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Samenvatting

In dit verslag worden een aantal beeldbewerkingen geanalyseerd die uitgevoerd zijn met
behulp van de discrete Fourier-transformatie.
Deze beeldbewerkingen zijn:

-
-
-
-
-
-

Filteren van afbeeldingen
Vergroten/verkleinen
Rotatie
VelWijderen van aliasing
Beeldaanvulling
Opscherpen van afbeeldingen

-Het filteren van afbeeldingen
Een filteroperatie komt neer op een vermenigvuldiging in het discrete frequentiedomein. Hier
voor moet de gehele afbeelding met behulp van een DFf (Discrete Fourier-transformatie)
getransformeerd worden. Het filteren kan ook uitgevoerd worden door niet de gehele afbeel
ding, maar gedeelten van de afbeelding te transformeren. Een groot voordeel is de besparing
van geheugen.

-Vergroten/verkleinen
Een vergroting/verkleining kan middels een uitbreiding respectievelijk een inkrimping van het
discrete frequentiespectrum van het originele signaal verkregen worden. Er is vooral gekeken
naar de resultaten van vergroting via deze methode. Indien de afbeelding na bemonstering
geen aliasing vertoont, is deze methode in staat perfect te vergroten. Indien de afbeelding ech
ter veel aliasing bevat (door onderbemonstering) dan blijkt dat een eenvoudigere vergrotings
methode (de bilineaire vergroting) betere resultaten geeft.

-Rotatie
Een rotatie in het discrete frequentiedomein, door afronding naar de dichtstbijzijnde buurfre
quentie na terugrotatie, geeft behoorlijke artefacten in de afbeelding. Een rotatie moet dus via
het spatiële domein plaatsvinden. Hiervoor is een vorm van interpolatie noodzakelijk welke
verkregen kan worden met behulp van de beschreven vergrotingsmethode.

-VelWijderen van aliasing
Met behulp van 4 gescheiden scans, elk met een andere resolutie, is het mogelijk om eerste
orde aliasing uit een afbeelding te velWijderen. De methode is getest op 1D signalen. Hiervoor
zijn twee scans nodig. Het blijkt dat de methode uiterst gevoelig is voor ruis, hogere orde
aliasing en een offset waarmee een scan plaatsvindt.

-Beeldaanvulling
Onderzocht is een methode die in staat is om 'gaten' in een periodieke bandbegrensde afbeeld
ing te verwijderen. De methode is toegepast op 1D signalen. Het blijkt dat de methode
numeriek instabiel is. De methode is uiterst gevoelig voor de grootte van een gat in een signaal
en voor het aantal punten dat betrokken wordt in de aanvullingsoperatie; teveel punten maken
de operatie onbetrouwbaar.

-Opscherpen van afbeeldingen
Er is gekeken naar twee verschillende methoden om discrete afbeeldingen op te scherpen; de



CLS-(Constrained Least Squares) methode en de Wiener-methode.
De eerste methode gaat uit van een totaal discreet model en kan in tegenstelling tot de tweede
methode geen rekening houden met aliasing artefacten en de afbeeldingsmethode.
De tweede methode (de Wiener-methode) kan dit wel maar heeft als nadeel dat een goede
schatting van het powerspectrum van het origineel bekend moet zijn. Verder blijkt dat de
Wiener-methode voor verschillende doeleinden ook verschillende Wiener-filters produceert.
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Hl Inleiding

Hl Inleiding

In de toekomst zullen er steeds meer digitale copiers op de markt verschijnen. Een digitale
copier bestaat uit een scanner, beeldbewerking en een printer.
Het digitale aspect maakt verscheidene beeldbewerkingen mogelijk die bij 'analoge' copiers
niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden.
Beeldbewerkingen kunnen op zeer veel verschillende manieren tot stand komen. Een inmid
dels al klassieke methode is het realiseren van beeldbewerkingen middels discrete Fourier
transformaties (DF!). Toch wordt deze methode niet veel toegepast omdat de implementatie
nog te duur is (grote geheugencapaciteit noodzakelijk, speciale DSP-processoren vereist).
Deze methode kan echter wel een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst.
In dit verslag is naar een aantal beeldbewerkingen gekeken die kandidaat zijn om geïmple
menteerd te worden via discrete Fourier-transformaties.
Deze kandidaten zijn:

- Filteren van afbeeldingen.
- Vergroten/verkleinen
- Roteren
- Verwijderen van aliasing
- Beeldaanvulling
- Opscherpen van afbeeldingen.

-Filteren kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld ruis te onderdrukken, of om randovergangen te
detecteren. De filteroperatie vereenvoudigt in het frequentiedomein tot een eenvoudige verme
nigvuldiging en zal bij grotere kemels ook sneller verlopen dan spatiële filteroperaties.

-Vergroten/verkleinen vereenvoudigt in het frequentiedomein tot een eenvoudige uitbreiding
van de Fourier-transformatie met nullen (zeropadding) respectievelijk tot een eenvoudige
ineenschuiving van de Fourier-transformatie

-Roteren kan niet eenvoudiger via het frequentiedomein dan via het spatiële-domein, maar het
is wel mogelijk om de interpolatie die nodig is bij de rotatie te realiseren middels boven
genoemde vergroting.

-Het verwijderen van aliasing kan van belang zijn indien er met een scanner met een lage reso
lutie een afbeelding met een kwalitatief hoge resolutie verkregen moet worden. Dit kan
gedaan worden met behulp van een aantal gescheiden scans.

-Beeldaanvulling is van belang indien de te scannen afbeelding fouten bevat, bijvoorbeeld een
koffievlek. De gebruiker moet dan kunnen opgeven waar de fout zit en het aangegeven gebied
moet door de computer opnieuw gegenereerd worden. Er is gekeken naar een 1D methode die
via een aangepaste discrete Fourier-transformatie in staat is om afbeeldingen aan te vullen.

-De belangrijkste beeldbewerking die via een Fourier-transformatie mogelijk is, is het
opscherpen van afbeeldingen. Dit opscherpingsproces kan bijvoorbeeld van pas komen indien
de scanner een beperkte resolutie heeft en er, om aliasing te voorkomen, optisch versmeerd
wordt. Deze versmering zal ook relevante informatie onderdrukken welke door een opscher
ping zo goed mogelijk hersteld moet worden.
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Hl Inleiding

Om een goede opscherpingsmethode te ontwikkelen is het zelfs nodig om rekening te houden
met het gehele systeem van scanner tot printer.
In het verslag worden twee opscherpingsmethoden behandeld, de eLS-methode (Constrained
Least Squares) en de Wiener-methode. Alleen de Wiener-methode is in staat om met het
gehele systeem rekening te houden.

Het verslag begint met een algemene afleiding van de
discrete Fourier-transformatie (DFf) om meer begrip en gevoel van de verschillende aspecten
die van belang zijn bij de DFf te verkrijgen, zoals aliasing en periodieke bandbegrensde
signalen.
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H2 Inleiding Fourier-transformatie

82 Inleiding Fourier-transformatie

ID.l Inleiding

Signalen zijn op vele manieren te beschrijven. Een goede beschrijving van een signaal is een
beschrijving die kenmerken die van belang zijn goed naar voren laat komen. Een manier om
een signaal te beschrijven is via de Fourier-transformatie. Deze transformatie b.eschrijft het
signaal in een gewogen sommatie/integratie van harmonischen (van de vorm eIWX

), (zie
ref.[5]).

F(w) = Jf(x)e-iWXdx
_00

Deze transformatie heeft verschillende voordelen:

(2.1)

• Het originele signaal kan met een eenvoudige terug-transformatie beschreven worden:

00

1 J iwxf(x) = 2n F (00) e dOl
_00 (~2)

Deze eenvoudige in~egratie is mogelijk omdat de bemonsterings-signalen (e-iwx) en de repre
sentatie-signalen (e

ll1lX
) orthogonaal zijn.

• Convolutie (Geheugenwerking) wordt in het frequentiedomein een (eenvoudige)
vermenigvuldiging.

Convolutie (Geheugenwerking) kan worden beschreven met:

00

g (x) = Jh ( l:) f (x - l:) dl:
_00

transformatie van g(x) levert op:

G(w) = H(oo) xF(w)

(2.3)

(2.4)

• Modulatie wordt een verschuiving in het frequentiedomein.
Dit zijn slechts een paar aspecten van het signaal die via het frequentiedomein
duidelijker naar voren komen. Aan elke representatiemethode kleven ook nadelen, de
Fourier-transformatie vormt hierop geen uitzondering.
• Een nadeel van de Fourier-transformatie is bijvoorbeeld dat het te transformeren signaal

volledig bekend moet zijn. M.a.w. het signaal moet detenninistisch zijn. Stochastische
signalen zoals gaussische ruis kunnen met deze representatie methode dus niet
beschreven worden.

• Het feit dat de te bewerken signalen volledig bekend moeten zijn zorgt er ook voor dat
de Fourier-transformatie in deze vorm niet implementeerbaar is in de computer. Verder
kan de computer niet ideaal integreren; enige restricties aan het te bewerken signaal zijn
dus vereist:

• Het signaal moet discreet zijn en wel om integratie mogelijk te maken (de computer kan
alleen maar met reeksen werken).

• Verder moet het signaal in z'n totaal bekend zijn; dit impliceert dat het te bewerken
signaal eindig moet zijn of periodiek.
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H2 Inleiding Fonrier-transfonnatie

H2.2 Implementatie in de computer: de DFT

Om een signaal met de computer te kunnen bewerken moet aan de eisen gesteld in de vorige
paragraaf voldaan worden; het signaal moet discreet zijn en eindig of periodiek.
Om het signaal discreet te krijgen moet het bemonsterd worden (of gesampled) op equidis
tante punten. Dit laatste is niet noodzakelijk maar maakt een beschrijving wel eenvoudiger.
Het bemonsteren wordt wiskundig voorgesteld met de volgende bewerking van het continue
signaal:

g (x) = ,2 ö (x - nA)f(x)
11

Hierbij is Ö(x) een Dirac-delta functie die gedefinieerd is door:

x;o!O~ö(x) = 0

x = O~ö(x) ~oo

en door:

00

fö(x)dx = 1
-00

(2.5)

(2.6)

(2.7)

Hierdoor wordt het signaal op discrete punten na gelijk aan nul. Het naar oneindig gaan van de
Dirac-functie is nodig daar een continu signaal op discrete punten geen energie-inhoud heeft.
De FOUTier-transformatie van dit signaal ziet er uit als:

G(ro) = f,2f(x)ö(x-nA)e- i
(J)Xdx = ,2f(nA)e-i

(J)LlII

-00 11 n (2.8)

Duidelijk te zien is dat deze functie periodiek is met periode (2Jt) / A. Definitie van:
fen] = [(nA) geeft de volgende Fourier-transformatie voor discrete signalen:

G (ro) = ,2f[n] e-i(J)Lln

11

(2.9)

In deze vorm is het echter onduidelijk in hoeverre deze FOUTier-transformatie de 'werkelijke'
FOUTier-transformatie van f(x) benadert. Om hier achter te komen wordt voor fen] de inverse
Fourier-transformatie genomen en gesubstitueerd in de Fourier-transformatie voor discrete
signalen (formule 2.9):

G (ro)

00

2~,2 f F(ro') ei 11/1,. (lIl' -(0) dro' =

11 -00

2-2
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

00

~ f F (ro') 26 (ro' - ro - nw) dro'
n

waarbij w = (2n) / l!. Hierbij is gebruik gemaakt van de relatie:

1 2 in!1(w'-w) 1 21'(' A)- e = - u ro - ro - nro
2n l!n n

Voor een bewijs wordt verwezen naar Appendix A.
Het uiteindelijke resultaat dat hieruit volgt is:

G (ro) = ~2F(ro + nw)
n

Uit deze formule blijkt dat het originele spectrum periodiek herhaald wordt.

(2.11)

(2.12)

(2.13)

-w

F(ro)

ro
(fig. 2.1 Spectrum van een bemonsterd signaal)

Aangezien bovenstaande uitdrukkingen periodiek zijn in ro kan de uitdrukking voor G(ro) ook
geschreven worden als

CT (8) = 2:f[n] e-ien

n

Hierbij is

(2.14)

-
G(8) = G(rol!)

8 = (rol!) = 2nf 1\ ro = 2rtf
s (2.15)

f is de frequentie, fs is de bemonsteringsfrequentie. 8 is een variabele die varieert tussen 0 en
2n.
Een terug-transformatie is ook mogelijk:
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H2 Inleiding Fourier-transfOImatie

2:n

= ~fG (8) e
ifJn

d8
21t

o (2.16)

Op deze manier kan het signaal bemonsterd worden zonder informatie verlies. De bandbreedte
van het te bemonsteren signaal moet wel kleiner zijn dan de Nyquist-frequentie. De Nyquist
frequentie is gelijk aan de halve bemonsteringsfrequentie.
Bovenstaande voorstelling is echter nog steeds niet in een vorm die door een computer gehan
teerd kan worden; het signaal is wel discreet maar nog steeds oneindig lang. Verder is het fre
quentiespectrum nog steeds continu. Er moeten dus verdere restricties gesteld worden aan het
discrete signaal.
Een logische stap is om ook het frequentiespectrum te gaan bemonsteren. Hiertoe wordt uit
drukking (2.16) gediscretiseerd door het egebied te bemonsteren met N punten (tussen 0 en
2:rt).
De terug-transformatie zoals in formule (2.16) wordt op deze manier gedefinieerd als:

_ 1 N - 1 _ k i2:n (~)
fen] = - ~ G (21t-)e

21t LJ N
k= 0 (2.17)

Om et:. achter te komen wat het effect is op het discrete signaal, moet in bovenstaande uitdruk
king G uitgedrukt worden in fen] middels formule (2.14). Na enig rekenwerk en gebruikma
king van de relatie in Appendix A blijkt:

00

- N
f[n] = 21t l: f[n+kN]

k= _00 (2.18)

Het effect is dat het teruggevonden signaal bestaat uit verschoven versies van het originele dis
crete signaal die met een extra factor vermenigvuldigd zijn. Als het originele signaal begrensd
is d.w.z. ~aarden heeft voor O:s n < N, dan is duidelijk dat dit signaal onverstoord terecht
komt in f (maar wel periodiek herhaald).
Om ook de amplitude van het signaal ongestoord te laten moet bovenstaande formule verme
nigvuldigc! wordin met 2Jt/N. Dit kan wordel! bereikt door te definiëren
F[k] = G(21tN)IN,enf[n] - (21tIN)f[n] dan volgt uit formules (2.17 en 2.18) het
uiteindelijke paar van Fourier-transformaties:

F[k]

fen]

N -1 '2 (kn)1 -/:n -

N l: fen] e N

n= 0

N -1 i2:n (kn)

= l: F[k]e N

k= 0

(2.19)

(2.20)

Bovenstaande transformaties zijn in deze vorm implementeerbaar in de computer, formule
(2.19) wordt ook wel aangeduid met DIT (Discrete Fourier-transformatie). Deze DIT is in
een iets aangepaste vorm terug te vinden in ref.[4].
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

H2.3 A1iasing aspecten

De uitdrukking voor het frequentiespectrum van een bemonsterd signaal is beschreven in for
mule (2.13). Zoals uit figuur 2.1 blijkt kan het originele signaal worden teruggevonden door
een laagdoorlaat-filter te gebruiken.
Dit kan echter ook fout gaan zoals blijkt uit onderstaande figuur.

F (00)

____L\~
laagdoorlaat-tilter

B fs
(fig. 2.2 Aliasing in eenlD-signaal ten gevolge van onderbemonstering)

In bovenstaande tekening is te zien dat de herhalingen in het frequentiedomein elkaar overlap
pen. Dit komt omdat B >1/2. B is hierbij de bandbreedte en fs is de bemonsteringsfrequen
tie.
fs/2 wordt ook wel de Nyquist-frequentie genoemd.
De hogere frequenties worden in bovenstaande tekening als het ware teruggevouwen naar de
lagere frequenties. Dit kan storende afwijkingen geven t.o.v. het origineel.

1~~---,......------:::,...,.~~--"""'T"----'7"I"l::------'

0.8

0.6

0.4

0.2

-0.2

-0.4

...{).6

-0.8

0.5 1 1.5 2 2.5

(fig. 2.3 Sinllspatroon met reconstructies na te lage bemonstering)

In de tekening is te zien dat de sinus in het continue domein met een te lage frequentie bemon
sterd wordt (aangeduid met bolletjes). De reconstructie is een sinus met een lagere frequentie;
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

de hogere frequentie wordt teruggeklapt. Deze gereconstrueerde sinus is uiterst gevoelig voor
de offset waarmee de oorspronkelijke sinus bemonsterd wordt. Een kleine afwijking heeft een
grote verschuiving tot gevolg zoals ook blijkt uit figuur 2.3 (aangeduid met vierkantjes). In
beelden is dit effect zichtbaar als het veranderen van richting (en van frequentie) van lijnenpa
ren.

Om de enorme invloed van offset te verduidelijken wordt als voorbeeld in het lD-geval een
harmonische genomen die bemonsterd wordt.

De bemonstering komt tot uitdrukking door:

f (Ad) i(l), (/117 + d)
uil +. = e '

(2.21)

(2.22)

hierbij is 11 = (2n) / W,\' (er wordt aangenomen dat Wh<Ws) d geeft de offset van de bemon
stering weer.
Aangezien geldt dat w/~ = 2n kan bovenstaande formule ook geschreven worden als

f(l1n + d) =

( co, ti )
i (co, - co) ,/1/1 + --'-.)

,.... (1) - <u
e " ., (2.23)

Deze functie kan weer continu gemaakt worden door te definiëren x = 81l + d. De continue
functie wordt dan

-
f(x)

(
11) ti \

i (Ol, - Ol) ,X + _._'_)1
I.'i (I)" _ (I).....

= e (2.24)

-
waarbij f de gereconstrueerde continue functie is. Duidelijk te zien is dat de extra verschui-
ving in bovenstaande formule zeer groot kan worden, vooral als <Ds in de buurt van <Dh komt.
Dit is de oorzaak van bijvoorbeeld kleurenmoiré.
Kleurenmoiré ontstaat doordat de drie scans benodigd voor elke basiskleur ten opzichte van
elkaar verschoven zijn. Bij hoogfrequente informatie zal hierdoor valse kleurinformatie ont
staan.
In het voorbeeld in figuur 2.3 is

(2.25)
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

H2.42D-Fourier-transformatie

Fourier-transformaties zijn ook in meerdere dimensies mogelijk. Voor een 2D-signaal is de
Fourier-transformatie gedefinieerd als:

00 00

F(oox'ooy) = f ff(x,y)e-i(Wxx+wYY)dxdy

-<Xl-<Xl

De inverse relatie luidt:

(2.26)

{(x, y)
(2.27)

De voordelen en nadelen t.O.v. de lD-variant zijn globaal gelijk.
Om deze transformatie beschikbaar te maken voor de computer moet het signaal f(x,y)
bemonsterd worden. Deze bemonstering wordt uitgedrukt als:

g er) = 2: 2:fer) Ö er -Anm )
n m

In dit geval is de delta-functie gedefinieerd als:

x;o!Ovy;o!O=>Ö(x,y) = 0

X = OAY = O=>Ö(X,y)-oo

ffÖ (x, y) dxdy = 1

hierbij is r = xêx + Yêy enA
nm

= nr1 + mr2 waarbij

r1 = aêx + f3êy

r2 = yêx + Öêy

(2.28)

(2.29)

(2.30)

ê
X

en êy zijn de basisvectoren van het signaal. De Fourier-transformatie van het discrete sig
naalls (analoog aan formule 2.9):

substitutie van de FourÏer-transformatie van f(A nm ) levert op:

(2.31)

G(w,w)
x y

Hierbij geldt:

(2.32)
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

(2.33)

Met een bewijs analoog aan Appendix A volgt dat G (wx' wy ) geschreven kan worden als:

-" b Y
00 1 = 2n lAl êwx - 2n lAl êwy

-" (3 a
002 = - 2n lAl êwx + 2n lAl ê(uy

en lAl = lab - y(31

(2.34)

(2.35)

(2.36)

tUIIII.~wky)

F(OOx,OOy) F 00kx' 0)

In het geval dat A = n!1 êx + mA êy vereenvoudigt formule 2.34 tot:nm x y

1
G (wx' wy ) = L\!1

y
~+F (wx - kwkx' wy - [w ly )

2n 2n
wkx = A " wly = A (2.37)

x y

In figuur 2.4 is het spectrum te zien van een signaal dat bemonsterd is met basisvectoren die
langs de x en y-as liggen. In de volgende afleidingen wordt uitgegaan van deze basis- (sample)
vectoren.
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

Net als in het lD-geval kan de periodiciteit van G (<.ûx' <.û ) beter worden uitgedrukt door te
definiëren: Y

G(8
x
,8y) = 22f [n,m]e- i

(Ax ll+A/n)

I! m

waarbij fen, m] = f(nA ,mA) en 8 = <.û A ,,8 =
x Y x x x Y

2n.
De inverse relatie luidt:

(2.38)

<.û A ,8 en 8 variëren tussen 0 en
Y Y x Y

f[n,m]

2n: 2n:

1 f f G(8 ,8 ) ei (Axl! + AJ'm) d8 d8
( 2n) 2 x Y x )

H = OH = 0x JO
(2.39)

Net als in het lD-geval worden ook 8 en 8 bemonsterd
x Y

-[] 1 2N~lM~1_ k 1 i(2:(kl!)+~;(lm))
{ n, m = LJ LJ G (2nN' 2nM) e

(2n) k= 0 t= 0 (2.40)

Ook hier bI ijkt dat het signaal f [n, m] net als in het lD-geval bestaat uit verschoven versies
van het oorspronkelijk bemonsterde signaal

- MN
fen, m] = 2~ ~f[/l- kN, m -lM]

(2n) t'~ (2.41)

Als het originele bemonsterde signaal eindig is en waarden heeft voor 0 s n < N " 0 s m < M
dan kan dit signaal door het volgende paar van Fourier-transformaties perfect worden weerge
geven:

F [k, I]

f[ n, m]

Hierbij is:

N - 1 M - 1 '2 (kil [m)1 -/ n: -+-
MN 2 2 I[ /l, m] e N M

11= 0111= 0

N-IM-l '2 (kil tin)
I Tl -+-2 2 F [k, I] e N M

k = 0 t= 0

(2.42)

(2.43)

en
2 -

f[n, m] - ((2Jt) / (MN) )/[n, m]

2-9
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

H2.S 2D-AJiasing aspecten

Net als in het lD-geval treedt er aliasing op indien het 2D-signaal met te weinig punten
bemonsterd wordt. Hoe het spectrum van zo'n bemonsterd signaal er uit ziet hangt af van de
bemonsteringsvectoren, deze bepalen immers de twee vectoren mi en wZ' zie formule 2.36,
waarmee het basisspectrum herhaald wordt.
Aliasing treedt op omdat de herhalingen van het basisspectrum elkaar gaan overlappen. Beke
ken vanuit het basisspectrum zijn er 8 herhalingen waarmee rekening gehouden moet worden
zie figuur 2.5. Deze 8 herhalingen worden beschreven door formule 2.37 waarbij IkJ en
III begrensd zijn door 1.

(fig. 2.5 Aliasing aspecten in het spectrum van een 2D-signaal bemonsterd
met een vierkant rooster)

In tegenstelling tot het lD-geval is het in het 2D-geval mogelijk om met een zelfde bemon
steringsdichtheid aliasing te voorkomen; kennis omtrent de 'vorm' van het basisspectrum is
dan wel noodzakelijk.
Stel dat het basisspectrum cirkelvormig is (de vorm van het spectrum wordt bepaald door de
plaatsen waar de energie van het signaal in het spectrum geconcentreerd is) zoals in figuur 2.5,
waar de bemonsteringsvectoren orthonormaal zijn (dit geeft een vierkant rooster). De herha
lingen langs de twee assen overlappen in dit geval het basisspectrum, de diagonale herhalin
gen echter niet.
Om de aliasing te minimaliseren of zelfs te verwijderen moet er gezocht worden naar twee
bemonsteringsvectoren die èn even groot zijn èn dezelfde bemonsteringsdichtheid hebben als
de twee orthogonale vectoren èn die de omringende spectra zo ver mogelijk van het basisspec
trum leggen.
De richting waarin één van deze vectoren ligt is vrij, deze wordt langs de y-as gelegd. De
andere vector maakt een hoek a met deze vector.

11-21 Ir11

....m.~
(fig. 2.6 Invloed van een hoek tussen de bemollsteringsvectoren)
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H2 Inleiding Fourier-transfonnatie

Als a gelijk is aan 0 dan is de situatie gelijk aan de situatie in figuur 2.5 (en figuur 2.3).
De twee vectoren 001 en 002 worden genormeerd verondersteld op 2Jt. In het geval dat de twee
bemonsteringsvectoren loodrecht op elkaar staan is de oppervlakte opgespannen door deze
twee vectoren gelijk aan 1.
Om de bemonsteringsdichtheid hetzelfde te houden moet gelden:

(2.45)

Verder zijn Irll en Ir21 aan elkaar gelijk. Uit deze voorwaarden volgt:

(2.46)

1 A

----,====e
Jcos (a) Y (2.47)

Voor de twee vectoren 001 en 00 2 zie formule 2.36 kan na normering op 2Jt geschreven worden

--"

(01 =
1 A

eUI
Jcos (a) x

-sin (a)
ê(1l + Jcos (a) ê(ll

Jcos (a) x Y

(2.48)

(2.49)

Bij variatie van a raken de vier herhalingen bepaald door 001' -001' 002, -002 , steeds verder
verwijderd van het basisspectrum. Tegelijkertijd komen twee 'diagonale' herhalingen steeds
dichter bij.
Een optimum wordt bereikt indien deze 6 herhalingen alle even ver van het basisspectrum lig
gen (de twee andere diagonale herhalingen verwijderen zich van het basisspectrum). Een
voorwaarde hiervoor is 10011 = 1001 + 0021. Na enig rekenwerk volgt dan de betrekking
sin (a) = 1/2· De optimale hoek is dus 30° De genormeerde afstand waarmee de omrin
gende herhalingen van het basisspectrum verwijderd zijn is 1.075. De overlapping tussen de
oorspronkelijke 8 omringende spectra wordt op deze manier kleiner of verdwijnt zelfs.

(fig. 2.7 Het spectrum van een 2D-signaal bemonsterd met een hexagonaal rooster)
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B correspondeert met de bandbreedte van het signaal, die in dit geval in elke 'richting' gelijk
IS.

Figuur 2.7 laat zien dat de overlapping in dit geval verdwijnt. De vectoren 001' w2 spannen een
hexagonaal rooster op, voor een circulair spectrum geeft dit het optimale resultaat indien de
overlapping zo klein mogelijk moet zijn.
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Hl Inleiding Fourier-transfonnatie

H2.6 Praktische implementatie van de DFT: De Fast Fourier
Transformation (FFT)

Het berekenen van een DFf zoals gedefinieerd in formules 2.19 en 2.42 voor 1D-en 2D-signa
len is zeer reken intensief. Elke frequentiecomponent bestaat uit een sommatie over het gehele
signaal. In het lD-geval bijvoorbeeld zijn er N 2 vermenigvuldigingen nodig om N frequentie
componenten te bepalen. In de rest van deze paragraaf wordt uitgegaan van een lD-signaal
tenzij anders aangegeven.

Door formule 2.19 als volgt te schrijven

F[k]

N N
(2 - 1 . kn 2 - 1 . kn . k \

1 -121t(-) -121t(-) -121t-'

== N l/l~of[2n] e N/2 + n~of[2n + 1] e NI2 eN) (2.50)

kan gezien worden dat de DFf F[k] geschreven kan worden als twee deel DFf's die elk de
helft van de lengte hebben van de oorspronkelijke DFf. Voor elk van die deel DFT's is
(N/2) 2 vermenigvuldigingen nodig. Verder zijn er nog N extra vermenigvuldigingen nodig
door de extra factor die aan de tweede DFf in bovenstaande formule hangt. In totaal zijn er
N 2 /2 + N vermenigvuldigingen nodig.
Door de originele DFf op te splitsen in twee stukken wordt het aantal vermenigvuldigingen al
bijna gehalveerd. De twee deel DFf's kunnen op hun beurt ook opgesplitst worden, waardoor
de rekentijd benodigd voor deze DFf's ook weer minder wordt. Dit proces van opdelen kan zo
doorgaan totdat de twee deel DFf's beide nog maar 1 sommatieterm bezitten. Het opsplitsen
kan schematisch worden aangegeven met een vlinderstructuur (butterflies).

1 1
A[k] F[k] (Osk<N/2)

k
-i21t (-)

e N
B[k] F[k] (N/2 s k < N)

-1

(fig. 2.8 Vlinderstructuur bij het berekenen van een FFT)

A[k] en B[k] corresponderen met de twee sommatietermen in formule (2.50).
Van A[k] en B[k] kunnen ook weer van dit soort structuren getekend worden. Dit soort struc
turen zijn interessant omdat ze precies laten zien hoe elk signaal element verwerkt wordt in

~:~~atie blijkt dat een FFf ~NlogNvermenigvuldigingen heeft (De log is gebaseerd op
machten van 2). Dit is voor grote waarden van N bijna lineair. De winst t.o.v. een 'recht
streekse' DFT is wel duidelijk.
Een nadeel van de FFf in deze vorm is dat deze alleen werkt op getallenreeksen met een
grootte van 2lf , q is hierbij een positieve integer. Het is ook mogelijk om een FFf te definiëren
die rijtjes met een grootte van
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(2.51)

snel kan berekenen. De methode is om in elke stap de DFT niet op te splitsen in 2 deelstukken,
maar in Nk stukken.
Rijtjes die een grootte hebben die gelijk is aan een priemgetal kunnen helaas niet via een FFf
worden uitgerekend.

In het geval van 2D-signalen kan de FFT voor lD-signalen gebruikt worden; dit is eenvoudig
in te zien door formule (2.42) anders op te schrijven

F Ek, I]

waarbij

N-1[M-1 '2 (fm)] '2 (kn) N-1 '2 (kn)1 -I :re M -I:re N 1 -I :re N=MN2: 2: f [n,m]e e =-2: g [n]e
n = 0 m = 0 MNn = 0 (2.52)

M -1 '2 (fm)-I:re -
gEn] = 2: fEn, m] e M

m=O (2.53)

Uit bovenstaande formules blijkt dat een 2D-FFT uit te voeren is door de kolommen en de
rijen afzonderlijk te transformeren middels een lD-FFr.
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H3 Realisering van verscheidene BBW's via FYf

H3 Realisering van verscheidene BBW's via FFT

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op diverse beeldbewerkingen. De beelden zijn discrete 2D
signalen die geacht worden begrensd te zijn op NxM pixels (punten) zodat de theorie in H2
toepasbaar is. Onderzocht worden: de mogelijkheid om filteroperaties (convolutieoperaties)
met behulp van een FFf uit te voeren, een methode om via het discrete frequentiedomein te
vergroten, een methode om met behulp van FFf's te roteren.
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H3 Realisering van verscheidene BBW's via FFf

H3.1 Convolutie

Een convolutieoperatie op een beeld is in het discrete geval gedefinieerd als:

g[n,m] = }:![n-p,m-q]d[P,q]
p.q

(3.1)

Hierbij is f het origineel en d is de convolutiekemel.

Redenen om een convolutie uit te voeren kunnen zijn:

•

•

•

Verwijderen van ruis: door d te laten middelen kan ruis in een afbeelding onderdrukt
worden waarbij het beeld wel 'vager' wordt.
Opscherpen. d kan zo gekozen worden dat de hogere frequenties van een afbeelding
versterkt worden. Hierdoor wordt een afbeelding 'scherper'. Dit opscherpen gaat
meestal wel gepaard met een toename van de ruis in een afbeelding.
Simulatie van een optische convolutie. Bovenstaande convolutie is een convolutie
uitgevoerd in het discrete frequentiedomein. Er kan gepoogd worden om met deze
operatie een 'optische' convolutie die gedefinieerd is door:

g(x,y) = f ff(x-L,y-y)d(L,y)dLdy

-00-00

(3.2)

te benaderen. Een toepassing hiervan is te vinden in het scannermodel (ref. [18]).

H3.1.1 Convolutie via FFf

Uitgevoerd in het frequentiedomein vereenvoudigt een convolutie net als in het continue geval
(zie formule 2.4) tot een vermenigvuldiging. Onderstaande afleiding toont dit middels een
DFf van g[n,m] aan (zie formule 2.42):

N - 1M - 1N - 1M - 1 . kn Im1 -12Jl: (- + -)

G[k,l] = MNI I I If[n-p,m-q]d[p,q]e N M

n = Om = Op = 0 q ~ 0

(3.3)

(met n-p = n',m-q = m')

N-l M-l . kn' Im' N-1M-l . kp Iq

G[k,l] = ~N I I f[Il ' ,m
l ]e-

r2
r«N+""M) I Id[P,q]e-,2r«N+M)

n'=Om'~O p=Oq=O

(3.4)
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H3 Realisering van verscheidene BBW's via FFf

G[k,l] = MNF[k,l]D[k,l]

(3.5)

In de afleiding werd de veronderstelIing gemaakt dat fen d periodiek zijn en dat ze een index
hebben die loopt van O:s 11 < N, O:s m < M. Dit houdt in dat een negatieve indexering voor met
name d niet mogelijk is, waardoor een punt schijnbaar alleen maar geconvolueerd kan worden
met punten die een hogere index hebben. Er kunnen dus alleen maar punten worden betrokken
in de convolutieoperatie die in figuur 3.1a aangeduid worden met gebied A.
Door d aan te passen kunnen ook punten met een lagere index worden meegenomen in de con
volutieoperatie.
Op de eerste plaats moet de convolutiekemel d qua grootte worden aangepast aan de afbeel
ding (Dit volgt impliciet al uit formule 3.3). Als er van uit gegaan wordt dat de afbeelding gro
ter is dan de convolutiekemel (wat een redelijke aanname is) dan houdt deze aanname in dat d
in een afbeelding gegoten moet worden die groter is dan d zelf, waarbij er aangevuld wordt
met nullen (zero-padding).
Dit invullen kan zodanig gedaan worden dat bij convolutie (via het frequentiedomein) elk punt
met zijn volledige omgeving geconvolueerd wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
gegeven dat de afbeelding en de convolutiekernel periodiek worden voortgezet, zodat punten
met een negatieve indexering teruggevonden kunnen worden in een herhalingsinterval met
positieve indexering.

a)

Originele d
o ........~"""'-__

o

b)

N

aangepaste d

(fig. 3.1 Aanpassing van de convolutiekernel)

Bovenstaande methode is niet uniek; andere mogelijkheiden om het probleem van de positieve
indexering aan te passen zijn:

• Terugtransleren van berekende punten
• Het terugtransleren in het frequentiedomein door vermenigvuldiging met een vlakke

golf.

Het periodiek veronderstellen van de afbeelding en van de convolutiekernel zal resulteren in
afwijkingen aan de randen van de geconvolueerde afbeelding. Dit komt omdat pixels aan de
rand beïnvloed worden door pixels aan de tegenoverliggende rand. De afwijkingen kunnen
voorkomen worden door aan de atl)eelding witte randen toe te voegen, (zero-padding).
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H3 Realisering van verscheidene BBW's via FIT

Eigenlijk geeft het toevoegen van witte randen ook afwijkingen in de afbeelding omdat niet
gedefinieerd is hoe de afbeelding buiten de randen er uit ziet.

Bovenstaande afleidingen gaan er van uit dat de convolutie in het frequentiedomein plaats
vindt. Een reden om dit te doen is dat de convolutie operatie bij grotere kemels d sneller via
het frequentiedomein verloopt dan via het spatiële-domein (spatiële-domein=plaatsdomein).
Een vergelijking toont dit aan:

Stel dat de te convolueren afbeelding afmetingen bezit MxN terwijl de convolutiekemel d
(onaangepast!) afmetingen XxY heeft. In het spatiële-domein vergt de convolutie v = MNXY

vermenigvuldigingen (dit is niet helemaal waar want aan de randen kan er rekening gehouden
worden met pixels die 'buiten' de afbeelding liggen).
Convolutie via het frequentiedomein gebruikt:

FFT Convolutie [FFT
1 1

V = ZMN (/ogM + logN) + MN + ZMN (logM + logN)

MN (1 + logM + logN)
(3.6)

vermenigvuldigingen (Tenzij anders aangegeven zijn alle logaritmen logaritmen van 2). Hier
bij is verondersteld dat de OFf van de convolutiekemel d gegeven is (waarbij de convolutie
kemel d aangepast is volgens eerder genoemde afleidingen). Kemels liggen immers vaak al
vast en kunnen dus ook getransformeerd bewaard worden.
In figuur 3.2 is een grafiek getekend die de verhouding weergeeft qua benodigde hoeveelheid
vermenigvuldigingen tussen convolutie via het spatiële-domein en convolutie via het frequen
tiedomein (zie formule 3.7)

3-4



H3 Realisering van verscheidene BBW's via FFf

25 ,--------r------.------,------,------,----,
X=16 
X=10 ----.

X=5 _....
X=4 ---
X=3 -.---

20

15

10

"

"""""'-------------------------------------------------5 ------------------- _

O'--__---'- ....L.. ...L- ...L..- .L.-_-'

200 400 600 800 1000---.
M

(fig. 3.2 Verhouding van het aantal vermenigvuldigingen tussen de convolutiemethoden via het
spatiële-domein en het frequentiedomein)

In deze grafiek is aangenomen dat N=M en X=Y De verhouding wordt hierdoor:

v, r
Vj. 1 + 210gM

(3.7)

Uit deze grafiek blijkt dat het vooral voordelig is om bij grotere kemels te convolueren via het
frequentiedomein. Het break-even point blijkt ergens bij een convolutiekemel met afmetingen
5x5 te liggen bij niet al te grote afbeeldingen. (M<1024)

Een nadeel van het convolueren via het frequentiedomein is dat het gehele beeld in het geheu
gen aanwezig moet zijn (evenals de gehele getransformeerde kemel).
Bij het inscannen van A4 (21.0 cm x 29.7 cm) op 400 [dpil resulteert dit in afbeeldingen van
(3300x4700) pixels. Als elke pixel gerepresenteerd wordt met 256 grijsgradaties dan is er
minimaal 118 megabyte nodig om dit plaatje in het geheugen te kunnen opslaan (en dan is er
nog niet gesproken over de convolutiekemel).
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Afbeelding

H3 Realisering van verscheidene BBW's via FIT

H3.1.2 Convolutie via frames

Ideaal is het als het voordeel van convolutie via FFT (snelheid) gecombineerd kan worden met
het voordeel dat spatiële-convolutie biedt (geringe behoefte aan geheugen). Een manier om dit
te bereiken is door het beeld op te delen in frames die wel in het geheugen passen (een frame is
niets anders dan een gedeelte van de afbeelding). Elk frame wordt geconvolueerd met een aan
gepaste convolutiekernel (de grootte van dit convolutiekernel is nu gelijk aan de grootte van
een frame). Hierdoor onstaat er aan de randen van elk frame wel vervorming, want in plaats
van de gehele afbeelding wordt nu elk frame periodiek verondersteld.
Een manier om deze afwijkingen te verwijderen is door te kijken welke punten goed geconvo
lueerd worden en welke punten niet. De punten die niet goed geconvolueerd worden, kunnen
worden meegenomen in een volgend frame. Onderstaand figuur verduidelijkt de situatie.

convolutie-
kernel

K

Een frame

N

M

... ..
X

L ... X~

(fig. 3.3 Convolutie via FFT door de afbeelding op te delen in frames)

In deze figuur is te zien dat de te bewerken frame op een speciale manier ingevuld wordt. Het
gearceerde deel is het deel dat goed geconvolueerd wordt. Dit deel wordt bepaald door de
grootte van de oorspronkelijke convolutiekernel.
Verder valt op dat het gearceerde gedeelte tot aan de randen van een frame loopt. De pixels aan
de randen van het gearceerde gedeelte worden goed geconvolueerd omdat de tegenoverlig
gende randen opgevuld worden met afbeelding gedeelten die voor de randpixels van het gear
ceerde gedeelte liggen, wat aangegeven is in bovenstaand figuur.
Een volgend frame begint pixels te kopiëren uit het witte gedeelte naast of boven het gear
ceerde gedeelte, deze pixels worden in het huidige frame vervormd.
Door op deze manier de gehele afbeelding door te lopen kan deze zonder vervorming gecon
volueerd worden.
Per frame zullen er (L -X) (K - Y) punten juist geconvolueerd worden (dit is het oppervlak
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113 Realisering van verscheidene BBW's via FFT

van het gearceerde gedeelte). Er zijn daarom:

H - I MN l
I (L -X) (K - Y)

(3.8)

frames nodig om een afbeelding met afmetingen (MxN) juist te convolueren (De rechte haken
duiden naar boven afronden aan).
Per frame zijn er KL (1 + logK + logL) vermenigvuldigingen nodig. Voor het gehele beeld zijn
er dus:

v = r MN lKL (1 + logK + logL)
I (L - X) (K - Y)

(3.9)

vermenigvuldigingen nodig. Hierbij is weer aangenomen dat de convolutiekernel in getrans
formeerde vorm bekend is.
Net als in formule 3.7 kan er gekeken worden hoe goed deze convolutie is t.O.v. de spatiële
convolutie door te kijken naar de verhouding tussen het aantal benodigde vermenigvuldigin
gen:

v, X (L _X):'.
- "" ----=-----
v/,. L:'. (1 + 2logL)

(3.10)

De verhouding is bij benadering onatl1ankelijk van de afmetingen van de afbeelding.
In formule 3.10 is aangenomen dat M=N,X=Y en L=K. Verder is de afronding verwaarloosd.
Figuur 3.4 laat de verhouding zien voor verschillende waarden van X en L.
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(fig. 3.4 Verhouding van het aantal vermenigvuldigingen tussen de convolutiemethoden via het

spatiële-domein en via de frame-methode)

Het blijkt uit figuur 3.4 (en formule 3.10) dat ook deze convolutiemethode veel sneller is dan
het rechtstreeks spatieel convolueren van een afbeelding (Er wordt alleen gekeken naar het
aantal vermenigvuldigingen, IO-interactie wordt niet meegeteld).
Ten opzichte van de convolutiemethode beschreven in H3.1.1 (FFT van de gehele atbeelding)
is deze methode wel trager vooral voor grotere kemels. Voor grotere frames valt dit echter wel
mee. Voor zeer grote afbeeldingen geldt zelfs dat de convolutie via de frame-methode de snel
ste is van de drie beschreven methoden.

Er is een programma geschreven dat in staat is om volgens de beschreven frame-methode te
convolueren. Dit programma laadt echter de gehele afbeelding in het geheugen om te convo
lueren. Hiermee wordt wel afdoende aangetoond dat de beschreven convolutiemethode werkt.
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H3.2 Vergroten/verkleinen via frequentiedomein

H3.2.! Inleidende theorie

Vergroten/verkleinen van een afbeelding is eigenlijk niets anders dan het oversamplen/sub
samplen van data. In het geval van een lD-signaal kan er gedefinieerd worden:

[[n]

N-l

2

}:
N-l

k--
2

kn
;2" (-)

F [kl e N

(3.11)

Deze functie kan worden afgeleid uit formule 2.20 waarbij de grenzen zijn aangepast en waar
bij gebruik is gemaakt van het feit dat F[k] periodiek is in N.
In het geval dat N even is moet er aan beide grenzen in dezelfde richting worden afgerond (De
grenzen zijn integers).

Een discreet signaal dat een vergrote/verkleinde versie van f[n] bevat is te beschouwen als het
resultaat van een herbemonstering van het continue signaal f(x) waar f[n] van afkomstig is
(/[n] = [(!:ln».
Stel dat deze vergrote/verkleinde functie aangeduid wordt met f' [n] dan is het verband tussen
f'[n] en f(x) ['[n] = [(a!:ln). f(x) is verder ook periodiek, anders zou de voorstelling volgens
formule 3.11 niet opgaan.
Er wordt verondersteld dat I!J. zodanig gekozen wordt dat een periode van f(x) met NI punten
bemonsterd wordt. Door nu te kiezen a = N 1/N2 zal f'[n] een periode van f(x) met Nzpunten
bemonsteren wat inhoudt dat deze periode met meer punten bemonsterd wordt indien Nz>N1
en met minder indien Nz<Nl' Dit impliceert een vergroting respectievelijk een verkleining
van de bemonsterde versie van f(x). Door definitie van:

~

f(x)

N-l

2

}:
N-l

kz-_
2

kx
;2" (-)

F [k]e N

(3.1Z)

blijkt dat [(x) = f(i). Hieruit volgt ['[n] = [(a!:ln) = f(an) . f'[n] kan dus uitgedrukt wor
den in:

['In]

N,-l

2

}:
N,- )

k=-
2

N,-l

2

F[k]e

kn
;2,,(-)

F[k]e Nz

3·9

(3.13)
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In het geval dat N2 groter is dan NI' (a<l) kan bovenstaande uitdrukking geschreven worden
als:

N 2 - I

{'[n]

waarbij

2

2:
N2 -1

k =--,-

kil
;201:( -)

F' [k]e N 2

(3.14)

N-l N-l
F' [kl = F [kl, (-_1-

2
- ~ k ~ _1-

2
-)

NI -1 N,-1
F' [kl = 0, (-2- < Ikl ~-=z-)

Het spectrum wordt als het ware aangevuld met nullen.

(
( ... • ----.(

NI(

k(
( .:,~",
(
(

N2

(3.15)

(fig. 3.5 Vergroting van een signaal door het spectrum uit te breiden met nullen)

In het geval dat N2 kleiner is dan NI (a>l) kan formule 3.13 geschreven worden als:

N, - I
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i2n (kn)

F' [k]e N2

(3.16)

Hierbij is gedefinieerd:

F' [kl

(NI - 1)
F' [kl = F[k], (0 s Ikl sN2 - Z )

NI -1 N 2 -1
= F[k] +F[k+NJ, (-Z--N2 sks-

Z
-)

(3.17)

De twee extra sommaties vertegenwoordigen eerste orde aliasing die optreedt ten gevolge van
het onder-bemonsteren van het signaal; de hogere frequenties worden als het ware 'terugge
vouwen' naar lagere frequenties.

· ..
~I1 · k·· ·...: :...··· (NI - I)

N 2 -
2

(fig. 3.6 Verkleining van een signaal door aliasing (vouwvervorming) te introduceren)

In het geval dat Nzzeer klein is kan er ook 2e orde of nog hogere orde aliasing optreden (2e
orde aliasing houdt in dat bijv. de bovengrens van de tweede sommatie in formule 3.16 boven
de vastgestelde bovengrens (N2 - 1) IZ komt).
In dat geval geldt er:

(3.18)

waarbij voor I geldt

(3.19)
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De reden waarom f'[n] in de vorm van een DFf geschreven wordt is dat er een FFf kan wor
den toegepast (na heraanpassing van de grenzen). De procedure om een lD-signaal te vergro
ten/verkleinen kan dus als volgt gedefinieerd worden:

•
•
•

Bereken de DFT van het lD-signaal (middels FFf).
Bereken hieruit de frequentiecomponenten van f'[n].
Bereken via de inverse FFf f' [n].

Voor 2D-signalen kan op dezelfde manier als bij lD-signalen gedefinieerd worden
['[11, m] = f(o.!!.xll, ~!!.)'m). Hierbij is 0. = N j /N2, ~ = M j /M2. NjxMj zijn de afmetingen van fen
N 2xM2 zijn de afmetingen van het vergrote/verkleinde beeld. Analoog aan het lD-geval kan in
het 2D-geval geschreven worden

f'[n, m]

, 2

~ ~
N, - I AI, - I

k = - ---=,- I = -----=,-
- -

kil fm
;2,,(-+-)

F' [k, l]e N, M 2

(3.20)

In het geval van 2D-signalen kan in de ene richting het signaal vergroot worden en in de
andere richting worden verkleind. Het 2D-signaal is dus in de twee richtingen scheidbaar
d.w.Z. dat de twee richtingen afzonderlijk te beschouwen zijn. Het is dus mogelijk om de
afmetingen van het 2D-signaal met de lD-vergrotings/verkleiningsmethode aan te passen net
als in het geval van de 2D-FFT (zie H2.6).

In de volgende paragrafen wordt deze methode om beelden te vergroten/verkleinen vergeleken
met een andere methode, namelijk de bilineaire vergroting. Eerst zal deze alternatieve vergro
ting beschreven worden. Vervolgens zal er een kwaliteitsfactor gedefinieerd worden om de
vergrotingen aan te kunnen toetsen. Daarna zullen er experimenten behandeld worden aan de
hand waarvan bepaald wordt wat de kwaliteit is van de vergrotingen.
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H3.2.2 Bilineaire vergroting

Een nadeel van de behandelde manier van vergroten (of verkleinen) die vanaf nu de Fourier
vergroting/verkleining genoemd zal worden, is dat het vergroten/verkleinen een rekeninten
sieve taak is. Elk punt van het origineel heeft invloed op elk punt in de qua afmetingen aange
paste functie d.w.z. dat de punten in de aangepaste functie het resultaat zijn van een
interpolatie.
Door nu niet alle punten van het origineel te betrekken in de interpolatie maar slechts een
beperkt aantal kan de rekentijd verminderd worden. Een extreem voorbeeld hiervan is het ver
groten van afbeeldingen door het dupliceren van pixels waarbij de interpolatieactie inhoudt
dat de dichtst bijzijnde buurpixel de te bepalen pixel volledig bepaald. Een beeld dat op deze
manier vergroot wordt doet 'blokkig' aan.
Een betere methode om de afmetingen van een afbeelding aan te passen heet de bilineaire
interpolatie. Hierbij wordt een pixel volledig bepaald door de vier dichtstbijgelegen omge
vingspunten. Tussen deze vier punten wordt een functie gedefinieerd:

V(x,y) = ax+by+cxy+d

(3.21)

De coëfficiënten a,b,c en d worden via een eenvoudige matrixvergelijking bepaald door gelijk
stelling van V(x,y) aan de vier geselecteerde punten.
Het voordeel van deze bilineaire vergrotingsmethode is z'n snelheid. De vraag is echter hoe
goed deze methode is t.O.v. de Fourier-vergrotingsmethode. Om deze vraag te kunnen beant
woorden moet er een maatstaf bedacht worden aan de hand waarvan de twee methoden verge
leken kunnen worden.

H3.2.3 Vergelijken van vergrotingsmethoden

Om de kwaliteit van een vergroting/verkleining getalmatig te kunnen uitdrukken wordt de z.g.
signaal/distorsie verhouding gedefinieerd:

11111 2
S

SDR = 10LoglO 2 = Ï5
lil-gil

(3.22)

Hierbij is f de ideale vergrote/verkleinde functie, terwijl g een door een methode vergrote/ver
kleinde functie is.

In de volgende paragrafen wordt gekeken naar de kwaliteit van de vergroting van beide
methoden. Dit wordt gedaan door een origineel te nemen dat met een factor verkleind wordt
middels onderbemonstering. Het resultaat wordt met de beschreven vergrotingsmethoden ver
groot. Het is nu mogelijk om de kwaliteit te beoordelen middels formule 3.22 daar f en g
bekend zijn (f is het origineel en g is het vergrote beeld).

Als verdere beoordeling kan ook een foutenplaatje worden gebruikt. Een foutenplaa~e laat
zien waar de bijdrage aan de SDR verhouding het grootst is. Dit wordt gedaan door het kwa
dratische verschil tussen het origineel en het vergrote beeld weer te geven.
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H3.2.4 Bandbegrensde afbeeldingen

Er wordt uitgegaan van een afbeelding die periodiek is, bandbegrensd en die met een vol
doende bemonsteringsfrequentie gediscretiseerd is. In dat geval zal de Fourier-vergroting een
ideale vergroting produceren. De SDR verhouding gaat naar oneindig en is alleen begrensd
door de nauwkeurigheid waarmee de computer de vergroting kan bepalen.
De bilineaire vergroting daarentegen zal niet ideaal vergroten en zal een eindige SDR verhou
ding produceren. Deze signaal/distorsie verhouding is sterk afhankelijk van de frequentie
inhoud van het plaatje. Dit wordt aangetoond door de SDR verhouding te bepalen van de bili
neaire vergroting van sinuspatronen die alleen in de x-richting variëren. Doel is het bepalen
van de signaal/distorsie verhouding als functie van de frequentie van de sinuspatronen.

Aangezien het sinuspatroon in één richting gelijk blijft zal de bilineaire interpolatie vereen
voudigen tot een lineaire interpolatie. Het is dan mogelijk om de SDR verhouding theoretisch
te bepalen door middel van Lagrange polynomen (ref.[6]).

Een lineaire interpolatie is te beschrijven met de twee Lagrange interpolatiepolynomen

(3.23)

Hierbij zijn Xo en Xl twee punten waar tussen geïnterpoleerd dient te worden. Lineaire interpo
latie wordt beschreven door

(3.24)

Waarbij moet gelden Xo s x < Xl zie figuur 3.7

f(x)

p(x)

f(XI)L1(x)

f(xo)I...o(x)

-----.
x

(fig. 3.7 Lineaire interpolatie tussen twee punten met behulp van Lagrange polynomen)

Er kan aangetoond worden dat geldt: (zie ref. [6])
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(3.25)

s ligt tussen Xo en xl in. De exacte positie van s is echter onbekend. f (x) symboliseert de
tweede afgeleide van f(x). In het geval van een sinuspatroon (en in het algemeen voor elke
bandbegrensde functie) zal de tweede afgeleide bestaan. Het maximum verschil tussen f(x) en
p(x) bedraagt:

I
f (8) IIf(x) -p(x)1 s; (x-x(J) (x-x

J
)max(-2-)

(3.26)

Os;x<l

Osx<1

Het sinuspatroon dat slechts in de x-richting varieert wordt gedefinieerd door

f(x) = sin (oJX)

(3.27)

waarbij de bemonsteringspunten Xk op een eenheidsafstand van elkaar liggen.
De tweede afgeleide is gelijk aan:

f (x) = -(lJ~sin «(lJx)

(3.28)

Met behulp van formule 3.28 kan de volgende afschatting worden gemaakt wat betreft de
maximale afwijking tussen f(x) en p(x):

(3.29)

x varieert tussen 0 en I daar de bemonsterde punten op eenheidsafstand van elkaar liggen.
Voor de maximale variantie per punt geldt:

,..,.., '") w-t
0- S ,- (1 - x) --. . 4

(3.30)

Bij een K maal vergroting zal één op de K punten afkomstig zijn van het te vergroten beeld.
De overige (K-I) punten zullen het resultaat zijn van een (in dit geval) lineaire interpolatie.
Voor de gemiddelde variantie kan dan geschreven worden:

(3.31 )
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Experimenten

Als origineel werd genomen een sinuspatroon met amplitude 1 en met afmetingen 127x127
pixels. De sinus varieerde alleen in de x-richting.
De bil ineaire vergroting werd getest voor verschillende frequenties van het sinuspatroon. Deze
frequenties varieerden tussen 5 en 60 perioden in de x-richting, wat neerkomt op een radiale
verandering van 0.247 tot en met 2.968 radialen per pixel.
De SDR verhouding werd bepaald voor een 2x, 4x en 8x vergroting van het beeld waarbij het
aantal punten van het vergrote beeld constant werd gehouden op 127x127 pixels (deze vergro
ting is te beschouwen als het inzoomen op een detail van de afbeelding).

Om een schatting te geven voor de SDR verhouding werd met behulp van formule 3.31 de
voor de verschillende vergrotingen gemiddelde variantie bepaald:

(3.32)

Het blijkt dat de variantie bij toenemende frequenties niet spectaculair toeneemt. De signaal/
distorsie verhoudingen kunnen met behulp van formule (3.22) bepaald worden waarbij de sig
naal energie gelijk gesteld werd aan (127x127)/2 (1/2 is de gemiddelde variantie van een
sinus).

(3.33)

In figuur 3.8 staat een grafiek waarin de gemeten SDR verhoudingen zijn weergegeven en de
theoretisch bepaalde ondergrens voor de SDR verhouding van een 2x vergroting.
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(fig. 3.8 Signaal/Distorsie verhoudingen van een bilineaire vergroting van een in x-richting
variërend sinuspatroon. )

Het valt op dat de SDR-verhoudingen van de verschillende vergrotingen bijna op elkaar lig
gen, de afwijkingen zijn miniem. Dit wordt ook voorspeld door de formules in 3.32, daar de cr
waarden bijna gelijk zijn.
Verder is te zien dat de gemeten krommen lineair met Log (w) afnemen, wat ook door de theo
rie voorspeld wordt. Aangezien de lijnen evenwijdig lopen aan de theoretisch bepaalde
kromme behorende bij een 2x vergroting, kan gesteld worden dat de SDR krommen evenredig.. ~

zIJn met <0 •

Een Fourier-vergroting levert in het geval van dit sinuspatroon een oneindige SDR-verhou
ding op, daar de functie bandbegrensd geacht wordt en voldoende bemonsterd. Vandaar dat w

loopt tot rr [rad/pixel] (Log(w) loopt tot 0.497) om aliasing te voorkomen.
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H3.2.S Niet bandbegrensde afbeeldingen

Er zijn 3 verschillende experimenten gedaan waarbij de prestaties van bilineaire vergroting
vergeleken werden met de prestaties van Fourier-vergroting.

In het eerste experiment werd een tekstorigineel geconvolueerd met een Gauss met verschil
lende varianties zodat het beeld in verschillende mate versmeerd werd. De convolutie werd
cyclisch uitgevoerd, wat betekent dat de convolutiekernel en de afbeelding periodiek veron
dersteld werden in de afmetingen van het tekstorigineel.
Het versmeerde beeld werd met een factor 2 verkleind via onderbemonstering en vervolgens
met de twee vergrotingsmethoden vergroot. Het verkleinen met een factor 2 resulteert in een
afbeelding die aliasing bevat. Vergroting met behulp van de Fourier-methode zal daarom niet
langer foutloos gebeuren. De convolutie zal deze aliasing echter beperken door de bijdrage
van de hogere frequenties te onderdrukken, waardoor de Fourier-vergroting beter wordt. Ook
de bilineaire vergroting zal beter worden door deze onderdrukking.
Deze verbetering is zichtbaar als een toename van de SDR -verhouding van de verschillende
methoden voor een toenemende versmering. In Appendix BI Fig. B1.3 is het tekstorigineel
gegeven dat voor dit experiment gebruikt werd; de afmetingen zijn 287x287.Verder zijn de
pixelwaarden van het tekstorigineel begrensd op 1.

Table 1: SDR verhouding van een 2x bilineaire vergroting en een 2x Fourier-vergroting
bij verschillende versmeringen van een tekst origineel

versmering bilineaire vergroting Fourier-vergroting

S D SDR [dB] S D SDR [dB]

origineel 76944 338.67 23.56 76944 409.55 22.74

gauB 5x5 74987 300.81 23.97 74987 5.4940 41.35
var lx1

gauB 9x9 74624 7.4390 40.01 74624 0.07332 60.08
var 3x3

In tabel 1 zijn de SDR verhoudingen gegeven voor zowel de bilineaire vergroting als de
Fourier-vergroting. gauG 5x5 var lxl betekent dat voor de convolutie-kernel een Gauss
afbeelding werd genomen met in zowel de hoogte als de breedte dezelfde variantie namelijk 1.
Deze kernel werd vervolgens afgekapt op 5x5 pixels, waarna het resultaat genormaliseerd
werd op de De-waarde. De versmeerde tekstoriginelen zijn te vinden in Appendix BI Figuren
B1.4 tlm B1.5.

In de tabel is duidelijk de invloed van versmering te zien. Een klein bee~e versmering verbe
tert de Fourier-vergroting al enorm. Uit de SDR verhoudingen blijkt dat bij versmering de
Fourier-methode superieur is t.O.v. de bilineaire methode. Om ook een intuitief oordeel te kun
nen geven staan alle afbeeldingen in Appendix BI, Figuren B1.30 tlm B1.40.
In het geval dat er geen versmering wordt geïntroduceerd is volgens de tabel de bilineaire
methode beter. Dit volgt ook wel uit de afbeeldingen, de Fourier-vergroting vertoont uitslinge
ringen. Ook de foutenplaa~es tonen dit aan, het foutenplaatje van de Fourier-vergroting laat
grijze gebieden zien afkomstig van deze uitslingeringen.
In het geval van de bilineaire vergroting van het origineel is de distorsie duidelijk afkomstig
van de randen van de tekst. Verder kan nog opgemerkt worden dat de Fourier-vergroting iets
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scherper aandoet dan de bilineaire vergroting.
Bij een klein beetje versrnering (GauG 5x5 var lxI) vergroot de Fourier-methode al stukken
beter dan de bilineaire methode volgens de SDR verhouding. Vergelijking van de plaatjes laat
dit echter nauwelijks zien. Dit komt omdat het origineel in dit geval ook al versmeerd is en
afwijkingen in de vorm van de versrnering, wat vooral bij de bilineaire vergroting het geval is,
zijn bij een lage SDR verhouding al nauwelijks zichtbaar. Pas in de foutenplaatjes is duidelijk
te zien dat de Fourier-vergroting de versmeerde randen van de tekst veel beter volgt dan de
bilineaire vergroting (Iet op de verschillende schalingsfactoren).
Hoe 'waziger' het foutenplaatje is, des te beter is de vergroting, want er zijn dan geen plaatsen
aan te wijzen waar er grote afwijkingen t.o.v. het origineel zijn. Omdat de afwijkingen van de
versmering zo moeilijk te zien zijn, lijkt op het oog de bilineaire vergroting toch beter dan de
Fourier-vergroting door de lichte uitslingeringen die bij deze vergrotingsmethode nog steeds
zichtbaar zijn.
Bovengenoemde resultaten kunnen ook vergeleken worden met de resultaten van de vergro
tingsroutines als het origineel niet versmeerd wordt. In het laatste geval doen de resultaten
nogal 'hoekig' aan. Als het origineel eerst versmeerd wordt, dan worden de letters van allebei
de vergrotingsroutines een stuk gladder, ze zijn echter ook meer versmeerd. De Fourier-ver
groting vertoont ook minder uitslingeringen. Het blijkt dat de letters van de vergrotingen
indien het origineel eerst versmeerd wordt mooier zijn dan de letters afkomstig van een origi
neel dat niet versmeerd is.
Bij een toenemende versrnering neemt de Fourier-methode steeds meer afstand wat betreft de
SDR verhouding op de bilineaire vergroting. Bij een vergelijking van de vergrote plaatjes is
dit verschil echter niet te zien (SDR>40 [dB]) en wel om dezelfde reden als gegeven is in de
vorige paragraaf. Slechts in de foutenplaaties wordt duidelijk dat de Fourier-methode inder
daad veel beter is dan de bilineaire vergroting. De fouten worden steeds kleiner en raken
steeds meer over het gehele beeld verdeeld. De uitslingeringen zijn bij de Fourier-vergroting
nagenoeg verdwenen.

In het tweede experiment werden de twee vergrotingsmethoden vergeleken aan de hand van
een tekstorigineel dat met verschillende factoren vergroot werd. Het tekstorigineel werd door
onderbemonstering eerst verkleind en vervolgens door beide vergrotingsmethoden weer ver
groot. Door het ontbreken van versrnering, neemt de aliasing met de vergroting toe. Aan de
hand van de SDR verhouding kan dan bepaald worden welke methode het beste is. De afme
tingen van het tekstorigineel, gegeven in Appendix BI Fig. B1.2, zijn 297x297. Verder is het
tekstorigineel in zijn pixelwaarden begrensd op 1.

Table 2: SDR verhoudingen van de bilineaire vergroting en de Fourier-vergroting bij
verschillende vergrotingsfactoren van een tekstorigineel

vergroting bilineaire vergroting Fourier-vergroting

0 SDR [dB] 0 SDR [dB]

2x 347.33 23.77 423.31 22.91

4x 1074.9 18.86 1291.9 18.06

8x 2711.1 14.84 3537.1 13.69

Hierbij is S=82721
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Aan de hand van de SDR verhoudingen blijkt dat de Fourier-vergrotingen en de bilineaire ver
grotingen niet veel van elkaar verschillen. Met een toenemende aliasing worden ze allebei
slechter. Het was echter te verwachten dat de Fourier-vergroting onder invloed van de aliasing
veel slechter zou worden dan de bilineaire vergroting omdat voorgaand experiment aantoonde
dat de nauwkeurigheid van de Fourier-vergroting enorm toeneemt met een afnemende alia
sing. Deze lijn zet zich echter niet voort naarmate de hoeveelheid aliasing toeneemt.
Bij een 2 maal vergroting blijkt net als in het vorige experiment dat de Fourier-vergroting uit
slingeringen vertoont maar ook dat deze vergroting een iets scherper beeld oplevert (de resul
taten staan in Appendix BI Figuren B1.18 t/m B1.29).
Bij een toenemende vergroting (4x) worden deze effecten steeds duidelijker; de uitslingerin
gen worden steeds groter en in frequentie verlaagd door het verlagen van de Nyquist-frequen
tie. Ze worden dus steeds storender. Maar ook is te zien dat de afbeelding afkomstig van de
Fourier-vergroting scherper aandoet dan de bilineaire vergroting. Tenslotte valt op dat de let
ters steeds meer afwijkingen beginnen te vertonen.
Bij een 8 maal vergroting worden de letters zo erg vervormd dat de kleinere letters niet meer te
lezen zijn. De uitslingeringen bij de Fourier-vergroting nemen in amplitude toe en de frequen
tie wordt nog lager. Er valt eigenlijk nog nauwelijks te spreken over een scherper beeld. Beter
is om te zeggen dat de letters van de Fourier-vergroting, die nog leesbaar zijn iets beter gelij
ken op de letters van het origineel dan de letters van de bilineaire vergroting. De afwijkingen
zijn bij deze vergroting zo groot geworden dat de foutenplaatjes zelf beter op het origineel lij
ken dan de vergrotingen.

In het derde experiment werd als origineel een foto genomen die door de twee vergrotingsme
thoden werd vergroot, op dezelfde manier als het tekstorigineel in het tweede experiment. In
tabel 3 staan de resultaten. De afmetingen van het foto-origineel zijn (287x287). De pixel
waarden van het foto-origineel zijn begrensd op 255. Zie Appendix BI Fig. B1.1

Table 3: SDR verhoudingen van de bilineaire vergroting en de Fourier-vergroting bij
verschillende vergrotingsfactoren van een foto-origineel

vergroting bilineaire vergroting Fourier-vergroting

D SDR [dB] 0 SDR[dB]

2x 3.4047x106 27.12 3.8854x106 26.55

4x 12.219x106 21.57 16.026x106 20.39

8x 27.647x106 18.02 36.972x106 16.76

9S=1.7537xlO

Als de SDR verhoudingen in tabel 3 vergeleken worden met de SDR verhoudingen in tabel 2
dan valt er een verbetering op te merken. Deze verbetering is afkomstig van het feit dat het
fotoorigineel meer bandbegrensd is dan het tekstorigineel, waardoor er minder aliasing
optreedt bij het verkleinen van het fotoorigineel (waarna het door de twee vergrotingsmetho
den vergroot wordt).
Volgens de SDR verhoudingen van de twee vergrotingsmethoden is de bilineaire vergrotings

methode beter dan de Fourier-methode. Wordt er naar de resulterende plaatjes gekeken dan is
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dit niet zo eenduidig, zie Appendix B1 Figuren B1.6 tlm B1.17
Bij een 2x vergroting bijvoorbeeld is de Fourier-vergroting scherper dan de bilineaire vergro
ting (let op de details in de hoed). Er zijn wat uitslingeringen te bespeuren (in de veer) vergele
ken met de bilineaire vergroting. Over het algemeen lijkt de Fourier-vergroting toch iets beter
dan de bilineaire vergroting.
Bij een 4x vergroting is duidelijk op te merken dat de Fourier-vergroting de scherpste vergro
ting oplevert. De uitslingeringen worden echter steeds erger waardoor de bilineaire vergroting
een rustiger beeld oplevert.
Bij een 8x vergroting geeft de Fourier-vergroting ook de scherpste vergroting; de uitslingerin
gen zijn nu echter zo hevig geworden dat de bilineaire vergroting de voorkeur heeft.

Er is tot nu toe nog niet gesproken over de kwaliteit bij verkleining van afbeeldingen. Dit is
achterwege gelaten omdat alle aspecten die bij verkleining een rol zouden kunnen spelen al
aan bod zijn gekomen bij vergroting en daar ook duidelijker aan het licht gekomen zijn dan bij
verkleining het geval kan zijn.
De verkleiningen zullen ook afhankelijk zijn van de hoeveelheid aliasing die al in de origine
len aanwezig is. Is er geen aliasing dan kan er met behulp van Fourier-verkleining 'ideaal' ver
kleind worden, wat inhoudt dat de Fourier-verkleining kunstmatig aliasing introduceert (zie
formule 3.18). Is er wel aliasing aanwezig in het origineel dan zal dit voor afwijkingen zorgen
t.o.v. een ideaal verkleind beeld van het origineel.
De bilineaire verkleining geeft door z'n beperkte interpolatie altijd afwijkingen, maar zal bij
een grotere hoeveelheid aliasing weer beter worden dan de Fourier-verkleining. Het enige
nieuwe aspect dat Fourier-verkleining biedt is het aliasing vrij verkleinen wat inhoudt dat de
teruggeklapte frequenties (zie formule 3.18) niet doorgelaten worden, door het originele beeld
eerst te filteren met een laagdoorlaat-filter tot aan de Nyquist-frequentie behorende bij het ver
kleinde beeld.
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H3.2.6 Conclusies

Aan de hand van de experimenten kan opgemerkt worden dat de Fourier-vergroting beter is
dan de bilineaire vergroting als de hoeveelheid aliasing niet groot is, onatbankelijk van de ver
grotingsfactor.
Hoe groter de aliasing des te slechter wordt de Fourier-vergroting en bij een gegeven hoeveel
heid aliasing lijkt het er op dat een bilineaire vergroting mooiere resultaten geeft. Dit punt
waarop de bilineaire vergroting beter wordt dan de Fourier-vergroting kan echter niet goed
bepaald worden met behulp van de SDR verhouding. Vaak geeft de SDR verhouding aan dat
de ene vergrotingsmethode beter is dan de andere terwijl een perceptuele beoordeling juist het
tegenovergestelde laat zien.
Al met al kan er niet zomaar gezegd worden dat de ene vergrotingsmethode beter is dan de
andere. Beide hebben voor-en nadelen: de Fourier-vergoting vergroot zeer goed indien er geen
tot weinig aliasing in de afbeelding aanwezig is. De implementatie van de Fourier-vergroting
is ook zeer eenvoudig indien de Fourier-transformaties gegeven zijn; het spectrum hoeft alleen
maar met nullen te worden uitgebreid.
De bilineaire vergroting daarentegen is snel vergeleken met de Fourier-vergroting doordat er
minder punten in de interpolatie worden meegenomen. Verder is bij een grote mate van alia
sing de bilineaire vergroting kwalitatief beter dan de Fourier-vergroting.

Een interessante conclusie is dat bij een toenemende hoeveelheid aliasing het blijkbaar niet
langer loont om de complexiteit van de interpolatie hoog te maken, maar dat eenvoudige inter
polaties methoden zelfs beter zijn. Helemaal geoorloofd is deze conclusie niet, daar er maar
naar twee interpolatiemethoden gekeken is. Bij het kiezen van de complexiteit van de interpo
latie zou gebruik gemaakt kunnen worden van de SDR verhouding mits deze bekend is of er
een redelijke schatting voor gegeven kan worden.

3-22



H3 Realisering van verscheidene BBW's via FIT

H3.3 Roteren via het frequentiedomein

In het geval van continue signalen geldt dat een rotatie in het spatiële-domein ook een rotatie
in het frequentiedomein bewerkstelligt. In Appendix B3 Figuren B3.1 tlm B3.4 is dit aange
toond door de Fourier-transformatie te nemen van een rechthoek. Rotatie van de rechthoek
impliceert ook een rotatie van het spectrum zoals duidelijk te zien is.
Ook theoretisch kan dit eenvoudig worden aangetoond door formule 2.1 te schrijven als:

::..'1~

F(w) = ffU)e-i(mr)d~

w= (wx,wy )'" = (x,y),d~ = (dx,dy)

Definieer nu:

,.
F' (w) = ff(A~')e-i('~ 'r)d~

A is een rotatiematrix en ziet er uit als

A = [cosö -sinö]
sinö cosöJ

(3.34)

(3.35)

(3.36)

Hierbij is Öde hoek waarover geroteerd wordt. Door formule 3.35 nu iets anders te schrijven,
namelijk als:

_11"..), 1~-'" r,' -i( (A ... ) r') •
F'(w) = Jf(r')e dr'

(3.37)

blijkt dat

r
F' (m) = F (A ~I m) = F (Am)

(3.38)

Hierbij is gebruik gemaakt van de definitie: ;., = A", verder is er gebruik gemaakt van
d;" = lAl dl', waarbij lAl = 1.

De Fourier-transformatie van een geroteerd beeld is dus zelf ook geroteerd.

In het geval van discrete afbeeldingen die getransformeerd worden met een discrete Fourier
transformatie (DFT) gaat dit verhaal niet meer op. Dit komt omdat de Fourier-transformatie op
discrete frequenties wordt afgebeeld. Bij rotatie komen deze discrete frequenties tussen de
door de DFT bepaalde discrete frequenties te liggen, zie figuur 3.9.
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F[1,1

• • •

•

•

•
~

(fig. 3.9 Rotatie van een DFT over een hoek Ö. De geroteerde frequenties komen niet meer op
de discrete (bij de DFT behorende) frequenties te liggen)

Projectie op de dichtsbijzijnde buurman van de geroteerde frequenties geeft afwijkingen van
het origineel. Dit komt omdat alle frequentiecomponenten na rotatie afwijkingen bezitten wat
betreft de amplitude van hun frequentie. Bij een sinuspatroon (Appendix B3 Fig. B3.5, B3.6)
valt dit niet zozeer op; er is een minieme verandering van frequentie wat op het blote oog niet
zichtbaar is. Bij een lijnenpatroon dat uit een sommatie van meerdere harmonischen bestaat
beginnen de artefacten zichtbaar te worden; er zijn wat uitslingeringen te zien die niet plaats
onafhankelijk zijn, zie Appendix B3 Fig. B3.7, B3.8, bij ophogen van de lijnendichtheid
beginnen er maxima tussen de eigenlijke lijnen op te treden en minima in de lijnen zelf. Bij
een afbeelding tenslotte zijn de artefacten van een rotatie het duidelijkst zichtbaar, zie Appen
dix B3 Fig. B3.9, B3.10.

Het is toch mogelijk om via het frequentiedomein te roteren door de inverse DFf aan te pas
sen:

N Af

f[1I,m] 2: 2:
N Af

t~--I=--

2 ::!

~/' .....

prk, l]i:!:I(1II At)

(3.39)

Deze transformatie kan echter niet via een FFf worden uitgevoerd en zal daardoor enorm veel
rekentijd vergen bij grotere afbeeldingen.
Om bovengenoemde redenen is het beter om rotaties in het spatiële-domein zelf uit te voeren.
Hierbij wordt uitgegaan van het geroteerde beeld. De bijbehorende pixels worden door terug
rotatie uit het origineel gehaald, om gaten te voorkomen. Hier treedt hetzelfde probleem op als
bij het roteren in het frequentiedomein; de teruggeroteerde pixels komen tussen de pixels in
het origineel terecht. Om de waarden van deze pixels te kunnen bepalen moet er interpolatie
plaatsvinden. Het eenvoudigste is om, net als bij het vergroten, de te bepalen pixel gelijk te
stellen aan de in het origineel dichtstbijzijnde pixel.
De interpolatie kan ook worden uitgevoerd door het origineel bijvoorbeeld eerst te vergroten
met behulp van de in de vorige paragraaf beschreven Fourier-vergroting. Hierdoor wordt de
pixeldichtheid van het origineel als het ware vergroot, waardoor de afstand tussen teruggero
teerd pixel en dichtstbijzijnde buurpixel kleiner wordt. De afwijking van de werkelijke waarde
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zal nu na afronding op de dichtstbijzijnde buurpixel kleiner worden, zie Appendix B3 Fig.
B3.11 t/m B3.13. Dit geldt echter alleen indien de afbeelding die vergroot wordt geen aliasing
vertoont. Het voordeel van deze methode is dat er een willekeurig nauwkeurige rotatie bereikt
kan worden. De rekentijd neemt echter wel toe daar de afbeelding eerst vergroot moet worden
via de Fourier-vergroting. Het is daarom minder rekenintensief om de interpolatie spatiee1 uit
te voeren, waarbij slechts een paar buurpixels worden meegenomen (bijv. bilineaire interpola
tie).
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H4 Verwijderen van aliasing

H4.1 Inleiding

Een signaal kan volledig uit zijn bemonstering gereconstrueerd worden als de bemonsterings
frequentie minimaal 2x groter is dan de bandbreedte van het signaal. Indien hieraan niet vol
daan wordt dan treedt er een effect op dat bekend staat als aliasing.

Aliasing is een bron van vervelende afwijkingen die overigens niet altijd zichtbaar zijn, bij
voorbeeld omdat de afbeeldingsmethode ze onderdrukt. Om aliasing te verminderen of te ver
wijderen kan de bemonsteringsfrequentie worden opgehoogd. Dit is echter niet altijd
mogelijk. Het signaal kan ook door een filteroperatie begrensd worden in zijn bandbreedte
zodat een bemonsterde versie van dit signaal geen aliasing bevat. Er gaat hierdoor wel infor
matie van het signaal verloren. Ook dit is niet altijd acceptabel.
Er moet daarom gezocht worden naar methoden die in staat zijn aliasing te onderdrukken of te
verwijderen zonder dat één van bovengenoemde methoden daar aan te pas komt.

In de literatuur worden verschillende methoden beschreven. Een methode (ref. [7],[9]) bemon
stert het signaal twee of meerdere keren met dezelfde bemonsteringsfrequentie waarbij er
steeds een andere offset genomen wordt. Hiermee wordt als het ware een hogere bernon
steringsfrequentie gesimuleerd.
Een andere methode (ref. [8]) gaat uit van een verzameling van bemonsterde signalen van het
origineel en schat uit deze bemonsterde signalen hoe het origineel er uit zag. Uit deze benade
ring worden weer schattingen gemaakt voor de gegeven ingangssignalen. De afwijkingen van
deze schattingen dienen als feedback om het origineel beter te kunnen benaderen. Dit is een
iteratief proces en wordt pas afgebroken indien de geschatte fout acceptabel is.

In dit hoofdstuk wordt een methode behandeld die in staat is om, met behulp van 2 gescheiden
scans op verschillende resoluties, Ie orde aliasing te verwijderen uit een ID-signaal (zie
H3.2.I). Door een kleine aanpassing is het met behulp van deze ID-methode ook mogelijk om
uit een 2D-signaal de aliasing te verwijderen.
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H4.2 Verwijderen van aliasing uit ID-signalen met twee gescheiden scans

De methode die in deze paragraaf behandeld wordt is gebaseerd op het bemonsteren van het
originele signaal met twee verschillende bemonsteringsfrequenties, waarbij de hoogste
bemonsteringsfrequentie nog altijd kleiner is dan 2x de bandbreedte van het signaal; hierdoor
ontstaat aliasing.

Er wordt in eerste instantie uitgegaan van een lD-signaal dat periodiek is. Aangezien het doel
het verwijderen van aliasing uit een eindige afbeelding is, vormt deze aanname geen restrictie.
Zo'n signaal kan worden voorgesteld door:

p 2n
i- (kx)

f(x) = ~ ake x
k --P

(4.1)

De grondperiode is gelijk aan X. Dit signaal moet in een grondperiode met minstens 2P+1
punten worden bemonsterd om aliasing te voorkomen.
Het signaal wordt in een grondperiode echter bemonsterd met N1 punten en met Nz punten
waarbij aangenomen wordt dat N1<Nz en Nz<2P+1. De twee bemonsterde signalen worden
f1[n] respectievelijk fz[n] genoemd. De DFf's van f1[n] en fz[n] worden F1[k] respectievelijk
Fz[k] genoemd en staan afgebeeld in figuur 4.1.
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(fig. 4.1 Schematische voorstelling van de DFT's van!J[n), hEn} en vEn))

Het versch illussen F1[k] en F2[k] wordt V[k] genoemd (allèen de bijdragen voor positieve k's
zijn getekend). Het is eenvoudig in te zien dat uit V[k] middels een recursie een geheel alia
sing-vrij spectrum verkregen kan worden. Deze recursie is gedefinieerd door:
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V[k] = F l [kJ -Fz [kJ

B [k] = V [k] + B [k - d]

d = N z -NI

k<O~B[k] = 0

(4.2)

k loopt hierbij van 0 tot en met Nrl. B[k] bevat na beëindiging van de recursieve procedure
een verschoven versie van de helft van het spectrum van het aliasing vrije signaal. Uit dit spec
trum kan een discreet aliasing vrij signaal op willekeurige resolutie worden aangemaakt.
De beschreven methode is echter alleen in staat om ie orde aliasing te verwijderen. Dit houdt
in dat de overlappingen niet over het nulpunt (k=O) mogen komen. Dit impliceert dat N1>P.
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H4.3 Verwijderen van aliasing uit een afbeelding met 4 gescheiden scans

Met behulp van de methode die uit lD-signalen de aliasing velWijdert kan ook uit afbeeldin
gen aliasing worden velWijderd. Hiervoor zijn 4 op verschillende resoluties uitgevoerde scans
nodig. In onderstaand figuur wordt de methode duidelijk gemaakt aan de hand van de frequen
tieplaatjes van vier scans.

Scan 1 Scan 2 Scan 3 Scan 4

,
D§D~

D
DDD

D
(fig. 4.2 Verwijderen van aliasing met 4 scans)

De eerste scan wordt op de laagste resolutie uitgevoerd en bevat het kleinste aantal pixels:
N1xN1. De tweede scan is in één richting op een hogere resolutie uitgevoerd en bevat N2xN1
pixels (N2)N 1)' Uit deze twee scans kan een tussen-afbeelding afgeleid worden die in één
richting geen aliasing meer vertoont.

Dit proces kan ook uitgevoerd worden voor twee scans die de afbeelding met N2xN1 respec
tievelijk N2xN2 punten bemonsteren. Dit levert ook een tussen-afbeelding op die in één rich
ting geen aliasing meer bevat. Combinatie van de tussen-afbeeldingen die in één richting vrij
zijn van aliasing levert dan uiteindelijk een afbeelding op die geheel vrij is van aliasing.
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H4.4 Experimenten met het verwijderen van aliasing uit ID-signalen.

Om te onderzoeken wat de voor-en nadelen van deze methode zijn moet de gevoeligheid ervan
voor afwijkingen in het signaal zoals ruis en wisselende offset in de bemonsteringen onder
zocht worden. Alle experimenten werden uitgevoerd op 1D-signalen.

Er werd een sinus aangemaakt op 800 punten met een frequentie van 0.2356 [rad/pixel] (Dit
betekent dat er in 800 pixels 30 perioden worden afgelegd). Zie figuur 4.3.

sinus, w=0.2356 rad/pixel -

0.8

0.6

0.4

0.2

(fig. 4.3 Een op hoge resolutie aangemaakt sinuspatroon, aantal pixels =800, radiale frequen
tie van de sinus = 0.2356 [rad/pixel])

Dit signaal werd herbemonsterd met 40 respectievelijk 50 punten. Er zijn minimaal 61 punten
nodig om het signaal in figuur 4.3 aliasing-vrij te kunnen representeren. Dit betekent dat de
twee herbemonsterde signalen aliasing vertonen. Dit is duidelijk waar te nemen na Fourier
vergroting van deze reeksen tot 800 pixels (zie figuur 4.4)
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o
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(b)
(fig. 4.4 Twee op hogere resolutie gebrachte bemonsteringen van figuur 4.3 De aliasing is
zichtbaar als verandering in frequentie. Het aantal punten =800 pixels. Figuur 4.4a is het

resultaat van het bemol/Steren van figuur 4.3 met 50 punten, figuur 4.4b is het resultaat met 40
punten)

In het volgende experiment werd de gevoeligheid voor ruis onderzocht.
Aan het originele signaal werd ruis toegevoegd met een a die varieerde tussen 0.05 en 0.2. Het
resulterende signaal werd bemonsterd, waarna gepoogd werd de aliasing te verwijderen. Door
ruis toe te voegen aan het originele signaal werd ruis, geïntroduceerd op de scanner, gesimu-
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leerd. De resulterende afbeeldingen staan in figuur 4.5
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2.5 .------....-----r---~--____r_--___,---r__--....__-_____,

8=0.20 -

2

1.5

0.5

o . ._........ . _................ ...
v

A

_____It1 __
-0.5

-1

800700600500400300200100

-1.5 '--__.J...-__....L-__.........__--'-__---'_....L._.L.-__...L-__--'

o

(c)
(fig. 4.5 Resultaat van het verwijderen van de aliasing bij door ruis verstoorde bemonsterin
gen, aantal pixels =800, radiale frequentie van oorspronkelijk signaal =0.2356 [rad/pixel]

In fig. 4.5a is onoise=0.05; In fig 4.5b is onoise=0.10 en in fig. 4.5c is onoise=0.20)

De ruis neemt toe vergeleken met de door ruis verstoorde scans. Onderstaande tabel toont dit
aan:

Thble 1: °van de ruis in het origineel en van de mis in de reconstructie

0noise in origineel 0noise in reconstructie

0.05 0.088

0.10 0.18

0.20 0.34

De versterkingsfactor van de ruis blijkt in dit geval in de buurt te liggen van de 1.7-1.8.
De beschreven methode versterkt de ruis, waarbij de bandbreedte van de ruis afneemt. De
bandbreedte van de ruis neemt af omdat de maximale bandbreedte van het gereconstrueerde
signaal begrensd wordt door de minimale bemonsteringsfrequentie.

Uit een experiment blijkt dat de reconstructiemethode zeer gevoelig is voor veranderingen van
de offset waarmee de bemonsterde signalen worden verkregen. Als één van de bemonsterde
signalen een offset krijgt van 1 pixel (t.o.v. het originele signaal in figuur 4.3), dan heeft dat
grote invloed op het gereconstrueerde signaal (zie figuur 4.6).
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(fig. 4.6 Resultaat van reconstructie indien één van de bemonsterde signalen een offset heeft
van 1 pixel (t.o. v. het originele signaal); aantal pixels =800,

oorspronkelijke frequentie =0.2356 [rad/pixel])

Aan apparatuur die de bemonsterde signalen moet aandragen moet dus zeer strenge eisen
gesteld worden wat betreft de maximale verandering van de offset waarmee afzonderlijke
'scans' gemaakt worden, of de offset moet zeer nauwkeurig gemeten kunnen worden.
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84.5 Conclusies

De beschreven methode blijkt nogal gevoelig te zijn voor zowel ruis als offset. Dit zorgt
ervoor dat deze methode lastig te implementeren is in bijvoorbeeld een scanner. Een eenvoudi
gere methode is om een aantal afzonderlijke scans te maken die elk een halve pixel verscho
ven zijn. Binnen Océ wordt hiernaar al onderzoek gedaan in de vorm van de z.g. Piëzo
scanner (zie ref. [19])
Er is verder niet experimenteel onderzocht wat de invloed is van hogere orde aliasing, maar
aangezien de beschreven reconstructiemethode gebaseerd is op een recursieve vergelijking
tussen (in 1D-geval) 2 signalen in het frequentiedomein, is het eenvoudig in te zien dat dit het
gereconstrueerde signaal alleen maar verder kan verslechteren.
Het te bemonsteren signaal moet daarom met behulp van een filter eerst bandbegrensd wor
den. Dit betekent in het geval van gescande afbeeldingen, waar de filteroperatie optisch uitge
voerd moet worden, dat het optische systeem aan zeer strenge voorwaarden moet voldoen.
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H5 Beeldaanvulling

H5.11D-signaal aanvulling
Het kan voorkomen dat de informatie van een afbeelding op bepaalde plekken onbekend of
verstoord is. Voorbeelden hiervan zijn talrijk, bijvoorbeeld een koffievlek op een foto. Deze
verstoringen zijn vaak ongewenst en zouden optioneel moeten kunnen worden verwijderd,
waarbij de computer een 'best guess' geeft omtrent de informatie die op de plek van de versto
ring zou moeten staan.

Een methode om dit probleem te kunnen oplosssen is via de inverse DFf (zie formule 2.20).
Deze methode wordt aan de hand van een lD-signaal verder uitgewerkt. De inverse DFf is
gedefinieerd volgens:

i27t (kn)

fEn] = ~F Ek] e N

(5.1)
. b" I k (N - 1) (N - 1) I () b k'HIer IJ oopt van - 2 s k s 2 . noopt van 0 tot en met N-l . Deze etre kmg

kan dus ook als matrix vergelijking gesclueven worden:

f = AF

f = (t[0] ···f[n])

F = (F[ (N~ 1) J. ..F[N; IJ)

'2 kl17t-
N

'Aki = e

(5.2)

f[n] is verkregen door f(x) te bemonsteren volgens fEn] = f(~n). f(x) kan ook uitgedrukt
worden met behulp van de inverse DFf door deze continu te maken

f(x)
i27t (~)

~F[k] e I1N

xk
i27t (-)

~F[k]e x

(5.3)

Uit deze formule blijkt dat F[k] ook gevonden kan worden door N willekeurige punten te
nemen in het interval Os x < X. Stel dat de N punten worden aangeduid met Xl dan kan F[k]
worden uitgedrukt in:
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F = A-i!
•
f = (f(xo) ···f(xN -1) )

..". = ( [ (N -1) ] [(N -1) J)F F 2 ...F 2
hl

i2:Tt(-)
Aki = e x

(5.4)

Met behulp van bovenstaande matrix-methode kan ontbrekende informatie in een 1D-signaal
aangevuld worden; dit wordt gedaan door de N punten die nodig zijn te verspreiden op die
plaatsen in het interval X waar de informatie van het 1D-signaal wel bekend is.

f(x) t
X

----.
Onbekend gebied x

(fig. 5.1 Beeldaanvulling door te bemonsteren op de plaatsen waar het signaal b€kend is)

In figuur 5.1 is een voorbeeld te zien. Er is een 1D-signaal getekend waarvan een gedeelte
gestippeld is ter aanduiding dat het signaal daar onbekend is. De gestippelde lijnen geven de
gewenste bemonstering aan indien het signaal in het gehele interval X bekend zou zijn. De
zwarte lijnen geven de plaatsen aan waar het signaal in werkelijkheid bemonsterd wordt, met
behulp van formule 5.4 kan de bij de gestippelde lijnen behorende DFf gevonden worden.
Hieruit kunnen eenvoudig de waarden f[n] behorende bij de gestippelde lijnen worden
bepaald, middels een inverse DFf.

Voordat er naar experimentele resultaten gekeken wordt moet nog even opgemerkt worden dat
de beschreven methode alleen werkt op zich periodiek voortzettende signalen die bandbe
grensd zijn.
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H5.2 Experimenten met het lD-aanvullingsalgoritme.

In deze paragraaf wordt aangetoond dat de beschreven methode werkt. Verder wordt naar de
betrouwbaarheid gekeken van de methode bij een toenemende onderbreking in het signaal en
de invloed van een toenemende data-set (aantal punten).

In figuur 5.2 is een origineel te zien, afkomstig van een continue functie welke bemonsterd is
met 51 punten in het interval X In de volgende experimenten werd in dit signaal een stuk
onbekend verondersteld; het signaal werd dus verstoord. Het verstoorde signaal werd buiten
het onbekende gebied bemonsterd zoals aangegeven is in figuur 5.1. De resultaten staan in
figuren 5.3 en 5.4.

2.5 r----.-----r--..,....---~--..--......,....--r----.--___,-__,

origineel;N=51,X=1 -

2

1.5

-1

-1.5

0.90.80.70.60.50.40,30.20.1
-2 '--_.....L-._----'__....L..-_--'-_--"-...&...-_-L..__L.-_..........._---'L...--_--'

o

(fig. 5.2 lD-test origineel waaruit een stuk verwijderd wordt om de beschreven aanvullings
methode te testen. N=51, X=l)
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2.5 r-----,r-----,,...-----,,...-----,,...-----,,...-----,,...-----,,...-----,,...-----,,...-----,
verstoord signaal;gat=1/4 

hersteld signaal ----.

2

0.90.80.70.60.50.40.30.20.1

-1

i''''\ i
! I !
: \ I

: \ :
! \ ,Ii! \

: ~ I

! \ i
o .- _ ·-··Îlr--+'---;---...,f-J.

t ,', i
, I \ I
\ : \ I
I 1 \!
\ f V, i

\1 '!
\ J

i .1\ ,
\ :

-2 L-__l...-__l...-__l...-__l...-_..::...-:.....l...-__l...-__l...-__l...-__l...-_----'

o

1.5

0.5

-0.5

-1.5

(fig. 5.3 Verstoord signaal en hersteld signaal, N=51,X=1. Het gat loopt van 3/8 s x < 5/8)

In figuur 5.3 is de beschreven methode experimenteel aangetoond. In dit figuur is een origineel
te zien dat met 51 punten bemonsterd is, (N=51,X=1). Er werd een gat aangebracht voor
3/8 s x < 5/8. Verder is in dit figuur het resultaat van het beeldaanvullingsalgoritme afge
beeld. Op het oog is er geen verschil te zien met het origineel wat duidt op een geslaagde
beeldaanvulling.

De methode wordt onbetrouwbaar bij 'grotere gaten'. Zie figuur 5.4
2.5 ,...----,.-----,.----...,.-----,.-----,.-----,.-----,.-----,.-----,.-----,

verstoord signaal; gat=1/3 
hersteld signaal .._--.

2

,~.,
, I, ., ,

, I· ,· ,· ,· ,
A ' ,I I· ,I, I ,: \ ' ,

I •, , I ,

1\ I \ I I
I I

I \ \ I I
, I \ ! II ,
• I l I., I

'V 1 ,
\I

\
f\ : ,

I I \I. ; \
, ,, ,

I, . ,
l I • ,

II , Ii \ , \

\
,

\! \ I
I ,. . I I,

I ', I ' : .., ! \I I
I

I \ I,
\

I I •. , ., I ,
I

~,'""y
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

-2

(fig. 5.4 Verstoord signaal en hersteld signaal, N=51,X=1. Het gat loopt van 1/3 s x < 2/3)
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In figuur 5.4 werd f(x) bemonsterd met N=51 punten in het interval X=1. De functie werd
onbekend verondersteld voor 1/3:s X < 2/3. Duidelijk is te zien dat het aangevulde gedeelte
afwijkt van het originele signaal. Bij een toenemend onbekend gebied (gat) nemen deze afwij
kingen enorme waarden aan. Om hiervoor een verklaring te vinden moet f(x) eerst uitgedrukt
worden in zijn bemonsterde waarden f[n]. De uitdrukking hiervoor is: (ref.[5])

[(x) =
00 sin (co (x - nA) )

2: [[nJ co (x - nA)
n = -00 c

1 :Tt
A = _·co =-

N' c A
(5.5)

Hierbij wordt verondersteld dat X=1 en dat het signaal met N punten wordt bemonsterd.
Aangezien f[n] periodiek is in N kan deze uitdrukking ook geschreven worden als:

N -1 00

((x) = 2: f[n] 2:
n = 0 p = -00

sin(:TtN(x-p- n»
N

n
:rtN (x - p - - )

N
(5.6)

Stel dat het lD-signaal onbekend is voor a :s x < 1 - a. De N punten moeten dan genomen
worden in de gebieden 0 :s X < a 1\ 1 - a < x:s 1. De waarden van deze N bemonsterde punten
worden bepaald door de waarden van de N equidistant bemonsterde punten volgens formule
5.6 . (Met behulp van deze formule zou ook via een matrix vergelijking een beeldaanvulling
verkregen kunnen worden). Als zo'n punt (uit de equidistant bemonsterde reeks) relatief ver
weg ligt van een bemonsterd punt in het bekende gebied, dan is de invloed op de waarde ook
klein. Hoe groter het gat is waar een signaal onbekend is, hoe kleiner de invloed wordt van de
punten in het midden van dit onbekende gebied op de bemonsterde punten uit het bekende
gebied. Bijvoorbeeld voor a=1/3 en n .... N /2 is de orde grootte van de tweede sommatie in
formule 5.6 gelijk aan 11100. Bij een geven a zal daarom door de begrensde machinenauw
keurigheid de aanvulling gegenereerd door de computer niet langer foutloos zijn.

In een volgend experiment werd de bemonsteringsdichtheid van het continue signaal ver
hoogd om te onderzoeken wat de invloed hiervan is op de nauwkeurigheid van de aanvulling
gegenereerd door de computer. In figuur 5.5 staat hetzelfde signaal afgebeeld als in figuur 5.2,
waarbij de bemonsteringsdichtheid nu 61 punten in het interval X=1 bedraagt (N=61).
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2.5 ,------.---.------,----r---..------.----r---,------.----,
origineel;N=61,X=1 -

2

-2

0.90.80.70.60.50.40.30.20.1

-2.5 L--_--'-__...L.-_-----'__---'-__..L-_-----'__....L..__.L..-_---L_-----'

o

(fig. 5.5 Test origineel gegenereerd met N=61, X=1. De functie waarmee het test origineel
werd gegenereerd is gelijk aan de functie waarmee het testorigineel in figuur 5.2 werd gegene

reerd)

In figuur 5.6 is het resultaat van een aanvulling gegeven bij een gatgrootte van 1/4 (op een
interval X=l). Er zijn duidelijk afwijkingen te zien t.o.v. het origineel. Bij een bemonsterings
dichtheid van N=51 echter was bij een zelfde gatgrootte nog geen afwijking waar te nemen
(zie figuur 5.3) De verklaring hiervoor is de volgende:

2.5 ,------r---,--------,----,---,-----,----.---.-----,.-----,
verstoord signanl;gat=1/4 

hersteld signaal ----.

r..,, .
, I, ,, ,, ., .

, I
, I

/\ i \ ;\
l ~ :; , ~

: ~ :: I \
f \ ! \ ! \: ~ : ; : \
! \ I \ :J I
I I 1 I
I I' I

: ~: ~ :
i \ 1 \!
! \: \!

~/ \;
\ !
\ :
~

2

-1

1.5

-0.5

-1.5

0.90.80.70.60.50.40.30.20.1
-2 L--_--'-__...L.-_-----'__---'-__..L-_-----'__----'-__"----_--L_-----'

o

(fig. 5.6 Verstoord signaal en hersteld signaal, N=61,X=1. Het gat loopt van 3/8 s x < 5/8)
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Bij een toenemende N zal het discrete spectrum, wat het aantal punten betreft, ook toenemen.
Deze toename van het discrete spectrum zorgt elVoor dat er functies mogelijk worden die in
het bekende gebied waarden aannemen die bijna gelijk zijn aan O. Optelling van deze functies
bij het origineel tonen daarom aan dat een minieme afwijking in de waarden van de bemon
sterde signalen enorme gevolgen kunnen hebben. Het reconstructieproces is dus niet erg sta
biel.
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H5.3 Conclusies

Concluderend kan gezegd worden dat de beschreven methode theoretisch in staat is om nmc
ties te reconstrueren en dus ook om 2D-beelden aan te vullen (hetzij door het gehele 2D-spec
trum in aanmerking te nemen, hetzij door bovenstaande methode op lD-lijnen uit het beeld toe
te passen). De onbekend zijnde gebieden mogen echter niet al te groot worden willen de aan
gevulde waarden nog redelijk betrouwbaar zijn. De grootte van de gaten waarvoor de methode
nog redelijk betrouwbaar is hangt verder af van het aantal punten dat betrokken wordt in de
aanvulling; hoe meer punten des te kleiner wordt het gat waarvoor nog betrouwbaar wordt
aangevuld.

Zoals al vermeld is in H5.1 werkt de beschreven methode alleen op periodieke bandbegrensde
signalen. Dit hoeft echter geen belemmering voor een toepassing in de beeldbewerking te
betekenen. Afbeeldingen kunnen periodiek verondersteld worden daar ze eindig zijn. Een
afbeelding bevat echter veel punten zodat het onbekende gebied klein moet zijn en de aanvul
ling rekenintensief is.
Ook hieraan kan wat gedaan worden. Er kan een stuk uit de afbeelding worden genomen

waarin het onbekende gebied staat. Dit stuk kan vervolgens periodiek verondersteld worden,
of eventueel gemaakt worden door bijvoorbeeld te vermenigvuldigen met een Blackman-win
dow, waarna met de beschreven methode de ontbrekende data aangevuld wordt. Door niet de
gehele afbeelding mee te nemen ontstaan er afwijkingen. Als de rand om het onbekende
gebied voldoende groot is, dan zullen deze afwijkingen kleiner zijn dan de afwijkingen die
ontstaan door rekenonnauwkeurigheden van de computer indien de gehele afbeelding meege
nomen wordt.
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H6 Opscherpen van afbeeldingen

H6.1 Inleiding

Het inscannen van een afbeelding gaat altijd gepaard met een versmering ervan. Hierdoor
wordt de afbeelding 'vager'. Soms zal de versmering gering zijn waardoor een opscherping
middels een beeldbewerking niet noodzakelijk is. Het kan echter ook voorkomen dat een
afbeelding expres versmeerd wordt ter onderdrukking van aliasingartefacten. Deze versmering
zal ook de gewenste informatie versmeren welke door beeldbewerking zo goed mogelijk her
steld moet worden. De opscherpingsmethode moet daarom rekening houden met aspecten als
ruis en "gealiasde energie" in de gescande afbeelding. Tot nu toe werd er binnen Océ met een
relatief eenvoudige kemel opgescherpt (3x3).
Bij een hoge mate van versmering, benodigd om aliasing artefacten te onderdrukken voldoet
zo'n kemel niet meer. Het is dan noodzakelijk om meer geavanceerde opscherpingsmethoden
te nemen die meer kennis behoeven omtrent de versmering en de afbeelding zelf. Om een
gescande afbeelding goed op te kunnen scherpen is het zelfs nodig om te weten door welk
mechanisme deze afbeelding tot stand is gekomen en verder wat er met het resultaat gedaan
wordt.
Het is dus nodig om het totale systeem dat het origineel scant en omzet in een resultaat te ken
nen. Het volgende figuur geeft hierin meer inzicht:

origineel
__., Versmering DiscretisatieI-_~ +J---.... BBW

eeldings - resultaat

methode

...
Scanner

Ruis

... ..
Computer

.. .
Beeldscherm/
Printer

(fig. 6.1 Model van een scanner waarin alle bewerkingen die leiden tot het eindresultaat zijn
opgenomen)

Een geavanceerde methode is de CLS-methode (CLS: Constrained Least Squares) welke als
voordeel heeft dat alleen de ruisenergie in de afbeelding nodig is om de afbeelding goed op te
kunnen scherpen. Een zeer groot nadeel is dat er geen rekening gehouden wordt met aliasing
en de afbeeldingsmethode. De artefacten geïntroduceerd door het Discretisatie-blokje en het
Atbeeldingsmethode-blokje in figuur 6.1 worden verwaarloosd. De opscherping is gebaseerd
op een discreet model.
Vandaar dat er ook gezocht is naar een methode die in staat is om afdoende rekening te houden
met het gehele model zoals dat weergegeven is in figuur 6.1. De oplossing werd gevonden in
de vorm van een Wiener-filter. In de volgende paragrafen wordt eerst de CLS-methode behan
deld, daarna wordt het Wiener-filter behandeld.
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H6.2 CLS-Restoration

H6.2.1 Theorie

Bij het inscannen van een afbeelding wordt deze versmeerd waarna er ruis wordt toegevoegd
door bijvoorbeeld het CCD-array. Een continu model van dit inscannen wordt gegeven door:

g (x) = Jd (i)f(x - i) di + 11 (x)
(6.1)

Hierin is g het ingescande beeld, d bevat de optische versmering, f is het origineel en 11 bevat
de ruis.
Dit model wordt om een opscherping via de computer mogelijk te maken vaak gemodelleerd
met, zie referenties [1],[2],[17]:

-" '..>.
g = Df+11

(6.2)

waarbij de symbolen g,f en 11 dezelfde betekenis hebben als in formule 6.1 maar nu discreet
zijn. De matrix D modelleert de versmering middels een discrete versmering, zoals in formule
3.1 (De rijen van de afbeelding f worden onder elkaar gezet waardoor één grote vector ont
staat).
De afbeelding zou eenvoudig terug gevonden kunnen worden door:

(6.3)

ware het niet dat ri onbekend is (verder kan het zijn dat D niet inverteerbaar is).
Soms wordt de ingescande afbeelding, geen rekening houdend met de ruis, op bovenstaande
manier opgescherpt, d.w.z. de afbeelding wordt met een inverse convolutie gefilterd. Dit gaat
echter alleen goed indien de ruisenergie zeer klein is. Bij een inverse convolutie wordt de ruis
energie namelijk enorm versterkt. Dit kan zelfs leiden tot een totaal onherkenbaar beeld.
Er moet dus gezocht worden naar een methode die het origineel zo goed mogelijk benadert en
die rekening houdt met de ruis waarbij de benodigde kennis omtrent de ruis en het origineel
minimaal is.

De CLS-restoration methode is zo'n methode (CLS= Constrained Least Squares).
Deze methode gaat uit van een benadering van het origineel door te zoeken naar afbeeldingen
die voldoen aan (zie referenties [1] en [2]):

Ilg-DJiI 2
= E

E = Iiril1 2
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Er zijn echter veel mogelijke oplossingen van dit probleem, duidelijk gemaakt door figuur 6.2

Afbeeldingsruimte IR
n

.....l--il---g

(fig. 6.2 Mogelijke oplossingen van DÎ die voldoen aan formule 6.4. Er zijn evenveel dimen
sies in de Afbeeldingsruimte als er punten zijn in de bemonsterde afbeelding)

vandaar dat er nog een extra voorwaarde wordt gecreëerd waaraan mogelijk oplossingen van
formule 6.4 moeten voldoen. Deze voorwaarde houdt in het minimaliseren van de functionaal

(6.5)

De bol in figuur 6.2 moet afgelopen worden tot het minimum in de functionaal gevonden
wordt. De oplossing van dit probleem wordt bepaald als oplossing van:

(6.6)

De afgeleiden bestaan aangezien f,Q en 0 reëel zijn. À wordt zodanig gekozen dat voldaan
wordt aan formule 6.4. Formule 6.6 kan ook geschreven worden als:

(6.7)

Uitwerking van deze formule geeft als resultaat

(6.8)

Het inverteren van matrices is een rekenintensief karwei, vandaar dat er gezocht moet worden
naar een mogelijkheid de matrices aan te passen tot een formaat dat meer handelbaar is. Dit
wordt bereikt door de matrices circulair te maken, waarmee periodiciteit in het origineel en
gescande beeld verondersteld wordt. Circulaire matrices kunnen geschreven worden als:
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D = WHU

H = 1 UDW
(MN) 2

(6.9)

Hierbij is MxN de afmeting van een afbeelding, verder is H een diagonaal-matrix waarvan de
diagonaal-elementen een DFf van de discrete versrnering vormen. H kan gezien worden als
de DFfvan de versmeringsfunctie d[n,m] (zie formule 3.1).
De matrices Wen U zijn gedefinieerd door:

i21l ( !.i..-)
W

ki
e MN

ki
-i21l (-)

Uk' = e MN
'/

(6.10)

De matrix Q kan op deze manier voorgesteld worden met:

Q =

E =

WEU

1 UQW
(MN) 2

(6.11)

Substitutie van de inverse relaties voor 0 en Q gegeven in formules 6.9 en 6.11 in formule 6.8
leiden tot de uitdrukking:

-1
Î = (MN (A W1EI

2
U + W1H]2 U» w1I* Ug

Hierbij is ook gebruik gemaakt van de relaties: QT = WE* TU en D~ = wr; TU.
Een sterretje duidt op complexe conjugatie. Vermenigvuldiging van f met MN levert op:

(6.12)

Dit kan worden uitgewerkt tot:

~ [] 11* [k, i] G [k, i]
F k i -

, - MN(AIE[k,LJ/ 2 +IH[k,i]1 2
)

(6.13)

Waarbij gebruik is gemaakt van de definities:

f'[k, iJ = (::~) , G [k, i]
k + IM

U'"
(MN

g
) ,H[k,i]-Hk+IMk+IMen

k + IM '

E [k, iJ - Ek + IM. k+ IM
en van het feit dat de matrices E en H in formule 6.12 diagonaal-matrices zijn.
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Het opscherpingsfilter zelf is aldus gedefinieerd als:

It' Ek, I]

(6.14)

De totale overdracht van het origineel F wordt bepaald door:

/...IE Ek, I] 1
2

+ IH[k, I] 1
2

(6.15)

Om /... te bepalen moet het verschil tussen de versmeerde afbeelding en de schatting voor het
origineel gelijk zijn aan de ruisenergie. Dit betekent dat indien R [k, I] het verschil vertegen
woordigt, waarbij R Ek, I] gedefinieerd is als:

R[k,l] = (G[k,l] - (MN)F[k,I]H[k,I])

dan moet, volgens de stelling van Parseval, gelden:

(MN) ~IR[k, 1]1
2

= Ilril1 2
= E

,

Bovenstaande som is een functie van À en kan geschreven worden als:

ep (/...) = (MN) ~ IR Ek, I] ,2
,

Differentiëren van cp naar À levert op:

(6.16)

(6.17)

(6.18)

dep '\" d *d/... = 2MNt1 d/... (R Ek, 1])R Ek, I]
,

2MN/...IEI 4 1H]2IGI 2
3

(1H]2 + /...IEI 2)

(6.19)

Het blijkt dat ep(/...) een monotoon stijgende functie is indien /....>0.
Met behulp van een Newton-iteratie methode kan /... zodanig bepaald worden dat voldaan
wordt aan formule 6.17. De bijbehorende /... die voldoet wordt aangeduid met \.De iteratie is
gedefinieerd door:

(6.20)
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H6 Opscherpen van afbeeldingen

Waarbij 1...0 een beginschatting is. Het volgende figuur maakt de iteratie duidelijker.

E ë1q; :~~~ .

dÀk / I ~.~ ~ ~

~ ~ i
i i I
~ i ~
~ ~ ~

(fig. 6.3 Schematische voorstelling van een Newton-iteratie ter benadering van het punt 1...)

De nauwkeurigheid van de oplossing voor À is in te stellen door een tolerantie in te stellen
voor de afwijking E - cp (À) .

De vraag die rest is hoe E en H bepaald moeten worden.
E is de DIT van Q. Q is een willekeurige conditionering die de gebruiker op kan geven. Vaak
wordt Q zodanig gekozen dat de discrete 2e afgeleide van het geschatte signaal minimaal is.
De discrete 2e afgeleide is voor elk punt gedefinieerd met de convolutieoperatie:

(6.21)

Deze convolutieoperatie moet in Q gegoten worden, welke dezelfde afmetingen bezit als de
afbeeldingen fen g, zodanig dat deze circulair is. Dit wordt bereikt door de methode beschre
ven in hoofdstuk 3.1.1 toe te passen. Vervolgens kan dan E gevonden worden door de DIT
van Q te nemen.
Het minimaliseren van de 2e afgeleide zorgt ervoor dat de schatting van het beeld 'glad' is.

Om H te bepalen moet onderzocht worden hoe g gerepresenteerd wordt. De afbeelding g (en f)
wordt periodiek en bandbegrensd verondersteld in het continue domein en kan daarom
geschreven worden als:

. kx ll'
/21r(-+....::...)

g (x, y) = ') ')gel' Q'7t Lr k, l

De convolutieoperatie op g wordt gedefinieerd door:

g (x,y) = fff(x - L, Y - y) d (L, y) dLdy

met behulp van formule 6.22 kan deze convolutie ook geschreven worden als:
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H6 Opscherpen van afbeeldingen

g (x, y)

(6.24)

waarbij D de Fourier-transformatie is van d(x,y), volgens formule 2.26 en fk I zijn de perio
dieke signaal componenten van het origineel f. Bemonsteren van g(x,y) laat ~ien dat

g(ö n, Ö m) =x y

g [n, m]

P Q
-=NA-=M
ö öx y

(6.25)

Indien er geen aliasing is kan de bovenstaande formule vereenvoudigd worden tot:

g [n, m]

(6.26)

In dit geval komen de coëfficiënten van gk I precies overeen met de DIT van g(n,m]. Dus
G [k, l] = gk [. In het vervolg zal een kleine letter met subscript, bijvoorbeeld fk [ duiden op
een continue periodieke frequentiecomponent. Een hoofdletter met rechte haken, bijvoorbeeld
F[k, I] duidt (nog steeds) op een DIT component.
Verder wordt ter vereenvoudiging en voor later gebruik (in Hoofdstuk 6.3) gedefinieerd:

(6.27)

Uitgedrukt in een DIT is de discrete convolutie te schrijven als:

G [k, l] = MNF[k, l]H[k, l]
(6.28)

Vergelijking van formule 6.28 met 6.26 en 6.27 geeft dan de volgende uitdrukking voor H(k,I):

H[k, l]

(6.29)
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Met behulp van een inverse DFT van H[k,l] volgt dat d[n,m] uit te drukken is in d(x,y):

d en, m] = I1x l1y.?~d (l1x (n + kN), l1y (m + lM»

(6.30)

In bovenstaande afleidingen is het origineel gemodelleerd als een zich periodiek herhalende
afbeelding. Bij het modelleren van een versmering geeft dit afwijkingen t.o.v. de werkelijke
versmering, omdat de afbeelding niet periodiek is. Om bovenstaande afleidingen toch te kun
nen gebruiken bij het opscherpen van gescande afbeeldingen kan er een wit kader om de
afbeelding gelegd worden, dat zo breed is dat de invloed van de versmering op de rand van het
kader praktisch nul is. De nieuwe afbeelding met kader kan wel zonder veel afwijkingen
periodiek voortgezet gedacht worden. Omdat de invloed van de versmering al klein is op de
randen van het kader kan formule 6.30 benaderd worden met:

d en, m] 11 11 d (11 n, 11 m)
x y x y

(6.31)

De CLS-restoration methode is in staat een afbeelding goed op te scherpen indien er geen alia
sing wordt geïntroduceerd. Het leggen van een witte rand om de afbeelding zal echter automa
tisch aliasing introduceren (een alternatief voor het witte kader kan gevonden worden in
ref.[16]). In de praktijk wordt dit opgevangen door de bemonsteringsfrequentie hoog te maken
waardoor de gealiasde energie afneemt.
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H6.2.2 Experimenten

Tijdens de experimenten werd gebruik gemaakt van een origineel dat op 1200 [dpi] was aan
gemaakt (zie Appendix B2, Fig. B2.40). Dit origineel werd discreet versmeerd via een circu
laire convolutie. waarna er discreet ruis werd toegevoegd. De resulterende beelden die
gedefinieerd werden als zijnde vrij van aliasing, werden met de beschreven CLS-restoration
methode opgescherpt.
De afmetingen van de versmeerde afbeeldingen bedroegen 512x512 pixels (M=512;N=512)
De versmering werd in het discrete frequentiedomein uitgevoerd met de functie:

J(e + 1
2

)
-0.694 ---:-:-------;-,....,----,.."...

Ö e cMax. (M, N)
k,1 =

Hierbij werd uitgegaan van een gecentreerde DFT.
Uitgedrukt in [cy/mm] kan formule 6.32 geschreven worden als:

(6.32)

Jt::l:-0.347 fx +J,.
c'= eD (f~, fy )

k
f~ = 10.84,fy

1
=

10.84

(6.33)

fx en fy worden uitgedrukt in [cy/mm].
De Nyquist-frequentie behorende bij 1200 [dpi] is 23.62 [cy/mm].

Convolutlon Kernela
o

"!
o

Cl
o

0-l- ...:::::;;.....,~-'T"'""'.......::..,......=-,..--..

o
-.30 -20 -10 0 10

oylmm
20 :a0

(fig. 6.4 De versmeringen (c'=2.36 [cy/mmj, c'=1.18 [cy/mmj, c'=O.59 [cy/mm]) in het
gecentreerde discrete frequentiedomein)

\-hor c' werden de waarden 2.36 [cy/mm], 1.18 [cy/mm] en 0.59 [cy/mm] genomen, zie figuur
6.4. Het effect van deze versmeringen op de originelen is te vinden in Appendix B2, Figuren
B2.1 t/m B2.12.
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Voor de ruisvariantie per pixel werden de waarden 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001 genomen.
Als conditionering Q werd de besproken 2e afgeleide kemel genomen zie formule 6.21.

Om de kwaliteit van de opscherpingsmethode getalsmatig uit te drukken worden de volgende
kwaliteitsfactoren gedefinieerd: (zie ref. [17])

SDR 10Log 11~12
Ilt-gl1

2

SDR. 10Log11t- gl12
t

Ilt_~12

SNR = 10Log 11~12
Ilril1

2

NDR = 10Log lirif
Ilt-gl/

2

USDR = 10Log 11~12
Ilf_~12

(6.34)

ten grepresenteren het discrete origineel en de scan, Î representeert de door de CLS-methode
geconstrueerde afbeelding en ri representeert de ruis. SDR geeft de Signaal Distorsie Ratio
aan en SDRi geeft de verbetering van de SDR, die de door de CLS-methode gevonden afbeel
ding realiseert t.o.v. de op te scherpen scan, weer. SNR geeft de verhouding tussen de energie
in het origineel en de ruis energie weer. NDR geeft de ruis/distorsie verhouding weer.

Uitgedrukt in de SNR blijken de genoemde ruisvarianties per pixel te corresponderen met
18.88 [dB], 28.88 [dB], 38.88 [dB] en 48.88 [dB] respectievelijk.

In totaal zijn er 12 afbeeldingen opgescherpt. De resultaten uitgedrukt in bovenstaande maat
staven staan zijn afgebeeld in de volgende 2 figuren.
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12 .-----..------.r--------r---~---__r---__,_---...,

c=2.36 cy/mm 
c=1.18cy/mm ----.

c=0.591 cy/mm • ••.

10

8

6

4

2

O'--__---''--__---' ........1. ---L. --L.. --'- --'

15 20 25 30 35 40 45 50-----..
SNR

(fig. 6.5 SDR i verhouding als functie van SNR voor 3 verschillende versmeringen )

·5 ..-----,-------r---~---__r---__,_---__,_---...,

·20 •........................

c=2.36 cy/mm 
c=1.18 cy/mm ----.

c=0.591 cy/mm .•...

·10

-15

·25

-30

·35

..................

>~::~"
..................

",...........,

........
..........

".

...... ....
....... ......., ..

".........................
"". ........

...........

454035302520

-40 ~__-----J'--__-' ----l. ........1. ---L. --L.. ---'

15 50-----..
SNR

(fig. 6.6 NDR verhouding als functie van SNR voor 3 verschillende versmeringen)

Uil deze 2 grafieken zijn de 3 belangrijkste kwaliteitsfactoren SDR, SDR j en USDR te bepa-
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len.
Om bijvoorbeeld de kwaliteitsfactor USDR te bepalen bij een bepaalde SNR en versmering
moet de SNR waarde uit figuur 6.5 opgeteld worden bij de SDRj waarde behorend bij die
SNR. Hierbij wordt dan ook nog de bijbehorende NDR waarde opgeteld. Een voorbeeld:

Bij een SNR van 35 [dB] is de SDRj 6.4 [dB] en de NDR is -20 [dB]. Bij elkaar opgeteld geeft
dat een USDR van 21.4 [dB]. Dit voorbeeld is ook in de figuren 6.5 en 6.6 aangeduid.

Aan de grafieken is te zien dat de SDRj toeneemt met een toenemende SNR; de invloed van de
ruis wordt kleiner waardoor Aook kleiner wordt waardoor de resulterende afbeelding scherper
wordt. Dit is ook te zien in figuur 6.7.

Oeconvolutfon Kernels
hlTF" Kernel.

a

'!
a

..-I';
0

•
l:
o...
1-';

..
a

-.50 -20 -10 0 1a
ov/mm

20

a

"

•..

a....
I
0-

••
l:~

o..
I-

l!

•

-H -20 -10 a 10
ov/mm

20 sa

(fig. 6.7a MTF curven na CLS-opscherping,
c'=0.591 [cy/mm], SNR=18.88 [dB], 28.88

[dB], 38.88 [dB] en 48.88 [dB))

(fig. 6.7b Deconvolutie-curven berekend
door het CLS-algoritme, c'=[O.591] [cy/

mm], SNR= 18.88 [dB], 28.88 [dB], 38.88
[dB], 48.88 [dB))

In figuur 6.7a zijn doorsneden van de totale overdrachtkernels in het discrete frequentiedo
mein te zien. Bij een toenemende SNR gaat de totale overdracht (MTF =Modulus Transfer
Function) bij hogere frequenties beter doorlaten waardoor de afbeelding scherper wordt. In
figuur 6.7b staan de deconvolutiekernels. In figuur 6.8 staat voor een versmering c'=0.591 [cy/
mm] en een SNR =18.88 [dB] de doorsneden van de convolutiekemel, de deconvolutiekemel
en de resulterende MfF-kernel bij elkaar.
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All K.rn.'a

..
..
•...
ëtl

a..
I-

o +---,.--T""""'iIZ--r-....all-,.--r----,
-30 -20 -10 0 10

ov/mm
10 :so

(fig. 6.8 Convolutie, deconvolutie en MTF voor c =0.025 en SNR=18.88 [dB)

De resulterende opgescherpte afbeeldingen staan in Appendix B2, Figuren B2.13 tlm B2.24.
Er geldt zelfs SNR - 00 ===:> SDR i - 00. Dit betekent dat indien er geen ruis zou zijn, het origi
neel perfect uit de versmeerde scan teruggevonden kan worden.

Bij een toenemende versmering neemt de USDR bij eenzelfde SNR af. Dit komt omdat de sig
naalenergie bij hogere frequenties kleiner wordt, waardoor À toe moet nemen om te voorko
men dat de ruis te veel versterkt wordt. Ook de SDRj zelf neemt af; bij een kleinere
veTSmering kan er blijkbaar relatief bezien meer hersteld worden dan bij hogere versmeringen.

In Appendix B2, Fig. B2.13 tlm B2.24 is duidelijk te zien dat er uitslingeringen (ringing)
optreden aan de randen van letters indien de SNR laag is. Ze zijn het resultaat van het opscher
pingsproces. Dit komt omdat de MTF-curven (zie figuur 6.7a) veel lijken op ideale laagdoor
laatfilters. Bij een toenemende SNR nemen deze uitslingeringen qua amplitude af en nemen in
frequentie toe; ze worden hierdoor minder storend.
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H6.3 Wiener-restoration

H6.3.1 Theorie

2 Ilt' _ 2-11
2

De Wiener-methode poogt met een convolutieoperatie een kwadratisch verschil p = JI
te minimaliseren.

Hierbij is f het origineel (onbekend in de praktijk) en Jhet geschatte origineel. p2 geeft een
maat voor de fout die gemaakt wordt bij het creëren van het resultaat. Uitgaande van deze defi
nitie van de fout is het mogelijk om een optimale opscherping waarin het gehele systeem of
slechts een deel (zie figuur 6.1) een rol speelt te definiëren, zie referenties
[3],[10],[11], [12],[13],[14].

De Wiener-filters kunnen op een aantal verschillende manieren gedefinieerd worden:
• Er kan een Wiener-filter ontworpen worden dat rekening houdt met resolutieconversie

om bijvoorbeeld een scanner die opereert op 300 [dpi] optimaal aan te passen aan een
printer die opereert op 1200 [dpi]. Hierbij wordt verondersteld dat de resolutie waarnaar
geconverteerd wordt hoog genoeg is om artefacten, die door de afbeeldingsmethode
geïntroduceerd worden, te mogen verwaarlozen.
Het Wiener-fiJter kan ontworpen worden in het geval dat de scanner en de printer op
dezelfde resolutie werken; er moet dan rekening worden gehouden met de
afbeeldingsmethode in figuur 6.1.
Het is soms wenselijk om niet tot het origineel op te scherpen maar tot een gefilterd
origineel. Deze eis gecombineerd met resolutieconversie heeft ook een eigen optimaal
Wiener-fi her.

Er zijn meerdere Wiener-filters mogelijk; naar de bovenstaande drie filters is echter een onder
zoek gedaan.
In overeenstemming met de eLS-methode is het periodiek veronderstellen van de afbeeldin
gen. Hieruit volgt dat:

G[k,!] = 2:2:tk+sN,/+fM6k+sN,/+fM+N[k,!]
s f

(6.35)

Hierbij is G[k,l] de bemonsterde afbeelding in het discrete frequentie-domein, N[k,l] is de dis
crete frequentie-inhoud van de ruis geïntroduceerd door de scanner.

Resolutieconversie

Het eerste Wiener-fiher dat uitgewerkt wordt voert een resolutie conversie uit van een lagere
resolutie naar een hogere resolutie waarbij artefacten afkomstig van de afbeeldingsmethode
verwaarloosd worden. Het Wiener-filter gaat uit van het model in figuur 6.9.
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origineel Wiener resultaat- Versmering
~ Discretisatie - + filter .- - -

.~

Ruis

... .
Computer

+
Afbeelding

(fig. 6.9 Model van het scannersysteem met een continu Wiener-filter)

In figuur 6.9 is de atbeeldingsmethode als het ware geïntegreerd in het Wiener-filter.
Het Wiener-filter, dat in dit geval aangeduid wordt met hk I' werkt op G[k,l]. Het Wiener-filter
wordt aangeduid met een kleine letter daar de afbeeldingsmethode in het Wiener-filter wordt
meegenomen zodat het Wiener-filter als het ware 'continu' gedefinieerd wordt.

De fout p2 voor dit Wiener-filter kan in het discrete frequentiedomein uitgedrukt worden als:

(6.36)

E duidt de verwachtingswaarde aan. Uitwerking van formule 6.36, waarbij voor G[k,l] for
mule 6.35 wordt gesubstitueerd levert op:

p2 = PQ(~~E{lfk,112} -hk,tOk,tE{lfk,112} -hk,IOk,IE{lfk,112} +

Ihk,l(4~E {Vk+sN,I+IMI
2

} IOk+sN,I+IMI
2

+E {\N[k, 1]1
2
}) )

(6.37)

Hierbij is aangenomen dat de ruis en het origineel statistisch onafhankelijk zijn en dat de fre
quentie bijdragen van het origineel puntsgewijs statistisch onafhankelijk zijn van de bijdragen
van gealiasde frequenties. In formule vorm betekent dit:

(6.38)

Door voor hk, I het kwadraat af te splitsen kan deze formule geschreven worden als:
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p2 = PQ(:f~>(h,r E{Ifk,~}I\." 2 + E{If~t} _E{lf,.rgllld)

(6.39)

a is gedefinieerd als:

(6.40)

p2 wordt geminimaliseerd als:

(6.41)

Het is eenvoudig in te zien dat een ingescand origineel met behulp van bovenstaande formule
èn opgescherpt kan worden èn op een hogere resolutie kan worden gebracht, daar hk I niet
periodiek is; k en I lopen eenvoudigweg tot de nieuwe Nyquist-frequentie. Deze opscherpings
methode is nuttig bij het aanpassen tussen scanner en printer als ze op verschillende resoluties
opereren.

Optimalisatie voor een atbeeldingsmethode

Het vastleggen van de afbeeldingsmethode betekent dat het Wiener-filter aangepast moet wor
den tot een suboptimale variant (t.o.v. resolutie conversie), waarin de afbeeldingsmethode
betrokken wordt. Dit wordt bereikt door formule 6.36 aan te passen:

p2 = PQ(~~E{lfk,l-ik,IP[k,l]12})

P [k, 1] = G [k, 1] H [k, 1]
(6.42)

i representeert de afbeeldingsmethode. Er wordt uitgegaan van een afbeeldingsmethode die
het formaat van de afbeelding niet verandert.
Het Wiener-filter wordt nu volledig discreet gedefinieerd. Het periodiek zijn van G en H kan
gebruikt worden om formule 6.42 te schrijven als:

(6.43)
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Na uitwerking kan er kwadraat worden afgesplitst voor H[k,I]:

( "\' 2 * * 2

l
2"t E {IJk + sN, / + IMI } b k + sN, / + tM i k + sN, I + IM

aPQ H [k, l] _ s +
a

2"\' E {Ijk + sN, / + IMI 2
} 2"\'E {Ijk + sN, / + IMI

4
} Ibk+ sN, / + tMI

2
l i k+ sN, / + tMI

2
\

" <r a - " <r a' J

a ~ ~Iik +sN,/ + IMI
2
(~~E {Ijk + s'N, / + I'MI 2

} Ibk+ s'N,/ + t, Mj 2+E {IN[k, i] 1

2
} )

(6.44)

Er wordt een minimum gevonden voor p2 indien:

H[k, i] =

~~ lik + sN, / + IMI
2
(~~E {Ijk + s'N,/ + I'MI

2
} Ibk + s'N,/ + I'MI 2

+ E {IN[k, lJ1
2

} )

(6.45)

Optimalisatie voor een gefilterd origineel

De 2 afgeleide Wiener-filters in formules 6.41 en 6.45 gaan er van uit dat er gepoogd moet
worden om het origineel zo goed mogelijk te benaderen. Het kan echter voorkomen dat niet
het origineel het streefpunt is van het opscherpingsproces maar dat een gefilterde versie van
het origineel zO goed mogelijk moet worden benaderd. Het origineel wordt ge-preshaped. Dit
preshapen kan worden gedaan om bijvoorbeeld optimaal randen te detecteren, of om frequen
tiecomponenten van het origineel die boven de Nyquist-frequentie liggen zoveel mogelijk te
onderdrukken, er van uit gaande dat deze frequentiecomponenten toch niet meer zichtbaar
zijn. In het laatste geval bestaat het preshapingsfilter uit een ideaal laagdoorlaat-filter dat sig
naalbijdragen boven de Nyquist-frequentie verwijderd. Om de kwaliteit van de opscherping te
beoordelen moeten de twee foutenfuncties in formules 6.36 en 6.42 aangepast worden

p2 = PQ(~~E{lh,fSk./-hk./G[k,i]12})

N-lAf-l

p2 = PQC~o/~o~~E{IJk+SN./+IMSk+SN'f+IM-ik+sN,(+IMP[k,i]12})
(6.46)

s zorgt voor de preshaping.
Uitwerking van deze twee foutenfuncties geeft twee aangepaste Wiener-filters (preshaped
Wiener-filters) die equivalent zijn met de Wiener-filters in formules 6.41 en 6.45, maar opti
maal opscherpen tot een gefilterd origineel:
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H[k, iJ
22E { /Ik + sN, [ + IMI

2
} Sk + sN, [ + IMÖ*k + sN, [ + IMl* k+ sN, [ + IM

s I

~~ lik + sN, [ + IMI
2

(~~E {lfk + s' N, [ + I' M1
2

} IÖk + s' N, [ + I'MI
2

+ E {IN [k, iJ 1
2

} )

(6.47)

Bepaling vanE {IN[k, iJI 2
}, ök,[ en E {lfk ,[1 2

}

De ruis wordt geïntroduceerd op de scanner en is dus discreet. Vandaar dat in de afleidingen is
gesproken over N[k,I]. Er wordt uitgegaan van witte ruis, wat een realistische aanname is, de
indexering kan dus voortaan achterwege gelaten worden (N[k,I]->NO)' De vraag is hoe NO
bepaald moet worden.
Met een meting is het mogelijk de ruisvariantie per pixel op het C.C.D. array te bepalen. Met
behulp van de stel1ing van Parseval voor discrete signalen volgt dan:

N -IM-l

(MN) 2 1Nol 2 = 2: 2: 111 [n, m] 1
2
~

k=O[=O
2

IN /2 = l2lL
o MN

(6.48)

Hierbij is 1111 de ruisvariantie per pixel.

In formule 6.27 is een relatie gegeven tussen Ök [ en D, waarin D de continue Fourier-transfor-
matie is van de versmering van het systeem. '
Als het niet mogelijk is om D, de OTF (Optical Transfer Function) van het systeem te bepalen,
dan kan Ök I bepaald worden door de impulsresponsie van het optische systeem (PSF Point
Spread Function) te bemonsteren. Deze bemonsteringsfrequentie zal zeer hoog moeten zijn
om aliasing te voorkomen. Indien de impulsresponsie vlug genoeg afloopt, volgt met behulp
van formule 6.29:

N - 1 M - 1 . kil [lil
-12rr(- +-)

Ök, I 2: 2: d [n, mJeN M

J1 = Om = 0
(6.49)

d[n,m J is gedefinieerd in formule 6.31.
E {lk/1 2

} is moeilijker te bepalen. In totaal discrete Wiener-filters (waarbij in formule 6.45
geen aliasing aanwezig is en waarbij de afl:)eeldingsmethode i overeenkomt met een ideaal
laagdoorlaat-filter dat afkapt boven de Nyquist-frequentie) wordt de schatting van het origi-
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neel wel eens bepaald als het resultaat van een andere opscherpingsmethode (bijvoorbeeld de
CLS-methode). Dit kan in dit geval, waar uitgegaan wordt van continue signalen, niet toege
past worden.

E {IJk, 11
2} wordt bepaald door een set van afbeeldingen waarvoor het Wiener-filter optimaal

moet zijn. Een set wordt bepaald door bijvoorbeeld een verzameling van afbeeldingen die op
dezelfde manier, met dezelfde statistische eigenschappen, ontstaan.
Des te minder er bekend is omtrent de afbeeldingen in een set, des te 'witter' wordt de schat
ting voorE {Ifk 11

2
} . Er zou bijvoorbeeld door de spectra van vele teksten te middelen een. v·, 2

schattmg gemaakt kunnen worden voor E {V"k, II }.

Bij het schatten van E {IJk l} moet rekening gehouden worden met het feit dat de afbeeldin
gen circulair verondersteld worden. Net zoals in de CLS-methode moet er dus een wit kader
om de in te scannen afbeelding gelegd worden. In tegenstelling tot de CLS-methode kan deze
methode wel rekening houden met de aliasing die daarbij ontstaat.
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H6.3.2 Experimenten

Voor de experimenten werd hetzelfde origineel genomen als bij de CLS-methode. Dit origi
neel dat op een resolutie van 1200 [dpi] is aangemaakt werd versmeerd met het filter gedefini
eerd in formule 6.33. Doorsneden van de gebruikte filters staan weergegeven in figuur 6.10.
Vervolgens werd er ruis toegevoegd waarna het resultaat bemonsterd werd op 300 [dpi], wat in
meer of mindere mate aliasing introduceert, afhankelijk van de versmering. Dit is duidelijk
gemaakt in figuur 6.10 waar twee lijnen getekend zijn die de Nyquist-frequenties behorende
bij 300 [dpi] aanduiden.
Op deze manier werd een realistische scan gesimuleerd. Het origineel op 1200 [dpi] bestond
uit 512x512 pixels.

ConvolutTon Kerne'.

-so -2.0 -10 0 10
cv/mm

'"0 30

(fig. 6.10 Gebruikte convolutiefullcties c'=2/36 [cy/mm], c'=1.18 [cy/mm], c'=0.59 [cy/mm].
De twee lijnen duiden de Nyquist-frequentie behorende bij 300 [dpi] aan.)

Resolutieconversie

In het eerste experiment werd gekeken naar de resultaten van een Wiener-filter ontworpen
voor een resolutie conversie (formule 6.41). De afbeelding werd op 300 [dpi] opgescherpt en
afgebeeld op 1200 [dpi].

In figuur 6.11 is de SDR j t.O.v. de scan op 1200 [dpi] uitgezet als functie van een toenemende
SNR verhouding (de SNR verhouding werd bepaald t.o.v. het origineel op 1200 [dpil). De
SNR verhouding werd net als in de CLS-methode gevarieerd van 18.88 [dB] t/m 48.88 [dB].
De versmeringsparameterc' nam de waarden 2.36 [cy/mm] 1.18 [cy/mm] en 0.59 [cy/mm]
aan. Voor de schatting E {IJk, 11

2} werd het powerspectrum van het origineel zelf genomen. De
resultaten uitgedrukt in de kwaliteitsfactoren gedefinieerd in formule 6.34 staan in figuur 6.11
cn 6.12. .

6-20



H6 Opscherpen van afbeeldingen
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(fig. 6.11 SDR j verhouding als functie van SNR voor 3 verschillende versmeringen)
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(fig. 6.12 USDR verhouding als functie van 5NR voor 3 verschillende versmeringen)

In tegenstelling tot de volledig discrete opscherpingsmethode stagneert SDRj bij een gegeven
SNR, afhankelijk van de mate van versmering. Bij weinig versmering is deze stagnatie vlug
bereikt en de verbetering is gering. Naarmate de versmering toeneemt zal de stagnatie bij
hogere SNR waarden optreden, en ook SDRj neemt hogere waarden aan. Dit in tegenstelling
tot de SDRj resultaten in figuur 6.5. Dat de SDRj toeneemt bij toenemende versmering is blijk-
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baar het gevolg van het feit dat het Wiener-filter relatief meer kan verbeteren bij hogere ver
smeringen dan bij lagere versmeringen omdat daar de aliasing de opscherping eerder begrenst.
USDR staat als functie van SNR uitgezet in figuur 6.12 (De USDR grafiek kan ook uit figuur
6.11 en figuur 6.6 verkregen worden met behulp van de in Hoofdstuk 6.2.2 beschreven
methode).
Uit deze figuur blijkt dat de uiteindelijke USDR waarden voor hoge SNR waarden onafhanke
lijk van de versmering op hetzelfde niveau stagneren. Dit betekent dat indien de SNR van het
gehele systeem zeer hoog is de mate van versmering geen invloed heeft op de uiteindelijke
kwaliteit van de afbeelding, als gelet wordt op gemiddelde kwadratische afwijkingen. Dit
betekent echter niet dat de afbeeldingen er hetzelfde uit zullen zien, zie Appendix B2, Fig.
B2.28 en Fig. B2.32).
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(fig. 6.13 Linkshoven: Optimale Wiener-filter c'=0.59 [cylmm), SNR=28.88 [dB]; rechtsho-
ven: Optimale Wiener-filter c'=0.59 [cylmm). SNR=48.88 [dB); linksonder: MTF c'=0.59

[cylmm), SNR=28.88 [dB]; rechtsonder: MTF c'=0.59 [cylmm), SNR =48.88 [dB). De lijnen
in de MTF-curven duiden de Nyquist-frequentie hehorende hij 300 [dpi) aan.)
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In figuur 6.13 staan twee voorbeelden van doorsneden van deconvolutiekernels gegenereerd
door het optimale Wiener-filter, met de bijbehorende MlF-curven. Het piekerige gedrag is te
verklaren doordat het powerspectrum van het origineel is gebruikt als schatting voor
E {Itk A2

}.

In Appendix B2, Fig. B2.25 tlm Fig. B2.36 staan de afbeeldingen die met de beschreven
methode gegenereerd zijn. Het is moeilijk om een oordeel over de kwaliteit te gegeven omdat
de afbeeldingen opgescherpt zijn uitgaande van resolutieconversie van 300 [dpi] naar 1200
[dpi]. De printer beeldt echter niet op 1200 [dpi] af.
Toch kunnen er wat algemene artefacten beschreven worden: In Appendix B2, Fig. B2.25
staat een opgescherpte afbeelding afkomstig van een afbeelding die versmeerd was met
c'=2.36 [cy/mm] en SNR=18.88 [dB]. Op deze afbeelding is duidelijk te zien dat er vooral
rond de rasters veel uitslingeringen te zien zijn, de rasters komen echter wel allemaal goed
door. De kleinste letters zijn een beetje vaag maar nog net leesbaar.
Bij het ophogen van SNR naar 48.88 [dB] worden de rasters zeer stabiel afgebeeld Alle letters
zijn goed leesbaar. De uitslingeringen zijn nog wel aanwezig maar zijn ook aanzienlijk in
amplitude vermindert. Vergelijking van dit plaatje met het plaatje versmeerd met c'=1.181
[cy/mm] en SNR=48.88 [dB] toont aan dat er wat kleine verschillen zijn (niet goed zichtbaar
op de afgedrukte afbeeldingen). Zo zijn de letters in het laatste geval iets ronder en de rasters
zijn wat stabieler terwijl als er naar de USDR grafiek gekeken wordt die afgebeeld staat in
figuur 6.12 er praktisch geen verschil zou moeten zijn. Hieruit moet de conclusie getrokken
worden dat er zeer kritisch gekeken moet worden naar de USDR parameter. Een zelfde niveau
geeft niet een identiek resultaat

Het origineel dat door het Wiener-filter zo goed mogelijk benaderd wordt bestaat uit bitmap
data; dat wil zeggen dat het origineel maar twee waarden aanneemt. Het opgescherpte resul
taat is echter continu. Door het opgescherpte resultaat te gaan 'thresholden' op twee waarden
kan er als resultaat ook een bitmap verkregen worden.
In Appendix B2,Fig. B2.41 staat een afbeelding (c'=2.36 cy/mm en SNR=48.88 [dB]) die na
'gethreshold' te zijn is afgebeeld. Het valt op dat de grote letters zeer goed op de originele let
ters lijken en dat het hoog frequente raster zeer goed hersteld kan worden, het origineel staat in
Appendix B2,Fig. B2.40.

Optimalisatie voor een afbeeldingsmethode

Om de invloed te bepalen van een atbeeldingsmethode werd in het tweede experiment een
continue afbeeldingsmethode benaderd met een discrete afbeeldingsmethode die de resolutie
van 300 [dpi] naar 1200 [dpi] brengt. De afbeeldingsmethode waarmee dit gedaan werd staat
gedefinieerd in formule 6.50.

2

( Je+12
\

-0.347 )
. \0.5 x g x M ax (M, N)
ik, I = e

(6.50)

MxN zijn de afmetingen van het origineel (512x512) op 1200 [dpi]. Voor de parameter g
werden de waarden 0.125 en 0.2 gekozen
Aangezien de resolutie van 1200 [dpi] hoog genoeg geacht wordt om artefacten veroorzaakt
door de 'echte' afbeeldingmethode te onderdrukken is formule 6.50 voor een continue afbeel-
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dingsmethode gedefinieerd (kleine letter met subscript).
Deze continue afbeeldingsmethode kan beschreven worden met een continue Gauss-functie:

e

(6.51)

Hierbij is I een continue afbeeldingskernel (vergelijk met D in formule 6.33) en 0 neemt de
waarden 3.54 [cy/mm] en 5.67 [cy/mm] aan.
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(fig. 6.14Afbeeldingsfuncties gedefinieerd door formule 6.51; met 0=3.54 [/mmj en 0=5.67
[cy/mm))
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Om een indruk te krijgen van wat deze afbeeldingsmethode met de discrete afbeelding doet
zijn in figuur 6.15 twee 1D-figuren weergegeven waarin afgebeeld wordt hoe een aantal pun
ten van de discrete afbeelding 'continu' (in dit geval op 1200 [dpil) worden afgebeeld.

Rekening houdend met de twee afbeeldingsfuncties gegeven in figuur 6.14 werden met behulp
van het Wiener-filter gedefinieerd in formule 6.45 een aantal afbeeldingen, die versmeerd
waren met c'=2.36 [cy/mm1en waarbij de SNR gevarieerd werd, op 300 [dpil opgescherpt en
op 1200 [dpil afgebeeld. De resultaten voor de twee afbeeldingsfuncties staan in figuur 6.16
afgedrukt als de USDR van de opgescherpte afbeeldingen. Hier staat ook het resultaat van het
Wiener-filter dat rekening houdt met een resolutieconversie van 300 [dpil naar 1200 [dpil
afgebeeld. Dit Wiener-filter geeft het beste resultaat omdat het niet gebonden is aan een
afbeeldingsmethode.
Het valt op dat de afbeeldings methode zeer veel invloed heeft op de USDR verhouding. Als
0=5.673 [cy/mm] dan is het Wiener-filter niet langer meer in staat om de gescande afbeelding
te verbeteren; er treedt zelfs een verslechtering op, dat wil zeggen dat voor 0=5.67 [cy/mm] de
SDRi uitgezet tegen de SNR negatief is.
Als er naar de afbeeldingen zelf gekeken wordt (zie Appendix B2, figuren B2.37 en B2.38)
dan valt op dat, t.O.v. het Wiener-filter dat ontworpen is voor resolutieconversie, er veel alia
sing zichtbaar is. De letters zijn hoekig, de rasters zijn niet meer stabiel en homogeen wat
duidt op Moiré effecten.
De verklaring hiervoor is dat het Wiener-filter extra moet compenseren voor de versmering
geïntroduceerd door de afbeeldingsmethode binnen de Nyquist-frequentie behorende bij 300
[dpil. Dit betekent dat de signaalbijdrage buiten de Nyquist-frequentie ook extra versterkt
wordt, terwijl deze door de afbeeldingsmethode zoveel mogelijk onderdrukt dient te worden.
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/fig. 6.16 USDR uitgezet tegen SNR als functie van een variërende afbeeldingsmethode bij een

gelijk blijvende versmering. O.W betekent Optimale Wiener-filter)
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Optimalisatie voor een gefilterd origineel

Als filter werd gekozen voor een laagdoorlaat-filter tot aan de Nyquist-frequentie behorende
bij 300 [dpi]. Hierdoor zal het Wiener-filter zo goed mogelijk tot aan deze Nyquist-frequentie
opscherpen. Er is uitgegaan van een preshaped Wiener-filter dat gebaseerd is op resolutiecon
versie, m.a.w. er werd gebruik gemaakt van het eerste filter in formule 6.47.
In figuur 6.16 is de USDR uitgezet als functie van de mate van versmering c' (gedefinieerd in
formule 6.33 bij een vaste SNR=48.88 [dB]. Hierbij is het origineel in de definitie van de
USDR wel vervangen door het gefilterde origineel; in formulevorm leidt dit tot de volgende
definitie:

Hierbij duidt ® een convolutie aan.

2.52
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Optima! Wiener ----.
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(fig. 6.17 USDR van het Optimaal Wiener-filter gedefinieerd in formule 6.41 en van het Pre

shaped Wiener-filter gedefinieerd in formule 6.47 als functie van de versmering c' (zie formule
6.33) bij een SNR=48.88 [dB] )

Het Preshaped Wiener-filter geeft betere resultaten dan het Optimal Wiener-filter, maar dat is
niet zo verwonderlijk, omdat het Preshaped Wiener-filter rekening kan houden met de pre-sha
pmg.
Aangezien het Preshaped Wiener-filter het origineel tot aan de Nyquist-frequentie zo goed
mogelijk moet benaderen is het te verwachten dat bij een hoge SNR een hogere versmering
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(volgens formule 6.46) uiteindelijk beter opgescherpte resultaten geeft, omdat bij een hogere
versmering de gealiasde energie tot aan de Nyquist-frequentie verhoudingsgewijs kleiner
wordt. Er zal natuurlijk een c' zijn waarvoor de USDR optimaal is, afhankelijk van de SNR.
Dit blijkt ook uit figuur 6.17 waar de optimale c in dit geval in de buurt ligt van
c'=1.18 [cy/mm] voor het Preshaped Wiener-filter. Dit impliceert echter wel dat bij het ont
werpen van een optisch systeem waar de SNR bekend is of geschat kan worden het nuttig kan
zijn om extra versmering toe te laten, of te introduceren. In Appendix H2, Fig. B2.39 staat het
resultaat van een opscherping door het Preshaped Wiener-filter voor c'=2.36 [cy/mm] en
SNR=48.88 [dB].
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H6.4 Conclusies
Om een afbeelding goed op te kunnen scherpen is het nodig om het gehele systeem van het
inscannen van een afbeelding tot aan het eindresultaat mee te nemen in het ontwerp van een
opscherpingsmethode.
De CLS-methode houdt geen rekening met het model van scanner naar printerlbeeldscherm
maar gaat uit van een discreet model. Dit betekent dat effecten als aliasing geïntroduceerd
door de bemonsteringsactie en convolutie door de atbeeldingsmethode verwaarloosd worden.
Om te kunnen opscherpen moet het versmeerde beeld ook periodiek verondersteld kunnen
worden. Hierdoor mag de aliasing in de atbeelding echter niet meer verwaarloosd worden,
want om de atbeelding periodiek te veronderstellen moet er een wit kader om de te scannen
afbeelding worden gelegd wat aliasing introduceert. Verder kan de afbeelding zeer hoog fre
quente informatie bevatten.
Om met de aliasing geen rekening te hoeven houden kan de bemonsteringsfrequentie hoog
gekozen worden, hoewel dit niet altijd mogelijk is. Indien er aan bovenstaande voorwaarden
voldaan is, dan is de CLS-methode in staat om een afbeelding op te scherpen. De opscherping
wordt beter naarmate de ruis minder wordt, de SDRj blijft toenemen als functie van de SNR en
de opscherping zal perfect zijn indien er geen ruis aanwezig is en de convolutieoperatie inver
teerbaar is (in ref. [15] worden een aantal andere opscherpingsmethoden besproken die, net als
de CLS-methode, gebaseerd zijn op een discreet model).
Een methode die wel rekening houdt met de effecten van elke bewerking van het model in
figuur 6.1 is de Wiener-methode.
Er is gekeken naar drie verschillende Wiener-filters, een Wiener-filter voor resolutieconversie,
een Wiener-filter voor het compenseren van de afbeeldingsmethode en een Wiener-filter dat
kan opscherpen tot een gefilterd origineel.
In het eerste geval (resolutieconversie) scherpt het Wiener-filter een op 300 [dpi] gescand
beeld op zodat het op 1200 [dpi] afgebeeld kan worden. Het blijkt dat de USDR een bepaalde
limiet heeft.
Uit deze limiet blijkt dat het opvoeren van de SNR boven een bepaalde waarde weinig zin
heeft. Deze limiet wordt veroorzaakt doordat de aliasing niet verwijderd kan worden door het
Wiener-filter, maar slechts optimaal onderdrukt kan worden.
Verder blijkt dat de limiet ongevoelig is voor de mate van versmering. Dit betekent echter niet
dat de resulterende afbeeldingen er hetzelfde uitzien. De aliasing is immers anders verdeeld.
Ook blijkt dat indien het origineel een zwart-wit origineel is (zoals tekst) een eenvoudige
threshold operatie na het opscherpen met het Wiener-filter uitstekende resultaten geeft die
meteen af te drukken zijn op een printer.
In het tweede geval (compensatie van de afbeeldingsmethode) blijkt dat, indien er een afbeel
dingsmethode wordt opgedrongen, de resultaten uitgedrukt in USDR tegen SNR nooit zo goed
zullen zijn als bij resolutieconversie (er wordt verondersteld dat de afbeeldingsmethode op de
hogere resolutie geen invloed heeft). Er is gekeken naar twee verschillende afbeeldingsfunc
ties, één waarbij een aanzienlijke overlapping tussen de punten afkomstig van het opge
scherpte 300 [dpi] afbeelding werd toegelaten, en één atbeeldingsfunctie die niet veel
overlapping toeliet, het tweede geval verslechterde de USDR aanzienlijk ten opzichte van de
eerste afbeeldingsfunctie. Verder zijn de rasters bij beide afbeeldingsfuncties vervormt; er is
veel aliasing zichtbaar, Ook de letters zijn hoekig. Dit komt omdat het Wiener-filter binnen de
Nyquist-frequentie behorende bij 300 [dpi] flink moet opscherpen om de versrnering door de
afbeeldingsfunctie te corrigeren. Dit zorgt er wel voor dat de signaalbijdrage buiten de
Nyquist-frequentie ook extra versterkt wordt.
In het derde geval werd er net als in het eerste geval een Wiener-filter ontworpen dat resolutie
conversie uitvoerde. Alleen werd dit Wiener-filter zodanig ontworpen dat niet het origineel zo

6-28



H6 Opscherpen van afbeeldingen

goed mogelijk teruggevonden werd, maar een gefilterde versie van het origineel.
Dit filter was in dit geval een Laagdoorlaat-filter tot aan de Nyquist-frequentie behorende bij
300 [dpi].
Als er gekeken wordt naar de USDR, welke aangepast is voor het gefilterde origineel, dan
blijkt dat bij een vaste SNR er een optimale versmering bestaat waarboven en waaronder het
resultaat uitgedrukt in USDR afneemt. Bij een toenemende SNR zal deze optimale versmering
steeds groter worden, daar de aliasingbijdrage tot de Nyquist-frequentie behorende bij 300
[dpi] verhoudingsgewijs kleiner wordt met een toenemende versmering.
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H7 Algemene Conclusies

Er is naar een aantal beeldbewerkingen gekeken die uitgevoerd kunnen worden met behulp van
een discrete Fourier-transformatie.
De volgende beeldbewerkingen zijn onderzocht:

-
-
-
-
-
-

Filteren van afbeeldingen
Vergroten/verkleinen
Roteren
Verwijderen van aliasing
Beeldaanvulling
Opscherpen van afbeeldingen

-Het filteren van afbeeldingen kan worden uitgevoerd middels een vermenigvuldiging in het
discrete frequentiedomein. Hiervoor moet of de discrete Fourier-transformatie van de gehele
afbeelding bepaald worden of de afbeelding moet worden opgedeeld in z.g. frames waarvan de
discrete Fourier-transformaties bepaald worden.De eerste methode vergt minder berekeningen
dan een spatiële-filtering vanaf kemels met een grootte van 5x5. Een groot nadeel is echter de
hoeveelheid geheugen die nodig is.
Dit probleem wordt opgelost met de tweede methode, door het beeld in frames op te hakken die
vervolgens afzonderlijk getransformeerd worden. Het ophakken in frames zal enige concessies
doen aan de snelheid, maar ook deze methode zal vanaf kemels met afmetingen (5x5) sneller
zijn dan een spatiële-filteroperatie.

-Het vergroten via een discrete Fourier-transformatie is vergeleken met een bilineaire vergro
ting. Indien de afbeelding periodiek bandbegrensd is zal de Fourier-vergroting perfekt zijn. Met
een toenemende aliasing zal de kwaliteit van de vergroting via Fourier-transformatie afnemen.
De kwaliteit wordt gemeten met behulp van een Signaal/Distorsie (SDR) verhouding. Hierdoor
wordt het mogelijk om de kwaliteit van afbeeldingen in een waarde ([dB» uit te drukken. Er
moet echter wel voorzichtig naar deze getallen gekeken worden. Een verhoging leidt niet altijd
tot perceptueel betere resultaten.
In tegenstelling tot de Fourier-vergroting is de bilineaire vergroting niet in staat om perfect te
vergroten indien de afbeelding periodiek bandbegrensd is. De bilineaire vergroting is zeer ge
voelig voor de frequentie-inhoud van de afbeelding. Dit wordt aangetoond door de SDR ver
houding te bepalen van een bilineaire vergroting van een sinuspatroon waarvan de frequentie
[rad/pixel] gevarieerd wordt.
De Fourier-vergroting berekent elk punt door middel van een interpolatie waarbij het gehele
beeld betrokken is. De bilineaire vergroting betrekt slechts vier punten bij de interpolatie. Bij
een zwaar onderbemonsterd beeld blijkt de bilineaire vergroting toch betere resultaten te geven
dan de Fourier-vergroting. Het lijkt erop dat met een toenemende hoeveelheid aliasing een een
voudigere interpolatie gekozen moet worden.

-Rotatie via het spatiële-domein geeft ook een rotatie in het frequentiedomein.
Een rotatie in het spatiële-domein moet echter gezien de discrete aard van de afbeelding altijd
uitgevoerd worden met een interpolatie. Onderzocht is of een rotatie via het discrete frequen
tiedomein misschien acceptabele resultaten geeft. Het blijkt dat voor eenvoudige sinuspatronen
de rotatie redelijk acceptabel is. Voor meer complexe afbeeldingen levert de rotatie echter totaal
onherkenbare afbeeldingen.
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Rotatie via het discrete frequentiedomein kan dus niet zo eenvoudig, maar de interpolatie be
nodigd bij de spatiële-rotatie kan wel gerealiseerd worden met behulp van een discrete Fourier
transformatie door de afbeelding te vergroten.

-A1iasing kan verwijderd worden via het discrete frequentiedomein met vier op verschillende
resoluties uitgevoerde scans.Er is gekeken naar 1D signalen waarvoor twee scans voldoende
ZIJn.
De methode is echter niet erg stabiel. Zo versterkt deze methode de ruis en is ontzettend gevoe
lig voor de offset waarmee de scans worden uitgevoerd. Verder mag de afbeelding niet buiten
een bepaalde bandbreedte komen; de afbeelding wordt periodiek bandbegrensd verondersteld.

-Beeldaanvulling kan worden verkregen door middel van een aangepaste discrete Fourier
transformatie. Er is gekeken naar 1D signalen die periodiek bandbegrensd verondersteld wer
den.
Deze methode is zeer gevoelig voor de grootte van het gat dat opgevuld moet worden. Indien
het gat te groot wordt kan de door de computer gegenereerde data extreme waarden aannemen.
De grootte van het gat waarvoor deze methode nog goed opvult hangt verder ook af van het
aantal pixels dat in de aanvullingsoperatie betrokken wordt.

-Het opscherpen van afbeeldingen is onderzocht aan de hand van twee opscherpingsmethoden,
de CLS-(Constrained Least Squares) methode en de Wiener-methode.
De CLS-methode heeft als voordelen dat alleen de ruisenergie en de versrnering in de afbeel
ding bekend moeten zijn. De CLS-methode is gebaseerd op een discreet model van de afbeel
ding en de versrnering.
Indien dit model goed is en indien de ruisenergie 0 wordt, is de CLS-methode zelfs in staat de
afbeelding perfect op te scherpen.
Het discrete model is voor praktische scanners «600 [dpil) echter nooi t goed genoeg. Alleen
voor zeer hoge resolutie scanners zou de CLS-methode van toepassing kunnen zijn.
Vandaar dat er gezocht is naar methoden die rekening houden met het gehele scannersysteem
van scanner tot printerlbeeldscherm. De oplossing werd gevonden in de vorm van Wiener-fil
ters. Wiener-filters hebben als nadeel t.o.v. de CLS-methode dat naast de versmering en de ruis
ook het powerspectrum van het origineel zo goed mogelijk bekend moet zijn.
Er is gekeken naar drie verschillende Wiener-filters:
Een Wiener-filter dat ontworpen is voor resolutieconversie, een Wiener-filter dat ontworpen is
om rekening te houden met de atbeeldingsmethode en een Wiener-filter dat tot een bepaald ge
filterd origineel kan opscherpen. Met dit laatste filter is het bijvoorbeeld mogelijk om goed ran
den te detecteren.
Om de kwaliteit van de opscherpingen in getalwaarde te kunnen uitdrukken zijn er een aantal
kwaliteitsfactoren gedimensioneerd zoals de Signaal/Distorsie SDR verhouding en de Signaal/
Ruis SNR verhouding.
Het eerste Wiener-filter kan opscherpen tot een bepaalde SDR-limiet, opvoeren van de SNR
heeft geen zin. Het blijkt dat deze limiet onafhankelijk is van de versmering. Een beoordeling
van de afbeeldingen laat echter wel wat verschillen zien zodat er voorzichtig naar de SDR ge
keken moet worden.
Het tweede Wiener-filter laat zien dat de atbeeldingsmethode veel invloed heeft op de opscher
ping. In een poging om frequenties binnen de Nyquist-frequentie op te scherpen kan het Wie
ner-filter de bijdrage buiten de Nyquist-frequentie extra versterken.
Het derde Wiener-filter werd ontworpen om zo goed mogelijk tot aan de Nyquist-frequentie op
te scherpen; het origineel werd dus gefilterd met een laagdoorlaat-filter tot aan de Nyquist-fre-
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quentie.
Uit de resultaten blijkt dat er voor een bepaalde SNR een optimale versmering bestaat waaron
der en waarboven de SignaalIDistorsie verhouding van het opgescherpte beeld afneemt.
Er kan gesteld worden dat Wiener-filters in het algemeen in staat zijn om de gescande afbeel
dingen goed op te scherpen.
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APPENDICES: APPENDIX A Bewijs fonnule 2.12

Bewijs van formule 2.12

f(oo)= }:ö(oo-nOO)
n

(Al)

is een periodiek functie voor oo.
Periodieke functies kunnen worden uitgedrukt als:

(AZ)

Voor een willekeurige periodieke functie f(oo) kunnen de getallen ak gevonden worden met de
betrekking:

2:n
2n
& f f(oo)e

l1l=O

2:nk
-i-w

Ol doo

(A3)

Door voor f(oo) de definitie in formule A.1 in te vullen ontstaat de betrekking:

2:n
2n
& f (~ö(oo-nOO»e

l1l=O n

2:nk
-i-l.O

ltl
doo

(A4)

Omwisselen van sommatie en integratie laat zien dat alle ak's voldoen aan:

2n

Er geldt dus:

(A5)

2:nk

2n~ i&l1l
-~ e
00

Met behulp van de definities &
in formule 2.12:

1 l: inl'i (11l' - lil)- e
2n n

(A6)

~ en met de definitie 00 - 00' - 00 volgt de betrekking

~ l:ö (00' - 00 - nOO)
n

(A7)
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APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen Bilineair/Fourier

Dce -- IQ (
Fig. BI.I Lenna origineel (297x297 pixels) Fig. BI.2 Text origineel

(297x297 pixels)

Fig. BI.3 Tekst origineel (287x287 pixels) Fig. BI.4 Tekst
origineel (287x287)
Gauss versmering
(5x5, varIxl) 1

Jce -- IQ (0' .
·C·······:·:e·········,:: .. .. :: .,' '. i" ..:~..." .-

••••••." ". " .... "0':' .:".:i
.....- J..'.:, Q.

" ; :' '"

'. '.

...• '. '. ',/ , .
. .'

1De afbeelding werd gefilterd (cyclische convolutie) met een Gauss functie met in de x en y richting
een variantie van I pixel. De afinetingen van de kemel waarmee gefilterd werd bedroegen 5 pixels in
de x-en y richting.
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APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen BilineairlFourier

Oc~ ••.•.••••••·.•.••.1)
tiiitr.lO:·· IQ

Fig. Bl.5 Tekst origineel (287x287 pixels)
Gauss versmering (9x9, var3x3)
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APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen BiIineairlFourier

Fig. Bl.8 Lenna 2x Fourier vergroting

2 Schaling duidt op een schalingsfactor waarmee de afbeelding vermenigvuldigd wordt voordat deze
gediscretiseerd wordt op 256 (grijswaarden)
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APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen BilineairlFourier

I
, ]}
1\,!\o~~~j

Fig. Br Il'Lenna
Foutenplaatje 4x
Bilineaire vergroting.
Schaling=O.5

Fig. B1.13 Lenna
Foutenplaatje 4x
Fourier vergroting.
Schaling=O.5

.'.,.. .~ " .~ "'"~
.,. .•. ~-.: N4-~·...

,,>~u

. ·tih...
~~~

\,.è.
",

". ~.-c.....:..

,,'," :•
.;..~. . '~.'~"

";;".;;,;~~

~-.~:~1~4i

....
::e' ..

Fig. B1.12 Lenna 4x Fourier vergroting
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APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen BilineairlFourier

Fig. B1.14 Lenna (Fig. B1.1) 8x Bilineaire vergroting

Fig. B.l.16 Lenna 8x Fourier vergroting

Î
~"~I~

Fig. B.I.I5 Lenna
Foutenplaatje 8x
Bilineaire vergroting.
Schaling=O.2
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APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen BilineairlFourier

'J··(·····er,l
'. ,.jf:
.' .. .

-:'1 . I'Q. . . . .

•.. .........• .. ..
.r

I~
'..

Fig. Bl.l8 Tekst (Fig. Bl.2) 2x Bilineaire vergroting Fig. Bl.19 Tekst
Foutenplaatje 2x
Bilineaire vergroting.
Schaling=2500

Fig. BI.20 Tekst 2x Fourier vergroting

-"!""- .-",

Fig. BI.21 Tekst
Foutenplaatje 2x
Fourier vergroting.
Schaling=2500

I'Q.... .....'Jl:e
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...:: : ::.;;~.~: ::.:,::.; ..
:: :.......... .

r~l

{

' ltjfn-.·~

çV'Ce'
Fig. Bl.22 Tekst (Fig. Bl.2) 4x Bilineaire vergroting Fig. Bl.23 Tekst

Foutenplaatje 4x
Bilineaire vergroting.
Schaling=1000

lfl J.
IJ'•. 1"

Fig. Bl.25 Tekst
Foutenplaatje 4x
Fourier vergroting.
Schaling= 1000

... ,;........

{.
....

......• ~}.:.r .;l~:!(\):~.iu0'.
.'". \:i,k·1.;~~~

. ~;

: ..:.-

Fig. Bl.24 Tekst 4x Fourier vergroting

BI-VII



APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen Bilineair/Fourier

:.. 1:.1
Fig. BI.26 Tekst (Fig. BI.2) 8x Bilineaire vergroting Fig. BI.27 Tekst

Foutenplaatje 8x
Bilineaire vergroting.
Schaling=500

......,.• }/

'...(
"~

~I·.t:l~~ ,
1 ....' ..,..•......•..•1.: .~. ·~·f,-

Fig BI.29 Tekst
Foutenplaatje 8x
Fourier vergroting.
Schaling=500

~"\

I'.··,·.···f.·~t'...• " :..... ~' )
.' 1...>.... ....,.....,,..,r,J,. .. ..

:(~
Fig BI.28 Tekst 8x Fourier vergroting

BI-VIII



APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen BilineairlFourier

'Jee -.......' IQ· .
, . ,

Fig Bl.30 Tekst (Fig. Bl.3) 2x Bilineaire vergroting Fig. Bl.3l Tekst
Foutenplaatje 2x
Bilineaire vergroting.
Schaling=2500

IQ
Fig. Bl.32 Tekst 2x Fourier vergroting Fig Bl.33 Tekst

Foutenplaatje 2x
Fourier vergroting
Schaling=2500
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~ ..
....
._. J'l'Q'i.·\ I..··· :::;:,J\if~l;'il;~~.:'

.: ;~;••••••.•••'••••••.•". c ~ .-

....... ». ".., .;' ..:" ~.::"":':'"' : .~
"'. .~:.:::

Fig. B134 Tekst ( Fig B1.4) 2x Bilineaire vergroting Fig. B1.35 Tekst
Gauss versmering (5x5, var1x1) Foutenplaatje 2x

Bilineaire vergroting.
Schaling=15000

,.
W :..

!i
;.

iIE:').
-::';

Fig B137 Tekst
Foutenplaatje 2x
Fourier vergroting.
Schaling=100000

O·············c·e·.······ - ··I·····:·Q················ , .... :;:.:,;;IIIi ..F.
, .. '., '.' ' - .' .' ......•' > • . li~::":'i:;~ ";;~t

Fig. B1.36 Tekst 2x Fourier vergroting
Gauss versmering (5x5,var1x1)

.",
t

Bl-X



APPENDICES: APPENDIX BI Vergrotingen BilineairlFourier

Fig. Bl.39 Tekst
Foutenplaatje 2x
Bilineaire vergroting.
Schaling=5000

:: .....:.•...::..... ,

'ÜWJJl/:

:1·.. :..://,F ~;;~:;ïT·;IIi"';;;i..·.)j{<;J
. ,. .,......... ..... !i",i 0;111! 1"4,· 1,$:'"

." ... \." ". ..••.: ..,i ._.w"·"" ".'_n.'·· ..,,_..,...

Fig. Bl.38 Tekst (Fig. Bl.5) 2x Bilineaire vergroting
Gauss versmering (9x9, var3x3)

.-
",,: :~ t.o' ;,:..... : ": ~:.:'.

.... -:,..:-.. '..

- -" .. '

. ~.-..- '

I ··: ~ +4..
"11--
!~ ~~.

Fig Bl.4l Tekst
Foutenplaatje 2x
Fourier vergroting.
Schaling=100000
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Fig BlAO Tekst 2x Fourier vergroting
Gauss versmering (9x9, var3x3)
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APPENDICES: APPENDIX B2: Opscherpingen CLSlWiener

.' .1I,ij:iJIUlr- '.
'>:JJ.. J 1\

•..1.[III.OIII.I((IIJIIIIIII:···
··:.:.·.rfll]Ti:lJ:I.II··.

0
··········· J(:~e'c:Cce ·.....;;,~. ..... .~...... I··:·Q··:·····:.. c:.... :. .............;.- .....:"

,::uu,fll ..·

.-Fig. B2.1 Gescande afbeelding, 1200 dpi,
c'=2.36 [cylmm),
SNR=18.88 [dBjl.

Fig B2. 2 Gescande
afbeelding, 1200 dpi,
c'=2.36 [cylmm),
SNR=28.88 [dB].

". . " ", ~;..

." Jllnl.]II.~.lllnO ... '.

. . ' /

.'11 ..IIl.III!}:}·.·

~_. I·:·····Q····:..·········
.':.. \{ ...... )c..e

,,;;;;;;;;JOII
·····.·····.tr.

l~~'
.~ Oce "'.1.

····Vi

Fig. B2.3 Gescande afbeelding, 1200 dpi,
c'=2.36 [cylmm),
SNR=38.88 [dB}.

IC' en SNR zijn gedefinieerd in H6.2.2.

Fig B2.4 Gescande
afbeelding, 1200 dpi,
c'=2.36[cylmm).
SNR=48.88 [dB).
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Fig. B2.5 Gescande afbeelding, 1200 dpi,
c'=1.18 [cylmm},
SNR=18.88 [dB}.

Cl'(,':I'I;::::C
'..lldffijl'~lmll'K·

Fig. B2.6 Gescande
afbeelding, 1200dpi,
c'=1.18 [cylmm},

" S1!R=?~.88 [dBL." ..

,:':;:::::11'.;1"'1:'
···lt.: ••·,'••••.·.n•••.·.'.:"·IÎ.'·'·.. ,'.

•••.~

Fig. B2.7 Gescande afbeelding, 1200 dpi,
c'=1.18 [cylmm},
SNR=38.88 [dB}.

Fig. B2.8 Gescande
afbeelding, 1200 dpi,
c'=1.18 [cylmm},
SNR=48.88 [dB}.
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Fig. B2.9 Gescande afbeelding, 1200 dpi,
c'=0.59 [cy/mm},
SNR=18.88 [dB].

Fig. B2.10 Gescande
afbeelding, 1200dpi,
c'=0.59 [cy/mm},
SNR=28.88

Fig. B2.11 Gescande afbeelding, 1200 dpi,
c'=0.59 [cy/mm},
SNR=38.88 [dB].

Fig. B2.12 Gescande
afbeelding, 1200 dpi,
c'=0.59 [cy/mm},
SNR=48.88 [dB].

B2-III



APPENDICES: APPENDIX B2: Opscherpingen CLSlWiener
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Fig. B2.13 elS
opscherping van Fig. B2.1
op 1200dpi.

ce ce
•

Jee -- IQ Oce -
Jee - IQ Oce •

•

• • • • • ,~~,.. ••••••••••••••• .............t!fi'!I -.~ _.
'••••••••••••••• t ·tl!.·.·.·..· fI ~ .•t •• 8 • --: ..:.•..:...... •..:..~•. • • • • • • • .~••f1! iI! l! i/ . • ••••••••• ~ tI! ':i••••••••••••••• :!:~:.:.X·:.:~:~~ I ::;~:;:::;:::~::~:~:~~.. • • •••• •·:·:·:·:·:~=-:~:!:e:9~ ~ I • ....................................•••••••~••••••• .........................J ..•••••••• .....~••~••••••~•••••J
I • • • • • •• .. ::« ..1.. : '_8_8 8_8.. !•••••••~ '!.!~!;•.I
.............................- _ .._ .._... -------. _ .."w,

Fig. B2.15 eLS --- ..' Fig. B2.16 elS
opscherping van Fig. B2.3 opscherping van
op 1200dpi. Fig. B2.4 op 1200dpi.
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Fig. B2.I8 eLS
opscherping van

Fig. B2.6 op 1200dpi.
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Fig. E2.I7 eLS
opscherping van Fig. B2.5
op I200dpi.
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Fig. B2.19 eLS
opscherping van Fig. B2.7
op 1200dpi.
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Fig. B2.20 eLS
opscherping van

Fig. B2.8 op I200dpi.
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Fig. B2.21 CLS
opscherping van Fig. B2.9
op 1200dpi.
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Fig. B2.22 CLS
opscherping van

Fig. B2.10 op 1200dpi.
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Fig. B2.23 CLS
opscherping van Fig. B2.11
op 1200dpi.
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Fig. B2.24 CLS
opscherping van

Fig. B2.12 op 1200dpi.
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Fig. B2.25 Wiener & Resolutieconversie,
300dpi->1200dpi,
Opscherping van Fig. BZ,).

Fig. B2.26 Wiener &
Resolutieconversie,
300dpi-> 1200dpi,
Opscherping van
Fig. B2.2.

Fig. B2.27 Wiener & Resolutieconversie,
300dpi->1200dpi,
Opscherping van Fig. B2.3.

Fig. B2.28 Wiener &
Resolutieconversie,
300dpi->1200dpi,
Opscherping van
Fig. B2.4.
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Fig. B2.29 Wiener & Resolutieconversie,
300dpi->1200dpi,
Opscherping van Fig. B2.5.

Fig. B2.30 Wiener &
Resolutieconversie,
300dpi->1200dpi,
Opscherping van Fig. B2.6.

Fig. B2.31 Wiener ~ Resolutieconversie,
300dpi->1200dpi,
Opscherping van Fig. B2.7.

Fig. B2.32 Wiener &
Resolutieconversie,
300dpi-> 1200dpi,
Opscherping van
Fig. B2.8.
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APPENDICES: APPENDIX B2: Opscherpingen CLSlWiener

Fig. B2.37 Wiener & Ajbeeldingsmethode,
300dpi->1200dpi,
0=3.54 [cylmmp, Opscherping van Fig. B2.4.

Fig. B2.38 Wiener &
Ajbeeldingsmethode,

300dpi->1200dpi,

0=5.67 [cylmm),
Opscherping van
Fig. B2.4.

Fig. B2.39 Wiener & Preshaping,
300dpi->1200dpi,
Preshaping=Laagdoorlaatfilter met afkapfrequentie 5.91 [cylmmj
Opscherping van Fig. B2.4.

Za is gedefinieerd in H6.3.2
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ce
Jee -- IQ Oce )(:e-- -- IQ Oce ••

.................... ...-................................ • OOQOt,:.... :-:ogo••••••••••••••• t·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·... •••••••• k2;~.~·.;!:!;W
t•••••••••••••••. t••~~ ! ~.~••••••••••~•••1 I • • • • • •• .-:..................... •~"' '" "'''' '" •••••••• -=••••••••••~••.............• :.:.:.:.:.:.:.:.:;:.:.:.. -, ~~:~..:..:..:..:..:.•.~..:t....... .':1 ~•••• ••••• t....................... •••••••••!i................. I

'.,. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. 0:00:.."' '.,. _ z:.:.:-:.:.:.:.:.: ..
Fig. B2.40 Textorigineel, 1200dpi Fig. B2.41 Wiener &
Thresholded op 0.75 3 Resolutieconversie,

300dpi->1200dpi,
opscherping van
Fig. B2.4,
Thresholded op 0.75.

3Thresholded op 0.75 betekent dat de pixels van de afbeeldingen waarvan de waarden continu
varieerden afgerond werden op 0 en 1. Er werd op 0 afgerond als de waarde onder de 0.75 lag en op 1
als de waarde boven de 0.75 lag.
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I

Fig B3.] Rechthoek (256x256) ,
Afmetingen: lOOx50 pixels.

Fig. B3.3 Rechthoek (256x256)
Afmetingen:]OOx50 pixels, Hoek=30°,

....:.:....

.;~..' ..

Fig B3.2 Frequentie
spectrum van Fig. B3.],
(256x256).

..:~.~:.:

;.,

::::. :~:. ::.:: -x:.:

'<

Fig. B3.4 Frequentie
spectrum van Fig. B3.3,
(256x256).

'(256x256) betekent dat de afbeelding 256x256 pixels groot is
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Fig. B3.5 Sinuspatroon (512x512)
frequentie =0. 123 [rad/pixel).

Fig. B3. 6 G~'~oteer
sinuspatroon,
(Fig. B3.5),(512x512),
hoek=30°.

Fig. B3.8 Geroteerd
Lijnenpatroon,
(Fig. B3.7),(512x512).

Fig. B3. 7 Lijnenpatroon (512x512)
8 cycles
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Fig. B3.9 Lenna (512x512) Fig. B3.10 Lenna
geroteerd, (Fig. B3.9),
(512x512),hoek=30°.
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APPENDICES: APPENDIX D3 Rotatie Resultaten

Fig. B3.11 Geroteerd Tekstorigineel (l00)
Geen extra interpolatie

Fig. B3.12 Geroteerd Tekstorigineel (l00)
Interpolatie door 2x vergroting
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Fig. B3.13 Geroteerd Tekstorigineel (10° )
Interpolatie door 3x vergroting
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