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Sammanfattning
I detta examensarbete har en utvärdering av Dalarnas Tidningar AB´s nuvarande ICC-profil och tryckfärgskvalitet
utförts. Företaget har bytt tryckfärgskvalitet och önskar en utvärdering på hur den befintliga ICC-profilen arbetar till-
sammans med den nya tryckfärgen. Fyra olika ICC-profiler har ingått i jämförelsen.

En testtryckning genomfördes med två olika separationer och två nya ICC-profiler skapades, för att ha jämförelsema-
terial. De trycktekniska parametrarna uppmättes med densitometer medan IT8-kartor och RGB-kartor mättes upp med
spektrofotometer. Jämförelser gjordes av La*b*-värden, CMYK-värden, gråbalanskurvor, färgavvikelser och färgrym-
der. Dessa jämförelser utfördes på skärm och på det tryckta materialet. 

Vid utvärdering av företagets befintliga ICC-profils funktionalitet med nuvarande tryckfärg, användes material från
en tidigare testtryckning och utvärdering som gjordes av Stora Enso Kvarnsveden AB år 2003. IT8-kartan från dagens
testtryckning öppnades i ett textredigeringsprogram för att få tillgång till La*b*- och CMYK-värden, som från den tidi-
gare testtryckning tillhandahållits av Stora Enso Kvarnsveden AB. 

Resultatet som framkom av detta arbete var att företagets ICC-profil, jämfört med de övriga profilerna, återger
skuggpartier mörkare vilket kan göra att detaljer förloras. En högre mättnad fås i det röda och gula området medan det
gröna och blå området förlorar i intensitet. Profilen genererar även en något kontrastlös och platt återgivning av bilder. 

Dagens tryckfärgskvalitet ger mer mättnad och intensitet i det gula och blå området, jämfört med den gamla tryck-
färgen. Dock återges mörka toner med en lägre luminans.
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Summary
This degree theme work aims to evaluate the present ICC-profile and printing ink of Dalarnas Tidningar AB. The com-
pany has changed printing ink quality and wants to evaluate how the present ICC-profile work with the new printing
ink. Four different ICC-profiles were included in the comparison.

One test printing was accomplished with two different separations. Two new ICC-profile was created, as a compa-
ring material. An densitometer was used to measure the technical parameters of the printing. IT8-charts and RGB-charts
was measured with spectrophotometer. La*b*-values, CMYK-values, graybalance curves, color deflections and color
gamuts was compared on screen and on the printed material. 

Materials from an earlier testprinting and evalution, made by Stora Enso Kvarnsveden AB 2003, was used to evalu-
ate the function of Dalarnas Tidningar AB´s ICC-profile with the present printing ink quality. The IT8-chart from todays
testprinting was oppened in a program for textediting to have access to La*b*- and CMYK values. The values from the
earlier testprinting was supplied from Stora Enso Kvarnsveden AB.

The result of this work shows that the ICC-profile from the company, compared with de other profiles, reproduce dar-
ker shadow regions which can make loss of details. An higher saturation is recieved in the red and yellow area while the
green and blue area lose its intensity. The profile gave images which are some contrastless and with a flat reproduction.

Today printing ink quality gives more saturation and intensity in the yellow and blue area compared with former prin-
ting ink. The dark tone reproduces with decreased luminance, however.
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Förord
Efter tio intressanta, roliga, hektiska och stundom desperata veckor är exa-
mensarbetet fullbordat.

Ett stort tack till Sven-Olov Unstad på Dalarnas Tidningar som gjorde det
möjligt att genomföra detta projekt. Ett tack även till Emmi Enoksson, hand-
ledare och examinator på Högskolan Dalarna, som hjälpt mig med ideér och
problemlösning. Utan stöd och uppbackning från Kerstin Streitlien, som även
fungerat som bollplank, hade arbetet känts betydligt tyngre och tuffare.

Ett stort tack till er alla.
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1 Inledning
Examensarbetet genomfördes i samarbete med Dalarnas Tidningar AB.
Företaget har ett ICC-profilerat arbetsflöde och använder en profil,
FK0010_220_100.icc, skapad i oktober 2000. Sedan denna profil skapades
har företaget bytt kvalitet på den svarta tryckfärgen. Företaget har även
testat TidningsUtgivarnas profil, fargpressen_v3.icc med den förbättrade
tryckfärgen men var inte nöjda med resultatet.

Uppdragsgivaren önskar information om hur dagens profil arbetar mot
den nya tryckfärgen, om någon förändring har skett sedan bytet.

Dalarnas Tidningar AB är inte, i dagsläget, intresserade av att byta
ICC-profil, för att förbättra tryckresultatet, då företaget ämnar investera
i en ny CtP-anläggning inom kort.

1.1 Syfte
Arbetets syfte är att kartlägga företagets ICC-profil framför allt gällande
dess funktionalitet med den nya tryckfärgen. En fördjupning i färghante-
ringssystem kommer även att ske.

1.2 Mål
Målet med examensarbetet är att påvisa hur företagets ICC-profil arbe-
tar gentemot den nya tryckfärgen. vad gäller svartstart, max svart och
färgmängd samt mot de, i jämförelsen medtagna, profilerna.

Efter utvärdering och jämförelse ska företaget kunna använda doku-
mentationen som underlag för skapandet av nya ICC-profiler, då den nya
CtP-sättaren installerats.

1.3 Metod
Examensarbetet genomförs på Dalarnas Tidningar, där testtryckning
sker samt på Högskolan Dalarna där mätningar och utvärderingar utförs.
Arbetet delas upp i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska
delen består av fördjupningsstudier i färghanteringssystem och en all-
män förstudie av Dalarnas Tidningar och deras profilsystem, för att
skapa förutsättningar för fortsatt planeringsarbete. Som referenslittera-
tur väljs material som används vid undervisning på Högskolan Dalarna
eller som har en tydlig koppling till ämnet för detta examensarbete.

Riktlinjer för examensarbetet och resurser som krävs från företagets sida
diskuteras tillsammans med Sven-Olov Unstad, kontaktperson för detta
projekt, samt med Emmi Enoksson, handledare på Högskolan Dalarna.

Testformen skapades utifrån de faktorer som är av vikt för vidare
utvärdering, vad gäller trycktekniska parametrar samt mätning, ska-
pande och utvärdering av profiler och tryckfärgskvalitet.

En utvärdering av testtryckningen med avseende på trycktekniska para-
metrar, som är relevanta, för en fullgod testtryckning utförs. Med hjälp av
densitometer mäts parametrarna densitet, punktförstoring, relativ tryck-
kontrast, trapping och gråbalans för att kontrollera tryckningens kvalitet,
som är av betydelse vid utvärdering av ICC-profil och tryckfärgskvalitet.
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Mätning av IT8-kartor, skapande av ICC-profiler, visuell och uppmätt
utvärdering samt kontroll av profiler utförs på Högskolan Dalarna, där
lämplig utrustning finns till förfogande.

Två nya ICC-profiler skapas. Dessa grundar sig dels på dagens test-
tryckning samt TidningsUtgivarnas profil, fargpressen_v3.icc. Totalt fyra
ICC-profiler kommer att jämföras, företagets nuvarande profil, Tidnings-
Utgivarnas, justerad TidningsUtgivarnas samt en profil skapad utifrån
denna testtryckning. Detta för att kunna se hur de olika profilerna arbe-
tar samt för att ha ett material att jämföra med.

Stora Enso Kvarnsveden AB har tidigare utvärderat företagets ICC-
profil, då med den gamla kvaliteten av tryckfärg. Denna utvärdering
kommer även att tas med i jämförelsen.

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas till att analysera och utvärdera den ICC-pro-
fil som används vid dagstidningsproduktionen samt företagets svarta
tryckfärg.

De ICC-profiler som skapas är inte ämnade att användas av företaget
utan de avgränsas till att ingå i analys och utvärdering av arbetet.

Då tryckprocessen inte kalibrerats och karaktäriserats i samband med
denna testtryckning får det förutsättas att färghållningen är korrekt, att
samtliga enheter arbetar utifrån de givna specifikationerna som en kali-
brering innefattar. Vidare förutsätts att enheternas utvärden stämmer
mot givna invärden, att färgrymd och reproduktionskaraktäristik är defi-
nierade enligt en karaktäriserad tryckprocess.

Tekniska parametrar som kan inverka på resultatet, exempelvis lase-
rintensitet hos CtP-sättaren, färg/fuktbalans, tryckfärgens tixotropi, mot-
tryck, inpressning, gummiduk och tryckpressens kondition, tas inte hän-
syn till i detta examensarbete.

1.5 Teknisk sammanställning
Hårdvaror
Densitometer Techkon R410e
Mätbord Spectroscan, GretagMacbeth
Mäthuvud Spectrolino, GretagMacbeth
Tryckpress Solna Distributor
Plåt AGFA Silverlite
Färg AkzoNobel
Papper Stora Enso Newspress,45g/m2

Mjukvaror
Adobe Photoshop 7.0
Adobe Illustrator 10.0
Quark Xpress 6.0.1
ProfileMaker Pro 4.1.5
ProfileEditor 4.1.5
MeasureTool 4.1.5
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2 Företagets bakgrund

2.1 Dalarnas Tidningar AB
Dalarnas Tidningar AB bildades 1987 genom att Falu-Kuriren AB och
Dalarnes Tidnings- och Boktryckeri AB gick samman. Företaget är ett
medieföretag som ger ut tidningarna Falu Kuriren, Borlänge Tidning med
Södra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika Tidning samt Mora Tidning. Den
sammanlagda upplagan är ca 66 500 exemplar (TS 2002).

Företaget har lokalredaktioner på flera orter i Dalarna samt ett
gemensamt tryckeri som är beläget på Ingarvet i Falun. Antal anställda
inom koncernen uppgår till 210; de flesta finns i Falun där även huvud-
kontoret ligger.

Företaget förfogar över en tryckpress av märket WEB 2000, som inför-
skaffades för drygt två år sedan samt en Solna Distributor av äldre
modell. Vid plåtframställning använder sig företaget av en CtP-anlägg-
ning från 1998. Plåtarna till detta system är av märket AGFA Silverlite
och dessa exponeras med blå laser.

2.2 Produktion
Företaget har, förutom dagstidningsproduktion, även civil tryckeriverk-
samhet och projekt med e-handel på Internet. Ett samarbete med bolaget
Svensk DirektReklam har lett till att verksamheten även omfattar
direktreklam.

Dalarnas Tidningar AB arbetar med ett ICC-profilerat flöde för att
kunna förutsäga tryckresultatet.

2.3 Tidigare utvärdering
Stora Enso Kvarnsveden, som är Dalarnas Tidningars huvudleverantör
av papper, gjorde undersökningar och mätningar av tryckpressarna våren
2003. Målet var att mäta, dokumentera och karaktärisera pressarna och
en provtryckning av de båda pressarna utvärderades samt analyserades
av Stora Ensos laboratorier. Detta resulterade i en rapport där de vikti-
gaste mätresultaten redovisades, rapport Utv / M Svensson 2003-05-11.

Det framkom vid denna utvärdering att färgbehovet var jämnt, ca
1g/m2, med avseende på delfärgerna styrt mot D 0,9. Dock låg cyan något
högre, 1,1 g/m2 (Svensson, 2003).

Plåtmätningen visade att CtP-sättaren inte var linjär och detta gav en
extremt hög punktförstoring i tonvärden strax under 10 %. Detta berodde
på skillnader i RIP:arnas inställning och dessa skillnader åtgärdades.
Angående genomtryck visade cyan sämst resultat med hög genomträng-
ning. Då inga set-off problem kunde hittas gjordes bedömningen att en
eventuell densitetsökning av magenta och gul inte skulle leda till några
större problem.

Stora skillnader i konduktivitet, pH och fuktvattenkoncentrat i fukt-
vattnet mellan de olika pressarna påvisades samt att klimatet i tryck-
hallen låg utom rekommenderade värden (Svensson, 2003).
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Vid mätning av NCI-nivåer påvisades att Web 2000 tryckte ojämnt vil-
ket gav osäkra resultat medan Solnan visade en bättre stabilitet. Det
konstaterades att Solnans tryck skulle klara högre densitet utan att för-
lora tryckkontrast (Svensson, 2003).

Angående punktförstoring konstaterades att Solnan höll sig inom stan-
darden, 25 % medan Web 2000 visade relativt stora skillnader mellan fär-
gerna. Spektrofotometermätning av L-värdet visade att lämplig TIC-nivå
(Total färgtäckning) var 240 %. En utvärdering gjordes av vilken kombi-
nation av CMYK som gav bästa svärtan och det konstaterades att maxi-
mal svärta erhölls vid TIC-nivå 240 %. En kontroll av rasterpunkternas
renhet gjordes och det visade att cyan och gul slår igen först, vid höga
tonvärden. Detta i överensstämmelse med punktförstoringskurvorna.
Dock tryckte alla färger rent i 4 % rasterton. Några tryckavvecklingsfel
kunde inte påvisas (Svensson, 2003).

Vidare utfördes en subjektiv utvärdering av natt-, mellanton- och snö-
bild som resulterade i rekommendationer att höja densitetsnivån. Stora
Enso Kvarnsveden AB tog fram ICC-profiler trots de ojämna tryckresul-
taten mellan pressarna.

Den fullskaliga testtryckningen utfördes på papperskvaliteten Stora
Enso Newspress 45 g/m2 och trycket styrdes mot förutbestämda styrden-
siteter (Svensson, 2003).

2.4 Papperskvalitet
Den papperskvalitet som används vid tidningstryck är Stora Ensos
Newspress med ytvikten 45g/m2. Papperet har en tjocklek på 74,7 µm och
dess opacitet är 93,1 %. Färgkoordinaterna för papperet är L 83,7, a -0,42
och b 5,1.

2.5 Tryckfärg
Tryckfärgen, som används idag, köps in från Akzo Nobel AB. Denna färg
är inte en typisk svart tidningsfärg då den är baserad på bindemedel som
normalt används i kulörfärger. Det innebär att denna färg är dyrare än
svarta standard-tidningsfärger (Persson, 2004-05-05).

Den nya svarta färgen, med beteckningen NSB 80060, innehåller orga-
niska pigment, som inte är lösliga i vatten, oljor eller fett. Pigmentet
Carbon Black har något större partikelstorlek än de lågstrukturerade
partiklarna i den gamla färgen, NOB 80101. Tungmetaller kan förekom-
ma men alltid under gränsvärden fastställda i EN 71/3 (94).

Bindemedlet består av harts, alkyd och oljor. Hartset är baserat på
kolofonium, modifierat med polyoler och fenolderivat som polymeriserats
till hög molekylvikt, så kallat fenolmodifierat kolofoniumharts. Hartset
löses vid hög temperatur (180-200oC) i mineralolja och/eller vegetabiliska
oljor. Alkyd är en polyester av ftalsyra och polyol modifierat med vegeta-
bilisk olja, vanligtvis linolja eller sojaolja. De vegetabiliska oljor som
används vid tillverkningen är sojaolja, linolja, tallolja och olika typer av
standoljor. 20-30 % mineraloljor finns i färgen och dessa är en blandning
av paraffiniskt, nafteniskt och aromatiskt kolväte. Ett tillsatsmedel,
butylhydroxitoluen, används i små mängder för att förhindra färgen att
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bilda skinn (Persson, 2004-05-05).
Denna färg, NSB 80060, ger en blåaktig nyans, vilket leder till att b-

värdet i CIELa*b*-färgrymden blir något högre jämfört med den färg
företaget använde tidigare. Bindemedlets sammansättning gör att pig-
menten binds bättre till papperet, då partiklarna ligger mer på ytan.
Denna färg ger således en högre täckningsgrad samt att den har bättre
egenskaper för att undvika rub-off och set-off. Den tryckfärg som använ-
des tidigare, NOB 80101, består av bindemedel baserat på kolväteharts.
Den ger en brunaktig svärta på grund av att sotet är lågstrukturerat med
mindre partikelstorlek. Detta leder till att partiklarna ligger både på top-
parna och i dalarna enligt papperets ytråhet, vilket ger en lägre täck-
ningsgrad än NSB 80060. Det är dock en stabil färg men avsättningspro-
blem som färgrykning kan uppstå (Persson, 2004-05-05).

Bindemedlet i typiska svarta tidningsfärger baseras på bitumen, gilso-
nite och mineralolja med hög viskositet. Denna sammansättning,
kol/väte/svavel, är betydligt billigare än ovanstående bindemedelssystem
(Persson, 2004-05-05).
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3 Teoretisk bakgrund

3.1. ICC - The International Color Consortium
The International Color Consortium bildades 1993 och är ett samarbete
mellan mjuk- och hårdvarutillverkare inom den grafiska branschen. Dess
syfte var att finna en gemensam standard för hur färger ska beskrivas
och konverteras mellan olika färgrymder och färgsystem. Tanken var att
denna standard skulle fungera som ett säkert färghanteringsverktyg och
det skulle kunna implementeras och användas av alla kommunikations-
medier inom den grafiska branschen. Ett krav var även att standarden
skulle vara plattformsoberoende (www.color.org, 2004-04-08).

Idag finns denna standard inbakad i operativsystemen på Mac OS och
Microsoft Windows.

3.2 Färghanteringssystem - CMS
För att erhålla en förutsägbarhet i färgåtergivningen och för att kunna
korrigera färgavvikelser i de olika enheterna krävs ett färghanterings-
system. Color Management System består av en programvara och test-
kartor för ICC-profilering, ett applikationsprogram för färghantering,
mätutrustning och en enhetsoberoende färgrymd, en referensfärgrymd -
Profile Connection Space (PCS). ICC-profiler för de olika enheterna
behövs också så att färgåtergivningen blir korrekt.

Färghanteringssystemets uppgift är att åstadkomma konsekvent färg-
återgivning och förutsägbarhet genom hela processen. Systemet bygger
på enhetsprofiler, en korrigeringstabell som är resultatet av karaktärise-
ring av enheterna. Dessa enhetsprofiler beskriver färgegenskaperna för
den aktuella enheten, uttryckt i termer av den enhetsoberoende färgmo-
dellen CIE. Systemet hanterar skillnader mellan färgrymderna för de
enheter som används inom CMS och tolkar de inlästa RGB-värdena som
sedan konverteras till CMYK-separationer via CIE-färgrymden.
Egenskaperna för alla enheter i produktionskedjan lagras som en profil
och färgerna korrigeras automatiskt med hänsyn taget till enheternas
egenskaper. En korrigering för de färgavvikelser som införs av var och en
av enheterna görs i profilen och på så vis säkerställs kontinuitet i repro-
duktionen (Green P, 1999).

För att möjliggöra och upprätthålla relevant och konsekvent färghåll-
ning genom hela färgreproduktionsprocessen utförs arbetet i tre grund-
läggande steg; kalibrering, karaktärisering och konvertering.

Med kalibrering avses en anpassning av enheten efter givna specifika-
tioner eller standarder. Exempel på kalibrering kan vara kontroll och jus-
tering av skärmens färgtemperatur, gammakompensation vid bildinläs-
ning eller densitet i en tryckpress (Grafisk Assistans, 2002).

Att karaktärisera en enhet är att definiera utenhetens värden i förhål-
lande till en given inenhets värden angivna i CIELa*b*, om det gäller
färgvärden. Om en enhet är kalibrerad kan denna karaktärisering tala
om hur enheten anger och reproducerar färger. Karaktärisering ger även
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invärden för att skapa en enhetsprofil (Grafisk Assistans, 2002).
Konverteringen översätter en färgbild från en enhetsfärgrymd till en

annan exempelvis RGB till CMYK. Den kan ses som en färgöverföring
eller färgkorrigering.

Dessa tre steg måste utföras i nämnd ordning för att, med hjälp av
Color Management, uppnå korrekt översättning av kulörerna. För att
karaktärisering ska kunna ske måste enheten vara kalibrerad. Likaså
måste den vara karaktäriserad för att konvertering av kulörer ska kunna
utföras (Grafisk Assistans, 2002).

De flesta färghanteringssystem ger möjlighet att styra hur färganpass-
ningen ska göras beroende på bildens slutliga mål och vilken bildtyp som
hanteras.

3.3 Verktyg för Color Management
De verktyg som behövs för att profilera en utenhet är programvara för
enhetsprofilering med tillhörande testkarta, applikationsprogram och
mätutrustning.

En ICC-profil skapas genom att en testkarta, innehållande ett stort
antal färgrutor, trycks på den aktuella utenheten. Beskrivning av hur en
testkarta, för ICC-profilering av tryckpress, ska utformas finns framta-
gen i ISO-standarden 12642. Organisationen ICC rekommenderar att
alla leverantörer av programvaror, för denna sorts profilering, ska stödja
ISO 12642 eftersom ICC-standarden bygger på denna.

Efter tryckning läses samtliga färgrutor in i programvaran med hjälp av
en kolorimeter eller spektrofotometer. Ett färghanteringssystem används
för att färgomvandlingarna ska ske korrekt och för att programmen och de
olika enheterna ska kunna kommunicera. På Macintoshdatorer finns ett
standardverktyg, ColorSync, inbyggt i operativsystemet (Adams,
Weisberg., 2000).

Testkartorna kallas även IT8-kartor och antal erfordrade testrutor kan
variera mellan de olika leverantörerna av program.

3.4 Profilkonverteringsfärgrymd- PCS
Profile Connection Space utgör gränssnittet mellan olika enheters ICC-
profiler och denna färgrymd skapas efter att kalibrering, karaktärisering
och konvertering är gjord.

PCS-färgrymden representeras av antingen CIE XYZ eller CIELa*b*.
Varje färghanteringsmodul måste stödja båda dessa färgrymder för att en
otvetydig konvertering ska kunna genereras medan en ICC-profil baseras
på endast en av dessa (Adams, Weisberg., 2000).

3.5 Färghanteringsmodul - CMM
Color Management Module utför färgtransformeringen, omvandlingen av
de olika enheternas färgrymder, och är kärnan i ICC-profileringen. Då
konvertering sker får CMM information om färg, inprofil och utprofil.
Med hjälp av denna information görs sedan en omräkning av färgvärde-
na. Enhetsprofilerna används för att optimera och anpassa färgerna
mellan enheterna. Färgerna konverteras till kulörer som är möjliga att
reproducera på slutenheten (Adams, Weisberg., 2000).
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3.5.1 Färgkonverteringsmetoder
Det finns fyra olika sätt för CMM att konvertera färger.

3.5.1.1 Perceptuell konvertering
Perceptuell konvertering innebär att det relativa avståndet i kulörrym-
den mellan de olika kulörerna bibehålls. Det mänskliga ögat är mer käns-
ligt för förhållandet mellan färger än för en färgs speciella våglängd.

Eftersom denna metod bevarar dessa relationer uppfattar de flesta
människor inte att färgerna i en bild har ändrats. Denna metod används
med fördel vid separation av fotografiska bilder men en förlust av kon-
trast och mättnad kan uppstå (Weinstein, 1997).

3.5.1.2 Absolut kolorimetrisk konvertering
Absolut kolorimetrisk konvertering medför att de kulörer som inte ryms
i målets färgrymd går förlorade. Trycksystemets möjliga kulörrymd flyt-
tas in medan kulörerna innanför behåller sina värden. Nyansskillnader
mellan de utanförliggande kulörerna och de som ligger på gränsen för-
svinner. De klipps bort av färgrymdens avgränsningar.

Metoden används framför allt vid simulering av tryck med ett förprov-
tryckssystem, där det är extra viktigt att återge kulörer originallikt
(Weinstein, 1997).

3.5.1.3 Relativ kolorimetrisk konvertering
Relativ kolorimetrisk konvertering betyder att färger som faller utanför
färgrymden för utskriftsenheten byts ut inom målets färgrymd, vilket ger
en bibehållen ljushet och nyans för färgen. Kulörernas relativa avstånd
utanför enhetens möjliga färgrymd bibehålls även efter att de har flyttats
in. Innanförliggande kulörers värden bevaras och de kulörer som flyttas in
konverteras till en färg så nära originalkulören som möjligt. Det relativa
avståndet mellan två kulörer i färgrymdens ytterkant förändras dock och
tidigare olika kulörer kan då ge i stort sett samma värde (Weinstein, 1997).

3.5.1.4 Mättnadskonvertering
Mättnadskonverteringsmetoden eftersträvar att resultatet ska ge så stor
mättnad som möjligt. Det relativa avståndet mellan kulörerna ändras
men mättnaden bibehålls. Varje pixel bevarar sitt mättnadsvärde oavsett
om den ligger innanför eller utanför den möjliga kulörrymden. Kulörerna
anpassas till ljusast möjliga mättnad, färgintensiteten förblir oförändrad
men ljusheten kan ändras (Weinstein, 1997).

3.6 Färgrymder
Alla enheter i produktionskedjan använder olika metoder i arbetet med
färg. Utrustningens teknik begränsar mängden tillgängliga kulörer och
denna mängd kallas enhetens färgrymd. De olika enheterna har alla ett
definierat färgomfång (colour gamut) i den synliga färgrymden. Storleken
på färgrymderna varierar och det finns alltid färger som inte kan repre-
senteras, som alltså ligger utanför den angivna färgrymden (Grafisk
Assistans, 2002).
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Färgomfånget hos ett filmoriginal är större än det som motsvarar en
bildskärms men mindre än det mänskliga ögats. Bildskärmens färgom-
fång är dock större än omfånget för en tryckpress. En ren färg ger större
färgrymd men tryckfärger för vanligt fyrfärgstryck är ofta orena, och ger
således en något mindre färgrymd (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2001).

I en enhetsberoende färgrymd ändras färgvärdena utifrån enhetens
egenskap. Exempel på enhetsberoende färgrymder är RGB- och CMYK-
systemen medan exempelvis CIELa*b*-färgrymden tillhör de enhetsobe-
roende färgrymderna.

3.6.1 RGB-färgrymden
RGB (Red Green Blue) är ett additivt färgkoordinatsystem. Teoretiskt är
RGB-färgrymden identisk med CIELa*b*-färgrymden men i praktiken är
den betydligt mindre än denna. Detta på grund av att RGB-färgrymden
är enhetsberoende. Egenskaperna hos CCd-celler, CRT eller fosforer hos
exempelvis digitalkameror och bildskärmar begränsar färgrymden
(Grafisk Assistans, 2002).

Kulörerna i RGB-färgrymden (figur 1) anges med ett intensitetsvärde,
0-255, för respektive delkulör. Värdena säger inget om hur det mänskliga
ögat uppfattar kulören utan det verkliga utseendet på en viss kulörb-
landning styrs av exempelvis bildskärmen (Johansson, Lundberg, Ryberg,
2001).

3.6.2 CMYK-färgrymden
CMYK (Cyan Magenta Yellow blacK) är ett subtraktivt färgsystem.
Denna färgrymd (figur 2) begränsar ytterligare mängden färgnyanser.
Begränsningen beror även här på att CMYK-färgrymden är enhetsbero-
ende. Faktorer som tryckfärgens kvalitet och renhet samt papperets egen-
skaper avgör hur långt ut i CIELa*b*-färgrymden vi når. Tryckprocessen
påverkar även färgrymdens storlek. Viktigt är att ett optimalt tryck upp-
nås vad gäller densitetsnivåer och tryckkontrast och att prepressarbetet
är anpassat till papper och tryckprocess (Grafisk Assistans, 2002).
Kulörerna definieras som procentuella blandningar av CMYK-värden,
som även i denna färgrymd, inte säger något om hur ögat uppfattar dem
(Johansson, Lundberg, Ryberg, 2001).

3.6.3 CIE-Comission Internationale d´Eclairage
Denna organisation etablerades 1931 och upprättade numeriska värden,
som ger ett kvantitativt mått på det genomsnittliga mänskliga ögats för-
måga att skilja på ljus av olika våglängd, det vill säga dagens enhetsobe-
roende färgstandard. Samtliga CIE-standarder har en förutbestämd stan-
dardobservatör som grund, eftersom individer uppfattar färg på olika
sätt. Färguppfattningen hos en referensgrupp registrerades, i en serie
försök, och resulterade i standardobservatören. CIE tar hänsyn till syn-
fältets storlek och standardobservatören baseras på ett 2o synfält
(Adams, Weisberg, 2000).

Standardiserade ljuskällor finns även. Färgtemperaturen anger ljusets
vithet och ju lägre färgtemperatur desto gulare ljus medan en hög färg-
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Figur 1. RGB-färgrymd.
Källa: Cyberphoto

Figur 2. CMYK-färgrymd
Källa: Sheridan



temperatur ger blåare ljus. Vanligaste ljuskällan är D50, på 5000 K, som
används av dagens spektrofotometrar och kolorimetrar, samt D65 som
har färgtemperaturen 6500 K (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2001).

3.6.4 CIE XYZ-färgrymden
CIE XYZ-färgrymden definierades av de upprättade numeriska värdena
från CIE. De tre tristimulusvärdena röd, grön och blå, benämns X, Y och
Z och överensstämmer ungefär med hur ögat uppfattar färg. I denna färg-
rymd finns dock färger som det mänskliga ögat inte kan uppfatta vilket
gör att modellen inte bör användas i den grafiska branschen (Karlsson,
Ståhlberg, 2000).

3.6.5 CIE Yxy-färgrymd
De brister som återfanns i CIE XYZ- modellen var grunden till att CIE
Yxy-färgrymden (figur 3) växte fram. I denna modell ligger de rena fär-
gerna i ett hästskoformat. Den räta kanten representerar de färger som
fås vid blandning av röda och blå våglängder från spektrats båda ändar.
Samtliga blandningar ligger inom den yta som hästskon utgör. Y-axeln
representerar ljusheten, vinkelrätt mot xy-planet medan x och y beskri-
ver färgernas nyans och mättnad. I denna modell kan färgskillnaderna
inte uppfattas men en uppskattning av de relativa färgrymderna i skär-
mar och olika grupper av tryckfärger kan göras (Weinstein, 1997).

3.6.6 CIELa*b*-färgrymden
CIEL*a*b*-färgrymden (figur 4) har vuxit fram ur CIE XYZ- och CIE
Yxy-modellerna. Denna färgrymd är tredimensionell och består av en
luminansaxel med värden från 0 (svart) till 100 (vit) samt två kromaci-
tetsaxlar (a och b) som beskriver den röd-gröna respektive blå-gula
dimensionen. Avstånden mellan färgerna, motsvaras av den uppfattade
skillnaden mellan färgerna. L anger luminans (ljushet), a* anger värde-
na för rött till grönt, positivt a är rödaktigt medan negativt a är grön-
aktigt. b* anger värdet för gult till blått, positivt b är gulaktigt medan
negativt b är blåaktigt. Alla färger med samma ljushet ligger i ett plan
och ljusheten varierar vertikalt, det vill säga en linjär förflyttning beträf-
fande nyans, mättnad och intensitet. Färgrymdens centrumlinje är neu-
tral (a och b är 0) och färgerna mättas mot periferin. Nyans kan beskri-
vas som nyansvinkel (-360o) och färgmättnad kan beskrivas som kroma-
värdet C (Weinstein, 1997).

3.6.7 HSV/HSL-färgrymden
HSV (hue, saturation, value), HSL (hue, saturation, lightness) eller HSC
(hue, saturation, chroma) står för nyans, mättnad och värde. Nyans
bestäms av våglängden på det ljus som kommer från ett föremål. Denna
egenskap hos färgen anges med namnet på färgen exempelvis röd eller
turkos (Weinstein, 1997).

Mättnad, som även kallas färgintensitet eller kroma är färgens renhet,
i vilken grad den inte är dämpad eller gråaktig. Värdet/ljushet anges på
en skala från neutralt grått till full ljushet. Värdet benämns även som
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Figur 4. CIE Lab-färgrymd.

Figur 3. Yxy-färgrymd.

Figur 5. HSL-kon och HSV
färgrymd.



luminans. Detta anger hur ljus eller mörk en färg är, hur nära svart eller
vitt den ligger. Ljusheten är styrkan (amplituden) på det ljus som stimu-
lerar tapparna i ögats näthinna. Amplituden ökar med starkare ljus och
minskar med svagare ljus (Weinstein, 1997).

Dessa tre egenskaper kan illustreras i en tredimensionell modell bestå-
ende av staplade skivor (figur 5). Nyansen ändras då en förflyttning i cir-
kel runt en skiva görs. Förflyttning uppåt, från en skiva till nästa, ökar
ljusheten medan en radiell förflyttning, från mitten ut mot periferin, ökar
mättnaden.

3.7 Mätutrustning
För att kunna förutse färgernas beteende i tryckprocessen görs noggranna
färgmätningar med densitometer och spektrofotometer eller kolorimeter.

En färgs visuella återgivning påverkas av betraktningsbelysningens
spektrala sammansättning. Ett krav är även att betraktaren har ett nor-
malt färgseende och att blänk elimineras.

3.7.1 Densitometer
Med densitometer mäts förhållandet mellan den mängd ljus som träffar
en yta och den mängd ljus som reflekteras. En densitometer mäter endast
hur mörk en färg är, det vill säga hur mycket ljus som absorberas i ett
medium. Med hjälp av de kompletterande färgfiltren röd, grön och blå
kan densitometern mäta hur mörka tryckfärgerna cyan, magenta och gul
är. Densitometern kan inte precisera var, i en given färgrymd som, färgen
befinner sig (Grafisk Assistans, 2002). Densitet betyder täthet och ju kraf-
tigare svärta desto högre är densiteten.

3.7.2 Kolorimeter
En kolorimeter består av en ljuskälla, tre till fyra färgfilter samt en foto-
elektrisk detektor, som registrerar den dominerande färgen. Ett färgvär-
de med parametrarna nyans, färgmättnad och ljusintensitet beräknas
fram från färgprovet och färgfiltret är framtaget att efterlikna ögats färg-
reaktion. En kolorimeter kan inte upptäcka en avvikelse mellan två spek-
tralt åtskilda färger, som visuellt i ett visst ljus, upplevs som lika men
som i ett annat ljus ser olika ut. Detta innebär att en kolorimeter inte bör
användas då färgtester sker på olika material som ska exponeras under
olika ljusförhållanden (Grafisk Assistans, 2002).

3.7.3 Spektrofotometer
En spektrofotometer belyser färgproven med ett mjukt ljus och detta sker
genom att låta ljuset diffusera i en sfärisk kropp. Det reflekterande ljuset
från färgprovet bryts upp i ett hologram och CCd-celler registrerar ljuset
i de olika våglängdsområdena. Ljusregistreringen konverteras så att en
dator kan beräkna fram exakt hur olika ljusvåglängderna reflekteras
från provet. Detta resulterar i kolorimetriska mätvärden och mätning-
arna görs med valda ljusvåglängder inom det synliga spektrat. Antalet
mätningar avgör delvis mätnoggrannheten så vanligtvis görs det 16-32
delmätningar (Grafisk Assistans, 2002).
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Spektrofotometern tar hänsyn till glans och fluorescens hos ett medium
och kopplas oftast direkt till en dator med tillhörande programvara som
utför beräkningarna. Flera kolorimetriska värden fås som kan resultera
i en spektral kurva över hur färgprovet reflekterar ljus under olika våg-
längder. Två spektralt åtskilda färger, som upplevs visuellt lika i ett visst
ljus men ser olika ut i ett annat ljus kan mätas upp av en spektrofotome-
ter (Grafisk Assistans, 2002).

Instrumentet följer en ISO-standard vad beträffar mätvinklar, ljusvåg-
längder och färgtemperatur.

3.7.4 IT8-kartor
Mätning sker av IT8-kartor där ISO 12642 beskriver standard och speci-
fikation för tryckenheter. Vid CMYK-utskriftsenheter används IT8.7/3
medan IT8.7/2 används vid inscanning av påsiktsoriginal.

IT8-kartan består av ett antal kulörytor fördelade så jämnt som möjligt
över aktuell färgrymd. Kartans färger anges i CIELa*b*-färgrymden där
standarden deklarerar en linjär färgförflyttning beträffande nyans, mätt-
nad och intensitet.

Genom att läsa in testkartan, med hjälp av en spektrofotometer, och
mäta upp de spektrala värdena erhålls en bra information om reproduk-
tionsegenskaperna för respektive enhet. Skillnaden mellan referensvär-
den och uppmätta värden utgör karaktäriseringen av enheten. ICC-profi-
len används som kompensation mellan dessa värden.

3.8 ICC-profiler
ICC-profilerna levererar nödvändig information till färghanteringssyste-
met så att detta ska kunna konvertera kulördata mellan enhetsberoende
och enhetsoberoende färgrymder. Dessa profiler kan vara av tre slag:
inmatningsprofiler, skärmprofiler och utmatningsprofiler och de beskri-
ver enheterna i respektive kategori med avseende på färgtolkning. För
varje enhet karaktäriseras en serie grundläggande algoritmmodeller
som utför färgomvandlingen mellan färgrymderna. Själva transforme-
ringen av färginformationen mellan enhetsberoende färgrymder utförs
av CMM. För att färghanteringssystemet ska få information om hur
omvandlingen ska ske länkas två enhetsprofiler, exempelvis bildskär-
mens färgomfång i RGB-färgrymden till tryckpressens färgomfång i
CMYK-färgrymden.

ICC-profilens struktur byggs upp med en generell del som ger infor-
mation om profilen, en så kallad header samt en tabell med länkar som
kan anropas i valfri ordning och individuellt. Länkarna ger information
på tre nivåer; erforderliga data, valfria data och privata data.
Erforderliga data omfattar den information som krävs för att CMM ska
kunna utföra översättningen av olika enheters färgrymder medan val-
fria data är definierade och tillgängliga för att leverantörerna ska kunna
använda snabbare och mer exakta omvandlingar. Den privata datan till-
åter att leverantörspecifik data kan läggas till. Om privat data finns med
ger dessa information om transformering och andra processer om motta-
garsystemet kan tolka och förstå dessa. Uppfylls inte det kravet gäller
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den erforderliga datan. ICC rekommenderar att erforderlig data används,
för underlätta kommunikationen i färghanteringen (Caretti, 1997).
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4. Begreppsförklaringar

4.1 Aktuella begrepp vid testtryckning
Densitet, gråbalans, punktförstoring, tonvärde, relativ tryckkontrast och
trapping mäts med densitometer.

4.1.1 Densitet
Densitet är ett mått på ett tryckt färgskikts tjocklek, tryckfärgens förmå-
ga att absorbera infallande ljus, d.v.s. tonomfånget på ett visst papper.
Densiteten varierar med papperskvaliteten, färgens reologi och trycktek-
nik. För att få ett jämnt tryck krävs att densiteten är jämn över ark eller
bana (Grafisk Assistans, 2002).

För hög densitet, för tjockt färgskikt, kan medföra att mörka toners ras-
ter slår igen och blir heltäckande samt att risken för smetning ökar
genom den förlängda torktiden. För låg densitet, för tunt färgskikt, ger ett
för ljust och matt tryck med dålig svärta i bild och text. Både för hög och
för låg densitet medför att kontrasten sjunker. Felaktig densitet kan även
påverka gråbalansen i trycket. En variation på D ±0.10 över ark/bana kan
godtas. För film rekommenderas en densitet över D4.0 och som lägst D3.5
över blankfilmsdensiteten (Grafisk Assistans, 2002).

Fulltonsytor i de fyra primärfärgerna, CMYK (svart, cyan, magenta och
gul), mäts för att få fram fulltonsdensiteten. Genom att mäta med en den-
sitometer kontrolleras hur mörk eller opak en yta är, alltså den mängd
ljus som ytan absorberar. Då ett testark mäts registrerar densitometern
skillnaden mellan det projicerande ljuset och det tillbakareflekterande
eller det absorberande ljuset. Densitet uttrycks i densitetsenheter upp-
byggd av en logaritmisk skala (Grafisk Assistans, 2002).

Densitetsmätningar används för att fastställa en densitetsstandard vid
tryckstart samt för att kunna kontrollera om färghållningen är jämn över
ark och upplaga (Grafisk Assistans, 2002).

TidningsUtgivarnas standard för tidningstryck rekommenderar rikt-
värdena för densitet enligt följande (figur 6);

K - 1,1 C - 0,9 M - 0,9 och Y - 0,9.

4.1.2 Gråbalans
Gråbalansen beskriver det tillstånd då en viss blandning av kulörfär-
gerna cyan (C), magenta (M) och gul (Y) ger en neutralt grå ton.
Papperets kulör, tryckfärgernas förmåga att fästa på varandra till fullo,
tryckfärgsordning, skillnader i punktförstoring mellan färgerna och icke
ideala färgpigment gör att samma mängd av de tre kulörfärgerna, CMY,
inte ger en neutralt grå ton. Den neutralt gråa tonen kan ersättas med
svart tryckfärg och ger då samma grå kulör som blandningen av CMY
(Grafisk Assistans, 2002).

En inkorrekt gråbalans kan resultera i att naturliga referenskulörer i
bilder inte kommer att uppfattas som naturliga, ett färgstick kan uppstå.
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Figur 7.
Gråbalansrekommendation
enligt ISO-12647-3
C:30 %
M: 22 %
Y: 22 %

Figur 6. TidningsUtgivarnas
rekommendation av densitet
för tidningstryck
K: 1,1
C: 0,9
M: 0,9
Y: 0,9



Bilden måste anpassas utifrån dessa felaktigheter, det vill säga efter hur
tryckpressen återger färgnyanser vid vissa specificerade förhållanden.
Gråbalansen ger alltså en indikation på om rätt färgbalans hålls i tryck-
pressen. Detta kontrolleras med hjälp av gråbalansfält, som är tryckta med
fördefinierade CMY-värden och referensfält med motsvarande grå ton,
tryckt enbart med svart (K). Dessa jämförs och visuellt bör liknande ton-
värden fås i de båda fälten. Vid mätning bör densiteten i referensfältet vara
lika som den totala densiteten i gråbalansfältet (Grafisk Assistans, 2002).

Gråbalkar används som styrinstrument vid tidningstryck. Om kulör-
färgernas densitet höjs medför detta att kulörfältet blir mörkare, både på
grund av en ökad punktförstoring och av ett tjockare färglager. För att,
visuellt, få samma grå ton i svartfältet måste även detta tonvärde ökas.
Gråbalansen är inte linjär och kan således skifta i olika tryckpressar
(Grafisk Assistans, 2002).

ISO-12647-3, standarden för tidningstryck, anger en gråbalans enligt
följande (figur 7); C - 30 %, M - 22 % och Y - 22 % om riktvärdena för den-
sitet hålls.

4.1.3 Punktförstoring
Punktförstoring är en optisk och/eller fysisk påverkan av storleken hos en
rasterpunkt det vill säga ett mått på en rasterpunkts storleksförändring
under tryckprocessen. Det är viktigt att den, i pressen, är lika för varje
färg under hela tryckningsarbetet. Detta för att inte störningar i gråba-
lansen ska uppstå (Grafisk Assistans, 2002).

Punktförstoringen totalt inkluderar mekanisk, kemisk och optisk
punktförstoring. Kemisk punktförstoring är en tillväxt av rasterpunkten
på film, plåt och papper. Mekanisk punktförstoring är en dimensionsför-
ändring av rasterpunkten genom att färgen manglas ut i tryckpressens
valsnyp. Viktigt här är att hålla rätt färg/fuktbalans. Den optiska punkt-
förstoringen är en visuellt uppfattad förändring av den tryckta raster-
punkten beroende på ljusspridning och reflektion i papperet (Johansson,
Lindberg, Ryberg, 2001).

För att uppnå en optimal kvalitet av den tryckta bilden görs kompen-
sation för punktförstoring vid separation till CMYK. Viktigt är då att
punktförstoringen för den aktuella tryckprocessen är känd (Grafisk
Assistans, 2002). Punktförstoring uttrycks i procent (%).

Den största totala punktförstoringen återfinns vanligtvis i tonområdet
40-50 %. En acceptabel förändring med bibehållen gråbalans är, på nega-
tiva offsetplåtar ±2 % (Grafisk Assistans, 2002).

Ett obestruket papper ger oftast en högre punktförstoring än bestruk-
na papperskvaliteter. En hög rastertäthet ger alltid en något högre
punktförstoring än en lägre rastertäthet (Grafisk Assistans, 2002).

TidningsUtgivarnas standard rekommenderar en maximal punktförsto-
ring på 25 % för tidningstryck. Formeln för beräkning av punktförstoring:

PF = Y - REF (%)
Y = Yttäckning (tryckt tonvärde)
REF = Tryckkontrollremsans tonvärde
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4.1.4 Tonvärde
Tonvärde uttrycks i procent (%) och anger hur stor del av en yta som är
täckt med färg, fördelat som rasterpunkter (Grafisk Assistans, 2002).

4.1.5 Trapping
Trapping är ett mått på hur väl tryckfärger fäster på varandra.
Tryckfärger som trycks ovanpå varandra vått i vått fäster inte till 100
procent på varandra. Generellt gäller att ju senare i tryckordningen en
färg trycks desto svårare får färgen att fästa (Grafisk Assistans, 2002).

Trappning mäts med densitometer i mätstrippens trappingfält. Fälten
består av två färger i fullton, tryckta på varandra. En jämförelse av de två
färgernas densitet görs med motsvarande färgers enskilda densitet i full-
ton. Densitometern utför beräkningarna enligt följande formel:

TR = (D1+2 - D1) /D2

D1+2 = Densiteten hos de två färger som tryckts ovanpå varandra.
D1 = Fulltonsdensiteten hos den först tryckta färgen.
D2 = Fulltonsdensiteten hos den övertryckande färgen.

Trapping används för att kontrollera sekundärfärgerna (röd, grön, blå)
och eventuella förändringar i tryckpressen under tryckning. Faktorer som
påverkar trapping är bland annat färgens klibb, densitet och transparens,
pressens kondition och dess färg/fuktbalans samt den papperskvalitet
som används (Grafisk Assistans, 2002).

Högst värde (figur 8) har grön (CY): ca 65 %. Blått (CM) ligger omkring
60 % och rött (MY) på 55 % för dagspress  (Grafisk Assistans, 2002).

4.1.6 Relativ tryckkontrast
Tryckkontrasten utgör ett förhållande mellan färgmättnad/färghållning
och punktförstoring. Den baseras på relationen mellan densitet i fullton-
syta och densitet i en rasteryta med 70-80 % -tonvärde vid mätning av
detaljer i skuggpartier. Toleransvärden genom hela upplagan och tvärs
ark/bana är ± 0.1 % (Grafisk Assistans, 2002).

Optimal tryckkontrast uppnås då skillnaden i densitet är som störst
mellan 100 %-tonen och 70-80 %-tonen. Den densitetsnivå som ger optimal
tryckkontrast ger den optimala färgmängden (Grafisk Assistans, 2002).

Det eftersträvas att återge heltäckande ytor med högsta möjliga färg-
täthet (färgmängd) utan att mellantoner och skuggpartier slår fullt. En
hög tryckkontrast ger fler synliga tonsteg i skuggpartier medan en låg ger
en platt återgivning av bilden.

Rekommendationer (figur 9) för dagspress är C-24 %, M-24 %, Y-22 %
och K-28 % (Grafisk Assistans, 2002). Den relativa tryckkontrasten defi-
nieras enligt formeln:

(D100-D80) /D100
D100 = Fulltonsdensitet i en färg
D80 = Densiteten för en 80 %-ton av samma färg
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Figur 8. Rekommendation av
trapping (Grafisk Assistans,
2002)

R (MY): 55 %
G (CY): 65 %
B(CM): 55 %

Figur 9. Rekommendation för
relativ tryckkontrast (Grafisk
Assistans, 2002)
K: 28 %
C: 24 %
M: 24 %
Y: 22 %



4.2 Aktuella begrepp inom färgmätning

4.2.1 DeltaE - Total färgavvikelse
För att beräkna en objektiv färgskillnad väljs oftast att visa ett tal,
DeltaE, som är den totala färgavvikelsen eller färgskillnaden som råder i
en färgton vid jämförelse mellan två tryck. Metoden är framtagen så att
den ska överensstämma med den visuella färgavvikelse som våra ögon
upplever mellan två färger. Värdena anges i CIELa*b*-färgrymden och
likvärdig hänsyn tas då till både nyans och mättnad liksom intensitet. Ett
lågt DeltaE-värde indikerar en liten färgskillnad och ett tränat öga kla-
rar att upptäcka en färgavvikelse motsvarande DeltaE<3 (Grafisk
Assistans, 2002).

DeltaE Upplevd färgskillnad
<1 Ej synlig
1-3 Liten
3-6 Normal
>6 Stor
(Grafisk Assistans, 2002).

Detta värde beräknas automatiskt i flera mätutrustningar exempelvis
mätinstrumentet Spectrolino med programvaran MeasureTool från
Gretag Macbeth. Beräkningen av DeltaE utförs enligt följande formel:

DeltaE = ((L2 - L1)2 + (a2 - a1)2 + (b1 - b2)2)½

L1, a1,b1 = CIELab-koordinater för referensfärgen.
L2, a2, b2 = CIELab-koordinater för jämförelsefärgen.

4.2.2 Akromatisk repro
För att reproducera svart i ett tryck används primärfärgerna cyan (C),
magenta (M) och gul (Y). Varje delfärg antar ett värde av 100 procent vid
fullton vilket, teoretiskt sett, betyder att en mycket mörk ton skulle
kunna ha en total färgmängd (TIC) på 300 procent. Detta skulle, i prak-
tiken, försvåra tryckningen då denna höga färgmängd torde resultera i
smetnings- och torkningsproblem. Teoretiskt sett ska ett tryck med
samma mängd av CMY ge upphov till en neutralt grå ton. Praktiskt är
dock detta svårt att uppnå då processfärgerna inte är spektralt rena. Ett
trefärgstryck ger därför ofta ett "smutsigt" intryck som uppfattas som
brunaktigt och platt (Green, 1999).

Genom att ersätta den gemensamma gråkomponenten hos C, M och Y
med en motsvarande mängd svart (K), kan gråbalans lättare uppnås i
tryckningen. Den svarta färgen tar fram detaljer i bilden och mörka färger
blir således renare än om färgkomponenterna C, M och Y endast används.

Metoden ger en jämnare tryckkvalitet och en bättre gråbalans samt ett
mindre smetkänsligt tryck. Den möjliggör även spektralt mer rena kulö-
rer vid lägre färgpålägg. Metoden finns i två varianter, UCR och GCR
(Green, 1999).
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4.2.2.1 Underfärgsborttagning - UCR
Svart tryckfärg används för att minska mängden av de kulörta tryckfär-
gerna (CMY) i neutrala gråtoner i bildens skuggpartier. CMY ersätts med
lämplig mängd svart. Under Cover Removal (UCR) verkar endast på en
del av bilden, neutralt grått, och detta ger att metoden är känslig för vari-
ationer i pressens färghållning (Weinstein, 1997).

4.2.2.2 Gråkomponentsersättning - GCR
Gray Component Replacement är en mer allmän ersättning av den
gemensamma gråkomponenten hos CMY. Metoden innebär att svart
ersätter kulörfärgerna över ett större tonalt omfång (för neutrala toner
och för gråkomponenter i icke mättade färger). En beräknad mängd svart
tryckfärg tillåts ersätta cyan, magenta och gul tryckfärg i dessa toner.

Det finns vanligtvis fyra olika grader av GCR beroende på hur mycket
av den gemensamma gråkomponenten som ska ersättas med svart.

Papperets ytråhet är den parameter som avgör vilken grad som
används. Lätt GCR gör att vissa delar av kulörfärgernas gemensamma
gråkomponent ersätts med svart tryckfärg. Den separerade bilden blir
känslig för kulörsvängningar i trycket och kan redan vid mindre varia-
tioner ge ett märkbart kulörstick. Medium GCR innebär att stora delar
av kulörfärgernas gemensamma gråkomponent ersätts med svart tryck-
färg. Med maximal GCR ersätts alla delar av kulörfärgernas gemensam-
ma gråkomponent med svart tryckfärg. Denna grad av GCR är att före-
dra vid tidningstryck då papperskvaliteten har hög ytråhet.

En bild separerad med GCR föranleder inte att gråbalansen påverkas
av tryckets kulörsvängningar (Johansson, Lindberg, Ryberg, 2001).
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5 Genomförande
Arbetsgång vid genomförandet var enligt följande;
5.1 Skapande av testform

5.1.2 Mätfält
5.1.3 Applicering av profilerna FK0010_220_100.icc och 

fargpressen_v3.icc
5.2 Testtryckning
5.3 Skapande av nya profiler
5.4 Data över de använda profilerna
5.5 Mätning och analys

5.5.1 Densitet
5.5.2 Gråbalans
5.5.3 Tonvärde
5.5.4 Punktförstoring
5.5.5 Trapping
5.5.6 Relativ tryckkontrast
5.5.7 IT8-karta - tryckfärgskvaliteter
5.5.8 RGB-kartor - La*b*-värden från textfiler
5.5.9 La*b*-tonstege

La*b*-värden i Adobe Photoshop
CMYK-värden i Adobe Photoshop
Visuellt från utskrift

5.5.10 Delta E - färgavvikelse
5.5.11 Färgrymder
5.5.12 Gråbalanskurvor

Eftersom endast en testtryckning skulle genomföras skapades testfor-
men med så många mätfält som möjligt, för att ha flera olika möjligheter
att analysera och utvärdera profilerna. Mätfält för trycktekniska para-
metrar fanns med för att kunna kontrollera testtryckningens kvalitet.

Efter testtryckningen uppmättes de trycktekniska parametrarna med
hjälp av densitometer.

Den tryckta IT8-kartan lästes in med spektrofotometer för att använ-
das som grund vid skapandet av en nya profiler. RGB-kartorna, separe-
rade med FK0010_220_100.icc och fargpressen_v3.icc, lästes in, för att
kunna jämföra La*b*-värden från de två profilerna.

Två nya profiler, TU_Bas_DT.icc och TU_ratt.icc, skapades för att ingå
i jämförelser med företagets profil, FK0010_220_100.icc och
TidningsUtgivarnas profil, fargpressen_v3.icc. Totalt fanns det fyra profi-
ler med i jämförelsen.

Dessa profiler applicerades på La*b*-tonstegen och jämfördes sedan
med en oseparerad tonstege i Adobe Photoshop, för att kunna utläsa
skillnader i tonövergångarna. Även CMYK-värdena jämfördes i
Photoshop för att se hur den svarta färgen arbetade. Visuellt jämfördes de
två tryckta separationernas La*b*-tonstegar.

Vidare utvärderades den totala färgavvikelsen, DeltaE, från de inlästa
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RGB-kartorna samt från den CMYKade IT8-kartan.
De olika profilernas färgrymder studerades både tredimensionellt och

tvådimensionellt.
För att analysera de båda tryckfärgskvaliteterna användes mätvärden

från testtryckningen, gjord av Stora Enso Kvarnsveden AB, och mätvär-
den från den CMYKade IT8-kartan. Dessa mätvärden fås fram genom att
öppna den inlästa kartans fil i ett textredigeringsprogram.

5.1 Testform

5.1.1 Layout av testform
Testformens layout skapades helt utifrån de parametrar som skulle ingå
i utvärderingen. Ett tabloiduppslag fanns till förfogande och viktigt var
att de mätfält, som senare skulle utgöra grunden för kontroll och ska-
pande av ICC-profiler, låg centralt.

Bedömningar av tryckets kvalitet samt hur profilerna arbetade skulle
göras efter nivåerna visuellt och genom mätning.

Testformen skapades i Quark XPress 6.0 med formatet 560x350mm.
Tonstegar, gråbalansfält färgfallsstripp och styrstripp gjordes först i
Adobe Illustrator 10.0 för att sedan monteras i tryckformen (Bilaga B).

5.1.2 Mätfält
En testkarta av modell IT8.7/3 placerades i framkant av testformen, på
det vänstra uppslaget, för att användas till skapande av nya ICC-profiler
samt för att användas till utvärdering av tryckfärgskvaliteterna. Av vikt
var att denna karta trycktes så korrekt som möjligt utan störande fakto-
rer för att sedan kunna mätas upp med hjälp av spektrofotometer.

Vidare placerades tonstegar i primärfärgerna CMYK och sekundärfär-
gerna RGB i tryckriktningen för att kunna få ett mått på tonvärde,
punktförstoring och trapping. Med hjälp av denna tonstege kunde även
en bedömning av största/minsta tryckbara punkt göras samt uppmätning
av relativ tryckkontrast.

Gråbalansfält med givna cyanvärden för att visuellt kunna bedöma var
en neutralt grå ton befinner sig, vad gäller CMY-värden, sattes direkt
under tonstegarna.

En gråbalansstripp, tvärs tryckriktningen, med värdena K 33%, CMY
30 %, 22 %, 22% och K 35 % lades i framkant för att även här, visuellt,
bedöma om variationer fanns.

Styrstrippar med fulltonsfält, för att kontrollera densitet tvärs tryck-
riktningen, lades in i framkant, bakkant samt mitt på tryckformen.

En egen gjord La*b*-tonstege separerades med dels
FK0010_220_100.icc och dels fargpressen_v3.icc för att visuellt kunna se
La*b*-värden på dessa profiler. La*b*-tonstegen användes även till att,
på skärm, jämföra de fyra profilernas La*b*-värden och CMYK-värden
mot referensvärden.

En RGB-karta, TC 2.88, och ett bildkollage separerades med respekti-
ve ICC-profil och placerades på den högra halvan av satsytan. RGB-kar-
tan för att kunna få fram Delta E-värden samt för att kunna jämföra
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La*b*-värden mot en referens och bilden för att visuellt bedöma de olika
profilernas funktionalitet.

För att kunna styra tryckprocessen lades en styrstripp med CMYK i
fullton, dels som små rutor och dels som fält tvärs tryckriktningen. Detta
för att tryckningen utfördes med given styrdensitet, K 1,1 och CMY 0,9,
enligt ISO-12647-3, standarden för tidningstryck, samt för att en kontroll
av densiteten var nödvändig.

Hyssjning- och dubbleringsfält samt passmärken lades med för att
kunna utesluta tryckavvecklingsfel.

Färgfallsstrippen fungerade som ett verktyg för att ha kontroll på den-
siteten längs tryckriktningen samt för att visuellt kunna se eventuella
densitetsskillnader.

5.1.3 Applicering av profiler
Profilerna applicerades i Adobe Photoshop 7.0 i Macintoshmiljö. En kon-
vertering till profil gjordes då käll- och destinationsfärgrymderna inte var
de samma. De mätfält som applicerades var La*b*-tonstegen, RGB-kar-
tan och bildkollaget med vardera Dalarnas Tidningars nuvarande profil
FK0010-100-220.icc och TidningsUtgivarnas profil fargpressen_v3.icc.

Renderingen som användes vid färgrymdskonverteringen var den per-
ceptuella metoden vilket innebar att färgtonernas inbördes avstånd
behölls så att de kunde särskiljas. Färgernas mättnad förändrades inte.

5.2 Testtryckning
Testformen sparades som en PDF-fil och rippades hos Dalarnas
Tidningar. Passmärken avsedda att läsas direkt av pressen lades in på
tryckformen innan plåtarna kördes ut. Testformen fick minskas en halv
procent för att dessa skulle få plats.

Plåtarna kördes ut på företagets CtP-sättare av märket Purup Eskofot
från AGFA. Plåtarna som användes var AGFA Silverlite.

Testtryckningen utfördes den 9 maj på företagets tryckpress Solna
Distributor. Denna tryckpress användes för att en jämförelse av mätvär-
den från projektet med Stora Enso Kvarnsveden AB skulle kunna göras.

Vid tryckning uppstod problem med misspass därför att pressen inte
kunde hitta passmärkena. Endast märket i gult gick att avläsa automa-
tiskt. Detta innebar att en manuell justering av passet fick göras.
Styrdensiteten ställdes in och justerades efter företagets densitometer, en
Techkon R410e och tryckhastigheten bestämdes till 13 000 ex/timme.
Omkring 8000 exemplar trycktes innan en korrekt densitet och ett god-
tagbart pass uppnåddes, enligt företagets mätutrustning.

5.3 Skapande av nya profiler 
Som grund för skapandet av en ICC-profil för en utenhet ligger alltid en
testkarta, i detta fall IT8.7/3 då profilerna skapades för en tryckenhet.
Denna karta med tillhörande referensfil inhämtades från programmet
ProfileMaker Pro 4.1.5, som senare även användes till själva skapandet
av ICC-profilerna.

För att få de bästa förutsättningarna bör de testark som ligger till
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grund för nya profiler ha en så jämn densitet som möjligt.
Densitetsvariationerna var dock genomgående stora tvärs tryckriktning-
en (se 5.5.1 Densitet) på samtliga uppmätta ark, så dessa värden fick
accepteras. Vidare bör fler än tre ark användas vid uppmätningar.
Anledningen till att fler ark bör mätas är att felaktiga mätvärden kan
uppstå på grund av pappers-ytans ojämnheter.

Syftet med att skapa nya profiler var dels att profilen från
TidningsUtgivarna, fargpressen_v3.icc tekniska data inte stämde öve-
rens med den information som fanns lagrad i ICC-profilen samt för att
kunna göra en jämförelse av hur de olika profilerna arbetade, i framför
allt den svarta kanalen.

Vid framtagandet av mätdata för de nyskapade profilerna användes
sex testark som mättes upp en gång vardera i La*b*-färgrymden. Vid
uppmätningen av IT8-kartorna användes GretagMacbeths spektrofoto-
meter som består av mätbordet Spectroscan med tillhörande mäthuvud
Spectrolino. I detta fall användes inget filter i mäthuvudet då tryckning
skedde på obestruket papper. En sammanslagning av dessa textfiler gjor-
des sedan i GretagMacbeth´s MeasureTool, som beräknade ett medelvär-
de av dem. Utifrån dessa värden genererades de nya ICC-profilerna,
TU_Bas_DT.icc baserad på testtryckningen och TU_ratt.icc baserad på
färgpressens_v3.icc rätta värden.

5.4 Använda profiler i undersökningen
Samtliga profiler öppnades i GretagMacbeth´s ProfileEditor för att där
kontrollera GCR-nivå, total färgmängd, svartstart och separation, det vill
säga profilernas tekniska data.

Total färgmängd anger den mängd färg i procent, av delfärgerna cyan,
magenta, gul och svart, som fås med respektive profil. Max svart talar om
var den svarta färgen börjar arbeta och svartstartvärdet anger när GCR
ska börja arbeta och den bestäms av den totala färgmängden.

5.4.1 fargpressen_v3.icc
Denna profil är en standardprofil framtagen av TidningsUtgivarna (TU).
Den är tänkt att passa majoriteten av tidningar och tryckpressar som föl-
jer TU´s övriga rekommendationer och är baserad på ett flertal olika tid-
ningstryckeriers pressar. Den är skapad utifrån både CtP och konventio-
nell plåtframställning och till grund ligger testkartan IT8.7/3. Dess tek-
niska data är;

Total färgmängd: 232 %
Max svart:100 %
Svartstart: 6 %
GCR: Stark med svartstart i 11 % cyan i neutrala färger
Profilens vitpunkt i XYZ: 63,655 - 66,005 - 52,246
Profilens vitpunkt i LCH: 85,0 - 2,4 - 89,3
Gråbalans  CMYK-La*b*: C-56,4 %, M-35,2 %, Y-39,9 %, K-91,8 %
Gråbalans La*b*-CMYK: C-58,3 %, M-39,2 %, Y-36,4 %, K-87,4 %
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Figur 10. Använda profiler
fargpressen.icc - Standard-
profil från TU.
FK0010_220_100.icc -
Dalarnas Tidningar AB´s
nuvarande profil.
TU_Bas_DT.icc - Profil base-
rad på testtryckningen.
TU_ratt.icc - Profilen farg-
pressen_v3.icc´s dokumente-
rade rätta värden.



5.4.2 FK0010_100_220.icc
Detta är uppdragsgivarens nuvarande profil som skapades i oktober 2000
av Grafisk Assistans AB. Profilens tekniska data är följande;

Total färgmängd: 220 %
Max svart: 100 %
Svartstart: 8 %
GCR: Nivå 4 
Profilens vitpunkt i XYZ: 55,321 - 57,338 - 43,719
Profilens vitpunkt i LCH: 80,4 - 4,3 - 88,8
Profilstorlek: 8 bitars PrintOpen-fil
Perceptuell rendering
Gråbalans CMYK-La*b*: C-40 %, M-40 %, Y-40%, K-100 %
Gråbalans La*b*- CMYK: C-40 %, M-40 %, Y-40 %, K-100 %

5.4.3 TU_Bas_DT.icc 
Profilen skapades utifrån den tryckta IT8-kartan med
fargpressen_v3.icc´s dokumenterade värden. Tekniska data för denna
profil är;

Total färgmängd: 225 %
Max svart: 92 %
Svartstart: 11 %
GCR: Nivå 4 
Profilens vitpunkt i XYZ: 55,321 - 57,338 - 43,719
Profilens vitpunkt i LCH: 80,4 - 4,3 - 88,8
Profilstorlek: 8 bitars
Perceptuell rendering: Preserv Gray Axis (gråbalansen anpassas 

till papperet för att skapa en neutral gråton).
Gamut Mapping: LOGO Classic (prioriterar nyansvinkel 

framför ljushet och färgmättnad)
Visningsljus:: D50
Gråbalans  CMYK-La*b*: C-54 %, M-39 %, Y-40 %, K-92 %
Gråbalans La*b*-CMYK: C-56,5 %, M-37,5 %, Y-42,5 %, K-90,2 %

5.4.4 TU_ratt.icc
TU_ratt.icc är en profil som skapades med TidningsUtgivarnas doku-
menterade rätta värden för fargpressen_v3.icc. fargpressen_v3.icc modifi-
erades i ProfileMaker Pro. Dess tekniska data är följande;

Total färgmängd: 225 %
Max svart: 92 %
Svartstart: 11 %
GCR: Nivå 4
Profilens vitpunkt i XYZ: 57,458 - 59,579 - 47,092
Profilens vitpunkt i LCH: 81,6 - 2,4 - 89,3
Profilstorlek: 8 bitars
Perceptuell rendering: Preserv Gray Axis (gråbalansen anpassas 

till papperet för att skapa en neutral gråton).
Gamut Mapping: LOGO Classic (prioriterar nyansvinkel

framför ljushet och färgmättnad)
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Visningsljus:: D50
Gråbalans  CMYK-La*b*: C-58 %, M-42 %, Y-33 %, K-92 %
Gråbalans La*b*-CMYK: C-60,4 %, M-40,6 %, Y-33,4 %, K-89,9 %

5.5 Mätning och analys
Av cirka 70 uppslag valdes sex stycken ut som mätark. Detta efter otali-
ga mätningar för att finna de med minst variationer av de parametrar
som var av vikt. Samtliga sex mätark uppmättes för att sedan omräknas
till ett medelvärde för dessa.

Vad gäller den trycktekniska analysen och resultatet kunde tryckav-
vecklingsfel uteslutas då inga sådana tendenser uppvisades. Däremot
påvisades ett misspass i den gula färgen.

5.5.1 Densitet
Densiteten mättes, efter kalibrering, med Högskolan Dalarnas densito-
meter Techkon R410e på testarken. Mätningarna utfördes på styrstrip-
parna och de påvisade stora avvikelser i densitet tvärs tryckriktningen
men obetydlig variation längs tryckriktningen. Densitetsvariationerna
tvärs banan var enligt följande;

C: D 0,82 - D 1,05
M: D 0,82 - D1,18
Y: D 0,73 - D 1,21
K: D 1,06 - D 1,49

De högsta densitetsvärdena återfanns i banans kanter medan den låg
lägre på banans mitt. De rekommenderade toleransgränserna, D ± 0,1
hölls inte, enligt ovanstående mätningar.

Fulltonsdensiteten i tonstegen (Figur 10, bilaga C:1) uppmättes till;

C: 0,91
M: 1,05
Y: 0,86
K: 1,36

Värdena för cyan och gul ligger inom toleransgränserna medan värde-
na för magenta och svart inte följer TU´s rekommendation för densitet
(4.1.1.).

Visuellt kunde densitetsvariationerna tvärs tryckriktningen uppfattas.

5.5.2 Gråbalans
Gråbalansen uppmättes på fem mätpunkter, en mitt på arket samt de
övriga i var hörn. Som referensfält användes dels K 33 %, enligt TU´s
rekommendationer, samt K 35 % enligt Dalarnas Tidningars gråbalans-
styrning. Gråbalansen mättes till följande:
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Figur 10.
Uppmätt densitet i fulltonsytor.



Mätpunkt K 35 % K 33 % CMY
1. 0,41 0,38 0,34 (0,29, 0,29, 0,30)
2. 0,36 0,31 0,31 (0,27, 0,26, 0,28
3. 0,33 0,29 0,32 (0,28, 0,27, 0,29)
4. 0,39 0,38 0,33 (0,27, 0,29, 0,34)
5. 0,36 0,35 0,38 (0,34, 0,32, 0,36)

Enligt dessa mätningar är gråbalansen korrekt endast i mätpunkt 2,
enligt TU`s rekommendation, eftersom densiteten i referensfältet (K) och
gråbalansfältet (CMY) ska vara lika. Företagets gråbalansstyrning stäm-
mer endast i mätpunkt 3 (Bilaga C:2).

En visuell bedömning gjordes och denna påvisade endast små variatio-
ner i styrstrippen mellan K 33 %, K 35 % och CMY. I rutorna med gråba-
lans för visuell bedömning utlästes gråbalansen i CMY till C: 30 %, M: 18
% och Y :20 % vilket är lägre värden på magenta och gul jämfört med
rekommendationen (4.1.2).

5.5.3 Tonvärde
Tonkurvan mättes ur tonstegen i alla fält. Denna mätning påvisade föl-
jande tonomfång (figur 11);

C: 1-100 %
M:1-97 %
Y: 2-95 %
K: 1-100 %

Tonomfånget i samtliga färger visade tendenser på att slå igen redan
vid 90 % (Bilaga C:3).

5.5.4 Punktförstoring
Punktförstoringen, för var färg, mättes upp med densitometer i tonste-
gens samtliga mätfält.

Tonvärde C M Y K
40% 24,9 24,1 18,2 30,3
50% 24,6 24,2 19,9 30,8
60% 22,6 24,0 20,6 28,0

Högsta punktförstoring återfanns i den svarta färgen, 30,8 % i 50 %-
tonen, något över TU´s rekommendation (figur 12). Lägst punktförstoring
påvisades i den gula färgen. Cyan och magentas punktförstoring över-
skred aldrig den rekommenderade (Bilaga C:4).

5.5.5 Trapping
Trappingvärdena visade viss variation jämfört med rekommenderade
värden. Dessa trappingvärden mättes upp med densitometer i 100%-fäl-
ten i tonstegen hos sekundärfärgerna och mätningen påvisade följande;
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Figur 11.
Uppmätta tonvärden.

Figur 12.
Uppmätt punktförstoring.



Röd: 54.3 %
Grön: 94,8 %
Blå: 67 %

Trappningvärdet hos röd (MY) var lägst, 54,3 % vilket anses vara bra.
Högst värde återfanns hos grön (CY): 94,8 %, Detta värde ska vara högst
men är betydligt högre än normalt. Värdet hos blå (CM) bör ligga omkring
60 % och det visade 67 %, det vill säga något högt (Bilaga C:5).

5.5.6 Relativ tryckkontrast
Den relativa tryckkontrasten mättes i 100%-, 70%-, och 40%-ytor i ton-
stegen (figur 13) och visade följande (Bilaga C:6):

C: 25 %
M: 28 %
Y: 27 %
K: 28 %

Samtliga färger utom svart påvisade för hög kontrast.

5.5.7 IT8-karta
Kartorna lästes in både med spektrala värden och utan, det vill säga i
La*b*- och XYZ-värden. För att kunna jämföra den sammanslagna kartan
(den nya tryckfärgen) med Stora Enso Kvarnsvedens mätvärden (den
gamla tryckfärgen) användes endast den icke-spektrala kartan då La*b*-
värden var aktuella. Samtliga värden jämfördes i mätfälten A1-13 och B1-
13 i La*b*-färgrymden (figur 14). Mätningen påvisade följande (Bilaga D);

Ny tryckfärgskvalitet, NSB 80060
Något lägre L-värden i samtliga mätfält.
Högre a-värden i blå- och gula toner.
Lägre a-värden i rena primär- och sekundärfärger samt i röda- och

gröna toner.
Högre b-värden i blå- och gula toner.
Lägre b-värden i rena primär- och sekundärfärger, i röda- och gröna

toner samt toner med mycket gul färg.

Tidigare tryckfärgskvalitet, NOB 80101
Högre L-värden i samtliga mätfält
Högre a-värden i rena primär- och sekundärfärger samt i röda- och

gröna toner.
Lägre a-värden i blå- och gula toner.
Högra b-värden i rena primär- och sekundärfärger, i röda- och gröna

toner samt toner med mycket gul färg.
Lägre b-värden i blå- och gula toner.

5.5.8 RGB-karta
RGB-kartor (figur 15), separerade med fargpressen_v3.icc och
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Figur 14.
IT8-karta.

Figur 13.
Diagram över uppmätt 
relativ tryckkontrast.



FK0010_220_100.icc, från tryckningen lästes in utan spektrala värden.
Textfilerna skrevs ut  i ett textredigeringsprogram och La*b*-värden från
mätfält A1-L6 jämfördes (Bilaga E). Någon jämförelse mot en referensk-
arta var inte möjlig då referensens textfil endast angav färgerna i RGB-
värden. Följande påvisades av mätningen;

FK0010_220_100.icc
Överlag högre L-värden.
Högre a-värden i mörka, klara toner.
Lägre a-värden i ljusa- och mellantoner.
Högre b-värden i mörka toner.
Lägre b-värden i ljusa toner och mellantoner med gult och cyan-inslag.

fargpressen_v3.icc
Lägre L-värden.
Högre a-värden i ljusa- och mellantoner.
Lägre a-värden i mörka toner.
Högre b-värden i ljusa toner samt mellantoner med inslag av gul och

cyan.
Lägre b-värden i mörka toner.

5.5.9 Lab-tonstege
La*b*-tonstegen (figur 16) separerades med de fyra olika profilerna i
Adobe Photoshop och värdena utlästes och jämfördes mot en CMYKad
La*b*-tonstege på skärm. Även CMYK-värden ingick i jämförelsen. En
visuell jämförelse mellan FK0010_220_100.icc och fargpressen_v3.icc
gjordes från de tryckta arken. För att säkerställa resultatet skrevs La*b*-
tonstegen ut, i den svarta kanalen, på en skrivare med de olika profilerna
applicerade. En visuell utvärdering av denna gjordes.

Av La*b*-värdena utlästes följande (Bilaga F);

FK0010_220_100.icc 
La*b*-värdena stämde väl överens med referensen då L < 30. Vid detta L-
värde började färgerna mättas, om än mycket lite, framför allt i de röda
och gröna tonerna. Mörkheten var också mer markant. Sämre tonöver-
gångar återfanns i mörka toner. L-värdet visade att en totalt svart går att
åstadkomma och att de mörka tonerna återges något tidigt, omkring L 10.
Visuellt konstaterades att svart (K) arbetar till L 93 i de ljusa tonerna.

fargpressen_v3.icc
La*b*-värdena avvek mycket lite i L-toner omkring 10 annars följde de
referensen värden. Avvikelser kunde dock ses på kromacitetsaxlarna vid
L 10 samt att de mörka tonerna återgavs tidigare än mot referensen. Den
visuella utvärderingen påvisade att svart slutar arbeta vid L 80.

TU:Bas_DT.icc
Denna profil visade inga större tendenser att avvika i La*b*-värden mot
referensen. Dock var L-värdet något lägre omkring L 30 vilket innebär att
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Figur 16.
La*b*-tonstege.

Figur 15.
RGB-karta.



färgernas ljushet tappas tidigare. Visuell bedömning av La*b*-tonstegen
visade att svart arbetar till L 80.

TU_ratt.icc
Även denna profil följer referensen. Inga större avvikelser kunde påträf-
fas. Visuellt syntes ingen skillnad mot TU_Bas_DT.icc.

CMYK-värdena påvisade följande (Bilaga G):
Referens
Svart börjar jobba vid L 80 vilket gör att ljushet och renhet i färgerna
bibehålls. Tonövergångarna i skuggpartier är mjuka och vid L 60 åter-
finns gråbalansen enligt ISO 12647-3.

FK0010_220_100.icc
I denna profil börjar svart arbeta mycket svagt i L 96. Detta innebär att
färgerna blir mörkare. I mellantoner och uppåt har svart ett högre värde
mot referensen och vid L 0 används 100 % K. Cyan (C) har ett betydligt
lägre värde i den mörkare delen av La*b*-tonstegen medan de övriga fär-
gerna, magenta (M) och gul (Y) ligger omkring referensen procentvärden.
I mellantoner arbetar C, M och Y med högre färgvärden mot referensen.

fargpressen_v3.icc
Värdena för CMYK i denna profil är så gott som identiska med referen-
sens värden. K börjar jobba vid L 90 och vid L 0 är K-värdet 92 %, dock
är tonövergångarna i mörka partier något hårda då K antar högre värden
här.

TU:Bas_DT.icc
Den svarta färgen startar vid L 80, vilket gör att färgerna kanske blir
något ljusa. I de mörka tonerna i Lab-stegen arbetar K intensivare jäm-
fört med referensen. Även M och Y visar högre procentvärden mot refe-
rensen medan C antar samma värden som referensen.

TU_ratt.icc
Svart arbetar på samma sätt som referensen så när som på värdet från L
30 till L 3, som är lägre än dennas. M och Y återfinns som ett betydligt
mindre inslag i denna profil jämfört med referensen medan C antar
samma värden.

5.5.10 DeltaE - Total färgavvikelse
Den totala färgavvikelsen mättes upp i programvaran MeasureTool.
Samtliga av de inlästa RGB- och IT8-kartorna analyserades. En jämfö-
relse mot referensvärden var inte möjlig då ingen referenstextfil fanns
tillgänglig.

RGB-kartor och IT8-kartor från de sex mätarken jämfördes inom
respektive separation. En jämförelse mellan de två profilernas,
FK0010_220_100.icc och fargpressen_v3.icc, sammanslagna mätfiler från
RGB-kartan gjordes också (Bilaga H:1-9).
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Största färgavvikelsen återfanns hos jämförelsen mellan de samman-
slagna RGB-kartorna, som vardera separerats med FK0010_220_100.icc
och fargpressen_v3.icc. Största avvikelse var ett Delta E-värde på 11,46.

I den inbördes jämförelsen av RGB-kartor visade separationen med
FK0010_220_100.icc de högsta värdena, Delta E på 3,8. Visuellt kan kon-
stateras att den blå färgen är lilaaktig och att färgåtergivningen överlag
är något dämpad.

Hos RGB-kartorna separerade med fargpressen_v3.icc var färgavvi-
kelsen något lägre. Högsta värde återfanns vid jämförelsen mellan ark ett
och ark två, Delta E 3,3 medan det lägsta färgavvikelsevärdet var 0,72
där ark ett och tre jämfördes. Visuellt upplevs inte denna färgavvikelsen
som stor men man kan dock se att den blå färgen återges betydligt bätt-
re här, mot separationen med FK0010_220_100.icc.

Jämförelsen mellan IT8-kartorna resulterade i något högre värden.
Högsta färgavvikelsen upptäcktes då ark ett jämfördes med ark två, Delta
E 4,19, medan lägsta Delta E-värdet, 2,78, fanns hos jämförelsen mellan
ark ett och fem. Denna färgavvikelse upplevs knappast och en visuell
bedömning var inte möjlig då något bildkollage inte trycktes profillöst.

5.5.11 Färgrymd
För att åskådliggöra de olika profilernas färgrymder öppnades profilerna
i ProfileEditor där de betraktades i två- och tredimensionella färgrymder.
(Bilaga I).

Den minsta färgrymden vad gäller a*b*-värdena uppvisade profilen farg-
pressen_v3.icc. Därefter kom profilen TU-ratt.icc som dock visade en något
större rymd i de röda och gröna tonerna än den föregående. Störst färgrymd
påvisades att profilen TU_Bas_DT.icc hade om än något indragen i det blå
området. Företagets egen profil, FK0010_220_100.icc visade något sämre
värden i de röda och gröna tonerna jämfört med den största, TU_Bas_DT.icc
(figur 17).

5.5.12 Gråbalanskurvor
Gråbalanskurvorna kontrollerades i ProfileEditor. I profilen fargpres-
sen_v3.icc startade svart vid ca 10% och planade ut vid ca 90 %. Den gula
färgens kurva var jämn medan cyan och magenta uppvisade en onaturlig
sänkning vid ca 85 %.

För FK0010_220_100.icc var CMY-kurvorna jämna och svart började
arbeta tidigt, vid ca 5 %.

TU-Bas_DT.icc visade tendenser att sjunka i CMY-kurvorna vid ca 85%.
Svartstarten var ca 12 % och maxsvart ca 90 %.

Gråbalanskurvorna för TU_ratt.icc är något brantare i CMY jämfört
med TU_Bas_DT.icc. Svartstart och maxsvart är lika (Bilaga J).
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Figur 17.
Tvådimensionell bild av pro-
filernas färgrymd.
Blå: fargpressen_v3.icc
Röd: FK0010_220_100.icc
Vit: TU_ratt.icc
Grå: TU_Bas_DT.icc



6 Utvärdering och resultat
6.1 Trycktekniska parametrar
De trycktekniska parametrarna visade avvikelser och variationer i bland
annat densitet, gråbalans, trapping och relativ tryckkontrast. Detta tyder
på att en kalibrering och karaktärisering av tryckprocessen borde ha
gjorts innan analysen av ICC-profilerna. Detta var dock inte möjligt då
endast en testtryckning skulle genomföras.

På grund av dessa avvikelser och variationer ger inte den visuella
bedömningen en rättvis bild av hur profilerna arbetar och hur de återger
trycket.

6.1.1 Densitet
Densitetsvariationerna tvärs tryckriktningen var stora och de kunde
även uppfattas visuellt.

6.1.2 Gråbalans
Gråbalansen var inte korrekt. Densitetsvariationer är en faktor som kan
bidra till gråbalansens inkorrekthet likaså att trappingvärdena inte var
enligt rekommendation. Den gula färgens misspass kan även den vara en
bidragande orsak trots att inget färgstick kunde upptäckas. Vid visuell
utvärdering konstaterades att en neutralt grå ton återgavs då magentas
och guls värde var lägre jämfört med rekommendationen.

6.1.3.Tonvärde 
Tonvärdena i samtliga färger var höga redan i 90 %-tonen och påvisade
tendenser till att slå igen tidigt. En faktor som påverkar tonomfånget är
densiteten och det sämre tonomfång kan vara en effekt av felaktig den-
sitet. Den gula färgens tonvärde kan förklaras med att densiteten låg
under styrvärdet samt att ett misspass i den färgen upptäcktes.

6.1.4 Punktförstoring
Angående punktförstoring i mellantoner påvisades en avvikelse i den
svarta och gula färgen. Den högre punktförstoringen i svart kan vara en
effekt av den höga densiteten i denna färg. Den gula färgens punktför-
storing kan förklaras med denna hade för låg densitet.

6.1.5 Trapping
Trappingvärdenas avvikelse från rekommenderade värden kan bero på
att densiteten i samtliga färger inte var enligt styrdensitet. Trappingen i
sin tur påverkar vilken färgåtergivning som kan uppnås.

6.1.6 Relativ tryckkontrast
Densitetsvariationerna kan ha påverkat den relativa tryckkontrasten,
som var hög i alla färger utom svart.
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6.2 Profilernas arbetssätt

6.2.1 fargpressen_v3.icc
Profilen fargpressen_v3.icc visade något lägre L-värden i de ljusa och
mörka tonerna jämfört med referensen, då kontroll gjordes på skärm mot
La*b*-tonstegen. I mellantoner påvisades liknande återgivning som refe-
rensen. En viss nyansförskjutning i det gröna och gula området förekom
dock. Av den visuella utvärderingen av La*b*-tonstegens utskrift kunde
det konstateras att de ljusa tonövergångarna hålls mer rena och att
sämre tonövergångar fås i skuggpartier. Detta kan bero på att den svar-
ta färgen var hög i de mörka tonerna.

Då RGB-kartan jämfördes mot FK0010_220_100.icc påvisades lägre L-
värden i de mörka tonerna, vilket ger att denna profil har en högre svär-
ta i sin återgivning. I de röda och gula tonerna fås dock en sämre mätt-
nad i färgerna medan de blå och gröna området återges med högre inten-
sitet. Detta var även synligt på de tryckta arken, framför allt att den blå
färgen var mer mättad utan inslag av andra färger.

Färgavvikelsen mellan denna profil och FK0010_220_100.icc var något
hög och detta kan även uppfattas visuellt i trycket.

CMYK-värdena jämfördes mot en oseparerad La*b*stege på skärm.
Dessa procentvärden låg så gott som lika som referensens värden. Dock
var den svarta färgen överrepresenterad i de mörka tonerna. Jämfört med
FK0010_220_100.icc börjar den svarta färgen arbeta senare i högdag-
rarna. Cyan används i mindre utsträckning över hela tonskalan medan
magenta och gul arbetar kraftigare från högdagrar till mellantoner.

Då profilens gråbalanskurva kontrollerades i ProfileEditor kunde det
konstateras att svart startar vid ca 10 % och börjar plana ut vid 90 %, helt
enligt profilens tekniska uppgifter. Den högsta kurvan av CMY visade
cyan som dock sjunker onaturligt vid ca 85 %. Även magenta påvisade
samma tendenser som cyan dock var kurvans höjd lägre. Den gula kur-
van visade en normal och jämn kurva.

Den totala färgmängden var 223 %, då kontroll gjordes i Adobe
Photoshop, vilket inte överensstämmer med profilens tekniska dokumen-
tation, som anger total färgmängd på 232 %.

Då färgrymderna jämfördes var dennes rymd bland de minsta.
Färgrymden uppvisade en avrundad profil i samtliga färgområden vilket
gör att profilen har en mindre täckning av färgerna.

Visuellt upplevs denna separation som mer mättad i färgerna, framför
allt i de mörka partierna. Bildkollaget, och framför allt hudtoner, upplevs
mer levande och kontrastrika.

6.2.2 FK0010_220_100.icc
Vad gäller profilen FK0010_220_100.icc visade den lägre L-värden, i
skuggpartier, jämfört mot referensen. Detta gör att denna separation
återger mörkare toner med högre svärta. Nyansförskjutningar i samtliga
färger förekom men de var störst i det gröna området.

Jämfört med fargpressen_v3.icc ger denna separation något högre L-
värden i de mörka tonerna och i högdagrar vilket leder till att skuggpar-
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tierna får en ljusare återgivning medan de ljusaste tonerna tappar detalj-
rikedom. a- och b-värdena ligger något förskjutna i denna jämförelse.
Profilen ger en högre mättnad i det röda och gula området men en sämre
intensitet i det gröna och blå området. Visuellt var den blå färgen lilaaktig.

Procentvärdena för CMYK, jämfört med referensen, visade att cyan
används i mindre mängd i de mörka partierna på La*b*-tonstegen.
Magenta antar, i detta parti, högre värden. Så även med gul. Vid L 0 arbe-
tar svart med 100 % det vill säga med max svart. I de ljusare tonerna
används svart och cyan i liten mängd, vilket inte sker i referensen medan
magenta och gul antar samma värden som referensen I mellantoner
används högre andel svart och gul samt lägre andel cyan och magenta.

Gråbalanskurvan visade att svart börjar arbeta tidigt. För CMY var kur-
vorna jämna och med ett visst avstånd. De sammanstrålade vid ca 95 %.

Vid jämförelsen mellan de olika profilerna syns tydligt att
FK0010_220_100.icc har högre max svart och att svart arbetar längre
fram, i de ljusa tonerna.

Den totala färgmängden stämde exakt med profilens tekniska uppgifter.
Profilens färgrymd visade att den var utdragen i de röda tonerna jämfört
med de andra. Rymdens perferi hade spetsar in i varje färgområde vilket
kan ge sämre tonövergångar mellan färgerna.

Visuellt upplevs färgerna i denna separation något gråaktiga utan
intensitet och mättnad. Bildkollaget känns platt i sin återgivning.

6.2.3 TU_Bas_DT.icc
Denna profil, baserad på den tryckta IT8-kartan, ger lägre L-värden, i
framför allt de mörka tonerna, jämfört med referensen. Dock sker ingen
förskjutning av nyanserna.

Jämförelsen av CMYK-värden visar att magenta, gul och svart åter-
finns i större mängd mot referensen. Då enbart K-värdet jämförs mot de
övriga profilerna visar det att denna separation gör att svart arbetar hår-
dare i mellantoner, en mörkare återgivning fås.

Även denna profil uppvisade tendenser att sjunka i CMY vid ca 85 %.
Svart börjar arbeta vid ca 12 % och slutar vid ca 90 %.

Färgrymden hos denna profil hade det största omfånget. Den återger
fler toner i rött medan den har sämre återgivningskapacitet i det gula och
blå området.

6.2.4 TU_ratt.icc
Även denna profil ger lägre L-värden, i de mörka tonerna, vid jämförelse
mot referensen på skärm och den blå färgen får en något sämre mättnad.

Magenta uppvisar högre procentvärde i CMYK-jämförelsen mot refe-
rensen. Gul däremot ger lägre värden med denna profil.

Gråbalanskurvorna i CMY är något brantare jämfört med
TU_Bas_DT.icc medan svart arbetar på liknande sätt.

Denna profils färgomfång var något indragen i de rödblå området.
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6.3 Tryckfärg
La*b*-värden visar att den nya tryckfärgen, NSB 80060, återger färgerna
blå och gul (b*-värdet) mer mättade och med högre intensitet. Detta även
enligt tillverkaren, som påtalade att b-värdet låg något högre jämfört med
den gamla färgen, NOB 80101. I det röda- och gröna området fås ock en
sämre mättnad i färgerna. De rena primär- (C, M, Y) och sekundärfärgerna
(R, G, B) återges med lägre mättnad och intensitet. Detta kan bero på att
variationer i de trycktekniska parametrarna påvisades vid testtryckningen.

Tryckfärgskvaliteten NSB 80060 ger även en lägre ljushet i färgerna
då L-värdet konstant var lägre. Detta leder till att skuggpartier återges
mörkare och at detaljer i mörka toner återges sämre. En orsak till detta
kan vara att NSB 80060 har en bättre täckningsförmåga jämfört med den
gamla färgen.

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

42



7 Slutsats
Dalarnas Tidning AB´s nuvarande profil, FK0010_220_100.icc, arbetar
tillfredsställande tillsammans med den nya tryckfärgskvaliteten, NSB
80060.

7.1 Trycktekniska parametrar
Då variationer och avvikelser påträffades vad gäller de trycktekniska
parametrarna blir slutsatsen att en kalibrering och karaktärisering av
tryckprocessen bör göras, för att säkerställa färgåtergivningen.

7.2 Profilen FK0010_220_100.icc
Vad gäller profilen FK0010_220_100.icc arbetssätt ger separationen en
lägre svärta jämfört med övriga profiler. Detta leder till en ljusare och
återgivning i skuggpartier och en mindre detaljrikedom i högdagrar. I
mellantoner genererar profilen en mer korrekt färgåtergivning.

Färgernas intensitet och mättnad är hög i det röda- och gula området
men det blå området tenderar till att slå mot en mer lilaaktig ton, vilket
stämmer överens med hur profilens färgrymd ser ut.

Den svarta färgen börjar arbeta tidigt i de ljusa tonerna vilket ger att
högdagrarna får en lägre intensitet.

Färgmängd, svartstart och maxsvart var enligt profilens tekniska
dokumentation. Visuellt upplevs denna separation något gråaktig med
sämre återgivning av hudtoner. Röda toner får ett inslag av magenta lik-
som de blå tonerna.

7.3 Profilen fargpressen_v3.icc
Separationen fargpressen_v3.icc ger en högre svärta vilket leder till att
mörka toner slår igen något, tonövergångarna blir sämre. Högdagrarna
återges, med denna profil, med mer renhet och detaljrikedom. Mättnaden
i de röda- och gula tonerna är dock sämre, jämfört med
FK0010_220_100.icc, medan det blå- och gröna området återges med
högre mättnad.

Denna profil genererar att den svarta färgen har hög procentandel i
mörka toner och att den börjar arbeta senare i högdagrarna.

Svartstart och max svart stämmer överens med profilens tekniska upp-
gifter medan färgmängden var 9 % lägre mot dokumentationen.

Den visuella bedömningen blir att profilen återger bilder mer kontras-
trika och levande med mer mättade färger.

7.4 Tryckfärg
Jämfört med den tidigare färgkvaliteten uppnås en mer detaljrik åter-
givning i högdagrar medan skuggpartier visar en tendens att återges
mörkare. Färgerna blir dock mer intensiva och klara med den nya färg-
kvaliteten.
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8 Diskussion
Examensarbete har varit mycket intressant och lärorikt. Dels för att jag
har fått en större inblick i hur tidningsproduktion och tidningstryck går
till samt för att jag fått testa mina kunskaper inom färgstyrning och färg-
hantering. Arbetet har medfört en ökad teoretisk kunskap, framför allt
inom ICC-profilers arbetssätt, analys av mätresultat och utvärdering.

Bland de problem som förekom var variationerna av de trycktekniska
parametrarna en bidragande orsak till att utvärderingen försvårades. Även
att endast en testtryckning var möjlig. Om två testtryckningar kunde ha
genomförts hade förutsättningarna för utvärderingen förbättrats betydligt.

Tidsplanen gick inte att hålla eftersom jag var beroende av hur
Dalarnas Tidningars produktionsschema såg ut. Men efter många turer
kunde testtryckningen utföras. Tiden var då begränsad och mycket jobb
återstod med uppmätningar av testark, skapa tabeller och diagram och
föra in mätdata. Då detta var gjort återstod inte mycket tid till att ana-
lysera och reflektera över de resultat som framkommit.

Något jag saknat är djupare kunskap om tryckfärgers olika komponen-
ter, exempelvis olika bindemedel, och hur de påverkar färgåtergivningen.

Jag rekommenderar framtida ex-jobbare att arbeta två och två för att
kunna diskutera synvinklar och arbetsmetoder med varandra. Ett boll-
plank för ideér.

8.1 Rekommendation
Min rekommendation inför skapandet av nya ICC-profiler utifrån
rådande trycktekniska förhållanden är:

 Att maxsvart sätts något lägre då nuvarande färgkvalitet ger en högre
täckningsgrad vilket resulterar i mörkare återgivning av skuggpartier. Om
maxsvart sänks skulle det kunna resultera i mer kontrast och detaljåter-
givning i mörka toner.

 Svartstarten skulle kunna sättas till ett högre värde eftersom högdag-
rarna, med nuvarande profil, ger ett något smutsigt intryck med sämre
återgivning av detaljer.

 Färgmängden är tillräcklig som den är.
 Ett annat alternativ är att använda TidningsUtgivarnas profil, farg-

pressen_v3.icc istället, då den uppvisade en bättre och säkrare färgåter-
givning under rådande förhållanden. Denna profil kan även användas
som grund och editeras till önskade värden.
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Bilaga A

Projektplan/Tidsplan

Startgodkännande 15 mars
v. 13-14 Planering
v. 13-14 Insamling av fakta om Dalarnas Tidningar
v.13-20 Litteraturstudier och fördjupning
v.15 Kartläggning av material och profiler
v.16 Layout av testform
v.17 Testtryckning
v.17-18 Uppmätning av profiler
v.18-19 Jämförelse och analys av mätdata
v.19 Utvärdering

Rapport
v.15 Planeringsrapport, inlämning
v.18 Halvtidsseminarium
Löpande Rapportskrivning
v.20 Korrekturläsning
v.22 Inlämning av rapport
v.22 Förberedelse  muntlig presentation
v.22 Förberedelse opposition
v.23 Redovisning och opposition
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Bilaga B

Tryckt ark
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Bilaga C

Densitet
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Densitet fullton

Medelvärde från sex mätark, mätning gjord i tonstegen

Df
C 0,91
M 1,05
Y 0,86
K 1,36

Densitetsvariationer tvärs tryckriktning

Vänster (IT8) Höger (RGB)
C 0,82 - 1,04 0,82 - 1,05
M 0,82 - 1,18 0,82 - 1,13
Y 0,73 - 1,21 0,78 - 1,19
K 1,06 - 1,47 1,08 - 1,49

Densitetsvariationer längs tryckriktning

D
C 0,08
M 0,04
Y 0,05
K 0,09



Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

C2

Bilaga C

Tonvärde

Tonvärde i %

C M Y K
1 3 2,3 0 1,4
2 4,6 5,2 1,7 5
3 6,9 8,6 5,1 7,4
4 8,8 9,3 6,2 10,7
5 13,1 14,1 7,2 14,2
8 18,8 17,7 12,6 19,8

10 23,7 22,7 16,3 25,1
20 40,4 38 31,2 43,4
30 52,8 51,4 45,5 57,4
40 64,9 64,1 58,2 70,3
50 74,6 74,2 69,9 80,8
60 82,6 84 80,6 88
70 90,2 90,2 87,9 93,5
80 93,2 95,2 93,8 96,8
90 98,3 98,7 98,7 99
93 98,5 99,2 99,6 99,6
95 99,3 99,6 100 99,8
96 99,8 99,8 100 99,7
97 99 99,9 100 99,8
98 99,5 100 100 99,8
99 99,5 99,9 100 99,9

100 100 100 100 100



Bilaga C

Punktförstoring

Total punktförstoring i %

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

C3

C M Y K
1 2 1,3 0 0,4
2 2,6 3,2 0 3
3 3,9 5,6 2,1 4,4
4 4,8 5,3 2,2 8,7
5 8,1 9,1 2,2 9,2
8 10,8 9,7 4,6 11,8

10 13,7 12,7 6,3 15,1
20 20,4 18 11,2 23,4
30 22,8 21,4 15,5 27,4
40 24,9 24,1 18,2 30,3
50 24,6 24,2 19,9 30,8
60 22,6 24 20,6 28
70 20,2 20,2 17,9 23,5
80 13,2 15,2 13,5 16,8
90 8,3 8,7 8,7 9
93 5,5 6,2 6,6 6,6
95 4,3 4,6 5 4,8
96 3,8 3,8 4 3,7
97 2 2,9 3 2,8
98 1,5 2 2 1,8
99 0,5 0,9 1 0,9

100 0 0 0 0



Bilaga C

Trapping

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

C4

%
MY = Röd 54,3
CY = Grön 94,8
CM = Blå 67



Bilaga C

Relativ tryckkontrast

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

C5

C M Y K
70% / 40% 0,25 0,28 0,27 0,28



Bilaga D

Jmf. mellan ny- och gammal tryckfärg i Lab-värden 

L-värden

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

D1

NOB 80101 NSB 80060
A1 58,56 55,84
A2 52,87 50,55
A3 80,96 76,3
A4 40,57 37,75
A5 55,3 50,62
A6 51,47 48,66
A7 40,05 36,23
A8 46,8 43,16
A9 61,71 55,84

A10 57,3 53,93
A11 59,18 55,87
A12 67,01 63,66
A13 57,94 54,24
B1 69,2 65,7
B2 69,59 66,34
B3 76,83 73,09
B4 74,81 71,41
B5 33,85 32,29
B6 33,05 31,93
B7 39,68 38,21
B8 31,8 29,3
B9 37,81 32,89

B10 36,41 32,51
B11 33,28 28,98
B12 35,78 37,21
B13 84,41 80,37



Bilaga D

Jmf. mellan ny- och gammal tryckfärg i Lab-värden

a*-värden 

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

D2

NOB 80101 NSB 80060
A1 -25,87 -22,99
A2 53,17 49,42
A3 -2,32 -1,45
A4 11,05 9,44
A5 -35,74 -34,22
A6 50,28 46,69
A7 3,95 2,73
A8 12,21 9,83
A9 -28,19 -28,54

A10 39,86 37,77
A11 8,43 7,2
A12 23,84 22,63
A13 4,46 3,31
B1 -18,25 -17,22
B2 4,93 4,02
B3 -9,45 -9,14
B4 12,72 11,33
B5 -4,46 -4,7
B6 14,85 14,35
B7 0,33 0,17
B8 5,47 3,88
B9 -11,61 -8,94

B10 18,39 14,77
B11 1,58 1,52
B12 1,72 1,71
B13 -0,06 0,09



Bilaga D

Jmf. mellan ny- och gammal tryckfärg i Lab-värden 

b*-värden

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

D3

NOB 80101 NSB 80060
A1 -29,33 -28,56
A2 4,64 3,36
A3 59,43 60,43
A4 -20,89 -20,33
A5 14,19 15,29
A6 24,37 23,66
A7 -2,1 -2,2
A8 -18,86 -19,44
A9 14,83 12,73

A10 25 23,59
A11 -13,24 -13,41
A12 21,63 18,24
A13 6,39 2,56
B1 9,56 8,33
B2 -6,24 -6,91
B3 8,55 6,77
B4 13,42 11,96
B5 -2,41 -3,02
B6 4,49 3,44
B7 15,1 15,75
B8 -3,51 -3,31
B9 7,85 5,6

B10 10,8 8,59
B11 2,69 1,53
B12 4,99 4,95
B13 4,86 4,3



Bilaga E

Jämförelse av La*b*-värden från RGB-karta 

L-värde

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

E1

Ruta fargp. FK
E1 46,73 50,26
E2 48,33 53,14
E3 54,33 58,48
E4 62,82 64,02
E5 70 71,03
E6 72,34 73,15
F1 51,36 51,71
F2 52,45 54,27
F3 56,47 58,91
F4 64,12 65,29
F5 71,92 71,87
F6 75,82 76,02
G1 37,05 37,35
G2 38,47 39,62
G3 45,61 45,4
G4 54,77 55,66
G5 63,55 63,82
G6 67,72 69,3
H1 36,82 37,89
H2 38,07 38,75
H3 45,2 46,3
H4 54,73 56,11
H5 64,37 64,05
H6 68,42 69,67

Ruta fargp. FK
I1 38,42 40,02
I2 39,39 41
I3 46,73 47,66
I4 57,68 56,71
I5 66,2 65,42
I6 69,31 70,75
J1 42,49 43,51
J2 44,05 44,11
J3 49,58 49,69
J4 60,55 57,64
J5 68,89 67,58
J6 71,39 72,11
K1 46,92 47,16
K2 48,75 48,28
K3 53,06 53,08
K4 62,1 60,69
K5 70,86 68,29
K6 73,97 74,27
L1 51,59 52,02
L2 53,11 54,08
L3 56,38 58,36
L4 64,25 65,5
L5 72,39 72,02
L6 78,01 77,12

Ruta fargp. FK

A1 31,8 31,68
A2 34,69 41,79
A3 45,33 50,92
A4 53,75 58,54
A5 61,77 61,76
A6 66,37 68,02
B1 32,09 35,59
B2 35,22 42,41
B3 46,14 50,95
B4 55,18 58,85
B5 62,41 61,94
B6 66,94 68,17
C1 36,03 40,84
C2 39,05 45
C3 48,7 53,23
C4 54,46 60,23
C5 64,05 63,65
C6 68,24 69,19
D1 41,77 45,28
D2 43,54 48,73
D3 52,39 55,43
D4 60,84 61,92
D5 67,14 67,77
D6 70,03 70,94



Bilaga E

LJämförelse av La*b*-värden från RGB-karta 

a-värde

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

E2

Ruta fargp. FK
E1 39,6 38,64
E2 35,22 34,07
E3 25,58 21,1
E4 7,33 6,04
E5 -7,1 -7,24
E6 -10,2 -9,22
F1 42,42 42,31
F2 39,96 37,55
F3 33,01 28,87
F4 19,49 17,36
F5 5,38 3,17
F6 -5,15 -5,47
G1 5,25 9,88
G2 2,97 5,43
G3 -6,88 -1,27
G4 -22,9 -15,3
G5 -20,4 -20,5
G6 -15,5 -13,9
H1 7,03 10,49
H2 5,6 7,33
H3 -3,54 1,57
H4 -20,6 -13,3
H5 -19,9 -20,4
H6 -14,9 -13,5

Ruta fargp. FK
I1 13,29 18,62
I2 13,17 16,88
I3 6,87 8,31
I4 -11,1 -7,16
I5 -17,7 -18,6
I6 -13,6 -12,1
J1 27,31 29,81
J2 27,71 29,04
J3 23,09 19,42
J4 1,63 2,37
J5 -12,5 -12,4
J6 -11,4 -10,6
K1 37,7 39,55
K2 37,63 37,69
K3 33,71 27,56
K4 15,03 12,25
K5 -2,11 -2,08
K6 -8,17 -7,43
L1 45,93 45,31
L2 44,74 42,78
L3 38,33 34,6
L4 23,98 21,04
L5 9,43 7,34
L6 -3,27 -3,91

Ruta fargp. FK

A1 0,45 2,52
A2 -5,9 -3,81
A3 -17,5 -12,8
A4 -26,5 -22,9
A5 -23,4 -23,7
A6 -17,5 -15,8
B1 6,51 7,72
B2 -1,47 1,6
B3 -13,8 -9,99
B4 -24,3 -21,4
B5 -22,8 -23
B6 -17 -15,4
C1 17,69 20,79
C2 12,61 12,59
C3 -2,9 -1,25
C4 -16 -15,6
C5 -20,2 -20,6
C6 -15,5 -14,2
D1 30,92 29,97
D2 27,73 24,41
D3 10,68 8,9
D4 -4,54 -3,81
D5 -16,3 -15,5
D6 -13,2 -11,8



Bilaga E

Jämförelse av La*b*-värden från RGB-karta 

b-värde

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

E3

Ruta fargp. FK
E1 18,58 21,57
E2 19,37 23,61
E3 25,88 29,1
E4 35,76 34,94
E5 42,34 42,14
E6 24,52 18,35
F1 23,69 24,72
F2 24,08 26,08
F3 27,43 31,87
F4 35,94 39,41
F5 45,79 44,56
F6 33,41 24,51
G1 -16,9 -16,3
G2 -18,6 -20,6
G3 -20,7 -14,6
G4 -11,3 -3,7
G5 1,33 7,7
G6 5,55 8,69
H1 -18,5 -18,5
H2 -19,8 -20,9
H3 -20,5 -13,8
H4 -10,9 -3,3
H5 1,42 7,19
H6 6,05 8,71

Ruta fargp. FK
I1 -17,5 -14,8
I2 -18,4 -16
I3 -15 -11,8
I4 -5,72 -1,04
I5 3,91 9,52
I6 6,71 9,45
J1 -10,2 -8,67
J2 -10,4 -9,29
J3 -8,62 -5,78
J4 -0,14 2,63
J5 8,69 11,41
J6 8,55 10,37
K1 -4,18 -2,41
K2 -4,16 -3,1
K3 -1,19 -0,09
K4 4,45 6,46
K5 12,84 15,17
K6 12,32 12,01
L1 2,35 2,97
L2 2,06 3,51
L3 4,16 6,87
L4 8,91 12,87
L5 15,72 18,01
L6 18,99 20,33

Ruta fargp. FK

A1 1,59 2,86
A2 3,62 5,89
A3 9,86 13,75
A4 16,1 23,27
A5 20,04 25,86
A6 15,58 15,31
B1 2,14 4,17
B2 5,87 7,78
B3 12,3 14,23
B4 18,09 24,15
B5 21,14 26,35
B6 16,23 15,42
C1 6,44 8,95
C2 10,37 11,7
C3 20,79 18,72
C4 24,54 27,22
C5 26,46 29,74
C6 18,27 15,58
D1 13,23 14,39
D2 14,72 17,01
D3 24,47 23,58
D4 32,76 30,95
D5 35,22 36,57
D6 21,11 16,58



Bilaga F

Jämförelse av La*b*-värden i Photoshop 

fargpressen_v3.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

F1

L a b
0 0 1 4
3 0 1 3
6 1 1 3
9 3 0 2

20 16 0 0
30 28 0 0
40 39 0 0
50 50 0 0
60 60 0 0
70 71 0 0
80 80 0 0
90 90 0 0
93 92 0 0
96 95 0 0
99 98 0 0

100 100 0 0



Bilaga F

Jämförelse av La*b*-värden i Photoshop 

FK0010_220_100.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

F2

L a b
0 0 13 2
3 2 9 1
6 4 6 0
9 4 2 -2

20 17 -1 -1
30 28 0 0
40 39 0 0
50 50 0 0
60 60 0 0
70 70 0 1
80 80 0 0
90 90 0 0
93 93 0 0
96 96 0 0
99 99 0 0

100 100 0 0



Bilaga F

Jämförelse av La*b*-värden i Photoshop

TU_Bas_DT.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

F3

L a b
0 1 0 0
3 2 0 0
6 3 0 0
9 5 0 0

20 17 0 0
30 28 0 0
40 39 0 0
50 50 0 0
60 60 0 0
70 70 0 0
80 80 0 0
90 90 0 0
93 93 0 0
96 96 0 0
99 99 0 0

100 100 0 0



Bilaga F

Jämförelse av La*b*-värden i Photoshop

TU_ratt.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

F4

L a b
0 0 0 0
3 2 0 -1
6 4 0 -1
9 7 0 0

20 17 0 0
30 29 0 0
40 39 0 0
50 50 0 0
60 60 0 0
70 70 0 0
80 80 0 0
90 89 0 0
93 92 0 0
96 96 0 0
99 99 0 0

100 100 0 0



Bilaga G

Jämförelse av CMYK-värden i Photoshop

Referens

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

G1

C % M % Y % K %
0 56 35 40 92
3 56 34 39 92
6 60 38 39 87
9 63 41 39 80

20 61 41 38 59
30 54 37 35 41
40 46 33 32 25
50 38 28 28 13
60 30 22 22 6
70 22 16 16 3
80 15 11 11 1
90 7 5 5 0
93 5 4 4 0
96 3 2 2 0
99 1 1 1 0

100 0 0 0 0



Bilaga G

Jämförelse av CMYK-värden i Photoshop

fargpressen_v3.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

G2

C % M % Y % K %
0 56 35 40 92
3 56 35 40 92
6 58 35 39 91
9 62 40 39 83

20 61 41 38 61
30 54 37 35 42
40 46 33 32 25
50 38 28 28 13
60 30 22 22 7
70 22 16 16 3
80 15 11 11 1
90 7 5 5 0
93 5 4 4 0
96 3 2 2 0
99 1 1 1 0

100 0 0 0 0



Bilaga G

Jämförelse av CMYK-värden i Photoshop

FK0010_220_100.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

G3

C % M % Y % K %
0 40 40 40 100
3 40 40 42 93
6 41 40 43 88
9 40 39 43 83

20 40 37 43 63
30 38 36 41 48
40 35 32 38 34
50 32 27 34 22
60 27 22 29 13
70 21 17 23 7
80 15 11 15 3
90 8 5 8 1
93 5 4 6 1
96 3 2 4 0
99 1 1 1 0

100 0 0 0 0



Bilaga G

Jämförelse av CMYK-värden i Photoshop

TU_Bas_DT.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

G4

C % M % Y % K %
0 53 40 41 91
3 58 45 45 84
6 60 47 47 80
9 59 46 47 75

20 56 43 43 58
30 51 42 41 43
40 45 37 35 28
50 38 32 31 15
60 31 24 24 7
70 23 18 17 2
80 15 11 11 0
90 6 5 4 0
93 5 4 2 0
96 3 2 1 0
99 1 1 0 0

100 0 0 0 0



Bilaga G

Jämförelse av CMYK-värden i Photoshop

TU_ratt.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

G5

C % M % Y % K %
0 58 42 33 92
3 60 44 33 85
6 60 45 33 81
9 60 44 33 76

20 61 44 35 56
30 54 41 34 37
40 47 36 31 22
50 38 30 26 11
60 31 24 21 5
70 24 18 16 1
80 16 11 10 0
90 7 5 4 0
93 5 4 3 0
96 3 2 1 0
99 1 1 1 0

100 0 0 0 0



Bilaga G

Jämförelse av CMYK-värden i Photoshop

K-värden

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

G6

K % Referens K % Fargpressen_v3.icc K % FK0010_220_100.icc K % TU_Bas_DT,icc  TU_ratt.icc
0 92 92 100 91 92
3 92 92 93 84 85
6 87 91 88 80 81
9 80 83 83 75 76

20 59 61 63 58 56
40 25 42 48 43 37
50 13 25 34 28 22
60 6 13 22 15 11
70 3 7 13 7 5
80 1 3 7 2 1
90 0 1 3 0 0
93 0 0 1 0 0
96 0 0 1 0 0
99 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0
0 0 0 0



Bilaga H 

Jämförelse av färgavvikelse

RGB-fargpressen_v3.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H1

 Ark 1 jmf. ark 2
      Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,33 0,61 3,18
  Bästa 90 % 1,2 0,5 2,17
Sämsta 10 % 2,47 0,28 3,18

 Ark 1 jmf. ark 3
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,2 0,12 0,72
  Bästa 90 % 0,17 0,08 0,36
Sämsta 10 % 0,45 0,08 0,72

 Ark 1 jmf. ark 4
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,69 0,46 2,84
  Bästa 90 % 0,58 0,3 1,3
Sämsta 10 % 1,7 0,38 2,84

 Ark 1 jmf. ark 5
   Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,16 0,54 2,71
  Bästa 90 % 1,04 0,42 1,93
Sämsta 10 % 2,21 0,23 2,71

 Ark 1 jmf. ark6
     Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,74 0,4 2,38
  Bästa 90 % 0,64 0,27 1,32
Sämsta 10 % 1,62 0,25 2,38

Ark 2 jmf. ark 3
      Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,32 0,6 3,3
  Bästa 90 % 1,2 0,5 2,1
Sämsta 10 % 2,4 0,28 3,3

Ark 2 jmf. ark 4
      Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,38 0,69 3
  Bästa 90 % 1,19 0,58 2,24



Bilaga H 

Jämförelse av färgavvikelse

forts. RGB-fargpressen_v3.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H2

Ark 2 jmf. ark 4
      Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,38 0,69 3
  Bästa 90 % 1,19 0,58 2,24
Sämsta 10 % 2,52 0,22 3

 Ark 2 jmf. ark 6
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,1 0,57 3,06
  Bästa 90 % 0,97 0,42 1,91
Sämsta 10 % 2,26 0,3 3,06

 Ark 3 jmf. ark 4
     Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,7 0,44 2,29
  Bästa 90 % 0,59 0,28 1,29
Sämsta 10 % 1,66 0,4 2,29

 Ark 3 jmf. ark 5
     Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,15 0,5 2,61
  Bästa 90 % 1,04 0,4 1,82
Sämsta 10 % 2,11 0,24 2,61

 Ark 3 jmf. ark 6
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,74 0,39 2,32
  Bästa 90 % 0,64 0,26 1,26
Sämsta 10 % 1,62 0,26 2,32

 Ark 4 jmf. ark 5
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,07 0,54 2,47
  Bästa 90 % 0,97 0,45 1,77
Sämsta 10 % 2,02 0,22 2,47

 Ark 4 jmf. ark 6
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,75 0,35 2,29
  Bästa 90 % 0,67 0,26 1,21
Sämsta 10 % 1,44 0,25 2,29



Bilaga H 

Jämförelse av färgavvikelse

forts. RGB-fargpressen_v3.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H3

 Ark 5 jmf. ark 6
Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,87 0,45 2,32
  Bästa 90 % 0,77 0,34 1,53
Sämsta 10 % 1,76 0,18 2,32

 Ark 1-6 jmf. Ark 1-6 FK0010_220_100,icc
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 4,37 2,24 11,46
  Bästa 90 % 3,04 1,63 7,61
Sämsta 10 % 9,04 1,1 11,46



Bilaga H

Jämförelse av färgavvikelse

FK0010_220_100.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H4

 Ark 1 jmf. ark 2
Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,24 0,61 2,88
  Bästa 90 % 1,11 0,49 2,17
Sämsta 10 % 2,39 0,17 2,88

 Ark 1 jmf. ark3
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,73 0,26 2,05
  Bästa 90 % 0,65 0,26 1,23
Sämsta 10 % 1,43 0,22 2,05

 Ark 1 jmf. ark 4
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,02 0,45 2,7
  Bästa 90 % 0,91 0,32 1,58
Sämsta 10 % 1,93 0,36 2,7

 Ark 1 jmf. ark 5
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,14 0,52 2,43
  Bästa 90 % 1,03 0,44 1,89
Sämsta 10 % 2,07 0,15 2,43

 Ark 1 jmf. ark 6
Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,9 0,48 2,71
  Bästa 90 % 0,79 0,33 1,48
Sämsta 10 % 1,93 0,35 2,71

 Ark 2 jmf. ark 3
   Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,19 0,56 3,13
  Bästa 90 % 1,07 0,44 2
Sämsta 10 % 2,27 0,23 3,13

 Ark 2 jmf. ark 4
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,61 0,82 3,8
  Bästa 90 % 1,43 0,66 2,74
Sämsta 10 % 3,17 0,37 3,8



Bilaga H

Jämförelse av färgavvikelse

forts. FK0010_220_100.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H5

 Ark 2 jmf. ark 5
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,65 0,35 2,59
  Bästa 90 % 0,5 0,21 1,02
Sämsta 10 % 1,42 0,35 2,59

 Ark 2 jmf. ark 6
    Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,26 0,58 3,35
  Bästa 90 % 1,14 0,47 2,01
Sämsta 10 % 2,34 0,3 3,35

 Ark 3 jmf. ark 4
   Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,83 0,41 2,35
  Bästa 90 % 0,74 0,3 1,34
Sämsta 10 % 1,67 0,28 2,35

 Ark 3 jmf. ark 5
    Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,98 0,49 2,45
  Bästa 90 % 0,88 0,39 1,64
Sämsta 10 % 1,9 0,22 2,45

 Ark 3 jmf. ark 6
     Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,64 0,36 2,11
  Bästa 90 % 0,56 0,26 1,09
Sämsta 10 % 1,39 0,26 2,11

 Ark 4 jmf. ark 5
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,33 0,69 3,67
  Bästa 90 % 1,19 0,56 2,27
Sämsta 10 % 2,62 0,35 3,67

 Ark 4 jmf. ark 6
 Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,84 0,39 2,04
  Bästa 90 % 0,75 0,3 1,41
Sämsta 10 % 1,61 0,16 2,04



Bilaga H

Jämförelse av färgavvikelse

forts. FK0010_220_100.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H6

 Ark 5 jmf. ark 6
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,03 0,47 2,35
  Bästa 90 % 0,93 0,37 1,63
Sämsta 10 % 1,92 0,2 2,35

 Ark 1-6 jmf. Ark 1-6 Fargpressen_v3,icc
   Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 4,37 2,24 11,46
  Bästa 90 % 3,04 1,63 7,61
Sämsta 10 % 9,04 1,1 11,46



Bilaga H

Jämförelse av färgavvikelse

IT8_DalarnasTidning.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H7

 Ark 1 jmf. ark 2
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,25 0,67 4,29
  Bästa 90 % 1,09 0,46 2,07
Sämsta 10 % 2,69 0,49 4,29

 Ark 1 jmf. ark3
    Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,18 0,63 3,71
  Bästa 90 % 1,03 0,45 2,08
Sämsta 10 % 2,51 0,35 3,71

 Ark 1 jmf. ark 4
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,08 0,52 3,73
  Bästa 90 % 0,96 0,4 1,79
Sämsta 10 % 2,09 0,32 3,73

 Ark 1 jmf. ark 5
   Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,91 0,42 2,78
  Bästa 90 % 0,81 0,31 1,5
Sämsta 10 % 1,78 0,26 2,78

 Ark 1 jmf. ark 6
     Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,94 0,48 2,93
  Bästa 90 % 0,83 0,35 1,59
Sämsta 10 % 1,93 0,29 2,93

 Ark 2 jmf. ark 3
     Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,87 0,44 4,19
  Bästa 90 % 0,78 0,32 1,43
Sämsta 10 % 1,74 0,4 4,19

 Ark 2 jmf. ark 4
    Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,95 0,53 4,09
  Bästa 90 % 0,84 0,38 1,63
Sämsta 10 % 2 0,48 4,09



Bilaga H

Jämförelse av färgavvikelse

forts. IT8_DalarnasTidning.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H8

 Ark 2 jmf. ark 5
    Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,89 0,5 4
  Bästa 90 % 0,77 0,34 1,54
Sämsta 10 % 1,96 0,44 4

 Ark 2 jmf. ark 6
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,31 0,69 4,17
  Bästa 90 % 1,15 0,52 2,27
Sämsta 10 % 2,69 0,41 4,17

 Ark 3 jmf. ark 4
     Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,7 0,45 3,95
  Bästa 90 % 0,59 0,26 1,22
Sämsta 10 % 1,69 0,54 3,95

 Ark 3 jmf. ark 5
    Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,92 0,58 2,7
  Bästa 90 % 0,8 0,36 1,65
Sämsta 10 % 1,99 0,26 2,7

 Ark 3 jmf. ark 6
   Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 1,02 0,68 4,17
  Bästa 90 % 0,83 0,45 1,93
Sämsta 10 % 2,51 0,48 4,17

 Ark 4 jmf. ark 5
    Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,8 0,49 3,81
  Bästa 90 % 0,68 0,32 1,4
Sämsta 10 % 1,84 0,47 3,81

 Ark 4 jmf. ark 6
  Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,83 0,51 3,99
  Bästa 90 % 0,7 0,33 1,54
Sämsta 10 % 1,96 0,44 3,99



Bilaga H

Jämförelse av färgavvikelse

forts. IT8_DalarnasTidning.icc

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

H9

 Ark 5 jmf. ark 6
   Delta E     Medelvärde Standardavvikelse Största avvikelse

           Totalt 0,86 0,5 3,21
  Bästa 90 % 0,74 0,35 1,52
Sämsta 10 % 1,92 0,36 3,21



Bilaga I

Jämförelse av färgrymder

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

I1

Vit - TU_ratt.icc
Blå - Fargpressen_v3,icc
Röd - FK0010_220_100.icc
Grå - TU-Bas_dt.icc



Bilaga J

Gråbalanskurvor

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

J1

TU_ratt.iccTU_Bas_DT.icc

FK0010_220_100.iccfargpressen_v3.icc



Bilaga K

Diagram och bilder

Trycktekniska diagram

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

K1



Bilaga K

Diagram och bilder

Jämförelse mellan ny- och gammal tryckfärg i La*b*-värden 

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

K2



Bilaga K

Diagram och bilder

Jämförelse av La*b*-värden från RGB-kartor

Jämförelse av Lab-värden i Photoshop

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

K3



Bilaga K
Diagram och bilder

Jämförelse av CMYK-värden i Photoshop

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

K4



Bilaga K
Diagram och bilder

Färgrymd i 2D

Gråbalanskurvor

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

K5

Vit - TU_ratt.icc
Blå - Fargpressen_v3,icc
Röd - FK0010_220_100.icc
Grå - TU-Bas_dt.icc

fargpressen_v3.icc FK0010_220_100.icc

TU_Bas_DT.icc TU_ratt.icc



Bilaga K
Diagram och bilder

Färgrymdsexempel

Mätfält

Katarina Liljeroth

Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

ICC-profilers funktionalitet vid byte av tryckfärgskvalitet 

K6

RGB-färgrymd.
CMYK-färgrymd

Yxy-färgrymd.

CIE Lab-färgrymd.
HSL-kon och HSV färgrymd.

IT8-karta.RGB-karta. Lab-tonstege.


