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Samenvatting 

Bij het kopiëren met behulp van een digitaal kopieerapparaat, bestaande uit 

een digitale scanner en een digitale printer, zijn afuankelijk van de laseraansturing 

van de laserprinter (OCE 6750) een aantal bewerkingsvormen mogelijk. 

Bij de standaard laseraansturing zijn die bewerkingsvormen o.a. drempelen 

en ditheren. Drempelen geeft een goed resultaat bij tekst, lijntekeningen, grove 

rasters en ditheren bij grijswaarde plaatjes en fijne rasters. Om alle originelen goed 

weer te geven zal een deel van de originelen gedrempeld en een deel geditherd moeten 

worden. Hiervoor zullen de origineelsoorten van elkaar onderscheiden moeten worden. 

Door onderzoek is gebleken dat dit niet geheel mogelijk is met behulp van optische 

fouriertransformatie. 

Bij de aangepaste laseraansturing kan o.a. gekopieerd worden met behulp 

van dotlengtemodulatie per pixel en met dotlengtemodulatie in een matrix met twee 

of vier pixels. Na onderzoek is gebleken dat dotlengtemodulatie per pixel een scherpe 

afbeelding tot gevolg heeft, hetgeen ten koste gaat van de grijsweergave. 

Dotlengtemodulatie in een lx4 matrix zorgt voor een goede grijsweergave, hetgeen 

ten koste gaat van de scherpte van de afbeelding. Printen na segmentatie, waarbij 

lokaal een keuze wordt gemaakt tussen dotlengtemodulatie per pixel, in een lx2 of 

lx4 matrix, biedt een goed compromis voor gemengde originelen waarbij zowel 

scherpte als grijswaarde van belang zijn. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Beeldsegmentatie 

De ontwikkeling van kopieerapparaten is in de laatste decennia snel gegaan. 

Zo is het nog niet zo lang geleden dat niet op gewoon papier gekopieerd kon worden. 

Er worden ook steeds hogere kwaliteitseisen aan kopieerapparaten gesteld. In het 

ideale geval geeft een kopieerapparaat een exacte kopie van het origineel. Dit houdt 

in dat zowel de kleur of grijsweergave als de resolutie goed moeten zijn. De huidige 

analoge kopieerapparaten voldoen niet aan die eis. De resolutie is wel goed, maar de 

grijsweergave niet. Puur zwart/wit originelen zoals zwarte tekst op een witte 

achtergrond, worden wel goed weergegeven. Grijswaardeplaatjes echter kunnen niet 

goed worden gekopieerd. Het resultaat is zwart/wit met instabiele grijstinten. Dit is 

te zien aan de figuren bijl.l.1 en bijl.l.2, die in de apart geleverde bijlage te zien zijn. 

Dit zijn analoge kopiën van de figuren SKODA en BOOM. 

Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is digitale kopieerapparaten te 

maken, die wel een goed gelijkende kopie van een willekeurig origineel kunnen 

maken. Daarbij is het onderzoek tot nu toe beperkt gebleven tot grijswaarde

kopieerapparaten. Kleurenkopieerapparaten worden nog buiten beschouwing gelaten. 

Bij het digitaal kopiëren wordt het beeld met behulp van een scanner gedigitaliseerd, 

dat daarna wordt bewerkt en met behulp van een laserprinter wordt uitgeprint. 

Afhankelijk van de laseraansturing zijn er een aantal bewerkingsvormen mogelij}.c. 

Bij de laseraansturing die bij de laserprinter OCE-Q750 wordt gebruikt, kan 

het gedigitaliseerde beeld bewerkt worden met o.a. drempelen en ditheren. De 

bewerking drempelen geeft een goed resultaat bij originelen bestaande uit tekst, 

lijntekeningen en rasterplaatjes met een grof raster [GON87]. De bewerking ditheren 

geeft een goed resultaat bij originelen bestaande uit grijswaardeplaatjes en 

rasterplaatjes met een fijn raster [GON87]. De bedoeling is een kopieerapparaat te 

bouwen dat alle originelen goed aankan. Daartoe zal beeldsegmentatie moeten 

plaatsvinden. Voor het printen zal onderzocht moeten worden welk ( deel van het ) 

origineel geditherd of gedrempeld moet worden. Dit segmenteren moet automatisch 

gebeuren, aan de hand van de karakteristieke eigenschappen van de soorten originelen 

(tekst, raster of grijswaardeplaatje). Tijdens dit onderzoek is o.a. onderzocht of dit 

segmenteren met behulp van optische fouriertransformatie kan gebeuren, waarbij 

vastgesteld moet worden of bepaalde soorten originelen karakteristieke fourierpieken 
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hebben. 

Bij een aangepaste laseraansturing van de OCE--6750 is het mogelijk met 

behulp van dotlengtemodulatie te printen. Hierbij zijn ook verschillende bewerkingen 

van het gedigitaliseerde beeld mogelijk. Onderzocht is welke bewerkingen voor welke 

soorten originelen het beste resultaat geven en op wat voor manier het best 

gesegmenteerd kan worden. 

1.2 Perceptie menselijk oog 

Het menselijk oog heeft een aantal karakteristieke eigenschappen, waarvan 

tijdens dit onderzoek gebruik is gemaakt. Zo is het oplossend vermogen van het oog 

beperkt. Dit houdt o.a. in dat zwarte puntjes met orde grootte 10 x 50 p.m2 op een 

witte achtergrond niet afzonderlijk te zien zijn. Het oog integreert de puntjes tot een 

grijsvlak, waarbij de grootte van de puntjes en hun dichtheid bepalend is voor de 

"kleur" van de grijstint. Op deze manier zijn met een printer dus grijstinten te 

creëren. 

Alhoewel het oog vlakken integreert en het dus moeilijk is details daarin te 

zien, differentieert het oog randen, waardoor deze scherp zichtbaar zijn. Een 

brokkelige rand wordt meteen opgemerkt en moet daarom tijdens het printen 

vermeden worden (COR70]. 

Het maken van een zo goed mogelijk gelijkende kopie is minder eenduidig 

dan in eerste instantie verwacht wordt. Zo is verandering van de tint van het papier 

waarop geprint wordt al voldoende om een kopie anders te laten lijken, waarbij beter 

of slechter zijn van de kopie vaak subjectief is. Dit zelfde verschijnsel wordt in de 

fotografie gevonden, waarbij een mat en een glanzend afgedrukte foto heel anders 

lijken. 

Ook problemen bij het maken van een constante reproductie zijn niet uniek 

voor het kopieerproces. Een nabestelling van een foto ziet er ook altijd anders uit dan 

het origineel. 

1.3 Opbouw verslag 

Dit verslag bestaat uit twee delen: uit een tekstdeel met illustrerende 

figuren, tabellen en appendix en uit een bijlage, waarin prints staan die met een 
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speciale printer gemaakt zijn. De bijlage is los bijgeleverd, omdat de prints in de 

bijlage allemaal originelen zijn. Door kopiëren op een analoog kopieerapparaat van 

deze prints gaat alle specifieke informatie over het digitale kopieerproces verloren. 

Helaas zijn van twee figuren uit de bijlage de originelen zoek geraakt. Het 

gaat om de figuren bijl.4.9 en bijl. 7.19. In beide figuren wordt het figuur SKODA 

geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix, waarbij de lookuptabellen van 

beide figuren verschillen. Van deze twee figuren zijn in de bijlage nu kopiën te zien. 

Er is van beide figuren nog één origineel aanwezig bij de auteur. 

Tijdens het onderzoek zijn een aantal originelen op verschillende manieren 

bewerkt en geprint. De drie meest voorkomende originelen zijn die van SKODA, 

BOOM en TEKST. SKODA is een foto van een huis met een Skoda op de oprit en 

BOOM is een foto van de kruin van een boom. TEKST is een origineel bestaande uit 

een samenvoeging van verschillende teksten, hierop staat rechtsboven een tekst 

geprint op de laserprinter OCE-6750, rechtsonder tekst van een testkaart 

( testkaart 1) met verschillende lettergroot ten, links boven grijze tekst van testkaart 

20 en linksonder dezelfde tekst, maar dan zwart in plaats van grijs. 

In hoofdstuk 2 wordt de laserprinter/analoog kopieerapparaat uitvoerig 

behandeld. Speciaal aandacht wordt besteed aan de werking van de scanner, de LSM 

(Laser Scan Module) en aan de gevoeligheid van de fotogeleider en de gevolgen 

daarvan voor de kopie. In hoofdstuk 3 worden de operaties drempelen en ditheren 

besproken. In hoofdstuk 4 komt de operatie dotlengtemodulatie uitvoerig aan de 

orde. In hoofdstuk 5 wordt een algemene inleiding gegeven in (optische) 

fouriertransformatie en in hoofdstuk 6 worden de (on )mogelijkheden van 

beeldsegmentatie door middel van optische fouriertransformatie getoond. Hoofdstuk 7 

is een vervolg op hoofdstuk 4 en beschrijft de beeldsegmentatie in combinatie met 

dotlengtemodulatie. In hoofdstuk 8 worden conclusies en verdere onderzoeks

mogelijkheden weergegeven. 
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Hoofdstuk 2 Het kopieerapparaat 

2.1 Algemene opbouw 

Het analoge kopieerapparaat en de laserprinter lijken vrij veel op elkaar: 

alleen de belichtingsunits verschillen. Dit is de reden waarom ze tegelijkertijd 

behandeld worden. Een digitaal kopieerapparaat bestaat uit een scanner, een 

verwerkingseenheid (processor), voor bewerking van de digitale informatie en een 

laserprinter. 

Fig.2.1 Opengewerkte tekening van de OCE 6750 laserprinter met de Laser Scan 

Module (1), door het hele apparaat heen de fotogeleider {2}, de corona 
{3}, de Transfer TransFuse {4, TTF} en de papierbak {5}. 

Figuur 2.1 laat de opengewerkte laserprinter zien, die bij de experimenten 

gebruikt is. De fotogeleider bestaat uit het halfgeleidermateriaal ZnO, dat zich op een 
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geleidende drager bevindt. De fotogeleider is vrij lang (± 20 m) en beweegt zich over 

katrollen voort door de printer. Op het moment dat de fotogeleider de corona 

passeert, wordt die door de corona egaal opgeladen [DRA84]. 

Fig.2.2 

0 

. . . . . . . . . . . 

huis 

corona 
draden 

rooster 
draden 

ZnO 

drager 
fotogeleider 

Doorsnede corona unit,die de fotogeleider oplaadt. Met een 8panning van 
ongeveer -5 kV op de corona draden en -200 V op de fotogelei der. De 
drager en het huis liggen aan aarde. 

Een doorsnede van de corona met fotogeleider is te zien in figuur 2.2. De 

coronaunit bestaat uit een aantal corona draden die een zeer hoge spanning(~ -5 kV) 

hebben, een metalen huis die met aarde verbonden is en een aantal roosterdraden. De 

geleidende drager van de fotogeleider is ook met aarde verbonden. Door de hoge 

negatieve spanning van de corona draden worden de gasmoleculen geïoniseerd. De 

positieve gasionen zullen zich dus richting corona draden bewegen en de elektronen 

en de negatieve ionen richting aarde (metalen huis, fotogeleider). Hierdoor wordt op 

de ZnO laag een egale negatieve oppervlaktelading aangebracht. Als gevolg hiervan 

ontstaat een positieve ruimtelading rond de ZnO moleculen en zal ook de overgang 

tussen de geleidende drager en het ZnO positief geladen worden. Het metalen huis en 

de roosterdraden zorgen er voor dat de oplading van de fotogeleider zo egaal mogelijk 

gebeurt [DRA84). 

Als de opgeladen fotogeleider de Laser Scan Module (LSM) bereikt, wordt de 

fotogeleider met behulp van de laser op bepaalde plaatsen belicht. Op die belichte 

plaatsen zal lading weglekken. Hoe sterker de belichting, hoe meer lading weglekt 

(figuur 2.3). Op de rest van de fotogeleider blijft de lading aanwezig. De lading op de 



-9-

belichte plaatsen lekt weg omdat de fotonen van het opvallende licht zoveel energie 

afgeven aan de elektronen in de valentieband van het ZnO, dat ze de geleidingsband 

kunnen bereiken. De informatie die geprint moet worden staat nu als negatief 

ladingsbeeld op de fotogeleider. 

-------------------- -----!--1:--t-------
ZnO 

Fig.2.9 

ZnO- - _l_ 
llt + V' .... 

ZnO 

na 

Schematische ontlading fotogeleider. Links !Joor belichting, midden tijdens 
de belichting en rechts na de belichting. 

Bij het analoge kopieerapparaat is geen laser scan module aanwezig. De 

belichting van de fotogeleider vindt hier plaats door reflectie van het licht van een 

flitslamp aan het origineel. Het gereflecteerde licht wordt via een lenzenstelsel 

afgebeeld op de fotogeleider. Donkere gebieden van het origineel reflecteren weinig 

licht, lichte delen veel licht. Hoe meer licht gereflecteerd wordt, hoe meer lading op 

de fotogeleider weglekt. Zo ontstaat ook hier een ladingsbeeld van het origineel op de 

fotogeleider [DRA84]. 

Het ladingsbeeld op de fotogeleider passeert vervolgens de tonerborstel, waar 

toner (zwart poeder) op de fotogeleider wordt afgezet. De gebruikte toner is unair, 

hetgeen betekent dat de tonerborstel maar uit één soort tonerbolletjes bestaat. Een 

tonerbolletje bestaat uit hars, magnetisch pigment en koolstof, heeft een diameter 

tussen de 8 en 18 !J.m en is geleidend en magnetiseerbaar. De ontwikkelunit die voor 

het aanbrengen van de toner op de fotogeleider zorgt, bestaat uit een magnetische 

wals en een voorraadruimte. De magnetische wals bestaat uit een gemagnetiseerde 

kern, met polen evenwijdig aan de as-richting, en een niet magnetische mantel, die 

onafhankelijk van elkaar draaibaar zijn (figuur 2.4a). Door het magnetische veld van 

de wals, vormt zich een laagje toner (afkomstig uit de voorraadbak) op het 

walsoppervlak. De tonerdeeltjes in deze laag vormen haarvormige structuren volgens 
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de magnetische veldlijnen (figuur 2.4c). In figuur 2.4b is te zien hoe de toner in 

contact komt met de fotogeleider. De toner is geleidend en door inductie worden de 

bolletjes geladen, waardoor de toner aangetrokken wordt door het geladen deel van 

de fotogeleider en hierop wordt afgezet. Door de walsmantel te laten draaien wordt 

de tonervoorraad steeds aangevuld. Het ladingsbeeld op de fotogeleider is nu 

vervangen door een tonerbeeld [DRA84]. 

Fig.2.4 

(a) 

(c) ' ' I 
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Verschillende aanzichten tJan de tonerborstels, waarmee het tonerpoeder 
op de fotogeleider wordt aangebracht. Trommel {1} draait om trommel (2) 
heen1 waardoor de toner langs de fotogeleider geleid wordt. 

Het tonerbeeld op de fotogeleider moet uiteindelijk op papier worden 

afgedrukt, hetgeen via het TTF (Transfer TransFuse)-systeem gebeurt (figuur 2.5). 

De toner van de fotogeleider wordt via adhesiekrachten overgebracht op een 

voorverwarmde band die bedekt is met een laagje silicone rubber, de zogenaamde 

overdrachtsband. De verwarming zorgt ervoor dat de toner een beetje smelt. 
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Vervolgens wordt het papier op de overdrachtsband gedrukt, waardoor de toner op 

het papier 'gefused' wordt: een kopie is gemaakt [DRA84]. 

Fig.2.5 
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Overzicht van het Transfer-TransFuse (TTF) systeem, waarmee het 

tonerbeeld van de fotogeleider naar het papier wordt overgebracht. 

De overdrachtsband wordt ontdaan van de overgebleven toner met behulp 

van de "cleaner"-wals. De fotogeleider wordt belicht, waardoor het ladingsbeeld 
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verdwijnt en de toner die nog op de fotogeleider zit wordt verwijderd met behulp van 

magneetborstels (magneet met ronddraaiende huls). 

Om de werking van de laserprinter zo veel mogelijk op die van het analoge 

kopieerapparaat te laten lijken, is de laserprinter een "witschrijver". Het belichte 

deel wordt wit, het niet belichte deel zwart [DRA84]. 

2.2 De scanner 

Het te kopiëren origineel wordt gedigitaliseerd door een grijswaardenscanner. 

De scanner [GR084) kan er uit zien als getekend in figuur 2.6. Het stilliggend 

origineel wordt 

elektronica 

H 
belichting I • 

I ".·. I 

"---.. data naar grijswaarden 
systean (bitmp) 

Fig.2.6 

' I . ·" \/ 

origineel 

Globale opzet tJan de laserscanner, waarbij het origineel wordt belicht met 
CAT lampen en afgebeeld wordt op een CCD array dat uitgelezen wordt 
door hulpapparatuur [GR084] 

belicht door acht CAT-lampen (fluorescentie-buizen) waarna het met een lens wordt 

afgebeeld op het charge coupled device (CCD). Dit is een lijnarray, dat als gevolg 

van het er opvallende licht, per pixel een analoge spanning afgeeft, die door de 

elektronica na enige correctie omgezet wordt in een 8-bits woord (grijswaarde). De 

resolutie van deze afbeelding (afhankelijk van de pixelgrootte van het CCD) kan 

worden ingesteld. Door het CCD met een stappenmotor een lineaire translatie uit te 
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laten voeren loodrecht op de array richting, zal op deze manier het gehele origineel 

lijn voor lijn op het CCD afgebeeld worden. In plaats van een stilliggend origineel en 

een bewegend CCD, kan ook gekozen worden voor een stilstaand CCD en een 

bewegend origineel. Ook kan gekozen worden voor een lijnvormig A4-breed CCD

array, waardoor de afbeelding eenvoudiger wordt. 

Bij het scannen wordt dus een denkbeeldig rooster over het origineel gelegd, 

waarbij de roostervlakjes elkaar gedeeltelijk overlappen. Van elk roostervlakje wordt 

de gemiddelde grijswaarde g bepaald, een natuurlijk getal met 0 ~ g ~ 255 {8-bits 

woord). De grootte van zo'n roostervlakje is, bij het scannen op 508 dpi {dots per 

inch) minimaal 50 x 50 J.Lm2• De grijswaarden van al die roostervlakjes worden van 

linksboven naar rechtsonder achter elkaar in een bitmap weggeschreven. Verder staat 

in de "header" van zo'n bitmap o.a. hoe groot het origineel is (= aantal pixels) en 

hoeveel pixels breed het origineel is. Hierbij is de grootte van een pixel 50 x 50 J.Lm2 

en komt overeen met het centrale deel van zo'n roostervlakje. 

Er is een verband tussen de grijswaarde van een pixel en de hoeveelheid 

gereflecteerde licht. De grijswaarde van een pixel neemt toe bij toename van de 

hoeveelheid gereflecteerd licht afkomstig van dat deel van het origineel dat met het 

pixel correspondeert, dus bij het lichter worden van het origineel. Een veel gebruikte 

grootheid, die met dit verband samenhangt, is de optische dichtheid {OD). Deze is 

gedefinieerd als 

OD = -log{I/I0), {2.1) 

met I0 de intensiteit van het op het origineel vallende licht en I de intensiteit van het 

gereflecteerde licht. De OD loopt van 0 {wit) tot m {zwart). In praktijk zal de OD 

niet groter worden dan 1,5 à 2. 

Het verband tussen de OD en grijswaarde hangt af van de scanner en de 

manier van scannen. Wordt het origineel 'vast' gescand, dan is dit verband 

origineelonafhankelijk en geldt: 

OD..max (~ 1,5) -~grijswaarde= 0 --

OD = 0 -~ grijswaarde = 255 -~ 

zwart 

wit 

Opmerkelijk is dus dat een hoge grijswaarde overeenkomt met een lage OD en een 

lage grijswaarde met een hoge OD. In eerste instantie nemen we aan dat het verband 
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tussen OD en grijswaarde lineair is. Wordt het origineel 'gestreched' gescand, dan is 

de grijswaarde en dus het verband tussen OD en grijswaarde origineel afhankelijk. 

Hier wordt softwarematig aangepast dat de maximaal gemeten OD overeen komt met 

grijswaarde 0 (zwart) en de minimaal gemeten OD met grijswaarde 255 (wit). Bij 

vast scannen ontbreken vaak hoge (donker origineel) of lage (licht origineel) 

grijswaarden. 

Bij het scannen van een puur zwart/wit origineel kan verwacht worden dat 

de resulterende grijswaarden altijd 0 of 255 zijn (bij gestreebed scannen). Dit is 

echter niet het geval. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Als een pixel 

net op een zwart/wit overgang ligt {b.v. een rand van een letter), dan is een deel van 

zo'n roostervlakje wit en een deel zwart. Het gevolg is een pixel met grijswaarde 

ongelijk aan 0 of 255 door middeling. Zo'n zwart/wit overgang zou dus op een 

scanlijn één grijs pixel moeten opleveren. In werkelijkheid is de overgang niet één 

maar een paar pixels groot. Dit komt omdat tijdens het scannen niet het 

gereflecteerde licht van slechts 1 pixel (50 x 50 ~m2), maar van meerdere pixels, 

gesitueerd rond dat ene pixel, op 1 meetcel valt (roostervlakjes overlappen elkaar). 

Niet alle gereflecteerde stralen hebben een even grote invloed, de gewichtsfactor 

verloopt gaussisch, met de top op dat pixel waarvan de grijswaarde gemeten wordt. 

Dus in de berekening van de grijswaarde van een pixel wordt ook informatie van 

buurpixels meegenomen. De laatste oorzaak voor het scannen van grijspixels in een 

zwart/wit origineel is scannerruis. Hierdoor treedt ook een bepaalde onzekerheid op 

in de gemeten grijswaarde. 

2.3 Laser Scan Module 

Bij een digitaal kopieerapparaat/laserprinter zorgt de Laser Scan Module 

voor de uitbelichting van de fotogeleider. Met een gefocusseerde laserbundel wordt de 

fotogeleider op bepaalde plaatsen belicht, waardoor er een ladingsbeeld op de 

fotogeleider ontstaat. In de figuren 2.1 en 2.7 is de plaats van de Laser Scan Module 

in de laserprinter te zien. In figuur 2. 7 zijn de afzonderlijke onderdelen te zien. Aan 

de hand van figuur 2.8 (een schematische tekening van de onderdelen) zal de werking 

van de verschillende onderdelen besproken worden [GR084]. De laserdiode (nr.1) 

geeft een divergerende bundel af en heeft een instelbare intensiteit tot 5 mW. Het 

laserlicht bereikt na het verlaten van de laserdiode de collimatorlens (nr.2) die het 

laserlicht 
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Plaats van de laser scan module in de laserprinter. Met diode laser en 

lenzenstelsel {1)
1 

polygoon {2}1 fO lens (9}1 vlakke (4) en cylindrische 

spiegel (5} en uittree spleet {6}. 

tot een parallelle bundel maakt. De parallelle bundel wordt in verticale richting 

versmald door twee prisma's (nr.3). De werking van de twee prisma's wordt duidelijk 

aan de hand van figuur 2.10. De parallelle bundel valt loodrecht in op een korte zijde 

van de eerste prisma en wordt daaraan dus niet gebroken. Breking vindt wel plaats 
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Fig.2.8 
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10 facetten 
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12 s::E detector 

~~~zijaanzicht 
\ _ --..__1 laser diode 

+-----I 1-o~-----;~u 2 col.l:inBtor lens 

3 prisra's 
4 coovex cy lindrische lens 

Schematische tekening van laser &can module met alle onderdelen 

[GR084] 

aan de schuine zijde, waardoor de bundel afgebogen wordt en smaller wordt. Deze 

afgebogen bundel valt loodrecht in op een korte zijde van het tweede prisma en wordt 

daaraan dus niet gebroken. Aan de schuine zijde van het tweede prisma, die identiek 

is aan het eerste prisma, wordt de bundel wel afgebogen. De afbuighoek is qua 

grootte gelijk aan die bij het eerste prisma, maar precies de andere kant op. Het 

uiteindelijke resultaat na het passeren van de twee prisma's voor de laserbundel is 

een evenwijdige verschuiving van die bundel en een collimatie in verticale richting. 

Na de prisma's bereikt de laserbundel een cylinderlens (nr.4, fig.2.8) die de 

richting van de laserbundel corrigeert en de laserbundel in verticale richting 



Fig.f.9 

-17-

l,arerdiode 

collinBtor lens 

prism's 
C\'lindris:.he lens 

Bouwtekening tJan laserdiode en lenzenstelsel. Nr. 1 uit figuur 2. 7 

[GR084] 
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4-i======~~ 
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bu,..•ae' 
eerstè 
Dr.s~na 

Fig.2.10 Comprimeren laserbundel m tierticale richting door middel tJan twee 
prisma's 
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convergeert, zodat de spotgrootte in verticale richting minimaal is als de laserbundel 

de volgende component, de polygoon, bereikt. Figuur 2.9 laat zien hoe de 

componenten vanaf de laserdiode tot en met de cylinderlens in werkelijkheid in de 

laser scan module ingebouwd zijn. De polygoon (nr.5, fig.2.8) is een schijf van een 

paar mm dik en is tienhoekig. Op de zijkant van de polygoon (waar de laserbundel op 

valt) is elk vlakje verspiegeld. De polygoon roteert loodrecht op het vlak van 

tekening (fig.2.8), met als gevolg dat de laserbundel de polygoon verlaat in een 

richting die bepaald wordt door de stand van de polygoon. In figuur 2.8 is te zien 

tussen welke twee hoeken de uittreestraal van de laser ligt. Na de polygoon bereikt de 

laserbundel de f-0 lens (nr.6, fig.2.8), die corrigeert voor optische weglengte 

verschillen en de laserbundel in verticale richting convergeert. Na de f-0 lens bereikt 

de laserbundel een vlakke spiegel (nr.7, fig.2.8) en een concave cylindrische spiegel 

(nr.8, fig.2.8), die corrigeert voor scheefstand van de polygoon in verticale richting. 

In figuur 2.11 is de lichtbaan via de twee spiegels beter te zien. 

I : ---t---- .. I .. 
i : 

cy lindrische spiegel 

' 

I 
·---~--- .. --·-· . 

I l ' . . . 
·-······ -·- .. . 

l . --i. 
•· ' :..---r-. . I 

,---ï-
1·-· --·-· -j· j-
1 . . --~·-- ·-·--·t- -·! ····-·· 
i . ~ : 
I ·-·-· -•---!--- --J-· 

I ' 
f-e lens 

fotogeleider -+- - ' ·- l ---- --
: : • I j. _____ , _____ • _ __:_vlakke sp1egel . ' 

Fig.2.11 Lichtbaan vanaf fO lens tot fotogeleider [GR084] 
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Arhtrr rlr printlijn buit.rn 

dl' L~~rr ~can 1\lorlulr 

Fig. 2.12 Afstand waist laserbundel tot printlijn als functie van de plaats op de 
printlijn zonder corrigerende werking van de J-0 lens (a) en met 
corrigerende werking van de f-0 lens (b). 

Na de spiegels verlaat de laserbundel de laser scan module via een spleet 

(nr.6, fig.2.7) en komt op de fotogeleider terecht. De plaats waar de laserbundel in 

horizontale richting de fotogeleider raakt hangt af van de stand van de polygoon. De 

mogelijke plaatsen waar de laserspot de fotogeleider kan raken wordt de printlijn 

genoemd (nr.9, fig.2.8). Ideaal zou zijn als de waist van de laserbundel op de printlijn 

zou liggen. De optische weglengte van de laserdiode tot de printlijn is echter 

afhankelijk van de plaats op de printlijn. Zonder de corrigerende werking van de f-0 

lens zou de afstand van de waist tot de printlijn er uit zien als in figuur 2.12 a 
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geschetst is. In de x-richting staat de plaats op de printlijn uit en in de y-richting de 

afstand waist-printlijn. Met de corrigerende werking van de f-9 lens ziet de afstand 

van de waist tot de printlijn er uit als getekend in figuur 2.12 b. De maximale 

afstand waist-printlijn is kleiner geworden, maar is nog niet ideaal. Dit heeft tot 

gevolg dat de spotgrootte op de printlijn van de laserbundel nog varieert als functie 

van de plaats op de printlijn. 

2.4 De laseraansturing 

Bij het digitale kopieerapparaat/laserprinter wordt een ladingsbeeld op de 

fotogeleider gecreëerd door de fotogeleider op bepaalde plaatsen wel en op bepaalde 

plaatsen niet te belichten. De informatie waar wel en waar niet belicht moet worden 

staat in de bitmap. Deze bestaat bij de normale aansturing uit een groot aantal bits 

(b.v. 4 miljoen) en uit een header, waarin staat hoeveel bits bij één scanregel horen 

{b.v. 2000) en hoeveel scanregels er zijn. Tijdens het printen draait de polygoon rond 

met een constante snelheid. Als de laser aanstaat, dan wordt in 1/ 10 omwenteling van 

de polygoon de gehele printlijn belicht. De polygoon draait tegen de klok in, dus de 

printlijn wordt van rechts naar links belicht. Bij de volgende 1f 10 omwenteling van de 

polygoon wordt weer de gehele printlijn belicht. Doordat de fotogeleiderband niet 

stilstaat, maar langs de printlijn van beneden naar boven beweegt, wordt bij elke 

belichting van de printlijn steeds een ander deel van de fotogeleider belicht. De 

snelheid van de fotogeleider is zodanig dat twee belichtingslijnen op de fotogeleider 

een onderlinge afstand hebben van 50 IJ.m. 

Als het plaatje uitgeprint moet worden, dan draait de polygoon en staat de 

laser aan. Over het algemeen is het te printen plaatje kleiner dan het vlak van de 

fotogeleider dat door de corona opgeladen is. Om te zorgen dat het beeld buiten het 

plaatje wit wordt, moet in dat gebied de fotogeleider geheel uitbelicht worden. Vlak 

voordat het laserlicht het meest rechtse punt van de printlijn kan belichten, valt het 

licht op een spiegeltje (nr.10, fig.2.8). Het aan het spiegeltje gereflecteerde licht valt 

op de SOS (Start Of Scan) detector. Dit is het teken dat een scanlijn uit de bitmap 

moet worden uitgelezen. Horen er 2000 bits bij een scanlijn, dan worden deze 

achtereenvolgens van het tweeduizendste naar het eerste bit uitgelezen (printen van 

rechts naar links). Is een bit 1, dan staat de laser 50 ns aan, is een bit 0, dan staat de 

laser 50 ns uit. Per scanlijn wordt in dit geval dus gedurende 100 IJS bepaald waar de 

laser aan of uit staat. Na die 100 IJS staat de laser weer aan totdat de laser de SOS 
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detector weer raakt en de volgende 2000 bits uitgelezen worden. Op deze manier 

worden alle scanlijnen achtereenvolgens uitgelezen. De rotatie snelheid van de 

polygoon is zodanig dat de belichting van de printlijn gedurende 50 ns overeenkomt 

met de belichting van 50 11-m van de printlijn. Bestaat een plaatje uit 2000 scanregels 

van elk 2000 bits, dan wordt het plaatje dus 10 x 10 cm2 groot en is de printtijd 

ongeveer 0,6 s (GR084],(ACQ89]. 

Het aantal te printen pixels ( met grootte 50 x 50 ~-tm2) komt overeen met 

het aantal gescande pixels, als met een resolutie van 508 dpi gescand is (§2.2). Ieder 

pixel heeft een grijswaarde g tussen 0 en 255 (8 bits informatie) (GR084). Het 

geprinte pixel wordt echter zwart (laser uit) of wit (laser aan): een tussenvorm is er 

niet. Dus de acht bits informatie wordt teruggebracht tot één bit informatie per 

pixel. In welk geval een pixel zwart of wit gemaakt wordt, hangt af van de gescande 

grijswaarde van dat pixel en van de manier van printen. Hierop wordt in hoofdstuk 3 

uitgebreid ingegaan. 

Tijdens een belangrijk deel van de experimenten is niet gebruik gemaakt van 

de hierboven beschreven standaard laseraansturing, maar van een aangepaste 

laseraansturing (ACQ89). Hiervoor is ook meer geheugen nodig: per pixel is nu 4 bits 

informatie nodig in plaats van 1 bit. De 4 bits zijn te onderscheiden in een tekenbit 

en drie bits die samen een natuurlijk getal tussen 0 en 7 vormen. Tijdens het printen 

van een scanregel worden de bitkwartetten één voor één uitgelezen, net als de bits bij 

de standaard aansturing. Eén pixel komt weer overeen met 50 ns. Is het tekenbit van 

het bitkwartet 1, dan staat de laser aan het begin van de 50 ns aan; is het tekenbit 0, 

dan staat de laser aan het begin van de 50 ns uit. De mode (aan of uit) van de laser 

blijft niet 50 ns gelijk zoals bij de standaard aansturing, maar verandert na (n/8)x50 

ns, met n de waarde van de teller (tussen 0 en 7). Dit is uitgewerkt in figuur 2.13, 

waar links de invulling van het bitkwartet staat en er naast een figuur waar de laser 

aan (hoog) en uit (laag) staat, waarbij rekening is gehouden met het feit dat van 

rechts naar links geprint wordt. De grootte van de geprinte pixels is nog steeds 50 x 

50 ~-tm2 . De grijswaarde van een gescand pixel (8 bits informatie) wordt teruggebracht 

tot een pulslengte van (m/8)x50 ns, met m een integer tussen 0 en 8 (3 bits 

informatie + tekenbit voor rechts/links oriëntatie). Welke grijswaarde met welke 

pulslengte overeenkomt hangt af van de grijswaarde en van de manier van printen. 

Als het tekenbit van een bitkwartet 1 is, dan zal de linkerkant van een pixel zwart 

worden (laser uit). Dit noemen we printen met linkse oriëntatie. Is het tekenbit 0, 

dan wordt de rechterkant van een pixel zwart, rechtse oriëntatie genoemd. Of met 
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linkse of rechtse oriëntatie geprint wordt hangt weer van de manier van printen af. 

De mogelijkheden van printen met deze aangepaste laseraansturing wordt uitgebreid 

besproken in hoofdstuk 4. 

rechtse oriëntatie 

0000 

0001 L 
0010 L 
0011 

0100 

0101 I 
0110 n 
0111 n 
~ 50 ns 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 

1101 

1110 

1111 

linkse oriëntatie 

__ _.n 
__n 

_j 

_j 

+-(--50 ns--~) 

Fig.2.19 Mogeli}kheden laseraansturing "oor een pixel. Hoog is laser aan {wit}, 
laag is laser uit (zwart). Tevens aangegeven bijbehorende invulling bitmap. 

2.5 Karakteristiek fotogeleider en gevolgen 

De fotogeleider bestaat uit een geleidende drager met daar op een laag ZnO 

(halfgeleidend). Als de fotogeleider opgeladen is, bevindt zich op de ZnO-laag een 

negatieve oppervlaktelading-0'. In de ZnO-laag is een positieve ruimtelading p en op 

de geleidende drager een positieve oppervlaktelading ( u-pd , figuur 2.14). Als gevolg 

hiervan staat er een bepaalde spanning over de fotogeleider. Als de fotogeleider 

belicht wordt, dan wordt op die plaats het ZnO geleidend en zal de lading weglekken. 

Op die plaats zal de spanning over de fotogeleider afnemen. In figuur 2.15 [DRA84) 

staat getekend hoe de spanning afneemt als functie van de energiedichtheid (J) ten 
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drager 

Fig.2.14 Opgeladen fotogeleider bestaande uit een geleidende drager en een laag 

ZnO 

V (volt) 

0 

Fig.2.15 Spanning over de fotogeleider als functie van de energiedichtheid1 typische 

waarden zijn 0 < V < 200 Volt1 0 < J < 90 mJ jm2. 

gevolge van de totale hoeveelheid opvallend licht op een bepaalde plaats. Zoals in 

figuur 2.15 te zien is, is het ontladen van de fotogeleider grofweg in drie delen te 

onderscheiden. Voor J <J 1 is de vrije weglengte van de elektronen, vrij gemaakt door 

de belichting, kleiner dan de laagdikte. Dit heeft tot gevolg dat de positieve 

ruimtelading in het 
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Fig.2.16 Optische dichtheid OD van de kopie uitgezet tegen de energiedichtheid van 

het laserlicht op de fotogeleider 

ZnO geneutraliseerd wordt. De hoeveelheid vrijgemaakte elektronen is evenredig met 

de belichting. Rond J 1 vindt een overgang plaats waarbij zowel ruimtelading als 

positieve lading op de drager geneutraliseerd wordt. Voor J 1<J <J 2 is de vrije 

weglengte gelijk aan de laagdikte. Hierdoor recombineren de elektronen met de 

positieve lading op de drager. Voor J>J2 wordt de nog aanwezige ruimtelading 

afgebouwd. 

Als de fotogeleider bij de tonerborstels komt, dan hangt de hoeveelheid toner 

die op een bepaalde plaats op de fotogeleider komt af van de spanning V op die 

plaats. De hoeveelheid toner op de fotogeleider is bepalend voor de hoeveelheid toner 

die op papier komt na de TTF. Tenslotte is de hoeveelheid toner op het papier (per 

oppervlakt~nheid) bepalend voor de optische dichtheid (OD, §2.2). In plaats van 

de spanning kan dus ook de OD uitgezet worden tegen de energiedichtheid 
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(figuur 2.16). Deze curve is een globale curve en is alleen bedoeld om inzicht te 

geven. Is de totale belichtingsintensiteit van het licht op een bepaalde plaats van de 

fotogeleider zo klein dat de energiedichtheid kleiner is dan J 1 (ongeveer 10 mJ /m 2) 

dan zal dat resulteren in een OD op die plaats van ongeveer 1,2 (OD..max). Is de 

energiedichtheid groter dan J 2 (ongeveer 20 mJfm2) dan is de resulterende OD gelijk 

aan nul. Ligt de energiedichtheid tussen J 1 en J2, dan ligt de OD tussen nul en 

OD...max, variërend volgens de curve van figuur 2.16. Deze curve loopt vrij steil, 

waardoor een kleine variatie in J resulteert in een grote verandering in de OD. We 

hebben in §2.3 al gezien dat de spotgrootte op de printlijn niet overal even groot is, 

waardoor de energiedichtheid bij constant laservermogen langs de printlijn varieert. 

Ligt de energiedichtheid tussen J 1 en J 2 dan kan dit grote CD-verschillen opleveren. 

Zoals gezegd is figuur 2.16 een gemiddelde curve. Voor elk punt van de fotogeleider 

zijn er geringe verschillen in die curve. Dit komt door degeneratie en non

uniformiteiten van de fotogeleider. Verder zijn er door het gehele apparaat nog meer 

overdrachtsenzekerheden tussenJen OD die plaatsafhankelijk zijn. Is J<J1 of J>J2, 

dan zijn deze niet merkbaar. Voor J 1 ~ J ~ J 2 kan bij gelijke J de OD voor 

verschillende plaatsen dus sterk variëren. Voor het reproduceerbaar printen is het dus 

noodzakelijk de energiedichtheid zo veel mogelijk kleiner dan J 1 of groter dan J 2 te 

houden, omdat anders de onzekerheid in de uiteindelijke OD te groot wordt. 

Het printen met een energiedichtheid kleiner dan J 1 of groter dan J 2 heeft tot 

gevolg dat lokaal alleen zwart of wit geprint wordt en niet grijs. Om toch grijs te 

kunnen printen (voor het oog) is het nodig om lokaal (binnen een fractie van een 

mm) zwart en wit printen te variëren (zie §1.2). Het oog kan zulke detailverschillen 

niet zien en interpreteert het gebied als grijs (gemiddelde ligt tussen nul en 

OD...max). Deze methode wordt o.a. in de offset en bij kranten gebruikt om 

grijstinten te creëren. 

In §2.4 is o.a. de aangepaste laseraansturing besproken, waarbij het mogelijk 

is een deel van een pixel te belichten en de rest van het pixel niet. Wat dit voor effect 

heeft op de energiedichtheid als functie van de plaats op de fotogeleider wordt nu 

bekeken voor een drietal voorbeelden waarbij de belichtingstijd steeds varieert. In 

alle voorbeelden heeft de laserbundel een gaussisch profiel, een halfwaardebreedte 

(FWHM) van 50 ~tm en een vermogen van 2mW. De halfwaardebreedte d112 van de 

laserspot is gerelateerd aan de waist w 0 van de laser volgens 

d112 = w0.(2 ln2)! (2.2) 
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Een belichtingstijd van x ns komt overeen met het verschuiven van de laserspot op 

de fotogeleider met x p.m. Door de niet oneindig smalle breedte van de laserspot 

bevat de belichtingsintensiteit op de fotogeleider een convolutieproduct tussen de 

vorm van de laserspot en de verschuiving daarvan op de fotogeleider. 

I, 

1.' 
i 

jl 10- - - '.1 -

/ 
; ' 

o I 

~: ; E- n/5 deel van één pixel 

n=3 \ 

' \ 
n=2 

n=l 

Fig.2.17 Energiedichtheid (J) als functie 11an de plaats op de fotogeleider na het 

gedeeltelijk (n/5 deel} belichten van 4 pixels, die achter elkaar op de 

printlijn liggen. Bovenaan is aangegeven waar de laser aan stond 

{hoog, wit} en waar niet {laag,zwart). 

In het eerste voorbeeld worden in het totaal 4 pixels (1 pixel = 50 x 50 p.m2) 

gedeeltelijk belicht. De rest van de pixels worden niet belicht. De 4 pixels liggen 

achter elkaar op de printlijn (fotogeleider) tussen x=O en x=2001J.m. Van de 4 pixels 

wordt het linker deel belicht en wel het n/5 deel met n=1,2,3,4 of 5. De resulterende 

energiedichtheid op de fotogeleider als functie van de plaats x op de fotogeleider staat 
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voor de verschillende n uitgezet in figuur 2.17. Te zien is dat, op de aan- en 

afloopverschijnselen na, de energiedichtheid J constant is als functie van de plaats. 

Worden niet slechts vier maar een lange rij van pixels op deze manier belicht, dan is 

J overal gelijk. Wordt in gedachte de J-OD kromme van figuur 2.16 er bijgehaald, 

dan blijken n=l en n=2 zwarte vlakken op te leveren (J<J1 -+ OD=OD..max). De 

waarden n=4 en n=5 leveren witte vlakken op (J>J2 -+ OD=O). Met n=3 vinden wij 

een grijs vlak, waarin de OD sterk kan variëren. Wij moeten concluderen dat door 

het totaal ontbreken van modulatiediepte op deze manier geen reproduceerbare 

grijstinten geprint kunnen worden. 

T 
T ... 

20---

--7 : ;~ n/10 deel van tv.ee pixels 

0 

Fig. 2.18 Energiedichtheid ( J) als functie van de plaats op de fotogeleider na het 

gedeeltelijk {n/1 0 deel} belichten van 4 pixelparen, die achter elkaar 
(tussen x=O en x=400} op de printlijn liggen. Bovenaan is aangegeven 
waar de laser aan stond {hoog, wit) en waar niet {laag,zwart}. 
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In het tweede voorbeeld worden 4 pixelparen ( 8 pixels) gedeeltelijk belicht. 

De 8 pixels liggen achter elkaar op de printlijn tussen x=O en x=400J.Lm. Van de vier 

pixelparen wordt links beginnend het n/10 deel belicht, met n=1,2, ..... ,10. Voor n=3 

geldt dus dat het 1e,3e,5e en 7e pixel voor 3/5 belicht worden en het 2e,4e,6e en se 

pixel geheel niet. De resulterende energiedichtheid op de fotogeleider als functie van 

de plaats x op de fotogeleider staat voor verschillende n uit in figuur 2.18. Te zien is 

dat J licht fluctueert als functie van x voor alle n. Er is dus een kleine 

modulatiediepte. Voor n=1 t/m n=3 geldt J<J 1. Met figuur 2.16 in gedachte levert 

dit een OD=OD_max (zwart) op. Voor n=9 en 10 geldt J>J2, wat witte vlakken 

oplevert (OD=O). Voor n=5,6 en 7 geldt dat J geheel tussen J 1 en J 2 inligt en dus 

slecht reproduceerbare grijstinten oplevert. Voor n=4 fluctueert J over de printlijn 

rond J 1. Dit zal een redelijk stabiele grijstint opleveren die dicht bij zwart ligt. Voor 

n=8 fluctueert J over de printlijn rond J 2• Dit zal een redelijk stabiele grijstint 

opleveren die dicht bij wit ligt. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat 

deze manier van printen meer reproduceerbare grijstinten oplevert dan de eerste 

methode, maar dat echt reproduceerbare grijstinten ook met deze printmethode niet 

te verkrijgen zijn. 

In het derde en laatste voorbeeld worden 4 pixelkwartetten (16 pixels) 

gedeeltelijk belicht. De 16 pixels liggen achter elkaar op de printlijn tussen x=O en 

x=SOOJ.Lm. Zo'n pixelkwartet is dus 200J.Lm breed. Van de pixelkwartetten wordt het 

linker deel belicht en wel voor t=25, 50, 100, 125, 150, 175, of 200J.Lm. Op welke wijze 

de energiedichtheid J voor de desbetreffense gevallen als functie van de plaats op de 

fotogeleider fluctueert is te zien in figuur 2.19. Duidelijk is te zien dat J over de 

printlijn sterk varieert voor vaste t: de modulatiediepte is dus groot! Voor t=100 is 

bij voorbeeld te zien dat J zowel boven J 2 als onder J 1 uitkomt. Op lokale schaal 

wordt voor t=100 zowel zwart als wit geprint. Zoals gezegd integreert het oog dit tot 

grijs. Dit geldt niet alleen voor t=100, maar ook voor andere t waarden. Deze manier 

van printen levert dus reproduceerbare grijstinten op. 

De eerste manier van printen, zonder modulatiediepte, zullen we later 

dotlengtemodulatie per pixel noemen. De tweede manier van printen, met geringe 

modulatiediepte, noemen we dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix. De derde en 

laatste manier van printen, met grote modulatiediepte, noemen we 

dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. 
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~ IE--lengte van belichting per vier pixels 
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Fig.2.19 Energiedichtheid (J) als functie 11an de plaats op de fotogeleider na het 
gedeeltelijk (t JJ.m) belichten van 4 pixelkwartetten (twsen X=O en x=BOO) 

die achter elkaar op de printlijn liggen. Bovenaan is aangegeven waar de 
laser aan stond {hoog, wit) en waar niet {laag,zwart). 

De standaard laseraansturing maakt gebruik van een laserspot op de printlijn 

van 90J.Lm {halfwaardebreedte). De aangepaste laseraansturing maakt gebruik van een 

laserspot van 50J.Lm op de printlijn. Deze verandering komt tot stand door het 

gebruik van een andere collimatorlens. De reden waarom bij de aangepaste 

laseraansturing voor een kleinere laserspot gekozen is wordt duidelijk aan de hand 

van figuur 2.20. Hier is de energiedichtheid (J) te zien als functie van de plaats op de 

fotogeleider als van 4 achter elkaar liggende pixelkwartetten (16 pixels) het eerste 

pixel belicht wordt en de overige drie pixels niet (het laservermogen is 2 mW). De 

curve met de kleine modulatiediepte is afkomstig van een laserspot met 
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Fig.2.20 Energiedichtheid als functie van de plaats op de fotogeleider bij een 
belichting van één pixel in vier opeenvolgende pixels. Voor laserspot met 

halfwaardebreedte {FWHM) d! =50 of 90 1-'m 

halfwaardebreedte 90!-'m. De curve met de grote modulatiediepte is afkomstig van een 

laserspot met halfwaardebreedte 50 /-'ID. Dus het verkleinen van de laserspot op de 

printlijn heeft een grotere modulatiediepte tot gevolg, wat weer stabielere grijstinten 

oplevert. Vandaar dat in de laser scan module met aangepaste laseraansturing een 

kleinere laserspot gebruikt is. Echter door het verkleinen van de laserspot, wordt de 

spotgrootte variatie op de printlijn vergroot. Dit heeft weer negatieve effecten op de 

reproduceerbaarheid van grijstinten. 



-31-

Hoofdstuk 3 Printen met standaard laseraansturing 

3.1 Bitmap bewerking 

Bij het printen met een 508 dpi laserprinter met standaard laseraansturing 

(§2.4) kan 1 pixel (50 x 50 ~-tm2) of zwart of wit gemaakt worden. Er kunnen dus twee 

grijswaarden aangestuurd worden. Als een origineel op 508 dpi gescand wordt, dan 

ontstaat een bitmap waarin aan elk pixel een grijswaarde g tussen 0 en 255 toegekend 

wordt. Dit acht bits getal (0 .. 255) moet dus teruggebracht worden tot een één bits 

getal (0 of 1) als het origineel geprint moet worden. Of een pixel nu zwart of wit 

wordt hangt van het soort operatie af en van de grijswaarde van het pixel na het 

scannen. In dit hoofdstuk zullen twee operaties behandeld worden, namelijk 

drempelen [GON87] en ditheren [GON87]. 

3.2 Drempelen van een bitmap 

Drempelen van een bitmap is een zeer eenvoudige operatie. Er wordt een 

grensgrijswaarde bepaald, b.v. g1=127. Is de gescande grijswaarde van een pixel 

groter dan gil dan wordt het printbit horende bij dat pixel 1 (wit). Anders wordt het 

bit 0 (zwart). 

Bij drempelen wordt dus geen rekening gehouden met grijswaarden van 

buurpixels. De OD-fouten die met drempelen gemaakt worden zijn zeer groot. Een 

goede grijsweergave lijkt met drempelen dan ook onmogelijk, tenzij het origineel 

puur zwart of wit is (zoals tekst) en geen grijstinten bevat. De plaatsweergave is bij 

drempelen op 1 pixel nauwkeurig. 

In de bijlage is voor een drietal voorbeelden te zien wat in praktijk het 

resultaat van drempelen is. Fig. bijl.3.1 geeft het figuur SKODA weer dat na 

drempelen geprint is. In het figuur SKODA komen veel, in grijswaarde licht 

variërende grijsvlakken voor. Na het drempelen worden deze vlakken geheel zwart of 

wit, waardoor bepaalde figuuronderdelen niet meer te onderscheiden zijn. Voor dit 

figuur is drempelen dus een verkeerde bewerking. Figuur bijl.3.2 geeft het figuur 

BOOM gedrempeld weer. Door de snelle grijswaardevariaties in het origineel geeft de 

gedrempelde versie een beter resultaat dan bij het figuur SKODA. Echter ook hier is 

het resultaat verre van optimaal. Er zijn totaal geen grijstinten te bekennen. Figuur 

bijl.3.3 geeft het figuur TEKST gedrempeld weer. De letters, ook de kleine fonts, zijn 
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goed leesbaar. De randen zijn scherp, zoals te verwachten is bij een bewerking op één 

pixel. Door het grote verlies van OD-informatie valt het verschil tussen zwarte en 

grijze tekst weg. V oor de grijswaarde van grijze tekst geldt blijkbaar g < 127 

(zwarter dan 127). 

3.3 Ditheren van een bitmap 

Net als bij drempelen wordt bij ditheren de grijswaarde van een pixel 

vergeleken met een grensgrijswaarde (drempelwaarde). Is de grijswaarde groter dan 

de drempelwaarde dan wordt het printbit horende bij dat pixel 1. Anders wordt het 

printbit 0. De drempelwaarde is echter niet voor alle pixels gelijk. De te printen 

bitmap wordt verdeeld in een aantal blokken, dithermatrices genaamd. In figuur 3.1 

is zo'n verdeling getekend voor de linkerboven hoek van een bitmap. De grootte van 

,..-----.----- ---- -------;--

;--' - ; --------- 4 x 4 dither retrix 
..-~ 

Fig.9.1 Verdeling van de bitmap in dithermatrices 

de dithermatrix is van te voren in te stellen. Als voorbeeld wordt uitgegaan van een 

4x4 matrix (16 pixels). Elk matrixelement krijgt een andere drempelwaarde, die voor 

alle matices gelijk zijn. In figuur 3.2 is te zien wat het effect is van ditheren op een 

grijsvlak. Links is de dithermatrix met de drempelwaarden te zien. In het midden de 

grijswaarden van de te bewerken bitmap en rechts het resultaat van de 

ditherbewerking. Te zien is dat een deel van de pixels in een matrix zwart wordt en 

een deel wit. Het oog kan de losse pixels niet onderscheiden en ziet dus een grijsvlak. 
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dithernatrix bitnap tret grijswaarde bitnap na bewerking tret 
invulling di theralgorit::ne 

(gearceerd = 0, wit = 1) 

Bewerking van een bitmap van een grijsvlak met een dithermatrix van 4x4 
pixels, wat resulteert in een wit/ zwart verhouding overeenkomend met de 
grootte van de grijstint (grijswaarde) 

De matrix invulling (van de drempelwaarden) is zodanig gekozen dat de 

matrixelementen in het midden een grotere kans hebben om zwart te worden dan de 

matrixelementen aan de buitenrand in de matrix. Vandaar dat een geditherd plaatje 

uit zwart puntjes bestaat, die dikker zijn naarmate het figuur donkerder is. 

De OD, van een geditherd plaatje wordt niet bepaald door de OD van de 

afzonderlijke pixels, maar door de gemiddelde OD van de geprinte pixels die bij een 

dithermatrix horen. Hierdoor is ondanks het feit dat de pixels geheel zwart of wit 

zijn, bewust een breed scala van grijstinten te creëren. De OD-fouten die met 

ditheren gemaakt worden zijn dus veel kleiner dan bij drempelen. Verder worden de 

OD-fouten kleiner naarmate de matrixgrootte groter wordt. De resolutie is bij 

ditheren echter slecht: de nauwkeurigheid van de plaatsweergave is qua orde van 

grootte gelijk aan de matrixgrootte. 

Dezelfde originelen die in de bijlage gedrempeld zijn weergegeven, zijn daar 

ook geditherd weergegeven. Hiervoor is een dithermatrix van 14 x 14 gebruikt met 

twee spiraalsgewijze groeikernen. Door de drempelwaarde anders te kiezen zijn de 

figuren lichter of donkerder te maken. Figuur bijl.3.4 geeft het figuur SKODA 

geditherd weer. Door deze vrij grote matrix te gebruiken zijn geen storende OD

fouten te zien, zoals valse contauring of niet te onderscheiden details. Valse 

contauring is het duidelijk zien van grijswaarde overgangen die niet in het origineel 

zitten. Het nadeel van het gebruiken van een grote dithermatrix is het feit dat het 

resulterende raster erg grof is. De groeikernen zijn op korte afstand duidelijk te 
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onderscheiden. Dit valt zowel op in figuur bijl.3.4 als in figuur bijl.3.5, waar het 

figuur BOOM geditherd weergegeven is. Ook in dit figuur zijn duidelijk grijstinten te 

herkennen en zijn geen duidelijke OD-fouten zichtbaar. 

Figuur bijl.3.6 g~eft het figuur TEKST geditherd weer. Hierbij vallen een 

aantal zaken op. Ten eerste is de achtergrond van de tekst grijs in plaats van wit. Dit 

komt doordat de door de scanner gemeten grijswaarde van de achtergrond van de 

tekst niet 255 , maar ongeveer 240 is. Dit is lichtgrijs in plaats van wit en wordt na 

ditheren dan ook als zodanig weergegeven. Ten tweede is te zien dat grijze tekst na 

ditheren ook grijs wordt weergegeven, hetgeen de bedoeling is. Ten derde valt op dat 

de randen van de letters niet scherp zijn en dat kleine fonts onleesbaar worden. Dit 

komt omdat bij een gescande zwart/wit overgang (rand letter) altijd een paar pixels 

een grijswaarde ongelijk aan 0 of 255 hebben (zie §2.2). Met ditheren levert dit een 

brokkelige rand op. Dit is in figuur 3.3 geïllustreerd met een zwart/wit overgang met 

één overgangspixel met grijswaarde 128. Links is de zwart/wit overgang te zien, in 

het midden de oorspronkelijke bitmap en rechts het resultaat na ditheren met de 4x4 

matrix van figuur 3.2. 

wit 

Fig.S.S 

bit = 0 bit = 1 

Ditheren van een zwart/wit overgang, met als resultaat een brokkelige 
rand. Links is de zwart/ wit overgang te zien, in het midden de bitmap na 
het scannen van de zwart/wit overgang, met daarin een kolom met 
grijswaarde 1 ~8 ten gevolge van de zwart/ wit overgang en rechts de bitmap 
na bewerking door een dithermatrix van 4x4 (figuur 9.!). Bij de twee 
rechtse plaatjes staat ook de dithermatrix aangegeven. 
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3.4 Segmenteren van een origineel 

Uit §2.2 en §2.3 is gebleken dat, ondanks het feit dat geditherde grijze tekst 

beter weergegeven wordt dan gedrempelde grijze tekst, tekst beter gedrempeld dan 

geditherd weergegeven kan worden. De resolutie is namelijk veel beter. Dit geldt voor 

alle zwart/wit informatie waar geen of zeer weinig grijstinten in voorkomen. 

Grijswaardeplaatjes als BOOM en SKODA geven geditherd een veel beter resultaat 

dan gedrempeld. Dit omdat in dit soort figuren de grijswaarde informatie 

belangrijker is dan de resolutie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat rasterplaatjes 

met een grof raster met drempelen een beter resultaat geven, terwijl voor fijne rasters 

dat met ditheren het geval is [GON87). 

Als een willekeurig origineel gescand en geprint moet worden, dan moet dus 

van te voren (liefst automatisch) bepaald worden om wat voor soort origineel het 

gaat, om te bepalen welke bewerking (drempelen of ditheren) op de gescande bitmap 

moet worden uitgevoerd. 

Onderzocht is of dit onderscheiden (segmenteren) van originelen via optische 

fouriertransformatie gedaan kan worden. Hiervoor moet elk informatiesoort (tekst, 

rasters, grijswaardeplaatjes) specifieke fourier pieken hebben. In de hoofdstukken 5 

en 6 wordt dit onderzoek besproken. 
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Hoofdstuk 4 Printen met dotlengtemodulatie 

4.1 Bitmap bewerking 

Bij het printen met een 508 dpi laserprinter met aangepaste laseraansturing 

(§2.4) is een pixel 50 x 50 J.tm2 groot en bevat 4 bits informatie per pixel. Een 

origineel dat gescand is op 508 dpi, levert een bitmap op dat aan elk pixel (50 x 50 

J.tm2) een grijswaarde tussen 0 en 255 (8 bits) toekent. Dit 8 bits getal moet dus 

teruggebracht worden tot een 4 bits getal als het origineel geprint moet worden. Hoe 

dit gebeurt hangt af van de grijswaarde van het gescande pixel en van het soort 

operatie. In dit hoofdstuk zullen we onderscheiden dotlengtemodulatie per pixel, 

dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix en dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. 

Doordat bij de aangepaste laseraansturing een deel van een pixel belicht kan worden, 

kan de dotlengte gevarieerd worden. Vandaar dat de operaties, die met de aangepaste 

laseraansturing werken, allen dotlengtemodulatie in hun titel hebben [GON87]. 

4.2 Dotlengtemodulatie per pixel 

Als eerste operatie wordt dotlengtemodulatie per pixel besproken. Dit wordt 

ook wel dotlengtemodulatie in een 1x1 matrix genoemd. Uit §2.4 en met name 

figuur 2.13 is gebleken dat per pixel 9 {lx8+1 = 8 verschillende laser aan modes (qua 

lengte) + 1 laser uit mode) verschillende pulslengten aangestuurd kunnen worden. 

Bij dotlengtemodulatie per pixel hangt, net als bij drempelen, de pulslengte van de 

laserprinter alléén af van de grijswaarde van dat pixel en niet van grijswaarden van 

omliggende pixels. Bij drempelen worden bij grenswaarde 127, de grijswaarden 0 t/m 

127 verbonden met pulslengte Ox50 ns door middel van bitinvulling 0. De 

grijswaarden 128 t/m 255 worden door middel van bitinvulling 1 verbonden met 

pulslengte 1x50 ns. Dit is weergegeven in Tabel 4.1. Bij dotlengtemodulatie per pixel 

worden de grijswaarden op gelijke manier toegekend aan de verschillende 

pulslengten. Alleen zijn er nu 9 in plaats van 2 pulslengten en 4 bits in plaats van 1 

bit. De verdeling is te zien in Tabel 4.11. Hierbij worden de grijswaarden evenredig 

over de pulslengten verdeeld (ongeveer 28 grijswaarden per pixel). In de eerste kolom 

van Tabel 4.11 staan de mogelijke grijswaarden van de pixels. In de tweede kolom de 

daarbij behorende pulslengten en in de derde kolom de invulling van de 4 bits 

horende bij het betreffende pixel in de bitmap. Bij de meeste pulslengten staan twee 
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Tabel 4.1 Relatie grijswaarde/pulslengte bij drempelen 

grijswaarde pulslengte (*50ns) invulling bitmap 

0 t/m 127 0 0 
128 t/m 255 1 1 

Tabel 4.TI Relatie grijswaarde/pulslengte/invulling bitmap 

bij printen per pixel 

grijswaarde 50 
pulslengte(* -ans) invulling bitmap 

0 t/m 28 0 1000 

29 t/m 56 1 1001 of 0111 

57 t/m 85 2 1010 of 0110 

86 t/m 113 3 1011 of 0101 

114 tlm 142 4 1100 of 0100 

143 t/m 170 5 1101 of 0011 

171 t/m 199 6 1110 of 0010 

200 t/m 227 7 1111 of 0001 

228 t/m 255 8 0000 

bitmap invullingen. Deze corresponderen met de linkse en rechtse oriëntatie van de 

pixels (§2.4). 

In §2.5 en met name figuur 2.17 is gebleken dat bij het printen van een 

grijsvlak met dotlengtemodulatie per pixel geen modulatiediepte aanwezig is. Dit is 

in figuur 2.17 getest voor 5 pulslengten namelijk (n/5)x50 ns, met n=1, .. ,5. In 

werkelijkheid kunnen 9 pulslengten aangestuurd worden. Namelijk (n/8)x50 ns, met 
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n=0, .. ,8. Deze pulslengten hebben dus allen een constante J tot gevolg. Het is zeer 

aannemelijk dat meerdere pulslengten een J <J 1 hebben en dus een gelijke 0 D 

opleveren. Ook zullen meerdere pulslengten een J>J2 tot gevolg hebben. Ook deze 

pulslengten zullen een gelijke OD opleveren. Dat 9 verschillende pulslengten 

inderdaad geen 9 verschillende grijstinten opleveren blijkt uit het printen van een 

grijswaardebalk. De bitmap van een grijswaardebalk is gevuld met grijswaarden die 

geleidelijk oplopen van 0 tot 255 en die in ons geval elektronisch aangemaakt zijn. In 

figuur bijl.4.1 is zo'n grijswaardebalk geprint. De linkse van de drie is geprint met 

dotlengtemodulatie per pixel en is te verdelen in 9 blokken van gelijke grootte. Elk 

blok komt overeen met één van de 9 pulslengten. Zowel de bovenste 2 als de onderste 

2 blokken hebben gelijke OD zoals voorspeld. In de grijsvlakken varieert de OD 

plaatselijk. Dit komt door het niet reproduceerbaar printen (§2.5). 

De figuren bijl.4.2 t/m bijl.4.4 zijn alle geprint met dotlengtemodulatie per 

pixel. Figuur bijl.4.2 geeft het figuur SKODA weer. Doordat 7 verschillende 

grijstinten aangestuurd kunnen worden is het resultaat beter dan bij drempelen. Het 

aantal grijstinten is echter toch onvoldoende, waardoor valse contonring ontstaat. 

Dit komt vooral tot uiting in de korreligheid van de kozijnen. De grijsweergave is dus 

onvoldoende. De resolutie is wel goed, wat vooral tot uiting komt in het 

nummerbord. Figuur bijl.4.3 geeft het figuur BOOM weer. Ook hier is de resolutie 

goed maar ontbreken de grijstinten. Het resultaat is weer beter dan het resultaat bij 

drempelen. Zowel figuur bijl.4.2 als figuur bij1.4.3 zijn vergelijkbaar met analoge 

kopieën. Figuur bijl.4.4 geeft het figuur TEKST weer. De randen zijn scherp, de 

kleine fonts zijn goed leesbaar, de achtergrond is wit en de grijze tekst is ook grijs 

(zij het korrelig) weergegeven. Dus afgezien van de korreligheid van de grijze tekst 

voldoet dotlengtemodulatie per pixel in dit geval aan alle eisen. Een deel van dit 

figuur is uitvergroot te zien in figuur 4.1. Hier is duidelijk te zien dat de grijze tekst 

niet egaal is. Bij drempelen wordt het stuk grijze tekst zwart (fig. bijl.3.3). Dus na 

figuur bijl.4.2 en figuur bijl.4.3 blijkt ook uit figuur bijl.4.4 dat de grijsweergave van 

dotlengtemodulatie per pixel veel beter is dan die van drempelen. Doordat bij 

dotlengtemodulatie per pixel een rand op 1/8 pixel nauwkeurig gepositioneerd kan 

worden, is ook de resolutie bij dotlengtemodulatie per pixel beter dan bij drempelen. 

Bij drempelen wordt een rand namelijk op 1 pixel nauwkeurig gepositioneerd. Dit 

komt vooral tot uiting bij het printen van schuine lijnen die daardoor minder 

brokkelig worden. 
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Fig.4.1 Uitvergroting van een deel van het fi!fUur TEKST geprint met 
dotlengtemodulatie per pixel 

4.3 Dotlengtemodulatie in een lx2 matrix 

Bij dotlengtemodulatie per pixel kunnen maar ongeveer 7 verschillende 

grijstinten geproduceerd worden. Mede door valse contonring is dit te weinig voor een 

goede grijsweergave. In deze paragraaf wordt bekeken of dotlengtemodulatie in een 

1x2 matrix een beter resultaat geeft. In §2.5 is in ieder geval aangetoond (fig.2.18) 

dat de modulatiediepte beter is dan bij dotlengtemodulatie per pixel en dus beter 

reproduceerbare grijstinten oplevert. 

Bij dotlengtemodulatie in een lx2 matrix worden 2 naast elkaar liggende 

pixels (in de printrichting) als een eenheid gezien. De resolutie wordt daardoor in de 

printrichting met een factor twee verlaagd. Dit wordt gedaan door de grijswaarden 

van de twee pixels bij elkaar op te tellen. Dit levert een grijswaarde tussen 0 en 510. 

Bij dotlengtemodulatie per pixel kunnen 9 ( = 1 pixel x 8 laser aan modes + 1 laser 

geheel uit mode) pulslengten aangestuurd worden. Bij dotlengtemodulatie in een 1x2 

matrix worden per matrix 2 pixels gebruikt. Dus kunnen nu 17 ( =2x 8+ 1) pulslengten 

aangestuurd worden. Nu moet nog bepaald worden waar in de twee pixels de laser 

aan en waar de laser uit moet staan. Gekozen is voor de situatie dat de laser links bij 
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Tabel 4.IIT Relatie grijswaarde/pulslengte/invulling bitmap 

bij printen in een 1x2 matrix 

grijswaarde pulslengte(* 5~ns) invulling bitmap 

0 t/m 30 0 1000 1000 
31 t/m 60 1 1000 1001 
61 t/m 90 2 0111 1001 
91 t/m 120 3 0111 1010 

121 t/m 150 4 0110 1010 
151 t/m 180 5 0110 1011 
181 t/m 210 6 0101 1011 
211 t/m 240 7 0101 1100 
241 t/m 271 8 0100 1100 
272 t/m 301 9 0100 1101 
302 t/m 331 10 0011 1101 
332 t/m 361 11 0011 1110 
362 t/m 391 12 0010 1110 
392 t/m 421 13 0010 1111 
422 t/m 451 14 0001 1111 
452 t/m 481 15 0001 0000 
482 t/m 510 16 0000 0000 

het linker en rechts bij het rechter pixel aanstaat, waarbij elk pixel ongeveer even 

lang belicht wordt. Het gevolg hiervan is dat het midden van de lx2 matrix niet 

belicht wordt en dus zwart wordt. De matrix groeit dus van het midden uit aan. 

De grijswaarden van de lx2 matrix (tussen 0 en 510) worden net als bij 

dotlengtemodulatie per pixel gekoppeld aan een bepaalde pulslengte. Dit is 

weergegeven in Tabel 4.1II, waar de grijswaarden evenredig over de pulslengten zijn 

verdeeld. In de rechter kolom staan de invullingen van de 4 bits die bij de 2 pixels 

horen om de gewenste pulslengte te creëren. De eerste 4 bits horen bij het linker 
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Creëren van de 17 pulslengten door het &amenvoegen van twee pixels 
( dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix). Hoog is laser aan (wit), laag is 
laser uit (zwart). Tevens bijbehorende invulling bitmap van de twee pixels. 

pixel, de tweede 4 bits bij het rechter pixel. In figuur 4.2 staat de inhoud van de 

derde kolom ook. Daarnaast is de pulslenteverdeling getekend horende bij die 8 bits 

(2x4). Figuur 4.2 is direct van figuur 2.13 afgeleid. 
De middelste grijswaardebalk uit figuur bijl.4.1 is geprint met 

dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix. Zoals te voorspellen is aan de hand van 

figuur 2.18 resulteren de laagste pulslengten (0 t/m 3) in gelijke OD (OD=OD..max) 

en ook de grootste pulslengten (13 t/m 16) resulteren in gelijke OD (OD=O). 

Hierdoor blijven ongeveer 12 grijstinten over. Inderdaad meer en beter 

reproduceerbaar dan bij dotlengtemodulatie per pixel. 
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De grijswaarden zijn nu wel evenredig verdeeld over de pulslengten, maar 

niet over de OD's. Dit heeft tot gevolg dat een groot aantal grijswaarden in het lichte 

cq. donkere gebied gelijke OD's tot gevolg hebben en dus ononderscheidbaar worden. 

Om nu een betere verdeling van de grijswaarden over de grijstinten te krijgen, wordt 

een nieuwe grijswaardeverdeling over de pulslengten gemaakt, waarbij de grijswaarde 

evenredig is met OD_max- OD. Deze verdeling wordt als volgt berekend/gemeten. 

Van de grijswaardebalk van figuur bij1.4.1 wordt van elk vlakje (van de middelste 

balk) de OD gemeten. Van elk vlakje is ook de bijbehorende pulslengte bekend. Dus 

er is bekend welke pulslengte aangestuurd moet worden om een bepaalde OD te 

creëren. Als de grijswaarde evenredig is met OD_max - OD, dan wordt de 

grijswaarde g horende bij een bepaalde OD: 

OD_max - OD g = )I g_max, 
-----=o~n~_-m __ a_x __ __ 

met maximale grijswaarde g_max = 510 de grootst mogelijke grijswaarde en OD_max 

de grootste gemeten OD (horend bij pulslengte 0). Aan elke pulslengte wordt nu via 

de gemeten OD en bovenstaande vergelijking een grijswaarde toegekend. Het 

resultaat is te zien in de eerste twee kolommen van Tabel 4.1V. De verdeling van de 

grijswaarden over de pulslengten wordt nu door interpolatie bepaald. Het resultaat 

staat in de derde kolom van Tabel 4.1V. De eerste en derde kolom van deze Tabel 

vormen de lookuptabel voor dotlengtemodulatie in een lx2 matrix. 

Als zwarte tekst op een witte achtergrond gescand wordt, dan zijn de 

grijswaarden van de pixels van de witte achtergrond niet 255, maar variëren tussen 

224 en 255, met een top bij 240. Dit komt door scannerruis en het feit dat wit papier 

niet echt wit is. Het printen van een grijswaarde boven 224 mag geen grijstinten 

opleveren, anders krijgt de geprinte tekst een grijze achtergrond. In Tabel 4.1V is dan 

ook te zien dat hiervoor gecorrigeerd is. 

Met de lookuptabel van Tabel 4.1V is opnieuw een grijswaardebalk geprint. 

Deze is te zien in de middelste kolom van figuur bij1.4.5. Duidelijk is te zien dat de 

grijstintenverdeling beter is dan in figuur bijl.4.1. De linker kolommen van figuur 

bij1.4.1 en figuur bij1.4.5 zijn gelijk. 

De figuren bij1.4.6 t/m bijl.4.8 zijn geprint met dotlengtemodulatie in een 

lx2 matrix met behulp van de lookuptabel van Tabel 4.1V. Hiermee wordt bekeken 

hoe de resultaten van dotlengtemodulatie in een lx2 matrix in praktijk zijn. Figuur 

bijl.4.6 geeft het figuur SKODA weer. Er worden meer grijstinten weergegeven dan 
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Tabel 4.1V Pulslengte horende bij het printen in een 1x2 matrix 

met bijbehorende grijswaarde (kolom 2) als grijswaarde 

evenredig is met OD. In kolom 3 de resulterende 

grijswaardeverdeling over de pulslengten. 

pulslengte grijswaarde grijswaardeverdeling 

0 0 0 t/m 10 

1 0 11 t/m '15 

2 0 16 t/m 20 

3 25,5 21 t/m 70 

4 102 71 t/m 165 

5 229,5 166 t/m 290 

6 351,9 291 t/m 390 

7 428,4 391 t/m 451 

8 474,3 452 t/m 481 

9 489,6 482 t/m 494 

10 499,8 495 t/m 498 

11 504,9 499 t/m 500 

12 504,9 501 t/m 502 

13 510 503 t/m 504 

14 510 505 t/m 506 

15 510 507 t/m 508 

16 510 509 t/m 510 

bij dotlengtemodulatie per pixel, maar toch nog onvoldoende gezien de valse 

contauring op de kozijnen. Het nummerbord is nog redelijk te lezen. Figuur bijl.4. 7 

geeft het figuur BOOM weer. Hier is geen valse contauring te zien. Het aantal 

grijstinten is voor dit figuur voldoende. Figuur bijl.4.8 geeft het figuur TEKST weer. 

De randscherpte van gewone letters is voldoende. De kleine fonts zijn moeilijk 

leesbaar en de grijze tekst wordt met redelijk reproduceerbare grijstinten 

weergegeven. Als algemene conclusie kan getrokken worden dat dotlengtemodulatie 

in een lx2 matrix bij grijswaardeplaatjes een beter resultaat geeft dan 

dotlengtemodulatie per pixel. Dit door het aansturen van meer grijstinten. Toch is 
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het resultaat nog niet goed genoeg. De resolutie bij dotlengtemodulatie in een 1x2 

matrix is slechter dan die bij dotlengtemodulatie per pixel, hetgeen vooral bij kleine 

fonts tot uiting komt. De figuren als geheel zijn lichter of donkerder te printen door 

de lookuptabel aan te passen. 

4.4 Dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix 

Bij dotlengtemodulatie per pixel en in een 1x2 matrix kunnen niet genoeg 

grijstinten geproduceerd worden om grijswaardeplaatjes goed weer te geven. In deze 

paragraaf wordt onderzocht of dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix betere 

resultaten oplevert. In §2.5 en met name figuur 2.19 is duidelijk geworden dat de 

modulatiediepte bij dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix goed is, hetgeen 

reproduceerbare grijstinten oplevert. Ook de resulterende resolutie zal beschouwd 

worden. 

Dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix verloopt analoog met 

dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix. Vier naast elkaar liggende pixels (in de 

printrichting) worden als eenheid gezien. De resolutie wordt hierdoor in de 

printrichting met een factor vier verlaagd. De grijswaarden van de 4 pixels worden 

opgeteld, hetgeen een totale grijswaarde oplevert tussen 0 en 1020. Per matrix 

kunnen 33 ( =4x 8+ 1) pulslengten aangestuurd worden. De verdeling van de belichting 

over de 4 pixels vindt zodanig plaats dat de zwarting van het midden van de matrix 

uit aangroeit. 

De grijswaarden (0 .. 1020) worden gekoppeld aan de pulslengten (0 .. 32). Dit 

is gedaan in Tabel 4.V, met een evenredige verdeling van de grijswaarden over de 

pulslengten. In de rechter kolom staat de invulling van de 16 bits ( 4x4) die bij de 4 

pixels horen. Deze invullingen zorgen voor de juiste pulslengte, hetgeen zichtbaar 

gemaakt wordt in figuur 4.3. De rechter grijswaardebalk uit figuur bijl.4.1 is geprint 

met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. Ook hier geven een aantal pulslengten 

gelijke OD's. Maar toch worden een groot aantal verschillende grijstinten 

geproduceerd. 

Om ook hier een betere verdeling van de grijswaarden over de grijstinten te 

krijgen, wordt de grijswaardeverdeling over de pulslengten zo aangepast dat de 

grijswaarden weer evenredig worden met OD.max- OD. Dit wordt gedaan op gelijke 

wijze als beschreven in de vorige paragraaf, met dien verstande dat de OD gemeten 
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Tabel 4.V Relatie grijswaarde/pulslengte/invulling bitmap bij 

printen in een 1x4 matrix 

grijswaarde pulslengte(*5~ns) invulling bitmap 

0 t/m 31 0 1000 1000 1000 1000 

32 t/m 62 1 1000 1000 1000 1001 

63 t/m 93 2 0111 1000 1000 1001 

94 t/m 124 3 0111 1000 1000 1010 

125 t/m 155 4 0110 1000 1000 1010 

156 t/m 186 5 0110 1000 1000 1011 

187 t/m 217 6 0101 1000 1000 1011 

218 t/m 248 7 0101 1000 1000 1100 

249 t/m 279 8 0100 1000 1000 1100 

280 t/m 310 9 0100 1000 1000 1101 

311 t/m 341 10 0011 1000 1000 1101 

342 t/m 372 11 0011 1000 1000 1110 

373 t/m 403 12 0010 1000 1000 1110 

404 t/m 434 13 0010 1000 1000 1111 

435 t/m 465 14 0001 1000 1000 1111 

466 t/m 496 15 0001 1000 1000 0000 

497 t/m 527 16 0000 1000 1000 0000 

528 t/m 558 17 0000 1000 1001 0000 

559 t/m 589 18 0000 0111 1001 0000 

590 t/m 620 19 0000 0111 1010 0000 

621 t/m 651 20 0000 0110 1010 0000 

652 t/m 682 21 0000 0110 1011 0000 

683 t/m 713 22 0000 0101 1011 0000 

714 t/m 744 23 0000 0101 1100 0000 

745 t/m 775 24 0000 0100 1100 0000 

776 t/m 806 25 0000 0100 1101 0000 

807 t/m 837 26 0000 0011 1101 0000 

838 t/m 868 27 0000 0011 1110 0000 

869 t/m 899 28 0000 0010 1110 0000 

900 t/m 930 29 0000 0010 1111 0000 

931 t/m 961 30 0000 0001 1111 0000 

962 t/m 992 31 0000 0001 0000 0000 

993 t/m 102) 32 0000 0000 0000 0000 
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Creëren van de 99 pulslengten door het samenvoegen van vier pixels 
(dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix). Hoog is laser aan (wit), laag is 

laser uit (zwart). Tevens biJbehorende invulling bitmap van de vier pixels. 

wordt van de vlakjes van de rechter grijswaardebalk van figuur bijl.4.1 en dat 

grijswaarde_max de waarde 1020 krijgt. Het resultaat is te zien in Tabel 4.VI en 

wordt op dezelfde manier gelezen als Tabel 4.1V. De lookuptabel voor de lx4 matrix 

(le en 3e kolom Tabel 4.VI) is ook weer zo aangepast dat bij het printen van tekst 

geen grijze achtergrond ontstaat. De rechter kolom van figuur bijl.4.5 is een 

grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie in een lx4 matrix met behulp van de 
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Tabel 4.V.I Pulslengte horende bij dotlengtemodulatie in een 
1X4 matrix, met bijbehorende grijswaarde (kolom 2) 
als de grijswaarde evenredig is met de OD. In 
kolom 3 de resulterende grijswaardeverdeling over 
de pulslengten. 

pulslengte grijswaarde grijswaardeverdeling 

0 0 0 t/m 5 

1 0 ·6 t/m 10 

2 0 11 t/m 15 

3 20,4 16 t/m 25 

4 30,6 26 t/m 50 

5 71,4 51 t/m 70 

6 173,4 71 t/ni 157 

7 193,8 158 t/m 244 

8 326,4 245 t/m 331 

9 357 332 t/m 418 

10 479,4 419 t/m 489 

11 499,8 490 t/m 535 

12 571,2 536 t/m 565 

13 612 566 t/m 595 

14 693,6 596 t/m 625 

15 734,4 626 t/m 654 

16 795,6 655 t/m 684 

17 836,4 685 t/m 714 

18 887,4 715 t/m 743 

19 918 744 t/m 772 

20 979,2 773 t/m 802 

21 989,4 803 t/m 832 

22 999,6 833 t/m 850 

23 1009,8 851 t/m 867 

24 1020 868 t/m 884 

25 1020 885 t/m 901 

26 1020 902 t/m 918 

27 1020 919 t/m 935 

28 1020 936 t/m 952 

29 1020 953 t/m 969 

30 1020 970 t/m 986 

31 1020 987 t/m1003 

32 1020 1004 t/m1020 
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lookuptabel van Tabel 4.VI. 

De figuren bijl.4.9 t/m bijl.4.11 zijn geprint met dotlengtemodulatie in een 

lx4 matrix met behulp van de lookuptabel van Tabel 4.VI. Hiermee wordt bekeken 

hoe de resultaten van dotlengtemodulatie in een lx4 matrix in praktijk zijn. Figuur 

bijl.4.9 geeft het figuur SKODA weer. De grijsweergave is goed, omdat er voldoende 

reproduceerbare grijstinten zijn. Het nummerbord is wel te lezen maar is niet helder. 

Het figuur is lichter te maken door de lookuptabel aan te passen. Figuur bijl.4.10 

geeft het figuur BOOM weer. Het resultaat wijkt niet veel af van dotlengtemodulatie 

in een lx2 matrix. Figuur bijl.4.11 geeft het figuur TEKST weer. De letters worden 

niet meer scherp weergegeven, de kleine fonts zijn zeer moeilijk leesbaar en de grijze 

tekst wordt reproduceerbaar grijs weergegeven. Een uitvergroting van een deel van 

figuur bijl.4.11 is te zien in figuur 4.4. Hier is duidelijk te zien dat de randen van de 

spr1 
ss ca 

Vergroting van een stuk TEKST (fig.bi;LI.11) geprint met 
dotlengtemodulatie in een 1:t4 matrix 

letters niet scherp worden weergegeven, waardoor de letters slecht leesbaar zijn. 

Wordt dit vergeleken met figuur 4.1 dan blijkt duidelijk dat de resolutie bij 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix veel slechter is dan die bij dotlengtemodulatie 

per pixel. De resolutie van dotlengtemodulatie in een lx2 matrix zit daar tussen in. 

De grijsweergave is het best bij dotlengtemodulatie in een lx4 matrix en het slechtst 
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bij dotlengtemodulatie per pixel. Ook hier zit dotlengtemodulatie in een lx2 matrix 

daar qua resultaat tussen in. 

De resultaten van dotlengtemodulatie in een lx4 matrix zijn te vergelijken 

met ditheren. Ook daar is een goede grijsweergave en een slechte resolutie gevonden. 

Ondanks het feit dat beide methoden in een matrix werken, zijn er toch structurele 

verschillen. Ten eerste vindt bij dotlengtemodulatie in een lx4 matrix de zwarting 

van de matrix van het midden uit plaats, terwijl bij ditheren alleen de kans op 

zwarting in het midden groter is dan zwarting aan de buitenrand van de matrix. Ten 

tweede is de matrixgrootte bij dotlengtemodulatie in een lx4 matrix veel kleiner ( 4 

pixels) dan bij ditheren (meestal meer dan 64 pixels). Toch is het aantal 

geproduceerde grijstinten ongeveer gelijk. Dit werkt sterk in het voordeel van 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix, zoals te zien is bij het vergelijken van de 

figuren bijl.4.9 en bijl.4.10 met de figuren bijl.3.4 en bijl.3.5. De resolutie is in beide 

gevallen slecht. Dus als geheel geeft dotlengtemodulatie in een lx4 matrix een beter 

resultaat dan ditheren. 

Bij dotlengtemodulatie in een lx4 matrix ontstaat ook valse contouring. 

Alleen door scannerruis en ander ruis (gevoeligheid fotogeleider is niet overal gelijk) 

is het in praktijk nauwelijks zichtbaar. Bij het printen van een elektronisch 

aangemaakte grijswaardebalk is valse contauring echter wel waar te nemen 

(grijsovergangen tussen delen geprint met een andere pulslengte). Omdat valse 

contauring in praktijk niet of nauwelijks te zien is, is niet geprobeerd in een lx5 of 

een nog grotere matrix te printen. Dit zou namelijk een nog slechtere resolutie tot 

gevolg hebben. 

4.5 Segmenteren van een origineel 

Aangezien sommige originelen een beter resultaat geven met 

dotlengtemodulatie per pixel en sommigen met dotlengtemodulatie in een matrix, is 

het nodig originelen te segmenteren. Van te voren moet bepaald worden welke (delen 

van) originelen op welke manier geprint moeten worden. In hoofdstuk 7 wordt hier 

uitgebreid op in gegaan. 
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Hoofdstuk 5 Optische fouriertransformatie - inleiding 

In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat bepaalde soorten originelen een 

beter resultaat geven met drempelen (tekst, grove rasters, lijntekeningen) en andere 

soorten originelen met ditheren (grijswaardeplaatjes, fijne rasters). Om een optimaal 

kopieresultaat te krijgen zullen de originelen gesegmenteerd moeten worden. Daar dit 

segmenteren automatisch moet gebeuren, kan bijvoorbeeld gesegmenteerd worden op 

karakteristieke eigenschappen van de origineel soorten (tekst, rasters, 

grijswaardeplaatjes). 

De grote regelmaat bij rasters is een karakteristieke eigenschap. In teksten 

zit ook een regelmaat, zij het met een veellagere frequentie. In appendix 11 blijkt dat 

de fouriergetransformeerde van een regelmatige discrete functie f(x) in bepaalde ür 

punten een grote I F(w) I levert. Dit blijkt algemeen voor regelmatige functies f(x) te 

gelden, waarbij de fouriergetransformeerde van een functie f(x) is gelijk aan: 

1 00 iwx F(w)=2 1 f(x)e- dx. (5.1) 
?r-oo 

Tevens geldt: 

00 • 
f(x) = 1 F(w) e1wx dw. (5.2) 

-oo 

Dus is een grote regelmaat een karakteristieke eigenschap van een origineel soort, dan 

is deze met behulp van fouriertransformatie te detecteren. Daarom is onderzocht of 

met behulp van deze fouriertransformatie goed gesegmenteerd kan worden. Met 

andere woorden, of bepaalde soorten originelen specifieke foutierpatronen opleveren, 

waardoor ze van elkaar onderscheiden kunnen worden. 

Een te kopiëren origineel is tweedimensionaal. Vandaar dat de 

touriergetransformeerde van een origineel gelijk is aan: 

en 
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( ) OOJ 00J ( ) i(xwx+YW ) d d f x,y = F Wx 1Wy e Y Wx Wy (5.4) 
-oe-oe 

De functie f(x,y) is dan de OD van het origineel. Om te bepalen of een origineel een 

regelmatig patroon heeft is het voldoende om IF(wx,wy)l te weten. Op zijn beurt is 

I F( Wx,Wy) I vrij eenvoudig met optische fouriertransformatie ie verkrijgen. Hiertoe 

moet ten eerste het origineel sterk verkleind op een transparant aangebracht worden. 

Vervolgens wordt het transparant belicht met een evenwijdige, coherente 

monochromatische lichtbundel {bv. een laser) en via een lens afgebeeld op het 

brandvlak van de lens. De afstand tussen de lens en het transparant is gelijk aan de 

brandpuntsafstand van de lens. Het beeld dat op het brandvlak van de lens ontstaat 
2 

is dan gelijk aan de optisch fouriergetransformeerde I F( Wx,Wy) 1 van het origineel 

(transparant). Dit wordt in appendix ITI afgeleid. In de afleiding wordt voor f(x,y) 

niet de OD genomen, maar de doorlaatfunctie (constante- OD(x,y)). Het is echter 
2 

eenvoudig aan te tonen dat dit IF(wx,wy)l niet verandert. 

Om een verwachtinspatroon te creëren van de foutiergetransformeerde van 

een stuk tekst, is met behulp van een computer de fouriergetransformeerde van één 

en meerdere letters voor Wy=O berekend. Met (5.3) resulteert dit in: 

1 00 . 00 
F(wx,O) = 2 J g(x) e-lWxX dx met g(x) = J f(x,y) dy (5.5) 

7f-oo -oe 

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van discrete fouriertransformatie, ofwel: 

1 t -ikx 
Ck = 2N n = -N gn e n met 

De relatie tussen (5.5) en (5.6) is: 

Ck = F(wx=k) 

gn = g(x=xn) 

fnm = f(x=xn,y=ym)· 

(5.6) 

Het informatieverlies door deze discretisatie is gering zoals in appendix IV verklaard 

wordt. Een tekst origineel bestaat over het algemeen uit zwarte letters en een witte 

achtergrond. Door het tekst origineel te scannen en te drempelen, ontstaat een 
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bitmap met pixels die fnm waarden 1 en 0 hebben. Er komt een 0 waar letters staan 

en 1 waar geen letters staan. Aangezien er meer pixels wit zijn dan zwart, wordt 

fnm=1 genomen waar welletters staan en 0 waar geen letters staan. Dit geeft toch 
2 

dezelfde 1 ck 1 waarden. 

Fig.5.1 
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Bitmap van gescande letter a na drempelen 

Als eerste voorbeeld wordt de fouriergetransformeerde Ck berekend van de 

letter a, voor wy=O. In figuur 5.1 is de bitmap te zien van de gescande letter a na 

drempelen. Door alle zwarte pixels met gelijke x-waarden bij elkaar op te tellen 

ontstaat dus de functie gn voor de letter a. Op gelijke manier worden ook de functies 

gn voor de letters b,i,o,s,w en z bepaald. Dit worden de intensiteiten van de letters 

genoemd. Deze staan uitgezet links boven in figuur 5.2. In de rest van het figuur 5.2 
2 

staan de bijbehorende 1 ck I . 

Boven in figuur 5.3 staat weer de intensiteit van de letter a en links- en 
2 2 

rechtsonder de bijbehorende I ck I . Linksonder in figuur 5.3 staat ook de I ck I van 

de intensiteit van een regel met a's met onderling gelijke afstand en rechtsonder de 
2 I Ck I van de intensiteit van een regel met a's met onderling variërende afstand. 
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Intensiteit van de letters ( vlnr) a, b, i, o, s, w, z (links boven) en hun 
2 

bijbehorende I ck I 
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35 

0"-'----------...1 
x(a.u.) ) 

<;/Ca. u.) 

0 
I.Vx(a.u.)~ 

2 
Intensiteit t~an de letter a (boven), I Ckl t~an een regel a's op onderling 

2 
gelijke afstand van elkaar en als overall functie de I Ck I t~an 1 letter a 

2 
(beide voor Wy= 0) (links onder), I Ck I t~an een regel a's op onregelmatige 

2 
afstand van elkaar en als overall functie de I Ck I t~an 1 letter a (beide voor 
Wy=O) (rechts onder). 

Hieruit is te concluderen dat bij regelmatige voortzetting van een letter specifieke 
2 

fourier pieken ontstaan met als modulatie de I Ckl van die letter. Bij een niet 

regelmatige voortzetting van een letter worden de tourierpieken ook gemoduleerd 
2 

door de I Ck I van die letter, maar de tourierpieken liggen niet meer op regelmatige 

afstand van elkaar. 

Links in figuur 5.4 is de intensiteitsfunctie te zien van een regel tekst, 

waarbij de letters een gelijke onderlinge afstand hebben. Rechts staat de resulterende 
2 I ck I . Deze heeft tourierpieken op regelmatige afstand tot gevolg (pijltjes). Op 

andere plaatsen ontstaan echter ook pieken! Door het gebruik van verschillende 
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Intensiteit van een aantal letters op onderling gelijke afstand van elkaar 
2 

(links) en de bi Joehorende I Ck I (rechts). 

letters is van een modulatiecurve geen sprake. 

Figuur 5.5 geeft de optische fouriergetransformeerde van een aantal 

originelen weer [HAR75]. Links staan de originelen, rechts de optisch 

fouriergetransformeerden. Ook hier blijkt dat een regelmatig patroon een regelmatig 

patroon als fouriergetransformeerde heeft, waarbij de frequentie van de 

getransformeerde omgekeerd evenredig is met de frequentie van het originele patroon. 

De fouriergetransformeerde van een regelmatig patroon wordt ook hier weer 

gemoduleerd door de fouriergetransformeerde van de enkele cirkels (rechthoekjes). 
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Hoofdstuk 6 Optische fouriertransformatie -resultaten 

6.1 Meetopstelling 

Van een aantal originelen (verschillende teksten, al dan niet met foto's) is de 

optisch touriergetransformeerde bepaald, met behulp van de opstelling van figuur 6.1. 

0 

I 
205 435 I 
I I I -

x(mn)~ 

85 335 535 

2 i 4 1 6 

-Èl--EJ-T-tt·+-~----------

8 

Fig.6.1 Meetopstelling voor het produceren van optische Jourierpatronen 

1) He-Ne laser 
2) Beam Expander (10><) 
9) Dia met dia-houder 

4) lens1 met /=100 mm 
5) Brandvlak lens1 
6) lens2 met /=60 mm 
1) kleinbeeld camera 
8) Achterwand 

Daarvoor is het origineel sterk (±20 maal) verkleind op microfilm gezet (dia) en in 

een diahouder geplaatst (3). Deze wordt belicht met een 10 maal opgeblazen BeNe

laserbundel (1,2). Het aan de dia verstrooide licht wordt met lens 1 (4) afgebeeld op 

z'n brandvlak (5). Door de afstand tussen lens en diahouder gelijk te nemen aan de 

brandpuntsafstand van de lens ontstaat op vlak (5) de optisch 

touriergetransformeerde van het verkleinde origineel. Dit beeld wordt door middel 

van lens 2 (6) afgebeeld op een fotografische plaat (7) of op de wand (8). Het 
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afbeelden op een fotografische plaat gebeurt met behulp van een kleinbeeldcamera 

zonder lens. Door de sluiter open te zetten wordt de fotografische plaat belicht. Van 

het resultaat zijn weer afdrukken op papier gemaakt, waarmee de optisch 

fouriergetransformeerden van de originelen bepaald zijn (opschaling na). 

De waist w0 van een BeNe-laser is ongeveer gelijk aan: w0 ~ 0,3 mm. Na de 

beam expander (10)(), is de waist dus ongeveer: w0 ~ 3 mm. De waistlengte L wordt 

dan met 

L = wa.71" I .x (6.1) 

L ~ 45 m (A=632.8 nm). Dit houdt in dat de laserbundel een divergentie heeft van 

() = 6,6 10-2 mrad., waardoor de laserbundel bij goede benadering als een evenwijdige 

bundel gezien kan worden. 

6.2 Optisch fouriergetransformeerde van tekst 

Om de optisch fouriergetransformeerde van een tekst te bepalen zijn (met 

behulp van bet programma Framemaker op de SUN) teksten aangemaakt op A4 

formaat die op een systematische manier van elkaar verschillen. Om de regelmaat te 

vergroten zijn alle teksten zonder spaties gemaakt. De letters die in de teksten 

gebruikt zijn, zijn geheel willekeurig genomen om een niet te kunstmatige tekst te 

creëren. De standaard tekst waar we van uit zijn gegaan is van lettertype Times, 

heeft lettergrootte 12, afstand tussen de letters is nul en de regelafstand is 2. Het 

lettertype Times is een drukletter, wat betekent dat de hoogte van een letter 

gedefinieerd is en niet de breedte. De breedte van de letters is voor elke letter 

verschillend (proportioneel). Ook de afstand tussen de letters hangt af van de twee 

letters. Dit alles om de tekst voor het oog zo leesbaar mogelijk te maken. 

Uitgaande van de standaardtekst zijn steeds systematische veranderingen in 

de tekst aangebracht. Op die veranderingen na is de instelling van de teksten en de 

inhoud gelijk aan die van de standaardtekst. 

De variaties zijn: 

1: Regelafstand: We hebben teksten aangemaakt met regelafstanden 0,1,2,3,4 en 

10. 
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2: Afstand tussen de letters: Afstanden -1,0,1,2,3 en 6 zijn gebruikt. Afstand 3 

houdt bijvoorbeeld in dat de afstand tussen twee letters 3 eenheden groter is 

dan bij de standaardtekst. 

3: Hoogte van letters: Letterhoogtes 7 ,8,10,12,18 en 24 zijn gebruikt. 

Lettergrootte 24 geeft dus twee keer zo hoge letters (en ook regelafstanden) 

als lettergrootte 12. De verhouding in letterbreedte is echter niet precies 2! 

Dit alles weer voor de leesbaarheid. 

4: Lettertype: Lettertypen Times, Times italics, Courier, Helvetica en 

Symbol zijn gebruikt. 

5: Variatie nadruk van tekst: Naast de normale letter, is de vetgedrukte letter 

gebruikt. Een geheel onderstreepte tekst is gemaakt en ook een 

vetgedrukte en onderstreepte tekst is gecreëerd. 

6: Bladvulling: Er is een blad gemaakt met maar 50% van de tekst, waarbij de 

tekst in het midden staat. Verder zijn delen uit tekst weggehaald. Bij 

voorbeeld de hele rechter bovenhoek (! van de tekst) of de hele linker 

bovenhoek etc. 

Van al deze teksten is volgens de methode van §6.1 de optisch 

fouriergetransformeerde bepaald. Aan de hand van de theorie van hoofdstuk 5 worden 

deze fouriergetransformeerden verklaard. In appendix V wordt aangetoond dat de 

numerieke benadering voor de optisch fouriergetransformeerde (op de Wy=O as) van 

een regel tekst uit hoofdstuk 5 voldoet. 

De standaardtekst is van het lettertype Times en heeft dus goed 

gedefinieerde constante hoogten van de letters en breedten van letters die van de 

letters zelf afhangen. In de richting loodrecht op de regels (y-richting) staan de 

letters dus op gelijke afstand van elkaar. In de richting van de regels zelf (x-richting) 

is geen regelmaat te bekennen. Zowel de letterbreedten als de afstand tussen de 

letters variëren constant. In figuur 6.2 is de standaard tekst met z'n optisch 

fouriergetransformeerde te zien. 

Aan het eind van appendix 11 is gebleken dat de fouriertransformatie in een 

punt (wx,wy) te zien is als een optelling van vectoren met fase xwx+YWy· Voor het 

fourierpunt (wx,wy)=(O,O) geldt dat alle vectoren gelijke fase hebben (nl.O) en elkaar 

dus maximaal versterken, hetgeen een gigantisch grote fourierpiek inhoudt op die 

plaats. Dit is ook duidelijk in figuur 6.2 te zien. We kijken nu naar de punten (wx,wy) 

die op de Wx=O as liggen. We zien op die as een regelmatig patroon van zwarte 
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Fig.6.2 Standaard tekst (lettergrootte = 12, regelafstand = 2, afstand tussen de 
letters= 0) (links) en z'n optisch Jouriergetransformeerde (rechts). 

punten op gelijke afstand van elkaar. Op die punten is de fourierpiek dus groot. Deze 

pieken zijn als volgt te verklaren. We beschouwen de fouriergetransformeerden weer 

als sommaties van vectoren met fasen xwx+YWy, die een versterking van elkaar 

opleveren in (wx,wy) als geldt xwx+YWy = constant + geheel getal voor de (x,y) 

combinaties. Omdat Wx=O, zoeken we naar series met ywy = constant + n. Hieruit 

blijkt dat de x-coördinaten van de letters hier niet van belang zijn. Alleen de y

coördinaten ziJn van belang. De y-coördinaten van de letters hebben een heel 

regelmatig patroon, want de afstand tussen de regels is constant. Hierdoor zal de 

fouriergetransformeerde op de Wx=O as ook een heel regelmatig patroon te zien geven. 
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Afhankelijkheid van regelafstand: 'Optisch Jouriergetransformeerde van een 
stuk tekst met lettergrootte 1!, afstand tussen de letters 0 en de 
regelafstand is O{a), t(b), 2(c), 9(d), -l(e) of 10(/). Linksboven in elkfiguur 
een deel van het origineel. 
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Afhankelijkheid van afstand tussen letters: Optisch 
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jouriergetransformeerde van een stuk tekst met lettergrootte 12, 
regelafstand! en afstand tussen de letters -t(a), O{b), 1(c), !{d), 9(e) of 

6(1). L~n-in- elk figuur een deel van het origineel. 
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Afhankeli}kheid van lettergrootte: Optisch Jouriergetransformeerde van een 
stuk tekst met afstand tussen de letters 0, regelafstand 2 en lettergrootte 
7(a), B(b), JO(c), 12(d), 18(e) of 24(/). Linksboven in elk figuur een deel 
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Deze regelmaat is niet terug te vinden op een andere Wx=constant as. De verklaring 

zit in de x-waarden van de letters. Hierin zit namelijk geen grote regelmaat. Hierdoor 

zijn er geen (wx,wy) punten op regelmatige afstand van elkaar waarvoor geldt 

xwx+YWy = constant + geheel voor een groot aantal (x,y) waarden. Op de Wy=O as 

zijn wel tourierpieken te zien, maar die zijn vrij breed en staan op onregelmatige 

afstand van elkaar. De tourierpieken staan niet op regelmatige afstand van elkaar 

omdat de letters ook niet op regelmatige afstand van elkaar staan, maar ze bestaan 

wel omdat de zwart/wit informatie (letter/achtergrond) niet volledig random is. Als 

omhullende is de touriergetransformeerde van de letters zelf te zien. Net als bij 

figuur 5.5. 

We zullen nu beschouwen wat het veranderen van de standaardtekst voor 

gevolgen heeft voor z'n fouriergetransformeerde. Als eerste kijken we naar de variatie 

van de regelafstand. In figuur 6.3 zijn de fouriergetransformeerden te zien van de 

teksten met lettergrootte 12, afstand tussen de letters is 0 en de regelafstand is O(a), 

1(b), 2(c), 3(d), 4(e) of 10(f). Alleen het foutierpatroon op de Wx=O as verandert 

duidelijk. Zoals verwacht blijkt de regelafstand omgekeerd evenredig te zijn met de 

afstand tussen de fourierpieken op de Wx=O as. 

Als tweede is de afstand tussen de letters gevarieerd. Dit komt tot uiting in 

figuur 6.4. Hier zijn fouriergetransformeerden te zien van de teksten met lettergrootte 

12, regelafstand 2 en afstand tussen de letters is -1(a), O(b), 1(c), 2(d), 3(e) of 6(f). 

De fourierpieken op de Wx=O as veranderen niet. Op de Wy=O as is te zien dat hoe 

groter de afstand tussen de letters is, hoe dichter de fourierpieken bij elkaar komen te 

liggen. Dit komt omdat het spectrum in het origineel en het tourierspectrum 

omgekeerd evenredig met elkaar zijn. Bij grotere afstand tussen de letters wordt ook 

de regelmaat vergroot, waardoor de foutierpieken smaller worden. 

Als derde is de grootte van de letters gevarieerd. Het gevolg voor de optisch 

foutiergetransformeerde is te zien in figuur 6.5. De afstand tussen de letters is 0, de 

regelafstand 2 en de lettergrootte is 7(a), 8(b), 10(c), 12(d), 18(e), of 24(f). Door het 

veranderen van de lettergrootte wordt de tekst geschaald. Uit figuur 6.5 blijkt dat de 

foutiergetransformeerde dan ook schaalt. Dit ook weer omgekeerd evenredig met 

elkaar. 

De vierde variatie was het veranderen van het lettertype. Alleen de 

lettertypen !talies en Courier gaven een afwijkend optisch fourierpatroon. Deze zijn 

te zien in figuur 6.6. Figuur 6.6a geeft de optisch touriergetransformeerde van !talies 

schrift weer. Doordat bij ltalies schrift de letters schuin staan, staat het 
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Afhankelijkheid van lettertype: Optisch jouriergetransformeerde van een 
stuk tekst in italics schrift(a) en in Courier(b). Linksboven in elk figuur 
een deel van het origineel. 

fourierspectrum ook schuin. Courier schrift is schrijfmachineschrift (dus niet 

proportioneel). De regelmaat van de letters komt duidelijk in het fourierpatroon 

(figuur 6.6b) tot uiting. De vage fourierpieken op de Wy=O as zijn niet verklaard (zie 

ook appendix V) 

Zowel geheel onderstreepte tekst als vetgedrukte tekst geeft geen verandering 

in de plaats van de fourierpieken te zien, wel in de intensiteit. Vetgedrukt benadrukt 

alle punten maar vooral het fouriervlak omgekeerd evenredig met de lettergrootte. 

Onderstreepte tekst benadrukt de regelmaat in de y-richting. 

Verandering in de bladvulling vermindert de intensiteit van alle 

fourierpunten gelijkmatig, behalve rond (wx,wy)=(O,O). De plaats van de pieken blijft 

gelijk. 
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Optisch Jouriergetransformeerde van gemengde figuren met zowel tekst als 
foto's (a) tekst met lettertype Courier, (b) foto van 20x1~ cm2, (c) foto van 
Bx5 cm2 omringd door tekst ( Courier), ( d) foto van 20x1~ cm2 omringd 

door tekst ( Courier) 

Wx 
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Over het algemeen is te stellen dat verschillende teksten afhankelijk van 

lettertype, regelafstand, lettergrootte en afstand tussen de letters een ander 

fourierpatroon opleveren. In alle gevallen is de regelmatigheid van de regelafstand als 

fourierpiek te herkennen. 

6.3 Optisch fouriergetransformeerde van gemengd origineel 

Na het bekijken van optisch fouriergetransformeerden van teksten is naar 

optisch fouriergetransformeerden van gemengde originelen gekeken. Dit in de hoop 

verschillende origineelsoorten van elkaar te kunnen onderscheiden (het in § 5.1 

gestelde doel). 

In figuur 6. 7 zijn optisch fouriergetransformeerden te zien van vier 

verschillende originelen. Fig.6. 7a is de optisch fouriergetransformeerde van een 

willekeurig stuk tekst van het lettertype Courier (schrijfmachineschrift). Dit is te 

vergelijken met fig.6.6b. De doorlopende baan op de Wx=O as is niet te verklaren aan 

de hand van de tekst en zal waarschijnlijk door de microfilm komen. Fig.6. 7b is de 

optisch fouriergetransformeerde van een willekeurige foto van 20 x 14 cm2 en laat 

vrijwel alleen een centrale lichtvlek zien. Fig.6. 7c is de optisch 

fouriergetransformeerde van de tekst van fig.6. 7a met daarop een foto geplakt. De 

foto is 8x5 cm2 en is op het formaat na gelijk aan de foto van figuur 6.7b. De 

fourierpieken die door de regelmaat van de tekst ontstaan zijn duidelijk te zien. Door 

de foto wordt de centrale piek (wx,wy)=(O,O) sterker belicht. Fig.6.7d is de optisch 

fouriergetransformeerde van de tekst van fig.6.6a met daarop de foto van fig.6. 7b 

geplakt. De foto neemt het grootste deel van de ruimte in beslag. Dit is ook duidelijk 

te zien in de optisch fouriergetransformeerde. Pieken ten gevolge van de regelmaat 

van de tekst zijn nog maar nauwelijks te zien. De centrale spot is vrij groot, net als 

bij fig.6.7b. 

In figuur 6.8a is een deel van de optisch foutiergetransformeerde te zien van 

een gerasterde foto. De optisch fouriergetransformeerde bestaat uit scherpe 

fourierpieken , met een frequentie die omgekeerd evenredig is met de rasterfrequentie. 

Aan de optisch foutiergetransformeerde is te zien dat het raster diagonale assen heeft. 

Dit is gebruikelijk voor rasters. Fig.6.8b is de optisch fouriergetransformeerde van 

een niet bedrukte microfilm en geeft een sterk belichte centrale piek. 
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Optisch Jouriergetransformeerde van (a) gerasterd plaatje ( b) microfilm 

zonder opdruk 

Te concluderen is dat met optische fouriertransformatie een rasterplaatje 

eenvoudig te herkennen is door de goed gedefinieerde fourierpieken. Zelfs de 

rasterfrequentie is hieruit eenvoudig te halen. Komt een rasterplaatje voor in een 

gemengd origineel, dan is dit ook eenvoudig waar te nemen door goed gedefinieerde 

fourierpieken gemengd met andere pieken die niet van rasters afkomstig zijn. 

Een gemengd origineel bestaande uit tekst en een foto is, als beide delen in 

voldoende mate aanwezig zijn, ook te herkennen. Een foto zorgt voor een zeer grote 

centrale piek, terwijl door de regelmaat in de regelafstand op de Wx=O as een 

regelmatig patroon ontstaat. Is één van beide delen (tekst of foto) slechts in beperkte 

mate aanwezig, dan zullen de voor dat origineelsoort kenmerkende fourierpieken 

slechts zwak aanwezig zijn. De kans is dan groot dat dat soort zwakke pieken niet 

gedetecteerd worden. Het is dus zeer moeilijk een origineel bestaande uit alleen tekst 

via optische fouriertransformatie te onderscheiden van een origineel bestaande uit 

tekst met een klein deel grijswaarde informatie. 
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6.4 Discussie 

Originelen als tekst, lijntekeningen, grijswaardeplaatjes en rasters moeten 

van elkaar onderscheiden kunnen worden omdat een aantal originelen een beter 

resultaat geven met drempelen en anderen met ditheren. Tevens moet bepaald 

worden of de originelen gemengd zijn en als dat zo is, waar welke informatie zit. Bij 

beeldsegmentatie met behulp van optische fouriertransformatie is de plaats van een 

origineelsoort niet te bepalen (structureel). Alleen is te bepalen of een bepaalde 

origineelsoort (tekst, grijswaardeplaatje, raster) aanwezig is (als het in voldoende 

mate aanwezig is). Vooral voor het herkennen van rasterplaatjes is optische 

fouriertransformatie uitermate geschikt. 

Het grote voordeel van optische fouriertransformatie ten opzichte van de 

berekende fouriertransformatie van de grijswaarden in de bitmap is dat de 

transformatie in real time gebeurt terwijl het berekenen veel tijd kost. Het hele 

origineel wordt in één keer getransformeerd (als de lichtbundel groot genoeg is of als 

het origineel klein genoeg is). 

Deze methode kan voor onderzoeksdoeleinden geschikt zijn. Het zal duidelijk 

zijn dat technische realisatie in kopieer-producten irreëel is. Ten eerste moet een laser 

in een kopieerapparaat worden ingebouwd. Het origineel moet sterk verkleind worden 

of het fourierbeeld en de laserbundel moeten sterk vergroot worden. Ook moet het 

origineel op transparant worden gezet waardoor diffractie-eigenschappen van het 

transparant zelf mee gaan spelen. 

Deze problemen van de technische realisatie gekoppeld aan het verlies van 

plaatsinformatie en het niet volledig zeker kunnen vaststellen van het origineelsoort 

zijn aanleiding geweest voor het stoppen van het onderzoek naar beeldsegmentatie 

met behulp van optische fouriertransformatie. 

De segmentatie in het voorgaande is gebaseerd op frequentie analyse. In de 

volgende hoofdstukken zal gezocht worden naar andere ingangen voor het oplossen 

van het segmentatie probleem. 
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Hoofdstuk 7 Segmenteren met dotlengtemodulatie 

7.1 Aanleiding tot segmenteren 

In de inleiding is gesteld dat bij een goed kopieerapparaat zowel de 

grijsweergave als de resolutie goed moeten zijn. In de hoofdstukken 2 t/m 4 is echter 

gebleken dat het bij elektrofotografisch printen in praktijk zeer moeilijk is grijstinten 

en resolutie beide tegelijkertijd goed weer te geven. Hoe kleiner de matrix is waarin 

men print, hoe beter de resolutie is. Hoe groter de matrix is, hoe meer 

reproduceerbare grijstinten geprint kunnen worden. Aangezien er niet één methode is 

die alle originelen goed weergeeft zal er gesegmenteerd moeten worden. Originelen 

waar de grijsweergave van belang is, zoals grijswaardeplaatjes, moeten geprint 

worden met dotlengtemodulatie in een {lx4) matrix. Originelen waarbij de resolutie 

belangrijker is, zoals tekst, moeten geprint worden met dotlengtemodulatie per pixel. 

Het nummerbord bij het figuur SKODA echter geeft weer een beter resultaat bij 

dotlengtemodulatie per pixel. En grijze tekst (op de randen na) bij 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix. 

De segmentatie eis kan dus als volgt geformuleerd worden: 

-Langzame plaatsvariatie van grijswaarde : goede grijsweergave is belangrijker dan 

een goede resolutie--+ dotlengtemodulatie in een lx4 matrix. 

-Snelle plaatsvariatie van grijswaarde: resolutie is belangrijker dan de grijsweergave 

--+ dotlengtemodulatie per pixel 

-Tussenliggende gevallen: dotlengtemodulatie in een lx2 matrix. 

Bij segmenteren tussen drempelen en ditheren worden hele gebieden of 

gedrempeld of geditherd. Drempelen en ditheren op lokaal gebied variëren is niet 

mogelijk. Dit geeft namelijk slechte resultaten omdat de dithermatrices te groot zijn. 

Segmentatie bij dotlengtemodulatie zou in principe ook kunnen gebeuren door 

gebieden op te spannen waar een bepaalde printmethode toegepast moet worden. 

Segmentatie op grijswaardegradiënten heeft echter het grote voordeel dat de 

segmentatie veel eenvoudiger is. Een al eerder genoemd voordeel is dat grote 

grijswaardegradiënten in een grijswaardeplaatje nu scherp worden weergegeven. 

Noodzaak bij deze segmentatiemethode is echter wel dat bij de overgang van 

printmethode slechts minimale kleurverschillen ontstaan. Ofwel de grijswaardebalken 
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va n dotlengtemodulatie in een lxl, lx2 en lx4 matrix moeten zo min mogelijk van 

ijstint verschillen (bij overeenkomende grijswaarde). Doordat o.a. 

tlengtemodulatie per pixel instabiel is voor grijsweergave, zijn kleurverschillen niet 

voorkomen. Ze zijn wel te minimaliseren, door de lookuptabellen te koppelen. 

gr 

do 

te 

7. 2 Werking van het segmentatieprogramma 

ee 

Tijdens het uitvoeren van het segmentatieprogramma wordt de bitmap van 

n gescand plaatje ingelezen. Nadat is bepaald welke pixels volgens welke operatie 

otlengtemodulatie in een lxl, lx2 of lx4 matrix) bewerkt moeten worden, wordt 

ze bewerking uitgevoerd zoals behandeld in hoofdstuk 4. Dus van de 8 bits 

(d 

de 

i 

bi 

nformatie per pixel blijft, afhankelijk van de soort operatie en de inhoud van de 8 

ts, via de pulslengte, een totaal van 4 bits informatie per pixel over. Deze wordt in 

n nieuwe bitmap gezet die door de printer uitgelezen kan worden. ee 

_j_ 

l 

Fig. 7.1 

~---------ï 

I I I I I I 
L __________ ; 

(a) (b) 

Verdeling van de bitmap in blokken van ~ pixels. Elke volgende regel is een 
pixel versprongen (a). Het blok van~ pixels met daar om heen de pixels 
wier grijswaarden van belang zijn voor de segmentatiekeuze (b). 

Nu moet nog bepaald worden welke pixels met welke operatie bewerkt 

moeten worden. Het segmentatieprogramma verdeelt de bitmap in blokken van 4 

achter elkaar liggende pixels (figuur 7.1a). Bij elke volgende regel schuiven de 

blokken 1 pixel op. Aan het begin en eind van een scanregel ontstaan ook 
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pixelblokken van minder dan 4 pixels. Deze worden geprint met dotlengtemodulatie 

per pixel. 

Op wat voor wijze de pixels in de pixelblokken van 4 pixels geprint moeten 

worden, hangt af van de grijswaarden van die pixels en van de grijswaarden van de 

pixels in de directe omgeving. Welke pixels worden meegenomen in de beschouwing 

staat aangegeven in figuur 7.lb. De motivatie voor deze matrixgrootte vindt verderop 

in deze paragraaf plaats. In het totaal worden dus 3x8=24 pixels beschouwd. Van 

deze pixels wordt de maximale en minimale grijswaarde bepaald. Het verschil wordt 

A genoemd, met 0 5 Ä 5 255. Voor het uitvoeren van het segmentatieprogramma · 

worden twee grensgrijswaarden Gl en G2 meegegeven, met Gl < G2. Het toegepaste 

algoritme is nu: 

Ä ~ G2 

G15 Ä < G2 

Ä < Gl 

dotlengtemodulatie per pixel (groot grijswaardegradient) 

dotlengtemodulatie in een lx2 matrix 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix (klein grijswaardegradient) 

Wordt een pixel met dotlengtemodulatie per pixel geprint, dan staat in 

Tabel 4.II wat de bitmapinvulling wordt horende bij de grijswaarde van een pixel. 

Worden de pixels geprint met dotlengtemodulatie in een lx2 (lx4) matrix, dan 

corresponderen de grijswaarden van de derde kolom van Tabel 4.1V ( 4.VI), via de 

pulslengten in de eerste kolom van Tabel 4.1V (4.VI) cq. de tweede kolom van Tabel 

4.1II (4.V), met de bitmapinvulling van de derde kolom van Tabel 4.III (4.V). Zie 

ook hoofdstuk 4. Nadat bepaald is met welk soort dotlengtemodulatie een 

pixelkwartet geprint moet worden en nadat de bitmapinvulling ook zodanig is 

aangepast, wordt deze naar de nieuwe bitmap weggeschreven. Deze nieuwe bitmap 

wordt tijdens het printen uitgelezen. De uitdraai van het programma staat in 

appendix I. 

Opvallend bij de segmentatiemethode is het samenstellen van blokken van 4 

pixels. Als één van de 4 pixels met behulp van dotlengtemodulatie per pixel geprint 

moet worden, dan moeten de overige drie pixels ook per pixel geprint worden. Bij een 

segmentatieprogramma waarbij niet zulke blokken gevormd worden, ontstaan 

blokken van 1,2 en 4 pixels (afhankelijk van de printmethode). Deze blokken liggen 

willekeurig over de bitmap verdeeld. Hierdoor ontstaat een heel onregelmatig 

patroon. Dit komt tot uiting in ongewenste strepen in het figuur, zoals in de figuren 

bijl.7.1 en bij1.7.2 voor de figuren SKODA en BOOM te zien zijn. Om deze reden is 



-73-

de bitmap altijd in blokken van 4 pixels verdeeld. 

Op elke printregel verspringen de pixelblokken één pixel. Dit is gedaan om 

verticale strepen te voorkomen. Door dit verspringen ontstaan schuine strepen die, 

zoals uit perceptie onderzoek blijkt, veel minder storend zijn dan verticale strepen. 

Om er voor te zorgen dat randen van letters per pixel worden geprint is niet 

zozeer gekeken naar het maximale grijswaarde verschil tussen de 4 pixels in het 

pixelblok, maar naar het maximale grijswaardeverschil tussen de pixels in en direct 

aangrenzend aan het pixelblok. Het aantal beschouwde pixels per blok zou dan 

3x6=18 zijn, bestaand uit vier pixels en 14 randpunten. In feite beschouwen we 

3x8=24 pixels, omdat we in de richting van de scanlijn twee randpunten in 

beschouwing nemen (figuur 7.1b). Dit is gedaan om er voor te zorgen dat meer pixels 

in een letter afzonderlijk geprint worden. Vanwege programma technische redenen 

zijn niet meer randpunten in de niet printrichting meegenomen. Dat het vergroten 

van de matrix effect heeft blijkt uit de figuren bijl.7.3 en bijl.7.4. In figuur bijl.7.3 is 

te zien welke delen van een tekstorigineel per pixel geprint worden (zwart) en welke 

in een 1x2 of 1x4 matrix (wit), waarbij grensgrijswaarde G2 = 200 is gekozen. In het 

bovenste deel worden 24 (3x8) pixels per blok beschouwd, in het onderste deel 18 

(3x6). In figuur bijl.7.4 is te zien welke delen van een tekstorigineel in een 1x4 matrix 

(wit) geprint worden en welke delen in een 1x1 of 1x2 matrix (zwart), waarbij 

grensgrijswaarde G1 = 100 is gekozen. Ook hier worden in het bovenste deel 24 (3x8) 

pixels per blok beschouwd en in het onderste deel 18 (3x6). Uit figuur bijl. 7.3 blijkt 

tevens dat als 18 pixels per blok beschouwd worden een aantal randpixels niet per 

pixel geprint worden (bovenrand S). Dit is nog een extra reden om 24 in plaats van 

18 pixels te beschouwen in de bepaling van de soort operatie die op de 4 pixels in een 

pixelblok uitgevoerd wordt. 

Als naar figuur bijl.4.5 gekeken wordt, dan wordt duidelijk waarom het 

wenselijk is dat zo veel mogelijk pixels van een letter met dotlengtemodulatie per 

pixel geprint worden. Het zwart van de letters krijgt na het scannen niet grijswaarde 

0 maar een hogere grijswaarde. V oor tekst is gewenst dat deze grijswaarde geprint 

wordt met de grootste OD en dus met pulslengte 0. Bij dotlengtemodulatie per pixel 

moet de grijswaarde groter zijn dan bij dotlengtemodulatie in een matrix, wil de 

pulslengte groter dan 0 worden. Bij dotlengtemodulatie per pixel is de kans dus 

groter dat een letter echt zwart (pulslengte 0) wordt geprint dan bij 

dotlengtemodulatie in een matrix. In figuur bijl. 7.5 is een tekst geprint na 

segmentatie met grensgrijswaarden 100 en 200. Het bovenste deel is geprint met 
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beschouwing van 24 pixels per blok, het onderste deel met 18 pixels per blok. Het 

bovenste deel zou dus theoretisch donkerder geprint moeten zijn. Dit is echter niet 

waarneembaar. Wel lijken de letters boven scherper dan onder. Hierdoor zijn de 24 

pixels per blok toch aangehouden in het segmentatieprogramma. 

In een eerder ontwikkelingsstadium van het segmentatieprogramma kon 

alleen gekozen worden uit dotlengtemodulatie per pixel of dotlengtemodulatie in een 

1x4 matrix. Dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix was toen nog niet opgenomen als 

keuzemogelijkheid en er was daarom ook nog maar één grensgrijswaarde. De keuze 

van de grensgrijswaarde werd daardoor erg kritisch. Wordt de grensgrijswaarde te 

laag gekozen, dan kan bij contrastrijke grijswaardeplaatjes de grijsweergave te 

wensen over laten. Tevens is de kans op kleurverschil bij overgang van de ene naar de 

andere printmethode groot. Dit komt omdat vooral in het middengebied (rond 

grijswaarde 150) de grijstint sterk van de printmethode afhankelijk is. Wordt de 

grensgrijswaarde te hoog gekozen, dan kunnen scherpe overgangen (b.v. randen 

letters) snel vervagen doordat die in een matrix geprint worden. Elk origineel heeft 

een eigen optimale grensgrijswaarde. Om onafhankelijk van het origineel te kunnen 

werken is dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix als optie toegevoegd. Zowel de 

resolutie als de grijsweergave zijn bij dotlengtemodulatie in een lx2 matrix niet 

slecht. Dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix werkt dus als een buffer tussen 

dotlengtemodulatie per pixel en dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. Het gehele 

origineel printen met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix geeft echter onvoldoende 

resultaat, want alhoewel de grijsweergave en resolutie niet slecht zijn, goed zijn ze 

ook niet. 

7.3 Resultaten segmentatieprogramma 

De figuren SKODA, BOOM en TEKST zijn ook na segmentatie geprint en 

wel met de grensgrijswaarden G1=100 en 02=200. De grensgrijswaarde G2 is zo 

groot gekozen dat grijstintverschillen bij overgang van printmethode niet storend zijn 

en randen van letters per pixel geprint worden. De grensgrijswaarde G1 is zodanig 

gekozen dat de grootste delen van grijswaardeplaatjes in een 1x4 matrix geprint 

worden, maar dat contrastrijke delen met dotlengtemodulatie in een lx2 matrix 

geprint worden. Hierdoor wordt het resultaat scherper en heeft dus een betere 

resolutie. De waarden G1=100 en G2=200 zijn niet erg kritisch en voldoen voor de 

meeste originelen. Er zijn echter originelen die een beter resultaat geven bij heel 
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andere grensgrijswaarden. Een algemeen optimum is dus niet te verkrijgen. 

Van de gesegmenteerde figuren zijn ook zogenaamde schaduwprints gemaakt, 

waarbij zichtbaar wordt gemaakt welke delen van een gesegmenteerd plaatje per 

pixel, in een lx2 of in een lx4 matrix is geprint. Bij schaduwbeeld 8_100 (Gl = 100 

gekozen) wordt zichtbaar wat bij het gesegmenteerde plaatje in een lx4 matrix is 

geprint (wit, A < Gl) en wat in een lxl of lx2 matrix (zwart, A ~ Gl). Bij 

schaduwbeeld 8_200 (G2 = 200 gekozen) wordt zichtbaar wat bij het gesegmenteerde 

plaatje geprint is met dotlengtemodulatie in een lx2 of lx4 matrix (wit, A < G2) en 

wat geprint is met dotlengtemodulatie per pixel (zwart, A ~ G2). 

Figuur bijl.7.6 is het figuur 8KODA dat na segmentatie geprint is. De 

figuren bijl. 7. 7 en bijl. 7.8 geven respectievelijk de schaduwbeelden 8_100 en 8_200 

weer van het figuur 8KODA. Wordt het gesegmenteerde plaatje vergeleken met die 

geprint in een lx4 matrix (fig. bijl.4.8, het beste resultaat tot nu toe) dan is duidelijk 

te zien dat het figuur scherper is waar met dotlengtemodulatie per pixel en met 

dotlengtemodulatie in een lx2 matrix geprint is. Dit valt vooral op bij het 

nummerbord van de Skoda en het tuinhekje. Voor de rest verschillen de resultaten 

niet. 

Figuur bijl.7.9 is het figuur BOOM dat na segmentatie geprint is. De figuren 

bijl.7.10 en bijl.7.11 geven de daarbij horende schaduwbeelden 8_100 en 8_200 weer. 

Aan de schaduwbeelden is te zien dat in het figuur veel grote grijswaardegradiënten 

zitten. Er wordt voor een grijswaardeplaatje veel in een lxl of lx2 matrix geprint. 

Het resultaat is dat het resultaat scherper over komt dan geprint met 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix (fig.bijl.4.9), hetgeen positief is. 

Figuur bijl.7.12 is het figuur TEKST dat na segmentatie geprint is. De 

figuren bijl.7.13 en bijl.7.14 geven de schaduwbeelden 8_100 en 8_200 weer. Uit de 

schaduwbeelden blijkt dat het binnendeel van de letters en de achtergrond in een lx4 

matrix worden geprint. De lookuptabellen voor dotlengtemodulatiematrix (Tabellen 

4.IV en 4.VI) zijn dan ook zodanig aangepast dat de witte achtergrond ook wit 

geprint wordt (zie ook hoofdstuk 4). Dit heeft echter wel tot gevolg dat de lichtgrijze 

delen in grijswaardeplaatjes ook wit worden weergegeven. De lookuptabel voor 

dotlengtemodulatie per pixel is niet zodanig aangepast dat de grijswaarden evenredig 

verlopen met OD_max- OD. De grijswaarden zijn nog steeds evenredig verdeeld over 

de pulslengten. Dit is gedaan, omdat bij dotlengtemodulatie per pixel de resolutie 

belangrijker is dan de grijsweergave en de dotlengte op een zwart/wit overgang 

evenredig is met de pulslengte. Tevens blijkt uit de schaduwbeelden dat de grijze 
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tekst geen grijswaardeovergangen boven de 200 bevat. De randen worden daar dus in 

een lx2 matrix geprint, hetgeen iets minder scherpe randen oplevert, maar voor 

grijze tekst is dat niet erg. Bij de rest van de tekst worden de randen grotendeels met 

dotlengtemodulatie per pixel geprint en anders met dotlengtemodulatie in een lx2 

matrix. Dit levert scherpe randen op. Kleine fonts worden geheel met 

dotlengtemodulatie per pixel geprint. Wordt het resultaat vergeleken met 

dotlengtemodulatie per pixel (fig.bijl.4.4), dan is er voor gewone tekst geen verschil. 

Voor grijze tekst zijn de randen minder scherp, maar de grijstinten wel stabieler . 

I 
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Uitvergroting van een deel van figuur biJl. 7.1 ~ 

Figuur 7.2 geeft een deel van figuur bijl.7.12 vergroot weer. Dit figuur moet 

vergeleken worden met de figuren 4.1 en 4.4, waar respectievelijk geprint is met 

dotlengtemodulatie per pixel en dotlengtemodulatie in een lx4 matrix. Duidelijk 

wordt dat de zwarte tekst gesegmenteerd en per pixel geprint even scherp zijn. In de 

grijze tekst is duidelijk te zien dat na segmentatie een deel (midden letters) in een 

lx4 matrix geprint is (stabiele grijstint) en een deel (randen letters) in een kleinere 

matrix (scherpe randen). 

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat printen na segmentatie, 

voor grijswaardeplaatjes, een even goed of zelfs een iets beter resultaat geeft dan 
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dotlengtemodulatie in een lx4 matrix. Printen na segmentatie geeft bij tekst ook een 

even goed resultaat als dotlengtemodulatie per pixel. Het grootste voordeel van 

printen na segmentatie is echter dat het ook gemengde plaatjes (behalve raster 

plaatjes, §7.6) goed aan kan, terwijl bij dotlengtemodulatie per pixel de 

grijswaardeplaatjes slecht worden en bij dotlengtemodulatie in een matrix de tekst 

slecht wordt. 

In figuur bij1.7.15 is een deel van het figuur SKODA vier keer geprint. Eén 

keer met dotlengtemodulatie per pixel, één keer met dotlengtemodulatie in een lx2 

matrix, één keer met dotlengtemodulatie in een lx4 matrix en één keer na 

segmentatie met de grensgrijswaarden Gl=lOO en G2=200. Doordat ze op één blad 

staan kunnen de printmogelijkheden beter met elkaar vergeleken worden. In figuur 

bij1.7.16 is het figuur BOOM op gelijke wijze geprint. 

In figuur bijl.7.17 is ook een deel van figuur SKODA twee keer te zien. Beide 

keren geprint na segmentatie. Het onderste figuur met de gebruikelijke 

grensgrijswaarden Gl=lOO en G2=200. Het bovenste figuur met de 

grensgrijswaarden G1=60 en G2=150. De hogere grenzen blijken in dit figuur een 

beter resultaat op te leveren. Dit is vooral te zien aan het raam met hekwerk 

linksboven en aan de trapleuning. Bij de lagere grensgrijswaarden wordt te snel 

overgegaan op een kleinere matrix, waardoor grijstintverschillen ontstaat. V oor het 

segmenteren is over de bitmap eerst een normaliseerfunctie gehaald, waardoor de 

plaatjes lichter worden. De normaliseerfunctie zorgt er voor dat de grijswaarden die 

vaak voorkomen over een groter bereik uitgerekt worden, terwijl grijswaarden die 

weinig voorkomen in een klein bereik gedrukt worden. In het figuur bij1.7.18 is een 

deel van het figuur BOOM twee keer te zien. Beide keren geprint na segmentatie. 

Het onderste figuur met de gebruikelijke grensgrijswaarden Gl=lOO en G2=200. Het 

bovenste figuur met de grensgrijswaarden Gl=60 en G2=150. Het bovenste figuur is 

scherper dan het onderste. 

Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de grensgrijswaarden voor het 

printen per pixel, in een lx2 of in een lx4 matrix, per plaatje geoptimaliseerd kunnen 

worden. Het is echter de bedoeling een printer te bouwen die alle figuren gelijk 

behandelt, dus die voor alle figuren dezelfde grensgrijswaarden Gl en G2 aanhoudt. 

Bij de keuze van G 1 en G2 wordt met de volgende argumenten rekening gehouden. 

Bij het kiezen van lage grensgrijswaarden wordt het figuur scherper (vaker in een 

kleinere matrix geprint), maar de kans wordt groter op grijstintverschillen in de 

output (resultaat) die niet in de input (origineel) zitten. Dit komt dan doordat 
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bepaalde delen in een plaatje gedeeltelijk in een lx2 en gedeeltelijk in een lx4 matrix 

geprint worden. Vandaar dat het veiliger is hogere grensgrijswaarden te kiezen. Het 

feit dat het figuur minder scherp wordt is minder storend dan valse contauring 

(printen van grijstintovergangen die niet in het origineel zitten). 

7.4 Lookuptabel aan de hand van het scannen van een grijswaardebalk 

De lookuptabel (welke grijswaarde bij welke pulslengte hoort) was er tot nu 

toe op gericht dat de grijswaarde evenredig was met OD_max - OD. Dit resulteerde 

in vrij donkere figuren, omdat de scanner de grijswaarden niet evenredig uitleest met 

OD_max - OD. Dit wordt duidelijk in figuur 7.3, waar een grijswaardehistogram is 

getekend voor het figuur SKODA. Hier staat het aantal keer dat een grijswaarde 

volgens de scanner voorkomt in de figuur uit tegen de grijswaarde. Volgens dit 

grijswaardehistogram komen veel donkere delen in het figuur voor, terwijl dat in feite 

niet het geval is. 

Fig.1.9 

verschijllngs 
frequentie 
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:> 

grijswaarde 

Grijswaarde histogram van het figuur Skoda 

Het verband tussen de OD van een deel van een figuur en de door de scanner 

daaraan gekoppelde grijswaarde is dus niet lineair, maar meer logaritmisch. Om toch 

een goede grijswaardeverdeling over de pulslengten te krijgen, is een nieuwe 

verdeelmethode bedacht die niet van de OD afhangt. Als eerste stap wordt, zowel 

voor dotlengtemodulatie in een lx2 als in een lx4 matrix, een grijsbalk uitgeprint, 

waarbij de grijswaarden evenredig over de pulslengten worden verdeeld. Dus alle 

pulslengten komen even vaak voor. Deze staan aangegeven in de eerste kolom van de 

Tabellen 7.1 (lx2) en 7.II (1x4). Vervolgens worden deze grijswaardebalken door de 
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grijswaardebalk origineel 

printer door scanner scanner-printer gr\jsw<mrde vnn door printer 

geprint te gemeten afbeelding een te printen te print:rn 

pulslengte (p) grtjsw;:wrdc 2r-r origineel pulslengte ,~·· 2~( 24)~ JJ 

g (2g) 
g : "' .,. g -- - .,. 2 ~~ I 

2g 

0 24 ( 48) () () - I () 

1 24 ( 48) () 2 - '3 I 
2 211 ( 48) () 4 - r) 2 
3 24 ( 48) () (1 -· 7 ') 

) 

4 28 (56) f;,8 8 - 11 I, 

5 30 (60) 1 -~' 2 12 -· 211 ') 

6 40 ( 80) ~~ ')' ,, 2'5 -- 7() () 
.., 

70 ( 140) ]()],(, I 71 l'ifl 7 --

8 120 (240) 211, B 15 I - 230 R 
9 140 (280) 2 'ill 231 - 28<) 9 

10 170 (340) 322,2 290 - ]()(, 10 
11 200 (400) :388,4 367 ·- I,QJ ll 
12 220 ( 440) /!32 '(J 402 - 1,(]8 12 
13 232 ( 464) Lt59 Lt09 - t1 I S u 
14 240 ( 480) 476,6 416 M~o ]/~ -

15 255 (510) 510 441 ·- r,oo 15 
1ó 255 (510) 51 n SOl - 510 16 
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Tabel 7. JJ GrijsvmélrdcverciPl i ng r;vrr OP pnl sl 0ngt en :lRn rlr> hRnci 

van gcscandC' gr(jswanrclrn horcnd0 b(j grijsviF.Jkkcn goprinl 
met bijbehorende pulslrngten in een 1x4 matrix 

ijking scanner lookupta~el segmentatieprogramma 
--

grijswaardebalk origineel 

door printer door scanner scanner pn.nter grijswaarde van door printer 

geprint te gemeten afbeelding een te printen te printen 

pulslengte (p) grijswaarde 
I 4•~( 24 ).._255 origineel pulslengte 

g (4g) ~== ··- g- "ru 
4_g 

0 24(96) 0 0 0 

1 24(96) 0 1 1 

2 24(96) 0 2 2 

3 24(96) 0 3 3 

4 24(96) 0 4 l! 

5 24(96) 0 5 5 

6 24(96) 0 6 6 

7 26(104) 9 7 - 13 7 

8 28(112) 17,6 14 - 21 8 

9 30(120) 26,4 22 - 30 9 

10 32(128) 35,2 31 - 43 lC 

11 36 (144) 52,8 44 - 61 1] 

12 40 (160) 70,4 62 - 85 12 

13 48 (192) 106 86 - tlO ]] 

14 50(200) 114,6 111 - lq5 14 

15 64(256) 176,4 146 - :?11 l'S 

16 80(320) 247,2 212 - 282 1ó 

17 96{384) 317,6 283 - 320 17 

18 96(384) 317,6 321 - :352 18 

19 112 (448) 388,4 353 - /•23 19 

20 128(512) 458,8 424 - ·~94 20 

21 144{576) 529,6 495 - 564 21 
22 160{640) 600 565 - 653 22 

23 184(736) 706 654 - 740 23 

24 200(800) 776,8 741 - 800 24 

25 216 (864) 8'· 7. 6 801 - 815 25 

26 230(920) 909,2 816 - 831 26 

27 240 (960) 953,2 832 - 900 27 

28 248(992) 988 901 -1000 28 

29 255 (1020) 1020 1001 -1005 2Q 

30 255 (1020) 1020 1006 -1010 30 

31 255 ( 1020) 1020 1011 -11)15 31 
';l') """ r 1 n?m 1 n?n 1n1F-. _,,-,.,n 3? 
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scanner gescand. Hieruit blijkt welke grijswaarde g (volgens de scanner) bij welke 

pulslengte p hoort (tweede kolom Tabellen 7.1 en 7.II). Hierbij staat tevens twee keer 

g cq. vier keer g aangegeven. Als de scanner nu een grijsvlak scant en tot de conclusie 

komt dat het vlak grijswaarde g=112 heeft en het vlak wordt geprint met 

dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix, dan moet dus pulslengte 19 aangestuurd 

worden om dezelfde grijstint te verkrijgen (Tabel 7.II). Is grijswaarde g=31, dan kan 

gekozen worden tussen de pulslengten p = 9 of 10. De OD van het grijsvlak wordt 

hier niet in betrokken. 

Bij het scannen van de geprinte grijswaardebalken liepen de grijswaarden 

niet tussen 0 en 255, maar tussen 24 en 255. Er zijn echter originelen (b.v. foto's) die 

wel gescande grijswaarden tussen 0 en 255 hebben. Dit zou betekenen dat 

grijswaarden g van dit origineel die tussen 0 en 23 liggen niet geprint kunnen worden. 

Om toch het totale spectrum te kunnen printen, met behoud van zo veel mogelijk 

onderscheid, moeten we een afbeelding maken tussen de grijswaarde g die volgens de 

scanner bij een bepaalde pulslengte hoort en de grijswaarde g' die (na deze 

bewerking) door de printer aan dezelfde pulslengte gekoppeld wordt. Dit bereiken we 

door de grijswaardeschaal met 24 ~ g ~ 255 lineair op te rekken tot 0 ~ g' ~ 255 en 

wel door: 

'·-( 24) 255 g .- g- )( 231 

Er ontstaat nu een nieuwe grijswaarde - pulslengte verdeling die nu wel voor alle 

mogelijke grijswaarden een pulslengte bevat. Aangezien bij dotlengtemodulatie in een 

1x2 (1x4) matrix de grijswaarden van een pixelpaar (kwartet) tussen de 0 en 510 

(1020) liggen (Hoofdstuk 4), wordt g nog met 2 (4) vermenigvuldigd (derde kolom 

Tabellen 7.1 en 7.II). Een gescande grijswaarde uit de derde kolom wordt dus door de 

printer gekoppeld aan de pulslengte in de eerste kolom. In de vierde kolom (Tabellen 

7.1 en 7.II) staan de grijswaarden die als gevolg van kolom drie aan de pulslengten 

toegekend worden (interpolatie). Hierbij moeten nog wel een aantal opmerkingen 

geplaatst worden. Zowel bij de eerste paar pulslengten als bij de laatste paar 

pulslengten ontstaat een gelijke grijswaarde in de ijking. In de vierde kolom echter 

worden aan die pulslengen verschillende grijswaarden toegekend. Hierbij is gewoon 

het grijswaarde bereik horende bij die pulslengten verdeeld over de pulslengten en 

bevat dus geen diepere gedachte. De 17 cq. 33 pulslengten leveren dus effectief maar 

13 cq. 24 verschillende grijstinten op, zoals ook al in hoofdstuk 4 gezien is. Ook is bij 
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de overgang tussen de derde en vierde kolom gecorrigeerd voor het feit dat de 

achtergrond van de tekst wit moet zijn. Dus vanaf grijswaarde 208 ac (2 of 4) moet 

bijbehorende pulslengte een wit vlak leveren. Na het scannen van het origineel 

worden de grijswaarden van kolom 4 gekoppeld aan de pulslengten van kolom 5 ( = 
kolom 1). De hierdoor ontstane lookuptabellen worden aangeduid met scanJut, 

omdat de lookuptabel ontstaan is na het scannen van een grijswaardebalk. Door deze 

correcties worden de generatie kopiën wel steeds lichter. 

Voor grijswaardeplaatjes geeft deze lookuptabel een duidelijke verbetering; 

voor teksten is er geen verschil te zien. Dit wordt duidelijk aan de hand van een 

aantal figuren die aan de hand van scanJut geprint zijn. Figuur bijl. 7.19 is het figuur 

SKODA dat geprint is met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix met scanJut. Alle 

details van het figuur zijn nu goed te zien. Het geheel is ook lichter geworden, 

waardoor het een flets uiterlijk heeft. Dit komt door het lineair uitrekken van de 

lookuptabel omdat anders niet beneden grijswaarde 24 geprint kan worden. Ofwel de 

printer kan hoge OD's niet printen. Figuur bijl.7.20 geeft het figuur SKODA weer na 

segmentatie geprint met dotlengtemodulatie en met gebruikmaking van scanJut. Ook 

hier zijn alle details goed te zien. Het resulteert zelfs in een scherper beeld (zoals 

verwacht), hetgeen vooral in het nummerbord tot uiting komt. Figuur bijl. 7.21 geeft 

het figuur TEKST weer na segmentatie en met gebruikmaking van scan_lut. Wordt 

dit vergeleken met figuur bijl.7.12, gesegmenteerde tekst met vorige lookuptabel, dan 

is er qua scherpte en achtergrond geen verschil te zien. Alleen is de grijze tekst iets 

lichter geworden. Figuur 7.22 geeft het figuur SKODA gesegmenteerd weer zonder 

lookuptabel (grijswaarden evenredig verdeeld over de pulslengten). Wordt dit 

vergeleken met figuur bijl.7.20, dan wordt het nut van de lookuptabel duidelijk. 

7.5 rasters en gemengde originelen 

Plaatjes in tijdschriften en kranten zijn meestal gerasterd, deze zijn 

opgebouwd uit een regelmatig patroon van zwarte puntjes, waarbij de dikte van de 

puntjes bepalend is voor de globale OD. Bij drempelen en ditheren geven raster 

plaatjes met een lage rasterfrequentie (60 lines/inch) met drempelen een beter 

resultaat. Raster plaatjes met een hoge rasterfrequentie (200 linesfinch) geven met 

ditheren het beste resultaat. Waar de grens precies ligt is nog niet duidelijk. Bij 

ditheren van rasterplaatjes kunnen moiré effecten ontstaan (vervorming van het 

beeld). Dit ontstaat door interferentie tussen de rasterfrequentie van het origineel en 
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de printfrequentie die door het ditheren ontstaat (aantal dithermatrices per inch). 

Dit effect is het duidelijkst als de rasterfrequentie van het origineel ongeveer even 

groot is als de ditherfrequentie. Het effect is ook groot als de hoek tussen het geprinte 

en gescande rooster klein maar ongelijk aan nul is. Ook door OD-discretisatiefouten 

ontstaan grijstmtverschillen. 

Wat het effect op raster plaatjes is, bij het printen met dotlengtemodulatie, 

is nog niet goed bekend. Door gebrek aan goede originelen is dit nog niet genoeg 

getest. Toch kunnen wel wat resultaten genoemd worden. Door het scannen van 

rasterplaatjes ontstaan ook moiré effecten, waarbij de scanfrequentie interfereert met 

de rasterfrequentie. Het ontstaan van dit effect wordt duidelijk gemaakt aan de hand 

Fig.1.4 

~4 

~ 3 ~scan rooster 

Verklaring tJan 1cannennoiré. Regelmatig raster tJan zwarte hokjes met 
rasterfrequentie i (a) wordt gescand met roosterfrequentie i (a). In ( b) 
staat het resulterend aantal rasterpunten per scanpixel (gearceerd = 1, wit 
= 0). De oorspronkelijke regelmaat tJerdwijnt. 

van figuur 7.4. In figuur 7.4a is een regelmatig raster getekend met afstand 4 tussen 

de zwarte roosterpunten, dat wordt gescand met rasterafstand 3, dwz. een 

rasterfrequentie ! (figuur 7.4a). Het resultaat van het scannen staat in figuur 7.4b. 

Hierin staat aangegeven hoeveel scanpixels een rasterpunt bevatten (gearceerd pixel 

bevat een rasterpunt). Dit is de informatie die tijdens het printen gebruikt wordt. 

Van de oorspronkelijke regelmaat van het te scannen raster is in de bitmap niet veel 

meer terug te vinden. Het patroon dat ontstaat wordt "scannermoiré" genoemd en is 
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tijdens het printen niet meer te corrigeren. In het voorbeeld van figuur 7.4 hebben 

het scanraster en het rasterplaatje geen onderlinge hoekverdraaiing, waardoor de 

moirépatronen pecies horizontaal en verticaal lopen. Is er wel een hoekverclraaiing, 

dan lopen de moirépatronen schuin. Bij dotlengtemodulatie per pixel worden deze 

moirépatronen onvervormd doorgegeven en hooguit door OD-discretisatiefouten 

versterkt. Bij dotlengtemodulatie in een matrix worden de moirépatronen vervormd 

doorgegeven, waardoor ze door uitsmeereffecten minder opvallend zijn. 

Welke vorm van dotlengtemodulatie bij welke rasterfrequentie gebruikt moet 

worden voor het beste resultaat is nog niet bekend en zal uit verder onderzoek 

moeten blijken. Aan de hand van de figuren bijl.7.23 t/m bijl.7.25 zijn toch wat 

algemene opmerkingen te maken. De figuren zijn respectievelijk met 

dotlengtemodulatie per pixel, dotlengtemodulatie in een lx2 matrix en 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix geprint. De figuren hebben hetzelfde origineel 

en de figuren geprint met dotlengtemodulatie in een matrix hebben als lookuptabel 

scanJut. Het origineel bestaat uit een zestal identieke figuren, die alle een andere 

rasterfrequentie (linesfinch) hebben. Duidelijk wordt dat een grof raster (lage 

rasterfrequentie) het schepst is na dotlengtemodulatie per pixel, alhoewel het verschil 

met dotlengtemodulatie in een matrix niet zo groot is. Hoe groter de rasterfrequentie 

wordt, des te minder grijstinten verschijnen er bij dotlengtemodulatie per pixel in het 

resultaat. Dit is helaas in de gebruikte voorbeelden moeilijk te zien. 

Dotlengtemodulatie in een lx4 matrix geeft bij hoge rasterfrequenties wel voldoende 

grijstinten en voldoet dus beter. Bij originelen met een hoge rasterfrequentie is de 

scanfrequentie maar een factor 2 à 3 groter dan de rasterfrequentie. Doordat tijdens 

het scannen ook buurinformatie wordt meegenomen en dus een soort "smoothing" 

van het origineel ontstaat, lijken dit soort raster plaatjes qua bitmap vrij veel op 

grijswaardeplaatjes. Hoe slechter het oplossend vermogen van de scanner is, des te 

beter de overeenkomst wordt. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix bij deze frequenties een goed resultaat 

oplevert. Bij lage rasterfrequenties in originelen is de scanfrequentie ongeveer een 

factor 10 groter dan de rasterfrequentie. De scanner detecteert dan alleen zwarte, 

witte of overgangs-pixels. Dit wordt goed weergegeven door dotlengtemodulatie per 

pixel, zowel qua resolutie als qua grijsweergave. De modulatiediepte is er namelijk 

kunstmatig ingebracht (print alleen zwart of wit, niet grijs). 

Het segmenteren van raster plaatjes geeft extra problemen. Te verwachten is 

dat gesegmenteerd moet worden op rasterfrequentie. Hoe hoger (lager) de 
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rasterfrequentie, hoe groter (kleiner) de printmatrix {bij dotlengtemodulatie). Het 

segmentatieprogramma dat bij dotlengtemodulatie gebruikt wordt hangt echter af 

van grijswaardegradiënten. Het resultaat is dat het soort dotlengtemodulatie dat na 

segmentatie toegepast wordt niet alleen afhangt van de frequentie, maar ook van ·de 

globaleODen van het oplossend vermogen van de scanner. Namelijk: 

-Hoe beter het oplossend vermogen van de scanner is, des te groter is de kans dat 

in een kleinere matrix geprint wordt. 

-Hoe groter de rasterfrequentie is, des te groter de kans is dat in een grotere matrix 

geprint wordt. 

-En OD's rond 0D=0,6 hebben een grotere kans om in een kleinere matrix geprint te 

worden, dan OD's in de buurt van OD=O en OD=OD..max (~1,2). 

Tijdens het printen van een rasterplaatje met één bepaalde frequentie (na het 

segmenteren) worden dus verschillende soorten dotlengtemodulatie gebruikt. Dit 

levert storende grijstintverschillen op. Dit is te zien in figuur bijl. 7 .26, dat hetzelfde 

origineel heeft als de figuren bijl.7.23 t/m bijl.7.25, maar scanJut als lookuptabel 

heeft en na segmentatie met grensgrijswaarden G1=100 en G2=200 geprint is. De 

grijstintverschillen zijn duidelijk te zien in het grijze gebied van raster 100 en 

ontstaan doordat de verschillende printmethoden een andere OD opleveren bij gelijke 

grijswaarde. Dit probleem is wel te minimaliseren, maar niet structueel op te lossen. 

Bij dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix zijn veel meer en stabielere grijstinten te 

produceren dan bij dotlengtemodulatie in een 1x2 of 1x1 matrix (figuur bijl.4.5). De 

reden waarom deze problemen wel bij raster plaatjes optreden en niet bij 

grijswaardeplaatjes, komt door het feit dat bij rasters de lokale en globale 

grijswaardegradiënten verschillen en bij grijswaardeplaatjes niet. Duidelijk is in ieder 

geval dat de gebruikte segmentatiemethode niet voldoet voor gerasterde grijsvlakken. 

Of de grijstintverschillen in gewone rasterplaatjes zichtbaar storend zijn moet nog 

onderzocht worden, maar waarschijnlijk zal voor rasterplaatjes een ander 

segmentàtie programma gezocht moeten worden. 

Als laatste experiment is een gecombineerd origineel samengesteld, gescand 

en met dotlengtemodulatie met scanJut op verschillende manieren uitgeprint. De 

resultaten staan in de figuren bijl.7.27 t/m bijl.7.30 en zijn respectievelijk geprint 

met dotlengtemodulatie per pixel, dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix, 

dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix en na segmentatie met grensgrijswaarden 100 
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en 200. Het samengestelde origineel bestaat uit tekst (rechtsonder), een grijswaarde 

plaatje (rechtsboven), een grof raster (linksboven) en een fijn raster (linksonder). Bij 

het printen met dotlengtemodulatie per pixel wordt de tekst en het grove raster goed 

weergegeven. Het fijne raster en het grijswaarde plaatje geven een minder resultaat. 

Printen met dotlengtemodulatie in een lx2 matrix geeft voor tekst een minder 

resultaat. De rest van het figuur wordt redelijk weergegeven. Printen met 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix gaat voor de plaatjes goed maar voor de tekst 

minder, vooral de kleine fonts worden slecht weergegeven. Het na segmentatie 

geprinte resultaat geeft voor alle onderdelen (inclusief rasterplaatjes !) een goed 

resultaat. 

7.6 Van segmentatie onafhankelijke problemen 

Bij dotlengtemodulatie wordt uitgegaan van de grijswaarden die een scanner 

weergeeft. Een groot deel van de kopiën bestaat uit zwarte tekst met witte 

achtergrond. Maar niet alle papiersoorten hebben dezelfde kleur, hoewel ze door het 

menselijk oog als wit worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat de witte 

achtergrond door de scanner vaak als lichtgrijs wordt beschouwd. Dit zou tot gevolg 

hebben dat bij het printen van tekst een grijze achtergrond ontstaat. Om dit te 

voorkomen is de lookuptabel zodanig aangepast dat grijswaarden g ~ 208 (lichtgrijs) 

wit worden gemaakt. Deze methode is onafhankelijk van het origineel en kan dus fout 

uitpakken, bij voorbeeld als bewust een lichtgrijs vlak geprint moet worden. Beter is 

om bij de scanner zelf al voor kleurverschillen in de 'witte' achtergrond van tekst van 

het origineel te corrigeren. Hierbij moet worden vermeden dat bewust grijze 

achtergrond niet wit gemaakt wordt. Hiervoor is geen pasklaar recept en nader 

onderzoek is vereist. 

Een groot probleem is het verloop van de gevoeligheid van de fotogeleider in 

plaats en tijd. Dit effect is vooral duidelijk bij het printen met geringe 

modulatiediepte. Dit wordt genlustreerd aan de hand van de figuren bijl.4.1 en 

bijl.4.5. De eerste kolom van beide figuren is op gelijke wijze ( dotlengtemodulatie per 

pixel) en met hetzelfde origineel op verschillende tijdstippen geprint. Het vergroten 

van de printmatrix, en dus van de modulatie diepte heeft een positief effect. Dit gaat 

echter wel ten koste van de resolutie (scherpte) van het resultaat. 
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Hoofdstuk 8 conclusies 

Printen met dotlengtemodulatie heeft als enige restrictie dat op dit moment 

maximaal 9 verschillende pulslengten per pixel aangestuurd kunnen worden, dat het 

belichte deel in een pixel aaneengesloten moet zijn en dat het belichte deel aan één 

van de randen van het pixel moet aansluiten. Dit levert bij dotlengtemodulatie in een 

matrix een groot aantal variatiemogelijkheden op. Hiervan worden een aantal 

besproken en beargumenteerd. 

Het gebruik van dotlengtemodulatie per pixel als printoptie is te motiveren 

met het feit dat hiermee de beste resolutie wordt bereikt (ten opzichte van 

dotlengtemodulatie in een grotere matrix). Het koppelen van de grijswaarde aan de 

pulslengte is een logische voortzetting van drempelen en ditheren, waar dat ook 

gebeurt. 

Dotlengtemodulatie in een lx2 matrix is een logisch vervolg op 

dotlengtemodulatie per pixel. Omdat de pulslengte in de printrichting gemoduleerd 

kan worden en niet loodrecht daar op, liggen de twee pixels van de lx2 matrix op één 

printlijn. Het aaneensluiten van het niet belichte deel van de lx2 matrix is gedaan 

om een zo groot mogelijke modulatiediepte te creëren. De plaatsing van het niet 

belichte deel in het midden van de matrix is voor de eenvoud gedaan. Misschien is 

het voor de scherpte van de geprinte beelden beter om niet precies in het midden van 

de matrix, maar in het zwaartepunt de dot neer te zetten. Of de verbetering opweegt 

tegen de sterke vergroting van de rekentijd is echter de vraag. Het koppelen van de 

pulslengte aan de gemiddelde grijswaarde van de twee pixels is een logisch vervolg op 

het koppelen van de pulslengte en grijswaarde bij dotlengtemodulatie per pixel. Je 

zou ook kunnen denken aan dotlengtemodulatie in een 2xl matrix, maar dit levert 

hooguit een grotere modulatie diepte loodrecht op de printrichting op. Dit is minder 

nuttig omdat in die richting de dotlengte niet aan te passen is, waardoor het effect 

minder zichtbaar wordt. 

Aangezien de modulatiediepte in de printrichting niet voldoende is bij 

dotlengtemodulatie in een lx2 matrix zal er ook een printoptie moeten komen met 

een matrix die in de printrichting groter is dan 2. Hierbij kan gedacht worden aan 

dotlengtemodulatie in een lx3 matrix. Maar aangezien 3 geen veelvoud is van 2 

levert dit problemen op bij het segmenteren. De bitmap kan dan moeilijker in 

éénheidsblokken verdeeld worden. Vandaar dat gekozen is voor de optie 

dotlengtemodulatie in een lx4 matrix. Om een zo goed mogelijke modulatiediepte te 
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creëren wordt het niet te belichten deel van de matrix weer aaneengesloten gekozen. 

Plaatsing van dit deel in het zwaartepunt in plaats van in het midden van de matrix, 

zal mogelijk ook hier verbeteringen opleveren. De pulslengte wordt bepaald door de 

gemiddelde grijswaarde van de vier pixels. Het is ook mogelijk de pulslengte te 

bepalen aan de hand van bijvoorbeeld de grijswaarde, die qua grootte de middelste 

grijswaarde is van de vier pixels, in plaats van de gemiddelde grijswaarde. Of dit 

betere resultaten oplevert zal in de toekomst getest moeten worden. 

De modulatiediepte in de printrichting is voldoende bij dotlengtemodulatie 

in een lx4 matrix. Het is dan ook niet zinvol de matrixgrootte in de printrichting nog 

verder uit te breiden, te meer daar dit ten koste gaat van de resolutie. De 

matrixgrootte loodrecht op de printrichting uitbreiden kan wel zinvol zijn. Dit komt 

namelijk de modulatiediepte loodrecht op de printrichting ten goede, maar gaat 

natuurlijk wel ten koste van de resolutie. Verder onderzoek hiernaar is dan ook aan 

te raden. In ieder geval blijft het voor de modulatiediepte nuttig om het onbelichte 

deel van de matrix aaneengesloten te houden en de grootte daarvan op een of andere 

manier te relateren aan de grijswaarden in die matrix. 

Het segmenteren zal noodzakelijk blijven, aangezien dotlengtemodulatie in 

een kleine matrix een beter resultaat geeft voor (delen van) originelen waar de 

resolutie belangrijker is dan de grijsweergave en dotlengtemodulatie in een grotere 

matrix een beter resultaat geeft voor (delen van) originelen waar de grijsweergave 

belangrijker is dan de resolutie. Segmenteren op grijswaardegradiënten is zo 

eenvoudig en geeft (op rasters na) zulke goede resultaten dat handhaving hiervan 

sterk aanbevolen wordt. Hierbij kan de uitvoering (maximale min minimale 

grijswaarde in 3x8 matrix) eventueel aangepast worden en ook de grenzen kunnen 

anders ingesteld worden dan op Gl=lOO en G2=200. In hoeverre dit verbeteringen 

oplevert zal onderzocht moeten worden. Een extra segmentatiemodule om raster

plaatjes te herkennen zal waarschijnlijk wel nodig zijn. 

Het kopiëren met een digitaal kopieerapparaat bestaat uit drie delen. Het 

eerste deel is de scanner. Hier worden de OD's van een origineel omgezet in 

grijswaarden. Het tweede deel van het kopieerapparaat bestaat uit de 

segmentatiemodule en de lookuptabellen. De algoritmes en grenzen blijken sterk 

afhankelijk van de scanner m.n. van de scherpte en de resolutie. Bij elke 

printmethode worden via de lookuptabel de grijswaarden omgezet in pulslengten. Het 

derde deel van het kopieerapparaat is de printer. Hier worden de pulslengten omgezet 

in de OD van het resultaat. Door de gevoeligheid van o.a. de fotogeleider in plaats en 
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tijd, varieert de OD in plaats en tijd bij gelijke pulslengte. De OD van het resultaat 

moet overeenkomen met de OD van het origineel. Dit is te regelen met behulp van de 

lookuptabellen. Deze moeten dus in de tijd aangepast worden. Door de onbekende en 

variërende overdracht van de pulslengte naar de OD bij de printer en de onbekende 

overdracht van OD naar grijswaarde bij de scanner is de bepaling van de lookuptabel 

volgens §7.5 ideaal, eventueel met automatische terugkoppeling. Een theoretische 

lookuptabel is door de onbekende en variërende elementen in de overdracht niet te 

bepalen. 

In het lage grijswaardegebied varieert de OD sneller met de grijswaarde dan 

in het hoge grijswaardegebied. Hierdoor is het misschien nuttig bij het segmenteren 

niet alleen naar de grootte van de grijswaardegradiënt te kijken, maar ook naar de 

gemiddelde grijswaarde. De grensgrijswaarden bij segmentatie (nu 100 en 200) 

worden dan gebiedsafhankelijk (gebied in grijswaarde). 

Toepassing van de gebruikte segmentatiemethode bij kleuren-

kopieerapparaten en kleuroriginelen is eventueel ook mogelijk. Gedacht kan hierbij 

worden aan segmenteren van de drie basiskleuren apart. Waarna volgens een nader te 

formuleren keuze geprint kan worden. 
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Appendix I Beeldbewerkingsprogramma 

llinclude 
flinclude 
flinclude 
#include 
#include 
llinclude 

<stdio.h> 
<!"iqnal.h> 
<rasterfile.h> 
<!'lys/file.h> 
<!'lys/types.h> 
<s~·s /stat. h> 

lldefine PIXELS PS 
#define SCANS PP 
#define MAT MAX 
#define RUIS 

2048 
2048 
8 
10 

main(argc,argv) 

int 
eh ar 

int 
eh ar 

FILE 

souree = 0; 

argc; 
**argv; 

delta_grl, delta_gr2, source; 
file __ inf256\, file_out(256], 
naam_in\20}, naam_out(20], 
imagedir0(80J, imagedirl(80J; 
*fp_in, *fp_out 

if(argc != 5 & argc != 6) 
{ 

printf("Usage: 'l,s <filename in> <filename out> -gl<delta_grwaardel> -g2<delta 
_on.raard2> -s<source_plaatje>\n", argv( 0)); 

exit(-1); 

strcpycimagedirO, "/bitmaps"); 
strcpy( imagedirl, "/n/fsl-rp/images"); 
sprintf(naam_in,argv(1J); 
sprintf(naam_out,argv(2}); 
S!"Ciln f ( ilrgv 1 3], "-g n ld", &de 1 ta _ gr 1) ; 
sscanf(ilrgv(4],"-g2~ld",&delta_gr2); 

sscanf(argv(SJ,"-s\ld",&source); 

if ( SC'urce ! = 1) 

sprintf<filP_in, ·~s/IMAGES/'l.s/bitmap",imagedirO,naam_inl; 

el se 
sprintf(file in, "'l.n/ts",imagPdirl,naam in); 

spr intf (file_ out~ "%s/IMAGES/'hs/bi tmap", imagedirO, naam_ out.); 

if((fp in= fopenefile in,"r")) NUJ.L) 
{ - -

printf("Can't open file ~-s for reading.\n",naam_in); 
exit(l); 

if((fp_out = fopen(file_out,"w")) == NULL) 

printf("Can't open file 'l.s for writing\.n",naam_out); 
exit(l); 

convert_image(fp_in,fp_out,delta_gr1,delta_gr2); 

convert_image(fp_in,fp_out,delta_gr1,delta_gr2) 

~·ruct 

int 
FILE 

rast f'rf i 1 P 

delta_grl, delta_gr2; 
*fp_in, *fp_out 
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vert., h0r, cnt,t.f'l, fdl, inl, totl, t.ot2, 
div hor, mon hor, div_vert, mod_vert, 
x, z, ail,hh, m1, m2 ,m3, m4, n, tot, 
ras_ widt h, ras _hPight, mat.rix _groot te; 

unsigned char a[4ROO), bJ4800J, c[4BOO], scan_wr[4800), 
*p_a, *p_b, •p_c, •p_Rcan_,~r, min, max, 
*p_hoog, *p_midden, *p _laag, 
LUT[5)[1021]; 

static 
unsigned char 

char 

FILE 

LINKSJ9) = {128,144,160,176,192,208,224,240,0}, 
RECHTSJ9) = {128,112,96,80,64,48,32,16,0}; 
filen[20]; 

*fp_zen; 

fread(&h<>ader,sizeof(header),1,fp_in); 
if (header.ras_width ~ 2 != 0) header.ras_width++; 
ras_width = header.ras_width; 
ras_height = header.ras_height; 
fseek(fp_in, (long)header.ras_maplength,L_INCR); 

header.ras_maptype = RHT_NONE; 
header.ras_maplength = 0; 

fwrite(&header,sizeof(header),1,fp_out); 

I* Inlezen lookuptabel LUT[n)[x] */ 

te~ (n ~ l ; n <= 4 ; n++) 

sprint f ( f ilen, "/users /LilT /lut2x~.n", n) ; 
if ( (fp zen= fopen(filen,"r")) == NULL) 
{ -

printf("Warning: /usr/LUT/~s does not exist \n",filen); 
exit(); 
} 
z = 0; 
while (fscanf(fp_zen,"'l.d",&inl) !=- EOF) 

I.tJT[n)[z) = (unsigned char) inl; 
z++; 

/*##~################## START VAN MENNO'S BEWERKING ##############~###*/ 

div_hor = ras_width I 4; 
mod hor =- ras width ' 4; 
div vert ras_height I 3; 
mod vert ras_height % 3; 

1~ Inlezen eerste scanregel en vullen van array c om foutmeldingen bij 
bewerken van eerste scanregel te voorkomen. */ 

fread((char *)a,sizeof(a[O)),ras_width,fp_in); 

for (hor= 0 ; hor< ras width ; hor+~) 
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c(hor) a( hor); 

I* Begin segm~ntatiegedeelte. Aan d~ hand van het grijswaardeverloop wordt 
voor matrix-printen of printen per pixel gekozen. *I 

for (vert = 0 ; vert < ras_height vert++) 
{ 

aa = vert \ 3; 
if(aa 1) 

{ 

el se 

fread((char 
p hoog = a 
p=midden 
p_laag = c 

*)c,sizeof(c(OJ),ras_width,fp_in); 

b· , 

if(aa == 2) 
{ 

r 
el se 

fread((char *)a,sizeof(a(O)),ras_width,fp_in); 
p_hoog = b 
p_midden c; 
p_laag = a 

fread((char *)b,sizeof(b(O]),ras_width,fp_in); 
p_hoog = c; 
p_midden = a; 
p_laag b; 

bb = vert ~. 4; 
p_scan_wr scan wr; 

I* ---------------------------------------------- *I 
1• Bewerken eerste paar pixels van een sean_lijn. *I 
I* *I 

for (ent = 0 ; ent < bb ; ent++) 
{ 

if ( abs(*(p midden + 1) - *(p midden - 1)) <= RUIS ) 
{ *(p_sean_w~++) LINKS(LUT(1J(*(p_midden++) * 9 1256)); 
el se 

if ( *(p midden+ 1) < *(p midden- l) ) 
{ *(p_se:in_wr++) RECHTS(LUT(l)(*(p_miduen++) * 9 I 2%)1;} 
el se 
{ *(p_sean_wr~+) 

p_hoog++; 
p_laag++; 

LINKS[LUT(l)(*(p_midden++) * 9 I 256)); } 

I* -------------------------------------------------- •I 
I* Bewerk~n midden_gedeelte van een sean~Jijn. •I 
I* *I 
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for ( hor = 1 ; hor < div hor hor~+ ) 
{ 

matrix grootte = 4; 
min = *p_midden; max *p_midden; 
for (ent = 0 ; ent < 8 ; ent++) 
{ 

if • (p laag + ent - 2) > ma x ma x -- • (p laag + ent - 2); 
-

if *(p_laag + ent - 2) < min min = *(p laag + ent - 2 l; 
if •(p_midden + ent - 2) > ma x ) ma x = *(p midden + ent - 2); 
if *(p_midden + ent - 2) < min ) min = *(p=midden + ent - 2); 
if *(p_hoog + ent - 2) > ma x ma x *(p _hoog + ent - 2); 
if *(p_hoog + ent - 2) < min ) min "(P hoog + ent - 2); -

if ma x - min >= delta grl matrix grootte 2. 
- -

, 
if ma x - min >= delta _gr2 matrix grootte 1; -

if ( matrix_grootte == 1 ) 
for (ent = 0 ; ent < 4 ent++) 
{ 

if ( abs(*(p midden+ 1) - *(p midden- 1)) <=RUIS ) 
{ *(p_scan_wr++) LINKS[LUT(1J[*(p_midden++) • 9 1256)); 
el se 

if ( *(p midden + 1) < *(p midden - 1) ) 
{ *(p_sc~n_wr++) RECHTS(LUT( l)[*(p_midden++) * 9 I 256)); } 
el se 

*(p_scan_wr++) LINKS[LUT( 1)[*(p_midden++) * 9 I 256)); } 

if matrix_grootte == 2 ) 

tot1 = LUT[2)(*p midden+ *(p_midden + 1) ); 
tot2 = LUT[2)[*(p midden + 2) + *(p midden+ 3) ); 
m1 = tot1 I 2; m2-= tot1 - ml; m3 =-tot2 I 2; m4 = tot2 - m3; 
*(p_scan_wr++) RECHTS[ml); 
*(p_scan_wr++) LINKS(m2); 
*(p_scan_wr++) RECHTS(m3); 
*(p_scan_wr++) LINKS[m4); 
p_midden += 4; 

if (matrix_grootte == 4) 
{ 

tot = *p_midden + *(p midden+ 1) + *(p_midden + 2) + *(p_midden + 3); 
tot = LUT[4)(tot); 
x = tot I 2; z = tot - x; 
if ( x >= 8 ) { m1 = 8; m2 
else { m1 = x; m2 
*(p_scan_wr++) RECHTS(ml]; 
*(p_scan_wr++) RECHTS[m2); 
*(p_scan_wr++) LINKS[m3]; 
*(p_scan_wr++) LINKS[m4); 
p_midden += 4; 

x - 8; m3 
0· , m3 

z - 8 
0· , 

m4 
m4 

8; 
z· , 

p_hoog += 4; p_laag += 4; 

I• ---------------------------------------------------- *I 
I* Bewerken laatste paar pixels uit scan-lijn *I 
I* *I 

for ( hor 0 hor < (mod_hor + 4 - bb) hor++ ) 
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if ( abs(*(p midden+ 1) - *(p midden- I)) <=RUIS ) 
{ *(p_scan_wr++) LINt:S(LUT(1J(*(p_middenH) * 9 1256]); 
el se 

if ( *(p midden+ 1) < *(p midden- l) ) 
{ *(p_scan_wr++) RECHTS[LUT[l)[*(p_midden++) * 9 I 256]]; } 
el se 

* (p_scan_wr·H) LINKS[LUT[1)[*(p_midden++) * 9 I 256] ]; } 

I* ---------------------------------------- *I 
I* Wegschrijven bewerkte scan-lijn *I 
I* *I 

fwrite((char *)scan wr,sizeof(scan_wr[O]),ras_width,fp_out); 

l*fi##fifi#####fi#######fi## EIND VAN MENNO'S BEWERKING #fi#fi####fi########H*I 

fclose(fp_in); 
fclose(fp_out); 
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Appendix n Fouriertransformatie algemeen 

De werking van fouriertransformatie wordt duidelijk gemaakt aan de hand 

van de fouriergetransformeerde van een discreet aantal punten op, om en om, afstand 

3 en 4 van elkaar: f(x) = f0 E { 6(x-7n) + 6(x-7n+3)}, met n een geheel getal. De 
n 

fouriergetransformeerde van deze functie is: 

1 00 . 1 00 . 
F(w) = 2 J f(x) e-IWX dx = 2 J f0 E {6(x-7n) + 6(x-7n+3)} e-Iwx dx = 

7r -oo 7r -oo n 

L e -iw7n = L 6( w+27rm/7) met m een geheel getal. Dus: 
n=-oc m=-oc 

Hieruit blijkt dat de fouriergetransformeerde bestaat uit discrete waarden op afstand 

Aw = 27r/7 van elkaar. De fouriergetransformeerde van een discreet sprectrum in de 

x-ruimte is dus een discreet spectrum in de C~rruimte. Is het discrete spectrum in de 

x-ruimte oneindig groot, dan zijn de pieken in de C~rruimte oneindig hoog. Is het 

spectrum in de x-ruimte eindig, dan hebben de pieken in de C~rruimte een eindige 

hoogte, maar ook een eindige breedte (geen delta-functie meer). Nu is te zien dat de 

hoogte van die pieken in de C~rruimte niet voor alle pieken gelijk is. Dit komt door de 

vormfactor (1+e-3i~. Door deze factor om te schrijven tot (e0i + e-3i~ wordt 

duidelijk dat deze optelling een vectoroptelling representeert. e0i is een vector met 

lengte 1 en fase 0, e-3iw is een vector met lengte 1 en fase -3w. De grootte van de 

vectorsom is gelijk aan de grootte van de vormfactor. De pieken in de C~rruimte liggen 
2 -6 . /7 

op w = ; m. De vormfactor wordt dan: (1 + e mm ). Voor elke m kan dan door 

middel van vectoroptelling de vormfactor berekend worden. Voor m=1 is dat in 

figuur I1.1 gedaan. In figuur Il.2a is f(x) uitgezet met f0=1. In figuur II.2b is de 

resulterende F( w) te zien. Aangezien ex=ex+2m is F( w) periodiek met periode 21r. 

Vandaar dat in figuur II.2b alleen w tussen 0 en 21r getekend is. 
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l+e-6ni/7 = resultante 

Fig.II.t Berekening 11ormjactor 

1 

i I, 
Intensiteit 

(a. u.) 
Ck (a.u.) 

0 .. '" . 
04i1114 

x(a.u.)----:;, 

Fig.l/.2 Discreet patroon op afstand 9 cq. 4 11an elkaar (links) met biibehorende 
2 

1 ck 1 (rechts) 

Geconcludeerd kan worden dat hoewel de onderlinge afstand 3 en 4 steeds 

voorkomen in f(x), op w = 2;.geheel en op w = 2~.geheel geen fourier pieken 
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voorkomen. Deze regelmaat heeft dus geen invloed op de plaats van de fourierpieken. 

Foutierpieken worden wel gevonden op w = 2;.geheel. Dit komt omdat f(x) 

periodiek is met periode 7. Algemeen geldt dat de periode in de x-ruimte IC de periode 

in de w-ruimte gelijk is aan 27r. De onderlinge afstand 3 en 4 in de x-ruimte is door 

middel van de vormfactor wel van invloed op de grootte van de fourierpieken. 

De fouriertransformatie wordt nu wat algemener bekeken. 

1 00 • 
F(w) = 27r J f(x) e-lwx dx 

-oo 

De resultante is dus een optelling van de vectoren f~~) e-iwx met amplitude f~~) en 

fase -wx. Alle vectoren die een onderling faseverschil hebben van 271" IC geheel getal 

versterken elkaar maximaal. Alle vectoren die een faseverschil hebben van 1r x een 

oneven geheel getal verzwakken elkaar maximaal. De wx combinatie is dus van groot 

belang. Wil je in w een sterke foutierpiek vinden, dan moeten de 

touriergetransformeerden van de functiewaarden onderling ( =f~~) e -iwx) elkaar 

versterken. 
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Appendix m Optische fouriertransformatie 

De fomiergetransformeerde van een functie f(x,y) is gelijk aan: 

tevens geldt dan: 

( ) 
00J 00J ( ) i(xwx+yw ) d d f x,y = F Wx,Wy e y Wx Wy· 

-oo-oo 

In deze appendix wordt aangetoond, dat het afbeelden van een transparant met een 

lens een fomierbeeld oplevert {met b=v=F). De situatieschets is getekend in figuur 

111.1. Het transparant wordt belicht met een vlakke, ongepolariseerde en 

F ( 1)=1 ( ) j • .,t+~(x,y) "d x,y, o x,y e 

Oi,tonce from ( x,y) lo relerMee plone perpendiculor to v 

o 1x+n;>v where o 1 =x' IR; a 2 =y'/R 

Outrut plone 

,. ;'·''·'·'' 

.. , 

Fig.Ill.l Situatie schets opti.tJche fouriertransformatie [TIP65) 

monochromatische lichtbundel Ei(t) = E0 eiwt . De overdrachtsfunctie van het 

transparant is gelijk aan f(x,y) = f0(x,y) ei<P(x,y). Vlak na het transparant is het E

veld dus gelijk aan Ed(x,y,t) = E0.f0(x,y) ei(wt+</J(x,y)). Doordat f(x,y) t 1 wordt 
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het licht aan het transparant verstrooid. Het verstrooide licht wordt met een lens 

afgebeeld op het brandvlak van de lens. De afstand tussen transparant en lens wordt 

gelijk genomen aan F (brandpuntsafstand). Het verstrooide licht in de richting v 

wordt afgebeeld in het punt x' ,y' in het brandvlak. De eenheidsvector in de richting 

van v is gelijk aan ( a 11a2,a3), met a1=x' /R; a2=y' /R en a3=F /R. Het vlak door de 

oorsprong van het transparant loodrecht op v wordt het referentievlak genoemd en 

wordt beschreven door de vergelijking a1x+a2y+a3z=O. De loodrechte (ten opzichte 

van het referentievlak) afstand tussen een punt (x,y) van het origineel en het 

referentievlak is d = a1x+a2y. Het faseverschil tussen het verstrooide licht in het 

referentievlak afkomstig van het punt (x,y) en het licht vlak na het transparant in 

het punt (x,y) is gelijk aan 27rd/ À. Dus het E-veld ter hoogte van het referentievlak 

afkomstig van verstrooiing aan punt (x,y) is gelijk aan: 

E = Eo fo(x,y) ei(wt+<f>(x,y)+27ra3(xx'+yy')/ )..F) 

De optische weglengte van het referentievlak naar het punt (x' ,y') in het brandvlak is 

gelijk aan L(x' ,y') en is onafhankelijk van x en y. Het E-veld in het brandvlak is dan: 

Es(x',y',t) = Eo eiwtJJ fo(x,y) ei(<f>(x,y)+27ras(xx'+yy')/)..F+27rL(x',y')/ )..)dxdy 
p 

waarbij p het oppervlak van het origineel is. 

W d fi ... -27rx' -27ry' d e e mieren nu Wx= -xy- en wy= )..F us: 

Es(Wx,Wy,t) = Eo eiwt f f f(x,y) ei(-as(xwx+Ywy)+27rL(x',y')/ )..)dxdy 
p 

N.B. w heeft niets te maken met Wx en Wy ! Er zijn nu een aantal benaderingen te 

maken: 

- L(x' ,y') is constant voor alle (x' ,y') ; Dit geldt alleen als de afstand tussen 

transparant en lens gelijk is aan F en als de hoek tussen de lichtbaan en de 

centrale as klein is. 

- a3(wx,wy) = 1 ; Ook dit geldt alleen als de hoek tussen de lichtbaan en de centrale 

as klein is. 



-All-

Met deze benadering wordt: 

Es(wx,Wy,t) = Eo ei(wt+27rL/À) JJ f(x,y) e-i(xwx+YWy)dxdy 
p 

De fouriergetransformeerde van een functie f(x,y) is 

Buiten oppervlak p geldt f(x,y)=O. Dus op een globale fasefactor na die noch van de 

plaats noch van de tijd afuangt, kan bij benadering worden gesteld dat het E-veld 

van het aan het origineel (transparant) verstrooide en aan de lens afgebogen licht in 

het brandvlak gelijk is aan 27r maal het E-veld van het invallende licht maal de 

fouriergetransformeerde van de overdrachtsfunctie f(x,y). Voor de intensiteit van het 

licht in het brandvlak geldt: 

2 00 00 '( ) 2 
I(wx,wy) = Eo { f f f(x,y) e-1 xwx+YWy dxdy} = 

-oo-oo 
00 00 '( ) 2 

=lo { f f f(x,y) e-1 xwx+YWy dxdy} 
-oo-oo 

Ofwel de intensiteit van het licht in vlak S gedeeld door de intensiteit van het op het 

origineel vallende licht is op een normering na gelijk aan het kwadraat van de 

fouriergetransformeerde van de overdrachtsfunctie. Dit noemen we de optische 

fouriergetransformeerde van de overdrachtsfunctie. 

We kunnen dus concluderen dat als we een origineel belichten met 

monochromatisch en coherent licht en met een lens afbeelden op het brandvlak van 

de lens en de afstand tussen origineel en lens is gelijk aan de brandpuntsafstand, dat 

we in het brandvlak een intensiteit vinden gelijk aan het kwadraat van de 

fouriergetransformeerde van de overdrachtsfunctie van het origineel maal de 

intensiteit van het opvallende licht (bij kleine hoeken). 
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Appendix IV Fourierintegraal +----+Fourierreeks+----+ DFT 

1 00 iwx F(w) = 27r _L g(x) e- dx 

Bij aanname dat de functie g(x) eindig is, kan g(x) door schaling en translatie tussen 

x=-7r en x=7r gepositioneerd worden. De fouriergetransformeerde wordt hierdoor ook 

geschaald (omgekeerd evenredig) en krijgt door de translatie een overall fase extra: 

F(w)nieuw = F(w.schalings factor) eiw 

2 
I F(w) I blijft onder deze operatie dus gelijk, met Wnieuw = Woud·schalings factor. Met 

deze functie g(x) ontstaan de volgende fourierintegralen: 

1 7r iwx 
F(w) = 27r J g(x) e- dx en 

-'Ir 

00 . 

g(x) = J F(w) e1wx dw 
--oo 

Breiden we deze functie periodiek uit met periode 27r, dan zal, genormeerd naar het 

aantal perioden, F(w) voor w = geheel niet veranderen. F(w) voor w 'f geheel zal 

echter nul worden door die periodieke uitbreiding. Hierdoor worden de 

fourierintegralen: 

00 
g(x) = E F(w) eiwx 

w=--oo 
en 

1 7r . 
F(w) = 27r J g(x) e-Iwx dx 

-'Ir 

voor w = geheel. 

Naast de fourierintegraal bestaat ook een fourierreeks. Bij de fourierreeks 

wordt er van uit gegaan dat de functie g(x') periodiek is met periode p. Door de 

transformatie x= x'.27r/p toe te passen hebben we een functie g(x) gecreëerd die 

periodiek is met 21r, waar we verder van uit zullen gaan. Functie g(x) kan men nu 

opgebouwd zien uit een groot aantal onafhankelijke functies die alle periodiek zijn 

met 27r: 
00 

g(x) = E ck eikx 
k =-co 
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ck = ~71" J g(x) e -ikx dx 
-71" 

x is dus nog continu terwijl k discreet is en geheel. Hieruit is de conclusie te trekken 

dat de fourierintegraal na periodieke voortzetting van g(x) over gaat in een 

fourierreeks, waarbij de fouriercoëfficiënten van de fourierreeks en van de 

fourierintegraal aan elkaar gelijk zijn zolang de index geheel is. Benaderen van een 

fourierintegraal door een fourierreeks geeft dus wel informatieverlies, maar de 

fouriercoëfficiënten die men berekent zijn wel juist. Een volgende benaderingsstap is 

de discrete fouriertransformatie (DFT) met als bijzonder geval de Fast 

FourierTransformatie (FFT). Bij de discrete fouriertransformatie verdelen we het 

interval ( -7r,7r) in 2N deelintervallen zodanig dat Xn=n7r/N met n=-N(l)N. We 

bemonsteren de functie g(x) op deze waarden Xn : Gn=G(xn)· De discrete 

fouriergetransformeerde ck definiëren we nu als: 

Ook blijkt te gelden: 

De fourierreeks 
00 

g(x) = E ck eikx en 
k = -oo 

gaat dus over in 

Ck = ~N t Gn e-ikxn. 
n = -N 

Cf? ikx 1-. ikx Gn = '- ck e n = L Ck e n 
k = -oo k = -N 

ck = ~71" J g(x) e-ikx dx 
-71" 

Gn = G(xn) = t Ck eikxn en Ck = ~N t Gn e -ikxn 
k = -N n = -N 

00 * 
De relatie tussen ck en ck is: ck = ck + E ( ck+2Nj + ck-2Nj) met * de complex 

j = 1 

toegevoegde. Dit laatste verband heet aliasing. Dus de fourierreeks is te benaderen 

door de discrete fourierreeks, maar met informatieverlies door aliasing. In het 

algemeen zullen ck waarden met k groot vrijwel nul zijn. Het informatieverlies door 

aliasing is dus te beperken door N zo groot te kiezen dat ck+2Nj voor elke jfO vrijwel 

nul is, waardoor geldt Ck ~ ck. 
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Benaderen we een eendimensionale fourierintegraal dus door een discrete 

fourierreeks {bijvoorbeeld omdat we een fouriertransformatie met de computer willen 

uitvoeren), dan verliezen we een deel van de informatie door periodieke voortzetting 

en een deel door aliasing. Het eerste probleem is door interpolatie op te heffen, het 

tweede door het kiezen van een groteN. 

FFT is een bijzonder geval van DFT, nameliJ'k een discrete 

fouriertransformatie waarbij 2N gelijk moet zijn aan am met m een geheel getal en a 

een klein geheel getal, waarbij meestal voor a twee genomen wordt. Door deze 

aanname kan met behulp van het algoritme vanCooleyen Tukey {1965) de DFT zeer 

snel worden berekend. 
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Appendix V Verificatie numerieke benadering 

Van een viertal tekstoriginelen is zowel de optisch foutiergetransformeerde 

als de berekende 'optisch' fouriergetransformeerde bepaald. De berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde is alleen voor de wy=O as bepaald. Dit is gedaan door het 

origineel te scannen en te drempelen. Bits die zwart zijn krijgen de waarde 1 en bits 

die wit zijn de waarde 0. Alle bits met gelijke x-component worden bij elkaar 

opgeteld. Hierdoor ontstaat een functie g(x) met g het aantal zwarte pixels met die 

bepaalde x-component (analoog aan hoofdstuk 5). Met behulp van discrete 

fouriertransformatie wordt van deze functie g(x) de foutiergetransformeerde bepaald 
2 

en dus ook de I foutiergetransformeerde I . Deze laatste is dus de berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde van het origineel voor Wy=O. Deze wordt vergeleken met de 

optisch foutiergetransformeerde om te controleren of de berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde een goede benadering is. 

In figuur V.1 is de optisch foutiergetransformeerde en de berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde te zien van een tekstorigineel van lettertype Times, met 

lettergrootte 12, regelafstand 2 en afstand tussen de letters 1. In de optisch 

fouriergetransformeerde zijn 5 pieken op de Wy=O as aan te geven (zie figuur). Pieken 

1,2,4 en 5 zijn ook bij de berekende versie te vinden. Piek nummer 3 echter niet! 

In figuur V.2 is de optisch foutiergetransformeerde en de berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde te zien van een tekstorigineel van lettertype Times, met 

lettergrootte 12, regelafstand 2 en afstand tussen de letters 6. In de optisch 

fouriergetransformeerde zijn 6 pieken op de wy=O as aan te geven (zie figuur). Alle 

pieken zijn ook bij de berekende versie te zien. 

In figuur V.3 is de optisch foutiergetransformeerde en de berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde te zien van een tekstorigineel van lettertype Times, met 

lettergrootte 12, regelafstand 2 en afstand tussen de letters -1. In de optisch 

fouriergetransformeerde zijn 3 pieken op de wy=O as aan te geven (zie figuur). Pieken 

1 en 3 zijn ook bij de berekende versie te vinden. Piek nummer 2 echter niet! 

In figuur V.4 is de optisch foutiergetransformeerde en de berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde te zien van een tekstorigineel van lettertype Courier, met 

lettergrootte 12, regelafstand 2 en afstand tussen de letters 0. In de optisch 

fouriergetransformeerde zijn 6 pieken op de Wy=O as aan te geven (zie figuur). Pieken 

1,2,4 en 5 zijn ook bij de berekende versie te vinden. Pieken 3 en 6 echter niet! Het 
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Fig. V.1 Optisch jouriergetransformeerde (boven) en berekende 'optisch' 
jouriergetransformeerde (onder) van een tekst origineel in lettertype 
times, met regelafstand 2, lettergrootte 12, en afstand tussen de letters 1 
(a. u.) 
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Fig. V.2 Optisch Jouriergetransformeerde (boven) en berekende 'optisch' 
Jouriergetransformeerde (onder) van een tekst origineel in lettertype 
times, met regelafstand 2, lettergrootte 12, en afstand tussen de letters 6 

(a. u.) 
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Intensiteit 

lN 
y 

3 
j ~ I 

il 2 l 
I \ I l l . i ,: ,\ 
~~~ .• i ' ' ·' ~.1. ,. ·1, 
i , A·rt:· .... , .... -J .• ;.··~~··-··•. ·'··· .!, •• ,. ·· .. · .. • .... .Jt'a'· .• 1 : 11 

_(_W_=Ü_) ~IJ x 
y 

Fig. V.3 Optisch Jouriergetransformeerde (boven) en berekende 'optisch' 
Jouriergetransformeerde (onder) van een tekst origineel in lettertype 
times, met regelafstand 2, lettergrootte 12, en afstand tussen de letters -1 

(a. u.) 
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Fig. V.4 Optisch Jouriergetransformeerde (boven) en berekende 'optisch' 
Jouriergetransformeerde (onder) van een tekst origineel in lettertype 
courier, met regelafstand 2, lettergrootte 12, en afstand tussen de letters 0 

(a. u.) 
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niet zien van piek nummer 6 komt door het niet recht scannen van het origineel, 

waardoor niet de fouriergetransformeerde van Wy=O bepaald wordt maar van een lijn 

die deze as snijdt in de oorsprong en er een kleine hoek mee maakt. 

Over het algemeen is te concluderen dat de berekende 'optisch' 

fouriergetransformeerde een goede benadering is (voor wy=O) voor de optisch 

fouriergetransformeerde. De drie niet verklaarde pieken in de figuren V.l, V.3 en V.4 

blijken op dezelfde plaats te liggen en zijn dus niet van het origineel afhankelijk. Deze 

pieken zijn waarschijnlijk afkomstig van de microfilm waarop het origineel is 

aangebracht. 


