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II

IZVLEČEK

Tema diplomske naloge je s področij tipografije ter tiska, kjer smo pozornost posvetili
predvsem čitljivosti dveh eko pisav (ecofont vera sans in ryman eco) in običajne oz.
navadne pisave (times new roman), ki je služila za primerjavo. Namen raziskave je
bil ugotoviti, kakšna je čitljivost eko pisav v tiskovinah v primerjavi z navadnimi
pisavami in primerjati njihove lastnosti na odtisih. Za namen raziskave smo uredili
šest različnih besedil, pri katerih smo upoštevali dolžino besedila, število znakov na
vrstico in število vrstic. Vsakemu besedilu smo določili eno izmed treh pisav in
velikost pisave. Pisave so bile velikosti 8 in 10 tipografskih enot. Besedila smo
natisnili s pomočjo dveh različnih tehnik tiska; kapljičnega tiska in elektrofotografije.
Natisnili smo jih na tri različne vrste papirja, mat premazanega, sijajno premazanega
in na pisarniški papir. Med izvajanjem meritev smo za kontrolirane pogoje merjenja
čitljivosti izmerili tudi svetlobo v prostoru s spektrofotometrom. Čitljivost tiskanega
besedila smo preizkušali tako, da smo primerjali in analizirali čas branja besedil ter
udeležencem testiranja postavili eno vprašanje zaprtega tipa, ki se je navezovalo na
posamezno besedilo. Na odtisih smo izmerili optično gostoto, rastrsko tonsko
vrednost, tipografsko tonsko vrednost in neenakomernost odtisov. Na koncu smo
rezultate meritev tudi medsebojno primerjali.

Ključne besede: tipografija, čitljivost, eko pisave, tisk, tipografska tonska vrednost,
optična gostota.

III

ABSTACT

Thesis of this diploma is from the fields of typography and print, where we focused
our attention mostly on the legibility of two eco fonts (Ecofont Vera Sans in Ryman
Eco) in comparison with a conventional, non-eco font (Times New Roman). The
purpose of the study was to determine eco font legibility in the print media compared
with conventional fonts and to compare their print properties on paper. For the
purpose of this research six different texts were arranged. We have taken into
account the length of the text, number of characters per line and the number of lines.
For each text we set one of three fonts and font size. Fonts were 8 and 10 points.
The texts were printed using two different techniques of printing, ink jet or
electrophotography. We printed them on three different types of paper, mat coated,
gloss coated and office paper. During the implementation of measurements we
controlled measurement conditions for measuring legibility, we measured the ambient
light in the room with a spectrophotometer. Legibility of printed text was tested so that
we compared and analyzed the time of reading of the trial, and set up a question
based on a yes or no question. On the prints we measured optical density of prints
raster tonal value, typographic tonal value and mottlig. We compared the results with
each other.

Key words: typography, legibility, eco fonts, print, typographic tone value, optical
density
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UVOD

Ko izbiramo primerno pisavo za svoje besedilo, večinoma izbiramo glede na obliko
pisave, ki nam je najbolj všeč. Pisave so med seboj seveda različne; nekatere imajo
bolj odebeljene poteze, druge imajo tanjše, nekatere imajo serife, druge ne. Vse
lastnostni pisave vplivajo na porabo barve ali tonerja v tiskalniku, pa tudi na čitljivost.
Torej že s samo izbiro pisave in njenih raznolikih različic lahko vplivamo na porabo
papirja in tonerja ter na čitljivost.
Z veliko količino tiskanih medijev se povečuje tudi velika poraba tonerjev. Z željo po
prihranku denarja in zmanjšanju odpadkov, ki nastanejo pri izdelavi kartuš in
tonerjev, se v zadnjem času povečuje ozaveščanje o eko pisavah, njihovem
izdelovanju ter njihovi dejanski uporabi.
Namen eko pisav je torej zmanjšanje porabe tonerja. Te pisave imajo v sami potezi
črkovne podobe odvzete posamezne dele v notranjosti črke, ki se ob tiskanju
zapolnijo zaradi razlivanja nizko viskozne barve pri kapljičnem tisku in raztrosa
prašnih delcev pigmenta pri elektrofotografiji.
Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti uporabnost eko pisav; preveriti njihovo
čitljivost in lastnosti odtisov v primerjavi z običajnimi oz. navadnimi pisavami. Z
našimi ugotovitvami smo želeli prispevali k boljšemu razvoju eko pisav.
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2

2.1

TEORETIČNI DEL

BRANJE

Kako beremo, kako naši možgani prepoznajo določeno črko ali besedo v delčku
sekunde in kako ta signal potuje od očesa do možganov, je bilo veliko časa
neznanka. Konec 19. stoletja pa je francoski očesni zdravnik in inženir Louis Émil
Javal prvi razvil metodo, pri kateri je sledil očesnim premikom med branjem. Ugotovil
je, da ne beremo posameznih črkovnih znakov posebej, ampak v krajših premikih.
Branje besedila ni zvezno, oko se na določenih mestih ustavlja in tvori fiksacije oz.
zaustavitve (slika 1). Ko oko prepozna skupino črk, ki ni nujno da tvorijo eno besedo,
skoči na naslednjo skupino črk. Možgani medtem ne dobivajo samo signala in
informacij z oči, ampak tudi iščejo pomen prebranih črkovnih podob oziroma besed.
(1)

Slika 1: Ilustriran prikaz očesnih premikov med branjem

Da je branje mogoče, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (po Lindi Reynolds) (2):

– Dovolj velika vidnost besedila, robovi črk morajo biti ostri in jasni, črke morajo
biti primernih bralnih velikosti. Vidnost besedila je sorazmerna z bralčevo
kakovostjo vida.
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– Prepoznavnost in nezamenljivost črk, ki tvorijo besedilo. Ta je odvisna od
bralčeve sposobnosti identificiranja črk in prepoznavnosti oblike črkovnega
sloga.
– Besedilo mora biti splošno vsebinsko razumljivo. Razumljivost je odvisna tudi
od bralčeve splošne razgledanosti in besednega zaklada.

V 20. stoletju je bilo več raziskav o branju in percepciji besedila. Povzeli smo
najpomembnejše ugotovitve, ki veljajo še danes.

– Odrasli preberemo od 250 do 300 besed v minuti.
– Od tega, kako tipografski elementi vplivajo na zaznavanje in čitljivost, je
odvisen psihološki proces branja posameznika.
– Zaznava tiskanega besedila se zgodi ob kratkih zaustavitvah med premikom
oči.
– Razlog za vračanje na začetek besedila ali vrstice je napačna zaznava
posameznika pri branju besedila. Pri pisavi, ki je slabše čitljiva, se večkrat
vračamo na začetek vrstice ali besedila. Odvisno je tudi, kakšne vrste besedilo
prebiramo. Če je besedilo zahtevno, vsebuje neznane, tuje besede ali
matematične formule. Tudi branje samo besedila, napisanega v majuskulah,
upočasnjuje branje in čitljivost.
– Pri branju dobimo največ informacij o črki ali besedi iz zgornjega dela črk
oziroma besede. Zgornji del črk vsebuje več informacij o pomenu kot spodnji
del (slika 2).

film
film
Slika 2: Zgornji in spodnji del črk pisave helvetica
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– Pri razdalji od 30 do 35 centimetrov je branje najbolj optimalno in jasno. Pri tej
razdalji oko zajame od 15 do 20 črk. (2)

2.2

ČITLJIVOST

Črkovne podobe so se razvijale skozi čas in dobivale podobe, ki jih uporabljamo
danes. Primarni namen črk je njihova prepoznavnost in nezamenjivost med ostalimi
črkami v abecedi, da jih lahko nemoteno in brez težav zaznamo, preberemo.
Pri oblikovanju črk mora konstrukcija črke ostati enaka, nezamenljiva. (3)
Črke se morajo razlikovati ena od druge, vendar morajo skupaj delovati enotno,
drugače lahko hitro zamenjamo podobne črke zaradi njihove oblike ali neprimernega
praznega prostora med njimi (slika 3). (4)

Slika 3: Slabo razlikovanje črkovnih znakov pri veliki razdalji branja pisave futura

Čitljivost je odvisna od (3):
– kontrasta črk,
– enostavnosti oblike,
– razmerij delov črke,
– prostora med črkami,
– razmika,
– namena uporabe,
– vrste papirja oz. ozadja.
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2.2.1 METODE MERJENJA ČITLJIVOSTI
Pri merjenju čitljivosti rezultati iste raziskave ne zagotavljajo vedno enakih rezultatov
in zaključkov. Na rezultate lahko vpliva več stvari. Vpliva lahko posameznikovo
počutje, utrujenost, nezainteresiranost v raziskavi ipd. Vplivajo lahko tud zunanji
vplivi, neprimerna sobna temperatura, hrup med branjem, prevelika oddaljenost od
besedila ipd. (5)

Za preverjanje vidnosti in čitljivosti se uporabljajo različne metode. Za potrebe naše
raziskave smo uporabili metodo stopnje dela. (2) Postopek stopnje dela vključuje
merjenje hitrosti časa pri glasnem ali tihem branju ter pri hitrem preletu zveznega,
neprekinjenega besedila. Preverja se tudi nivo razumevanja besedila; brez tega
podatka so meritve časa brez vrednosti, saj le tako lahko preverimo, ali je bralec
besedilo prebral ter se seznanil z njegovo vsebino. Razumevanje besedila se
preverja z vprašanji zaprtega in odprtega tipa. Postopek stopnje dela velja za najbolj
zanesljivega pri merjenju čitljivosti. (2)

2.2.2 ČITLJIVOST PISAV S SERIFI IN LINEARNIH PISAV
Veliko mnenj strokovnjakov na področju tipografije se razlikuje v tem, katere pisave
so bolj primerne za branje, pisave s serifi ali linearne pisave. Mnenja večine
strokovnjakov in oblikovalcev so, da je izbira pisav s serifi primerna za tiskovine,
linearnih pisav pa za besedila na zaslonih. (6)
Ker tiskamo z večjo ločljivostjo, so detajli serifov vidnejši in jih je lažje upodobiti kot
pa bi bili vidni na zaslonih, ki imajo manjšo ločljivost. Pri pisavah s serifi so na
zaključkih potez serifi, ki zaključijo potezo in pomagajo definirati obliko črke,
nasprotno kot pri linearnih pisavah, pri katerih ascendri in descendri črk delujejo
neskončno in se „ne končajo“. Horizontalni zaključki serifov pomagajo očesu pri
branju ostati v liniji in slediti vrstici (slika 4). (7)
Da pisave s serifi povezujejo črke in besede med seboj ter tako pripomorejo k
hitrejšemu in lažjemu branju, ne drži, saj vemo, da naše branje ni zvezno, ampak
poteka v fiksacijah. Izbira pisave s serifi se priporoča za daljše dele besedila,
linearne pisave pa za krajše dele, kot so naslovi. (6)
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Slika 4: Ilustriran prikaz serifnih in linearnih zaključkov

Raziskave (7) so pokazale majhne razlike v čitljivosti med pisavami s serifi in
linearnimi pisavami, zato je najboljše, da pisavo izberemo in uporabimo tako, da bo
primerna vsebini in načinu upodobitve ter da bo bralec nemoteno bral besedilo.

2.3

EKO TIPOGRAFIJA IN NJENA UPORABA

2.3.1 ZMANJŠEVANJE PORABE PAPIRJA IN ČRNILA
Že od začetka uporabe črkovnih znakov je bilo zaželeno, da se na eno stran medija
postavi čim več znakov, čim več informacij. Tako zaradi cene, kot tudi zaradi velikosti
in praktičnosti samega izdelka. Pierre Haultin je med letoma 1557 in 1559 kot prvi
preizkušal s povečanjem višine srednjega črkovnega pasu. Ta sprememba je
pokazala, da se tako izboljša čitljivost, ki se ohrani tudi pri manjših velikostih.
Skrajša se tudi dolžina ascendrov in descendrov. Zaradi krajših descendrov so lahko
vrstice besedila bližje in tako omogočajo več znakov na stran, vendar je zaradi tega
čitljivost slabša. V 20. stoletju so to tehniko uporabljali pri tisku časopisov. Preučevali
so tudi čitljivost zoženih in svetlejših različic pisave. (8)

2.3.2 PRILJUBLJENOST PRVE EKO PISAVE
Na prvi pogled se je ideja o ohranitvi okolja in zmanjšanju stroškov posameznika s
pomočjo eko pisav izkazala za dobro sprejeto in inovativno. Mnenja tipografov o prvi
prosto dostopni eko pisavi (ecofont vera sans) oziroma programu Ecofont pa so
drugačna. Simon Garfield v svoji knjigi (9) piše, da pisava izgleda, kakor da so jo
napadli molji, in da ji luknje v notranjosti črke odvzamejo težo in lepoto. Omenja tudi
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študijo univerze v Wisconsinu, kjer so dokazali, da pisava ecofont vera sans porabi
več črnila, kakor če bi tiskali besedilo v pisavi svetlejše različice.

2.3.3 ANALIZA IN PRIMERJAVA EKO PISAV
Analiza (10) dveh eko pisav (ecofont vera sans in ryman eco) ter pogosto
uporabljene običajne oz. navadne pisave (times new roman) je pokazala, da so
največje razlike v višini srednjega črkovnega pasu med pisavama ecofont vera sans
in times new roman. Ecofont vera sans ima za 22 % višji srednji črkovni pas kot
times new roman, ki je pisava z najmanjšim srednjim črkovnim pasom. Pri višini
ascendra in descendra se med pisavami ne pojavljajo večja odstopanja. Med
pisavama ecofont vera sans in times new roman je velika razlika pri širini črkovne
podobe, kar je pričakovano glede na višino njunega srednjega črkovnega pasu.
Ecofont vera sans ima črkovne podobe za 33 % širše od times new roman. Pisavi
ryman eco in times new roman sta pisavi s serifi in imata podebelitve v svojih
potezah. Ryman eco ima oglate serife, times new roman pa oble. Pisava ecofont
vera sans je linearna pisava z minimalnimi podebelitvami potez. Osnovna poteza je
najmočnejša pri pisavi ryman eco, najmanjša pa pri pisavi times new roman. Pisava
ecofont vera sans ima skoraj trikrat večji prazen prostor med črkami kot times new
roman. Največje razlike v lastnostih pisav (srednjih črkovnih pasov, širin črkovnih
podob, osnovnih potez in praznih prostorov med črkami) so med pisavama s serifi in
linearno pisavo. (10)

2.4

DIGITALNE TEHNIKE TISKA

2.4.1 KAPLJIČNI TISK
Mikroskopsko majhne kapljice črnila se na papirju neposredno upodobijo s pomočjo
digitalnih podatkov. Upodobitev je mogoča s prekinjenim ali neprekinjenim tokom
kapljic. (11)
Prednost kapljičnega tiska so boljši prehodi med barvami kot pri elektrofotografiji, to
izkoriščamo predvsem pri tisku fotografij. Tehnika kapljičnega tiska nam omogoča
tisk na več različnih vrstah papirja, od sijajno premazanega papirja do takega z bolj
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hrapavo površino. Kartuše so cenejše kot tonerji, ki jih uporabljamo pri
elektrofotografiji, vendar tiskarska barva oziroma črnilo navadno na odtisu hitreje
zbledi, še posebej če so črnila na osnovi barvil. Hitrost tiska je pri kapljičnem tisku
nižja kot pri elektrofotografiji, vendar se kapljični tisk s pomočjo nano tehnologije hitro
razvija in postaja vedno bolj kakovosten ter v posameznih primerih presega
elektrofotografijo. (12)

2.4.2 ELEKTROFOTOGRAFIJA
Elektrofotografija temelji na elektrostatično nabitih delcih tonerja, ki se upodobijo na
nosilcih in tvorijo latentno sliko iz analognih ali digitalnih originalov. (11)
Prednost elektrofotografije je njena hitrost, še posebno pri večjih nakladah.
Upodobitev je pri tej tehniki boljša, v primerjavi z dosedanjimi kapljičnimi tiskalniki v
uporabi. To se pokaže predvsem v ostrih, čistih črnih linijah pri črkah. Cena
elektrofotografskega tiskalnika in tonerja je višja kot cena kartuše in kapljičnega
tiskalnika, vendar z enim tonerjem lahko natisnemo več strani kot z eno kartušo.
Zaradi same tehnike tiska mora papir za elektrofotografijo prenesti visoke
temperature. Pri tehniki elektrofotografije smo omejeni tudi na format papirja. Največji
format, ki ga lahko s to tehniko natisnemo, je format B2. (12)

2.5

SLIKOVNA ANALIZA ODTISOV

2.5.1 OPTIČNA GOSTOTA
Optična gostota je zmožnost snovi, da delež vpadle svetlobe absorbira. Koliko
svetlobe bo neka snov absorbirala, pa je odvisno od debeline nanosa tiskarske
barve. Optično gostoto merimo na merskem klinu z denzitomatrom na beli podlagi.
Označimo jo s črko „D“. (13)
Vrednosti optične gostote segajo od 0 do 3. Vrednost 3 pomeni popolno absorpcijo.
Meritve vzorca, obarvanega s samo črno barvo, izvedemo brez uporabe filtrov oz. z
optičnim filtrom.
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Optična gostota je izražena kot logaritem opacitete:

𝐷 = 𝑙𝑜𝑔𝑂;     𝑂 = 1/𝑇	
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D – optična gostota
O – opaciteta
T – faktor transmisije (izračunan iz razmerja med prepuščeno in vpadno svetlobo)

2.5.2 RASTRSKA TONSKA VREDNOST
Rastrska tonska vrednost pove, v kakšnem odstotku je merjen del tiskovnega
materiala pokrit z rastrsko piko. Označuje se jo s črko „A“. (13) Prirast rastrske pike
odtisa primerjamo z digitalno rastrsko piko na tiskovni formi in ga označujemo kot
ΔA. (14)
Rastrsko tonsko vrednost lahko izmerimo neposredno z denzitometrom ali pa jo na
podlagi meritev optične gostote izračunamo po Murray-Daviesovi formuli:

𝐴=

!!!"!!"
!!!"!!"

  𝑥  100

(2)

A – rastrska tonska vrednost (%)
Da – optična gostota rastrskega polja
Ds – optična gostota polnega polja

Vrednost 0 % pomeni nepokritost tiskovnega materiala, vrednost 100 % pa popolno
pokritost tiskovnega materiala z rastrskimi piki natisnjene barve.
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2.5.3 TIPOGRAFSKA TONSKA VREDNOST
Tipografska tonska vrednost, TTV, je pokritost tipografskih elementov s tiskarsko
barvo na tiskovnem materialu. Izražena je kot relativna vrednost barve na
kvadratnem centimetru. (14)

𝑇𝑇𝑉 = (𝑥 𝑦) 𝑥  100

(3)

x – pokritost površine vzorca s tipografskimi elementi
𝑦 – površina vzorca

2.5.4 NEENAKOMERNOSTI ODTISOV
Tiskovno neenakomernost zaznamo kot svetlejše in temnejše madeže na odtisu,
Ponavadi v velikosti razdalje od 2 do 8 mm. Vzroki so najpogosteje napake v strukturi
papirja ali v njegovem premazu in neustreznem postopku sušenja. Neenakomernost
odtisa lahko ovrednotimo na več različnih načinov, najpogosteje pa kar na osnovi
histograma slike zajetega odtisa. Histogram nam poda navadno informacije o
sivinskih ali tonskih vrednostih slikovnih točk. Pri 8-bitnih slikah je možnih 256
vrednosti slikovnih točk. (15)
Vrednost abscise od 0 do 255 nam prikazuje sivine. Vrednost 0 označuje črno barvo,
255 pa belo barvo slikovnih točk. Ordinatna os histograma nam poda število oziroma
frekvenco slikovnih točk enake intenzitete oz. sivine. (16)

Formula za izračun indeksa neenakomernost (NU) je izražena kot razlika povprečnih
vrednosti pod in nad mediano:

𝑁𝑈 = 𝑥! − 𝑥!

(4)

𝑥! – povprečna vrednost pod mediano
𝑥! – povprečna vrednost nad mediano
10

Pogosto se za ovrednotenje neenakomernosti odtisa uporabi variacijski koeficient, ki
ga podaja naslednja formula:

𝐶𝑉 =

!
!

𝑥  100

(5)

CV – koeficient variacije (%)

𝜎 – standardni odklon
𝑥 – povprečna sivinska vrednost
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3
3.1

EKSPERIMENTALNI DEL
ANALIZIRANE PISAVE

ECOFONT VERA SANS
Pisava ecofont vera sans (slika 5) je bila prva eko pisava, izdelana leta 2009 v
podjetju Spranq. Izdelana je tako, da ima vsaka črka v svoji notranjost luknje, v
katere se po tisku razlije barva z namenom prihranka barve. Proizvajalci trdijo, da
porabi do 20 % manj črnila kot navadne pisave. Zasnovana je bila po pisavi vera
sans. Pisava je linearna in prosto dostopna na svetovnem spletu. Pisava ecofont

Tipografija

vera sans je del plačljivega programa Ecofont, ki pisavam v notranjost črke naredi
luknje, v katere se pri tiskanju razlije črnilo. (17)

Tipografija
Slika 5: Primer pisave ecofont vera sans

Tipografija

RYMAN ECO

Pisava ryman eco je eko pisava s serifi (slika 6). Izdelana je bila marca 2014 v
podjetju Monotype. Njena značilnost je, da ima v notranjosti črk prazne prostore, ki jih
med tiskanjem zapolni tiskarska barva. Proizvajalci trdijo, da porabi 33 % manj črnila
kot druge, običajne oz. navadne pisave. Pisava je prosto dostopna na svetovnem
spletu. (18)

Tipografija
Slika 6: Primer pisave ryman eco

Tipografija
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TIMES NEW ROMAN

Tipografija

V primerjalno analizo smo dodali tudi široko uporabljeno običajno oz. navadno (ne
eko) pisavo times new roman. To je pisava s serifi (slika 7), ki je bila narejena za
uporabo v časopisnem tisku leta 1931. Od takrat se je to pisavo zelo veliko

Tipografija

uporabljalo. (19) Ker je veliko tiskovin z njo že natisnjenih, smo se jo tudi odločili
uporabiti.

Tipografija
Slika 7: Primer pisave times new roman

3.2

TISKALNIKA

CANON IP 8400PG
Uporabili smo kapljični tiskalnik Canon IP 8400PG (Canon, Japonska). Tiskalnik tiska
z barvami na vodni osnovi. Povezan je s programsko opremo RIP Wasatch.
Prednastavljenih nastavitev RIP-a1 nismo spreminjali.

CANON C1+
Tiskali smo s tiskalnikom na osnovi elektrofotografije Canon C1+ (Canon, Japonska).
Tiskalnik za reprodukcijo originalov uporablja suhi toner. Povezan je z Efi RIPsistemom. Tudi tukaj nismo spreminjali prednastavljenih nastavitev RIP-a.

1

	
  Nastavitve	
  RIP-‐a	
  nismo	
  spreminjali,	
  saj	
  smo	
  se	
  želeli	
  pribljižati	
  vrsti	
  odtisa,	
  ki	
  bi	
  ga	
  natisnili	
  z	
  domačim	
  
	
  tiskalnikom,	
  brez	
  nastavitev	
  RIP-‐a.	
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3.3

VRSTE PAPIRJA

Uporabili smo tri različne vrste papirja:
– EMBLEM Coated Paper, 140 g/m2 (v nadaljevanju „mat premazani papir“),
– Papergraphics Micro-porous Satin Photo, 195 g/m2 (v nadaljevanju „sijajno
premazan papir“),
– pisarniški papir 120 g/m2 (brez premaza).

Na mat premazan papir in sijajno premazan papir smo tiskali na kapljičnem
tiskalniku, na pisarniški papir pa s tehniko elektrofotografije. Tako smo na koncu imeli
tri različne odtise glede na vrsto papirja, na podlagi katerih smo kasneje tudi formirali
testne skupine.

3.4

PROGRAMI IN MERILNE NAPRAVE

ARGYLL
Argyll je odprtokodni program brez grafičnega vmesnika, ki uporabnikom omogoča
izdelavo ICC-profilov za skenerje, tiskalnike, zaslone in na podlagi standardnih
kolorimetričnih vrednosti XYZ-izračun še nekaterih parametrov. Do programa
vstopamo preko ukazne vrstice. (20)

IMAGEJ
ImageJ je prosto dostopen program za analizo digitalnih slik. V njem lahko
analiziramo 8-, 17-, 32-bitne sivinske ali barve RGB-slike. (15)

SPEKTROFOTOMETER
Spekrofotometer je optična naprava, ki meri jakost in intenziteto odbite ali emitirane
svetlobe. Za določanje reflekcijskih vrednosti v vidnem delu spektra (380 do 780 nm)
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meri razliko med vpadlo in odbito svetlobo. Za potrebe naših meritev smo uporabili
spektrofotometer X-rite EyeOne (i1) (X-rite, Nemčija). (21)
Merili smo stopnjo emisije. Emisija je pojav, pri katerem snov odda del energije v
obliki sevanja.

DENZITOMETER
Merili smo z denzitometrom D19C X-Rite, GregtagMacbeth SpectroEye (X-rite (prej
GregtagMacbeth), Nemčija). (13)

3.5

PRIPRAVA BESEDIL IN TISKANJE

Čitljivost besedil smo preverjali z metodo stopnje dela, torej s tihim branjem besedila
in z odgovarjanjem na zaprt tip vprašanj, ki so se navezovala na posamezno
besedilo. Za preverjanje čitljivosti smo v šestih besedilih vpeljali tri spremenljivke:

– pisava,
– velikost pisave in
– vsebina besedila.

Uporabili smo tri različne pisave. Dve med njimi sta eko pisavi, tj. ryman eco (RE) in
ecofont vera sans (EVS), ena pa je običajna oz. navadna pisava − times new roman
(TNR), ki je najpogosteje uporabljena za tisk daljših besedil in je služila za primerjavo
med eko in navadnimi pisavami. Vsaka pisava je bila natisnjena v dveh velikostih, 8
in 10 t. e.
Vsako besedilo je imelo svojo tematiko, ki je bila poljudna in pri vseh besedilih na
istem težavnostnem nivoju. Besedila so poravnana na levo naslonilo, nad njimi pa je
številka posameznega besedila. Imajo od 10 do 13 vrstic, v vsaki vrstici je od 50 do
60 znakov. Zaradi večje preglednosti smo podali preglednico z lastnostmi
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posameznih besedil, označenih od 1 do 6 (preglednica 1). Izbrana besedila so bila iz
revije National Geographic. Primeri oblikovanih besedil so v prilogi A.

Preglednica 1: Lastnosti posameznih vzorcev besedil

Besedilo

1

2

3

4

5

6

Pisava

RE

RE

TNR

TNR

EVS

EVS

Velikost (t. e.)

10

8

10

8

10

8

Tiskovno formo z vsemi besedili smo pripravili na A3-format, na njo smo dodali še
merski klin z 0- do 100-odstotnim nanosom črne barve, geometrijski vzorec za
vizualno oceno ter 50-odstotno sivinsko polje in oznake za porezavo. Odtiskovanje
celotne tiskovne forme je bilo sivinsko, samo z uporabo črne (K) barve s
prednastavljenimi nastavitvami na RIP-u, in sicer tako na kapljičnem tiskalniku kot na
elektrofotografiji. S tiskanjem samo črne barve smo dosegli največji kontrast med
ozadjem (bel papir) in besedilom. Tiskovno formo smo večkrat odtisnili na vse tri
vrste papirja. Po končanem tiskanju smo vse odtise z ročnim rezalnikom razrezali na
velikosti posameznih besedil. Primer odtisov v pomanjšanem formatu A4 je v prilogi
C.

3.6

PRIPRAVA NA TESTIRANJE IN TESTIRANJE

Pripravili smo vprašalnike z vprašanjem zaprtega tipa, ki se je navezovalo na vsako
besedilo posebej. Na šestih vprašalnikih je udeleženec testiranja odgovoril na
vprašanje ter zapisal svoj čas branja besedila v sekundah. Listi so bili natisnjeni na
format A5. Hkrati je udeleženec testiranja obkrožil spol in zapisal svojo starost.
Vprašalniki so v prilogi B.

Vsakemu udeležencu testiranja smo pripravili kuverto A5, v kateri je bilo šest besedil
in šest vprašalnikov ter list za beleženje spola in starosti. Vrstni red šestih besedil ni
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bil pri vsakem udeležencu testiranja enak, temveč je bil različen, npr. pri drugem
testirancu 2., 3., 4., 5., 6. in 1. besedilo. S tem smo preprečili vpliv utrujenosti branja
pri istem zadnjem besedilu.
Testiranja so potekala v računalniški učilnici na Naravoslovnotehniški fakulteti v
Ljubljani. Vsi udeleženci testiranja so bili študenti Naravoslovnotehniške fakultete,
smeri Grafičnih in interaktivnih komunikacij ter Grafične in medijske tehnike. Vseh
testirancev v vseh skupinah je bilo 94. Imeli smo tri vrste skupin (zaradi treh vrst
papirja), odvisno od tega, na kateri vrsti papirja je posamezna skupina brala besedila.
Testiranje je potekalo v skupinah po 15–30 študentov, odvisno od tega, koliko
študentov je obiskalo vaje. Testiranje smo v primeru majhnega števila študentov
ponovili še z drugimi študenti. Po končanih meritvah smo z določitvijo standardnega
odklona pri vsaki vrsti skupin izbrali 20 optimalnih testirancev.
Za kontrolirane in konsistentne pogoje izvajanja meritev smo pred začetkom spustili
zavese na oknih, prižgali luči ter ugasnili morebitno prižgane monitorje. Potem ko
smo razdelili vsakemu svojo kuverto, smo razložili potek testiranja. Testiranci so
besedila brali na razdalji od 30 do 40 centimetrov. Po vsakem prebranem besedilu so
izpolnili vprašalnik, ki se je navezoval na prebrano besedilo, in nanj zapisali čas
branja v sekundah.

3.7

MERJENJE SVETLOBE V PROSTORU

V učilnici smo izmerili količino svetlobe s spektrofotometrom X-rite EyeOne (i1).
Spektrofotometer smo povezali s prenosnim računalnikom ter s programom Argyll
preko ukazne vrstice zagnali ukaz „ambient“, ukaz za merjenje jakosti svetlobe.
Spektrofotometer je bilo treba najprej kalibrirati, saj kalibracija vpliva na delovanje
naprave, zagotavlja stabilne in ponovljive rezultate meritev. Nato smo lahko izvedli
meritve. Vsakič smo na začetku in na koncu vsake vrste izvedli po eno meritev.
Omogočili smo tri vrste z mizami, torej smo imeli za vsako skupino po šest meritev.
Med merjenjem smo bili pozorni na to, da nismo spektrofotometra postavili direktno
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pod luč, saj tako rezultati ne bi bili realni. Meritve o svetlobi v prostoru so bile podane
v luksih.

3.8

KAKOVOST ODTISOV

Na odtisih različnih papirjev smo zmerili optično gostoto, posledično izračunali
rastrsko tonsko vrednost, tiskovno enakomernost odtisov ter izmerili tipografsko
tonsko vrednost posameznih besedil na različnih papirjih.

Meritve optične gostote smo izvajali na merskem klinu, ki smo ga položili na belo
podlago. Pri meritvi optične gostote smo izmerili po tri vzorce vsakega papirja, saj so
bili rezultati ponovljivi.

Rastrsko tonsko vrednost smo izračunali na podlagi izmerjene optične gostote
odtisov po Murray-Daviesovi formuli.

Tipografsko tonsko vrednost smo izmerili v programu ImageJ. Preslikave slik besedil
izvornih RGB-vrednosti smo pretvorili v 8-bitno sliko ter v binarne vrednosti. Površina
zajetih preslikav slik besedil je bila pri vseh enake velikosti, 827 x 320 slikovnih točk.
Vsa besedila z velikostjo 10 t. e. imajo v meritev zajetih šest vrstic besedila, tista z 8
t. e. pa 8 vrstic besedila.

Na podlagi 50-odstotnega sivinskega polja smo v programu ImageJ izračunali tudi
neenakomernost odtisov.
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4
4.1

REZULTATI Z RAZPRAVO
PREVERJANJE ČITLJIVOSTI

4.1.1 MAT PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Prva skupina je imela besedila natisnjena na mat premazanem papirju na kapljičnem
tiskalniku. V tej skupini je bilo testiranih 20 oseb s povprečno starostjo 21,85 let. V tej
skupini je bilo 30 % moških in 70 % žensk.

Pri branju besedil na mat premazanem papirju je bila povprečna meritev svetlobe v
prostoru 548,80 luksov.

Povprečen čas branja vseh besedil je bil 32,98 sekund. Med najdaljšim povprečnim
časom branja vseh besedil v tej skupini (46,17 s) in najkrajšim povprečnim časom
(23,30 s) je bila razlika 22,83 s. Besedili s pisavo ryman eco so testiranci najhitreje
prebirali, po hitrosti branja ji sledita times new roman in ecofont vera sans (slika 8).
Povprečna meritev časa branja pokaže, da so testiranci besedila na tem papirju

Povprečni čas (s)

prebrali najhitreje.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40,45

37,70
33,55

30,80

30,00

2.

3.

25,35

1.

4.

5.

6.

Besedila
Slika 8: Povprečen čas branja posameznega besedila na nesijajnem papirju
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Povprečen odstotek vseh pravilno odgovorjenih vprašanj je bil 79,96 %. Med
posameznikom z najboljšim povprečnim odgovorom (100 %) in posameznikom z
najslabšim povprečnim odgovorom (66.60 %) je 33.40 % razlike. Pri razumevanju
besedila so rezultati pisav ecofont vera sans in times new roman primerljivi (slika 9).
Pri pisavi ryman eco pa izstopa rezultat drugega odgovora s 75 % napačnih
odgovorov – slabi rezultati odgovorov so lahko posledica napačno zastavljenega
vprašanja. Odgovori na tretje in zadnje vprašanje so bili edini 100 % pravilni.

20
18

25%

Število testirancev

16
14
12

85%

90%
10

85%

100%

8

100%

Pravilni odgovori
Napačni odgovori

75%

6
4
2
10%

15%

15%

4.

5.

0
1.

2.

3.

6.

Odgovori na vprašanja besedil
Slika 9: Rezultati odgovorov na mat premazanem papirju

Po upoštevanju obeh meritev menimo, da je times new roman najbolj čitljiva pisava,
sledita ji ecofont vera sans, pisava ryman eco pa po teh rezultatih velja za najmanj
čitljivo zaradi velikega deleža napačnih odgovorov pri razumevanju besedila. Če
odgovor na drugo vprašanje izločimo (možnost napačno zastavljenega vprašanja), je
pisava ryman eco zelo dobro čitljiva pisava.
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4.1.2 SIJAJNO PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Druga skupina je imela besedila natisnjena na sijajno premazanem papirju, in sicer
na kapljičnem tiskalniku. V tej skupini je bilo testiranih 20 oseb s povprečno starostjo
22,50 let. Sodelovalo je 25 % moških in 75 % žensk.

Pri branju besedil na sijajno premazanem papirju je bila povprečna meritev svetlobe v
prostoru 557 luksov.

Povprečen čas branja vseh besedil je bil 37,62 sekund. Med najdaljšim povprečnim
časom branja vseh besedil v tej skupini (49,00 s) in najkrajšim povprečnim časom
branja vseh besedil (17,50 s) je razlika 31,50 s. Tudi pri branju besedil na sijajno
premazanem papirju je bila največja hitrost branja pri pisavi ryman eco, sledila je
pisava times new roman, najpočasneje pa so udeleženci testiranja brali pisavo

Povprečni čas (s)

ecofont vera sans (slika 10).

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42,90

42,40
37,85

33,60

35,25

33,75

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Besedila

Slika 10: Povprečen čas branja posameznega besedila na sijajnem papirju
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Povprečen odstotek vseh pravilno odgovorjenih vprašanj je bil 84,97 %. Med
posameznikom z najboljšim povprečnim odgovorom (100 %) in posameznikom z
najslabšim povprečnim odgovorom (66,60 %) je 33,40 % razlike. Razumevanje
besedila je bilo največje pri besedilih s pisavo times new roman, sledila ji je pisava
ecofont vera sans, pisava ryman eco pa se je zopet izkazala za slabše razumljivo
zaradi rezultatov drugega odgovora (slika 11). Rezultati tretjega in zadnjega
vprašanja so bili tudi tukaj 100 % pravilni.
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Slika 11: Rezultati odgovorov na sijajnem papirju

Ugotavljamo, da je najbolj čitljiva pisava v tej skupini pisava ecofont vera sans, sledi
pisava times new roman, najmanj čitljiva pa je pisava ryman eco. Če pri pisavi ryman
eco ne upoštevamo odgovorov drugega vprašanja, je ta pisava najbolj čitljiva. Pri tej
vrsti papirja so bili rezultati razumevanja besedila najboljši v primerjavi z ostalima
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dvema, mogoče tudi zato, ker so v tej skupini sodelovali najstarejši testiranci in so se
v branje bolj poglobili.

4.1.3 PISARNIŠKI PAPIR IN ELEKTROFOTOGRAFIJA
Tretja skupina je imela besedila natisnjena na pisarniškem papirju v tehniki
elektrofotografije. V tej skupini je bilo testiranih 20 oseb s povprečno starostjo 19,70
let. Sodelovalo je 25 % moških in 75 % žensk.

Pri branju besedil na pisarniškem papirju je bila povprečna meritev svetlobe v
prostoru 545,50 luksov.

Povprečen čas branja vseh besedil je bil 38,46 sekund. Med najdaljšim povprečnim
časom branja vseh besedil v tej skupini (58,50 s) in najkrajšim povprečnim časom
branja vseh besedil (21,50 s) je razlika 37,00 s. Na pisarniškem papirju so udeleženci
testiranja najhitreje brali besedili s pisavo ryman eco, počasneje s pisavo ecofont

Povprečni čas (s)

vera sans, s pisavo times new roman pa najpočasneje (slika 12).
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Slika 12: Povprečen čas branja posameznega besedila na pisarniškem papirju
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Povprečen odstotek vseh pravilno odgovorjenih vprašanj je bil 76,63 %. Med
posameznikom z najboljšim povprečnim odgovorom (100 %) in posameznikom z
najslabšim povprečnim odgovorom (50 %) je 50 % razlike. Delež pravilnih odgovorov
drugega vprašanja je v tej skupini le 10 %, tudi deleži ostalih napačnih odgovorov so
višji v primerjavi s prejšnjima dvema skupinama (slika 13).
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Slika 13: Rezultati odgovorov na pisarniškem papirju

Izračun povprečne hitrosti branja besedil na pisarniškem papirju pokaže, da so
udeleženci testiranja besedila na tem papirju v primerjavi z ostalima dvema brali
najpočasneje. Pri razumevanju besedila z odgovarjanjem na vprašanje so bili
udeleženci testiranja te skupine najslabši, najverjetneje zaradi najmanjše starosti
testirancev in njihove morebitne nezainteresiranosti pri sodelovanju. Na podlagi
meritev ugotavljamo, da sta besedili s pisavo ryman eco in ecofont vera sans slabše
čitljivi od pisave times new roman. Če ne upoštevamo rezultatov odgovorov na
vprašanje 2. besedila, vidimo, da je pisava ryman eco bolj čitljiva pisava.
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4.2

KAKOVOST ODTISOV

4.2.1 OPTIČNA GOSTOTA
4.2.1.1 MAT PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Optična gostota odtisov na mat premazanem papirju natisnjenih s kapljičnim
tiskalnikom je dosegla vrednosti na polnih poljih do 1,82 (slika 14).
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Slika 14: Povprečna optična gostota na mat premazanem papirju

4.2.1.2 SIJAJNO PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Optična gostota na odtisih polnih polj natisnjenih s kapljičnim tiskom na sijajnem
papirju je dosegla vrednosti do 2,44 (slika 15). Do 80 % vrednosti dokaj enakomerno
naraščajo, po 80 % pa se polja vedno bolj zapirajo. Vzrok je razlivanje tiskarske
barve oz. črnila na površini papirja.
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Slika 15: Povprečna optična gostota na sijajno premazanem papirju

4.2.1.3 PISARNIŠKI PAPIR IN TEHNIKA ELEKTROFOTOGRAFIJE
Optična gostota na odtisih natisnjenih s elektrofotografijo na pisarniškem papirju je
dosegla vrednosti do 1,62 (slika 16).

3
2.5

D (–)

2
1.5
1
0.5
0
0

20

40

60

80

100

A (%)

Slika 16: Povprečna optična gostota na pisarniškem papirju
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Najvišja optična gostota in s tem tudi najbolj izrazita nasičenost barv je najvišja na
sijajno premazanem papirju, ravno obratno pa velja za odtise na pisarniškem papirju,
kjer je vrednost optične gostote najnižja in je posledično tukaj tudi nasičenost barv
najnižja.

4.2.2 RASTRSKA TONSKA VREDNOST
4.2.2.1 MAT PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Rastrske tonske vrednosti na odtisih, natisnjenih s kapljičnim tiskalnikom na mat
premazanem papirju, dosegajo enakomernejši prehod, kot na mat premazanem
papirju, vendar manj enakomeren kot na pisarniškem papirju (slika 17). Rastrske pike
se začnejo zapirati pri 70-odstotni rastrski tonski vrednosti A.
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Slika 17: Rastrska tonska vrednost na mat premazanem papirju

4.2.2.2 SIJAJNO PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISKA
Rastrske tonske vrednosti na odtisih natisnjenih s kapljičnim tiskalnikom na sijajnem
papirju ne dosegajo enakomernega prehoda (slika 18). Rastrske pike se začnejo
zapirati že pri 50 % RTV. Zaradi tega je ta odtis izmed merjenih najmanj kakovosten.
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Slika 18: Rastrska tonska vrednost na sijajno premazanem papirju

4.2.2.3 PISARNIŠKI PAPIR IN TEHNIKA ELEKTROFOTOGRAFIJE
Rastrske tonske vrednosti pri tiskovni formi, natisnjeni na elektrofotografiji na
pisarniškem papirju, dosegajo enakomeren prehod rastrskih pik (slika 19). Te se
enakomerno zapirajo od 0 do 100 %. Ta odtis je izmed merjenih najbolj kakovosten.
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Slika 19: Rastrska tonska vrednost na pisarniškem papirju
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4.2.3 TIPOGRAFSKA TONSKA VREDNOST
Eko pisavi sta bili pri vizualni oceni zaslonske upodobitve slabo vidni in nekoliko
moteči prav zaradi praznih prostorov v notranjosti. TTV se gibljejo od 12,70 do 17,29
%. Pri manjših velikostih pisave se TTV najbolj razlikujejo. Največji odstotek
pokrivanja površine s črno barvo na digitalni tiskovni formi ima pisava ryman eco v
velikosti 8 t. e. Predvidevamo, da je visok odstotek TTV posledica lastnosti pisave,
debeline osnovne poteze in širine črke. Vse tri pisave pri velikosti 10 t. e. imajo
primerljive rezultate, ker so pri večjih velikostih eko pisav prazni prostori v črki bolj
vidni in jih je program ImageJ pri izračunu upošteval (preglednica 1). Neobičajno je,
da ima 4. besedilo s pisavo times new roman in manjšo velikostjo pisave (8 t. e.)
manjšo TTV kot 3. besedilo s pisavo times new roman večje velikosti (10 t. e.).
Meritve

omenjenih

besedil

smo

večkrat

preverili,

rezultati

so

bili

enaki.

Predvidevamo, da ima 4. besedilo manjšo TTV zaradi manjših detajlov v pisavi,
katere program ni mogel zaznati in upoštevati. Pisava times new roman ima pri obeh
velikostih najmanjšo povprečno TTV, torej bi glede na te rezultate pri tisku porabila
najmanj tiskarske barve. Sliki 21 in 22 prikazujeta očitno razliko med najmanjšo in
največjo TTV.

Slika 20: 8-bitno binarno 2. besedilo

Slika 21: 8-bitno binarno 4. Besedilo
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Preglednica 2: Povprečne vrednosti TTV na odtisih vseh papirjev
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4.2.3.1 MAT PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Pri vizualni oceni odtisov, natisnjenih na mat premazanem papirju, se na razdalji 30
centimetrov ne opazi praznih prostorov v črkah eko pisav. Če besedila pogledamo od
blizu, prazne prostore opazimo. TTV se gibljejo od 15,78 % pri tretjem besedilu do
20,91 % pri drugem besedilu (preglednica 2). Vse TTV vrednosti so višje kot tiste na
digitalni tiskovni formi (slika 22), kar je pričakovano, saj se je tiskarska barva pri tisku
razlila čez robove črk. Največja razlika v primerjavi z rezultati digitalne tiskovne forme
se pokaže pri besedilu št. 1. Tukaj je torej prišlo do največjega razlivanja tiskarske
barve. V primerjavi eko pisav se pri pisavi ryman eco zgodi največ razlivanja, pisava
ima veliko več praznih prostorov, kjer se barva lahko razlije kot pa pisava ecofont
vera sans. Najmanj se je tiskarska barva razlila pri tretjem besedilu s pisavo times
new roman (slika 22).

Preglednica 3: Vrednosti TTV na mat premazanem papirju
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4.2.3.2 SIJAJNI PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Pri vizualni oceni pregleda besedil na razdalji 30 cm se praznih prostorov pri obeh
velikostih eko pisav ne opazi. Če bliže pogledamo, se pri obeh eko pisavah velikosti
8 t. e. ne opazi praznih prostorov, pri velikosti 10 t. e. pa so prazni prostori minimalni.
Tipografske tonske vrednosti se pri tem odtisu gibljejo od 16,21 % pri tretjem
besedilu do 20, 77 % pri drugem besedilu (preglednica 3). Tudi pri tej vrsti papirja so
TTV višje kot na digitalni tiskovni formi. Največja razlika med vrednostmi TTV v
primerjavi z digitalno tiskovno formo je zopet pri prvem besedilu, kjer se je barva
najbolj razlila (slika 22). Besedilo št. 3 ima tudi tukaj najmanjše rezultate razlivanja
tiskarske barve.

Preglednica 4: Vrednosti TTV na sijajno premazanem papirju
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4.2.3.3 PISARNIŠKI PAPIR IN ELEKTROFOTOGRAFIJA
Pri vizualni oceni odtisov natisnjenih na elektrofotografiji se pri obeh eko pisavah
opazijo nezapolnjeni prostori, tako pri 8 t. e. kot pri 10 t. e. Drugo besedilo je v
primerjavi z ostalimi slabše vidno. Zaradi velike vidnosti praznih prostorov deluje tudi
rahlo „zamaknjeno“, kakor da je dvojno. Zaradi tega tudi predvidevamo, da je rezultat
TTV manjši pri 2. besedilu s pisavo times new roman manjše velikosti (8 t. e.) v
primerjavi s 1. besedilom pisave times new roman večje velikosti (10 t. e.).
Tipografske tonske vrednosti se gibljejo od 13,81 % pri tretjem besedilu do 17,39 %
pri prvem besedilu (preglednica 4). Tudi na pisarniškem papirju je pri prvem besedilu
največ razlivanja črnila. Rezultata meritev 2. in 3. besedila sta neobičajna, saj je TTV
manjša kot TTV digitalne tiskovne forme, predvidevamo, da zaradi slabše kakovosti
odtisa oz. papirja. V povprečju so ti rezultati TTV najmanjši v primerjavi z ostalima
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dvema, najbolj so primerljivi z rezultati TTV digitalne tiskovne forme (slika 22).
Predvidevamo, da je razlivanje barve tukaj manjše zaradi tehnike tiska, ki uporablja
suhe pigmente, ki se ne razlijejo po papirju kot pri kapljičnem tisku, kjer se uporablja
barve na vodni osnovi.

Preglednica 5: Vrednosti TTV na pisarniškem papirju
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Slika 22: Primerjava TTV glede na medij
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4.2.4 NEENAKOMERNOST ODTISOV
Preglednica 5 prikazuje indekse neenakomernosti in koeficiente variacije odtisov.
Indeks neenakomernosti (Nu) je bil najmanjši pri tisku na mat premazan papir na
kapljičnem tiskalniku; to pomeni, da je bil ta odtis najbolj enakomeren. To je vidno
tudi na histogramih (slike 23–25); širši kot je, večja je neenakomernost. Največji
indeks neenakomernosti, skoraj devetkrat večji, je imel odtis z elektrofotografijo,
natisnjen na pisarniškem papirju. Koeficient variacije (CV) je sorazmeren indeksu
enakomernosti.

4.2.4.1 MAT PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Histogram (slika 23) mat premazanega odtisa na kapljičnem tiskalniku je podal
naslednje rezultate: minimalna intenziteta slikovnih točk je bila 27, maksimalna pa
166, največ slikovnih točk je intenzitete 58, povprečna sivinska vrednost je 63,80.

Slika 23: Histogram odtisa na nesijajnem papirju

4.2.4.2 SIJAJNO PREMAZAN PAPIR IN KAPLJIČNI TISK
Histogram odtisa na sijajnem papirju natisnjenem na kapljičnem tiskalniku (slika 24)
nam pove, da je bila na odtisu minimalna intenziteta 18, maksimalna pa 139 slikovnih
točk. Največ slikovnih točk je bilo intenzitete 40. Povprečna sivinska vrednost odtisa
je bila 42,95.
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Slika 24: Histogram odtisa na sijajnem papirju

4.2.4.3 PISARNIŠKI PAPIR IN ELEKTROFOTOGRAFIJA
Histogram, narejen na podlagi odtisa na pisarniškem papirju na elektrofotografiji
(slika 25), ima minimalno intenziteto 28, maksimalno pa 254. Največ slikovnih točk je
intenzitete 190. Povprečna sivinska vrednost tega odtisa je bila 132,22.

Slika 25: Histogram odtisa na pisarniškem papirju

Preglednica 6: Prikaz vrednosti neenakomernosti odtisov
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5

ZAKLJUČEK

Z upoštevanjem vseh lastnosti pisav, rezultatov testiranja čitljivosti in meritev
kakovosti odtisov smo podali naslednje zaključke.
Rezultati nekaterih testiranj ne sovpadajo z ostalimi, hitro branje pisave ryman eco in
slabi odgovori na vprašanja pri tej pisavi niso dober pokazatelj dobre čitljivosti. A če
izključimo odgovore na vprašanje 2. besedila, je ta pisava dobro čitljiva.
Pri pisavi ryman eco je razlivanje veliko in posledično je tudi tipografska tonska
vrednost na digitalnih odtisih od ostalih dveh pisav največja, kar pomeni, da ta pisava
porabi največ črnila v primerjavi z ostalima dvema.
Pisavi ecofont vera sans in times new roman sta po rezultatih naših meritev
primerljivi glede čitljivosti. Pri merjenju tipografske tonske vrednosti na tiskovni formi
pa je ta zopet večja pri pisavi ecofont vera sans, kakor pri običajni oz. navadni times
new roman pisavi.
Za najbolj čitljiv odtis se je izkazal odtis na sijajnem papirju s kapljičnim tiskalnikom.
Meritve optične gostote so na tem odtisu pokazale najvišje vrednosti, kar pomeni, da
je nasičenost črne barve največja. Rezultati meritev rastrske tonske vrednosti pa so
pokazali zgodnje zapiranje rastra (že pri vrednostih večjih od 50 %). Zapiranje rastra
se posledično odrazi tudi pri vrednotenju tipografske tonske vrednosti, ki so na tem
odtisu najvišje, zato je največje razlivanje tiskarske barve.
Najslabši rezultati čitljivosti so se pokazali pri odtisu na pisarniškem papirju v tehniki
elektrofotografije. Meritve odtisov optične gostote so napovedale nižje dinamično
območje in manjše nasičenje črne barve, gradacijska krivulja pa se je pokazala kot
najbolj linearna. Razlivanje tiskarske barve se je pri meritvi tipografske tonske
vrednosti izkazalo za najmanjše, kar ni idealno za eko pisave, saj so se pri vizualni
oceni poznali nezapolnjeni prostori v notranjosti črke.
Pri testiranju čitljivosti na mat premazanem papirju so bili rezultati slabši kot na
sijajnem papirju, vendar boljši kot odtisi na elektrofotografiji. Meritve na odtisu mat
premazanega papirja so se izkazale za boljše, enakomernejše kot na odtisu sijajnega
papirja.
Za tisk eko pisav je tako optimalno, da se v njihovi notranjosti črk razlije čim več
tiskarske barve, zato je najbolj primerna tehnika kapljičnega tiska in taka vrsta
35

papirja, ki omogoča največ kontroliranega, omejenega razlivanja tiskarske barve, v
našem primeru sijajno premazan papir oz. vsaj premazan papir.
S tiskarsko barvo je pri eko pisavah najbolj varčna pisava ecfont vera sans.
Raziskava je pokazala zanimive in nepričakovane rezultate, posebno pri meritvah
tipografske tonske vrednosti eko pisav. Rezultati in ugotovitve raziskave lahko
pripomorejo k boljšemu razumevanju in oblikovanju eko pisav.
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7
7.1

PRILOGE
PRILOGA A – Besedila za preverjanje čitljivosti

1.
Bila je mrzla in mirna januarska noč. Niti mesečine ni bilo in
prazno sprehajaličše na piranski Punti so osvetljevale zgolj ulične
svetilke. Na gladini sem še enkrat preveril vso opremo, prižgal
ultravijolično svetilko, ki je bila pritrjena na vrhu podvodnega
ohišja za fotoaparat, si prek maske namestil rumeni filter in se
potopil. V šibki ultravijolični svetlobi, ki ji je še dodatno jemal
moč rumeni filter, sem tonil v skoraj popolno temo. Občutek sem
imel, kot da padam v neskončno globoko brezno brez svetlobe.
Naslednji hip sem skoraj butnil ob dno, kajti zagledal sem ga šele,
ko sem bil komaj meter nad njim.

2.
Temeljna značilnost slovenske kulinarike je velika raznolikost.
Ta je posledica različnosti naravnih danosti ter živahnega razvoja
in vplivov na stičišcu Alp, Sredozemlja, Panonske nižine, po prvi
in še zlasti drugi svetovni vojni tudi Balkana. Prehranska dediščina
Slovenije ni le vez z zgodovinskim spominom, ampak je svojevrsten
izziv tudi glede na sodobne prehranske navade. Te oblikujejo nekateri
izdelki ob kolinah, največjem posvetnem prazniku, ki se praznuje
ob zakolu prašiča. V Prekmurju pripravljajo več vrst klobas z različnimi
nadevi (kri, prosena in ajdova kaša). Značilna priloga h kolinam
je bujta repa, v katero zakuhajo proseno kašo in jo začinijo s česnom,
čebulo, poprom in rdečo papriko.

3.
Kadar pomislimo na škodo, ki jo povzročamo okolju, si predstavljamo
avtomobile in dimnike, nikakor pa ne večerje na mizi. A v resnici
je prav potreba po hrani ena najhujših nevarnosti, ki grozijo planetu.
Kmetijstvo je med najpomembnejšimi krivci za globalno segrevanje,
saj povzroča več izpustov toplogrednih plinov kot vsi avtomobili,
tovornjaki, vlaki in letala skupaj. Povečini gre za metan (njegov vir
so živinorejske farme in riževa polja), dušikov oksid (izhaja s pognojenih polj)
in ogljikov dioksid (v ozračje se sprošča zaradi krčenja tropskih gozdov
za pridobivanje novih kmetijskih površin). Kmetijstvo je največji porabnik
dragocenih vodnih virov in velik onesnaževalec, saj voda, ki s polj izpira
umetna gnojila in hlevski gnoj, onesnažuje občutljiva jezera, reke in obalne
ekosisteme po vsem svetu.
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4.
Vesoljska telesa sevajo energijo različnih valovnih dolžin, odvisno od tega,
kako vroča ali mrzla so. Eksplodirajoče supernove, na primer, so izjemno vroče;
poleg tega, da oddajajo vidno svetlobo v tako velikih količinah kot milijarde Soncu
podobnih zvezd skupaj, oddajajo tudi kratkovalovno sevanje, rentgensko svetlobo
in sevanje gama, ki jih zaznavajo posebni teleskopi. Na drugi strani spektra sevajo
hladnejša telesa, kot so kometi in asteroidi; ti oddajajo infrardečo svetlobo z daljšo
valovno dolžino, kakor jo vidijo človeške oči in zaznajo optični teleskopi.
Večina vesolja pa je še hladnejša. Oblaki plinov in prahu, iz katerih nastajajo nove
zvezde, so le malo toplejši od absolutne ničle – najnižje možne temperature,
pri kateri atomi popolnoma obmirujejo. Planeti se rojevajo v podobnih razmerah.
V diskih prahu in plinov, ki obkrožajo novonastale zvezde, trkajo skupki snovi in se
zlepljajo v večje kepice, te pa sčasoma zrastejo v planete.

5.
Turisti, ki poleti prihajajo občudovat Piran, ribiško mestece z bogato
in burno zgodovino na križišču slovanskega in romanskega sveta,
se ob plavanju ob obali rta Madona po večini ne zavedajo, da pod
njimi kar vre od različnih oblik življenja. Prav zato so nekateri posamezniki,
kot je geograf dr. Milan Orožen Adamič, že sredi osemdesetih let predlagali,
da se podmorski svet ob rtu Madona ali ob „piranski Punti“, kot mu
pravijo domačini, ustrezno zakonsko zavaruje. Ideje o zaščiti tega enkratnega
sveta so se uresničile v začetku devetdesetih let z lokalnim odlokom
o razglasitvi rta Madona za naravni spomenik. Trapezasto površino 13 hektarjev
označujejo dobro vidne rumene boje, pripete na morsko dno približno
200 metrov od obale. Še kakšnih 100 metrov dlje proti odprtemu morju,
a že zunaj varovanega območja, leži tudi najgloblja točka Tržaškega zaliva,
37,5 metrov globoki „Podvodni Triglav“, kot ga popularno imenujejo potapljači.

6.
Sonce je stalo visoko na nebu. Na cesti med Mursko Soboto
in Beltinci je naš avtomobil drobil grudice zemlje, ki je tam ostala
za nekim traktorjem. Po njivah je zelenela mlada pšenica in od nekod
je zadišalo po gnoju. Romeo Horvat – Popo, štiriindvajsetletni romski
mladenič, pesnik, prevajalec in novinar s Pušče pri Murski Soboti,
se je namrdnil. Zaprl je okno. „Romi niste prav navdušeni kmetovalci?“
sem ga podrezal. „Ne,“ je resno odvrnil. Potem se je zarežal: „Mi smo
urbanizirani.“ Med Romi so kmetovalci izjema. „Saj veš, Romi nismo nikoli
imeli lastne zemlje. Naši predniki so potovali, bili so obrtniki, kovači,
brusilci, popravljali so preluknjane lonce. Če je Rom prijel v roko kmečko
orodje, ga je največkrat le zato, da bi ga popravil. Včasih je kdo pomagal
pri kakšnem kmetu, to pa je bilo tudi vse.“

41

7.2

PRILOGA B – Vprašanja za preverjanje čitljivosti

1. Ali je fotograf namestil IR svetilko?

DA / NE

Čas branja besedila v sekundah: ______

2. Ali je bujta repa sestavljena iz ajdove kaše?

DA / NE

Čas branja besedila v sekundah: ______
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3. Ali je kmetijstvo onesnaževalec okolja?

DA / NE

Čas branja besedila v sekundah: ______

4. Ali je vesolje večinoma toplo?

DA / NE

Čas branja besedila v sekundah: ______
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5. Ali je rt Madone naravni spomenik?

DA / NE

Čas branja besedila v sekundah: ______

6. Ali so Romi kmetovalci?

DA / NE

Čas branja besedila v sekundah: ______
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7.3

PRILOGA C – Tiskovna forma

5.
Turisti, ki poleti prihajajo občudovat Piran, ribiško mestece z bogato
in burno zgodovino na križišču slovanskega in romanskega sveta,
se ob plavanju ob obali rta Madona po večini ne zavedajo, da pod
njimi kar vre od različnih oblik življenja. Prav zato so nekateri posamezniki,
kot je geograf dr. Milan Orožen Adamič, že sredi osemdesetih let predlagali,
da se podmorski svet ob rtu Madona ali ob „piranski Punti“, kot mu
pravijo domačini, ustrezno zakonsko zavaruje. Ideje o zaščiti tega enkratnega
sveta so se uresničile v začetku devetdesetih let z lokalnim odlokom
o razglasitvi rta Madona za naravni spomenik. Trapezasto površino 13 hektarjev
označujejo dobro vidne rumene boje, pripete na morsko dno približno
200 metrov od obale. Še kakšnih 100 metrov dlje proti odprtemu morju,
a že zunaj varovanega območja, leži tudi najgloblja točka Tržaškega zaliva,
37,5 metrov globoki „Podvodni Triglav“, kot ga popularno imenujejo potapljači.

3.
Kadar pomislimo na škodo, ki jo povzročamo okolju, si predstavljamo
avtomobile in dimnike, nikakor pa ne večerje na mizi. A v resnici
je prav potreba po hrani ena najhujših nevarnosti, ki grozijo planetu.
Kmetijstvo je med najpomembnejšimi krivci za globalno segrevanje,
saj povzroča več izpustov toplogrednih plinov kot vsi avtomobili,
tovornjaki, vlaki in letala skupaj. Povečini gre za metan (njegov vir
so živinorejske farme in riževa polja), dušikov oksid (izhaja s pognojenih polj)
in ogljikov dioksid (v ozračje se sprošča zaradi krčenja tropskih gozdov
za pridobivanje novih kmetijskih površin). Kmetijstvo je največji porabnik
dragocenih vodnih virov in velik onesnaževalec, saj voda, ki s polj izpira
umetna gnojila in hlevski gnoj, onesnažuje občutljiva jezera, reke in obalne
ekosisteme po vsem svetu.
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4.
Vesoljska telesa sevajo energijo različnih valovnih dolžin, odvisno od tega,
kako vroča ali mrzla so. Eksplodirajoče supernove, na primer, so izjemno vroče;
poleg tega, da oddajajo vidno svetlobo v tako velikih količinah kot milijarde Soncu
podobnih zvezd skupaj, oddajajo tudi kratkovalovno sevanje, rentgensko svetlobo
in sevanje gama, ki jih zaznavajo posebni teleskopi. Na drugi strani spektra sevajo
hladnejša telesa, kot so kometi in asteroidi; ti oddajajo infrardečo svetlobo z daljšo
valovno dolžino, kakor jo vidijo človeške oči in zaznajo optični teleskopi.
Večina vesolja pa je še hladnejša. Oblaki plinov in prahu, iz katerih nastajajo nove
zvezde, so le malo toplejši od absolutne ničle – najnižje možne temperature,
pri kateri atomi popolnoma obmirujejo. Planeti se rojevajo v podobnih razmerah.
V diskih prahu in plinov, ki obkrožajo novonastale zvezde, trkajo skupki snovi in se
zlepljajo v večje kepice, te pa sčasoma zrastejo v planete.

2.
Temeljna znacilnost slovenske kulinarike je velika raznolikost.
Ta je posledica razlicnosti naravnih danosti ter živahnega razvoja
in vplivov na sticišcu Alp, Sredozemlja, Panonske nižine, po prvi
in še zlasti drugi svetovni vojni tudi Balkana. Prehranska dedišcina
Slovenije ni le vez z zgodovinskim spominom, ampak je svojevrsten
izziv tudi glede na sodobne prehranske navade. Te oblikujejo nekateri
izdelki ob kolinah, najvecjem posvetnem prazniku, ki se praznuje
ob zakolu prašica. V Prekmurju pripravljajo vec vrst klobas z razlicnimi
nadevi (kri, prosena in ajdova kaša). Znacilna priloga h kolinam
je bujta repa, v katero zakuhajo proseno kašo in jo zacinijo s cesnom,
cebulo, poprom in rdeco papriko.

1.
Bila je mrzla in mirna januarska noc. Niti mesecine ni bilo in
prazno sprehajališce na piranski Punti so osvetljevale zgolj ulicne
svetilke. Na gladini sem še enkrat preveril vso opremo, prižgal
ultravijolicno svetilko, ki je bila pritrjena na vrhu podvodnega
ohišja za fotoaparat, si prek maske namestil rumeni filter in se
potopil. V šibki ultravijolicni svetlobi, ki ji je še dodatno jemal
moc rumeni filter, sem tonil v skoraj popolno temo. Obcutek sem
imel, kot da padam v neskoncno globoko brezno brez svetlobe.
Naslednji hip sem skoraj butnil ob dno, kajti zagledal sem ga šele,
ko sem bil komaj meter nad njim.

6.
Sonce je stalo visoko na nebu. Na cesti med Mursko Soboto
in Beltinci je naš avtomobil drobil grudice zemlje, ki je tam ostala
za nekim traktorjem. Po njivah je zelenela mlada pšenica in od nekod
je zadišalo po gnoju. Romeo Horvat – Popo, štiriindvajsetletni romski
mladenič, pesnik, prevajalec in novinar s Pušče pri Murski Soboti,
se je namrdnil. Zaprl je okno. „Romi niste prav navdušeni kmetovalci?“
sem ga podrezal. „Ne,“ je resno odvrnil. Potem se je zarežal: „Mi smo
urbanizirani.“ Med Romi so kmetovalci izjema. „Saj veš, Romi nismo nikoli
imeli lastne zemlje. Naši predniki so potovali, bili so obrtniki, kovači,
brusilci, popravljali so preluknjane lonce. Če je Rom prijel v roko kmečko
orodje, ga je največkrat le zato, da bi ga popravil. Včasih je kdo pomagal
pri kakšnem kmetu, to pa je bilo tudi vse.“
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