


Zawarte w tytule prezentacji pytanie nie zosta o sformu owane przypadkowo. Nie jest ono jednak

artem z takiej powa nej dziedziny kryminalistyki, jak  jest traseologia. Pytanie to wynika z wieloletnich

obserwacji przemian, jakie wyst pi y i wyst puj  w kryminalistyce oraz udzia u traseologii 

w tych przemianach.

Zakres wykorzystania traseologii w procesie karnym zale y od dwóch czynników. Pierwszy

z nich obejmuje skuteczno  dzia ania specjalisty na miejscu zdarzenia w zakresie ladów

traseologicznych – skuteczno  rozumian w aspekcie ilo ciowo-jako ciowym ujawnionych

i zabezpieczonych ladów. Aspekt drugi za , to wykorzystanie zabezpieczonych ladów w ekspertyzach

traseologicznych.

Wydaje si , e pomi dzy powy szymi czynnikami brakuje równowagi. Z jednej strony znan

jest na wiecie polska metodyka bada  traseologicznych – mówi si  wr cz o „polskiej szkole”. Równie

w Polsce opinie z traseologicznych bada  identyfikacyjnych s  wysoko oceniane przez ich odbiorców, 

czyli organy procesowe zlecaj ce badania. Z drugiej natomiast strony odnotowa  mo na zbyt ograniczony

dop yw materia u badawczego, którego ród em powinny by  ogl dziny. Nadal w traseologii dominuj cymi

metodami ujawniania i zabezpieczania ladów s metody, które nie odpowiadaj  wspomnianym wymogom

ilo ciowo-jako ciowym.

Optymalnym ród em oceny efektów pracy specjalistów na miejscu zdarzenia s  eksperci

traseologii. To w a nie eksperci mog  odpowiedzie  na pytanie czy przekazywany do bada  materia

dowodowy w postaci zabezpieczonych ladów traseologicznych jest satysfakcjonuj cy czy te  maj  oni

uwagi krytyczne w tym zakresie.

lady traseologiczne na miejscu zdarzenia wyst puj  najcz ciej w dwóch formach – jako lad

powierzchniowy lub wg biony. Metody stosowane do ich zabezpieczenia s  metodami stosowanymi

od dawna i polegaj  na wykorzystaniu folii elatynowej lub te  na wykonaniu odlewu  gipsowego. Zmiany,

jakie wyst pi y w zakresie zabezpieczania ladów sprowadzaj  si  jedynie (i to nie zawsze) 

do wykorzystania folii i gipsów lepszej jako ci. Zdarza si  równie , e wyst puj ce na miejscu zdarzenia

lady traseologiczne s zabezpieczane tylko fotograficznie, co w przypadku niedostatecznej dba o ci

o jako  wykonanych zdj , braku odpowiedniego sprz tu lub nieumiej tnego jego wykorzystania,

nie przynosi pozytywnych efektów tej metody zabezpieczenia. 

Ograniczony post p w zakresie stosowanych technik i metod ujawniania i zabezpieczania ladów

traseologicznych nie mo e w sposób zdecydowany wp yn  na wzrost ilo ci zabezpieczanych ladów oraz

popraw  ich jako ci. W efekcie tego zostaje szeroki margines ladów, które nie s  zabezpieczane w ogóle

lub jako  ich zabezpieczenia uniemo liwia badania identyfikacyjne. Stan ten nie tylko obni a mo liwo ci

dowodowe w procesie karnym, ale powoduje równie  spadek presti u  traseologii w rodowisku

kryminalistycznym, policyjnym oraz organów cigania.

Kierunków poprawy istniej cej sytuacji nale y upatrywa  w wyrównaniu dynamiki rozwoju 

traseologii do poziomu wyst puj cego w kryminalistyce. Wskazane wi c jest: 

- wielokierunkowe wykorzystanie sprz tu elektronicznego do zabezpieczania nietypowych ladów,

- wprowadzenie szerokiej gamy nowoczesnych rodków wykorzystywanych podczas zabezpieczania

ladów wg bionych,

- wprowadzenie i upowszechnienie, a nast pnie umiej tne wykorzystanie sprz tu rejestracji obrazu, 

- rozszerzenie katalogu rodków wizualizacji ladów niewidocznych lub s abo widocznych.

Specjalista dokonuj cy ogl dzin miejsca zdarzenia musi posiada wiadomo , e lady

traseologiczne zawsze musz  wyst pi  na miejscu zdarzenia. Skutkiem wiadomo ci tej prawdy powinna

by  dociekliwo w poszukiwaniu na miejscu zdarzenia ladów traseologicznych zarówno tych widocznych

jak te  tych niewidocznych. Specjalista dokonuj cy ogl dzin powinien by  w poszukiwaniu ladów twórczy

oraz wyposa ony w odpowiedni sprz t i rodki, a tak e posiada  umiej tno  ich odpowiedniego

zastosowania.

Jedn  ze specjalnych metod zabezpieczania ladów traseologicznych na pod o ach „trudnych”

(dywany, meblowe obicia materia owe oraz skórzane, gresy, a tak e p ytki ceramiczne) jest zastosowanie

w tym celu urz dze  wykorzystuj cych zjawisko przyci gania mikrocz steczek przez pole elektrostatyczne,

zwanych dalej urz dzeniami (por. fot. nr 1 do 19, str. 11 i n.).
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Twórcze my lenie, jakiego wymaga si od specjalisty dokonuj cego ogl dzin, powinno prowadzi

do szerszego wykorzystania urz dzenia w stosunku do jego tradycyjnego wykorzystania. Wykorzystanie

tych urz dze , posiada oczywi cie znane wszystkim ograniczenia w postaci spadku efektywno ci

zastosowania w miar :

- wzrostu gradacji cz steczek tworz cych lad,

- wzrostu wilgotno ci substancji tworz cej lad oraz wilgotno ci pod o a,

- wzrostu si y powi zania cz steczek tworz cych lad z pod o em,

- spadku napi cia wytwarzanego przez urz dzenie.

Zastosowanie elektrostatycznej metody zabezpieczania ladów traseologicznych ma w Polsce 

wieloletni  tradycj . Droga, jak  kroczy a ewolucja urz dze  wykorzystuj cych zjawisko przyci gania

mikrocz steczek przez pole elektrostatyczne, w literaturze przedmiotu jest opisana bardzo enigmatycznie.

Autorstwo pomys u przypisuje si  policjantowi japo skiemu, który podczas reperacji telewizora zauwa y

koncentracj  kurzu w miejscach wyst powania wysokich napi . Pó niejsze modyfikacje urz dzenia

ukierunkowane by y na podniesienia skuteczno ci jego dzia ania. Wyrazem tego jest oferowane urz dzenie.

Generuje ono napi cie od 4 do 20 kV, regulowane w sposób p ynny, waga zestawu wynosi ok. 2 kg. 

W celu zapewnienia bezpiecze stwa pracy, urz dzenie posiada podwójny system zabezpieczenia 

przed przypadkowym jego w czeniem oraz sygnalizacj wietln  i d wi kow  informuj c  o w czeniu

urz dzenia. Dodatkowym atrybutem urz dzenia jest ergonomiczne i czytelne rozmieszczenie

poszczególnych elementów sterowania urz dzeniem oraz ich czytelne oznaczenie. Zastosowane zasilanie

akumulatorowe pozwala na ci g  prac  urz dzenia przekraczaj c  30 min. Na podkre lenie zas uguje

sprawny i szybki serwis usuwaj cy usterki w czasie nieprzekraczaj cym 5 dni roboczych od daty

dostarczenia urz dzenia do serwisu. 

Oferowane urz dzenie spe nia wszystkie wymagania konieczne do jego skutecznego zastosowania 

na miejscu zdarzenia nie tylko we wskazanych powy ej sytuacjach typowych, ale równie  nowatorskich, 

wynikaj cych z unikatowych parametrów urz dzenia.

Pierwszym przyk adem rozszerzonego zastosowania urz dzenia, jest propozycja jego wykorzystania

do zabezpieczania ladów powierzchniowych, nawarstwionych substancj  powszechnie przylegaj c

do podeszwy buta. W sk ad tej substancji wchodz  cz steczki o zró nicowanej gradacji, jak te

przylegaj cych do pod o a ze zró nicowan  si . Tradycyjn  metod  zabezpieczania wy ej wymienionych

ladów jest ich przeniesienie na foli elatynow . Folie te s  jednak przeznaczone do zabezpieczania ladów

daktyloskopijnych ujawnionych proszkiem, którego ilo  jest wielokrotnie mniejsza ni  substancji tworz cej

lad traseologiczny. Skutkiem tego bardzo cz sto znaczna ilo  substancji tworz cej lad pozostaje 

na pod o u. Ponadto, oczywistym jest równie  fakt, e stosuj c foli elatynow  do zabezpieczenia ladu

traseologicznego nale y nanie  j  na lad, a nast pnie stosuj c nacisk usun  powietrze wyst puj ce

pomi dzy foli  a cz steczkami ladu. Ten sposób post powania podczas zabezpieczania ladu

traseologicznego nakazuje zastanowi  si  nad wp ywem nacisku oraz wyst puj cych mikroprzesuni

na obraz cech indywidualnych zabezpieczanego ladu.

Opisana charakterystyka ladu wskazuj , e celowym i bezpiecznym jest zastosowanie

zró nicowanych metod zabezpieczania. Propozycja modyfikacji opisanej wy ej, powszechnie stosowanej

metody zabezpieczania ladów traseologicznych polega na dodatkowym zastosowaniu urz dzenia

po wykonaniu fotografii ladu, ale przed jego zabezpieczeniem za pomoc  folii daktyloskopijnej.

Proponowana metoda modyfikacji post powania podczas zabezpieczania ladu traseologicznego - z uwagi

na minimalne oddzia ywanie mechaniczne stosowanych folii metalizowanych na materi ladu - nie grozi

jego uszkodzeniem umo liwiaj c zarazem zabezpieczenie ladu trzema ró nymi metodami – urz dzenie

zabezpieczy na foli  metalizowan  wszystkie drobne cz steczki, pozosta a za  cz  substancji tworz cej

lad zostanie przeniesiona na foli elatynow .

Drugim kierunkiem zastosowania urz dzenia jest jego wykorzystanie do zabezpieczania ladów

traseologicznych na pod o ach usytuowanych pionowo. Zabezpieczanie ladów mo e przebiega  w dwóch 

konfiguracjach zale nych od grubo ci pod o a, na którym wyst puje lad oraz od oceny, na ile pod o e

b dzie ogranicza  oddzia ywanie pola elektrostatycznego. W przypadku, gdy pod o e b dzie posiada o du

grubo , np. no nikiem ladu b dzie mur, zarówno metalizowana folia jak te  p yta uziomowa powinny
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by  u o one na jednej p aszczy nie obok siebie. Natomiast, je eli grubo  pod o a jest niewielka

np. s  nimi drzwi, ciana z p yty wiórowej, gipsowej, sklejki lub innego materia u u o enie metalizowanej

folii i p yty uziomowej przyjmuj  po o enia naprzeciwleg e (po stronach pod o a) (por. fot. nr 20 do 25, 

str. 15).

Problem, jaki wyst puje podczas zabezpieczania ladów traseologicznych wyst puj cych

na pionowych pod o ach wynika z konieczno ci mocowania p yty uziomowej i metalizowanej folii

do pod o a. Rozwi zania w tym zakresie, jakie specjalista zastosuje, powinny wynika  z wyst puj cych

na miejscu zdarzenia okoliczno ci oraz posiadanego wyposa enia. Najprostszym jest wykorzystanie

w tym celu ró nego rodzaju rodków klej cych. Mo e by  równie zastosowany docisk itp. sposoby.

Wa nym natomiast jest, aby zastosowana metoda mocowania p yty uziomowej i metalizowanej folii

nie doprowadzi a do neutralizacji napi cia podanego przez urz dzenie.

Kolejnym nietypowym zastosowaniem urz dzenia jest jego wykorzystanie do zabezpieczania ladów

traseologicznych naniesionych na powierzchnie metalowe. Charakter pod o a wymusza w takim przypadku

odmienne, w stosunku do opisanych, post powanie z p yt  uziomow  i metalizowan  foli . W przypadku

pod o a metalowego b d cego no nikiem ladu, odmienno  polega na mo liwo ci odst pstwa

od stosowania p yty uziomowej. P yt  uziomow  staje si  samo pod o e, do którego pod cza

si  przewód uziomowy.

Odmienno  wyst puje równie  w zakresie wykorzystania do zabezpieczenia ladu metalizowanych

folii. Poniewa  p yt  uziomow  jest w tym przypadku samo pod o e, metalizowana folia nie mo e

si  z nim styka . Kontakt taki doprowadzi by do przep ywu pr du pomi dzy foli  a p yt  uziomowi, 

co w rezultacie uczyni dzia anie urz dzenia bezskutecznym a nawet mog oby skutkowa

jego uszkodzeniem.

Aby zapewni  skuteczno  dzia ania urz dzenia nale y wi c dodatkowo zastosowa  separator

w postaci folii z tworzywa sztucznego o grubo ci ok. 0,1 mm. Separator mo e by  umieszczany pomi dzy

p yt  uziomow  i metalowym pod o em lub te  pomi dzy metalowym pod o em i metalizowan  foli .

Zadaniem separatora jest odizolowanie p yty uziomowej od metalizowanej folii. Stosuj c separator nale y

w obu przypadkach pami ta , aby by  on zawsze wi kszy zarówno od p yty uziomowej

jak te  od metalizowanej folii. 

W uk adzie, gdy separator uk ada si  na metalowe pod o e pomi dzy lad a metalizowan  foli ,

to metalowe pod o e mo e by  p yt  uziomowi (metalizowan  foli  uk adamy na separatorze).

Po uruchomieniu urz dzenia cz steczki tworz ce lad s  przenoszone na separator.

W uk adzie, gdy separator jest umieszczony pomi dzy p yt  uziomow  i pod o em, od strony

przeciwnej do p aszczyzny b d cej no nikiem ladu, metalizowana folia uk adana jest bezpo rednio na lad.

Po uruchomieniu urz dzenia cz steczki substancji tworz cej lad przenoszone s  na t  foli (por. fot. nr 26

do 31, str. 16).

Innym zastosowaniem urz dzenia, jest jego wykorzystanie do zabezpieczania ladów

traseologicznych, wyst puj cych na du ych powierzchniach lub o znacznych rozmiarach np. ladu ko a

pojazdu. W celu zapewnienia skuteczno ci dzia ania urz dzenia nast puje zast pienie p yty uziomowej,

w miejsce której stosuje si  przewód elektryczny niskiej oporno ci u o ony wzd u  metalizowanej folii

(por. fot. nr 32, str. 17).

Proces ujawniania polega na u o eniu metalizowanej folii na ladzie i pod czeniu do niej ród a

napi cia. Po uruchomieniu urz dzenia nale y powoli przesuwa  elektrod  wzd u  metalizowanej folii.

Dokonuj c tej czynno ci nale y uwa a , aby nie nast pi  kontakt folii metalizowanej z przewodem

uziomowym.

Na miejscu zdarzenia wyst puj  powierzchniowe lady traseologiczne, odwzorowane na pod o ach

o du ej chropowato ci i porowato ci. Zabezpieczenie takich ladów na foli elatynow  nastr cza

du o trudno ci, przynosz c jednocze nie mierne efekty, poniewa  warstwa elatynowa folii przylega

tylko do najbardziej wystaj cych punktów pod o a. Obraz zabezpieczonego ladu sk ada

si  wi c tylko z jego fragmentów, podczas gdy reszta substancji tworz cej lad pozostaje na pod o u.

W takich przypadkach nale y rozwa y  alternatywne metody jego zabezpieczenia. Zastosowana metoda

zabezpieczenia musi by  poprzedzona analiz  zastanej na miejscu zdarzenia sytuacji.
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Ocenie podda  nale y w szczególno ci ziarnisto  (gradacj ) substancji ladotwórczej. Je eli lad

sk ada si  z na tyle du ych cz steczek, e si a oddzia ywania pola elektrostatycznego jest zbyt s aba,

celowym jest do jego zabezpieczenia zastosowa masy silikonowe. W przypadku drobnocz steczkowej

struktury ladu korzystniejszym jest zastosowanie urz dzenia. Post powanie w takim przypadku, w zakresie 

wzajemnego usytuowania metalizowanej folii urz dzenia i p yty uziomowej, powinno by  typowe.

Do proponowanych zastosowa  urz dzenia nale y zaliczy  tak e jego wykorzystanie

do zabezpieczania ladów traseologicznych odwarstwionych. Na metalizowanej folii tworzy si lad,

który powstaje w wyniku przeniesienia na foli  cz steczek pozosta ych na pod o u zanieczyszcze .

Uzyskany obraz ladu jest form  negatywu (por. fot. nr 33 do 35, str. 17).

Z cech  przenoszenia na metalizowan  foli  zanieczyszcze  pod o a wi e si  mo liwo

wykorzystania urz dzenia szerszego ni  wy cznie w traseologii. Up yw czasu, jaki wyst puje pomi dzy

pope nieniem czynu przest pnego a czasem jego stwierdzenia, mo e powodowa  pokrycie wyst puj cych

tam ladów warstw  kurzu. Urz dzenie to mo na wi c w takich przypadkach wykorzysta  w charakterze

„odkurzacza”, do usuni cia zanieczyszcze  naniesionych na te lady. Oczyszczenie pod o a

z zanieczyszcze  umo liwia podj cia dalszych czynno ci zwi zanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem

ladów kryminalistycznych.

Przedstawione propozycje wykorzystania urz dzenia podczas zabezpieczania ladów

traseologicznych wskazuj  na jego du y uniwersalizm. W wielu sytuacjach jest ono niezast pione. Czasami

nale y je traktowa  jako alternatywn  form  zabezpieczenia. W innych przypadkach stanowi ono czynnik

wspomagaj cy inne formy zabezpieczenia. W ka dym przypadku wzbogacony zostaje zakres narz dzi

wykorzystywanych na miejscu zdarzenia prowadz c tym samym do osi gni cia jednego z podstawowych

celów post powania przygotowawczego.

lady wg bione stanowi  drug , najbardziej obszern  grup ladów traseologicznych. Powstaj

one w wyniku nacisku spodu buta lub opony pojazdu na okre lony rodzaj pod o a. Jego cech  podstawow

musi by  podatno  na odkszta cenia trwa e. Do pod o y takich zaliczy  nale y:

- gleby, niezale nie od tego czy s  one pokryte niegiem, ro linno ci  czy te  nie, 

- wie e zaprawy budowlane,

- ró nego typu materia y sypkie,

- inne pod o a plastyczne.

Typow  metod  zabezpieczania ladów traseologicznych wg bionych jest ich odwzorowanie przy

pomocy odlewu. Z uwagi na znaczenie odlewów jako formy zabezpieczenia ladów, stale doskonalono

materia y wykorzystywane do ich wykonania. Najcz ciej stosowany by  gips modelarski. U ywano równie

wosku, parafiny, plastyku, siarki, silikonu, alginianów i innych rodków, którymi mo na by o odwzorowa

trójwymiarowy lad.

Zastosowanie odlewów do zabezpieczania ladów wg bionych ma w kryminalistyce wieloletni

tradycj  i uznanie. Stanowisko to jest niezmienne mimo udoskonalenia si metod fotografowania i rozwoju 

innych technik zabezpieczania ladów. Znaczenie odlewu jako formy zabezpieczenia ladu wg bionego

wynika z nast puj cych przes anek:

- przedstawiaj  one prawdziwy wygl d zabezpieczonego ladu,

- maj  trójwymiarow  posta ,

- wiernie odwzorowuj  wymiary ladu,

- odtwarzaj  wszystkie, nawet mikroskopijne cechy ladu,

- przy g bokich odwzorowaniach mog  utrwala cechy spodu, a nawet cholewki buta, 

- stanowi  podstawowy materia  badawczy w badaniach identyfikacyjno-porównawczych.

W zakresie materia ów stosowanych do wykonywania odlewów nast pi  równie  post p.

Ukierunkowany on jest na stosowanie gipsów, których podstawowymi cechami jest du a twardo

(odporno ci na ciskanie) oraz niewielka rozszerzalno  liniowa (por. fot. nr 36 do 39, str. 18).
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Warunki takie spe nia prezentowany gips IV klasy twardo ci firmy Transfarm Sp. z o.o. Posiada

on nast puj ce parametry:

- odporno  na ciskanie – 42 MPa, 

- rozszerzalno  liniowa – max 0,1%, 

- czas mieszania – 90 sek, 

- czas wi zania - 8÷12 min,

- proporcje wody do gipsu – 18-20 ml/100g.

Gips ten konfekcjonowany jest w dowolnych nawa kach, w szczelnych opakowaniach nadaj cych

si  do d ugotrwa ego przechowywania. Samo opakowanie z uwagi na odporno  na uszkodzenia

mechaniczne mo e i powinno by  wykorzystywane do mieszania masy gipsowej. Kolor gipsu uzale niony

jest od decyzji odbiorcy.

Niezale nie od zaprezentowanego gipsu, istnieje jeszcze inna jego odmiana, wyst puj ca

w literaturze przedmiotu pod nazw  „kamie matrycowy”. Otrzymywany jest on równie  z gipsu,

który poddawany jest gotowaniu w innej substancji chemicznej, np. w 30% roztworze chlorku wapniowego.

Po wymyciu otrzymanego produktu, jego wysuszeniu i zmieleniu, otrzymuje si  cz steczki jeszcze bardziej

zbite ni  w przypadku kamienia dentystycznego. Daje to w efekcie jeszcze wi ksz  twardo  otrzymanego

odlewu. Uzyskane odlewy wykonane z gipsu IV kl. twardo ci w pe ni zaspakajaj  jednak potrzeby

traseologii, st d stosowanie „kamienia matrycowego” z uwagi na jego wy sz  cen  nie wydaje

si  by  zasadnym.

Post p w zakresie parametrów stosowanych gipsów oraz metody wykonania odlewów

nie jest wystarczaj cy do zabezpieczenia ladów odwzorowanych na nietypowych pod o ach.

Do tej kategorii pod o y zaliczy  mo emy mi dzy innymi:

- zaprawy cementowe, cementowo-wapienne i inne masy budowlane, zarówno mokre jak i suche, 

- powierzchnie bitumiczne,

- materia y bardzo sypkie, intensywnie ch on ce wod  oraz cz ce si  z mas  gipsow ,

- inne pod o a o podobnych w a ciwo ciach.

W przypadku odwzorowania ladów wg bionych w wy ej okre lonych pod o ach, zastosowanie

mas gipsowych do ich zabezpieczenia jest niecelowe i przynosi mierne efekty. Nieskuteczno  zastosowania 

mas gipsowych do zabezpieczania ladów wg bionych w powy szych pod o ach wynika ze kilku przyczyn

odmiennych dla ró nych rodzajów pod o a. Je eli lad jest odwzorowany w masach budowlanych

lub pod o ach bitumicznych samo dokonanie odlewu mas  gipsow  nie sprawia adnych trudno ci. Problem

jaki wyst puje, wi e si  z oddzieleniem wykonanego odlewu od pod o a. Jest on wynikiem na tyle silnego

ich po czenia ze sob , e nawet zastosowanie rodków zmniejszaj cych przyczepno , w postaci oleju, 

nie przynosi efektów i istnieje bardzo wysokie prawdopodobie stwo zniszczenia wykonanego odlewu 

(por. fot. nr 40 do 50, str. 18 i 19).

Zastosowanie mas gipsowych jest równie  nieskuteczne, je eli zastaj  one u yte do zabezpieczenia

ladów wg bionych w materia ach bardzo sypkich, które ch on  wod  i jednocze nie cz  si  z mas

gipsow . Takimi pod o ami s  suche materia y budowlane, produkty spo ywcze typu m ka, krochmal, 

cukier puder i inne. Problem z uzyskaniem odpowiedniej jako ci odlewu wyst puje nawet wówczas,

gdy przed wykonaniem odlewu lad zostanie utrwalony za pomoc  lakieru. W przypadku suchych

materia ów budowlanych pod o e zostaje trwale wtopione w odlew, natomiast w przypadku ladu

w produktach spo ywczych nast puje cz ciowe rozmycie ladu a ponadto w takim odlewie bardzo cz sto

rozwijaj  si  organizmy ywe.

W zakresie zastosowania odpowiednich metod zabezpieczania ladów wg bionych w nietypowych

pod o ach przeprowadzono szereg do wiadcze . Wykaza y one du  przydatno  mas silikonowych

stosowanych w kryminalistyce, najcz ciej w mechanoskopii. Do klasycznych silikonów stosowanych

w kryminalistyce zaliczamy Mikrosil, Silmark, Silone, Dentafleks, Stomafleks i inne. Silikony te s  jednak

stosunkowo drogie w zwi zku z tym stosowane s  one sporadycznie. Do wiadczenia jakie zosta y

przeprowadzone obj y silikony produkcji polskiej o zró nicowanej wiskozowato ci i czasie sieciowania.

Zastosowano Silipol, Silipol 100 i Silipol 100 PLUS.
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Silipol charakteryzuje si  nisk  wiskozowato ci  i wyd u onym czasem sieciowania.

Daje on doskona e odwzorowanie najdelikatniejszych cech ladu. Równie  wyd u enie czasu sieciowania

jest wielokrotnie przydatne, szczególnie w sytuacji, kiedy wykonanie odlewu wymaga dok adnego

wymieszania wi kszej ilo ci masy bez obawy, e w czasie tej czynno ci nast pi usieciowanie. 

Silipol 100 i Silipol 100 plus jest silikonem o redniej g sto ci, lecz ze skróconymi czasami

sieciowania. Oba silikony bardzo dobrze odwzorowuj  cechy zabezpieczanego ladu, nale y jednak

sprawnie dokona  po czenia masy podstawowej silikonu z katalizatorem, aby unikn  usieciowania 

podczas mieszania sk adników.

Stosuj c silikony do zabezpieczania traseologicznych ladów wg bionych w pod o ach bardzo

sypkich nale y przed wykonaniem odlewu lad utrwali  (wzmocni ) lakierem. W dokonywanych badaniach

wykorzystywano lakiery do w osów oraz Fixotrop serii F-10, F-100 i F-100 PLUS, charakteryzuj ce

si  bardzo du  si  wi zania. W przypadku znacznej sypko ci pod o a b d cego no nikiem ladu nale y

nanosi rodek utrwalaj cy z wielk  ostro no ci . Wyst puje w takim przypadku zagro enie zniszczenia

struktury ladu poprzez ci nienie wydobywaj cego si  z dyszy strumienia gazu. Utrata cech ladu mo e

by  równie spowodowana zastosowaniem nadmiernej ilo ci rodka utrwalaj cego. Z powy szych przyczyn

rodek utrwalaj cy nale y na lad nanosi  z odpowiednio du ej wysoko ci lub dusz  kierowa  do góry,

aby cz steczki rodka utwardzaj cego swobodnie opada y na lad. Zabieg ten powinien by  powtórzony

kilkukrotnie, przy zachowaniu odst pów czasowych, umo liwiaj cych odparowanie rozpuszczalnika.

Podczas utrwalania ladu mog  nast pi  utrudnienia tej czynno ci w postaci ruchu powietrza

spowodowanego wiatrem lub przeci giem. Wyst puj cy ruch powierza powoduje unoszenie cz steczek

rodka utrwalaj cego poza lad. Próby bardziej precyzyjnego nanoszenia rodka na lad wi

si  z konieczno ci  zbli enia wylotu duszy do ladu, co zagra a jego uszkodzeniem. Najprostszym sposobem

przeciwdzia ania tej sytuacji jest zastosowanie os ony ladu w postaci tuby (namiotu) otaczaj cej lad.

Jej wysoko  nie powinna by  ni sza ni  50 cm, poniewa  nanoszenie rodka utrwalaj cego powinno 

odbywa  si  z analogicznej wysoko ci. Daje to znaczn  oszcz dno rodka utrwalaj cego i zwi ksza

dok adno  pokrycia powierzchni ladu (por. fot. nr 51 do 53, str. 20).

Zastosowanie silikonów przynosi równie  bardzo dobre efekty podczas zabezpieczania ladów

tzw. „z pogranicza”, tj. ladów wg bionych w bardzo niewielkiej ilo ci substancji sypkiej, której jej jednak 

zbyt du o, aby do zabezpieczenia ladu zastosowa  foli elatynow . lad taki, przed jego zabezpieczeniem

poprzez wykonanie odlewu silikonowego, nale y utrwali  lakierem zachowuj c wy ej opisane rodki

ostro no ci. W przypadku rezygnacji z utrwalenia ladu odwzorowanego w substancji sypkiej,

silikon z uwagi na swój ci ar uszkadza cechy identyfikacyjne zabezpieczanego ladu (por. fot. nr 54 do 57,

str. 20).

Kwesti  odr bn  jest zastosowanie silikonów w sytuacjach, w których lady s  pomijane z uwagi 

na ich nietypowe po o enie. Przyk adem takiego ladu, jest lad wype niony wod . W wieloletniej praktyce

dydaktycznej nie spotka em si z przypadkiem zabezpieczenia takiego ladu mimo istnienia takich

mo liwo ci. Z uwagi na pomijanie takich ladów, celowym jest rozpropagowanie oferowanych silikonów, 

specyfik  których jest sieciowanie bez dost pu powietrza. Ci ar w a ciwy silikonu powoduje

jego osadzanie si  na dnie wody w miejscu wyst powania ladu, przy czym ma a ró nica ci arów

w a ciwych powoduje niewielki nacisk na powierzchni ladu, co mo e skutkowa  brakiem idealnego

odwzorowania.

Niezale nie od zastosowanej formy zabezpieczenia ladu traseologicznego, czynno ci te musz

by  poprzedzone zabezpieczeniem fotograficznym. Analizowane dokumentacje fotograficzne z ogl dzin

miejsc zdarze  powalaj  na sformu owanie wniosku, e zdj cia szczegó owe ladów traseologicznych

w znacznym procencie nie spe niaj swojej roli. Wykonywane zdj cia przedstawiaj  najcz ciej pod o e

z zarysem ladu a nie jego szczegó y i z tego te  wzgl du nie mog  stanowi  formy kryminalistycznego

zabezpieczenia. W takich przypadkach nasuwa si  pytanie o cel wykonywanych zdj .

Przyk adem du ej niefrasobliwo ci podczas wykonywania zdj  s  zdj cia ladów wg bionych.

lady te, z regu y s  dobrze widoczne na pod o u. Chyba w a nie ten fakt powoduje, e zdj cia wykonywane

s  w sposób standardowy. Polega to na umocowaniu lampy b yskowej na szynie aparatu co daje rezultat 

w postaci zdj cia “p askiego”, nie oddaj cego szczegó ów ladu (por. fot. nr 58 do 61, str. 21).
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Fotografowanie ladów traseologicznych odznacza si  pewn  specyfik  wynikaj c  z charakteru

tych ladów. Obowi zuj  przy tym ogólne zasady wykonywania zdj  szczegó owych ladów

kryminalistycznych. Fotografuj c lad nale y pami ta  o konieczno ci:

- zastosowania przy fotografowaniu statywu fotograficznego, 

- zachowania prostopad o ci osi obiektywu do p aszczyzny ladu (por. fot. nr 62, str. 22),

- wype nienia ca ego kadru fotografowanym obiektem,

- umieszczenia w pobli u ladu skalówki oraz numerka. 

Niezale nie od zachowania powy szych zasad, fotografowany lad traseologiczny nale y w a ciwie

o wietli . Sposób o wietlenia ladu podczas fotografowania zale y od jego rodzaju. Ró nice te sprowadzaj

si  do zastosowania odpowiedniego k ta i kierunku o wietlenia. Dla ladów powierzchniowych

k t ten z regu y wynosi kilka stopni a wi c mo na to o wietlenie traktowa  jako wiat o „ lizgaj ce”

si  po pod o u. Podczas fotografowania ladów wg bionych stosuje si  k t o wietlenia zale ny

od g boko ci odwzorowania (por. fot. nr 63 do 65, str. 22).

Konieczno  doboru w a ciwego k ta o wietlenia nie jest jedynym problemem z jakim stykamy

si  przy fotografowaniu ladów powierzchniowych. Przeprowadzenie szeregu prób ukierunkowanych

na uzyskanie optymalnych efektów fotografowania wykaza o, e negatywnie na jako  sfotografowanego 

ladu wp ywa ogólne o wietlenie pomieszczenia, w którym wykonywane jest zdj cie ladu, a nawet wiat o

odbite od otaczaj cych cian i sufitu. 

Uzyskanie najlepszej jako ci zdj  wymaga wyeliminowania wiat a odbitego, pochodz cego

od ród a wiat a wykorzystanego do o wietlenia ladu. W tym celu mo na wykorzysta  tub  d ugo ci

ok. 1,2 m. np. z kartonu, w któr  nale y w o y  promiennik lampy b yskowej lub „ocieni ” fotografowany

lad odpowiednim ekranem (por. fot. nr 66 do 71, str. 23 i 24).

Podkre li  nale y, i  traseologia jest dziedzin  kryminalistyki wymagaj c  szerokich umiej tno ci

fotografowania, czego wyrazem jest fotografowanie ladów ujawnionych luminolem. Umiej tno

ta musi by  wyrobiona wcze niej, poniewa w tym jedynym przypadku czynno  fotografowania nie mo e

by  powtórzona (zjawisko chemiluminescencji wyst puje tylko do momentu zoboj tnienia ca ej substancji 

ladotwórczej zawieraj cej cz steczki krwi, przez roztwór luminolu).

Przyst puj c do fotografowania ladu nale y :

- wytypowa  miejsca na których b dzie przeprowadzany proces ujawniania,

- usun  z tych miejsc lady nie wymagaj ce ujawniania luminolem lub mo liwe do ujawnienia 

w warunkach laboratoryjnych,

- przygotowa  odpowiedni  b on  fotograficzn  o czu o ci od 400-3200 ASA. Czu o  b ony zale y

od spodziewanej intensywno ci chemiluminescencji,

- ustawi  aparat na statywie i dobra  odpowiednie parametry ekspozycji,

- u o y  w pobli u ladu skalówk  fluorescencyjn  lub inny mierzalny przedmiot, który po spryskaniu 

luminolem daje zjawisko chemiluminescencji,

- zaciemni  ca kowicie pomieszczenie poniewa  nast pi wówczas uzyskanie najwi kszej

kontrastowo ci ujawnionego ladu,

- otworzy  migawk  i delikatnie spryska lad luminolem. W przypadku s abni cia

chemiluminescencji zabieg spryskiwania nale y powtórzy ,

- po zako czeniu na wietlania nale y pami ta  o zamkni ciu migawki.

Rozwój technik fotografowania pozwala zdecydowanie rozszerzy  mo liwo ci wykonywania zdj

w niesprzyjaj cych warunkach, np. w ciemno ci. Je eli z jakichkolwiek przyczyn do fotografowania ladów

traseologicznych nie mo emy wykorzysta wiat a bia ego lampy elektronowej lub latarki elektrycznej,

zdj cie mo na wykona  w podczerwieni. W tego typu lampy wyposa one s  niektóre aparaty fotograficzne. 

Dokonuj c o wietlenia promieniami IR fotografowanego ladu traseologicznego, nale y stosowa  wy ej

omówione zasady fotografowania ladów powierzchniowych i wg bionych (por. fot. nr 72 do 74,

str. 24).

Zastosowanie aparatów fotograficznych do rejestracji ladów traseologicznych dokonywane

w zró nicowanych warunkach o wietleniowych – nawet przy zachowaniu wcze niej zasygnalizowanych

zasad fotografowania – mo e skutkowa  uzyskaniem zdj  niskiej jako ci. Je eli jest to zdj cie wykonane

aparatem analogowym, wp yw na uzyskane zdj cie pozytywowe jest niewielki z uwagi na powszechne 
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stosowanie fotografii barwnej. Wprawdzie fotolaby pozwalaj  na dokonywanie korekcji zdj  to jednak 

ich narz dzia s  zbyt ograniczone. Nie bez znaczenia jest równie  fakt, e po dokonaniu korekcji

poszczególnego parametru zdj cia, nale y wykona  pozytyw w celu oceny efektów wprowadzonych zmian.

Znacznie wi ksze mo liwo ci wp ywu na wykonane zdj cie ladu traseologicznego daje fotografia cyfrowa.

Aparat cyfrowy wyposa ony jest w matryc  CCD, zast puj c  tradycyjn  b on wiat oczu . Technologi

CCD (Charge Coupled Devices) wynaleziono w roku 1970 w laboratoriach Bella i po dzi  dzie  element

CCD jest najlepszym z sensorów optycznych stosowanych w procesie elektronicznej rejestracji obrazu.

Matryca CCD zbudowana jest z elementów wiat oczu ych umieszczonych na p askiej p ytce w kolumnach

i wierszach. Ilo  elementów decyduje o rozdzielczo ci uzyskiwanych za jej pomoc  obrazów. Padaj ce

na p ytk  fotony wiat a powoduj  wyzwalanie si  w jej elementach adunków elektrycznych. Nat enie

wzbudzanego pr du zale y od ilo ci wiat a padaj cego na element wiat oczu y. Nast pnie adunki

przekazywane s  w odpowiedniej kolejno ci (rz dami) do odpowiednich rejestrów odczytu. Wzmocniony

sygna  z rejestru w druje do konwertera analogowo-cyfrowego, gdzie adunki elektryczne ulegaj

przetworzeniu do formy cyfrowej. Obraz zostaje poddany kompresji i zapisany. Dane o kolorze przesy ane

s  do procesora sygna owego, który dokonuje korekty barwy i szumu spowodowanego niestabilno ci

poszczególnych elementów pomiarowych. Pó niej nast puje kompresja i zapis obrazu w formie cyfrowej.

W zale no ci od mo liwo ci matrycy CCD, dost pny jest zapis ró nej jako ci. Obraz zapisany

w rozdzielczo ci 1 Mpx (1280 x 960 px) umo liwia wykonanie odbitki (wydruku) formatu kartki pocztowej 

w niskiej jako ci. Rozdzielczo  3 Mpx (2048 x 1536 px) umo liwia wykonanie odbitek (wydruków)

wy ej wymienionego formatu w wysokiej jako ci. 5 Mpx (2592 x 1944 px) to rozdzielczo  pozwalaj ca

uzyska  odbitk  (wydruk) formatu A4 w redniej lub formatu A5 w bardzo dobrej jako ci. Rozdzielczo

8 Mpx (3264 x 2448 px) umo liwia uzyskanie odbitki (wydruku) formatu A3 w redniej lub formatu A4

w bardzo wysokiej jako ci. (por. fot. nr 75 do 78, str. 25). Przed cyfrowym utrwaleniem obrazu niezwykle

istotnym wi c jest dobranie odpowiedniej rozdzielczo ci zapisu obrazu. Ponadto podkre li  nale y,

i  celem uzyskania obrazu wysokiej jako ci nale y korzysta  wy cznie z powi ksze  optycznych

a nie cyfrowych (por. fot. nr 79 do 80, str. 26).

Co to jest obraz cyfrowy? Niezale nie, czy pochodzi ze skanera, aparatu cyfrowego

lub z CD ROM-u, obraz cyfrowy - podobnie jak antyczna mozaika - sk ada si  z szeregu ma ych

elementów. Zamiast kolorowych kamieni, sk adnikami s  tzw. piksele, które tworz  obraz na ekranie. 

Piksele mog  by  zdefiniowane jako atomy obrazu: s  kwadratowymi punktami o jednakowym kolorze, 

które nie mog  by  bardziej podzielone. W zwi zku z tym, edycja obrazu oznacza po prostu zmian

tych pikseli: zwi kszanie lub zmniejszanie ich liczby, modyfikacj  kolorów lub zmian  po o enia

w obrazie. 

Zbyt jasne, zbyt ciemne, zbyt szare? Programy do obróbki obrazów cyfrowych (grafiki rastrowej) 

oferuj  wiele opcji s u cych do rozwi zywania takich problemów. Profesjonalne edytory obrazu

nie ograniczaj  si  do u ycia prostych funkcji Jasno /Kontrast, które mog  tylko zgrubnie modyfikowa

warto ci barw fotografii. Zamiast nich mo na u ywa  wyspecjalizowanych ustawie  oferowanych

przez histogram/poziomy lub wspania y wiat krzywych! Histogram oparty jest na analizie poszczególnych

pikseli cyfrowego obrazu i przedstawia graficzn  reprezentacj  dystrybucji i ilo ci pikseli o ró nych

jasno ciach (warto ciach barw). Mo na wyobrazi  sobie obraz na którym piksele od lewej strony

s  najciemniejsze (czarne), a od prawej najja niejsze (bia e). Szeroko  krzywej oznacza zakres gradacji,

któr  posiada obraz, a wysoko  przedstawia liczb  pikseli poszczególnego poziomu - im wy ej jest dany

punkt, tym wi cej pikseli na obrazie posiada t  warto  barwy.

Krzywe - jednymi z najpot niejszych narz dzi w cyfrowej edycji obrazu s  Krzywe (Curves), 

które oferuj  wiele bardziej zró nicowane ustawienia ni  funkcji Brightness/Contrast lub Levels (Poziomy).

Jest to profesjonalne narz dzie pozwalaj ce na przypisanie dowolnej warto ci wyj ciowej (odpowiedniego

stanu) do ka dej warto ci wej ciowej (aktualnego stanu piksela). Warto ci jasno ci pikseli obrazu ukazuj

si  jako prosta linia na wykresie XY. O X oznacza oryginaln  warto  (wej ciow ), a Y now ,

zmodyfikowan . Zale nie od programu, warto ci s  pokazane jako warto ci jasno ci

(0-255, jak w programie Adobe Photoshop) lub procentach (jak w PhotoLine).

Odcie /Nasycenie - to narz dzie oferuje znacznie bardziej rozbudowane opcje ni  proste 

modyfikacje krzywych. Pozwala nawet na wybiórcz  korekcj  kolorów. W celu zrozumienia tej procedury

nale y wyobrazi  sobie kolorowe ko o pokazuj ce kolory RGB i CMYK. Pola kolorowe w oknie
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dialogowym odpowiadaj punktom gwiazdy na kolorowym kole. Je li wybierze si  Master w oknie po lewej

stronie, mo na obraca  kolory na obrazie, jak na kolorowym kole. Liczba w okienku oznacza k t o jaki 

zosta y obrócone oryginalne warto ci: dodatnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a ujemne 

w przeciwnym.

Równowaga kolorów - mo na manipulowa  intensywno ci  ka dego z g ównych kolorów poprzez

u ycie ustawie  Color balance, dzi ki którym mo na intensyfikowa  lub os abia  kolory na obrazie,

oddzielnie zajmuj c si  cieniami, barwami po rednimi i rozja nieniami. Podstawowym zadaniem funkcji 

Color balance jest usuwanie przebarwie  poprzez przesuni cie odpowiedniego suwaka w kierunku

uzupe niaj cego koloru intruza, tzn. przeciwnego na przedstawionym wy ej kolorowym kole. 

Filtry to narz dzia s u ce do poprawy ostro ci obrazu. W edycji obrazu, najwa niejsz  rol

w poprawianiu jako ci pe ni  filtry wyostrzaj ce. "Go e" zdj cia cyfrowe zawsze s w pewien sposób 

rozmyte przy na wietlaniu w aparacie cyfrowym lub skanowaniu nawet bardzo ostrych orygina ów. W celu

usuni cia tego efektu, wszystkie funkcje wyostrzaj ce wykorzystuj  pewn  sztuczk : tzn. badaj  obraz

i zwi kszaj  kontrast na konturach, czyli w miejscach, w których jest wyra na ró nica w kontra cie.

W efekcie tego zdj cia wygl daj  na bardziej ostre. Podkre li  jednak nale y, e tak e wszystkie niechciane

elementy, takie jak „ziarna”, s  równie  wyra niejsze. W zwi zku z tym dobre filtry wyostrzaj ce próbuj

wy czy  du e obszary z procesu wyostrzania i ograniczy  swoje dzia anie do brzegów. Pomimo myl cej

nazwy filtr Unsharp masking jest cz sto najlepszym narz dziem do tego celu. U ycie filtru Unsharp masking

jest bez ma a konieczn  czynno ci  po skanowaniu i ka dej zmianie rozmiaru obrazu przez interpolacj

(zwi kszenie lub zmniejszenie ilo ci danych poprzez u rednienie) oraz po skalowaniu lub odkszta caniu

cz ci powierzchni zdj cia. Tak jak wszystkie czynno ci wyostrzaj ce, filtr Unsharp masking powinien

by  stosowany po zako czeniu procesu edycji, w tym po zwi kszeniu kontrastu. Je li filtr 

jest wykorzystywany zbyt wcze nie, istniej cy kontrast zdj cia mo e by  niewystarczaj cy dla u ytecznego

efektu, a nast pne jego poprawianie mo e zwi kszy  niechciane b dy spowodowane wyostrzaniem.

Ekspert kryminalistyki posiada rozszerzony zakres mo liwo ci ingerencji w zarejestrowany obraz

ladu, ale równie  i tu wyst puj  ograniczenia. Dopuszczalne zmiany w zarejestrowanym obrazie mog

sprowadza  si  do korekcji jasno ci, kontrastu i barwy. Absolutnie niedopuszczalnym jest ingerencja 

eksperta w poszczególne elementy obrazu w postaci poprawy jako ci zdj cia poprzez wykasowanie

lub dodanie do niego jakichkolwiek fragmentów. Ponadto, ekspert dokonuj cy zmian w obrazie musi

rejestrowa wszystkie zabiegi po rednie wyst puj ce pomi dzy obrazem ladu zarejestrowanego na miejscu

zdarzenia, a obrazem ko cowym stanowi cym materia  badawczy eksperta. 

Po zako czeniu edycji konieczne jest zapisanie obrazu. Zapisywanie obrazów wi e si  z kwesti

wyboru najw a ciwszego formatu graficznego z ogromnej liczby oferowanej przez dobre programy.

Formaty plików oraz formaty graficzne ró ni  si  sposobem zapisywania informacji. 

GIF - Graphics Interchange Format - stworzony na zamówienie CompuServe INC. w 1987 roku (GIF87a)

a nast pnie w 1989 r. zrewidowany (GIF89a). W tej chwili u ywa si  zwykle tej drugiej wersji. Podstawowe 

cechy formatu to: 

- paleta 256 kolorów (lub odcieni szaro ci),

- rozdzielczo  dostosowana do przeci tnej rozdzielczo ci ekranu (72 dpi). 

Format nieobs ugiwany przez aparaty cyfrowe, nadaje si  on wy cznie do stosunkowo prostych grafik

i nie nale y go stosowa  do zapisu zdj  - g ówne zastosowanie tego formatu to publikacja grafik

w internecie.

PNG - Portable Network Graphics zosta  opracowany przez zespó  IETF pod kierunkiem Toma Boutella 

w odpowiedzi na zaostrzenie zasad u ywania formatu GIF. Format nieobs ugiwany przez aparaty cyfrowe,

nadaje si  on wy cznie do stosunkowo prostych grafik i nie nale y go stosowa  do zapisu zdj .

BMP - oryginalny format graficzny platformy Windows, rozpoznawany przez wszystkie wersje Windows;

mo liwo  zmiany liczby kolorów (maksymalnie 16 mln). Wad  formatu s  du e rozmiary plików.

JPG, JPEG - File Interchange Format (V1.02) Joint Photographic Engineering Group – bitmapowy format

przeznaczony do zapisywania 24-bitowego koloru (16,7 mln odcieni). Nadaje si  do zdj  i obrazów 

wielobarwnych. Stosuje jednak algorytmy ze strat  danych (tzw. kompresja stratna). Oznacza to, e plik 

wyj ciowy zawsze jest gorszej jako ci ni  orygina  (cho  nie zawsze musi to by  zauwa alne go ym okiem). 
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TIFF - Tag Image File Format jest formatem wymiany obrazów rastrowych pomi dzy programami

(w tym tak e do obrazów skanowanych) oraz pomi dzy aparatem cyfrowym a komputerem.

Powsta  w 1986 r. w Aldus Corporation (aktualnie cz ci Adobe Software) we wspó pracy z Microsoft 

i Hewlett-Packard. Wykorzystywany m.in. w przemys owym przetwarzaniu obrazów. 

XCF – format programu GIMP oraz PSD – format programu Photoshop mog  zawiera  warstwy.

Format PSD jest rownie  rozpoznawany przez program Corel Photo Paint (z zachowaniem istniej cych

warstw).

RAW - Wi kszo  aparatów cyfrowych zapisuje pliki z obrazem w formacie JPEG, bardziej zaawansowane

modele równie  TIFF. Niektóre z nich jednak obs uguj  równie  format RAW. Ten tryb zapisu (tzw. tryb

surowy) jest trybem pozwalaj cym na transfer danych (bitów) bezpo rednio z aparatu cyfrowego

do komputera, bez adnej ingerencji w ten proces ze strony oprogramowania (przetwarzania

elektronicznego), czy te  sprz tu. Format RAW nazywany jest cyfrowym negatywem. Na podkre lenie

zas uguje fakt, i  format RAW zajmuje zwykle mniej miejsca ni  typowy TIFF. Dla przyk adu dane

z matrycy 3 mln pikseli przy 12 bitowym kodowaniu koloru b d  mia y obj to  oko o 5 MB.

Jest to wi c znacz co mnie ni  8MB TIFF. Tu nale y zaznaczy , e TIFF, aparat cyfrowy zapisuje

w 24 bitowym kolorze - mamy wi c 8 bit na piksel - RAW za ma ich 12. Praktycznie nie ma uniwersalnego

formatu RAW. Poniewa  ka dy aparat ma inn , w asn  mask  kolorów CCD oraz inaczej zapisuje

ustawienia, ka dy RAW ma swój w asny plugin lub program do interpolacji. Aparat obs uguj cy format

RAW nale y wybra , je li chcemy uzyskiwa  doskona e rezultaty, dla celów profesjonalnych lub te  chcemy

mie  pe n  kontrol  nad obrazem po wyj ciu z aparatu oraz mo liwo  wygodnego przetwarzania zdj cia

bez straty jako ci.

Rozmiar obrazu - edycja obrazu wymaga du ej mocy obliczeniowej komputera. Na przyk ad

zmiana jasno ci obrazu cyfrowego wymaga tysi cy lub nawet milionów oblicze . Najcz stszymi

zastosowaniami w codziennym yciu s zdj cia do druku. Podstawowa zasada g osi, e druk o jako ci

fotograficznej wymaga rozdzielczo ci od 200 do 300 dpi. Oznacza to, e drukarka mo e odtworzy

od 200 do 300 pikseli na cal, lub 78 do 118 pikseli na centymetr papieru (1 cal = 2.54 cm). Mo na wi c

bardzo prosto obliczy  jak du y powinien by  obraz cyfrowy, eby uzyska  konkretny wymiar druku. 

eby wydrukowa  zdj cie o wymiarach 13 na 18 centymetrów przy rozdzielczo ci 118 pikseli na cm, 

nale y ustawi  nast puj ce wymiary: wysoko  = 13 * 118 = 1.534 pikseli, szeroko  = 18 * 118 = 2.124

pikseli. Uwaga: Chocia  zmniejszenie rozmiaru obrazu jest stosunkowo proste, istniej  wyra ne

ograniczenia przy powi kszaniu. Niezale nie od jako ci programu, nigdy nie odtworzy on niektórych

szczegó ów. Innymi s owy pomniejszenie obrazu jest nieodwracalne. 

Sielpia, wrzesie  2004. 

Jan Stefanowicz

Dyrektor Dzia u Sprzeda y Specjalnej 

Transfarm Sp. z o.o. 

Piotr Gawro ski

Dyrektor Dzia u Publikacji i Wydawnictw Elektronicznych 

Transfarm Sp. z o.o. 
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