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Spotkanie z rastrami. Cz. III
SVITLANA KHADZHYNOVA

AGNIESZKA ANDRUSZKIEWICZ

Rastry hybrydowe łączą zalety rastrów AM i FM, a przy tym nie
mają ich wad. Producenci rastrów hybrydowych zapewniają o sa-
mych korzyściach wynikających z ich zastosowania. Starają się
przekonać, że ten sposób rastrowania pozwala przenieść rzeczy-
wistość na papier. Oznaczałoby to, że zastosowanie rastrów hy-
brydowych ma znaczenie rewolucyjne, gdyż bez ingerencji w ma-
szynę drukującą, jedynie stosując nowy raster, można uzyskać za-
skakująco wysoką jakość druku i możliwość zastosowania wyso-
kich liniatur rastra. Czy jednak te wszystkie zapewnienia są prawdzi-
we?

Charakterystyka hybrydowegoCharakterystyka hybrydowegoCharakterystyka hybrydowegoCharakterystyka hybrydowegoCharakterystyka hybrydowego
rastra Sublima firmy Agfarastra Sublima firmy Agfarastra Sublima firmy Agfarastra Sublima firmy Agfarastra Sublima firmy Agfa

Agfa Sublima jest nową, hybrydową technologią rastrowania.
Łączy w sobie dwie technologie – rastrowanie Agfa Balansed Scree-
ning (ABS) i technologię stochastycznego rastrowania FM. W za-
kresie tonów średnich zastosowano raster ABS – jest to konwen-
cjonalny postscriptowy system tworzenia obrazów rastrowych (czyli
AM), który dzięki technologii superkomórek oraz odpowiednim
wstępnym obliczeniom zapewnia wysoką jakość reprodukcji kolo-
rów. W tonach jasnych i ciemnych wykorzystano zdobycze tech-
nologii rastrowania FM. Zmiana stopnia pokrycia w tych polach
tonalnych odpowiada zmiennej ilości jednakowej wielkości punk-
tów rastrowych, jednak owe punkty nie są rozmieszczone stocha-
stycznie, tak jak w rastrze FM. W ułożeniu punktów rastrowych jest
pewna prawidłowość, ponieważ ich rozmieszczenie tworzy regu-
larną siatkę, z której jedynie wyeliminowano niektóre punkty ra-
strowe. „Pseudolosowość” w tym zakresie tonów dotyczy nie roz-
mieszczenia punktów o jednakowej wielkości, lecz – „wyjmowa-
nia” punktów. Im mniejszy stopień pokrycia, tym więcej punktów
rastrowych usunięto z powierzchni pola. Zjawisko usuwania punk-
tu rastrowego w tonach jasnych potocznie określa się jako tworze-
nie tzw. „dziurek sublimowskich” – w ten sposób obrazowo moż-
na określić, czym jest Sublima.

Reasumując można powiedzieć, że zakres tonów jasnych i ciem-
nych to zakres z „dziurkami sublimowskimi”, w którym obowiązuje
regularna siatka (o liniaturze takiej, jak w tonach średnich) roz-
mieszczenia punktów o stałej wielkości, a zmiana stopnia pokrycia

odbywa się poprzez zmianę liczby „dziurek”, czyli punktów wyeli-
minowanych. Minimalny rozmiar punktu w zakresie tonów jasnych
odpowiada czterem punktom rozdzielczości urządzenia CtP (kwa-
drat 2×2), co przy rozdzielczości naświetlarki 2400 dpi wynosi
21μm.

Efektem tego jest niezwykle prosta, łatwa i ekonomiczna metoda
uzyskiwania wyższej liniatury rastra, nawet do 340 lpi. Dodatkowo
automatyczna kalibracja systemu w RIP-ie kompensuje przyrosty
punktu rastrowego. Przy zastosowaniu rastra autotypijnego o tak
wysokiej liniaturze drobne punkty w tonach jasnych, nawet jeśli
udałoby się je uzyskać na formie drukowej, nie mogłyby być wy-
drukowane (1–6).

Zatem do zalet rastra Sublima należą:
• wysoki stopień szczegółowości reprodukcji, dający wrażenie cią-

głości tonalnej i niemalże fotograficznej jakości – efekt ten moż-
na uzyskać zarówno na wysokiej jakości papierach powlekanych,
jak i na niepowlekanych papierach gazetowych,

• niezwykła czystość kolorów, uzyskana dzięki zastosowaniu wy-
sokiej liniatury, a także zredukowanie efektu kolorowych rozet,
co daje, w porównaniu z rastrowaniem konwencjonalnym, wra-
żenie obrazu fotograficznego,

• gładka reprodukcja przejść tonalnych w zakresie jasnych, śred-
nich i ciemnych tonów,

• dokładne odwzorowanie świateł i cieni, tj. uzyskanie całego za-
kresu tonalności od 1% do 99% na typowych podłożach druko-
wych,

• mniejsza podatność na niedokładności pasowania, a co za tym
idzie – mniejsze ryzyko powstania widocznych przesunięć kolo-
ru,

• wysokie liniatury: 210, 240, 280, 340 lpi uzyskuje się przy roz-
dzielczości naświetlarki 2400 dpi, co powoduje, że czas potrzebny
do wykonania form drukowych, w porównaniu z rastrowaniem
konwencjonalnym, nie zmienia się (2).

Cel Cel Cel Cel Cel i i i i i zakres badańzakres badańzakres badańzakres badańzakres badań
Celem naszych badań było określenie wpływu procesu rastro-

wania hybrydowego – Sublima – na jakość odwzorowania obrazu.
Zakres badań obejmował: ocenę jakości obrazu zrastrowanego za
pomocą rastra Sublima o zmiennej liniaturze, porównanie dwóch
systemów rastrowania: ABS i hybrydowego systemu Sublima, oraz
określenie wpływu rastra Sublima na stabilność procesu drukowa-
nia.

Dr inż. S. Khadzhynova, S. Khadzhynova, S. Khadzhynova, S. Khadzhynova, S. Khadzhynova, mgr inż. A. Andruszkiewicz, A. Andruszkiewicz, A. Andruszkiewicz, A. Andruszkiewicz, A. Andruszkiewicz, Instytut Papiernictwa
i Poligrafii, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

Podsumowaniem cyklu artykułów zatytułowanych ,,Spotkanie z rastrami” jest trzecia część, poświęcona szczegółowej
charakterystyce rastra hybrydowego Sublima firmy Agfa. W tej części podzielimy się z Państwem wynikami badań
z zakresu zastosowania rastra Sublima w druku offsetowym.
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Metodyka badańMetodyka badańMetodyka badańMetodyka badańMetodyka badań
Offsetowe formy drukowe wykonano w naświetlarce Galileo-VS

z systemem sterowania Agfa Apogee. Formy naświetlono przy stałej
rozdzielczości naświetlarki 2400 dpi z wykorzystaniem następują-
cych technologii rastrowania: ABS o liniaturze 175 lpi i Sublima
o liniaturach: 240 lpi, 280 lpi, 340 lpi. Do produkcji form wykorzy-
stano płyty Lithostar Ultra-V. Odbitki nakładowe, zawierające dołą-
czony test kontrolno-pomiarowy, wydrukowano na maszynie
ADAST 747 ADACONTROL 2, na papierze powlekanym
o gramaturze 100 g/m2. Nakład druku wynosił 5 000, do badań
pobierano co 500 odbitkę.

Analizy jakości obrazu dokonano na podstawie testu kontrolno-
-pomiarowego. Cyfrowy test wykonano w programie Adobe Illu-
strator CS, następnie zapisano go w pliku PDF. Test zawiera pa-
sek z polami stopnia pokrycia od 0,5 do 100%. Pierwszy pasek
zrastrowano za pomocą rastra ABS o liniaturze 175 lpi, a następne
trzy – rastrem Sublima o wymienionych wyżej liniaturach.

Ze względu na rodzaj płyt, nie przeprowadzono badań densyto-
metrycznych form drukowych, jedynie poddano analizie plik cy-
frowy testu po procesie rastrowania w systemie Apogee PDF RIP,
który jest częścią systemu Agfa Apogee. W systemie tym proces
rastrowania jest oddzielony od naświetlania, co umożliwia użyt-
kownikowi oglądanie prac w postaci cyfrowej przed skierowaniem
ich do naświetlarek. Pliki po pierwotnym rastrowaniu zapisane są
na dysku, a oprogramowanie Agfa Preview umożliwia obejrzenie
danej pracy w postaci cyfrowej. Korzystając z oprogramowania
Agfa Preview przeprowadzono analizę punktów rastrowych, które
w dalszym etapie były generowane przez naświetlarkę. Wykorzy-

stując to oprogramowanie dokonano
pomiaru stopnia pokrycia pól rastrowych
testu po procesie RIP-owania w pliku cy-
frowym.

Stopień pokrycia na odbitce offseto-
wej oceniono za pomocą spektrodensy-
tometru refleksyjnego X-Rite 528.

Część badawcza dotyczy analizy ob-
razu: testu w pliku cyfrowym po proce-
sie RIP-owania i odbitkek nakładowych.

Analiza obrazu testu kontrolno-pomiarowegoAnaliza obrazu testu kontrolno-pomiarowegoAnaliza obrazu testu kontrolno-pomiarowegoAnaliza obrazu testu kontrolno-pomiarowegoAnaliza obrazu testu kontrolno-pomiarowego
w w w w w postaci pliku cyfrowegopostaci pliku cyfrowegopostaci pliku cyfrowegopostaci pliku cyfrowegopostaci pliku cyfrowego
po procesie RIP-owaniapo procesie RIP-owaniapo procesie RIP-owaniapo procesie RIP-owaniapo procesie RIP-owania

Szczegółowej analizie wizualnej został poddany zakres tonów
jasnych obrazu w pliku cyfrowym po zrastrowaniu za pomocą ra-
stra Sublima. Wzrost stopnia pokrycia pól tonalnych powoduje zanik
pól zawierających „dziurki sublimowskie”, czyli przejście do rastra
ABS. Zakres tonów jasnych dla rastra Sublima o liniatrurze 280 lpi
ilustruje rysunek 1a, na którym widoczna jest granica pomiędzy
dwiema strukturami rastra. W zakresie tonów jasnych z występu-
jącymi „dziurkami sublimowskimi” zwiększenie stopnia pokrycia
powoduje zmniejszenie liczby wyeliminowanych punktów rastro-
wych. Pola tonalne zawierające „dziurki sublimowskie” mają punkty
składające się z czterech pikseli o wymiarach 10,6 μm × 10,6 μm
każdy, dla rozdzielczości 2400 dpi. Cztery piksele tworzą jeden
punkt rastrowy o wymiarach 21 μm x 21 μm. Jest to minimalny
wymiar punktu rastrowego, który można wydrukować na maszy-
nie drukującej.

Zauważono również, że na przesunięcie granicy występującej
pomiędzy polami z „dziurkami” i polami z rastrem ABS mają wpływ
liniatura i zastosowanie krzywej kalibracyjnej. Zatem zakres wy-
stępowania „dziurek sublimowskich” jest zależny od liniatury i pro-
cesu kalibracji.

Poddano analizie testy zrastrowane z różną liniaturą i dla każdej
liniatury rastra określono granicę występującą pomiędzy dwiema
strukturami rastra. W wypadku zastosowania rastra o liniaturze 240
lpi „dziurki sublimowskie” występują włącznie do pola o stopniu
pokrycia 4%, dla rastra o liniaturze 280 lpi – do pola o stopniu
pokrycia 5%, dla rastra o liniaturze 340 lpi – do pola o stopniu
pokrycia 7%. System rastrowania Sublima jest automatycznie ka-
librowany przez RIP. Na etapie rastrowania jest założona krzywa
kalibracyjna, która automatycznie kompensuje różnicę przyrostu
punktu rastrowego spowodowanego wysoką liniaturą. Na rysunku
2 przedstawiono założone ujemne przyrosty punktów rastrowych
dla rastra Sublima: im wyższa liniatura rastra, tym większe założo-
ne wielkości ujemnych przyrostów. W wypadku rastra ABS nie
założono żadnej krzywej kalibracyjnej.

Ważnym i koniecznym procesem, który wpływa na poprawność
reprodukcji obrazu na odbitce drukarskiej, jest proces kalibracji.
Konieczność kalibracji wynika z tego, iż podczas reprodukcji obra-
zu na kolejnych etapach cyklu technologicznego rastrowa wartość
tonalna obrazu ulega zmianie. Powyższe zmiany rastrowych war-
tości tonalnych mogą być kompensowane na etapie wykonania
formy drukowej za pomocą RIP-a. Kalibracja polega na dodaniu
krzywej kalibracyjnej w procesie rastrowania w celu zniwelowania

Rys. 2. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 2. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 2. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 2. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 2. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dla
różnych liniatur rastra Sublimaróżnych liniatur rastra Sublimaróżnych liniatur rastra Sublimaróżnych liniatur rastra Sublimaróżnych liniatur rastra Sublima

Rys. 1. Obraz pół rastrowych w tonach jasnych dla rastra Sublima o liniaturze 280 lpi: a) bez krzywejRys. 1. Obraz pół rastrowych w tonach jasnych dla rastra Sublima o liniaturze 280 lpi: a) bez krzywejRys. 1. Obraz pół rastrowych w tonach jasnych dla rastra Sublima o liniaturze 280 lpi: a) bez krzywejRys. 1. Obraz pół rastrowych w tonach jasnych dla rastra Sublima o liniaturze 280 lpi: a) bez krzywejRys. 1. Obraz pół rastrowych w tonach jasnych dla rastra Sublima o liniaturze 280 lpi: a) bez krzywej
kalibracyjnej, b) z krzywą kalibracyjnąkalibracyjnej, b) z krzywą kalibracyjnąkalibracyjnej, b) z krzywą kalibracyjnąkalibracyjnej, b) z krzywą kalibracyjnąkalibracyjnej, b) z krzywą kalibracyjną
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przyszłych przyrostów punktów rastrowych występujących w pro-
cesie drukowania (uwzględnia się przy tym specyfikę procesu dru-
kowania). W ten sposób uzyskuje się kompensację odchyleń, co
daje możliwość wiernego odwzorowania oryginału na odbitce na-
kładowej. Kalibrację wykonuje się dla zestawu: maszyna drukują-
ca – papier – farba bądź stosuje się uśrednioną standardową krzywą
kalibracyjną. Zastosowanie krzywej kalibracyjnej na etapie rastro-
wania obrazu powoduje przesunięcie się granicy pomiędzy dwie-
ma strukturami rastrowania. Zatem jest to granica ruchoma, która
zależy od liniatury i zastosowania krzywej kalibracyjnej. Dla liniatu-
ry rastra 280 lpi zastosowanie krzywej kalibracyjnej przesunęło
granicę z 5 do 4% (rys. 1), dla liniatury 240 lpi – z 4 do 2%. Zasto-
sowanie krzywej kalibracyjnej spowodowało zwiększenie ujemnych
przyrostów punktów rastrowych na formie drukowej (rys. 3).

Wpływ procesu rastrowania na przyrostWpływ procesu rastrowania na przyrostWpływ procesu rastrowania na przyrostWpływ procesu rastrowania na przyrostWpływ procesu rastrowania na przyrost
punktu rastrowego punktu rastrowego punktu rastrowego punktu rastrowego punktu rastrowego i i i i i stabilność procesustabilność procesustabilność procesustabilność procesustabilność procesu

drukowaniadrukowaniadrukowaniadrukowaniadrukowania
Liniatura rastra AM ma wpływ na wielkość przyrostu stopnia

pokrycia na odbitce drukowej. Zwiększenie liniatury powoduje
zwiększenie liczby punktów rastrowych, co w konsekwencji zwięk-
sza potencjalną powierzchnię przyrostów punktów rastrowych
w druku. Największe przyrosty występują w tonach średnich, ale
występują również w tonach jasnych i ciemnych. W zakresie to-
nów jasnych przyrosty punktów rastrowych na uzyskanych odbit-
kach dla rastra klasycznego i Sublimy znacznie się różnią (rys.
4,5). W przypadku rastra ABS zwiększenie stopnia pokrycia po-
woduje prawie liniowe zwiększenie przyrostów punktów rastrowych
(rys. 4). Natomiast raster Sublima charakteryzuje się minimalną
wielkością przyrostów w początkowym zakresie tonów jasnych
od pola 0% do pola 7% dla wszystkich zastosowanych liniatur.
Jest to spowodowane występowaniem w rastrze Sublima w to-
nach jasnych „dziurek sublimowskich”, gdzie wymiar punktu po-
zostaje taki sam, a wraz ze zmniejszeniem stopnia pokrycia zmniej-
sza się tylko liczba punktów. Dlatego zmniejsza się potencjalna
powierzchnia przyrostów punktów rastrowych. W tym zakresie
wielkość przyrostów jest bliska 0% i krzywa zależności przyro-
stów od stopnia pokrycia prawie nakłada się na oś x. Zwiększenie
liniatury rastra Sublima powoduje zwiększenie odcinka liniowego
prostopadłego do osi x, ponieważ zwiększa się zakres pól zawiera-
jących „dziurki sublimowskie”.

Krzywą zależności przyrostów od stopnia pokrycia dla rastra
Sublima można podzielić na dwie strefy. Pierwsza z nich, dotyczą-
ca tonów jasnych, została opisana powyżej, natomiast druga, któ-
ra zaczyna się wraz z występowaniem regularnego rastra ABS,
przechodzi przez punkt maksimum w zakresie pól 50–60%. Po-
równanie przyrostów stopnia pokrycia w tonach średnich potwier-
dza wpływ liniatury na ten parametr: im wyższa liniatura, tym więk-
szy przyrost punktów na odbitkach. Zilustrowano to na rysunku 6,
na którym przedstawiono zależność wielkości przyrostów punk-
tów rastrowych na odbitce od wartości tonalnych oryginału.
W przypadku zwiększania liniatury rastra zwiększa się przyrost
punktu na odbitce w tonach średnich. Najmniejszymi przyrosta-
mi w tonach średnich charakteryzuje się raster ABS z liniaturą 175
lpi, a zwiększenie liniatury rastra Sublima, który w zakresie tonów
średnich składa się z rastra ABS, powoduje zwiększenie przyro-

Rys. 3. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 3. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 3. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 3. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dlaRys. 3. Przyrost stopnia krycia pól rastrowych testu w pliku cyfrowym dla
rastra Sublima o liniaturze 240 lpi z krzywą kalibracyjną i bez krzywej kali-rastra Sublima o liniaturze 240 lpi z krzywą kalibracyjną i bez krzywej kali-rastra Sublima o liniaturze 240 lpi z krzywą kalibracyjną i bez krzywej kali-rastra Sublima o liniaturze 240 lpi z krzywą kalibracyjną i bez krzywej kali-rastra Sublima o liniaturze 240 lpi z krzywą kalibracyjną i bez krzywej kali-
bracyjnejbracyjnejbracyjnejbracyjnejbracyjnej

Rys. 4. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 4. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 4. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 4. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 4. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastra
ABS o liniaturze 175 lpi w zakresie tonów jasnychABS o liniaturze 175 lpi w zakresie tonów jasnychABS o liniaturze 175 lpi w zakresie tonów jasnychABS o liniaturze 175 lpi w zakresie tonów jasnychABS o liniaturze 175 lpi w zakresie tonów jasnych

Rys. 5. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 5. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 5. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 5. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastraRys. 5. Przyrost punktów rastrowych na odbitkach drukarskich dla rastra
Sublima o liniaturze 280 lpi w zakresie tonów jasnychSublima o liniaturze 280 lpi w zakresie tonów jasnychSublima o liniaturze 280 lpi w zakresie tonów jasnychSublima o liniaturze 280 lpi w zakresie tonów jasnychSublima o liniaturze 280 lpi w zakresie tonów jasnych

stów w omawianym zakresie. Zatem największe przyrosty w tonach
średnich wykazywał raster Sublima o najwyższej liniaturze 340 lpi.
Niestety, ujemne przyrosty stopnia pokrycia, które są założone w sa-
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mym algorytmie rastrowania Sublima, nie do końca zniwelowały
przyszłe przyrosty w druku. W naszych badaniach uzyskano nieco
większe przyrosty punktów rastrowych w zakresie tonów średnich
w porównaniu z rastrem ABS 175 lpi. W literaturze dostępne są
jednak informacje o tym, że dzięki rastrowi Sublima udaje się uzy-
skać dokładne odwzorowanie obrazu w całym zakresie tonów (6).

Analizy stabilności druku dokonano dla nakładu 5000 odbitek.
Badano zmiany przyrostów punktów rastrowych dla pola o 50 %
stopniu pokrycia (rys. 7). Na podstawie uzyskanych krzywych
stwierdzono, że przeprowadzony proces drukowania można po-
dzielić na dwie strefy określające stabilność drukowania. W zakre-
sie od pierwszej do dwutysięcznej odbitki proces drukowania stop-
niowo stabilizuje się dla wszystkich zastosowanych rastrów. Przy-
rost punktu rastrowego zmniejsza się w granicach ok. 5% dla
wszystkich rodzajów rastrów i liniatur. Natomiast od dwutysięcz-
nej odbitki, po niewielkim spadku przyrostów punktów rastrowych,
proces możemy uznać za stabilny. Możemy stwierdzić, że w wy-
padku wszystkich zastosowanych rastrów: ABS 175 lpi i Sublima
o różnych liniaturach proces przebiegał stabilnie. Zastosowanie ra-
stra Sublima o wysokiej liniaturze 340 lpi nie spowodowało jakich-
kolwiek zakłóceń w stabilności procesu drukowania.

PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie
Raster hybrydowy Sublima zdobył już zaufanie drukarzy w dzie-

dzinie drukowania gazet. Jeśli chodzi o jego zastosowania druków
wysokojakościowych, drukarze podchodzą z rezerwą, zwłaszcza
w przypadku tak wysokich liniatur jak 280 czy 340 lpi. Z tego po-
wodu zdarza się, że drukarz celowo nie zostaje poinformowany
o hybrydowym sposobie rastrowania formy drukowej i udaje mu
się osiągnąć wysoką jakość druków bez jakiejkolwiek dodatkowej
ingerencji w proces drukowania. Trzeba podkreślić, że raster Sub-
lima ma szereg istotnych zalet, które bezpośrednio wpływają na
poprawę jakości odwzorowania obrazu w druku. Na podstawie prze-
prowadzonych badań możemy stwierdzić, że wykorzystanie hy-
brydowego sposobu rastrowania Sublima pozwala na:
• zastosowanie wysokich liniatur rastra przy dość niskich rozdziel-

czościach naświetlarki, co jest możliwe dzięki zastosowaniu tech-
nologii superkomórek, z jednoczesnym dokładnym odwzorowa-
niem szczegółów w tonach jasnych,

• zmniejszenie przyrostów punktów w zakresie tonów jasnych,
• stabilny przebieg proces drukowania.
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