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In deze bijlage staan achtereenvolgens de volgende figuren 
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Fig. bijl.1.2 

Fig.bijl.3.1 
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Fig.bijl.4.7 

Fig. bijl.4.8 

Fig.bijl.4.9 

Fig. bijl.4.10 

Fig.bijl.4.11 

Fig. bijl. 7.1 

Fig. bijl. 7.2 

Fig. bijl. 7.3 

Analoge kopie figuur Skoda 

Analoge kopie figuur boom 

Skoda gedrempeld met grens 127 

Boom gedrempeld met grens 127 

Tekst gedrempeld met grens 127 

Skoda geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14) 

Boom geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14) 

Tekst geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14) 

Grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie per pixel (links), 

met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (midden) en met 

dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (rechts). Gelijkmatige 

verdeling van de grijswaarden over de pulslengten. 

Skoda geprint met dotlengtemodulatie per pixel 

Boom geprint met dotlengtemodulatie per pixel 

Tekst geprint met dotlengtemodulatie per pixel 

Grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie met lookuptabel. 

Links per pixel, midden in 1x2 matrix en rechts in 1x4 matrix. 

Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix 

Boom geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix 

Tekst geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix 

Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix 

Boom geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix 

Tekst geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix 

Skoda geprint volgens eerste segmentatie-methode 

Boom geprint volgens eerste segmentatie-methode 

Schaduw printen tekst. Zwart wordt per pixel geprint, wit in een 

matrix. Boven volgens laatste criterium (3x8 matrix) onder volgens 

criterium met 3x6 matrix. 



Fig. bijl. 7.4 

Fig. bijl. 7.5 

Fig. bijl. 7.6 

Fig. bijl. 7. 7 

Fig. bijl. 7.8 

Fig.bijL 7.9 

Fig. bijl. 7.10 

Fig. bijl. 7.11 

Fig.bijl.7.12 

Fig. bijl. 7.13 

Fig. bijl. 7.14 

Fig. bijl. 7.15 

Fig. bijl. 7.16 

Fig. bijl. 7.17 

Fig. bijl. 7.18 

Schaduw printen tekst. Zwart wordt per pixel of in een 1x2 matrix 

geprint, wit in een 1x4 matrix. Boven volgens laatste criterium (3x8 

matrix) onder volgens criterium met 3x6 matrix. 

Tekst geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie volgens het 

laatste criterium (3x8 matrix, boven) en volgens het criterium met 

3x6 matrix (onder). 

Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grensgrijswaarden 100 en 200. 

Schaduwbeeld 100 van Skoda 

Schaduwbeeld 200 van Skoda 

Boom geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grensgrijswaarden 100 en 200. 

Schaduwbeeld 100 van Boom 

Schaduwbeeld 200 van Boom 

Tekst geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grensgrijswaarden 100 en 200. 

Schaduwbeeld 100 van Tekst 

Schaduwbeeld 200 van Tekst 

Deel figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie per pixel (links 

boven), dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (rechts boven), 

dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (links onder) en 

gesegmenteerd met grenzen 100 en 200 (rechts onder). 

Deel figuur Boom geprint met dotlengtemodulatie per pixel (links 

boven), dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (rechts boven), 

dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (links onder) en 

gesegmenteerd met grenzen 100 en 200 (rechts onder). 

Deel figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie 

(met normalize functie). Boven met grenzen 60 en 150, onder met 

grenzen 100 en 200. 

Deel figuur Boom geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie. 

Boven met grenzen 60 en 150, onder met grenzen 100 en 200. 



Fig. bijl. 7.19 

Fig. bijl. 7. 20 

Fig.bijl.7.21 

Fig. bijl. 7. 22 

Fig. bijl. 7. 23 

Fig. bijl. 7. 24 

Fig. bijl. 7. 25 

Fig. bijl. 7. 26 

Fig.bijl.7.27 

Fig. bijl. 7.28 

Fig. bijl. 7. 29 

Fig. bijl. 7. 30 

Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix 

met scan lut. 

Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grenzen 100 en 200 en met gebruik making van scan_lut. 

Figuur Tekst geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grenzen 100 en 200 en met gebruikmaking van scan_lut. 

Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grenzen 100 en 200 en met grijswaarden gelijkmatig over de 

pulslengten verdeeld. 

Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) geprint met 

dotlengtemodulatie per pixel. Met scan_lut. 

Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) geprint met 

dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix. Met scan_lut. 

Rasters met verschillende frequenties (in linesfinch) geprint met 

dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. Met scan_lut. 

Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) geprint met 

dotlengtemodulatie na segmentatie met grenzen 100 en 200. Met 

scan lut. 

Gemend origineel geprint met dotlengtemodulatie per pixel met 

scan lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje, 

linksboven grof raster en linksonder een fijn raster. 

Gemend origineel geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix 

met scan_lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje, 

linksboven grof raster en linksonder een fijn raster. 

Gemend origineel geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix 

met scan_lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje, 

linksboven grof raster en linksonder een fijn raster. 

Gemengd origineel geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie 

met grenzen 100 en 200, met scan_lut. Het origineel bestaat uit: 

Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje, linksboven grof 

raster en linksonder een fijn raster. 



Figuur bt l . l . l Analoge kopie figu ur Skoda 



Figuur bijl . l . 2 Analoge kopie figuur boom 
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gedrempeld 

Fig.bijl.3.2 Boom gedrempeld met grens 127 



ged rempeld 

Er zouden echter veel kopieën ' souree = 0; 
hebben daarom een goed vcrvar if ( argc ! = 5 
gegeven mamer. Het beeld rs or { 
t u ~ ·p het uitci ndel 

& argc != 

mt 8 ~e tussenorigin 
ser oce . wens worden 
eer :t met kracht igd 2 > 
wa ng is en hoe wi 

printf("Usage: 

-s<source_plaatje>\n 

exit(-1); 
we oei zijn er de [ } 
kend en ten de le minder bekend 

strcpy ( imagedirO, "/bit: 
~ee l estehart 2 strcpy( imagedir1, "/n/f 
Diazo is een lichtd rukprocede , 
term die bet rekking heeft op er spr intf (naam_ in, argv [ 1] 
kleur voortbrengen . Hoe komt spr intf (naam out, argv [ 2 
licht blootstellen, va llen deze di sscanf ( arqv r Jl, "-q1%1d" 
pi e r, VQQ [ Zlen het y~ n F"P n ) ~ ::Hl r1 1::17() 7(''Uit P n rn~::.r 1n n l ~~ t ~;: \/ ~ n h Pt \IP I r P rh 

papier op, namel ij I """' h ., Q 1 ~scohbHiJK'l:::~öPQkt'TUvwxvz AKotfGH!JK l MJ<OI"QasTW.,xn 1, ,,. ,., .. 

gebeurt. Uit het scl 
ontstaat een posit iE 
wij de tekening vo< Q 

2 bv. een vel Océ Dia ~~f§rf•tmp.tll'WoPQ~xvz ..ecoucui]KI..W;;oi'QIUruvwxvz !! lW~-

Er zouden echter ' Q 3 hebben daarom ee ~~BtWt:UJJ(llNàPQ~wxvz AacoEf GHIJ'IU..MNOf'QKSruvwxn m~'61H 
gegeven manier. 1-: 

tU! 8 •P abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJK 
mt ~e Q 4 LMNOPQRSTUVWXYZ Ll234567890 
ser oce ., 
eer :t abcdefghijklmnopqrstuvwxyz& 
wa n; Q 5 ABCDEFGHI]KLMNOPQRSTUV 
we o WXYZ Ll234567890 
kend en ten dele m 

Tekst gedr empeld met grens 127 



geditheFd 

Fig.bijl.3.4 Skoda geditherd met standaaFd 6750 ditheF matFix (14x14) 



geditherd 

Fig.bijl.3.5 Boom geditherd met standaard 6750 dither matrix .(14x14) 



geditherd 

Fig.bijl.3.6 Tekst geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14) 



Fig.bijl . 4.1 

1x1 1x2 1x4 

g = 0 

g = 255 

Grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie per pixel 

(links), met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (midden) 

en met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (rechts). 

Gelijkmatige verdeling van de grijswaarden over de 

pulslengten. 



1x1 

Fig.bijl.4.2 Skoda geprint met dotlengtemodulatie per pixel 
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souree = 0; 
if(argc != 5 & argc ! = 

{ 

d2> 
printf("Usage: 

-s<source_plaatje> \ n 
exit ( -1 ) ; 

,,; lil I Li I I IIIÎI I I 
} 

1111 't'~-.'~~~:~•r.: 11 "t.- 1_li~x ,, strcpy( imagedirO, "/bit 
111 ~~-- c.~;.~f!~d~l ' strcpy(imagedir1, "/n/f 
I )j;l/t) t:. ('('JI IJ, lil di IJl, I H-, 11 t•c! 
te tilt d" lnll<l,l."li' I"' il l>tl ., spr intf (naam-in, argv[ 1] 
l.l<<tl ""'"'1'"."''''" 11." '"'I" sprintf(naam out,argv[2 
I•: 111 1'1""''.''.11,·" · .•11· ",1, ,. <~, sscanf ( arqvf 31, "-q1%ld" 
j lll'l 1 \'( ll )) / 1('[1 lit'l \ • • • ' 11 I ''' 1 Ir·: /1 I·, 11 \I 1 . , 1 11 1 '1 '11- 11 1 1 , j., 'lil. \ t' L '' l >o•i ,-,, 1 ,-,.,.J' 

papil I tlll. II;JJ\1\'IJ!i 

/'t'l H ttll I/ i 1 I ll I "I 
t lil[ SI d:ll l'l'IJ J J1 l' !lil 

\\'Ij de td.VII/11.1' \1.1\ 

i>1 l'l'JII'(')Iki·IJJ< 

Er zouden echter 1 
hebben daarom ee a 3 ~.~~g"(~t~mi)Î(~~öPQkS"nJVWXYZ AIKDEfGIIIJXUISOPQitSTU\'WXY2 lll~167f9 
gegeven manier. JC 

mtue~8 ·~Pe 04 b d f h a c e g ·~klmnopqrs tuvwxyz ABCDEFGHIJK 
LMNOPt..!RSTUVWXYZ !1234567890 

seJ oce ., 
ee1 :t abcdefghijklm~<?l?qrstuvwxyz& 
wa n; Q 5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UV 
we o WXYZ [1234567890 
kend en 1 en dele m 

Fig.bijl.4.4 Tekst geprint met dotlengtemodulatie per pixel 



Fig.bijl.4.5 

1x1 1x2 1x4 

g - 0 

9 - 255 

Grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie met 

lookuptabel. Links per pixel~ midden in 1x2 matrix en 

rechts in 1x4 matrix. 



Fig .. bijl.4.6 Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix 
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Fig.bij1 .. 4.7 Boom gepr int met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix 



Er zouden echter veel kopicén ' souree = 0; 
hebben daarom een goed vcrvar if ( argc ! = 5 
gegeven manier. Het beeld i'> or { 
!U' p het uiteinde! 

& argc != 

!Til 8 'e tussencrigin 
ser oce wens worden d2 > 
eer :t met krachlig 
wa ng is en hoe wi 
we oei zijn er de [ } 

printf("Usage: 
-s<source_plaatje>\n 

exit(-1 ) ; 

kenden ren Jek minder bekend 
strcpy(imagedirO, "/bit 

~ee Tastehart 2 strcpy( imagedir1, "!n!t 
Diazo is een lichtdrukproccdé, 
term die betrekking heeft op e< spr intf (naam _in, argv [ 1] 
kleur voortbrengen. Hoe komt spr intf (naam out, argv [ 2 
licht blootstellen, vallen deze di sscanf ( arqvf Jl, "-q1%ld" 
plef, VQQfZlefl het y:::tn PPTl ~~::.0 îh:::.7rt 'U'llltPn m~~r l tlnl~~tC \t~n hPt \/P I rPrh 

papier op, narnelijl "''" , ., a 1 Ï.scotF'SHU~r:möPQk1'ruvll'Xv-..! AKDt_K.I<tJIWI~llJVYITZ ,,,,.,., .. 

gebeurt. Uit het scl 
ontstaat een positi( 
wij de tekening vo( Q 

2 bv. een vel Océ Dia ~b~~·e~üi'l~':.Iö'PQ~vz AKDl1GHIJX.L,W:-~xn ,,.,.,.,_ 

Er zouden echter 1 Q 3 hebben daarom ee ~ffif~iJrntNO~n.rvwxvz A!KDEFGHI]Kl.MNOPQRSTU\'WX'YZ , , l~lo67 .. 
gegeven manier. Ie 

lW 8 •P abcdefgh!jklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGH IJK 
ITif ~e Q 4 LMNOPQRSTUVW XYZ .!1234567890 

seJ oce ., 
eet :t abcdefghijk~~pqrstuvwxyz& 
wa n: Q 5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
we o WXYZ [1 2 34567890 
kenden ten dele m 

FiÇt.bij1. 4.8 Tekst gep ri nt met dotlengtemodulat ie in een 1x2 mat r ix 
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Ro~ie 

Fig .bij1.4.9 Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een lx4 matrix 



1>:4 

Fig.bijl.4.10 Boom geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix 
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Er zouden echter veel kopieën ' souree = 0; 
hebben daarom een goed verva1 if ( argc ! = 5 
gegeven mamer. Het beeld 1s or { 
tu~ p het uiteinde! 

& argc != 

m< 8 ~e tussenorigin 
Se! oce . wens worden 
ee1 :t met krachtigd 2> 
wa ng is en hoe wi 
we oei zijn er de [ } 
kenden ten dele minder bekend 

printf ( "Usage: 

-s<source_plaatje>\n 

exit(-1 ) ; 

T h l'l strcpy ( imagedirO, 
~: I 9StC art ~ strcpy( imagedir1, 

"/bit 
"/n/f 

Diazo is een lichtdrukprocèdè, 
term die betrekking heeft op e• sprintf (naam_ in, argv( 1] 
kleur voortbrengen. Hoe komt sprintf (naam out, argv( 2 
licht bloots_tellen, vallen deze di sscanf ( arqvf 31, "-q1%ld" 
plef, VQQfZJefl het v~n PPn b~O t"h~707()11fPn f'\'Hll~r IOl"\l!t!t t <: V!tn hPt \fPI f'PI"h 

papierop,namelijl a 1 ~tt~m·•~ gebeurt. Uit het scl 
ontstaat een positie 
wij de tekening VO< a 

2 bv.eenvelOcéDia ~~~"'··-

Er zouden echter ' a 3 hebben daarom ee 
gegeven manier. f 
tu! •P 

mt 8 !e a4 :: oce ;: 
wa n: a5 
we o 
kend en ten dele m 

abcdefgh!jl<lmnopqrstuvwxyz .ABCDEFGHI]K 
LMNOPQRSllJVWXYZ [1234~67890 

abcdefghij~~pg~~vwxyz& 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZ .[1234567890 

Fig.b ij l.l~.1 1 Te kst gepr int met dot l eng temod ulati e i n een 1x4 matri x 
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slinger 

Fig .. bijL7.1 Skoda geprin t volgens eerste segmentatie-methode 
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sl in ger 

Fig. bi jl./.2 Boom geprin t vol gen s eerste seg mentatie-methode 



Fig .bi ..il.7. 3 

zwart = 1:-: 1 

wit = 1x2 of 1x4 

uc.ro:r.t:c • ' U ü 
' :i .:i: ( ta.T.g'C ! ' ' !j & i!Y.'~Jt: 1' ' 6) 

{ 
p:r.:w.·u: ( •um1qc:: '" < $: :U{"..n~ j.n> 

~> · -n<mJW:"cc_ pJ.ru~ot: je? \n • 6 u:r.gv [ 0]) ; · 
I ("'..:ll:i't ( .. J ) ; 

} 
u i ;.:n:py( jJIIilq(.."<l:ixO, • /b):i~Aps•); 

1 
~rt::r.cpy( :ilfW.q(~l:tr.:'l . ., •fn/hf:t.· ·:t:p/~n·); 
HJ?)7.':i.ni;J:( Xlk'!illïl: _in, a:r.gvp.] ) ; 
UJ.J:r.:i.nU: (X4'1.~ ~ut.,~[ 1.]) ü 
m ;(; tm.:f l <A:r.QV'r :i 1. •. qJ.!fd.d•. &dcH;a cv:-l. 1:: 

;~t>lH 't ~~-: ' ' (I;; 
:U { i•n~·~ ~ ' ~~ :ii ;,_,:•!•~ ~ , · G) 

l 
l~· ., _·_~)J.ij:: ( "''fi~ ;~~·jÇ !~ ~~~ ~~ -.:::ï:JJC:~).-.i.~ !IJ:ft' ~ .i)_f> 

d:~ -~:..:noru:•~': :t.•.L~;·L Ï '-'>\H"' u' '-"' '•î'if'PI]) ;; 

... 

. ! 

i~'fd .'i: ( 0 ·l ) ;; 

:.:i ... H~}!.\' ( :ÏloiAi'-~l''iti.:•:IJ, "" /h·Ö:i.)>J;1:p~:"" ) ;; 

: ,; ·:" ·; 'J.')i ( ·i)Jolit<Jt " t ö.:,: J u ""h .. </ ï · ; ~.l. ·:• :r•/ :i -"'t"-'1' ~~~ '" ) ;; :::; :.:6 
: :p.<'Ï.:o.oo.:i '(ftJ.il.iHIJ _.Î).I 0 [1,k'')~'( :t:j) v 
~ ;~ n:I(·:ÏJ t ~ .:1: ( _llj J t i :V~ ~, - -~ i '/I ~',l.)i.'~l[V~ ;.~ :' ) u· 
:. ;$ H ~ i :l]}.:i_' ( ; ~ ....... fi·l l. :-; l " IIU . ·t ~ .,_ ~:. J /~ uv n ;~!-~c··d ·; ·.+ ;1. rrv~ l) ;,' 

Schaduw pr in ten tekst. Zw art wordt per pixel g epr int~ wi t 

in een matrix. Boven volg ens laat ste cr i t er ium (5x8 

ma trix ) onder vol gens cr iteri um met 5x6 matri x. 



Fig.bijl.7.4 

zwart = 1x1 of 1x2 

wit = 1>:4 

1 souree = 0; 
if(argc I= 5 1i argc I= 6) 

I { 
printf(•Usage: b <fllaaa.e in> 

~> -s<sourceylaatje>\n•,argv[O]); 3:·:8 
mdt( - 1); 

} 
strcpy( i.JiagedirO, • /bit:.aps•); 

1 strcpy( iJiaqedi.rl, •/n/fs1- rp/Daqe&•); 
' aprintf ( naaa _ in, argv[ 1] ) ; 
sprintf(n.aaa out,argv[2]); 

I Sscanf(arqv[ll.•-ql,ld•.lidelta qrl): 
souree = 0; 
if (argc 1= 5 & argc ! = 6) 
{ 

printf ( •usagez %s <filena.e in> 
d2> =s <source_plaatje>\ n•,argv(O]); 

ezit ( - 1 ) ; 
} 
strcpy ( iaagedixO, • / bitma.ps • ) ; 
strcpy( iaagedirl, • / n / fsl=rp/ i.Ju.qes• ); 3:-:6 
sprintf(naam_ in,arqv[l]) ; 
sprintf (naaa_out,argv( 2] ) ; 
sscanf t arqvr3 1. •-ql%ld•.&del ta orl ) g 

Schadt~pt- int en tekst. Zwart wordt per p ü:el o·f in een b:2 

mat r ix geprint ~ wit in een 1x4 matrix. Boven volgens 

laatste er i ter ium C)>:8 matr· ü:) onder volgens er· i ter'· ium m~t 

/'6 matr i>:. 

I, 



Fiq.bijl.7.5 

gesegmenteerd 

souree = 0; 
if(arge != 5 & arge != 6) 
{ 

printf("Usage: %s <filename in> 
d2> -s<souree_plaatje>\n",argv[O]); 

exit(-1); 
} 
strepy(imagedirO, "/bitmaps"); 
strepy(imagedir1, "/n/fs1-rp/images"); 
sprintf(naam_in,argv[1]); 
sprintf(naam_out,argv[2]); 
sseanf(arqvf31,"-q1%ld",&delta qr1); 

souree = 0; 
if(arge != 5 & arge != 6) 
{ 

printf("Usage: %s <filename in> 
d2> -s<souree_plaatje>\n",argv[O]); 

exit(-1); 
} 
strepy(imagedirO, "/bitmaps"); 
strepy(imagedir1, "/n/fs1-rp/images"); 

3>~8 

sprintf ( naam_in, argv[ 1]); :)>:6 
sprintf(naam_out,argv[2]); 
sseanf(arqvf3l,"-q1%ld",&delta qr1); 

Tekst geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie 

volgens het laatste criterium (3x8 matrix. boven) en 

volgens het criterium met 3x6 matrix (onder). 



Fig .. bijl./.6 

-- - --------- - - - - - - ------------

gesegmentee!"d 

Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grensgrijswaarden 100 en 200. 
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Fig.bijl.7.9 

gesegmenteerd 

Boom geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met 

grensgrijswaarden 100 en 200. 



"''c had uwb ee 1 d s 100 

Fig. bijl.?. i.O Schad uwbeeld 100 van Boom 
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gesegmenteerd 

Er zouden echter veel kopieën ' souree = 0; 
hebben daarom een goed vervaJ if ( argc ! = 5 
gegeven manier. Het beeld is 01 { 

tw p het uiteinde! 

& argc != 

nH 8 'C tussenorigin 
Se! oce wens worden d 2 > 
ee1 !I met krachtig 
wa ng is en hoe wi 
we oei zijn er de [ } 

printf("Usage: 
-s<source_plaatje>\n 

exit(-1); 

kenden ten dele minder hekend 

T h 11 strcpy ( imagedirO, 
~: estc art ~ strcpy( imagedir1, 

"/bit 
"/n/f 

Diazo is een lichtdrukprocèdè, 
term die betrekking heeft op e• spr intf (naam_ in' argv [ 1] 
kleur voortbrengen. Hoe komt spr intf (naam_ out, argv [ 2 
licht blootstellen, vallen deze di sscanf 1 arqv r 3 1 , "-q 1 %ld" 
ptef, VQQfZten het V~n PPn ~~::lO rh::.7f'\?("HlfPn n"l~~r lf1nl~-:ltC l!".ln hPt \/P I rPrh 

papierop,namelijl ""''"" a 1 ÀBCDIF~HiJ'Krn'~öyrQkS'luvW X YZ All"llff(", IJijl(lNNUI'QUTVVWXTZ (lli4>Un 

gebeurt. Uit het scl 
ontstaat een positit 
wij de tekening voc Q 

2 bv. een vel Océ Dia ~b.ftJI~~~iJ~m~01QlS"'TUvwxvz Alln>EHOIUJKI.M;-OI'QflsTU ..... xY1. ~~~"'"''-
............ .... ........... ..,.r">t• .... 1 .... .. . : . 

Er zo uden echter\ Q 3 ~É~~'Il'~~J'~:l&'PQ1i'truvwxvz ""'""GfU}K~NO"'""''~·m "''""" 
hebben daarom ee 
gegeven ma nier. r 
tm 8 'P abcdefgh!.jklm nopqrstuvwxyz ABCDEFGHI]K 
me ~e Q 4 LMNOP1.,1RSTUVWXYZ .!1 234567890 

se, oce ., 
ee1 :t abcdefghijklmnopqrstuvwxyz& 
wa n: Q 5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
we o WXYZ .[1234567890 
kend en ten de le m 

Fig.bijL7.12 Tekst geprint met dotlenqtemodulatie na segmentatie met 

grensgrijswaarden 100 en 200. 



schaduwbeeld S_100 

& l.IOIIdm a:11t1:c w:d bJpia!q, souree = 0; 
hdJbm dunD t:m gcw:d 'Vaftl if ( a.rgc I= 5 1i argc 1 = 
~ a.uicr.lfd bcdd is OI { 

tm - op lid uib:iDdd -s!l:tu.. .... printt(•usaqe:~ 
: 0 C 8 ~==d2> - s<source_p1aatje>\ 
". 118ismboew:i exit( - 1); 
tn: od zijn Cl' de.[ } 
llmd m tm dele: minder ldc:Dd • ....-.; ...n /b. 
flll: I - -, :-i> :..--J 1;:-., ~ 1 ~ strcpy ( 1Jia~ V I • J.: 

;;.].©®~~~~ strcpy( illaqedirl, •/n/ 
tam. 6: :Xcti:Wg beeft op a sprintf ( naaa _ in, argv( 1) 
ldl:ur tOCIIthiWjpiii. noc tomt : sprintf ( naaa out, argv[ 2 

=:.==..~dim!!~~.Lll~-sJ..!.1d· 
• uamr.lijl 

~CJP,Uitbdlld Q1 ---·-----· 
GilblUt-positie 
wij * b:b::aiD8 'fO( 
bw.a:udOá:Dil Q2 4 . ______ ._-:.. 

=--~~ Q3 L 5 A ==------.,._......-r.ll =s= Q4 ~,i,t" ... ~ :o o:as~~ 
- 0 1VXYZ - .-..Lû3b678;0 
bad m tal dde m 

Fiq.bijl.7.13 Schaduwbeeld 100 van Tekst 



schaduwbeel d S 200 

UlnA:V:'C!~! ' ' () Ü 

:i.f{ &:~JC ! ' !i & i!:i:"CJ(~ ! ' ' 
{ 

p:ci.rrt:i' ( •mm.q<~ ~ 

d:J.> · ·n<mmi:"c~~. pTru.,:i.:j{?\ 
C!:ll::i.t: ( · ·l ) ; 

} 
trt:i:"cy~y ( :iJ~ID.qncl:LV:'O 6 • / bi'i · 
trL:i:"c~:PY ( :i.JJW.qc!(l:i:i:"l... • / n / t 
up:g::i.n'i:f ( na•m~: Jn6 a~[ l] 
up:i:':i.ui::ï: ( :o...,.~ ~u:î: .. mr:~JV[;). 
nm!(}.nf c av:-qvl' :1 1 g ... -ctl%ld• 

a 1 =::=:!:a:~=iîCl•-·= .... ----

\ 
Fi g. bijl.7 .14 Schaduw beel d 200 van Tekst 

I 
// 



Ld 1>:2 

1>:4 gesegmenteerd 

Fig.bijl.7.15 Deel figu ur Skoda geprint met dotleng temodulatie per pixel 

<li nks boven)~ dotlengtemodulatie in een 1x2 ma trix 

(rec ht s boven>. dotlengtemodu latie in een 1x4 matrix 

links on der) en gesegmenteerd met gr en zen 100 en 200 

(rec:hts onder). 



lxl 

1x4 gesegmenteerd 

Fig.bijl.7.16 Deel figuur Boom geprint met dotlengtemodulatie per pixel 

(links boven)~ dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix 

(rechts boven)~ dotlenatemodulatie in een 1x4 matrix 

(links onder) en gesegmenteerd met grenzen 100 en 200 

(rechts onder). 



------- · - -------------------------------------

gesegmenteerd (met normalize functie) 

Fig.bijl.7.17 Deel figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na 

segmentatie (met normalize functie). Boven met grenzen 60 

en 150, onder met grenzen 100 en 200. 



gesegmenteerd 

Fig.bijl.7.18 Deel figuur Boom geprint met dotlengtemod ulatie na 

segmentatie. Boven met grenzen 60 en 150, onder met 

grenzen 100 en 200. 

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



Fig.bijl.7.19 

~:-~ me! scan lut 

Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een lx4 matrix 
met scan lut. 



gesegmentee~d met scan_lut 

Fig.bijl./.20 Figuur Skoda gep~int met dotlengtemodulatie na segmentatie 

met g~enzen 100 en 200 en met geb~uik making van scan_lut. 



gesegmenteerd met scan _ lu t 

Er zouden echter veel kopieen ' souree = 0; 
hebben daarom ~en goed.'.''' :u i f ( ar ge ! = 5 
gegt.•,·cn tnarner He: ht~t~l(l 1'· !IJ { 

& argc != 

I lP -----........ n ht:t u !I ~.:i n<..k 1 

nh € ~ 'C IU>.>enuri2 n 
SCI oce \\CilS \\Uft!en d 2> 
t:CJ :t !li~·t kra'-~htl_~ 

\Vi.l nL i' en hvc ,._ 
we _/ .. ~i 1iin <'IJ..: l } 

printf("Usage: 
-s<source_9laatje>\n 

exit(-1); 

kend t·n tçtt dele lllll1.kJ }1(.'\.._._~J:u 
strcpy(imagedirO, "/bit 

ttnt.Pe Tastehart IJ , ~ strcpy( imagedirl, "/n/f 
Diat.u ~~ ('~...·n ltL·In ... lru""r'rP ... cUt·. • • 

1 term die twtrcU.;n" h·,·d; ,,r c• spr~ntf (naam_ ~n, argv [ l 
kleur ,o,,rthreilgen Huc h .. m: sprintf (naam out, argv[ 2 
licht blocJ".tdkiJ. \~tlicn dele d; sscanf ( arqv r 31 ' "-ql%ld" 
p ter, \.'O(Jfllen het \''n~ 1'•'11 I l'1U -11'1 ,, /1'1'11• n rnr;:.r !T'In! • Lll~- \ r..-n h·- f \ .~ J r·•--·h 

papter op. narne!i i' a 1 ~'W:l~it~'ü~l::.':lö'PQktruvwxvz ·~~~,,.~.,.,..~" '"""'" 
gebeurt. L i t hc•t ''i 
Wil Je f('k;.·ning \ tY a 

2 bv. een 'el 0-:é Di. 

Er zouden echter ' a 3 ~~'ltliu~~;.ö"i~ruvwxvz '""""'""""'"""''s"'"'"'vz "'~~"' hebben daarom ee 
gegeven manier. l' 

tm 8 'P abcdefgh!jklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJK 
m~ ~e a 4 LMNOP(..!RSTUVWXYZ !1234567890 

ser oce ., 
eet !t abcdefghijklmnopqrstuvwxyz& 
wa n: a 5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
we o WXYZ :0234567890 
kend en ten dele m 

Fig .. bi..il..7.21 Figuur Tekst geprint me t dotlengtemodulatie na segmentatie 

met orenzen 100 en 200 en met gebruik making van scan lut . 



- --------------------------

gesegmenteerd zonder lookuptabel 

Fig.bijl.7.22 Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie 

met grenzen 100 en 200 en met grijswaarden gelijkmatig 

over de pulslengten verdeeld. 



lxl met scan _lut 
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Fig.bijl.7.23 Rasters met versc hillende frequenties (in lines/inch) 

geprint met dotlengtemodulatie per pixel. Met scan_lut. 



lx2 met scan l ut 
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Fig.bijl.7.24 Rasters met verschillende freq uent ies (in lines/inch) 

qeprint met dot l engtemodul atie in een lx2 matr ix. Met 

scan lut. 



1x4 met scan lut 
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Fig .bijl.7.25 Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) 

geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. Met 

sc<:tn_) ut. 



qesegmenteerd met scan_lut 
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Fig.bijl.7.26 Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) 

geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met grenzen 

100 en 200. Met scan_ lut. 



lxl met scan lut 

~~~I:Nf'Um'~ÖPQ~vwxyz ~IICDIIPGHUKut~ un"'"'" , 

:ttttw...-....- ~FF'lf~uiliNÏ1Q~~~~ · ~~~~~~~~~~ :,'1:~: 
ob<dof&hJiki•)!!. I'<" N_,,... j' 
ABCDEFGHI}JU.MNOPQRS11JVWXVZ ~BCDEFGHI]KLWNOf'QRSn.JVWXYZ lll)4~7l : 

4 abcdefgh!jklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGH!]K I; 
LMNOP(.lRSTUVWXYZ ! 1234567890 

5 
abcdefghijklm~~pqrstuvwxyz& 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV. 
WXYZ fl234567890 

- ---·---1 

Fig.bijl.7.27 Gemengd orig i neel geprint met dotlengtemodulatie per pixel 

met scan lut. Rechtsonder tekst~ rechtsboven 

gr ijswaardeplaatje, linksboven grof raster en linksonder 

een ·fij n raster. 



Fig.bijJ. .. /.28 

1;-:2 met se an ... 1 ut 

(4p) 

~ · 
(5p) Hambo<g 

••••· t 

; ~-·-·::+~- (6p) Hamburg 
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• f CH 2.00 mm (Sp ) Hom burg . 
:: 'Ii :-:-Tl.;:--r~--~;----; -·: '::.: '"].' -:;~ •-::1: . ; 
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~ecrit~lfiü'J1dl10';;Qkfn·vwxyz ,W. I>lk'fl'.:"u"·"''I'<Jk'n-..~·xn 11: ... ,.: • .,.: 

abcdefgh!jklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHI]K 
LMNOPI.,IRSTUVWXYZ { 1234%7890 

5 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz& 
ABCDEFGHI]KLMNOPQRSTUV 
W XYZ [1234567890 

Gemengd origineel geprint met dotl engtemodulatie in een 

1x2 mat r ix met scan_ lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven 

grijswaar deplaatje, linksboven grof raster en linksonder 

een -fijn raster. 



1x4 met scan _lut 

4 abcdefghijklmnopqrsruvwxyz ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTUVWXYZ [1234567890 

5 
abcdefghijk~~qrstuvwxyz& 
ABCDEFGlliJKLMNOPQRSTIJV 
WXYZ [1234567890 

Fig.bijl.7.29 Gemengd origineel geprint met dotlengtemodulatie in een 

1x4 matrix met scan lut. Rechtsonder tekst. rechtsboven 

grijswaardeplaatje. linksboven grof raster en linksonder 

een ·fijn raster. 



gesegmenteerd met scan lut 

4 abcdefgh~klmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHI]K 
LMNOPQRSTUVWXYZ !1234567890 

5 
abcdefghijk~~pqrstuvwxyz& \ 
ABCDEFGHIJK.LMNOPQRSTUV 
WXYZ !1234567890 . 

- -- ·-- - --- - - - -- _____ _. 

Fig.bijl.7.30 Gemengd origineel geprint met dotlengtemodulatie na 
segmentatie met grenzen 100 en 200. met scan_lut. Het 

origineel bestaat uit: Rechtsonder tekst, rechtsboven 

grijswaardeplaatje, linksboven grof raster en linksonder 

een fijn r·<:~ster. 




