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Od niepamiętnych czasów starano się przestrzenny obraz przed-

stawić na płaskim podłożu. Starano się zwieść oko ludzkie
i iluzjonistycznie zaprezentować trójwymiarowy świat na płaszczyź-
nie. Współczesna poligrafia świetnie sobie radzi z tym zagadnie-
niem – wystarczy obejrzeć dzisiejsze czasopisma, książki i inne
produkty poligraficzne. Sięgając jednak do przeszłości widzimy, iż
poligrafia w swych zamierzeniach nie stawiała przed sobą tak am-
bitnych celów. Zadaniem poligrafii było początkowo powielanie
informacji w postaci tekstu, czasem zdobionego ręcznie wykona-
nymi rysunkami (inicjałami, ornamentami). Dopiero z upływem
czasu grafika zaczyna wkradać się do poligrafii. Książki, wydruko-
wane techniką typograficzną, zaczynają być ilustrowane za pomocą
grafiki wykonanej różnymi technikami druku.

Technologia wykonania ilustracyjnej formy drukowej była od-
mienna od techniki wykonania formy tekstowej i wymagała osob-
nego warsztatu. Pierwsze ilustracyjne formy drukowe były wyko-
nane techniką drzeworytniczą (druk wypukły). W XVIII wieku za-
stąpiono je drukiem wklęsłym, techniką miedziorytniczą, a w dal-
szym etapie litografią (druk płaski). Osobliwość typografii, która
na początku była panującą techniką drukowania, polega na tym, że
na formę nanosi się warstwę farby jednakowej grubości. Na odbit-
ce można otrzymać tylko dwie wielkości gęstości optycznej: nie-
zadrukowanego papieru (Dmin) i warstwy
farby (Dmax).

W przypadku drukowania tekstu było to
wystarczające. Ale w jaki sposób na pierw-
szych ilustracjach udawało się uzyskać ob-
raz wielotonalny?

Graficy już dawno znaleźli rozwiązanie
tego problemu poprzez skupianie na formie
pojedynczych kresek lub zwiększanie od-
ległości pomiędzy nimi. W taki sposób osią-
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gano efekt półtonów (rys. 1). Owe kreski można określić mianem
prarastra liniowego. Znanymi mistrzami tych technik są między in-
nymi Rembrandt, Goya, Dürer.

We wszystkich współczesnych technikach drukowania (z wyjąt-
kiem wklęsłodruku i światłodruku) obowiązuje zasada przenosze-
nia jednakowej grubości warstwy farby z całej powierzchni formy
drukowej na podłoże. Efekt półtonów osiąga się wykorzystując pro-
ces rastrowania obrazu za pomocą rastra. Proces rastrowania ob-
razu polega na przetworzeniu obrazu ciągłotonalnego na jednoto-
nalny – mikropunktowy bądź kreskowy. Obraz przetworzony przez
raster składa się z ciemnych punktów rastrowych o jednakowym
nasyceniu (Dmax), uzyskanym poprzez naniesienie jednakowej gru-
bości warstwy farby, lecz o różnej średnicy punktów. Drobne punkty
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tworzą tony jasne, natomiast punkty o dużej średnicy tworzą tony
ciemne (rys. 2). Ponieważ oko ludzkie z pewnej odległości prze-
staje rozróżniać punkty, obraz jest odbierany jako wielotonalny (1).


Definicja

RASTER jest to przyrząd optyczny w postaci płyty lub folii za-

wierającej nieprzezroczyste elementy graficzne, np. linie proste,

punkty lub inne kształty. Raster przeznaczony jest do przetwarza-

nia, zwanego rastrowaniem obrazu, oryginałów wielotonalnych

w układ jednotonalnych punktów rastrowych. Punkty rastrowe prze-

kształcają się w elementy formy drukowej, tworząc po wydruko-

waniu złudzenie tonalności.

Rozróżnia się rastry projekcyjne (szklane), które umieszcza
się w małej odległości od warstwy światłoczułej wewnątrz aparatu
reprodukcyjnego, oraz rastry kontaktowe (błona ze sfotografowa-
nymi elementami nieprzezroczystymi), bezpośrednio stykające się
z warstwą światłoczułą (2).

Przeszłość historyczna rastrów jest ściśle związana z wynale-
zieniem fotografii. Fotografia i wynalezienie rastra wpłynęło na roz-

powszechnienie się ilustracji w publikacjach drukarskich. Pierw-
sze rastry miały postać płyty szklanej z naniesionymi na nią linia-
mi. Ten typ rastra określany jest mianem rastra liniowego. Dal-
szym etapem rozwoju było nałożenie dwóch rastrów liniowych pod
kątem prostym; powstał w ten sposób raster krzyżowy. Istota funk-
cjonowania rastra krzyżowego polega na tym, że przy wykonywa-
niu zdjęcia fotograficznego raster ten zakłada się w pewnej okre-
ślonej odległości od warstwy światłoczułej błony fotograficznej,
między nią a obiektywem, tak że światło może przejść na warstwę
światłoczułą tylko przez okienka rastra. W ten sposób powstają
punkty autotypijne praktycznie jednakowej gęstości, lecz różnej
wielkości, która jest proporcjonalna do ilości światła odbitego od
oryginału. Wynalezienie rastra przyniosło przełom w poligrafii, gdyż
spowodowało rozkwit tej dziedziny. Wpłynęło na możliwość re-
produkcji półtonów, co umożliwiło drukowanie zdjęć. Do tej pory
w gazetach ilustracja była jedynie rzadkim gościem, natomiast
poprzez zastosowanie rastra można było reprodukować wieloto-
nalne zdjęcia. Znaczenie rastrowania w poligrafii jeszcze bardziej
wzrosło, kiedy za pomocą barwnego filtru opracowano proces
separacji barw, co doprowadziło do druku triadowego za pomocą
czterech podstawowych farb – cyan (C), magenta (M), yellow (Y) i
black (K), który do dziś powszechnie jest stosowany.

Pierwszy patent na fotochemiczną kliszę rastrową był wydany
w 1882 r. Twórcą patentu był monachijski miedziorytnik Georg
Meissenbach. Wynalazł on fotomechaniczny sposób reprodukcji
ciągłotonalnego obrazu. Wynalazca opracował metodę uzyskiwa-
nia obrazu rastrowego, inaczej autotypijnego – nazwa ta wywodzi
się od technologii o nazwie AUTOTYPIA.

Definicja

AUTOTYPIA [gr.], sposób fotochemiczny wykonania kliszy ra-

strowej do drukowania wypukłego z oryginału wielotonalnego (np. o

barwach od bieli do czerni przez różne odcienie szarości, lub wie-

lobarwnego); z oryginału sporządza się negatyw przy użyciu ra-

stra liniowego, obracanego o 90° w połowie czasu naświetlania,

a negatyw kopiuje się na pokrytą warstwą światłoczułą płytę cyn-

kową lub miedzianą, wywołuje i trawi roztworem kwasu azotowe-

go. Obecnie autotypią nazywa się wszystkie sposoby reprodukcji

poligraficzne wykorzystujące raster (2).

Produkcję grawerowanych szklanych rastrów krzyżowych roz-
począł Levi w 1893 r. Zasada wykonania takich grawerowanych
rastrów wygląda następująco. Płytę szklaną wysokiej jakości po-
krywa się warstwą lakieru, następnie bardzo dokładnie graweruje
się układ linii o żądanej liniaturze. Odwrotną stronę płyty pokrywa
się lakierem ochronnym i trawi w kwasie fluorowodorowym.
W miejscach, gdzie lakier został przecięty, na szkle wytrawiają się
wgłębienia. Po usunięciu lakieru z obydwu stron płyty wgłębienia
wypełnia się czarną farbą, w wyniku czego otrzymuje się raster
liniowy. Przez sklejenie dwóch rastrów liniowych powstaje raster
krzyżowy. Meisenbach wraz z Josephem Ritterem von Schmadel
w 1894 r. skonstruował specjalne urządzenie do grawerowania
szklanych rastrów. Od tego momentu rozpoczyna się upowszech-
nienie tego rodzaju rastrów. Autotypia bardzo szybko wypiera
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ściowym FM II (na dole)ściowym FM II (na dole)ściowym FM II (na dole)ściowym FM II (na dole)ściowym FM II (na dole)
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z poligrafii ręczne grawerowanie klisz. Nowa technologia dawała
możliwość dosyć szybkiego i łatwiejszego ilustrowania różnych
wydawnictw. Była jedynym środkiem tworzenia półtonów w druku
wypukłym, którym posługiwano się w tym czasie.

Jednak raster projekcyjny zostaje wyparty przez bardziej prak-
tyczny i uniwersalny raster kontaktowy wykonany w postaci kliszy
fotograficznej. Na dalszy rozwój rastra wpływają zdobycze infor-
matyki, przyczyniające się do stworzenia cyfrowych sposobów
rastrowania.

     


Obecnie procesy rastrowania można podzielić na analogowe,
z użyciem rastrów analogowych, i cyfrowe bądź elektroniczne,
z użyciem Raster Image Procesor (RIP).

Definicja

RIP – ang. Raster Image Processor, urządzenie (RIP sprzęto-

wy) lub program (RIP programowy), zamieniające obraz zapisa-

ny w postaci danych cyfrowych (np. Post-Script) na obraz rastro-

wy dostosowany do współdziałającego urządzenia (naświetlarki

CtF, naświetlarki CtP, drukarki itd.) (3).

Rastry analogowe były stosowane w poligraficznych procesach
reprodukcyjnych z wykorzystaniem procesów fotograficznych
w celu uzyskania zrastrowanej formy kopiowej, która następnie
była wykorzystywana w fotochemicznych procesach wykonywa-
nia formy drukowej.

Do tych celów stosowano dwa rodzaje rastrów: 1) projekcyjne,
wykonane w postaci szklanej płytki, 2) kontaktowe, wykonane
w postaci błony fotograficznej.

Za pomocą rastra analogowego projekcyjnego można było zre-
produkować obraz, który miał strukturę złożoną z punktów o róż-
nej średnicy, ale z jednakowymi (stałymi) odległościami pomiędzy
środkami punktów. Natomiast rastry kontaktowe mogły już mieć
strukturę ziarnistą (praobraz rastra FM). Do podstawowych cha-
rakterystyk klasycznego rastra należą: struktura rastra, liniatura
rastra, kąt rastra.

Rastry cyfrowe. Wraz z nadejściem ery technik cyfrowych roz-
powszechnia się raster cyfrowy. W odniesieniu do cyfrowego pro-
cesu rastrowania używanie terminu ,,raster cyfrowy’’ nie do końca
jest prawidłowe, jeżeli będziemy go rozpatrywać w tych samych
kategoriach co np. termin ,,raster analogowy’’, ponieważ nie ist-
nieje raster cyfrowy w postaci wyrobu materialnego (jak np. raster
projekcyjny w postaci szklanej płyty czy raster kontaktowy w po-
staci błony fotograficznej). Mamy w tym przypadku do czynienia
z procesem rastrowania, który opiera się na zastosowaniu odpo-
wiedniego oprogramowania. Możemy tym terminem określać je-
dynie struktury reprodukowanego obrazu, złożone z punktów ra-
strowych. Jednak ze względu na to, że w literaturze często używa
się pojęcia rastra cyfrowego jako synonimu procesu rastrowania

cyfrowego, to w naszym opracowaniu też pozwolimy sobie na
podobne zastosowanie tego terminu.

Definicja

Raster cyfrowy (elektroniczny) – zapis cyfrowy obrazu wielo-

tonalnego przy użyciu RIP, będący jego odwzorowaniem rozłożo-

nym na punkty rastrowe, zróżnicowane powierzchniowo wielko-

ścią, np. naświetlone za pomocą lasera na formę drukową (3).

Rastry cyfrowe można podzielić na: 1) amplitudowe (AM –
Amplitude Modulation), 2) częstotliwościowe (FM – Frequency
Modulation), 3) hybrydowe.

Rastry amplitudowe (AM) – tradycyjnie nazywane autotypijny-
mi, przekształcają obraz wielotonalny w rastrowy przez rozbicie go
na punkty o różnej powierzchni przy zachowaniu stałych odległo-
ści pomiędzy nimi.

Rastry częstotliwościowe (FM) – przekształcają obraz wieloto-
nalny w rastrowy przez rozbicie go na punkty o jednakowej wielko-
ści i różnych odległościach.

Rastry amplitudowo-częstotliwościowe – są odmianą rastra FM.
Nazywane są rastrami częstotliwościowymi II rzędu (FM II). Cha-
rakteryzuje je zmienna zarówno gęstość rozmieszczenia punktów,
jak i wielkość punktów (4).

Rastry hybrydowe. Obecnie istnieje duża różnorodność rastrów
hybrydowych. W większości jednak łączą one w sobie strukturę
rastrów AM i FM. Taki raster może na przykład w tonach jasnych
i ciemnych zawierać strukturę rastra FM, a w tonach średnich struk-
turę rastra AM (5).

Do podstawowych charakterystyk rastra cyfrowego AM należą:
struktura rastra, liniatura rastra, kąt rastra zmodyfikowany dla po-
trzeb rastra cyfrowego. Do charakterystyk rastra cyfrowego FM
należą: układ punktów, liniatura ekwiwalentna, ziarnistość. Nato-
miast w przypadku rastrów hybrydowych nie można tak jedno-
znacznie określić ich podstawowych charakterystyk.

Obecnie, w dobie mediów cyfrowych, raster elektroniczny osta-
tecznie wyparł z użycia rastry analogowe. Technologie cyfrowe
stosowane dziś w procesach reprodukcyjnych wykorzystują róż-
ne rodzaje RIP-ów, w celu uzyskania poprawności odwzorowania
półtonów w całym zakresie tonalnym od 0% do 100% stopnia po-
krycia. Wysokie wymagania stawiane obrazom prezentowanym
w formie wydruków nakładowych powodują pojawianie się no-
wych technologii hybrydowych wpływających na jakość odwzo-
rowania szczegółów obrazu.
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