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RESOLUÇÃO

 

A imagem está em alta ou baixa resolução? Vai
serrilhar/pixealizar a imagem? Estas são perguntas muito comuns em
um bureau de saída de fotolito. Estas perguntas devem ser respondidas
com certeza aos clientes que confiam no controle de qualidade destes
bureaus para a melhor qualidade do serviço. E, nos tempos atuais,
qualidade e confiança do cliente são itens muito importantes num
mercado concorrido.

Uma das questões mais comuns quando se lida com imagens
digitais é a resolução  porque este é um dos fatores que irá determinar
a qualidade da imagem. O primeiro passo para a solução deste
problema é compreender o que é a resolução. 

Toda a imagem digitalizada (“scanneada”) é constituída por
milhares de pontos, pequenos quadrados – o pixel. Se você trabalha
no ramo gráfico, imagime o pixel como o ponto de retícula. Veja as
figuras abaixo:

Se você conhece retícula, sabe que linhagem/lineatura é a quantidade de linhas
de ponto por unidade linear (centímetro ou polegada). No Brasil, a forma mais comum
de se falar em linhagem/lineatura é em linhas por centímetro (lpcm). Assim, uma revista
impressa com 60 linhas possui 60 linhas de ponto em um centímetro linear. Porém, no
sistema americano, a unidade mais comum  linhagem/lineatura é em linhas por polegada
(ou lines per inch – lpi). A consequência disto é termos que nos acostumar a converter
valores de centímetro para polegada (1polegada = 2,54 cm, então multiplique a
lineatura – lpcm – por 2,54 para obter o valor em polegada – lpi ). Assim:
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LINEATURA/ LINHAGEM
LPCM LPI

25 65
30 75
34 85
40 100
48 120
54 133
60 150
70 175
80 200

Alta resolução

Baixa resolução



Se você compreendeu a lineatura/linhagem, um conceito análogo é a resolução.
A quantidade de pixel por unidade linear (milímetro, centímetro ou polegada) chama-se
resolução. É comum o uso das três unidades, e isto é um dos fatores a gerar confusão.

Por exemplo, se o quadro ao lado fosse uma imagem,
sua resolução seria:

1 pixel por milímetro (dots per millimeter – dpmm)
ou

10 pixels por centímetro (dots per centimeter – dpcm)
ou

25,4 pixels por polegada (dots per inch – dpi)

Desta forma, imagens com resolução 12 dpmm ou 120 dpcm ou 300 dpi
(aproximadamente) estão todas com a mesma resolucão. Veja a tabela abaixo:

Agora que você entendeu o que significa, podemos começar a avaliar a resolução
necessária para os diversos materiais. Em primeiro lugar, precisa-se saber qual o objetivo
final da imagem (para serigrafia, jornal, revista etc), pois a necessidade de maior ou
menor resolução está diretamente relacionada com a lineatura/linhagem do resultado
final. 

A resolução mínima que define uma imagem como alta resolução é equivalente ao
número de pontos do impresso (resolução = lineatura/linhagem):
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RESOLUÇÃO
DPMM DPCM DPI

2,83 28,34 72
3,93 39,37 100
5,90 59,05 150
7,87 78,74 200
8,85 88,58 225
11,81 118,11 300
23,62 236,22 600
35,43 354,33 900
39,37 393,70 1000

 

L INEATURA RESOLUÇÃO MÍNIMA

60 lpcm 6 dpmm ou 60 dpcm
ou ou

150 lpi 150 dpi



Isto significa dizer que para que uma imagem seja de alta resolução é necessário
no mínimo um pixel para cada ponto de retícula. Para obter melhor qualidade e permitir
alguma ampliacão posterior da imagem, a resolução ótima recomendada é o dobro da
lineatura. Assim:

Imagens que possuem resolução inferior à lineatura são chamadas de baixa
resolução e ocasionam efeitos de serrilhados/pixealização. Tomando o primeiro
exemplo, se desejamos um impresso em 60 lpcm (150 lpi), qualquer imagem com menos
de 6 dpmm ou 60 dpcm ou 150 dpi é baixa resolução. 

Temos, então:

RESOLUÇÃO = LINEATURA x QUALIDADE
Sendo:
Resolução = quantidade de pixels por unidade linear
Lineatura = quantidade de pontos por unidade linear
Qualidade = número desejado de pixels para formar o ponto de retícula. A qualidade

mínima para uma imagem de alta resolução é 1 pixel para cada ponto, uma boa
qualidade 1,5 pixels por ponto e a ótima qualidade recomendada é 2 pixels por
ponto.

Veja a tabela a baixo para ótima resolução: 

RESOLUCÃO = LINEATURA x 2
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LINEATURA RESOLUÇÃO RECOMENDADA

60 lpcm 12 dpmm ou 120 dpcm
ou ou

150 lpi 305 dpi

ÓTIMA RESOLUÇÃO
LINEATURA LPCM RESOLUÇÃO

20 4 dpmm – 40 dpcm – 100 dpi

30 6 dpmm – 60 dpcm – 150 dpi

40 8 dpmm – 80 dpcm – 200 dpi

48 9,6 dpmm – 96 dpcm – 240 dpi

54 10,8 dpmm – 108 dpcm – 270 dpi

60 12 dpmm – 120 dpcm – 300 dpi

70 14 dpmm – 140 dpcm – 350 dpi



Desta forma, então determinou-se com que resolução a imagem deve ser
digitalizada. Porém, se a imagem já foi digitalizada, surgirá uma questão que irá influir
na resolução: a proporção (ampliação ou redução da imagem para o formato final).

Observe os quadros:

Logicamente, quanto mais ampliarmos, menor será a quantidade de pixel por
unidade linear, ou seja menor a resolução. Assim sendo:

RESOLUÇÃO = LINEATURA x QUALIDADE x  ESCALA

Sendo:
Resolução = quantidade de pixels por unidade linear
Lineatura = quantidade de pontos por unidade linear
Qualidade = número desejado de pixels para formar o ponto de retícula. A qualidade

mínima para uma imagem de alta resolução é 1 pixel para cada ponto, uma boa
qualidade 1,5 pixels por ponto e a ótima qualidade recomendada é 2 pixels por
ponto.

Escala = relação entre o tamanho original e final da imagem. A proporcão é tamanho
final dividido pelo tamanho original (o valor de ampliação ou redução da
imagem no programa de diagramação – proporção).  

Esta equação pode ser usada para avaliar a qualidade, proporção máxima que
a imagem pode ser utilizada ou que resolução digitalizar a imagem.

Outro fato importante é que estes cálculos são válidos para arquivos coloridos ou
em tons de cinza. Um arquivo cujo mode é mapa de bits (bitmap, lineart ou linework – a
nomenclatura depende do software) não é aplicada esta regra. Estes arquivos não
possuem informação de cor ou tons de cinza e exigem que a resolução seja
aproximadamente a resolução da sua impressora. Para imagesetters, utilize valores
acima de 1000 dpi. Observe as curvas das figuras abaixo:
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Exemplos:

1) Uma imagem com resolução 10 dpmm (=100 dpcm ou 250 dpi) vai ser
utilizada para imprimir um serviço em 60 lpcm. Qual a ampliação máxima que pode ser
feita no QuarkXpress? (Obs: utilize as mesmas unidades nos cálculos, tudo em cm ou pol).

Resolução = Lineatura x Qualidade x Proporção     
então

Proporção =            Resolução
Lineatura x Qualidade 

Dados:
Resolução = 100 dpcm
Lineatura =  60 lpcm
Qualidade = 1 (Qualidade mínima)

Proporção =           100      =  1,66
60 x 1

Resposta:  A ampliação máxima que pode ser utilizada para esta imagem sair em alta
resolução é de 166%.

2) Uma imagem com resolução 10 dpmm (=100 dpcm ou 250 dpi) vai ser
utilizada para imprimir um serviço em 54 lpcm e está sendo ampliada 170% no
QuarkXpress. Está em alta ou baixa resolução a imagem?

O que determina se é alta ou baixa resolução é a Qualidade: valores 
abaixo de 1 significa que a imagem está com baixa resolução.

Resolução = Lineatura x Qualidade x Proporção     
então

Qualidade =            Resolução
Lineatura x Proporção 

Dados:
Resolução = 100 dpcm
Lineatura =  54 lpcm
Proporção = 170% = 1,7

Qualidade  =           100      =  1,09
54 x 1,7

Resposta:  A imagem está em alta resolução porque possui 1,09 (valor maior que 1)
pixel para cada ponto de retícula.
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