obestruket, gultonat papper – Krimtidningen

25.3.1 Jämförelse 1

CT: s nuvarande förprovtrycksprofil är ganska lik trycket. Det kan ses i värden som
att medelfärgdifferensen ligger på 4.47. Det är en godkänd färgdifferens. Dock kan
man visuellt se skillnad i vissa färger.  Den maximala färgdifferensen ligger på ett
värde på 16.43. Det är för högt och måste åtgärdas. Vid jämförelse av tryck och
förprovtryck finns vissa färger som skiljer sig avsevärt från varandra. På grund av
detta mättes en ny förprovtrycksprofil in och jämförs i nästa avsnitt.

25.3.2 Jämförelse 2

Här fås en avsevärd skillnad i färgdifferens mot den profil som CT använder idag.
Medelfärgdifferensen har sjunkit till något mer än hälften av vad den är i deras
profil. Detta kan bero på att de innan utgått från sin profil för obestruket papper och
inte mätt upp någon ny för detta speciella gultonade obestrukna papper. Den högsta
färgdifferensen i min profil är 16.26. Detta är relativt högt men då ska nämnas att
den näst högsta färgdifferensen är på 12.19 och efter det ligger de högsta på 5-6 �E.
För att se hur min profil påverkar det visuella intrycket av förprovtrycket tas några
sidor med denna fram och jämförs med trycket och CT: s nuvarande förprovtryck.
När man visuellt jämför min profil med det tryckta och CT: s förprovtryck finns vissa
skillnader. Min profil har förbättrat den visuella likheten mellan tryck och
förprovtryck synbart. Dock finns det fortfarande en del skillnader som jag anser
måste ändras för att få tillräcklig likhet mellan tryck och förprovtryck. Trycket har
överlag mer magenta i sig. På grund av detta börjar jag med att öka andel magenta
(med 2%) med hjälp av Curve Tool i ColorTune. Efter detta skrivs nytt förprovtryck
ut och jämförs visuellt igen. Fortfarande blir det dock inte riktigt bra. Då upptäcks
att pappersfärgen inte riktigt stämmer. Det tillverkas därför en ny profil med
pappersnyans C=0, M=1, Y=8 och K=0 (istället för C=1, M=1, Y=7 och K=0 som
innan). Även här ökas magenta med 2% från den ojusterade profilen. Dessa värden
gav för mycket gult i pappersbasen. Nyansen ändras nu till C=0, M=1, Y=7 och K=0.
Denna pappersnyans blev bra.

Efter en hel del ändringar av profilen ser förprovtrycket till slut visuellt bra ut om
man jämför med trycket och dessa värden används därmed.

25.4 Slutsatser

För att få ett förprovtryck som stämmer bra överens med trycket är det mycket man
måste tänka på. Det gäller att få en låg färgdifferens samtidigt som de ska vara
visuellt lika varandra. Dessa två saker hänger ihop men ett lågt medelvärde på
färgdifferensen behöver inte innebära att trycken blir så bra matchade som de kan
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bli. Det beror på att maximumvärdet på färgdifferensen kan vara högt. En eller
några färger kan ha riktigt höga värden vilket i så fall skulle ge stor skillnad i just
dessa färger. Om de färgerna är dominerande i bilden skulle det ge ett mycket dåligt
resultat. När man gör en profil kan man alltså inte bara testa att förprovtrycka och
trycka en bild och se till att denna bild blir så bra som möjligt visuellt. En annan bild
kanske inte alls blir godkänd färgmässigt vid dessa värden. Här är mätning av
färgdifferensen ett bra hjälpmedel. Eftersom jag har använt en testkarta med 928
färger (IT8.7/3) får jag en bra spridning på hur färgerna återges i förprovtrycket mot
trycket. Jag får då fram färgdifferensen, hur mycket färgerna skiljer sig, mellan
förprovtrycket och trycket. Man kan då se vilka färger som har högst färgdifferens
och kolla om det stämmer överens med vad man ser visuellt i olika bilder. Med hjälp
av detta kan man sedan korrigera de färger som behöver korrigeras för att få ett
tillfredsställande resultat. Det tar dock tid och eftersom man oftast har en profil till
många olika trycksaker är det svårt att korrigera så att allt blir så bra som möjligt.
Har man dock en särskild profil för en sorts tryck, med samma färger varje gång, kan
det vara värt att lägga ned lite extra tid för att få dessa färger så bra som möjligt.

Om man jämför CT: s nuvarande profiler med mina nya ojusterade märker man att
man bara genom att mäta in nya testkartor, utan att justera dessa, får ett bättre
resultat med lägre färgdifferens än de som används. Detta beror troligtvis på att
förprovtryckspressen och tryckpressen förändras med tiden. Man kanske även byter
färger vilket påverkar hur resultatet blir. På grund av detta kan det vara värt att
med jämna mellanrum göra nya profiler. Eftersom resultatet redan utan att justera
blir bättre än för de profiler som används skulle man kunna stanna vid att använda
en ny ojusterad profil. Vill man dock få ännu bättre resultat kan man på olika sätt
ändra i profilen. Det är dock inte alltid självklart vad det är som behöver ändras för
att nå detta bättre resultat. Man kan öka eller minska någon av färgerna (cyan,
magenta, gul och svart) över hela bilden, korrigera en färg med olika omfång, ändra
pappersnyans etc. När man är van blir det lättare att se vad som behöver göras men
det är fortfarande inte självklart. Det tar tid och oftast mer än ett försök för att få det
resultat man vill ha. Om man ska göra korrigeringar beror därför på om det är värt
tiden och kostnaden att göra detta.

Något som CT har problem med är skillnad i färg i tonplattor mellan tryck och
förprovtryck. Att skillnaden ibland kan se större ut än i vanliga bilder, beror på att
man visuellt ser större skillnad när det är en hela yta med en enda färg än när en
färg är med i en bild bland andra färger. För att undersöka vad som kan göras åt
detta valdes en yta ut där man såg ganska stor skillnad i den blå färgen i
förprovtrycket mot den i trycket. I datafilen där tonplattan lagts in togs färgvärdet
på den fram. Sedan användes Color Correction Tool i ColorTune (där man tillverkar
och korrigerar profiler). Här skrevs originalvärdet på denna färg in och det värde som
förprovtrycket trycker ändrades därefter. Genom att ändra några gånger och kom jag
fram till ett resultat där färgerna matchar varandra bra. Här kan man alltså se att
det hjälper att ändra i en färg. Det man då måste ta ställning till är om det är viktigt
att de verkligen stämmer överens, om det är värt den tid det trots allt tar att
korrigera den. Det beror ju självklart på vad färgen används till. Om denna färg är
till exempel en varumärkesfärg såsom den röda färgen hos Coca Cola är det mycket
viktigt att den blir rätt eftersom alla känner till den färgen.

Efter justering av tonplattan tills den såg visuellt bra ut skrevs en ny testkarta ut
med denna profil på och mättes in med spektrofotometer. Exakt samma färg som i
tonplattan fanns inte med på testkartan men om man tittar på färger i närheten av
dessa hade �E höjts något. Att resultatet blev något bättre visuellt behöver alltså
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inte ge samma resultat i mätvärden. Det kan bero på att man inte kommer åt exakt
rätt kulör när man ändrar (får bara ändra i heltal). Detta kan leda till att den färg
som ska ändras hamnar lite i utkanten av omfånget som ändras och därmed
påverkas men andra färger kanske påverkas mer och blir sämre. Det viktigaste är att
det visuellt ser bra ut. Slutsatsen är att inte ändra i generella profiler utan bara om
det är någon specifik färg som måste stämma. Det är viktigt att man inte förlitar sig
helt på det visuella eller på mätvärdena. Istället ska man kombinera dessa metoder
för att nå ett tillfredsställande resultat.
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26. DISKUSSION OM PROFILER OCH
JUSTERINGAR AV DESSA

26.1 Förprovtryck och tryck

För att få förprovtrycket att efterlikna det som sedan blir tryckt tar man hänsyn till
tryckpressens egenskaper när man gör profilen för förprovtrycket. Man vill alltså att
förprovtrycket ska efterlikna tryckpressens resultat. När man gör profilen sätter
man som input hur apparaten för förprovtrycket fungerar, vilka egenheter den har.
Som output sätter man profilen man vill efterlikna, alltså tryckpressens. Vad man
får är alltså vad man i apparaten för förprovtryck ska ha för inställningar. Trots att
man använt sig av tryckpressens profil och hur apparaten för förprovtrycket fungerar
är det inte säkert att förprovtrycket blir så likt det slutgiltiga trycket. Det går aldrig
att få perfekt matchning eftersom förprovtrycket ofta använder sig av andra
apparater, andra färger, annat papper etc. Man kan dock finjustera apparaten för
förprovtryck så att man får så bra resultat som är möjligt.

Nedan beskrivs hur profiler kan justeras för att få likhet mellan tryck och
förprovtryck.

26.1.1 Justering av förprovtryck för likhet med tryck

Alla apparater har en viss variation, de förändras allt eftersom. Man måste därför
regelbundet kontrollera att profilerna fungerar som de ska. Vid varje jobb
kontrollerar tryckarna hur trycket stämmer överens med förprovtrycket. I och med
detta får man en mycket regelbunden kontroll av hur systemet fungerar. Något som
tryckarna ansåg vara ett problem med förprovtrycket för tillfället var att det fanns
ett rödstick i det. Eftersom profilen från början ansågs fungera som den ska prövades
det att finjustera förprovtrycksprofilen. Detta görs genom att jämföra förprovtryck
med tryck och ändra några inställningar. Man undersöker sedan om det blivit bättre
genom att ta fram ett nytt förprovtryck. Detta fortsätter tills man nått ett resultat
man är nöjd med. Det går dock aldrig få ett helt perfekt resultat, som nämndes
tidigare.

Vad som görs är att i Proofer Agfaset läses tryckprofilen in som outputprofil och
förprovtrycksprofilen som Proofer-profil. Dessa läses sedan in i rippen och ett
förprovtryck skrivs ut och jämförs med trycket. Förprovtrycket justeras tills de liknar
varandra. Det är viktigt att fler bilder undersöks vid visuell justering så att inte
vissa färger ändras så att de blir bra i en bild, medan nästa bild får sämre färglikhet
än innan. Vid justering av profilen för förprovtrycket används ColorTune. Där
öppnas förprovtrycksprofilen som är inprofil och outputprofil är därmed
tryckprofilen. Sedan kan man välja att göra ändringar under menyn Tools (verktyg).
Vid försök att justera profilerna testas olika verktyg.

Det första som testas att ändra är i Gradation Tool, Där ändras en kurva som anger
hur mycket färg som ska tryckas. Jag ändrar denna kurva nedåt eftersom jag ansåg
att det var för mycket färg i förprovtrycket. Först testas med att 60% färg i trycket
blir 46% färg i förprovtrycket. Förprovtrycket skrivs ut och jämförs mot trycket. Efter
dessa ändringar blev förprovtrycket ännu mörkare, alltså mer färg. Detta innebar att
jag hade ändrat kurvan åt fel håll. Nu valdes istället 50% till 60%, det borde då vara
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så att 50% i förprovtryck blir 60 % tryck. Alltså mindre färg när vi nu trycker
förprovtrycket. Det blev bättre, fortfarande blev det dock lite mycket färg. Vad som
kunde ses var att det till största delen var magenta som tog överhanden. Nu provas
därför att gå in på Edit Curves och en minskning av endast magentakurvan med
värdena 20 till 16, 55 till 45 och 85 till 75 gjordes. Förprovtrycket och trycket blir nu
relativt lika varandra vilket visar att justering av profilerna är möjligt. Det är viktigt
att ha kunskap om hur justering går till för att så långt som möjligt kunna använda
förprovtrycket som en förhandsvisning av hur trycket kommer att se ut.

26.2 Diskussion angående den nytillverkade profilen

Efter tillverkning av ny profil valdes diverse bilder ut och trycktes därefter med CT: s
nuvarande profil för bestruket papper och den nya profilen för samma papper. Det
gjordes för att kontrollera hur den nya profilen fungerar gentemot den som CT
använder. Bilderna lades in på samma testform och ovanför varandra så att de
hamnade på samma färgskruv och alltså påverkas på samma sätt av förändringar i
färgvärden. Testformen trycktes med de nuvarande använda börvärdena och de nya
som tagits fram vid gråbalansbestämning. På så sätt kan man trycka med båda
profilerna vid samma tillfälle och därmed blir omständigheterna runt omkring
(exempelvis hur varm tryckpressen är vilket påverkar punktförstoringen, vilken
luftfuktighet det är för tillfället, vilka färger som använts vid tidigare tryck etc.) de
samma.

Profilerna i sig är väldigt lika. Detta märks när man visuellt undersöker dem vid
samma börvärden, men även när färgvärdena i diverse delar av bilderna mäts i
Photoshop. Ofta har de exakt samma värden, ibland skiljer det maximalt någon
procent i någon av färgerna. Man kan inte dra någon slutsats om vilken profil som
eventuellt framhäver magenta i bilden. Detta eftersom respektive profil ger mer
magenta i någon del en bild medan det blir tvärtom på något annat ställe.
Logiskt sett stämmer detta bra överens med mina funderingar innan tryckning.
Profilerna ska vara mycket lika varandra eftersom de är uppmätningar av samma
tryckpress, dock vid olika tillfällen.

Det som påverkar hur trycket blir är alltså inte till största del profilen,
uppmätningen av tryckpressen, Det beror istället mer på vilka börvärden som
används. Här kan man se stor skillnad på hur bilderna blir i tryck.

Först trycktes testformen med CT: s nuvarande börvärden; C=1.38, M=1.35, Y=1.28
och K=1.80. Här kunde man se ett rödstick, speciellt i hudtonerna. Det har varit
problemet vid deras tryck och det de velat komma ifrån. Man kan se att hela bilderna
drar åt rött. Det gäller alla bilder för båda profilerna. Alltså passar inte CT: s profil
med dessa börvärden trots att den är gjord efter tryckning med dessa.

Efter tryckning med CT: s börvärden trycktes sedan samma testform med de nya
börvärden som tagits fram efter bestämning av gråbalans. De är: C=1.40, M=1.30,
Y=1.37 och K=1.80. Tittar man på bilderna från båda profilerna med dessa börvärden
ser de normala ut i ansikten och rödsticket som tidigare funnits syns inte längre.
Fortfarande är vissa människor något röda i ansiktena men om man tittar på
originalbilderna är de det även på dessa vilket är vanligt med bilder tagna med
digitalkamera.
Även vid de nya börvärdena är profilerna mycket lika. Vilka börvärden som används
verkar alltså påverka mer än vad själva profilen gör. Det leder till att även bilder
som är separerade utifrån (ej med CT: s profil) blir bättre med de nya börvärdena.
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Att de börvärden man använder påverkar så mycket som de gör beror på att högre
densitet ger större punktförstoring. Det fungerar så på grund av att när man trycker
med mer färg blir det större mekanisk punktförstoring, punkterna manglas ut mer.

Trots att det är börvärdena som påverkar mest har även profilen viss påverkan.
Skillnad man kan se i tryck mellan de båda profilerna är att den nya profilen i vissa
partier kan ge klarare, något starkare färger som ger mer djup i bilden. På grund av
detta kan det alltså vara bra att med jämna mellanrum trycka en testform (IT8.7/3
CMYK) och göra en ny profil.
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27. SLUTSATSER OCH FRAMTID

Denna undersökning av färghanteringssystemet syftade främst till att ge mig
kunskap om hur färghanteringssystemet fungerar. Det innebar undersökning om
vilka ingående delar och parametrar det innehåller och hur man genom att förändra
dessa kan få olika resultat. När det gäller färger finns det inte någon självklart rätt
eller fel, alla människor uppfattar färger på olika sätt.

Eftersom jag innan detta genomgående arbete hade mest teoretiskt och knappt något
praktiskt kunnande inom ämnet har jag stött på en del problem men även lärt mig
mycket. Alla delar har kanske inte gjorts i rätt ordning och en del har fått göras om
på grund av att vissa parametrar som påverkar dem har ändrats. Om jag skulle göra
om detta arbete skulle det efter erfarenhet ändras ordning på en del.

Färghanteringssystemet är ett komplext system med många olika parametrar. Det är
inte självklart hur allt fungerar och ska har för inställningar. Dock är det viktigt att
man har en övergripande kunskap om systemet för att det kunna använda det på ett
bra sätt.

På grund av att tryckpressarna åldras och ändras, färger förändras, luftfuktigheten
varierar och andra parametrar kan ändras är det viktigt att tillverka nya profiler
med jämna mellanrum. Lagom vore kanske att göra detta 1 gång i halvåret. Det tar
tid men samtidigt sparas tid för tryckarna som lättare kan få bra likhet mellan
förprovtryck och tryck.

Att producera profiler tar alltså tid. Därför är det inte möjligt att göra en profil för
varje trycksak som ska tryckas. Eftersom många olika papper används kanske det
inte heller är möjligt att göra profiler för varje papper. Dock är det viktigt att ha en
generell profil för varje sorts papper. Det behövs eftersom till exempel obestrukna
och bestrukna papper tål olika mycket färg. Vissa trycksaker trycks ofta och har
kanske en speciell sorts papper och vissa färger som är extra viktiga. Då kan det vara
värt tiden att göra en speciell profil för att få ett så bra resultat som möjligt.

Vad gäller framtiden på företaget har man som nämnts i rapporten funderat på att ta
in en ny rastreringsmetod. Det är ett raster som heter Sublima och kommer från
Agfa. Detta raster kombinerar AM- och FM-raster och skulle nog höja kvaliteten på
trycket ytterligare. Det skulle även ge bättre likhet med förprovtrycket vilket gör det
lättare att få bra färglikhet mellan dessa.

CT har även planer på att ta in en ny svart färg. Denna färg har mer svärta än
tidigare använd svart färg. Det skulle innebära att man måste tillverka nya profiler
för att få optimalt tryckresultat.

Slutligen kan nämnas att färg som tidigare nämnts är subjektivt, alla människor ser
färg på olika sätt. Det innebär att det någon tycker har godkänd kvalitet kanske inte
är det är godkänt in någon annans ögon. På grund av detta är det viktigt att ha ett
system som styr färger och som därigenom kan ge riktlinjer för hur färgerna ska
vara. Färghantering och ICC-profilerna är här för att stanna.
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ORDLISTA

A

Additiv färgblandning
Nya färger bildas genom att ljus med
olika grundfärger kombineras. RGB är
en additiv färgblandning. Används
bland annat i bildskärmar och TV-
apparater.

Akromatik
Separationsmetod, kallas även GCR.
Kulörfärgernas gemensamma
gråkomponent ersätts, helt eller
delvis, med svart över hela bildens
färgomfång.

Apparatberoende färgrymd
Färgrymd vars utseende/resultat beror
av vilken enhet den används på.

Apparatoberoende färgrymd
Färgrymd vars utseende/resultat inte
beror på vilken enhet de används på.

Arbetsfärgrymd
Finns endast i Adobe applikationer.
Kopplad till PCS och används bland
annat vid arbete med bilder i
Photoshop.

B

Bestruket papper
Papper bestruket med ett ytlager,
vilket gör det mer tåligt för högre
färgmängd och ger det jämnare yta.

Betraktningsljus
Det ljus som används vid
undersökning av bilder. I grafiska
sammanhang används oftast D50.

Bördensitet
De densitetsvärden som tryckprofilen
är anpassad för och som eftersträvas
vid tryckning.

C

CIE
Kulörsystem skapat utifrån
standardobservatör av Commission
Internationale d’Eclairage,
internationella
belysningskommissionen.

CIELAB
Kulörsystem med axlar L* (ljushet), a*
(grönt-rött) och b* (blått-gult) som
bygger på CIE-systemet.

CIEXYZ
Kulörsystem med tristimulusvärdena
X, Y och Z som bygger på CIE-
systemet.

CMM
Color Management Module,
kulörhanteringsmotor.

CMS
Color Management System,
kulörhanteringssystem.

CMYK
Subtraktiv färgblandning som består
av grundfärgerna cyan, magenta, gul
och svart.

D

Densitet
Andelen ljus som absorberas av ett
objekt. Ju mer ljus en yta absorberar
desto högre är densiteten.

Densitometer
Mäter densitet, andel ljus som
transmitteras eller reflekteras från ett
objekt.

D50
Belysning med färgtemperatur på
5000 K. Motsvarar direkt solljus.
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D65
Belysning med färgtemperatur på
6500 K. Motsvarar dagsljus utan
direkt solljus, mitt på dagen på norra
halvklotet.

E

Europaskalan
Standard i Europa för definition hos
tryckfärgernas kulöregenskaper. Den
vanligaste normerade färgskalan. Som
CMYK fast i annan ordning; YMCK.

F

Fyrfärgsseparation
Färgrymdskonvertering hos digital
bild. Vanligtvis från RGB till CMYK.
Anpassar bilden för tryck.

Färgdifferens, �E
Skillnad i avstånd mellan två färger i
en färgrymd. Hur detta avstånd mäts
beror på vilken sorts färgdifferens som
används.

Färgrymd
Visst område av färger. Olika
färgrymder kan återges av olika
enheter.

Färgspektrum
Spektrum av de färger vi kan se.
Ligger för människan mellan 400-700
Nm.

Förprovtryck
Tryck eller utskrift som används för
att visa hur trycket kommer att bli.

G

Gammavärde
Värde som styr hur komprimeringen
av tonomfång ska ske.
Komprimeringen sker med en kurva
som beror av gammavärdet.

Gamut
Färgomfång.

GCR
Kulörfärgernas gemensamma
gråkomponent ersätts, helt eller
delvis, med svart över hela bildens
färgomfång.

Gråbalans
Sammansättning av färgerna cyan,
magenta och gul som bildar neutral
gråton.

Gråbalk
Två tryckytor bredvid varandra, den
ena med rasterton i svart och den
andra med sammansättning av cyan,
magenta och gul. Används för att
kontrollera gråbalans.

H

I

ICC
International Color Consortium.
Specifikation för hur
färghanteringssystem och profiler ska
fungera.

ICC-profil
Fil som beskriver färgegenskaper hos
enhet.

IT8.7/3 CMYK
Testkarta som används vid skapande
av profiler.

J

JND
Just Noticeable Difference. Minsta
skillnaden som en människa kan
uppfatta.

K

Kalibrering
Ställa in process eller apparat mot
dess standardvärden.
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Karakterisering
Uppmätning av process eller apparat
för att kontrollera hur den fungerar.

Konverteringsmetod
Metod för att konvertera färger mellan
olika färgrymder.

Kulör
Färgton, färgintryck en yta ger.
Bestäms av hur ögat uppfattar ljus
som är sammansatt av olika
våglängder.

L

M

Metamerism
Fenomen som innebär att färger som
ser likadana ut under viss belysning
kan se olika ut under annan. De har
då inte samma spektrum.

N

NCS
Natural Color System. Svenskt
kulörsystem som bygger på hur
människan uppfattar färger.

NMI
Nyans, mättnad, intensitet. Liknar
ögats sätt att uppfatta kulörer.
Uppbyggd som cylinder.

O

Obestruket papper
Papper som ej är bestruket med
bestrykningssmet. Tål mindre färg än
bestruket papper.

Offsettryck
Tryckmetod som grundar sig på den
litografiska principen. Det innebär att
tryckande och icketryckande ytor
skiljer sig från varandra genom olika
kemiska egenskaper.

Oliofil
Drar till sig fett.

Oliofob
Stöter bort fett.

P

Pantone
Färg i PMS-systemet.

PCS
Den enhetsoberoende färgrymd som
används i CMS.

Pigment
Kulör hos tryckfärg.

PMS
Pantone Matching System.
Referenssystem för färgnyanser hos
dekorfärger.

Q

R

Rastrering
Kontinuerliga bilder transformeras till
binära innan tryck eller utskrift.

RGB
Additiv färgblandning som består av
de tre grundfärgerna röd, grön och blå.
De färgerna sätts samman och bildar
nya färger.

Ripp
Raster Image Processor. Dator som
rastrerar sidor innan de ska skrivas ut
på sättare eller skrivare.

S

Spektrofotometer
Apparat som mäter den spektrala
reflektansen hos objekt. Används inom
färghantering.
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Standard Observer
Standardobservatör. Skapades av CIE
år 1931 som ett medel av resultat från
undersökning av kulöruppfattningen
hos människor.

Subtraktiv färgblandning
Blandning av tryckfärger ger nya
färger. Används vid tryck. Vanligast
är CMYK.

T

Tonomfång
Det omfång av toner som är möjligt att
använda på en enhet är dess
tonomfång.

Tonplatta
Färdig PMS eller fyrfärgsblandning
som trycks som enhetlig färg.

Tristimulusvärde
Känslighetsvärde som beskriver
människans trikromatiska färgseende.

U

UCR
Kulörfärgernas gemensamma
gråkomponent ersätts, helt eller
delvis, med svart i bildens neutrala
partier.

V

Vitpunkt
Punkt i bilden där den är som ljusast.

W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö
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Bilaga 1

Färgomfång för profiler

Bestruket papper

Ny förprovtrycksprofil (röd) mot tryckprofil (gul)

I figuren ovan jämförs färgomfånget för den nya ojusterade förprovtrycksprofilen som
tillverkats mot tryckprofilen som används. I figuren nedan jämförs färgomfånget för
den förprovtrycksprofil som används mot tryckprofilens färgomfång.

Deras förprovtrycksprofil (röd) mot tryck (gul)
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CT: s förprovtrycksprofil (röd) mot ny ojusterad förprovtrycksprofil (gul)

I figuren ovan jämförs färgomfången för de båda förprovtrycksprofilerna, den som nu
används och den nytillverkade. I figuren nedan jämförs färgomfånget för den nya
förprovtrycksprofilen anpassad efter tryckprofilen mot tryckprofilens färgomfång.

Ny förprovtrycksprofil anpassad till tryckprofilen (röd) mot tryckprofil (gul).
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Obestruket, gultonat papper

Tryck på bestruket papper (röd) mot tryck på obestruket, gultonat papper (gul)

I figuren ovan jämförs färgomfånget för bestruket papper mot färgomfånget mot
obestruket papper.
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Bilaga 2

Testformer för gråbalans
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Dessa testformer användes vid kontroll och korrigeringav gråbalansen.



89

Bilaga 3

Tonvärdes- och punktförstoringskurvor

Mätning 1 – Tonvärdeskurvor
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Mätning 1 – Punktförstoringskurvor
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Mätning 2 – Tonvärdeskurvor
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Mätning 2 – Punktförstoringskurvor
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Bilaga 4

GCR och UCR

30% UCR/GCR – cyan

40% UCR/GCR – cyan
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30% UCR/GCR – magenta

40% UCR/GCR – magenta
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30% GCR/UCR – gul

40% GCR/UCR – gul
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30% GCR/UCR – svart

40% GCR/UCR - svart
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Bilaga 5

Färgdifferens – Bestruket papper

Jämförelse 1 – tryck och befintlig förprovtrycksprofil

�Eab

Medel
Över hela 3.96
Bästa 90% 3.56

Sämsta 10% 7.48

Sigma
Över hela 1.84
Bästa 90% 1.44

Sämsta 10% 1.19

Maximum
Över hela 13.58
Bästa 90% 6.49

Sämsta 10% 13.58

�E94

Medel
Över hela 2.68
Bästa 90% 2.36

Sämsta 10% 5.55

Sigma
Över hela 1.40
Bästa 90% 1.04

Sämsta 10% 0.82

Maximum
Över hela 7.92
Bästa 90% 4.59

Sämsta 10% 7.92

�ECMC(1:1)

Medel
Över hela 3.19
Bästa 90% 2.73

Sämsta 10% 7.36

Sigma
Över hela 1.93
Bästa 90% 1.33

Sämsta 10% 1.37

Maximum
Över hela 13.10
Bästa 90% 5.94

Sämsta 10% 13.10

�ECMC(2:1)

Medel
Över hela 3.00
Bästa 90% 2.54

Sämsta 10% 7.14

Sigma
Över hela 1.90
Bästa 90% 1.29

Sämsta 10% 1.27

Maximum
Över hela 10.39
Bästa 90% 5.77

Sämsta 10% 10.39

Sigma = Standardavvikelse mellan observerade �E värden och det aritmetiska medelvärdet.
Standardavvikelsen avgör formen på Gauss Error kurvan.
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Jämförelse 2 – tryck och ny ojusterad förprovtrycksprofil

�Eab

Medel
Över hela 2.63
Bästa 90% 2.29

Sämsta 10% 5.65

Sigma
Över hela 1.47
Bästa 90% 1.09

Sämsta 10% 0.85

Maximum
Över hela 8.90
Bästa 90% 4.69

Sämsta 10% 8.90

�E94

Medel
Över hela 1.65
Bästa 90% 1.43

Sämsta 10% 3.65

Sigma
Över hela 0.95
Bästa 90% 0.68

Sämsta 10% 0.65

Maximum
Över hela 6.74
Bästa 90% 3.00

Sämsta 10% 6.74

�ECMC(1:1)

Medel
Över hela 1.99
Bästa 90% 1.67

Sämsta 10% 4.84

Sigma
Över hela 1.29
Bästa 90% 0.84

Sämsta 10% 1.10

Maximum
Över hela 11.44
Bästa 90% 3.77

Sämsta 10% 1.44

�ECMC(2:1)

Medel
Över hela 1.91
Bästa 90% 1.60

Sämsta 10% 4.71

Sigma
Över hela 1.27
Bästa 90% 0.84

Sämsta 10% 0.89

Maximum
Över hela 9.35
Bästa 90% 3.74

Sämsta 10% 9.35

[040908_tryck.txt vs. 040929_sherpaojust.txt]
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Färgdifferens – Bestruket papper, efter inställning av ny
gråbalans

Jämförelse 1

�Eab

Medel
Över hela 3.05
Bästa 90% 2.72

Sämsta 10% 5.98

Sigma
Över hela 1.40
Bästa 90% 0.92

Sämsta 10% 1.52

Maximum
Över hela 13.51
Bästa 90% 4.78

Sämsta 10% 13.51

�E94

Medel
Över hela 2.15
Bästa 90% 1.95

Sämsta 10% 3.87

Sigma
Över hela 0.83
Bästa 90% 0.56

Sämsta 10% 0.88

Maximum
Över hela 7.75
Bästa 90% 3.09

Sämsta 10% 7.75

�ECMC(1:1)

Medel
Över hela 2.39
Bästa 90% 2.12

Sämsta 10% 4.76

Sigma
Över hela 1.13
Bästa 90% 0.70

Sämsta 10% 1.39

Maximum
Över hela 12.53
Bästa 90% 3.78

Sämsta 10% 12.53

�ECMC(2:1)

Medel
Över hela 2.09
Bästa 90% 1.82

Sämsta 10% 4.51

Sigma
Över hela 1.14
Bästa 90% 0.74

Sämsta 10% 1.21

Maximum
Över hela 12.53
Bästa 90% 3.42

Sämsta 10% 12.53

[041105_tryckpress.txt vs. 041118_sherpaojustdiff.txt]
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Jämförelse 2

�Eab

Medel
Över hela 2.99
Bästa 90% 2.69

Sämsta 10% 5.68

Sigma
Över hela 1.33
Bästa 90% 0.90

Sämsta 10% 1.51

Maximum
Över hela 13.82
Bästa 90% 4.61

Sämsta 10% 13.82

�E94

Medel
Över hela 2.18
Bästa 90% 2.00

Sämsta 10% 3.75

Sigma
Över hela 0.83
Bästa 90% 0.61

Sämsta 10% 0.90

Maximum
Över hela 8.06
Bästa 90% 3.13

Sämsta 10% 8.06

�ECMC(1:1)

Medel
Över hela 2.50
Bästa 90% 2.21

Sämsta 10% 5.06

Sigma
Över hela 1.22
Bästa 90% 0.78

Sämsta 10% 1.39

Maximum
Över hela 13.37
Bästa 90% 4.04

Sämsta 10% 13.37

�ECMC(2:1)

Medel
Över hela 2.08
Bästa 90% 1.78

Sämsta 10% 4.71

Sigma
Över hela 1.21
Bästa 90% 0.77

Sämsta 10% 1.20

Maximum
Över hela 12.93
Bästa 90% 3.70

Sämsta 10% 12.93

[041105_tryckpress.txt vs. 041125_sherpamag2pdiff.txt]
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Färgdifferens - Obestruket, gultonat papper

Jämförelse 1

�Eab

Medel
Över hela 4.47
Bästa 90% 4.06

Sämsta 10% 8.22

Sigma
Över hela 2.06
Bästa 90% 1.68

Sämsta 10% 1.10

Maximum
Över hela 16.43
Bästa 90% 7.29

Sämsta 10% 16.43

�E94

Medel
Över hela 3.21
Bästa 90% 2.87

Sämsta 10% 6.29

Sigma
Över hela 1.64
Bästa 90% 1.27

Sämsta 10% 1.33

Maximum
Över hela 16.34
Bästa 90% 5.31

Sämsta 10% 16.34

�ECMC(1:1)

Medel
Över hela 4.21
Bästa 90% 3.61

Sämsta 10% 9.56

Sigma
Över hela 2.62
Bästa 90% 1.84

Sämsta 10% 2.46

Maximum
Över hela 21.73
Bästa 90% 7.19

Sämsta 10% 21.73

�ECMC(2:1)

Medel
Över hela 4.09
Bästa 90% 3.51

Sämsta 10% 9.33

Sigma
Över hela 2.57
Bästa 90% 1.86

Sämsta 10% 1.98

Maximum
Över hela 16.01
Bästa 90% 7.13

Sämsta 10% 16.01

[munken_print_15_040427.txt vs. 041005_sherpakrimderasprofil.txt]
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Jämförelse 2

�Eab

Medel
Över hela 2.59
Bästa 90% 2.37
Sämsta 10% 4.56

Sigma
Över hela 1.05
Bästa 90% 0.69
Sämsta 10% 1.56

Maximum
Över hela 16.26
Bästa 90% 3.70
Sämsta 10% 16.26

�E94

Medel
Över hela 1.84
Bästa 90% 1.65
Sämsta 10% 3.52

Sigma
Över hela 0.95
Bästa 90% 0.57
Sämsta 10% 1.67

Maximum
Över hela 16.20
Bästa 90% 2.79
Sämsta 10% 16.20

�ECMC(1:1)

Medel
Över hela 2.37
Bästa 90% 2.07
Sämsta 10% 5.08

Sigma
Över hela 1.43
Bästa 90% 0.87
Sämsta 10% 2.29

Maximum
Över hela 21.48
Bästa 90% 3.95
Sämsta 10% 21.48

�ECMC(2:1)

Medel
Över hela 2.30
Bästa 90% 2.01
Sämsta 10% 4.86

Sigma
Över hela 1.26
Bästa 90% 0.88
Sämsta 10% 1.25

Maximum
Över hela 12.36
Bästa 90% 3.90
Sämsta 10% 12.36

[munken_print_15_040427.txt vs. 041006_sherpakrimminprofil.txt]
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Bilaga 6

Skapande av respektive outputprofiler med programmet
ColorTune Profile Pro

Här anges vilka inställningar som bör göras i programmet för tryckprofilen
respektive förprovtrycksprofilen.

Tryckprofil

Print Target: IT873
Print Technology: Commercial Offset-v2
Select Measurements file, Browse: ex. 041213_tryck.txt [inmatningsfil]
Viewing Conditions: D5000K
Parameter Set: Standard Euro Set
[Total Ink Limit: 350, Maximum K: 95, Start K: 30]
Device Manufacturer: Other. MAN 305 [vilken tryckpress]
Device Model: Other. 305
Device Technology: Offset Litography
Preferred CMM: Agfa CMM
Rendering Intent: Relative Colorimetric

I Output Profile Document finns sedan.
Description: Information om profilen som skapats.
Gamut: Visar profilens färgomfång, kan jämföras genom att importera andra profiler.
Measurements: De inmätta rutorna visas. Går att kryssa i Show Anomalies; om
något värde inte stämmer blir det rött kryss i dessa rutor.
Separation: För att se separationskurvan. Kan ändra i denna. I listen Black
Generation går det även att välja GCR eller UCR och ändra dessa värden.

Förprovtrycksprofil

Print Target: IT873
Print Technology: Contract Proofing MK2-v2
Select Measurements file, Browse: ex. 041117_sherpautanprofil.txt [inmatningsfil]
Viewing Conditions: Viewing Booth
Parameter Set: Agfa ADPB paper
[Total Ink Limit: 400, Maximum K: 100]
Device Manufacturer: Agfa
Device Model: AgfaJet Sherpa 6 color
Device Technology: Ink Jet printer
Preferred CMM: Agfa CMM
Rendering Intent: Absolute Colorimetric
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Bilaga 7

Bilder som användes vid undersökning av
konverteringsmetoder

Bild 1

Bild 2
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Bild 3


