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Färghantering och färgstyrning har blivit allt vanligare och det talas allt mer om kalibrering och
skapandet av ICC-profiler för att erhålla god originallikhet och kontrollerad färgåtergivning.
Problemet är att det finns få personer som kan hantera eller förstår sig på färgstyrning. Att en
skrivare stödjer färghantering betyder nödvändigtvis inte att ett originallikt och kontrollerbart
resultat erhålls.  

De utenheter som profilerats och kalibrerats under arbetet har varit Hp DeskJet 970 Cxi, Xerox
DocuColor 12 och Agfa Chromapress 50i. I rapporten behandlas färgteori, färghantering och
utrustning som används under examensarbetet. Därefter beskrivs hur kalibrering och profilering
för olika enheter utförs och sist resultatet av skapade ICC-profiler genom visuell bedömning och
jämförelse mellan originalbild, inscannad och tryckt bild. 

Resultatet vid kalibrering av olika enheter var mycket varierande liksom resultatet vid profilering.
Endast Agfa Chromapress 50i kunde kalibreras till ett optimalt resultat då det gällde utenheter.
Vid tryckning med ICC-profiler på Xerox DocuColor 12 och Agfa Chromapress 50i erhölls de
mest originallika bilderna, medan Hp DeskJet 970 Cxi varken erhöll ett bra resultat med eller
utan ICC-profiler. Orsaken till detta kan vara att Hp DeskJet 970 Cxi inte stödjer färghantering
helt perfekt. 
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Color management has become more common now than ever in the graphic trade. Calibration and
charcterization are words that are mentioned very often when it comes to controlling colors and
when you want a printed picture to look the same as an original photograph. The problem is that
there are not so many people that has the knowlegde about this subject. Even if a printer supports
color management it is not sure that the result is going to be satisfied and that a printed picture is
going to look the same as the original. 

The printers which were used were Hp DeskJet 970 Cxi, Xerox Docu Color 12 and Agfa
Chromapress 50i. The theory of color, colour management and the equipment which were used
are described in the first stage. The second stage describes calibration and characterization of
monitors, scanners and printers. Finally the result of created ICC-profiles is set by visual compa-
rision of a photographs original colours and a scanned and printed photograph. 

The results of calibration and characterization were varying a lot. Agfa Chromapress 50i was the
only printer which could produce a succesful calibration. Agfa Chromapress 50i and Xerox
DocuColor 12 gave the best results when comparing original photographs with printed pictures if
they were separated with ICC-profiles. ICC-profiles created for Hp DeskJet 970 Cxi achieved
undesirable effects. This was the only printer that gave a bad result both with and without ICC-
profiles. The reason for this miserable result can depend on the printers unability to fully support
color management. 
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1. Inledning
Under de senaste åren har tryckkvalitet blivit allt viktigare, dels på
begäran av kunder men även för att följa med i utvecklingen och därav
kunna konkurrera med andra företag. Tryckkvalitet avser många olika
faktorer men i detta examensarbete har tryckkvaliteten vad gäller färg-
hantering behandlats. 

Kalibrering och profilering av skrivare, tryckpressar, monitorer, scann-
rar och digitala kameror har blivit allt vanligare inom den grafiska
branschen. De flesta talar idag om hur viktigt det är med väl under-
hållna och kalibrerade system för att erhålla ett stabilt färgflöde. Olika
enheter har idag varierande kvalitet och olika förmåga till färghantering,
vilket innebär att långt ifrån all utrustning klarar av att återge ett bra
resultat. 

Frågan är hur bra ett färghanteringsystem egentligen fungerar, vilka
utrustningar och instrument fungerar bäst och hur skall färghantering
skötas för att uppnå det optimala resultatet? 

Under examensarbetets gång har jag erhållit hjälp och råd av många
personer. Jag vill dock främst tacka Bertil Österberg och Ole Norberg på
Digital Printing Center som hjälp mig åtskilliga gånger, främst vid pro-
blem med kalibrering av Xerox DocuColor 12. Jag vill även tacka Jonas
Ullberg, lärare inom Grafisk teknologi vid Högskolan Dalarna, för råd-
givning och problemlösning. Sist vill jag tacka alla andra som hjälpt mig
under denna tid, inte minst med visuell bedömning och korrekturläsning.
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1.1. Bakgrund 
Färgstyrning har under de senaste åren blivit mycket framgångsrik inom
den grafiska branschen. Färgreproduktioner har visat att den största
skillnaden vad gäller färgavvikelser ligger hos obestrukna papperskva-
liteter.

Idag ger de flesta utskriftsenheter som till exempel färgkopiatorer,
färglaser- och inkjet-skrivare en hög kvalitet med möjlighet till färgstyr-
ning. Problemet är att hem- och kontorsanvändare sällan har möjlighe-
ten att skapa egna ICC-profiler.

1.2. Syfte
Syftet med examensarbetet är att utveckla och fördjupa de kunskaper
som tidigare erhållits under studietiden. Projektet skall medföra god
kunskap om färghantering, skapande av ICC-profiler och analyser av
dessa, samt vilka begränsningar och möjligheter som finns inom området.

1.3. Mål
Målet är att ta fram kalibreringsrutiner samt utvärdera färgstyrningens
möjligheter och begränsningar i hem- och kontorsmiljö. Genom väl
genomtänkta kalibreringsrutiner skall ett kontrollerat system erhållas.

ICC-profiler skall utvecklas för bildskärm, scanner samt en eller flera
skrivare i mån av tid. Vid skapandet av ICC-profiler för utenheter skall
olika papperskvaliteter med varierande ytvikter användas och därefter
skall en visuell bedömning av ICC-profilerna utföras.   

Veronica Gidlöf
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Färgstyrning av kontorsutrustning

8



1.4 Avgränsningar
Examensarbetet kommer att begränsas till att skapa ICC-profiler till
Xerox DocuColor 12 och Hp DeskJet 970 Cxi, men om tid finnes även till
ytterligare skrivare. Fem till sex olika papperskvaliteter med varierande
nyanser skall tryckas.

Kalibrering av all utrustning samt skapande av skärmprofiler till LaCIE
electron22blue och Studio Display 21 samt scannerprofil till Agfa T2500
skall ske. ProfileMaker skall användas vid skapandet av ICC-profiler. Vid
profilering skall ICC-profilernas separationsinställningar främst begrän-
sas till de förinställda.

Vid analysering av de skapade ICC-profilerna skall visuella bedöm-
ningar ske.

1.5 Metod
Examensarbetet skall utföras genom en kombination av litteraturstudier,
praktiskt arbete och analyser. En uppstrukturering samt studier av
litteratur kommer att ske i initialskedet.

Kalibreringsrutiner skall fastställas genom litteraturstudier, handled-
ning och praktiskt arbete. Testformar skall skapas för utskrift på Xerox
DocuColor 12 samt ytterligare en eller eventuellt flera skrivare.
Testkartor skall därefter mätas upp med Spectroscan från
GretagMacbeth.   

Analyser och jämförelser kommer bland annat att ske genom visuell
bedömning.
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2. Färghantering
Färghantering betyder liksom namnet hantering av färger. I denna
rapport avser färghantering den hantering som sker från det att en bild
scannas till att den trycks på skrivare eller tryckpress. Färghantering i
detta avseende, sker genom kalibrering och profilering, vilket innebär att
färgerna kan kontrolleras och bestämmas. 

2.1. Varför färgstyrning?
Färgstyrning är viktigt för att bättre kunna kontrollera färgflödet från
original till tryckt material. Utan färgstyrning kommer en mängd olika
faktorer att kunna påverka det slutliga resultatet. “Målet med färgstyr-
ning är att erhålla den bästa möjliga färgmatchningen mellan olika
enheter och dess färgrymder” (Adams II & Weisberg, 2000, s.87). 

Ett exempel på där färgstyrning är viktigt och ofta inte fungerar är
färgbilder i postorderkataloger. Ett tyg eller ett par byxor har oftast en
helt annan nyans då varan kommer till kunden än vad bilden i katalogen
visat. Detta medför givetvis ofta en stor besvikelse och många reklam-
ationer.

Då olika färgrymder används för bildskärm (RGB) och skrivare/tryck-
pressar (CMYK) är det svårt att erhålla korrekta färger. Konvertering
från RGB till CMYK måste därför ske innan ett arbete kan skickas till
tryck. För att färger skall bibehållas från original till tryck så måste kon-
vertering ske under ytterst kontrollerade former. 

Det finns en mängd faktorer som påverkar det slutliga resultatet. Vid
scanning är det till exempel av betydelse vilken kvalitet scannern har, om
den är utsliten, vilka komponenter den är tillverkad av, om den har nått
arbetstemperatur samt om den kommer att scanna likadant som en
annan scanner? 

Vid arbete med bildskärmar finns många inställningsmöjligheter och
nästan alla kommer att återge färger på skilda sätt. Bildskärmars varie-
rande visning av färger är beroende av faktorer som till exempel ålder,
omgivningsljus, om skärmen har nått arbetstemperatur samt vilken
bildskärm som arbetet utförs på.

Vid tryckning kan slutresultatet påverkas av ännu fler faktorer. Det
finns flera olika fotosättare, plåtar, plåtframkallare, tryckpressar och
papperskvaliteter, vilka är tillverkade på skilda sätt och av olika kompo-
nenter. De kan till exempel ha varierande ålder och påverkas olika av kli-
matförändringar. Kraftiga svängningar i luftfuktighet och temperatur
kan ge instabila system. Papperskvalitetens, tonerns och tryckfärgens
inverkan är även av stor betydelse. 

Det finns mängder av faktorer som påverkar slutresultatet och de ovan
nämda är bara en bråkdel. Varför färgstyrning behövs kanske nu är mer
förståeligt. Det är alltså helt omöjlig att erhålla ett kontrollerat flöde
utan väl underhållna, kontrollerade, kalibrerade och profilerade system.
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2.2. Färghanteringsystemet
Ett färghanteringssystem har till uppgift att åstadkomma konsekvent
färgåtergivning och förutsägbarhet mellan scanner, digitalkamera,
bildskärm och olika utenheter som tryckpressar och skrivare. Detta sker
genom att beskriva färgegenskaperna hos alla involverade enheter i pro-
duktionskedjan med ICC-profiler. 

“Tanken med ett färghanteringssystem är 
att beskriva de olika enheternas färgegenskaper 

på ett enhetsoberoende sätt”  
Nyman.M, 1999, s.20 

Färghanteringssystemet som ibland benäms CMS, Color Management
System, tar hand om konvertering mellan olika enheter med hjälp av
ICC-profiler som beskriver olika enheters färgåtergivning. Genom
beskrivning av enheternas beteende kan ett mer kontrollerat flöde er-
hållas och alla involverade enheter skall i teorin ge liknande färgåtergiv-
ning. 

För att erhålla en god färgreproduktion kan färghantering delas in i
kalibrering, mätning och profilering.

2.2.1. ColorSync
ColorSync, som finns i Machintosh operativsystem, är Apples lösning för
färghantering av bildskärmar, inenheter och utenheter. ColorSync stödjs
av ledande program och fungerar bra med bland annat scannrar, skriv-
are, bildskärmar och fotosättningsmaskiner. 

I färghanteringssystemet ColorSyncs inställningsprogram, som finns
under äpplet och inställningar, kan olika ICC-profiler och CMM väljas.
Figurerna 1 till 3 visar vilka ICC-profil- och CMM inställningar som kan
väljas som standard i detta program. Genom att välja ColorSync vid han-
tering av färger kommer information att hämtas direkt från inställ-
ningsprogrammet.

I figur 1 visas en meny över profilval för hantering av RGB, CMYK,
gråskala och Lab. Figur 2 visar menyn vid inställning av profiler för
inmatning, bildskärm, utmatning och provtryck. Figur 3 visar menyn där
olika CMM (Color Management Module) kan väljas.  

Då en bild skapas i ett program som stödjer ColorSync, sparas en
ColorSync-profil med i filen. Denna profil innehåller information om färg-
funktion hos den utrustning som användes för att skapa bildfilen. När en
bildfil som innehåller en ColorSync-profil skall bearbetas, identifierar
ColorSync vilka färger som bildskärmen kan återge genom att undersöka
den profil som valts  i inställningsprogrammet. När en bild skrivs ut jäm-
för ColorSync bildskärmens funktion med skrivarens profil och därefter
sker omvandling mellan färgrymderna. För att ICC-profiler skall kunna
användas och väljas måste de placeras i ColorSync-mappen som ligger
under systemmappen på Machintosh HD.  
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Figur 3. Inställning av CMM i fär-
ghanteringssystemet ColorSync.

Figur 1. Inställning av förvalda ICC-
profiler för dokument i ColorSyncs
inställningsprogram.

Figur 2. Inställning av ICC-profiler
för standardenheter i ColorSyncs
inställningsprogram.



2.2.2. ICC-profiler
Förkortningen ICC står för International Color Consortium. Detta är
namnet på en organisation som tillsammans med några av de större till-
verkarna av program- och maskinvara inom färgområdet, skapat ett till-
verkaroberoende färghanteringssystem för de flesta datortyperna. 

ICC-profiler skall säkerhetställa att färger återges lika på olika platt-
formar och enheter. ICC-profiler kan förklaras som ett uppslagsverk som
“översättaren” (CMM, Color Management Module) använder för att ut-
föra färgkonverteringar.

Alla ICC-profiler ligger i operativsystemet vilket innebär att alla pro-
gram som stödjer färghantering kan komma åt dem. För att  använda och
välja ICC-profiler måste dessa placeras i ColorSync-mappen som ligger
under systemmappen. ICC-profiler kan skapas till skrivare, tryckpressar,
monitorer, scannrar och digitalkameror. 

“To create, promote, and encourage an open vendor-neutral, 
cross-plattform color management system architecture and components. 

Results of the ICC shall be made available to the public and shall be submitted
to the appropriate international standards organizations.”

International Color Consortium, 1993 

ICC-profiler består av en uppslagstabell med RGB-värden i en kolumn
och CIE värden i den andra då det gäller ICC-profiler som hanterar RGB.
ICC-profiler för utenheter har en kolumn med CMYK-värden och en med
CIE värden (Nyman, 1999, s.20). Se figur 4. Dessa uppslagstabeller
används sedan för att översätta färgvärden så att resultatet vid tryck
upplevs så lika som möjligt.
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Figur 4. Tabell i ICC-profil som omvandlar RGB
eller CMYK till LAB-värden och LAB värden till
RGB eller CMYK. Bild: Nyman, 1999, s.20



2.2.3. Färgmatchning
Färgmatchning sker då en färgbild översätts från en färgrymd till en
annan under kontrollerade former. För att tryckta bilder skall återge
färger så nära originalet som möjligt måste färgmatchning ske.
Färgrymden vid tryck är betydligt mindre än den färgrymd som kan åter-
ges på bildskärm, vilket innebär att en färgomfångskomprimering måste
ske. Det finns fyra olika metoder för färgmatchning och alla arbetar med
färgomfångskomprimering på skilda sätt. 

2.2.3.1. Perceptual 
Perceptual (perceptuell) baseras på ögats sätt att se. Ögat är mer käns-
ligt för förhållandet mellan färger än för en färgs specifika våglängd. På
grund av detta ändras alla eller de flesta färger medan avståndet mellan
de ursprungliga färgerna och de nya bibehålls (Agfa-Gevaert AB, 1997,
s.10). Detta är den normala inställningen för fotografiska bilder och ger
oftast bäst täckning (Nyman, 1999, s.130).

2.2.3.2. Absolute coloritmetric
Genom att använda sig av absolute coloritmetric (absolut koloritmerisk)
kommer färger som inte kan återges i tryck att klippas bort och gå förlo-
rade (Agfa-Gevaert AB, 1997, s.10). Denna färgmnatchningsmetod lämpar
sig bäst för förhandsvisning av tryckresultat på bildskärm (Nyman.M,
1999 s.131).
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Figur 5. Figurerna illustrerar perceptuell (perceptual) färgmatchning. (a)Den inlästa bildens
färgrymd är markerad med klara färger medan målets färgrymd (tryckpress/skrivare) är
markerad med vitstreckad linje. (b)Den andra figuren visar hur färger flyttas till målets fär-
grymd. Bild: Agfa-Gevaert AB, 1997, s.11

Figur 6. Figurerna illustrerar absolut koloritmetrisk (absoulte coloritmetric) färgmatchning.
(a)Den inlästa bildens färgrymd är markerad med klara färger medan målets färgrymd
(tryckpress/skrivare) är markerad med vitstreckad linje. (b)Den andra figuren visar hur fär-
ger flyttas till målets färgrymd. Bild: Agfa-Gevaert AB, 1997, s.11

a b
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2.2.3.3. Relative coloritmetric
Färgmatchningsmetoden relative coloritmetric (relativ kolorimetrisk)
fungerar genom att färger som ligger utanför målets färgrymd byts ut.
Detta medför bibehållen ljushet och nyans (Agfa-Gevaert AB, 1997, s.10).
Relative coloritmetric används för fotografiska bilder om perceptual
skulle ge för matta färger (Nyman.M, 1999 s.130)

2.2.3.4. Saturation
Saturation (mättnadsersättning) innebär att alla färger anpassas till lju-
sast möjliga mättnad, därmed bibehålls färgintensiteten medan ljusheten
ändras (Agfa-Gevaert AB, 1997, s.10). Saturation är tänkt för grafik och
maximerar mättnaden i färgerna (Nyman.M, 1999 s.131).

2.2.4. CMM
CMM betyder Color Management Module och är ett program som utför
räknearbetet vid färgkonverteringar samt bestämmer hur omfångskom-
primering och färgmatchning ska utföras. Då en bild skall förberedas för
utskrift skickas bildens källprofil och målprofil till CMM som utför kon-
vertering. ICC-profiler kan liknas vid ett uppslagsverk medan CMM
fungerar som en översättare. Samma CMM bör alltid används då res-
ultatet annars kan bli olika även om samma ICC-profil används.

CMM tolkar ICC-profilerna och om problem skulle uppstå mellan olika
färgmodeller åtgärdas detta automatiskt.
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Figur 8. Figurerna illustrerar färgmatchningsmetoden Saturation (mättnadsersättning).
(a)Den inlästa bildens färgrymd är markerad med klara färger medan målets färgrymd
(tryckpress/skrivare) är markerad med vitstreckad linje. (b)Den andra figuren visar hur
RGB-data flyttas till målets färgrymd. Bild: Agfa-Gevaert AB, 1997, s.11

a b

Figur 7. Figurerna illustrerar relativ koloritmetrisk (relative coloritmetric) färgmatchning.
(a)Den inlästa bildens färgrymd är markerad med klara färger medan målets färgrymd
(tryckpress/skrivare) är markerad med vitstreckad linje. (b)Den andra figuren visar hur
färger flyttas till målets färgrymd. Bild: Agfa-Gevaert AB, 1997, s.11

a b



2.3. Hur ett färghanteringssystem fungerar
Ett färghanteringssystem fungerar genom att samla all färghantering på
samma ställe så att alla datorns program kan komma åt den information
som finns definerad där. Information som finns definerad i färghanterings-
systemet ColorSync är vilka ICC-profiler för respektive enhet som valts
samt vilken CMM som skall används som standard (se figur 1-3 i avsnitt
2.2.1).  

ColorSync som finns i Machintosh operativssystem möjligör val av pro-
filer för hela systemet, så att de program som stödjer färghantering kan
använda de definerade inställningarna i ColorSync. För att kunna välja
och använda olika ICC-profiler placeras de i ColorSync-mappen som finns
under systemmappen och Machintosh HD. 

Då en bild skall färghanteras i Photoshop anropas ColorSync.
ColorSync skickar därefter data till CMM (Color Management Module)
som utför färgkonvertering mellan olika färgrymder med hjälp av define-
rade ICC-profiler. 

Som nämnts tidigare fungerar ICC-profiler som ett uppslagsverk
medan CMM fungerar som översättare. Det är därför viktigt att samma
översättare (CMM) används, då olika översättare tolkar uppslagsverk
(ICC-profiler) på skilda sätt. 

För att erhålla ett väl fungerade färghanteringssystem är nogrann
kalibrering och profilering av de involverade enheterna nödvändigt. I
figur 10 visas färghanteringsflödet och i figur 9 visas en bild över tillvä-
gagångssättet vid färghantering.
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Figur 10. I ett färghanteringssystem används en ICC-profil för
respektive enhet så att ett kontrollerat färgflöde kan erhållas. 
Bild: Adams II & Weisberg, 2000, s.91

Figur 9.  Färhanteringens systemarkitektur
visar hur färghantering utförs. 
1) Program skickar data till CMS i OS som
kontrollerar vilken CMM och vilka profiler
som skall användas. Data skickas till CMM
(2) och med hjälp av ICC-profiler (3) utförs
färgkonvertering från RGB till CMYK. Då
detta är utfört skickas data tillbaka till
ursprungsprogrammet (4).
Bild: Adams II & Weisberg, 2000, s.88



3. Utrustning
Den utrustning som används under examensarbetet kommer under följ-
ande rubriker att beskrivas. Detta för att erhålla en bättre bild över de
slutliga resultaten.

3.1. Bildskärmar
Under arbetet användes två olika katodstrålerörsbildskärmar (CRT,
Cathode Ray Tube), Studio display 21 och LaCIE electron22blue. En CRT-
bildskärm är uppbyggd av tre kanoner som strålar elektroner mot ett
ljuskänsligt fosforskikt. Då elektronerna träffar fosforn frigörs energi
varvid denna får bildskärmen att lysa upp en speciell färg. Fosforskiktet
är uppbyggt av röda, gröna och blå punkter. Dessa punkter representerar
en bildpunkt på bildskärmen. 

För att elektronstrålen skall träffa rätt punkter finns ett nät framför
fosforpunkterna. I vissa bildskärmar har de tre kanonerna gått ihop till
en kanon, vilket skall ge skarpare och klarare bild. Se bildskärm i
genomskärning i figur 11. 

En bildskärm som används för grafiskt bruk har en teknisk livslängd
på maximalt tre år (Holst, 2001, s 59). Då en bildskärm blir äldre krävs
mer ljus (fler elektroner) för att denna skall uppnå samma ljusstyrka som
vid nyskick. Då en bildskärm inte kan visa tillräcklig ljusstyrka kommer
inte färger att återges korrekt. Det som gör att en bildskärm slits är
elektroner, så även om en bildskärm står helt oanvänd ett par år så kom-
mer denna att slitas då elektroner finns överallt. En allt för hög inställ-
ning av ljusstyrkan kommer att slita ut bildskärmen i förtid. 

Vid val av bildskärm är det viktigt att färgtemperatur och gamma-
värde kan ställas in manuellt. En annan fördel är om färgerna går
ställas in manuellt. 

3.1.1. LaCIE electron22blue
LaCIE electron22blue är en 21” CRT-bildskärm med ett mörkblått hölje,
icke-bländande bildrör samt en skärmkeps för att försäkra konsekvent
ljus hela dagen. Dess teknologi medför en geometrisk perfekt bild med lite
reflektion. Bildskärmens färger kan manuellt justeras genom inställning
av varje färgkanon. Alla punkter på bildskärmen är 0,24 mm och den
maximala upplösningen som kan återges är 2048x1536 pixlar. Se bild på
LaCIE electron22blue i figur 12.

3.1.2. Studio display 21
Studio display 21 är en 21” CRT-bildskärm med antistatisk och anti-
reflexbehandlad yta som tillverkas av Apple. Bildskärmens punkter är
0,25/0,27 mm och den maximala upplösning som kan återges är 1600 x
1200 pixlar. Nackdelen är dock dess oförmåga till manuell inställning av
de tre färgkanonerna. Se bild på Studio Display 21 i figur 13.
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Figur 12.  LaCIE electron22blue
Bild: lacie.com, 010620

Bild 11. CRT-bildskärm i genomskärning. En
elektronstråle sveper regelbundet över
bildskärmen och stimulerar röd, grön
och/eller bå fosfor på bildrörets inre glasyta.
Då ytan träffas av elektroner skapas rött, grönt
och blått ljus eller blandningar av dessa. 
Bild: Agfa-Gevaert, 1997, s.19

Figur 13.  Studio display 21
Bild: Handbok för Power Mac,
1999, s.12 



3.2. Scanner, Agfa Duoscan T2500
En CCD-flatbäddsscanner (CCD, charge-coupled device) vid namn Agfa
Duoscan T2500 användes under arbetet för att kontrollera hur färger i en
originalfärgbild bibehålls efter scanning och tryck.  

En CCD-flatbäddsscanner fungerar genom att låta en ljuskälla belysa
ett påsiktsoriginal i scannerns längdriktning. Det ljus som reflekteras från
bildoriginalet bryts sedan med en spegel och passerar genom en lins, för att
därefter träffa ett RGB-belagt CCD-element. Det RGB-belagda CCD-
elementet delar upp ljuset i RGB-komponenter. CCD-celler som finns i
CCD-element består av tusentals små sensorer. Då ljus av bestämd färg
träffar CCD-cellerna uppstår en proportionell elektrisk laddning i cellen.
Denna laddning överförs till en A/D omvandlare där den analoga ladd-
ningen översätts till digitalt data. Varje digitalt värde motsvarar ett
bestämt tonvärde. (Agfa-Gevaert, 1997, s.12-13).  

Agfa Duoscan T2500 ger enligt Agfas websida “exceptionellt skarpa och
färgtrogna inscanningar”. Den möjliggör inscanning både på påsikt och
negativ. Inläsningsytan är 203x355 millimeter för påsikt och 203x305
millimeter för genomsikt. Maximal inläsningsupplösning är 2500x2500
ppi (pixels per inch) med 36 bitars färgdjup. Se bild på Agfa Duoscan
T2500 i figur 14. Densitetsomfånget är 3,4D och den CCD som används
har 10 000 element. 

Arbetstemperaturen skall vara mellan 10° Celsius till 40° Celsius och
den relativa fuktigheten bör vara mellan 20% och 85%.

3.3. Skrivare och tryckpress
Vid kalibrering och profilering användes tre olika utenheter. En Inkjet
skrivare, en kopiator och en digital tryckpress. 

3.3.1. Hp DeskJet 970 Cxi
Hp DeskJet 970 Cxi är en inkjetskrivare med möjlighet till färgstyrning
och inställningar som varierande färgmängd, varierande torktid samt val
av papperskvalitet. 

Den använder en färgpatron för CMY och en patron för svart färg.
Automatisk dubbelsidig utskrift är även möjligt. Utskriftshastigheten för
enbart svart text är 12 sidor i minuten, medan en helsida i fullfärg och
högsta kvalitet tar drygt tre minuter. Maximal upplösning är 2400x1200
dpi om fotopapper används. Se bild på Hp DeskJet 970 Cxi i figur 15. 

Hp DeskJet 970 Cxi kostar cirka 2600 kronor och patronerna som hör
till kostar mellan 360 och 400 kronor.
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Bild 15. HP DeskJet 970 Cxi
Bild: www.hp.se, 010621

Figur 14. Agfa Duoscan T2500.
Bild: www.agfa.se, 010621



3.3.2. Xerox DocuColor 12
Xerox DocuColor 12 är en kombinerad kopiator och nätverksskrivare som
klarar utskriftshastigheter upp till 12,5 A4 per minut i fyrfärg samt 50
A4 per minut i svartvitt. Innan maskinen är körklar krävs en uppvärm-
ningstid på sju minuter och 20 sekunder. Den maximala upplösning som
kan genereras är 600 dpi.

Till Xerox DocuColor 12 kan en rip med möjlighet till bland annat färg-
hantering och jobbhantering anslutas. Under detta arbete användes en
rip från EFI vid namn Fiery X12. 

Xerox DocuColor 12 är baserad på xerografisk teknik, torrtoner samt
IBT (Intermediate Belt Transfer). I kopiatorn finns en trumma som bely-
ses med laser totalt fyra gånger. Den första belysningen sker i de ytor som
skall tryckas med cyan, därefter följer magenta, gul och svart. Då trum-
man erhållit negativ laddning belyser en laserstråle de tryckbärande
ytorna. De ytor som belysts med laserstrålen attraherar därefter negativ
laddad toner. Cyanfärgen på trumman förs därefter över på ett bälte som
kallas IBT. Trumman belyses totalt fyra gånger, för respektive färg och
förs över till IBT en efter en. Detta gör att bältet snurrar runt fyra varv
innan all färg påförts. Från IBT förs sedan toner över till papperet.

Toner fixeras genom att låta papperet passera mellan en pressvals och
en cirka 160 °C varm värmevals. Temperaturen på värmevalsen regleras
dock efter tjockleken på papperet. En mycket tjock papperskvalitet med-
för en högre temperatur på värmevalsen, medan en tunn papperskvalitet
sänker temperaturen. 

Med IBT transporteras papper i en rak bana vilket möjliggör utskrifter
på höga ytvikter som 250 g/m2. Se DocuColor 12 i genomskärning i figur
16. Xerox DocuColor 12 inklusive rip kostar cirka 400 000 kronor. 

3.3.3. Agfa Chromapress 50i
Agfa Chromapress 50i är en digital rullmatad tryckpress som baseras på
xerografisk teknik. Duplex tryckhastighet för A4 är 50 sidor per minut
och hastigheten för A3 är 25 sidor per minut. Bredden på pappersrul-
len kan vara upp till 50 cm och ytvikten kan varieras mellan 80 g/m2

och 250 g/m2. Innan tryckpressen är körklar krävs en uppvärmningstid
på cirka 30 minuter. Den maximala upplösning som kan genereras är
600 dpi.

Fixering av toner sker genom fyra kontaktlösa element som fixerar
toner med infraröd värme (125°C). Efter fixering finns möj-
lighet att göra trycket glansigt. Detta sker genom att låta
trycket passera två par av uppvärmda silikonvalsar under
tryck. Hur glansigt trycket skall bli kan justeras genom
inställning av värme (80°C till 110°C). Ju högre värme
desto glansigare tryck. 

Agfa Chromapress och rip kostar tillsammans cirka 4,7
miljoner kronor och priset för toner är ungefär 1000 kr per
behållare. Se Agfa Chromapress 50i i figur 17. 
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Figur 16. Bilden visar Xerox DocuColor
12 i genomskärning. Längst upp syns de
fyra tonerbehållarna och därunder IBT
och fixeringsenheten.
Bild: www.xerox.com, 010610

Figur 17. Agfa Chromapress 50i med
tillhörande rip. Bild: http://www.lit-
hop.ch/_digitaldruck/hardware.htm,
010621 



3.4. Mätutrustning
Vid kalibrering och mätning av färgvärden användes densitometrar och
spektrofotometer. För att erhålla en översiktlig bild av respektive mät-
instrument följer en kort beskrivning.

3.4.1. Densitometer
Densitometer är ett instrument som mäter mängden ljus som reflekteras
eller transmitteras från en yta. Mätningen kan enbart visa mörkhet eller
tonvärdet i aktuell färg och inte några färgegenskaper. 

Det finns två olika huvudtyper av densitometrar, den ena mäter tryck-
ta ytor och påsiktsoriginal och kallas påsiktsdensitometer medan den
andra kallas genomsiktsdensitometer och mäter transparent material
såsom film. Densitometern används inte enbart för mätning av densitet
utan även för att beräkna andra värden som bland annat punktförstoring
eller för vidare beräkning av till exempel tryckkontrast. 

En densitometer kan inte mäta färgegenskaper så därför sägs det
ibland att densitometrar ser i svart och vitt. 

3.4.1.1. X-Rite 504 och X-RiteDTP32
X-Rite 504 är en densitometer med mätgeometri på 45°/0° och en ljus-
källa på 2856° K. Det totala densitetsomfånget som kan mätas är från
0,00D till 2,5D. Polarisation-, ultraviolett- eller inget filter kan användas
vid mätning av densitet och yttäckning. X-Rite 504 kan ses i figur 18.  

X-Rite DTP32 är en densitometer som kan användas för automatisk
kalibrering. Den använder liksom X-Rite 504 en mätgeometri på 45°/0°
och en ljuskälla på 2856° K. Det totala densitetsomfånget är 0,0D till
2,5D och vid mätning används inget filter. Den automatiska densitome-
tern X-Rite DTP32 kan ses i figur 19.    

3.4.2. Spektrofotometer
En spektrofotometer är ett mätinstrument som används vid mätning av
färger. Den arbetar genom att mäta reflekterat ljus på tryckta ytor och
utstrålat ljus vid mätning av bildskärmar. 

Vid mätning belyses en provyta i 45 graders vinkel, varvid en del av
ljuset absorberas och en del reflekteras och upptas av spektrofotometer.
Det ljus som reflekteras passerar genom ett prisma som delar upp ljuset

i olika våglängder. Det uppdelade ljuset upptas därefter av
ljuskänsliga dioder. Spektrofotometern registrerar

sedan hur mycket ljus inom varje våglängdsintervall
som dioderna tar upp, varvid en kurva som kan ses i
figur 20 skapas. Denna kurva motsvarar reflekt-
ansen av en provyta i våglängder från 380 nm till 730

nm. Det reflekterade ljuset används för att beräkna
färgvärden och för att skapa färgrymdsdiagram som

exempelvis CIE yxY eller CIE L*a*b*.
Om två objekts spektrala kurvor är exakt lika kommer de att uppfattas

som samma färg. Kurvor som har samma form men skiljer i amplitud kan
indikera samma pigment vid olika denisteter. 
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Figur 18. X-Rite 504 
Bild: www.xrite.com, 010620

Figur 19. X-Rite DTP32
Bild: www.xrite.com, 010620

Figur 20. Principen för en
spektrofotometer. 
Bild: Brües, 1999, s.25



3.4.2.1. Spectroscan & Spectrolino
Spectroscan är ett elektroniskt mätbord som tillsammans med spektro-
fotometern Spectrolino automatiskt kan mäta testkartor (se figur 21).
Spectrolino som kan kopplas bort ifrån Spectroscan kan även användas
för mätning och kalibrering av bildskärmar samt manuell mätning av
papper, tryckta ytor och transparent material.  Spectrolino kan mäta våg-
längder mellan 380 nm och 730 nm i tio nanometers intervall och har en
mätgeometri på 0/45°. Spectroscan finns med både svart och vit mätyta
och Spectrolino kan även användas för mätning av densitet  

3.4.3. blue eye calibrator
blue eye calibrator är ett mätinstrument som tillsammans med dess
mjukvara kan kalibrera bildskärmar, kompensera för omgivningsljus,
matcha andra bildskärmar samt skapa ICC-profiler. 

Vid kalibrering med blue eye calibrator sker hårdvarukalibrering, vilket
innebär tvåvägskommunikation mellan dator och bildskärm via en video-
kabel. Till skillnad från en standardvideoanslutning som fungerar genom
envägskommunikation, möjliggör hårdvarukalibrering att bildskärm och
CPU (Central Processing Unit) kan byta information. Detta innebär att
röd, grön och blå kanon kan kalibreras inviduellt inne i bildskärmen.

Hårdvarukalibrering med blue eye calibrator kan enbart ske på
bildskärmar från LaCIE, men instrumentet kan dock användas på öv-
riga bildskärmar fast enbart genom mjukvarukalibrering. 

Instrumentet består av tre färgsensorer för mätning av rött, grönt och
blått ljus, samt en fjärde sensor som synkroniserar mätningarna. Data
från sensorer bearbetas med hjälp av en mikroprocessor som kontrollerar
all kommunikation med värdatorn via en USB-kabel. 

Under kalibrering mäter blue eye calibrator upp färgrutor som visas på
bildskärmen. Mjukvaran använder sedan dessa mätvärden för att just-
era röda, gröna och blåa kanoner inne i bildskärmen.  

Då bildskärmen är uppmätt och kalibrerad skapas automatiskt en
ICC-profil som erhåller namnet blue eye och sparas i operativsystemets
ColorSync-mapp, förutsatt att programmet är inställt till att skapa
ColorSync-profiler. Varje gång kalibrering sker kan en ny ICC-profil ska-
pas. Den nya ICC-profilen ersätter då den äldre. I Macintosh inställ-
ningsprogram för bildskärm kan den skapade ICC-profilen väljas genom
att aktivera LaCie blue eye Monitor. Varje gång kalibrering sker sparas
kalibrerings information över denna profil. 
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Figur 21. Figuren visar mätbor-
det spectroscan och spektrofoto-
metern Spectrolino. 
Bild: www.GretagMacbeth.com,
010615

Figur 22. Figuren visar mäthuvu-
det blue eye calibrator. 
Bild: www.lacie.com, 010412



4. Kalibrering
Kalibrering är en grundförutsättning för att erhålla konstanta och riktiga
resultat vid profilering. Kalibrering av involverade enheter vid reproduk-
tion ger viktiga fördelar; konstanta, kontrollerbara och upprepningsbara
resultat samt att värdet av de genererade ICC-profilerna blir stabila.
Nedan föjer två citat om kalibrering.

“Att kalibrera en enhet är att ställa in den 
så att den fungerar på ett speciellt sätt hela tiden”. 

Nyman, 1999, s.21

“Kalibrering är som att stämma en gitarr, 
medan profilering kan liknas vid en registrering av hur gitarrljudet 

låter så att de kan reproduceras korrekt.” 
Holst, 2001, s.60

4.1. Kalibrering av bildskärm
Innan en bildskärm kan kalibreras är det viktigt med ordentlig ren-

göring, då fingeravtryck och dammpartiklar kan ge felaktiga mätvärden.
Omgivningsljuset är också viktigt att ta hänsyn till då bildskärmen
påverkas av detta. En bildskärm bör inte vara riktad mot ett fönster utan
gärna stå belägen i ett rum med konstant svag och indirekt belysning
(inte solljus). Om en bildskärm riktas mot direkt solljus kommer denna
att bli ljusare, vilket i sin tur drar ned kontrasten. En skärmkeps som
sticker ut cirka 25 centimeter är också bra för att motverka störningar. 

Det finns ett flertal olika sätt och program för att kalibrera bildskär-
mar. Den enklaste metoden är att kalibrera utan att använda sig av
mätinstrument. I detta examensarbete har dock inte denna metod tilläm-
pats utan här har två olika mätinstrument använts. Mätinstrumenten
vid mätning har varit blue eye calibrator från LaCIE och Spectrolino från
GretagMacbeth.

Kalibrering av bildskärm försäkrar att svart- och vitpunkt, såväl som
kontrast och ljus är rätt inställd. Det är viktigt att ställa in rätt färgtemp-
eratur och gammavärde. Färgtemperatur anger vilken vitpunkt
bildskärmen skall ha och gammavärdet anger hur mellantonerna skall
återges. Ett högt gammavärde ger ljusare mellantoner medan ett lågt
gammavärde ger mörkare mellantoner. Den grafiska standarden, vad
gäller färgtemperatur, är 5000° K  och gammavärde 1,8. Dessa inställ-
ningar valdes vid kalibrering. 

Det är viktigt att känna till att förändringar i grundinställt gamma-
värde kommer att minska förmågan att återge ett visst antal färger.
Apple-bildskärmar bör kalibreras till gammavärde 1,8 och andra
bildskärmar bör kalibreras till gammavärde 2,2 för att erhålla ett opti-
malt resultat. Anledningen till varför andra bildskärmar skall kalibreras
till gammavärde 2,2 är för att tillverkare av dessa bildskärmar har en
grundinställning på mellan 2,0 och 2,4 (Holst, 2001, s.62).
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Figur 23. “En okalibrerad enhet eller
process uppför sig oförusägbart och
felaktigt, medan en kalibrerad enhet
eller process är styrd att följa en
given norm”. Nyman, 1999,  s.21 



4.1.1. LaCIE electron22blue
Vid kalibrering av LaCIE electron22blue användes mätverktyget blue
eye calibrator. För mer information om LaCIE och blue eye calibrator
hänvisas till avsnitt 3.4.3.

Innan kalibrering rengjordes bildskärmen för att inte damm och finger-
avtryck skulle påverka resultatet och millions of colors ställdes in för att
bildskärmen skulle visa det maximala antalet färger.  

Vid start av kalibreringsprogrammet visas den huvudmeny som kan
ses i figur 24. Den runda cirkeln i mitten av menyn visar var mäthuvu-
det blue eye calibrator skall placeras. Genom att välja measure i huvud-
menyn kan bildskärmen kalibreras eller omgivningsljuset i rummet
mätas. 

Vid kalibrering av bildskärmar från LaCIE med instrumentet blue eye
calibrator sker hårdvarukalibrering, vilket innebär att justering av ljus-
het kommer att ske automatiskt. Vid mjukvarukalibrering skall målet
som visas i den svarta cirkeln användas för att justera ljushet och kon-
trast innan Calibrate knappen aktiveras. Den innersta ringen i mätcir-
keln skall då knappt vara synlig. Om ringen inte syns skall ljusheten
ökas och om den är för synlig måste ljusheten minskas. 

blue eye calibrator tillhandahåller inte något mål för justering av kon-
trast utan denna skall vara maximal såvida bildskärmen inte skall
matchas till annan bildskärm.

I Setup menyn (se figur 25) kan speciella inställningar ske. blue eye
kan kalibrera enligt två olika metoder, antingen genom preset (förinställd
bildskärmsinställning) eller genom reference (referensbildskärm).
Kalibrering enligt preset, tar hänsyn till inställt gammavärde och färg-
temperatur medan reference kalibrerar för att matcha en annan
bildskärm. Om ColorSync-profil skall skapas vid kalibrering väljs detta
under Setup menyn. Det finns flera fördefinierade preset-filer; Publishing
är inställd på gammavärdet 1.8 och färgtemperaturen 5000° K. Custom
innehåller de senaste inställningarna av gamma och färgtemperatur
medan Native är helt  utan kalibreringsinställningar. Genom att akti-
vera Native kommer bildskärmen att återgå till ett okorrigerat läge. 

En egen kalibreringsinställning kan sparas i Expert menyn (se figur
26). I Expert menyn kan inställning av gamma, färgtemperatur och om-
givande ljus ske. En reference kan skapas för att andra bildskärmar skall
kunna matchas till denna. 

I Electron menyn kan digital kontroll av bildskärmens inställningar
ske. Istället för att använda inställningsknapparna på bildskärmen kan
alla färger, geometri och bildinställningar justeras digitalt för en bättre
och lätthanterligare användning och noggrannhet. Färginställningarna
skall inte justeras om bildskärmen är kalibrerad, då all förändring av
dessa inställningar kommer att göra kalibrering ogiltig. Electron-menyn
har dock inte studerats närmare. 
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Figur 24. Bilden visar blue eyes
huvudmeny.

Figur 25. Bilden visar blue eyes
setup meny.



Nedan följer instruktion över hur kalibrering på LaCIE electron22blue
med blue eye calibrator sker.

1. Rengör bildskärm
2. Låt bildskärm uppnå arbetstemperatur (20 till 30 minuter)
3. Välj under Setup om kalibrering skall ske mot reference eller preset
4. Välj under Setup om ColorSync-profil skall skapas vid kalibrering
5. Kontrollera under Expert att rätt temperatur och gamma är inställt
6. Placera mäthuvud i den runda cirkeln
7. Välj Measure under huvudmenyn och därefter calibrate display (fig. 27) 
8. Placera mäthuvud riktad ut från bildskärm
9. Mäta omgivningsljus genom att aktivera knappen room lighting 
10. Kalibrering slutförd och ICC-profil vid namn LaCie blue eye Monitor

har skapats

Fördelen med blue eye calibrator är att den är relativt billig samt att den
tillåter hårdvarukalibrering. En annan fördel är möjlighet att mäta
omgivningsljus och kompensera för denna. Nackdelarna med denna
kalibreringsmetod är att det inte går att kontrollera när bildskärmen bör
omkalibreras samt att inställningsmenyerna kan verka en aning röriga
och svårförståeliga, om instruktionsbok saknas. 
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Figur 27. Menyn som visas då mea-
sure valts från huvudmentn.

Figur 26. Bilden visar blue eyes
expert meny.



4.1.2. Kalibrering av Studio display 21
Vid kalibrering av Studio display 21 användes Spectrolino  och program-
met MeasureTool från GretagMacbeth. För mer information om
Spectrolino hänvisas till avsnitt 3.4.2.1. 

MeasureTool är ett program som bland annat möjliggör kalibrering,
uppmätning av testkartor och färgrutor samt jämförelse av testkartor. I
figur 29 kan menyn för dessa valmöjligheter ses.

För att kalibrering skall kunna ske krävs att programmet Measure
Tool är installerat och att Spectrolino samt dongel är ansluten. Det är
även viktigt att bildskärm uppnått arbetstemperatur och är väl rengjord. 

Vid kalibrering aktiveras den översta knappen Configuration som kan
ses i figur 29. Under Configuration väljs Spectrolino och Emission efter-
som mätning skall ske på bildskärm. Genom att välja Auto kommer sök-
ning efter Spectrolino automatiskt att ske. 

Steg nummer två är att aktivera knappen Calibrating (figur 29). En
meny visar sig då, där inställningsmöjligheter som White point, Gamma
och Brightness kan väljas. Denna meny kan ses i figur 30. Kalibrering
kan därefter enkelt utföras genom trycka på piltangenterna längst ned
till höger och följa instruktionerna samt placera Spectrolino på en väl
rengjord bildskärm (figur 28). 

Vid kalibrering av StudioDisplay 21 kan ingen manuell inställning av
röd, grön och blå färg ske då bildskärmen saknar reglage för detta ända-
mål. Detta innebar istället att automatisk inställning av färgerna utför-
des.

Vid uppmätning av testkarta för senare profilering eller enbart jäm-
förelse väljs Measuring Chart (se figur 29). En testkarta mäts då genom
placering av mäthuvud på bildskärm i avsedd ruta. Uppmätt testkarta
kan därefter sparas för senare profilering i ProfileMaker eller för jämfö-
relse mellan testkartor uppmätta olika datum under Calculating
Comparision som kan ses i figur 31.

Fördelarna med Spectrolino och MeasureTool är att de är väldigt enkla
att använda och förstå. Uppmätta testkartor kan jämföras med varandra
så att det enkelt går att kontrollera när omkalibrering bör ske. 
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Figur 30. Figuren visar menyn som framträder
då knappen Calibrating monitor har  aktiverats.

Figur 29. Figuren visar
menyn över vilka val som
kan göras i MeasureTool

Figur 31. Figuren visar jämförelse
mellan två testkartor som är upp-
mätta olika dagar. 

Figur 28. Figuren visar en
spektrofotometer som mäter
färgrutor på bildskärmen.
Bild:www.gretagmacbeth.com



4.2. Kalibrering av Agfa Duoscan T2500
Ingen manuell kalibrering av Agfa Duoscan T2500 utfördes då denna
skedde automatiskt vid start och innan scanning. Däremot rengjordes
scannerglaset grundligt så att inga dammpartiklar eller fingeravtryck
skulle försämra inscanning av testkartor och bilder. En uppvärmningstid
på 30 minuter skedde alltid innan scanning för att försäkra att scannern
uppnått arbetstemperatur och att resultatet inte skulle försämras på
grund av detta.

För att undersöka var på glaset som scannern scannade jämnast lästes
en opak vit bunt med papper in. Den inscannade vita bunten öppnades i
Photoshop och en kraftig skärpning av kontrasten skedde. Härav kunde
utläsas att scannern inte hade någon speciellt god inläsningskvalitet
längst ned på inscanningsglaset och längs sidorna, vilket kan ses i figur 32.

4.3. Kalibrering av skrivare och tryckpress
Kalibrering av utenheter är mer omfattande än kalibrering av
bildskärmar och scannrar. Genom att kontrollera gradationskurvor,
måldensiteter samt bibehålla en konstant papperskvalitet kan kon-
stanta, kontrollerbara och upprepningsbara resultat samt en konstant
gråbalans erhållas.

Enklare skrivare har oftast ingen möjlighet till avancerad kalibrering,
vilket medför att denna mer eller mindre sker utan kontroll. Beroende på
skrivarens kvalitet sker kalibrering antingen automatiskt eller manuellt.
Den manuella kalibreringen är dock att föredra då denna oftast medför
ett mer kontrollerat resultat. Om en mer avancerad och manuell kali-
brering är möjlig kommer måldensiteter och gradationskurvor att kunna
korrigeras till önskat resultat. 

Om kalibreringen är riktigt utförd skall de uppmätta tonvärdena på
tryckt material stämma överens med fördefinerade tonvärden. Även mål-
densitet skall vara korrekt inställd och stabil på en kalibrerad skrivare. 

Någon genomgång över hur Agfa Chromapress kalibrerades förklaras
inte i denna rapport. Anledningen till detta är att Agfa Chromapress 50i
redan var kalibrerad sedan tidigare och därför inte behöved kalibreras på
nytt. 

4.3.1. Hp DeskJet 970 Cxi
Bläckstråleskrivaren Hp DeskJet 970 Cxi tillät ingen avancerad och styr-
bar kalibrering. Kalibrering av denna skrivare avser riktning av skrivar-
huvuden och sker via skrivarprogrammets verktygslåda som kan ses i
figur 33. Vid kalibrering aktiveras knappen Rikta in under verktygslå-
dans meny kalibrera. Denna kalibreringen är dock inte någon egentlig
kalibrering, då en riktig kalibrering skall ställa in måldensiteter och gra-
dationskurvor. 
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Figur 32. Bildens svarta
ytor visar var på scannerg-
laset som inläsningen blir
sämst.

Bild 33. Vid kalibrering aktiveras knappen
Rikta in i verktygslådan.
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4.3.2. Xerox DocuColor 12
Kalibrering av Xerox DocuColor 12 kan ske på två olika sätt och är
mycket avancerad i jämförelse med kalibrering av Hp DeskJet 970 Cxi. 

Kalibrering kan som nämndes ske på två olika sätt, antingen med
AutoCal eller med en extern densitometer. I tillhörande rip Fiery X12,
under ColorWise Pro Tools kan kalibrering och hantering av ICC-profiler
för källa, simulering och målprofiler ske. 

För att kalibrera kopiatorn markeras verktygslådan i Command
Workstation, vilken kan ses i figur 34. En meny visas då med Downloader
och ColorWise ProTools. Knappen ColorWise Pro Tools skall då aktiveras.
Den nya menyn (se figur 35) som visas ger två möjligheter, antingen väljs
Profile Manager (se figur 36) som sköter hantering av ICC-profiler eller
så väljs Calibrator. Vid kalibrering skall Calibrator väljas.  

Nedan följer hur AutoCal respektive kalibrering med den automatiska
densitometern sker.   

Figur 36. Bilden visar det Profile Manager, där hantering
av profiler för källa, simmulering och utenhet kan ske.  

Figur 34.  Bilden visar Command Workstation där jobb- och
köhantering samt andra val kan ske.

Figur 35. Bilden visar  den meny som framträ-
der då ColorWise Pro Tools väljs i verktygsme-
nyn.



4.3.2.1. Kalibrering med AutoCal
Vid kalibrering med AutoCal sker kalibrering via kopiatorns glas som då
fungerar som en scanner. För att kalibrera med denna metod måste en
gråstripp från Kodak användas och en testsida helt utan profiler skrivas
ut från kopiatorn. Nedan följer en stegvis genomgång över hur kalibrering
skall utföras. Se figur 37 för att enklare förstå sammanhanget.

1. Under Select Measurement Method skall AutoCal väljas.

2. Under Check Print Setting skall papperstjocklek väljas. Det är
i detta stadie mycket viktigt att veta vilka utprofiler som 
denna papperstjocklek är associerad till. Associationen sker i 
ProfileManager (se figur 36, på föregående sida) under utprofiler. 
Varje gång en ny papperskvalitet skall användas för utskrift, måste 
omkalibrering ske.

3. Under Generate Measurement Page kan testsidan som senare skall 
mätas upp skrivas ut. Testsidan kan skrivas ut i A3 eller A4.

4. Utskriven testsida placeras tillsammans med gråstripp på kopia-
torns scannerglas. Knappen Measure under Get Measurements
aktiveras för mätning. 

5. Då mätning är utförd väljs Accept för att acceptera mätningen. 
För att tillämpa mätdata för kalibrering aktiveras knappen Apply
nere i det högra hörnet av programföntret. 

6. Under Print Pages kan Comparision Pages skrivas ut för att se 
resutatet av kalibreringen.

7. De uppmätta värdena kan ses under View Measurements antingen 
som värden eller kurvor jämfört med målvärdena.

8. Då allt är klart väljs Done längst ned till höger i programfönstret.
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Figur 37. Menyn som visas vid
kalibrering.



4.3.2.2. Kalibrering med X-Rite DTP32 
Kalibrering med den automatiska densitometern X-Rite DTP32 är den
andra metoden för kalibrering av Xerox DocuColor 12. Tillvägagångsättet
är dock i stort sett likt som vid kalibrering med AutoCal.

1. Först kalibreras X-RiteDTP32  genom att välja cal på densitometern 
och därefter föra in en kalibreringsstripp.

2. För kalibrering av kopiatorn skall XRite DTP32 väljas under Select 
Measurement Method.

2. Under Check Print Setting skall papperstjocklek väljas. Det är i detta
stadie mycket viktigt att veta vilka utprofiler som papperstjock-
leken är associerad till. Associationen sker i ProfileManager 
(se figur 36) under utprofiler. Varje gång en ny papperskvalitet skall
användas för utskrift måste omkalibrering ske.

3. Under Generate Measurement Page kan testsidan som senare skall 
mätas upp skrivas ut. Testsidan kan skrivas ut i A3 eller A4.

4. Utskriven testsida placeras enligt instruktioner som visas i program-
fönstret i den automatiska densitometern. Varje färg var för sig i 
rätt ordning och på rätt avstånd.

5. Då mätning är utförd väljs Accept för att acceptera mätningen. 
För att tillämpa mätdata för kalibrering aktiveras knappen Apply
nere i det högra hörnet av programföntret. 

6. Under Print Pages kan Comparision Pages skrivas ut för att se 
resutatet av kalibreringen.

7. De uppmätta värdena kan ses under View Measurements antingen 
som värden eller kurvor jämfört med målvärdena.

8. Då allt är klart väljs Done längst ned till höger i programfönstret.
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Figur 38. Menyn som visas vid
kalibrering.



5. Profilering
Vid profilering mäts en enhets färgvärden upp på en testkarta och jäm-
förs med en referenstestkartas fördefinerade färgvärden. Genom profil-
ering erhålls färgrymd och färgkaraktär hos en enhet. Den erhållna färg-
karaktären hos en enhet används sedan för att utföra färkonvertering
mellan olika färgrymder. Profilering innebär alltså att ett mer kontroll-
erat färgflöde erhålls. Alla ICC-profiler skapades med ProfileMaker 3.1
och uppmätning av testkartor skedde med Spectrolino.

5.1. Testform
En testform för de tre utenheterna skapades för att efter tryckning kunna
mäta densitet, testkartor samt visuellt studera tryckkvalitet på olika
papperskvaliteter tryckta på olika enheter. Testform till Xerox
DocuColor12 och Agfa Chromapress 50i skapades i QuarkXPress, medan
testform för Hp DeskJet 970 Cxi skapades i Photoshop. Testformen kan
ses i bilaga C. 

5.2. Testkartor
För att kunna mäta vilka färgvärden en viss enhet genererar måste en
testkarta användas. Det finns en mängd olika testkartor för uppmätning
och profilering av utenheter, vilket gör det svårt att avgöra vilken som ger
det bästa resultatet. För att komma fram till den eller de bästa test-
kartorna krävs att samtliga trycks, mäts upp och skapas ICC-profiler
av. Därefter måste en visuell bedömning av resultatet ske. Detta är tid-
skrävande då tryckresultatet är beroende av många faktorer. 

En testkarta är uppbyggd av varierande antal färgrutor och utseende
beroende på ändamål. Testkartor finns för profilering av bildskärm och
scanner samt utskrift på RGB-, CMY- och CMYK-system. Antalet färg-
rutor varierar mellan 420 och 928. Testkartor med många rutor är enligt
GretagMacbeth anpassad för okalibrerade trycksystem. 

För CMYK-trycksystem finns flera olika testkartor. De testkartor som
har kontrollstrippar längs kanterna är lämpliga för okalibrerade system.
Skulle en enhet vara väl kalibrerad kan dessa kontrollstrippar elimi-
neras. 

Till RGB-trycksystemet Hp DeskJet 970 Cxi användes en testkarta
från LOGO vid namn TC 2.0 RGB.tiff. Denna har formatet A4 och består
av 420 färgrutor (figur 39). TC 3.5 CMYK.tiff (se figur 41) valdes som test-
karta för CMYK-trycksystemen, det vill säga Xerox DocuColor 12 och
Agfa Chromapress 50i. Detta kan verka onödigt då testkartan är an-
passad för okalibrerade trycksystem, men om kalibreringen av någon
anledning inte skulle vara fullständig kan detta alternativ fungera som
en säkerhetsåtgärd. För profilering av bildskärm användes en CRT-
testkarta med 42 färgrutor. Denna testkarta kan ses i figur 40. Vid pro-
filering av scanner användes en testkarta från Agfa vid namn c81009xx
(se figur 42).
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Figur 39. Figuren visar test-
kartan TC 2.0 RGB.tiff

Figur 41. Figuren visar test-
kartan TC 3.5 CMYK.tiff

Figur 40. Figuren visar test-
kartan CRT monitor testchart

Figur 42. Figuren visar test-
kartan c81009xx
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5.3. Profilering av bildskärm
Profilering av bildskärm sker genom uppmätning av färgrutor på
bildskärm med spektrofotometer eller koloritmeter. Därefter jämförs de
uppmätta färgvärdena med fördefinerade färgvärden. Bildskärmens färg-
rymd och färgkaraktär sparas sedan i profilen. Profilering har skett på de
två olika bildskärmarna LaCIE electron22blue och Apples Studio display
21. 

5.3.1. LaCIE electron22blue
Profilering av LaCIE electron22blue skedde med blue eye calibrator. Vid
kalibrering med blue eye calibrator sker profilering automatiskt om
rutan make ColorSyncTM profile i Setupmenyn (se figur 43) är ikryssad.
Den skapade profilen erhåller automatiskt namnet LaCie blue eye
Monitor och sparas i ColorSync mappen. Då en ny profil skapas sparas
denna direkt över den gamla profilen.

5.3.2. Studio display 21
Profilering av Studio display 21 skedde med hjälp av Spectrolino tillsam-
mans med programmet MeasureTool och ProfileMaker.

Vid profilering skall en testkarta mätats upp på bildskärmen.
Uppmätning av testkarta kan ske i antingen MeasureTool genom att
välja Measuring Chart (se figur 44) eller genom uppmätning i
ProfileMaker genom att välja Spectrolino under menyn Sample (se figur
45). Vid detta tillfälle valdes uppmätning från MeasureTool. 

Vid mätning av testkarta kalibreras först mätinstrumentet mot vit
referens och därefter placeras denna på bildskärmen i avsedd ruta. Då
mätningen är klar bör data sparas i en speciell mapp så att det enkelt går
att hämta upp filen i ProfileMaker. 

I ProfileMaker (se figur 45) väljs Reference till den aktuella referens
CRT-testkartan och under Sample väljs den uppmätta testkartan. Profile
Size kan väljas till Default eller Large. Default valdes vid profilering då
Large enbart behövs till okalibrerade bildskärmar. Monitor type valdes
till CRT och därefter valdes Start för att skapa och spara profilen.  

Figur 43. Setup meny vid kalibrering av
bildskärm med blue eye calibrator. Rutan
make ColorSyncTM profile skall vara ikryssad
om ICC-profil skall skapas vid kalibrering. 

Figur 44. Figuren visar
menyn över vilka val som
kan göras i MeasureTool

Figur 45. Bilden visar  fönstret i
ProfileMaker där profiler skapas. 
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5.4. Profilering av Agfa Duoscan T2500
En scannerprofil skapas för att karaktärisera scannerns färgåtergivning.
Att skapa scannerprofiler innebär alltså att ett kontrollerat inläsnings-
system erhålls. Scannerprofiler kan skapas både till påsiktsbilder, nega-
tiv och diabilder, men i detta examensarbete skapades endast scanner-
profil för påsiktsbilder. 

För att skapa ICC-profiler för scanner krävs att en testkarta läses in,
men först bör scannern vara väl rengjord och ha uppnått arbetstemp-
eratur. I detta fall inscannades en testkarta från Agfa vid namn IT8.7/2-
1993. Denna testkarta består av 264 färgrutor och en gråskala i 24 steg
från vitt till svart. Vid scanning är det viktigt att color management är
urkryssad, så att ingen ICC-profil används. 

Vid inscanning användes följande inställningar; RGB, 150 dpi och
gamma 1,8. Upplösningen 150 dpi som är fullt tillräcklig för profilering
enligt Jonas Ullberg på Högskolan Dalarna, valdes för att scanningen
skulle gå snabbt samt för att filen skulle bli mindre. Då IT8-kartan scan-
nats in beskärdes och upprättades denna i Photoshop och sparades. 

För att skapa en scannerprofil startades ProfileMaker och till vänster i
menyn valdes scanner (se figur 46). Det är nödvändigt att Spectrolino och
dongel är ansluten till datorn vid start av programmet ProfileMaker då
profilering annars inte kan ske. 

Under Reference skall referenstestkarta väljas, i detta fall valdes
c81009xx som är referens för påsiktsbilder och under Sample väljs den
inscannade IT8-kartan. Profile Size kan antingen vara Default eller
Large, men i detta fall valdes Default. Large används oftast till okalibre-
rade scannrar.

Perceptual Rendering som bestämmer hur neutala gråtoner skall åter-
ges, kan ställas in till Preserve Gray Axis eller Paper Gray Axis. Preserve
Gray Axis är standardinställning och innebär att gråbalansen i de ljus-
are partierna av testkartans substrat bibehålls så att bildens egen grå-
balans också kan bibehållas. Paper Gray Axis tar hänsyn till hela test-
kartans substrat för att hantera gråbalansen. Paper Gray Axis valdes vid
denna profilering.

Efter dessa inställningar aktiverades startknappen och profilen skap-
ades och sparades.  

Figur 46. Bilden visar Programfönstret i
ProfileMaker då en scannerprofil skall skapas. 



5.5. Profilering av skrivare och tryckpress
Profilering av skrivare och tryckpress sker genom mätning av tryckt test-
karta med spektrofotometer för att sedan jämföra denna med en ref-
erenstestkarta.  Olika testkartor användes för olika utenheter beroende
på om de hanterade RGB eller CMYK. 

Alla tre utenheter (Hp DeskJet 970 Cxi, Xerox DocuColor 12 och Agfa
Chromapress 50i) profilerades med ProfileMaker och testkartorna mättes
upp med Spectrolino tillsammans med Spectroscan. Profilering av en-
heterna skedde i princip på samma sätt. Skillnaden mellan dem var sep-
areringsinställningar och att Hp DeskJet 970 Cxi profilerades med en
RGB-testkarta. Vid profilering med RGB-testkarta sker ingen separering
då RGB-färgerna inte behöver separeras till CMYK. 

Det första som bör ske innan profilering av enheter är kalibrering. Om
kalibrering kan läsas i avsnitt 4. Därefter skall en testkarta skrivas ut på
den enhet och med den papperskvalitet som profilering skall ske på. Det
är viktigt att hålla reda på vilka inställningar som varit valda vid utskrift
av testkartor då ICC-profilen endast kommer att vara giltig med dessa
inställningar. 

Då testkartan är utskriven placeras denna på mätbordet Spectroscan
och knappen Pap. Hold aktiveras. Då Pap. Hold aktiveras sugs papperet
fast på mätbordet för att denna inte skall rubbas vid mätning. Därefter
öppnas programmet ProfileMaker. Det är viktigt att dongel och
Spectroscan/Spectrolino är ansluten då programmet annars bara kan
köras som en demo. I ProfileMaker aktiveras ikonen Printer och därefter
väljs referenskarta under reference och Spectroscan under Sample. En
ruta där antalet mätomgångar kan väljas visas då. Efter att antalet
mätomgångar valts aktiveras startknappen och menyn visar då texten
att Spectrolino skall ställas in i översta vänstra rutan av testkartan.
Inställning sker via piltangenterna på mätbordet och för att se att mät-
huvudet placeras rätt skall ett mätkors kopplas på mätinstrumentet. Då
mätkorset är väl placerat i färgrutan skall knappen Enter aktiveras.
Därefter ställs positionen av de nedersta rutorna av testkartan in på både
höger och vänster sida. Då inställning skett börjar Spectrolino och
Spectroscan automatiskt att mäta upp färgrutorna. Beroende på test-
kartans storlek tar mätningarna olika tid, men runt en halvtimma är
ganska vanligt.

Efter uppmätning kontrolleras att rätt referenskarta är vald under
reference och att den uppmätta testkartan är vald under Sample. Längst
upp till höger i profileMakers huvudmeny kan Profile Size väljas. Om
utenheten är dåligt kalibrerad bör Large väljas. I detta fall valdes Large.
Perceptual Rendering kan väljas till antingen Paper Gray Axis eller
Preserve Gray Axis. Skillnaden är att Paper GrayAxis tar hänsyn till hela
testkartans gråbalans medan Preserve Gray Axis tar hänsyn till test-
kartans gråbalans enbart i de ljusare tonerna medan bildens gråbalans i
övriga toner kommer att behållas. I detta fall valdes Paper Gray Axis.
Separationsinställning är en inställning som måste ske för CMYK-tryck-
system men inte RGB-trycksystem. Vid separation skall val av GCR eller
UCR, maximal färgmängd samt maximal mängd svart ske. GCR står för
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Figur 47. Vid uppmätning av testkarta väljs
referens testkarta under Reference och
Spectroscan under Sample.

Figur 48. Då Spectroscan valds under
Sample visas denna bild. Här väljs
antalet mätomgångar och därefter
aktiveras startknappen. Då startknap-
pen aktiverats skall mäthuvudet på
Spectrolino ställas in med hjälp av
pilknapparna på mätbordet. 
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Gray Component Replacement vilket betyder gråkomponentsersättning
medan UCR står för Under Color Removal och betyder underfärgsbort-
tagning. Med UCR ersätts kulörfärgerna i en bilds neutrala partier
(skuggområden) med svart färg, medan GCR arbetar i både kulörer och
neutalt grå partier och ersätter samtrycket (graden av ersättning kan
variera) med svart färg. Det finns olika nivåer för hur mycket GCR som
kan tillämpas. I ProfileMaker benämns dessa nivåer som GCR1, GCR2,
GCR3, GCR4 och MAXK där MAXK är den högsta nivån.

Hög GCR är lämplig för dagstidningstryck då bilden är mindre känslig
för svängningar i tryckprocessens gråbalans. Den totala mängden färg
minskar vid hög GCR vilket är bra vid tryckning på lite sämre och ytrå-
are papper. Låg GCR (det vill säga GCR1) ger bäst tonåtergivning men
lämpar sig endast till mycket fina papperskvaliteteter som tål höga färg-
mängder och i tryckprocesser som inte svänger allt för mycket. (Nyman,
1999, s. 141)

Maximal färgmängd är den maximala mängden färg som skall påföras
papperet och svart färgmängd är den maximala mängden svart som skall
påföras papperet. Black start innebär i vilka toner GCR eller UCR skall
börja verka. Genom att välja en black start på 5% i hudtonsbilder kom-
mer risken för gråaktiga hudtoner att minska.

Vid separering för tryck på Xerox DocuColor 12 valdes en förinställd
separationsinställning vid namn ColorLaser. ColorLaser innebär; MAXK,
MAX CMYK 400%, Black 100% och Black start 5%. Till Agfa
Chromapress 50i valdes också en förinställd separationsinställning men
denna gång valdes Xerox DocuColor 70/100, som innebär; MAX CMYK
260%, GCR2, Black start 0% och Black 100%. 

Vid profilering av utenheterna användes flera papperskvaliteter. Vid
profilering måste en ny ICC-profil skapas för varje papperskvalitet då
olika papperskvaliteter kommer att visa färger på skilda sätt. Ett foto-
papper ger till exempel klarare och mustigare färger än de matta färger
som erhålls på ett obsetruket papper.

Efter separationsinställning aktiveras startknappen och en ICC-profil
kan skapas och sparas.     

Figur 49. Vid profilering av Xerox DocuColor
12 och Agfa Chromapress 50i skall separa-
tionsinställningar väljas. Detta är menyn som
visas Separation valts från ProfileMakers
huvudmeny.



5.5.1. Hp DeskJet 970 Cxi
Profilering av bläckstråleskrivaren Hp DeskJet 970 Cxi skedde enligt
beskrivning i avsnitt 5.5. Profileringen var dock komplicerad då en RGB-
testkarta istället för en CMYK-testkarta var tvungen att användas, samt
för att denna skrivare inte var direkt användarvänlig för färghantering. 

Till en början trycktes testkartor från QuarkXPress och ICC-profiler
skapades enligt avsnitt 5.5. Resultatet blev då mycket dåligt och kraftiga
färgstick erhölls. Efter att ha konstaterat att QuarkXPress försöker kon-
vertera RGB till CMYK innan utskrift valdes istället att utföra utskrift
från Photoshop på en väl kalibrerad och profilerad bildskärm. 

Vid utskrift av testkarta valdes papperskvalitet till Vanligt papper eller
Hp fotopapper beroende på vilken papperskvalitet som användes (se figur
50). Vid profilering av Hp DeskJet 970 Cxi användes papperskvalitet-
erna Colotech+, RA COPY, DataCopy digital och OCR-papper.
Utskriftsupplösningen valdes till bästa (se figur 50) och under färgmenyn
valdes bild till ColorSync och skrivarprofil till DeskJet 900 series (se figur
51). Under Adobe Photoshop menyn valdes source space till dokument
untagged RGB och print space valdes till Same as source (se figur 52).

Om dessa inställningar är rätt eller fel kan inte avgöras då Hewlett
Packards supportavdelning inte kunde ge någon förklaring på hur deras
färghantering fungerar för denna skrivare. En undersökning gjordes dock
genom att skriva ut testkkartor med olika utskriftsinställningar och
därefter jämföra resultaten. Resultaten blev olika men efter profilering
av alla testkartor och utskrift av jämförelsebilder visar det sig att ingen
av de utskrivna testkartorna givit ett bra resultat. Detta innebär anting-
en att resultatet av utskrift med ICC-profiler inte kan bli bättre eller är
det någon inställning som gör att detta dåliga resultat erhålls.  

Efter profilering trycktes inscannade bilder för att kontrollera om de
tryckta bilderna givit en god likhet med originalbilderna. Om så hade
varit fallet hade profilerna fungerat som väntat. Utskriften skedde med
samma inställningar som vid utskrift av testkarta, med skilladen att den
skapade skrivarprofilen valdes under print space. För en bättre utvär-
dering av profilerna hänvisas till resultatavsnittet 7.2.3. 
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Figur 50. Val av papperskvalitet och utskrifts-
kvalitet vid utskrift på Hp DeskJet 970 Cxi.

Figur 51. Här kan inställningar av färghanter-
ing ske. 

Figur 52. Val av sourece space  och print space.



5.5.2. Xerox DocuColor 12
Profilering av Xerox DocuColor 12 skedde genom utskrift av testkartan
TC 3.5 CMYK.tiff  från QuarkXPress. Testkartan mättes upp och profil-
erades enligt beskrivning i avsnitt 5.5. För att se skillnad mellan bilder
utskrivna med ICC-profil och utan ICC-profil skapades ett bilddokument
med bilder separerade med inställningarna: MAXK, MAX svart och 400%
färgmängd (se figur 53), och ett bilddokument separerade med skapad
ICC-profil. Vid utskrift användes relativ koloritmetrisk matchningsme-
tod då tidigare bedömningar visat att perceptuell matchning givit för
matta färger. Enligt avsnitt 2.3.3 skall relativ koloritmetrisk färg-
matchning användas då färger blivit för matta. För resultat av visuell
bedömning hänvisas till avsnitt 7.2.4.

5.5.3. Agfa Chromapress 50i
Profilering av Agfa Chromapress 50i skedde genom utskrift av testkarta
från QuarkXPress. Testkartan mättes upp och profilerades enligt
beskrivning i avsnitt 5.5. För att se skillnad mellan bilder utskrivna med
ICC-profil och utan ICC-profil skapades ett bilddokument innehållande
bilder separerade med inställningarna: GCR light, max svart samt max-
imal färgmängd 400% och samma bilder separerade med skapad ICC-pro-
fil. Vid den första utskriften användes en perceptuell matchningsmetod
men då bilderna ansågs en aning matta gjordes ett nytt försök genom att
separera med absolut och relativ kolorimetrisk färgmatchning. För utvär-
dering och resultat av skapade ICC-profiler hänsvisas till avsnitt 7.2.5. 
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Figur 53. Separationsinställningar i Photoshop
för Xerox DocuColor 12.

Figur 54. Separationsinställningar i Photoshop
för Agfa Chromapress 50i.
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5.6. Visuell bedömning
För att bedöma vilket resultat kalibrering och profilering av alla i rap-
porten nämnda enheter givit skedde en visuell bedömning och utvär-
dering. Denna skedde genom jämförelse mellan original och tryckta bil-
der med och utan scannerprofil samt med och utan målprofil.

För att lättare se skillnader vad gäller färgavvikelser och färglikhet
med originalbilder valdes tre färgglada motiv. En miniatyrbild av bilddo-
kumentet som användes kan ses i figur 55. De tryckta bilderna kunde
därefter användas för att visuellt jämföra skillnad mellan olika pappers-
kvaliteter, med och utan scannerprofil och målprofil med originalbilder.

Vid den visuella bedömningen deltog fyra personer, varav tre män och
en kvinna. På grund av bland annat brist på tid kunde ingen större
undersökning ske. Det är dock en nackdel att få personer deltog i be-
dömingen då resultatet kan bli osäkert.

Den visuella bedömingen skedde i flera steg. Först skedde en grundlig
utvärdering och bedömning och därefter tillfrågades fyra personer för en
enklare visuell bedömning. Vid den grundliga bedömningen skedde först
en jämförelse mellan originalbild och tryckta bilder på en enhet och de
papperskvaliteter som användes vid utskrift på denna. Denna bedöm-
ming skulle då leda till ett bästa och sämsta resultat för respektive enhet.
Vad gäller Agfa Chromapress 50i användes enbart en papperskvalitet vil-
ket gör att jämförelsen mellan original och tryckt bild på denna enhet fick
bestå i vilken färgmatchningsmetod som gav den bästa och det mest ori-
ginallika resultatet.

Steg nummer två skedde genom jämförelse mellan de bästa respekt-ive
sämsta bilderna från de tre enheterna för att därav komma fram till den
bästa och sämsta bilden.

Den enklare visuella bedömningen då fyra personer tillfrågades sked-
de genom att jämföra respektive motiv (med och utan profiler) med alla
papperskvaliteter och originalbild. Denna bedömning skedde enbart på
den översta bilden och nedersta bilden i figur 55. Resultatet av detta
skulle därefter visa vilken papperskvalitet på respektive enhet som gav
det mest originallika resultatet samt om originalbilden var mer lik vid
tryckning med eller utan ICC-profiler.

Alla tryckta bilder var märkta på baksidan så att testpersonerna inte
skulle bli påverkade av om bilderna var tryckta med eller utan ICC-pro-
fil eller inscannade med eller utan ICC-profil. 

Figur 55. Miniatyrbild av bilddokumentet
som användes för utvärdering och visuell
bedömning av ICC-profiler.



6. Resultat
Resultat av kalibrering och profilering på alla i rapporten nämnda en-
heter kommer i följande avsnitt att utvärderas och presenteras.   

6.1. Resultat av kalibrering
Resultatet av den kalibrering som skett på involverade enheter var myck-
et varierande. Vad gäller de två bildskärmarna var resultatet svårt att
kontrollera och någon större fördjupning har inte skett. Dock kan kon-
stateras att kalibrering med Spectrolino och MeasureTool varit bättre vad
gäller kontrollmöjligheter. Vid kalibrering med blue eye calibrator kunde
inte resultatet jämföras med tidigare uppmätningar då programmet inte
tillät någon sådan funktion. MeasureTool gav däremot möjlighet att jäm-
föra färgvärden uppmätta från bildskärm olika dagar. 

Vad gäller kalibrering av scanner så skedde ingen kalibrering då denna
automatiskt kalibrerades. Vid inläsning av opak vit bunt visade det sig
dock att scannerns inläsningsyta var begränsad. Längst ned och längst
sidorna på scannerglaset skedde ingen inläsning.

Vid kalibrering av skrivare och tryckpress kan konstateras att Agfa
Chromapress 50i kunde kalibreras till näst intill optimalt resultat. Dock
skedde ingen egen kalibrering av denna men vid studier av Bertil Öster-
bergs kalibrering av denna kunde ses att resultatet blivit näst intill per-
fekt. 

Xerox DocuColor 12 kunde inte kalibreras till ett optimalt resultat var-
ken vid kalibrering genom AutoCal eller med den automatiska densi-
tometern X-Rite DTP32. Densitetsnivån varierade kraftigt och punktför-
storing på över tio procent var mycket vanligt. Dock kunde en finare pap-
perskvalitet ge en mer stabil densitetsnivå än ytråa papper. Speciellt
Xerox egna papperskvaliteter gav ett bra resultat.    

Då kalibrering av Hp DeskJet 970Cxi inte kan ses som någon egentlig
kalibrering så har heller ingen utvärdering av denna skett.
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6.1.1. Bildskärmar
Det är svårt att avgöra vilket resultat kalibrering av LaCIE
electron22blue med mätinstrumentet blue eye calibrator gav då kontroll
av uppmätta färgvärden inte är möjlig. Enligt LaCIE skall denna
kalibrering dock inte ge större fel än ∆1, vilket skall vara omöjligt att
urskilja för det mänskliga ögat. 

Det som kan ses efter uppmätning och kalibrering med blue eye cali-
brator är värden för uppmätt omgivningsljus, färgtemperatur och gam-
mavärde samt svart och vit luminans. Hur ofta bildskärmen skall
kalibreras kan dock inte fastställas med denna metod. 

Kalibrering med Spectrolino och programmet MeasureTool på Studio
display 21 gav ett kontrollerbart resultat då testkartor uppmätta vid
olika tidpunkter kunde jämföras. Resultatet visade att en omkalibrering
bör utföras varje dag eller i alla fall varannan dag för att bildskärmen
skall återge färger korrekt.

Enligt Thomas Holst reportage om kalibrering av bildskärmar i AGI
maj 2001 har en bildskärm för grafiskt bruk en livslängd på ungefär tre
år. Studio display 21 är nästan tre år gammal och har svårt att komma
upp i tillräckligt hög ljusstyrka. Detta kan ha påverkat visning av bilder.

Kalibrering och uppmätning av testkartor skedde först cirka två gång-
er per dag och därefter en gång om dagen, varannan dag, var tredje dag
och så vidare. Denna undersökning visade att efter en dag var skillnaden
mellan samma färg omkring ∆1,5. Efter tolv dagar var skillnaden ∆6,48.   

6.1.3. Xerox DocuColor 12  
Kalibrering av Xerox DocuColor 12 skedde enbart med X-Rite DTP32.
Anledningen till detta var att resultatet antogs bli bättre med en densi-
tometer än med kopiatorns scannerglas.

För att kontrollera kopiatorns stabilitet skedde utskrifter på över 40
testkartor per papperskvalitet. Dessa testkartor mättes upp en efter en,
med densitometer i fullton (100%) för cyan, magenta, gul och svart. Ett
diagram plottades därefter med sidnummer från ett till fyrtio på x-axeln
och fulltonsdensitet på y-axeln. 

Resultatet vid mätning av fulltonsdensitet visade på ett mycket
ostabilt system. Fulltonsdensiteten, speciellt för cyan och magenta
svänger oacceptabelt mycket, då skillnaden kan bli upp emot 0,6D. För
att lättare förstå det ostabila systemet hänvisas till figurerna 56 till 62
samt bilaga A.

Fulltonsdensitetens stabilitet är beroende av papperskvaliteten. Ett
fint papper ger stabilare fulltonsdensitet än en ytrå papperskvalitet. De
papperskvaliteter som ger ostabila resultat både vad gäller fulltonsdensi-
tet, punktförstoring och punktförminskning, kan inte profileras.
Anledningen till detta är att en ICC-profil inte kommer att göra någon
nytta. Profilen är skapad på en testkarta med en viss densitet och en viss
punktförstoring. Det är mycket osannolikt att ett ostabilt system kommer
att ge samma fulltonsdensitet och punktförstoring/punktförminskning i
efterkommande utskrift som den testkarta som profilen skapats till.
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Figur 56. Densitesvariationer på
okänd papperskvalitet vid tryck-
ning på Xerox DocuColor12

Figur 60. Densitesvariationer på
Brilliant copy vid tryckning på
Xerox DocuColor12 

Figur 57. Densitesvariationer på
Colotech+ vid tryckning på Xerox
DocuColor12 

Figur 61. Densitesvariationer på
Colotech+ gloss coated vid tryck-
ning på Xerox DocuColor12

Figur 58. Densitesvariationer på
Colotech supergloss vid tryckning
på Xerox DocuColor12 

Figur 62. Densitesvariationer på
SYMBIO Picture laser gloss vid
tryckning på Xerox DocuColor12

Figur 59. Densitesvariationer på
SYMBIO Picture laser matt vid
tryckning på Xerox DocuColor12 



De papperskvaliteter som testats för denna undersökning är Brilliant
Copy (figur 60), Colotech+ (figur 57), Colotech+ gloss coated (figur 61),
Colotech supergloss (figur 58), SYMBIO Picture laser matt (figur 59),
SYMBIO Picture laser gloss (figur 62)  och en ytterligare okänd pappers-
kvalitet (figur 56). Colotech+ supergloss gav det mest stabila resultatet
medan Brilliant copy gav det mest ostabila resultatet. 

Tonstegar mättes upp efter kalibrering för att kontrollera så att alla
toner erhöll det värde som de borde ha, det vill säga 3%, 5%, 10%, 20% till
90%, 95% och 100%. Vid uppmätning framkom att punktförminskning
skett i de ljusare tonerna och att punktförstoring skett i de mörkare
tonerna. Punktförstoringen var i vissa fall över tio procent. Resultatet av
detta kan ses i figurer 63 till 66 och i bilaga B. De olika kurvorna i samma
diagram motsvarar olika kalibreringtidpunkter. Resultatet av dessa jäm-
förelser visar att fulltonsdensiteten inte var densamma från dag till dag
samt att punktförstoring och punktförminsking inte var stabil under de
olika kalibreringstillfällena. 
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Figur 64.
Punktförstoring/punktför-
minskning för cyan vid olika
kalibreringsdatum. 

Figur 66.
Punktförstoring/punktför-
minskning för magenta vid
olika kalibreringsdatum. 

Figur 63.
Punktförstoring/punktför-
minskning för gul vid olika
kalibreringsdatum. 

Figur 65.
Punktförstoring/punktför-
minskning för svart vid olika
kalibreringsdatum. 



6.2. Resultat av profilering
Resultat av profilering har varit mycket varierande. Ingen av de skapade
ICC-profilerna har givit något perfekt resultat men det är mycket tydligt
vilka enheter som ger bättre originallikhet, speciellt då det gäller uten-
heterna. Resultatet vid profilering av bildskärmen LaCIE electron22blue
med blue eye calibrator har inte utvärderats då nästan allt arbete har
utförts på Studio display 21. 

Profilen som skapats för Studio display 21 gav ett ganska originallikt
utseende (då scannerprofil används vid inscanning) men dock inte helt
perfekt. Detta kunde ses genom att jämföra inscannad bild (med och utan
scannerprofil) med originalbild. Vid regelbunden kalibrering av
bildskärm behöver en ny profil enbart skapas omkring varannan vecka
eller var tredje vecka.

Målprofilerna, det vill säga ICC-profilerna som skapats för olika
papperskvaliteter och utenheter, har gett ett varierande resultat.
Bläckstråleskrivaren Hp DeskJet 970 Cxi gav det sämsta resultatet då
varken utskrift med eller utan ICC-profil blev lik originalet.
Fotopapperet RA COPY gav dock ett lite bättre resultat vid utskrift på
Hp DeskJet 970 Cxi än övriga papperskvaliteter. 

Xerox DocuColor 12 och Agfa Chromapress 50i gav ett mycket bättre
resultat än Hp DeskJet 970 Cxi. Separering av bilder med ICC-profil gav
mer originallikt resultat än utan profil. Ibland gav enbart scannerprofil
bättre resultat och ibland gav både scannerprofil och målprofil ett bättre
resultat. 

Om en bild erhållit god originallikhet eller inte är svårt att fastställa
då ett bildmotiv kan bli mer originallik vad gäller vissa färger medan
vissa färger blir mycket olik originalet. Beroende på vilka färger bild-
motivet har kan olika resultat vad gäller originallikhet erhållas även fast
samma ICC-profil används.    

6.2.1. Bildskärmar
Vid profilering av bildskärm är det svårt att avgöra om resultatet har bli-
vit bra eller dåligt. Ett sätt för att kunna konstatera resultatet är att jäm-
föra en inscannad bild på bildskärm med originalbild. 
Inga utvärderingar av resultatet vid profilering av LaCIE electron22blue
har skett i detta examensarbete. En fördel med denna profileringsmetod
är dock att den är snabb och enkel. 

Resultat vid profilering av Studio display 21 visade att bilden på
bildskärmen stämde relativt bra överens med originalbilden. Detta inne-
bär att både scannerprofil och skärmprofil fungerat bra vid profilering.

6.2.2. Agfa Duoscan T2500
Resultatet av scannerprofilen kontrollerades genom inscanning av foto-
grafi med scannerprofil. Bilden öppnades därefter i Photoshop på en väl
kalibrerad och profilerad bildskärm. Genom att jämföra originalbilden
med bilden på bildskärmen kunde konstateras att likheten var relativt
god. Kanske inte helt perfekt men mycket bättre än den bild som scan-
nats in utan scannerprofil.        
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6.2.3. Hp DeskJet 970 Cxi
Vid profilering av Hp DeskJet användes fyra olika papperskvaliteter men
inga ICC-profiler gav bra resultat vid utvärdering. Färgerna blev långt
ifrån lik originalbildens färger. Fotopapperet RA COPY gav dock det
bästa resultatet.

Enligt den visuella bedömningen tycker majoriteten att den bild som
scannats in med scannerprofil och tryckts utan målprofil gav den mest
originallika bilden. Det bästa resultatet erhölls enligt denna underökning
på fotopapperet RA COPY. 

Anledningen till det dåliga resultatet kan bero på skrivarprogrammet,
skrivaren och/eller felaktiga inställningar vid utskrift. Den sistnämnda
punkten, om att utskriftsinställningar skulle ha varit felaktiga är dock
högst osannolikt då flera olika utskriftsinställningar testats med liknan-
de resultat. Den troligaste orsaken till det oönskade resultatet är att
bläckstråleskrivaren inte klarar av att hantera ICC-profiler eller att skri-
varprogrammet inte är tillräckligt anpassad för färghantering. För en
generell bedömning av alla papperskvaliteter kan sägas att RA COPY ger
i överlag den rödaste nyansen och därefter Colotech+, DataCopy digital
och OCR papper. OCR papper gav den blekaste och gulaste bilden.

ICC-profilernas skillnad vad gäller färgrymd för de olika papperkvali-
teterna tryckta på Hp DeskJet 970Cxi kan ses i figur 67.     
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Figur 67. Figurerna visar färgrymden för olika papperskvaliteter
tryckta på Hp DeskJet 970 Cxi. a) L*a*b* diagram b) Yxy diagram.
Svart OCR
Röd RA COPY
Grön DataCopy digital 
Blå Colortech+ 

a b



6.2.3.1. Colotech+
Colotech+ är en obestruken papperskvalitet från Xerox med jämn yta och
optiska vitmedel. Den översta bilden i bilddokumentet (se figur 68) erhöll
mattare färger utan scannerprofil både då målprofil användes och inte
användes, vid jämförelse med originalbilden. Utan målprofil och med
scannerprofil blev bilden för röd. Ingen av bilderna blev därför lika men
resultatet vid den visuella bedömningen visar att de bilder som scannats
in med scannerprofil och tryckt utan målprofil gav bästa originallikhet.

Originalbildernas röda toner befinner sig mitt emellan med och utan
målprofil. Originalbildens röda toner har en mustig mörkt röd färg vilket
saknas i alla bilder. De bilder utan målprofiler erhöll en rosaröd färg
medan bilder med målprofiler erhöll en brunröd och matt färg. 

En färg kan vara mer lik med profil medan en annan färg kan vara mer
lik utan profil. Om helheten i bilden studeras gav dock den visuella
bedömningen att den bästa originallikheten erhölls med scannerprofil
och utan målprofil.   

6.2.3.2. DataCopy digital
DataCopy som har ungefär samma utseende och vithet som Colotech+ ger
också ungefär samma resultat (läs avsnitt 6.2.3.1.). En skillnad är dock
att DataCopy ger mattare färger än Colotech+, vilket kan ses  speciellt i
de röda tonerna. Detta fenomen kan bero på att DataCopy har en ytråare
yta.

6.2.3.3. OCR papper
Liksom både DataCopy digital och Colotech+ ger OCR papper liknande
fenomen. OCR papper skiljer sig dock lite i jämförelse med båda dessa
papperskvaliteter då denna är ytråare och saknar optiska vitmedel.

Bilder tryckta på denna papperskvalitet gav mattast färger och sämst
resultat. Se bilaga D. 

6.2.3.4. RA COPY
Fotopapperet RA COPY gav liksom övriga papperskvaliteter ingen likhet
med originalbilderna även om vissa färger gav ett mycket bättre resultat. 

De röda tonerna blev inte matta och brunaktiga som de röda tonerna
på de övriga papperskvalieteterna. Vilka bilder som gav bäst resultat vad
gäller med eller utan profiler är svårt att avgöra då originalbilderna som
tidigare ligger någonstans mitt emellan. Utan scannerprofil och målpro-
fil gav dock det sämsta resultatet med matta och lite brunaktiga färger.
Den bästa kombinationen var dock bilder med scannerprofil och målpro-
fil samt med scannerprofil och utan målprofil.

Den översta bilden gav en alltför rödaktig ton i den gula stolen vid
tryckning med målprofil och scannerprofil. Resultatet blev bättre med
scannerprofil och utan målprofil.
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Figur 68. Miniatyrbild av bilddokumentet
som användes för uvärdering och visuell
bedömning av ICC-profiler.



6.2.4. Xerox DocuColor 12
Vid visuell bedömning av bilder med och utan ICC-profiler erhölls ett
mycket tydligt resultat att de bilder med scannerprofil och målprofil
erhållit den bästa originallikheten. Separation i Photoshop var dock nöd-
vändig innan tryck då rippens profilhantering gav ett mycket dåligt
resultat med matta färger. 

Den bästa originallikheten erhölls på papperskvaliteterna Colotech+
och SYMBIO Picture laser matt. Den nedersta bilden i bilddokumentet
(se figur 68 på föregående sida) blev enligt den visuella bedömningen bäst
på Colotech+ medan den översta bilden gav bäst resultat med SYMBIO
Picture laser matt. 

Om färgrymderna för olika papperskvaliteter vid tryckning på Xerox
DocuColor12 studeras kan tydligt ses att Colotech+ givit den största färg-
rymden. Detta kanske är orsaken till varför Colotech+ anses ge en av de
bättre originallikheterna enligt den visuella bedömningen. Varför SYM-
BIO Picture laser matt också ger ett bra resultat kan däremot inte kny-
tas till dess färgrymd. 

Alla papperskvaliteter som användes vid tryckning på Xerox
DocuColor 12 innehöll optiska vitmedel, fast i varierande mängd.
Colotech+ innehöll mest optiska vitmedel och därefter kommer Colotech+
gloss coated, SYMBIO Picture laser gloss, SYMBIO Picture laser matt
och sist Colotech supergloss. Den varierande mängden vitmedel kanske
kan förklara varför vissa papperskvaliteter gav bättre originallikhet.  
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Figur 69. Figurerna visar färgrymden för olika papperskvaliteter tryckta på Xerox
DocuColor 12.
a) L*a*b* diagram b) Yxy diagram. 

Svart Colotech+
Röd Colotech+ gloss coated
Grön Colotech supergloss
Blå SYMBIO Picture laser matt
Ljusblå SYMBIO Picture laser gloss

a b



6.2.4.1. Colotech+
Colotech+ är en obestruken papperskvalitet från Xerox med jämn yta och
optiska vitmedel. Vid tryckning på Xerox DocuColor 12 erhöll bilderna
den bästa originallikheten på denna papperskvalitet. 

Den översta bilden i bilddokumentet (se figur 68 på sidan 42) ger bäst
originallikhet med målprofil men utan scannerprofil, då bilderna inscan-
nade med ICC-profil gav en för röd ton i hela bilden. SYMBIO Picture
laser matt erhöll den bästa originallikheten vid visuell bedömning av
denna bild. Den gula färgen var dock inte lik originalet. Röd och grön färg
var bättre med både mål och scannerprofil. 

Den andra bilden som användes vid den visuella bedömningen (bil-
bilden som kan ses längst ned i bilddokumentet i figur 68 på sida 42), gav
dock bäst resultat vid tryckning på Colotech+. Bildens originallikhet var
relativt god men taket, gräset och blommorna blev lite mattare efter
tryck.      

6.2.4.2. Colotech supergloss
Colotech Supergloss har fotopapperslik glansig yta på ena sidan och en
obestruken ytrå yta på andra sidan. Tryckning med och utan ICC-profi-
ler visade att de bilder tryckta med ICC-profiler erhöll de mest original-
lika resultatet. Vad gäller färger var skillnaden mellan återgivningen i
denna papperskvalitet och övriga papperskvaliteter inte speciellt mark-
ant. Färgerna var dock lite mörkare än de bilder tryckta på Colotech+.    

6.2.4.3. Colotech+ gloss coated
Colotech+ gloss coated är ganska lik Colotech supergloss. Skillnaden är
mer optiska vithetsmedel, mindre glans, bestrykning på båda sidor och
högre ytvikt. I övrigt ger denna papperskvalitet samma fenomen som
övriga papperskvaliteter vid tryckning på Xerox DocuColor12. Den röda
färgen och mörkheten är dock mest avvikande från originalbilden. En allt
för röd ton erhölls även i bilbilden som kan ses i figur 68 på sidan 42.  

6.2.4.4. SYMBIO Picture laser gloss
SYMBIO Picture laser gloss är en papperskvalitet med glansig och jämn
yta på båda sidor som har lägre ytvikt än Colotech+ gloss coated och
Colotech+ supergloss. Denna papperskvalitet gav liknande resultat som
Colotech+ supergloss (läs avsnitt 6.2.4.2.) 

6.2.5.5. SYMBIO Picture laser matt
SYMBIO Picture laser matt är en papperskvalitet med jämn och matt yta
som ger den mest originallika resultatet vad gäller den översta bilden i
bilddokumentet (se figur 68). Den ger den mest gulaktiga färgen i jämn-
förelse med de övriga papperskvaliteterna som har en rödaktig gul färg.

Vad gäller bilbilden längst ned i bilddokumentet (se figur 68 på sidan
42) erhåller SYMBIO Picture laser matt lite för färgstarka blommor
vilket inte originalbilden har.
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6.2.5. Agfa Chromapress 50i
För att studera resultatet av profiler skapade för Agfa Chromapress 50i
skedde inte den visuella bedömning som utfördes för bedöminng av pro-
filer skapade för Xerox DocuColor12 och Hp DeskJet 970 Cxi.
Utvärderingen skedde enskilt och inga personer tillfrågades på grund av
svårigheter att se skillnader och tidsbrist.

Denna utvärdering visade att bilderna tryckta med ICC-profil gav det
mest originallika resultatet. Vid jämförelse mellan perceptuell, absolut
och relativ kolorimetrisk färgmatchning visade resultatet att relativ kolo-
ritmetrisk färgmatchning med målprofil och scannerprofil gav bäst fär-
gåtergivning speciellt i gula färger. Röd färg blir dock bättre utan målpro-
fil och med scannerprofil. 

6.3. Färgrymder för olika enheter
För att undersöka resultatet av skillnaden mellan några av enheternas
färgrymder öppnades dessa ICC-profiler i ProfileEditor. I figur 70 kan
dessa skillnader ses visuellt. 

Vad som kan ses i diagrammen är att scannerprofilen klarar av att
återge störst färgrymd, därefter kommer bildskärmsprofilen och
papperskvaliteten Colotech+ vid tryckning på Xerox DocuColor 12.
Bildskärmsprofilen har dock en lite större färgrymd mot blå färg.
Målprofilerna för Xerox DocuColor 12 och Agfa Chromapress visar dock
på en större färgrymd än bildskärmsprofilen mot gul-orange, medan ICC-
profilen för Hp DeskJet 970 Cxi innehar den minsta färg-rymden. Av de
färgrymder för målprofiler som visas i diagrammet kan ses att Colotech+
ger den största färgrymden och därefter  kommer SYMBIO Picture laser
gloss, papperskvaliteten för Agfa Chromapress 50i och sist OCR papper
tryckt på Hp DeskJet 970 Cxi.   
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Figur 70. Figuren visar fär-
grymd för olika enheter i ett
L*a*b* diagram. 

Svart SYMBIO Picture laser
gloss, Xerox DC12
Röd Scannerprofil
Grön Bildskärmsprofil
Blå OCR Hp DeskJet 970 Cxi
Ljusblå Colotech+, Xerox DC12
Magenta Agfa Chromapress 50i



7. Diskussion
Färghantering är ett mycket intressant ämne som många talar om inom
den grafiska branschen. Personligen tycker jag att färghantering och
färgstyrning är komplicerat och outforskat. Många säger: “använd den
här profilen så blir resultatet bra” eller det är viktigt att kalibrera utrust-
ningen för att få ett stabilt system. Visst låter det bra, men i verklig-
heten fungerar det inte alltid så bra. 

Många säljare påstår att deras utrustning stödjer färghantering och att
deras utrustning klarar av avancerade kalibreringar. Det låter givetvis
mycket bra men är det till någon nytta då det inte fungerar eller då
användaren inte har en aning om vilka inställningar som är de rätta?

Jag har mycket svårt att tro att en hemanvändare lägger ut en massa
pengar på färgstyrningsutrustning som visserligen ger ett bättre resultat
men inte så bra. Jag personligen skulle inte lägga ut mer än två tusen om
jag inte arbetade inom grafisk bransch utan bara använde skrivaren för
eget bruk.

Detta examensarbete har varit mycket lärorikt och jag har råkat ut för
många och ibland olösliga problem. Det största problemet har berört
support. Alla talar om hur bra det är med färgstyrning men när det bör-
jar “hetta till lite” är det ingen som vet. 

Många säljare verkar inte vilja erkänna att deras utrustning och/eller
att de själva inte vet eller har kunskapen om de problem som kan uppstå.
Jag har under arbetets gång kontaktat ett flertal personer vad gäller
kalibrering av Xerox DocuColor 12 och hur färghanteringen i denna fun-
gerar. Jag har även kontaktat Hewlett Packards supportavdelning för att
ta reda på hur färghantering fungerar i Hp DeskJet 970 Cxi. Hewlett
Packards support visste tyvärr inget om ICC-profiler och tyckte att jag
var mycket kunnig då jag formulerade mitt problem. 

Efter cirka tre veckors väntan på lösning av kalibreringsproblemet med
Xerox DocuColor 12 kunde jag till sist få erkännandet att det inte gick att
kalibrera denna till ett optimalt resultat. En mycket vanlig sak är att
supportavdelningen försöker gå runt problemet och prata om något helt
annat. 

Tillverkaren av den tillhörande rippen är  EFI och kopiatorn av Xerox.
Xerox har dock köpt in rippen Fiery X12 från EFI. Vid samtal med EFI
menar de att något måste vara fel om punkförstoring är mer än tio pro-
cent, men enligt Xerox så är inte EFI grafiskt kunniga och dålig på färg.
Frågan är då, varför köper Xerox en rip av EFI när de inte är grafiskt
kunniga?

Som ni förstår har jag inte bara bemött ett problem och kliat mig i
huvudet en gång utan jag har ständigt haft motgångar och förspilld tid
under detta examensarbete. Ämnet färghantering skulle kunna studeras
hur länge som helst, men detta är trots allt bara ett examensarbete så
någonstans måste gränsen dras. Inom det område som jag utfört mitt
examensarbete finns mycket mer att utforska. Några förslag på fortsatt
arbete kan dock vara en grundligare genomgång av rippen Fiery X12. Vad
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är det till exempel som orsakar problemen, går de att lösa och vilka ins-
tällningar vid utskrift är egentligen de korrekta. Ett annat förslag är pro-
filering av inkjetskrivare som inte verkar stödja färghantering även fast
det sägs att den skall det. Kanske kan denna skrivare studeras på djupet
genom att reda ut varför resultatet blir så dåligt och hur detta kan lösas.
Kanske måste Hewlett Packard i USA kontaktas för att erhålla lösning-
en.

Då det idag finns få och/eller svårnådda personer som är kunniga inom
färghantering är det svårt att erhålla råd och hjälp. En stor del av mitt
examensarbete har därför skett genom egna lösningar och idéer. Detta
kan ha påverkat resultatet i negativ riktning då vissa saker kanske
tyvärr har utförts på ett felaktigt sätt.    
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8. Slutsats
För att erhålla en god färghantering och färgstyrning krävs att den
utrustning som skall användas är av god kvalitet och att denna erhåller
rätt arbetstemperatur innan användning. Det är även av stor vikt att
veta hur den aktuella utrustningen fungerar så att det blir lättare att för-
stå om problem skulle uppstå.

Även om en enhet stödjer färghantering betyder inte detta ett perfekt
resultat. Både Hp DeskJet 970 Cxi och Xerox DocuColor 12 stödjer färg-
hantering men ingen av dessa enheter ger ett optimalt resultat.
Originallikheten blev dock mycket bättre vid tryckning på Xerox
DocuColor 12 än vid utskrift på Hp DeskJet 970 Cxi. 

En slutsats vad gäller kalibrering är att en mer avancerad utrustning
och ett högre inköpspris innebär högre chans till bättre resultat. Någon
slutsats om vilken bildskärm eller vilken mätutrustning för bildskärm
som är bäst kan inte dras, men personligen tror jag att LaCIE
electron22blue tillsammans med mätinstrumentet Spectrolino kan ge ett
bättre resultat.    

Efter kalibrering av Xerox DocuColor 12 erhölls en mycket varierande
fulltonsdensitet, speciellt vid tryckning på obestrukna och ytråa pappers-
kvaliteter. Detta innebär att papperskvaliteter som ger mycket varieran-
de densitetsnivå inte kan profileras. På grund av detta profilerades
enbart de papperskvaliteter som gav en relativt stabil densitetsnivå. 

Xerox DocuColor 12 har placerat deras färgstyrning i rippen Fiery X12,
vilket skall innebära ett mer kontrollerat färgflöde. Resultatet visar dock
att hantering av egna ICC-profiler i rippen inte fungerar. Separering av
RGB-bilder i rippen ger matta bilder och dålig originallikhet, vilket gör
att separering istället måste ske i Photoshop. På grund av detta  behövs
egentligen ingen hantering av ICC-profiler i rippen. 

Hp DeskJet 970 Cxi gav ett mycket dåligt resultat vid profilering och
kalibrering på denna enhet var inte möjlig. Slutsatsen är att färgstyrning
och hantering av egna ICC-profiler inte fungerar på denna enhet.

Agfa Chromapress 50i är den enda av de tre utenheterna som klarar en
god kalibrering. Agfa Chromapress 50i och Xerox DocuColor 12 ger dock
ungefär lika god originallikhet vid tryckning med ICC-profil (förutsatt att
separering skett i Photoshop). Då den minsta färgrymden erhålls på pap-
perskvaliteter utskrivna på Hp DeskJet 970 Cxi förstärks slutsatsen om
att denna enhet är sämst för färghantering.

För hem- och kontorsanvändare bör det vara näst intill omöjligt att
erhålla en god färgstyrning på skrivare och bildskärmar då högkvalitativ
utrustning och kunskap är mycket viktigt för att lyckas erhålla goda resul-
tat. ICC-profiler är inte svårt att skapa, men det är tidskrävande och den
utrustning som krävs kommer troligtvis att bli alltför dyr. Personligen tror
jag att det blir svårt att erhålla bra resultat vid färgstryning för en heman-
vändare, då de troligtvis inte vill betala ett så högt pris som krävs för en
bra utrustning. I detta examensarbete har en dyr och avancerad utrust-
ning används men ändå har resultatet inte blivit optimalt.     
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Färglära 
De färger som vi människor kan se är uppbyggda av elektromagnetisk
strålning i olika våglängder. Den elektromagnetiska strålningen som
solen avger sträcker sig från radiovågor som har lång våglängd till gam-
mastrålning som har kort våglängd. Det är dock enbart de våglängder
mellan 380 nm och 780 nm som är synliga för det mänskliga ögat. Det
synliga ljusets våglängder ligger mellan infrarött ljus som har längre våg-
längd och ultraviolett ljus som har kortare våglängd. Rött ljus består av
elektromagnetisk strålning med långa våglängder medan blåviolett ljus
består av korta våglängder. Lika mängder av alla våglängder ger vitt ljus.

Då ljus (elektromagnetisk strålning) träffar ett objekt absorberas en del
ljus medan en del reflekteras. De våglängder som reflekteras kommer att

ge objektet dess färg. Ett rött äpple har enligt detta reson-
emang absorberat allt ljus som är kortare än 700 nm

(rött ljus) och reflekterat allt ljus som har längre
våglängd än 700 nm (se figur b). Ljus med våg-
längder över 700 nm upplevs av ögat som rött. 

Vitt ljus är som nämndes tidigare bestående av en blandning av alla för
ögat synliga färger. Beroende på hur mycket av varje färg som blandas
kommer ljusets nyans att variera. En ljuskällas färg anges i Kelvin(K).
Det är viktigt speciellt vid betraktning av bilder att belysningens färg-
temperatur är densamma, då resultatet annars kommer att variera. I den
grafiska branschen används en färgtemperatur på 5000 K, vilket är ett
svagt gulaktigt ljus som kan betraktas som dagsljus. Om lika mängd av
alla våglängder blandas kommer färgtemperaturen att bli 6000 K. Ett
blåaktigt ljus erhålls då färgtemperaturen närmar sig 10000 K medan en
varmt rödaktig stearinljusbelysning erhålls vid 2000 K.
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Figur a. Figuren visar det synliga ljuset 
i våglängder från 400 nm till 700 nm .
Det synliga ljuset sträcker sig dock från
380 till 780 nm. Bild: Adams II &
Weisberg, 2000, s.13

Figur c.  Färgtemperatur anges i grader
Kelvin (K) och sträcker sig från 2000 K
till 10000 K (vänster till höger). 
Bild: Agfa-Gevaert AB, 1997, s.4

Figur b. Blått och grönt ljus absorbe-
ras av äpplet medan rött ljus reflekte-
ras och ger äpplet dess färg.
Bild: Agfa-Gevaert AB, 1997, s.5



Ljus som träffar det mänskliga ögat, regleras av regnbågshinnan som
styr hur mycket ljus som skall passera igenom linsen. Linsen fokus-

erar sedan ljuset mot näthinnan som består av en mängd  nerver.
Näthinnan innehåller ljuskänsliga celler som kallas stavar

och tappar. Stavarna aktiveras i svagt ljus  medan tappar-
na fungerar i dagsljus och innehåller fotopigment som gör
varje tapp känslig för ett visst intervall av våglängder. Då
en tapp träffas av ljus med en viss våglängd kommer
denna att skicka en nervinpuls till hjärnan via optiska

nerven. Hjärnan bearbetar sedan signalerna från tapparna
och bygger på så sätt upp en färgbild. Ljuskälla och reflek-

tionsförmåga hos objekt samt biologiska och fysio-logiska fakto-
rer är avgörande för hur färg upplevs.

Det finns två olika typer av färgblandningar, antingen additiv (figur e)
eller subtraktiv (figur f). Additiv färgblandning bygger på att rött, grönt
och blått ljus blandas så att vitt ljus erhålls. Subtraktiv färgblandning
går ut på att blanda pigment av cyan, magenta och gul för att därigenom
erhålla en svart tryckfärg. Additiv färgblandning som används i bild-
skärmar, innebär att ljus adderas och subtraktiv färgblandning som
används vid tryck, innebär att ljus subtraheras. 

Modeller för att beskriva färg är bland annat RGB, CMY och HSV(Hue,
Saturation och Value). Nyansen bestäms av våglängden, mättnaden
bestäms av hur klar eller ren färgen är och värde eller ljushet anger hur
mörk eller ljus färgen är. Ljusheten är också styrkan eller amplituden på
det ljus som stimulerar tapparna i näthinnan. Amplituden ökar med
starkare ljus. HSV benämns även HSL (hue, saturation, lightness) och
HVC (hue, value, chroma).  RGB-modellen används vid visning av färg på
bildskärm och CMY-modellen används vid färgtryckning. CIE yxY och
CIE L*a*b* är två färgmodeller som är helt enhetsoberoende. 
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Figur d. Ögat i genomskärning.
Bild: Medocular ögonkliniker

Figur e. Additiv färgblandning innebär
att ljus adderas. Då rött, blått och grönt
ljus blandas bildas vitt ljus. Additiv färg-
blandning används i bildskärmar. 
Bild: Adams II & Weisberg, 2000, s.15

Figur f. Subtraktiv färgblandning innebär
att ljus subtraheras. Då tryckfärgerna cyan,
magenta och gul blandas bildas svart.
Bild: Adams II & Weisberg, 2000, s.16



CIE Standard Observer
För att kunna definera färg upprättade år 1931 en kommitté vid namn
CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) värden för det genom-
snittsliga mänskliga ögats förmåga att skilja mellan ljus av olika våg-
längd. Denna modell kallas för Standardobservatör. Standardobservatören
består av tre komponenter: känslighet för rött(x), grönt(y) och blått(z). 

CIE 1931 Standardobservatör använder en betrakningsvinkel på 2°,
vilket motsvarar det mest färgkänsliga området i ögat. Det mest färg-
känsliga området ligger vid gula fläcken där syncellerna ligger som tätast
(se figur d från föregående sida). År 1964 började även en betrakt-
ningsvinkel på 10° att användas. De spektrala energifördelningskurvor-
na för CIE 1931 och 1964 Standardobservatör kan ses i figur g.

För att definera olika färger utifrån Standardobservatören måste färg-
värden beräknas. De färgvärden som beräknas är CIE XYZ tristimu-
lisvärden, som är mängden av tre primärfärger. Tristimulusvärdet X mot-
svarar röd färg, Y representerar grön och Z står för blå färg. Värdet Y
representerar dock inte enbart grönt utan även luminans eller ljushet. 
Tristimulusvärden beräknas genom att multiplicera, för varje våglängds
intervall som används, den spektrala energifördelningen av
ljuskällan(P), den spektrala känslighten av Standardobservatören (x,y
eller z) samt den spektrala reflektansen av uppmätt prov(R). Enligt
formel 1 beräknas tristimulusvärdena (Adams II & Weisberg, 2000, s.44).

Formel 1
X = k ∑ PRx
Y = k ∑ PRy
Z = k ∑ PRz

k = konstant som är en funktion av energifördelningen, P = spektral energifördelning av ljuskälla

R = spektral reflektans, x,y.z = Standardobservatör funktioner

CIE XYZ-värden används till färghanteringssystem och för att skapa
ICC-profiler, men är svåranvänd vid specificering av färger för kvalitets-
kontroll samt för att se skillnader vid färgmätningar. Genom att istället
beräkna CIE xyz kromaticitets värden blir det enklare att grafiskt rita de
koloritmetriska värdena i en tredimisionell färgrymd känd som CIE kro-
maticitetsdiagram eller hästsko. För att normalisera tristimulusvärdena
X,Y och Z beräknas kromaticitetsvärdena x,y,z genom att dividera varje
tristimulus värde var för sig med summan av XYZ. Se formel 2 (Adams II
& Weisberg, 2000, s.45).

Formel 2
x=X/(X+Y+Z)
y=Y/(X+Y+Z)
z=Z/(X+Y+Z)
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Figur g. CIE 1931 Standardobservatör
(heldragen linje) och CIE 1964
Standardobservatör (streckad linje). 
Bild: Adams II & Weisberg, 2000, s.44



CIE yxY
Färgrymdsdiagrammet CIE yxY är baserad på beräknade x,y,z kroma-
citetsvärden. I diagrammet plottas x på den horisontella axeln och y på
den vertikala axeln. Tristimulisvärdet  Y, som används för den tredje
axeln är ett mått på luminansen. CIE xyY-diagrammet kan ses som mini-
atyrbild i figur h.

En begränsning med detta diagram är att den inte tillåter en procen-
tuellt likformig färgrymd. Avståndet mellan två eller flera färger i xyY-
rymden stämmer inte nödvändigtvis överens med färgernas visuella lik-
het eller skillnad. 

CIE L*a*b*
CIE L*a*b* är en färgrymdsmodell som utvecklades för att lösa CIE xyY-
diagrammets begränsning. CIE L*a*b* är en tredimisionell modell (se
figur i och j) som räknas fram genom CIE tristimulus värdena XYZ. 

Förkortningen L* står för luminans, a* står för en röd-grön axel och b*
står för en blå-gul axel. Formlerna för att beräkna L*, a* och b* är utfor-
made för att erhålla en procentuell likformig färgrymd som stämmer
överens med den visuella färgupplevelsen. Avståndet mellan olika färger
stämmer bättre överens i CIE L*a*b* än i CIE xyY. Formler för beräk-
ning av L*a*b* kan ses i nedanstående formel 3 (Adams II & Weisberg,
2000, s.47).

Formel 3
L* = 116(Y/Yn)1/3 - 16

a* = 500 [(X/Xn)1/3 - (Y/Yn)1/3]
b* = 200 [(Y/Yn)1/3 - (Z/Zn)1/3]

X,Y, Z = tristimulusvärden motsvarande röd, grön och blå

Xn, Yn, Zn = tristimulusvärden av referensvitt

CIE L*a*b* används ofta vid jämförelse mellan tryckta färger och
original. För att bestämma avståndet mellan olika färger beräknas ∆E.
Denna beräkning kan ses i nedanstående formel 4 (Adams II &
Weisberg, 2000, s.48).

Formel 4 
∆E = √((L2*-L1* )2 +(a2*-a1*)2 +(b2*-b1*)2)
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Figur h. CIE yxY-diagram
Bild: Adams II & Weisberg, 2000, s.46

Figur j. CIE L*a*b*-diagram
Bild: Adams II & Weisberg, 2000, s.46

Figur i. CIE L*a*b*-diagram
Bild: Agfa-Gevaert, 1997, s.9


