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Kan man virkelig gengive

90% af alle Pantonefarver
med kun 7 procesfarver?

– en undersøgelse af Pantone Extended Gamut (XG) kontra
Pantone Solid spotfarver.

I

den grafiske industri er det jo
velkendt, at kun halvdelen af
alle Pantonefarver (Solid Coated) kan gengives ved hjælp af
de fire procesfarver CMYK. Derfor
har man i årevis arbejdet på at
udvide CMYK-farverummet. Enten
ved at producere højt pigmenteret
CMYK-trykfarver (CMYK+) eller ved
at udvide til seks farver Hexachrome
(CMYKOG), syvfarvet Hi-Fi-color
(CMYKRGB) eller syvfarvet Opaltone
(CMYRGBK).
I 2015 kom Pantone med et nyt koncept
kaldet Pantone Extended Gamut (XG),
som de påstår kan gengive 90% af
alle Pantonefarver ved at anvende syv
procesfarver (Cyan, Magenta, Gul, Sort,
Orange, Grøn og Violet).
Det rejser jo mange spørgsmål, fx: kan
det virkelig passe, at vi nu kan gengive
stort set alle kundernes forskellige logofarver og spotfarver, ved kun at trykke
med syv procesfarver? og givet fald,
hvad er det så for farver, der ikke kan
gengives i XG (de resterende 10%)?
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Hvordan finder man ud af det?
For at kunne besvare disse spørgsmål, er
der jo flere forskellige fremgangsmåder.
Man kunne lave en tryktest, hvor man
trykte alle Pantonefarverne i XG-systemet og efterfølgende opmåle farve
forskellen på hver enkelt farvepar (PMS
kontra XG). Jeg valgte dog en anden og
noget billigere metode.
I softwareprogrammet Pantone Colror
Manager ligger alle referenceværdier
(CIELAB-værdier) for alle Pantones forskellige farver og farvervifter. Det betyder i praksis, at man fx kan gå ind og se,
hvilke CIELAB-værdier ”Pantone 151 C”
skal have når den er trykt som spotfarve,
når den trykkes som CMYK (151 CP)
eller når den trykkes som XG (151 XG).
Fra softwareprogrammet kan man
eksportere alle disse referenceværdier
til Excel, hvor man så kan udregne farveforskelle (Delta-E 2000) på hvert enkelt
farvepar. Herefter er det nemt at finde
Pantone 151C og konstatere, at der vil
blive en farveforskel på 2 DE2000, hvis
den forsøges gengivet i XG.

Michael Abildgaard Pedersen, Lektor på DMJX.

Er det så godt nok? Vil en farveforskel
på 2 være acceptabel? Det må kunden
jo tage stilling til. Men på internationalt
plan siger man, at en farveforskel på 2-3
DE2000 må anses som acceptabel.
FOGRA siger 2,5 og Pantone skriver selv
på deres hjemmesider, at de arbejder
med tolerancer på op til 2,0 DE2000.

Hvad er konklusionen så?
Spørgsmålet om, hvorvidt XG kan gen
give 90% af Pantones spotfarver afhæn-

Download
af Pantones
referenceværdier
for PMS og XG.
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I Excelarket er det nemt, at sortere alle
farvepar efter farveforskel, og så viser
det sig, at kun 58% af alle Pantonefarver
kan gengives i XG, hvis tolerancen er
≤ 2 DE2000. Hvis vi er villige til at acceptere en tolerance på ≤ 3 DE2000, vil der
alligevel kun være muligt at gengive 83%
af alle Pantonefarverne.
Faktisk må vi være villige til at acceptere
en farveforskel på 3,7 hvis vi skal nå op
på de 90% som Pantone hævder er
muligt med XG. Og det er en noget
højere farveforskel end hvad der normalt
accepteres for spotfarver.
Det paradoksale ved dette undersøgelsesresultat er, at det er fremkommet
ved at sammenligne Pantones egne
referenceværdier med hinanden og at
de modsiger Pantones eget udsagn om,
at det er muligt at gengive 90% af alle
Pantonefarver i Extended Gamut.

Tilbage står spørgsmålet om, hvilke farver
der ikke kan gengives tilfredsstillende i
XG. Svaret kan findes i Excelarket og det
kan illustreres ved at sammenligne de
forskellige farverum.
Generelt kan man sige, at de Pantone
spotfarver der vil få den største farve
forskel, hvis de trykkes i XG, er de klare
og mættede gule og lilla farver.
Da jeg præsenterede denne forskningsartikel i Athen, var der en repræsentant
fra Pantone til stede. Han indrømmede
da også, at deres udsagn om de 90%
nok var lige friskt nok.

LINK TIL HELE
FORSKNINGSARTIKLEN
Gå ind på https://www.researchgate.net/publication/ og søg på Pantone. Artiklen vil ligge øverst blandt
søgeresultaterne

Sammenligning af 5 forskellige farverum.
Forskellen imellem den lilla (XG) og den fede
stiplede linje (PMS) antyder hvilke farver der ikke
kan gengives i XG.
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ger i høj grad af, hvilken toleranceværdi
(farveforskelsværdi) man opsætter. Hvor
stor en farveforskel (DE2000) man er vi
villige til at acceptere.
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Import af alle
værdierne til Excel,
hvor farveforskelle
udregnes. Fx kan man
se, at Pantone Purple
vil give en farveforskel
på 9,2 DE2000, hvis
den forsøges gengivet
i Pantone XG.
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