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I. InIeiniDa'.

Door allerlei oorzaken kan pen ons~hprnp di a ontstp.an.

In dit afstudeerwerk is ~etrarht een benR~rl type

o~schernte achteraf te corri~eren.

Hpt soort onschernte oat hpsch01)wn worat, is een onpchernte

ontstaan door epn 1. i nerdr n1 a8.tsoYlafhank p li .il-:" optisch

overdraehtsvsteem.

Gedaeht kcLTI wordpn 8.an pen bpwp·rende eaT"lera. een stuk

vr;;i e ruiT"te, een ni.et fJ'efocl1 seerd e caMera ete.

T)e correetie bernst op het prinei ne van invp.,..s fil terr:'m.

Dr-> naoT'1.Jk 781 lir~cren OP het fnteren rnpt peY) ':pdj''''itali~~r'err:J

amn1itnde filte.,...



? PrinciTIe van beeldverbeterin.cr •

------~-----------------------

Het pri.ncipe van beeldverbetering berust op de methode

van invers fil teren.
Immers het onscherpe beeld is ontstaan door epn convo

lutie van het scherpe beeld met het puntbeeld van het

betreffende plaatsonafhankelijke overdrachtsystpem.

--------

YJ,.,(x,y) h,(x,V)

~- -- - ---

Waarbij:

?OI

'fo(x,y)

Y$(x,y)

h.,(x,V)

Onscherpe beeId

Scherpe beeld

Puntbeeld van het overdrachtsysteem

Een analo~e beschrijvin~ kan ~e~even worden in het

frequentie domein.

-- 2.0?-

Waarbij ~o(l J'Z) de ruimtelijke Fourier ,,:etransfor
me e rd e i s van '1.( y. , y) , etc.

Yo( x ,V)

'f~J x, y)

h
1
(x,y)



Door een afheeldi.n a VFJ.n het OYlscherne heeld met een hlf~ede

opti Rch overdrachtsysteem ontstaat een ui trr:FJ.n J7sbeeld "!IA( x, y) •

'Pu.( x,y) = Yo ( x,y) _ h~(x,y)

Yv.,(x,v) = '1~(x,y) ~~ h.(x,y) e<» h~(x,y)

Ben ~malo.<:~e beschrijvinp' in het frequentie domein p'eeft:

4

~Jl'~) = ~Q(}'~)

~...(} "'i) = ~~(~ ''2 )
I,1et de ken zp:

onsta~t:

Ht.("'l)

H.(;,'l) . H:L(l'Y)

?04

dat wil ze~rr:en er ontstaat weer het scherpe heeld.

Innlaats van de cascade schakeltn~ kan er oak een fi.l.terin!,"

in het Fouriervlak plaatsvinden met het fil ter H-a,("'?)' het

poeen hetzelfde resultaat ~eeft.

De keuze bepaald in 2.04 p:eeft de naam invers fi.l teren aan

deze methodp.

In het al~emeen zal H~(~,,) een complexe ~lnctie zijn zodat

er zow'el fase- als arnpli tude bewerking nodit: zal ZlJn.

In dit afstudeerwerk zal aIleen naar amplitudefilterinrr:

,,;ekeken 1;'lorden.

De fasefiltering wordt behandeld in het afstudeerverslag

van de Heer Mayers.
--_.. . - _--_ .



Om het frequentie-spectrum van het onscherpe beeld te

bewerken met een filter, hebben wtj dit spectrum ex

pliciet nodig.

Nu kan het frequentie-spectnlm van een beeld verkre~en

worden door middel van een optische Fourier transfor

mator.

De beschrtjvin~ van een optische Fourier transformator

is o. a. in Papoulis (3) te vinden.

De Fourier transformator is aJ.s voIgt opgebouwd.

I)

monochro- -.....
..-.

matische -.
vlakke gOlf -- f

}OQ( x,y)

f

L -j 21t2f ,:r {21{ 27t}'1_( x, y) = hf • eA. !lE'Q hf x , M Y

1-1et:

3.01

Afgezien van de fase factor is dit een Fourjer tran8for
mator met:

3.02

Deze constante fase factor zal in het vervol(r we::-q-elaten

worden, daar ze peen invloed heeft op de uiteindelijke
beeldvormin 7 •



De totale filter opstelling wordt dan:

filter

6

f

---
f f

Fouriervlak

De veldverdeling in het Fouriervlak net voor het filter

is:

}ITa het filter met transparanti.e,

27\ 2l't
H~(~ x , M y)

heerst het veld:

fJ",(li x , J9 y) = ~(~r x , f2 y) • H~(~; y, • };y)

Gebruik makend van de vero:e1ijkin/:;en 2.02 en 2.04 vol{,:t

dan:

I ....(~x
en dus:

2lt y)1;f.
,z( 21\ 2lt

:= W~ hI x , J;f y)

DeafmetinrJ"en van het spectrum in het Fouriervlak 1 t p'~en

vast door de ver{,;e1ijkinr~en 3.02.

Bij de opstellino: is ...... ebruik r~emaakt van 1icht met een

p'o 1fl en.o:t e van J.,o,o, 63JA m.

De brandpuntafstand van de lenzen was f ~ I ~.

Ut t bovenstaande o:e,a:evens volg;t de ,grootte van de factor:

27\ ,.." I07 -2
hf -- m



Beschouw bijvoorbeeld een blok als object.

7

'X •

ItDe eerste nuldoorp;anf': van de sincfunctie U;rt bij '0= oc.
ofwel :

A- M ~ M "n. -7
,..,- ?J'\ )0 = 27\ • c; ==; . 10 m.

Definiepr de karakteristieke afmeting;

(jan is

Uit voorf'aande zijn nu twee fllndamentele problemen

van het filteren af te leiden.

Ie. De transparantie die het filter moet hebben.

?e. De afmetinaen van het filter.

In de volt;ende hoofdstukken zal nader worden inrr,en;aan

op de technieken van het maken van een filter.
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4. Ret continue filter.

Zoals uit hoofdstuk 3 is gebleken moet het filter een

transparantie hebben die gelijk is aan de filterfunctie.

T(x,y) = H (~ x , l~ y)

De meest voor de hand liggende oplossi~g voor een am

plitude filter is het gebruiken va~ een fotozrafische

film met een bepaald ,g;rij sverloop.

Een methode voor het vervaardigen van zo'n filter staat

beschreven in het afstudeerverslaa van de Heer Zelissen[~].

De basis opstelling is als volet:

ta-
cylindrische lenzen

/\

spleetbron B

Door een lenzenstelsel komt er in het vlak van de wie

een lichtband met een intensi tei t-verdeling die bepaald
"rordt dQ91 de dia~_____________ ---

De intensiteit-verdeling binnen de band is afhankelijk

van de x coordinaat en onafhankelijk van de y coordinaat.

Dia D
o ----x" o --..... x.

Intensiteit band



De hoo'"\te h( x) van het transna1"ante deel van di.a D

bepaalt de intensiteit in de lichtband tel" plaatse x.

rex) .\. hex)

Door lens L 4 wordt deze band af,c;ebeeld op de fotoa;ra

fische plaat B.

Indien een rotatie-symetrisch filter vereist is kan door

rotatie van de foto.o,:rafische plaat B, door mi.ddel van

motor l'1, zo' n filter rr,erealiseerd vlorden.

De wir:; wordt ,a;ebruikt als compensatie. Een punt dichter

bi j het draaipunt zou zonder de vIi,:,: naI'leli j k langeI" be

licht worden dan een punt op,:"rotere afstand vr-m de as.

Door een benaalde keuze van de ontwikkel aay, ontwikkel

ti j d, film en jntensi tei t-verdeli n,z in de li.chtband kan

in principe een dia r-;emaakt worden met dea:ewenste trans

parantie.

De n-ewenste intensi tei.t-verdel1.rF:' in de lichtbann kan

verkrec~en worn en door het verloop h( x) van het transpa

rante deel 00 de juiste manier te kiezen.

Ret iR wel nodin- dat de wi~ en de fotoa;rafische plaat

~oed ~ecentreerd worden op~esteld.

Om de wia: 70ed te plaatsen kan achter de 1.v1.°)" een foto

rrmltinli.er .a:eplaatst wor,jen (he de totale intensi tei t

meet.

De wi"'" 'noet dan I!let tehuln van een mj cro-instellin(~ 710

~eplaatst worden dat e1" een maximale intensiteit creme-
ten liloro.t. ----- ----

Hi e1"bij is veronderstelrl fiat rie fil ter-functie een ni

ni nal e transparantie heeft in het centrum, het.n-een bi.1

veel tynen onscherpte hetcreval zal zijn (b.v. defo

~18erin0" en onscherpte ten a:ev01a:e van een s~lk vrije

ruimte).

Voor het centreren V&'1 de TJtoc:-rafische plaat ~.s een

oTIstellina; .<:-:emaakt met een motor die micro instellinn-en

heeft lanJO"s de coordinaat-assen.

9



Verder lijkt mlJ dat voor het ontwikkelen van de foto

<c':rafische platen een therraostatisch gere~eld bad nodip;

is, wil men reproduceerbare re:::;ul taten o~) een niet te

o~slachtige manier verkrijgen.

Voar het ontwikkelen van een plaat met een lage camma,

hetC"een onder a..'1oere vereist is bij de opname Vall het

onscherpe beeld, kan een speciale ontwikkelaar erg

nuttip: zijn.

Ik zou hiervoor willen verwijzen naar het boek van

Cathy. [5J.

TO
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5. Ret di~itale filter.
------~-------------

~en tweede methode om het filter te realiseren zal hier

besproken worden.

Ret idee is; de methode bekend uit de druktechniek, om

foto's af te beelden, te ~ebruiken.

Bij deze methode wordt een bepaalde grij s'~radatie ver

krea;en <'loor de ,,:rootte van stippen te varieren.

Een beeld is dan op~eb01nrd ui teen twee-dimensionaal

raster van stj DPen I ,.raarbij de stiprrrootte bepaalCl "lOrd t

door de verlangde J7,rijstint ter plaatse.

De7ie techniek ka11 oak toe.o-epast 'twrden bij de realisatie

van hetrrewenste filter.

In eerste instantie zal de relatieve iSrootte van de sttp

bepaald moeten worden.

Denk hiertoe het beeld opr~edeeld in vierkant,j es (een

11i trrebreid schaakbord). A

'"__...l." 'X.
o 1 ~

./1/" ,~- j

/{ • }
....- A I

\,
..... ~._-_.-

-----

!Q

po •

M

k
1

-- - - G

Ter plaatse (xv-. , y.....) moet het 1'1.1 ter een tr8Jlsparantie

hebr,enrJ"elijk aan T( x "" y,.,J.
De transparantie van het elementaire vakje A_4 kan nn

.-:teli j k '~em8akt worden aan de ''''e,:·renste transpa:rantie,

rloor er een niet-tr8JJSparant vierkantj e in te bren7 en

met afmetin'"':en A "A .... '" ... ""



De /J.'rootte van l:J. wordt benaald ui t:"'- ~
A"~ 4~_ ( )A2 = T x~, y_

AA"'" = " 1-T( x"" YW\) ,

'7,0 kan voor het hele beeld de elementwaarde A""W\be

paald ilTOrden.

Het is ondoenlijk het filter in een kepI' in de jUiste

af,aet1n::-ren te maken, immers het ftl ter is sLechts enkeLp

vierkante mt 1 imeters .o::root.

Het filter word t OP sterk ver7 rote schan-' rJ"ernaakt en

dan in twee stannen verkleino tot de juiste afmetin'J"en.

Door een computer-O'estuurde plotter i.[Grdt het oric~inepl

"ni tr~esneden".

Het '"'"ebruikte materiaal is stabileen, dit -bpstaat 1Ji t

een transnarante basislaan: wA.arop een dunne folie is

aal1·cJ'ebracht.

Deze folie is een filtermateriaal dat rood ltcht doorlaAt

en licht met een klcinere p:olflen~te dan de ryolflen~te

van r00d licht sterk verz'ifakt.

Dp plotter bren,n:t het ,a:ewenstp patroon aan door te "te

kenen" met een verwarmde diamant die oni~eveer 0,0) mm.

uit een ueleider komt.

Hi erdoor \'Jordt de folie II 'o-esneden II, hetr>:8en ne8:rkomt

on aoorsmelten van de folje.

Dp plotter snijdt aIleen de contouren, waarna de delen

die transparant IT1oetenziJYl...L_venlijderdJ~lLJ'l],LenwQrqQn.

1.2

snijproef



Voor het verkleinen is ~ebruik~emaakt van een verklei

ninr,;s-opstelliw~ van de Technische HO,ueschool in Twente,

welke in twee stappen een verkleinin~ van een factor

200 bereikt.

Deze opstellinr:,; is bedoeld voor het maken van opnamen

van maskers voor inte~rated circuits.

Om het stabileen r:::oec; te kunnen b ewerl::: en , mo,r:~en er (~een

kleinere obj ect-afmetinr,;en '7,ebruikt "lOrden dan onc:eveer

I mm.

Bij kleinere afmetinrren wordt het strippen van de folie

erg moeilijk, en bestaat de ka~s dat het resterende deel

va~ de folie niet blijft zitten.

I3



6. Invloed van het di~italiseren.
------------------~-----------

In di t hoofd stuk zal een analyse~emaakt worden van

het digitaliseren van het filter en het object.

Ret object (onscherpe beeld) is gedigitaliseerd om de

problemen van het foto'"';rafische proces (nlet lineaire

karakteristiek van de film, ontwikkelen etc.) uit te

schakelen.

6. I. Analyse van het ditd_ taliseren van het filter.
------------------~--------------------------

Bj j de a'1alyse vmrdt ui t rr 8.rraan van een filter met een

eendi:nensionale even transmissie functie T(3).

Bet filter bestaat ui teen zvmrt-t:ransparant lijnen

patroon waarbij de lijnbreedte een functie is Vcln de

~ewenste transparantie.

De breedte b(nJo) van de transoarante lj.in ter plaatse

n So wordt bepaaLd door de transparcmtie op die '-llaats

T( n 10) .
Fieruit volo:t:



II)

fl-- 4 0

r-- r-- -

Een gedio;italiseerd filter met de transparantte-functie

H (J)' kan 2"eschreven worden als een produ~t yaY) de o;e

wenste functie H,(~) met de f011tfllnctie H~(~).

H( '1) = H1 (,). Ha( '\) • 6. I. I.

be'"10) ~"\ • \-\ 1 C"'"'( .,

()

0 1. 2,\0 .. '3

1

H.. 'l)

• 0
0 '\0 4"\0 --1
I"'"

- -
~ ~

~ ~

.

'. J
- ........ 1

4CQ

Ha (1):::: r l1
1
(:10) • P(~-nl.' tH.} n 1o)

n~-va

6.1./.

met: = {01 rJ,.-p ~"\ < oI. ...~

"\ < «.- p V "\ ~ at. +~



16

De hoo~te van de n e pUls is

De breedte van de n e puls is

1
H 1 (n '].)

)}I 1( n \.)

Hleruit volf."'t dat elke puls een !,::elijke opnervlakte

heeft van ~o.

Na filtering met de fil terfunctie H,( '!t) zou het,~ewen

ste spectrum ontstaan.

Di t spectrum wordt echter vermenigvuldipd met H 2o",),

hetgeen hetzelfde resultaat geeft als de convolutie van

heta:ewenste scherpe beeld met o.e Fourier-a;etransformeer-

.. ..
h",(x) == },,!H'!(J) • ejXJdl....
met 6.1.2.

~~

h (x) == '1. ~ sin+run?t)ltX -j n l x
'1:' 21\ '- -tHC n~. 1.x . e •...~-... ~

IVfet invoerin,n; van de normerin:,=,::

de van Ha,( 1) .
h20.( x) == ~-1\H'),(,), •

h "'( x) kan ,gpJ:nterpreteerd worden als het puntbeeld van

het overall-system.

De functie h2o( x) kan op de vol'Tende wij ze nader bepaald

1:wrden.

1.X == or
+~n 10) == kn

6.1.3.

ontstaat:

6.T.4.

kan de sincfunctie benaderd worden door de eerste ter

men van de reeks-ontwikkeLi nE'":



Vere:elijkinq: 6.1.4. ken ook als vol~t.o:eschreven worden:

17

?~ ~ ~~ ~~1
Q

• h a( '10) == fo(tt) - 3! f2,('t) + 5T f 4 ('t)·

40 c;a <tCA

fo('t) == ~ e-jn~ == 2n L '("t- ~n) 6.1.5.

~- ~. ,,~
, ~ e-Jn"C.= 1 ~ T.r~(n..,), "n 4" L J~1 . ~o

-jn'r. e 6.1.6.
"':-co

definieer:

dAn is:

en

Met sliostitutie van 6.1.7. in 6.1.6. wordt:

.......
f "}.(It) == ~ ~ p;( 'C - 27\1'1)

.,..._~

Met 6.1.8. en 6.1.5. vol~t:

6.1.7.

6.1.8 •

. 4~ ~

h (x1 - ~ ,( v_n 2't) _ (1. x)
'~ , - ""- 1'.' J '1.4

"'___ • c
6.1.9.

De bijdra~en van f~ etc. ZiJD aile van hoo:ere orde.



Uit vergelijkin,o; 6.1.9. blijkt dat een ho.:;e saInplin,,;

gewenst is.

Ret resultaat is dat wanneer aIleen de hoofdlob in be

schouwin~ wordt genomen, het uit~an~sbeeld na het fil

teren bestaat ui t:

18

6.1.10.

waarbij Y..(x) het oorspronkelijke scherpe beeld is.

De ,( x) funct:i e 7,ora:t ..-oor de scherpe afbeeldinq:.

Door de functie p;(x) onstaat no?' een rest-onscherpte

waarvan de invloed kleiner wordt naarmate de sample

ai'stand \okleiner wordt.



Om niet direct ~econfronteerd te raken met de proble

men die ontstaan bij de realisatie van een bepaalde

grijs~radatie, kan ook het object met een zwart-trans

parant patroon gerealiseerd worden.

De fout die ontstaat door het di:~italiseren kan als voIgt

bepaald worden.

Stel de object-functie f,(x), na het digitaliseren ont

staat de di~itale functie fa(x).
Deze functie vlOrdt nu zodanie; -'"':8fil terd met een ideaal

laaf;doorlaat filter, nat alleen de hoofdlob van het spec

tru.m blijft bestaan en aIle zijbanden worden weiSRefilterd.

In de fi1teropstellinq: vwrdt alleen een bewerkinl7, op deze

hoofdlob uit~evoerd.

De afsnijfrequentie lir;t dan ook op de helft van de sample

frequentie.

Ret uit[';anp"sbeeld dat dan ontstaat is p;elijk aan de con

volutie van het dirri tale inp:an£~sbeeld met de overdrachts

functie van het laap'doorlaat filter.

met h(x) = l"""J<laa'sd;-orla~t-filter)1.. 

Het systeem is weerr;egeven in fi"". 6.?I.

19
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fir -. 6.? I.

1

filter

Fourier-tran1'jf'.-

bandbe'-"renzing

laaadoorlaat-

Fourier-transf.

dir::;i talispren

J

I

o

o

1

...,
I ,

I ,, ,, ,, "
I "I,,

,____ 'to t1C~X.)

.

l---:-=F-- 1.".~ i-j
-----------

o ~D

o ,,;.

",, ,
I ,
I I, ,,

I ,
I \, \ ,

o Xv

o



wordt:

Met deze keuze van het laao:doorlaat-filter (J = 15...), y. Xo

21

h(x) = 6.2.2.

--0

"co +e.-

fi(x) = Ifa(X-'t)h('t) d-.: = ff"4(~)h(X-'t) d~
-~

6.2.3.

6.2.4.

Ki,j ken vTe alleRn naar de overdracht op de sample punten

dan kaTI voor een bepaald punt de verr,;elijJ.::in:o- 6.2.4.

8] s vol"J"t ryeschreven worden:

-~

f 1.( 0 )

4~ "CoQ x.(n++'f1 (nxO »
= Jf2.(~)hh:) d1: = I: J h(~) d't

n.-Goa x O (n-+f1 (nxo»

6.2.5.

evenzo Jnmnen de andere punten beschreven worden echter

met aanpassin(,: van de indices.

1Toor kleine variaties rond de sample punten kan h( x)

steeds in een reeksontwikkelin o: creschreven worden.

I-let Ax = x-nx vo1 g;t:

..!-(1
(" AX)2. (" 6)t)4

) .Axe- 0

{
- 3"- + 5'F - ...xo n = 0

h(x) =
( -,r sin "AX ( 1

,AX
+ ( AX)1_ ) ~x 4:llr 0. . - . of1\nxo Xo nxo nxo n a

De termen nit 6.2.5. kunnen nu benaderd worden.

x o ( n+t f , (nxo »

I h('t) d1;

x O(n--}f1 (nxO )

n = a

6.2.6.

- -ftSi.n.q.f1 ( nxo ) )

n =I 0

De functie

ui t;::ezet.

V = xcos~x. 2. ~sin~y
1\ 2. -- is in fi~uur 6.2.7.
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De vrije ruimte is ~ekozen als onscherpte veroorzakend

systeem, daar dit systeem plaatsonafhankelijk is en een

puntbeeld heeft met een positieve reele Fourier-:r,etrans-

fo rTYJ.eerde.

De beeldoverdracht via een St1lk vrij e ruimte kan als

volp,t beschreven worden.

23

Voor monochromatisch incoherent lie.tlt is het mmtbeeld

van het syRteem:

7.1.

Het puntbeeld is rotatie-sYrrLrnetrisch.

7. ?

'11.( x, y) is de intensi tei t-verd elin.'?,' in het 0 bj ectvlak.

'fl.4( x,y) is de intensitei t-verdelinp; in het beeldvlak.

Daar l1et mmtbeeld rotatie-c-vrnmetrisch is \vorclt ook zijn

1"ourter-n;etranDformeerde rotatie-symmetrisch.



De Fourier-,",;etransformeerde geschreven in uoolcoordina

ten vlOrdt dan alleen een functi.e van R = V11 + "La 1 en

is de Hankel-~etransformeerd0van 7.2.

met:

c..o

HzeR) = c J(9'-:7J:\P' ~<\oe~R) df
c

'let behulp van een handboek C4J is deze inte.'Taal bepaald.

Deze t~nctie iR uit~ezet in ~rafiek 7.4.

Bet .o:-eHenste filter zal een transnarantie maeten hebben

van:

?4

T(R) 1
= H (R)

z
7.5.

Zonner meel' is duinelijk nat slechts een henf'rkt deel

'Tan oe frAOllenti e-karakteristiek crecorrjr,:epro kan wor

den, daar er met etndiJ"e intensi tel. ten frevTerkt moet war

nen.

Wanlleer we een bepaalde ;naxi'nale intens:Lte-j t verminderin~

toestaan, eIl ii aarTT)~~_~~Il:_mtnimalp tra.J'1.spa:ran:tie~O't _

het deel van np freonenti e-karakteristi ek dat rrecorri

O'eerd kan \-rarden vast.

• I 1 4

o
t I , J o
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De resulterende fre~lentie-karakteristiekis dan be

paald door:
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H (R) . Tw( R)
)

• • , • • \:z
.. zR0 1 -2- "

Toerrepast is een correctie van de karakteristiek met

een factor TO (T. = 0,1), hetgeen neerkomt op hetIDln.
erebied zR " "3.

Als object is een eEmdimensionaal beeld o;ekozen.

Door deze keuze van het object kan zowel het object

als het filter, als een eendimensionale transparantie

~erealiseerd worden.

Ret ~ekozen scherpe object is een eendimensionale blok

fUl1ctie.

Ret onscherpe beeld kan als volpz:t bepaald worden.

Een punt heelt als responsie:

waa.:ruit direct de responsie op een lijn bepaald kan
worden.

+c:.;.::)

6(x) -+ Co J (z~,*;~-+y20J~d.Yn=_gt (Z2+X2.)-t
_ c.¢

Na no'" een inte,,;,ratie voLcrt dan de reoponsie op de
spronn;functi e.

"
U( x) .......... ceJ (z:l~ "e~ d ~

- Co-:)

U(x) ~ xmet 0(. = z 7.6.



Ret onscherpe beeld afkomstig van een blok met een

breedte p;elijk aan 2xo en een stuk vrij e ruimte met

z = 2x. is dan:
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7.7.

met ol = xz

Zowel het obj ect als het filter zijn in sediE,;i taliseerde

vorm gerealiseerd.

De grootte van de vrije ruimte en dus van de blokbreedte

is 0,5 mm. ITenomen.

Als sample-afstand is zowel in het obj ect als in het

heeld 40 flm. p'pbruikt.

Voor de omrekenin,q: van de werkelijke afmetin:-r;en van het

filter is ~ebruik gemaakt van de formule:

R -2lJ o- ~f }

In dit geval wordt het filter ~~ndimensionaal ~ereali-

seerd.
3De correctie vinca plaats tot zRa"V" '= 3 ofwel R Q: -z.'- lnc A. max • _

hetp"een neerkomt op een werkelijke filter afmetinp: van

x ~ 0,6 m.m. dus een totale breedte van ~ 1,2 mm.max.

De totale afmetino.: van de onscherpe puIs is J:I 2,5 rom.

puJs



De berekenoe onscherpe puIs en de ,~emeten onscherpe

Duls (zonder correctie doCh met bandbecr,renzint" door

een laa'7,doorlaat 1"il ter) 7JiJn ui t"'ezet in fif~uur 7.8.

De onscherpe puIs en de pulsvorm na filterin:; zijn

uitgezet in fi~uur 7.9.

Er is een pu.ls-verbeterin,q; oDEJ:etreden, maar de puIs

heeft noa ~een ideale blokvorm.

In het voltrende hoofdstuk zal de invloed van de ver

schillende foutbronnen bekeken worden.

Tevens zal dan een vergeli,jkinp.: .a:emaakt worden tussen

de7emeten puIs en de puIs die men kan verwachten re

kenin9, houdende met de foutbronnen.
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De totale fout is te splitsen in:

a. Fout ten p;evolpe van het digitaliseren van het object.

b. Fout ten gevolge van het di(~italiseren van het filter.

c. Fout ten gevolp;e van de beperkte correctie van de

freQuentie-karakteristiek.

d. Fout ten trevolge van resterende foutbronnen.

8. H. Door het dir':i taliseren van het obj ect ontstaat een fout.

Een afscnattinp.- van deze fout is rr,emaakt in Hoofdstuk 6.

Formule 6.2.5. 9;eeft een verband tussen de waarde van

een sample-punt in het beeldvlak, met de waarden van

de sample-punten uit het object-vlak.

+e.-o xO (n+-}f
1

(nx
O
))

f
3

(o) = ~ 5 h(1:) d't

'"'=.~ xo(n-+f,(nxo ))

Waarbij formule 6.2.6.voor de intes;raal een ui.tdrukkince:

'7eeft.
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n = 0

- ~Sin~f", ( nxo ) )

n ~ 0

De7ie benad erin.rT van de font, toep;epast op heta;ebruikte

onscherne beeld, levert (in het sit,:nificante deel van

de beeld-f~lnctje) een :naxim:.:tle relatieve fout op van 4%.
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8. b. Door hAt di,,:i taliseren van het filter onstaat een fout

die bepaald is in Hoofdstuk 6, formule 6.1.IO. ?:ee1·t

hiervoor een uitdrukkin~.

Waarbij g(x) bepaald is door:

glx) = h(x) III h(x) met h(x) = +"'{HJJ) = ~(~)1
Een afschatting van de bovenC'TPns van de absolute fout

kan als voV,:t '?;emaakt worden.

Stel \11. (x) == N ~1 enr..., max

J\~{ x.. ",( x) I dx = }l

object afmetin"'en.

8.2.1.

~an is de absolute font maximaal N. ]\1.

Di t is de maximale afwijking van de waarde in een punt.

Ret p;aat om hetrrewicht van de foutfunctie ten opzichtp

van het gewicht van de delta-functie die de scherpe af

beeldin~ verzorp,t.

Nu is de :runctie g( x) niet eenvoudig te bepalen.

ToefTepast op ons filter kunnen 'I.'1ij weI een indruk krij

"Sen van deze functie door een benadering van de gewenste

fj.l terfunctie H, (1) .

Ben adering:

8.2.2.

o

,..---1

=

:1:) , ..

-------1

o o

c,~



€:( x) = r..1{H~ (~ n met

H~(l) = 1 - {I,8 cos ¥1 - 0,81 cos ~z11·[U(, +~) - U(1-~)1

volgt:
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~(x) = &(x) -
6 1 cos ~ X

T 8 - -
~ , 1\2. Z 6 :- ~

l-(-x)
1\z

+ 0,8I

. 3
3 Sln Z x

2i\Z lx(l-( lx)~ )
z t\z

Hi ermede kan

~~ =*J1x'lc( x) I dx
object-afmetin~en

bepaald "lOrden.

Conclusie: De absolute fout M. .N is kleiner dan IO-3.
Opmerki.np-: De berekende fout is niet exact door de bena

derin~ van de filternlnctie, doch zal in orde
vano:rootte wel overeenstemmen met de werkelijke
waarde.



8.c. Om praktische redenen kan de freauentie-karakteristiek

maar voor een deel q"ecorrL:;eerd worden.

De redenen zijn:

re • De maximale toe~estane intensiteit-verminderin~,

hetp;een afhal1kelijk is van de sterkte van de licht

bron en de .O"evoelip;heid van de meetapperatuur.

?e. Bij continu filteren is de maximale densiteit van

de film een beperkin~.

3 e • Rij di'~itaal fil teren is de verhoudin,g van de sample

at'stand en de minimale lijnbreedte een maat voor de

minimale transnarantie.

TIp benerkjn,,: van de mi.nimale transparantie is direct be

pal end voor de maximale p;rootte van net correctievebied.

De fout ten .O"evol~e van deze benerkte correctie is als

voIJrt af te schatten.

De ui teindelijke frequentie-karakteristiek ontstaat l"l.i t

het product van de frequentie-kara..1(teristiek van de on

schernte H ('To) en de filter-karakteristiek.- z J
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1

o

o

Een grove benadering zon een ideaal laagdoorlaat-i"il ter

zijn met afsnijfreauentie 1~.

Dit zou neerkomen op een onscherpte-runctie f(x).

f( x) = c • sinl\-x
• l'!'z,

o

1-..........

o

o Xo

8.3.1.



Bij de realisering was 1\= ~ = 6 103
ill-1 , zodat

formule 8.3.1. in dit geval gelijk wordt aan:

( ) sin610"'x
f x = Co 6 10'x

Hetgeen neerkomt op een breedte van de hoofdlob van:

In de benaderinr~ van de ui teindelijke frequentie-karak

teristiek door een ideaal laa~doorlaat-filterzijn de

staarten zander meer afr;ekapt.

Een betere benadering is ~emaakt door een combinatie

van een ideaal laap'c1oorlaat-filter met als staart een

e-macht.
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JI~
. '--De Fourier-Getrcillsformeerde

gebeeld in fi-'!Uur 8.3.2.

In fi(~uur 8.3.2. is tevens

van deze benadering is af-

de sinc-functie weern;e'!,even.

Ret blijkt dat de tweede fout-functie iets smaller is

dan de sinc-functie en dat dp lobben sneller uitsterven.
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Er blijven n07 een aantal fouten die zieh niet een

voudi~ laten berekenen, b.v. lensfouten, rpfleeties

en fasefouten in objeet- en filtermateriaal.

Een duidelijke fout is de fasefout die ontstaat ten

~evol;e van de dikte-variatie va~ de foto~rafisehe

1 a aD" •

Bi,j de eerste opstellina, was het ui to;anf~sbeeld ten

aevolae van de~e fasefouten ~eer sleeht.

Door zowel het 1'ilter ale het obj eet in een liquid

~ate te plaatsen ontstond een ~rote verbetering.

De liquid ~ate is als vol~t serealiseerd.

Ter:-en de fotor:rrafische 1aa~ is een ~lasplaatje aan!7'e

braeht.

Ter correctie van de dikte-variatie van de fotoa;rafisehe

laa,: is een 01ie1aa5',' aangebraeht tussen de fotoa;rafisehe

plaat en het ~lasplaatje.

Om een v011edir:re eorreetie te verkri,jr:ren, maet de ore

kinp:s-index van de olie ,~e1i,jk zijn aan de brekinr':s

i.ndex van het foto~ral'isehe materiaal.
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fotografisehe 1aag

olielaag

,a;1 as

Er 7,ijn verdeI' no",' p,'een metiwren p;edaan naar eventuele

andere fouten en hun invloeden, daar de meetresu1taten

volaoen aan de verwacntir\'"':en en de resterende fouten,

in eU t 7.tadi:,m var- fil terer-. a;een grate ~ nv10ed hebben.



Rekening houdende met voorgaande fouten blijkt dat de

beperkte correcti.e van de frequentie-karakteristiek be

palend moet zijn voor het resultaat.

In fip;uur 9.1. ZlJn de gemeten puIs na filtering en de

puIs die verwacht kan worden, rekening houdende met de

beperkte correctie van de fre~lentie-karakteristiek,

weerrz;egeven.
De te verwachten puIs is bepaald door de scherpe puIs

(de blok) te convolueren met de sinc-functie bepaald in

formule 8. ').1.

De sinc-functie is verkregen uit een beperkin{'" van de

ni teindelij ke !·rermentie-karakteristiek (8. c. ), de q;e

meten puIs zal daarom beter moeten zijn dan de op deze

manier hepaalde (te verwachten) puIs.

Inderdaad blijkt de aemeten puIs ook iet8 smaller te zijn,

en dus redelijk te voldoen aan de verwachtina:-en.

Een verbeterina- van het resultaat kan bereikt worden via

("'en verq:rotina; van het correctie !!ebied, waarvoor vernere

verfijnin.cren van de technieken, r~ebruikt bij het maken

van het filter, nodi'S zullen zijn.
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Hieronder worden de teehnieken op enkele punten vere;eleken.

As-peet

Vervaardir';ing

Afmetinp;en

Transpar:mtie

Continu filter

De vervaardi,'jinp; p-;aat

vooralsno~ moeilijk,

en is niet ~oed re

produceerbaar.

Di t ten r:;evo1f;-e van
fotorrrafische proble

men, en moeilijkheden

bij de opname.

Er is ~een boven~rens

in de atmetin,,;en.

Afmetin~en V~l het

filter in de orde van

mm.0'even moeilijk

heden.

Dit onder andere ten

aevol~e van eentreer

probleem bi~ de opna-

me.

Beperkt door het type

film oat <?;ebruikt

wordt.

DL?;i taal filter

De vervaardi?ing gaat

,croed, en is reprodu

ceerbaar.

Bij de opname ,,,orat

n:ebruik !7,emaakt van

een bestaande methode

bekend uit de i.e.

techniek.

Bij de "·ebruikte tech

niek is er weI een bo

ven~rens in de afme

tina-en van het filter

van 3,5 x 3,5 mID.

Di t ten~revo1.ge van het

verkleininassysteem.

Afmeti nrr,en van het

filter in de orde van

mm. ryeven ~een nrohleern.

Beperkt door de ver

houC!in(~ van de maximaal

toelaethare sarnple-af

st~]n en de minimaal

toer~estane element afme

tin" .
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Aspect Continu filter Di ,-,.i taal filter

Type

transparantie

functie

AIleen eendjrnensiona

le en rotatie-sy~me

trische functies zijn

te realiseren.

Elk type DIne tie te

realiseren.

Puntbeeld

exnliciet

beschikbaar

Het filter kan recht

streeks uit net punt

beeld,,;,erealiseerd
worden.

Het puntbeeld of 7.iijn

Fourier-~~etransfor

meerne zal eerst op

~emeten moeten worden.

Hierna kan het filter

pas ~erealiseerd

worden.

Fouten tenp-evol'"'"e van

het di",:i taliseren '7iijn

in principe te bereke

nen, en klein te hou-
oen.

De fase-fout ten~evolge

van de foto,grafische

laaR: blijkt storend te

zi,jn.

Er moet een liauid gate

.- -t-oe,g;epastWGrnBll..-

Buiten een zeker to

lerantie-interval

a;een fout in de

transparantie functie.

De fase-fout teTI<7evol

a;e van de foto;rafi

sche laap blijkt veel

kleiner te zijn dan

bij het di~itale filter

Fouten
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