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Samenvatting

Heeswijk, J.G.A. van; Filtermethoden voor kleur kopieren
Afstudeerverslag, vakgroep Meet- en Regeltechniek, TU-Eindhoven, dec. 1996.

Ten einde kleuren documenten te reproduceren, op bijvoorbeeld digitale kopieerapparaten
of printers, moet het origineel vele transformaties ondergaan voordat een reproduktie van
hoge kwaliteit kan worden verkregen. Een belangrijke transformatie is de filtering; deze
zorgt voor het onderdrukken van ruis en het (perceptueel) opscherpen van het beeld. In dit
verslag worden verschillende van deze zo genoemde 'filtermethoden' onderzocht.

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de eisen die aan de filtering gesteld worden en
de plaatsing van de filtering binnen het kopieer/print proces. Vervolgens worden
architecturen voor filtering, structuren voor filtering en enige filteralgoritmen behandeld. Ten
einde de kwaliteit van de kopie te verbeteren zijn verschillende filtermethoden onderzocht
en vergeleken met de referentie filtering (begin afstudeerperiode). Bij de referentie filtering
wordt het gehele beeld opgescherpt. Experimenten hebben aangetoond dat het
opscherpen van het gehele beeld tot ruiserigheid in vlakken leidt. Bij de nieuwe filtering
worden vlakken versmeerd en randen opgescherpt; dit levert (perceptueel) een scherper
beeld op. Om schakeleffecten tussen randen en vlakken te onderdrukken wordt gebruik
gemaakt van zachte filtering (zachte omschakeling tussen randen en vlakken). Deze zachte
filtering stelt hoge eisen aan de segmentatie (rand/vlak informatie). Te weinig als rand zien
betekent veelal detailverlies en teveel als rand zien introduceert ruiserigheid.

Summary

Heeswijk, J.G.A. van; Filter methods for colour copying [In Dutch]
M.Sc. Thesis, Measurement and Control Section, Electrical Engineering, Eindhoven
University of Technology, The Netherlands, Dec. 1996.

In order to reproduce high quality colour documents on for instance digital copiers or
printers, the original document is subject to many transformations and conversions. An
important transformation is filtering; this takes care of noise reduction and (perceptual)
sharpening of the image. In this report several of these so called 'filter methods' are
examined.

First of all an overview of the requirements of the filtering method and the place of filtering
within the copy/print proces is given. Next, the architectures of filtering, structures of filtering
and some filter algorithms are dealt with. In order to improve copy quality several filtering
methods have been examined and compared with the reference filtering (reference, at the
beginning of my M.Sc.). The state of affairs filtering sharpens the entire image. Experiments
showed that sharpening the entire image leads to noise in surfaces. In the new filtering
proces surfaces are smoothed and edges are sharpened; this gives a (perceptually) sharper
image. To reduce the switching effects between edges and surfaces soft filtering (soft
switching between edges and surfaces) is used. This soft filtering requires high efforts,
regarding segmentation (edge/surfrace information). Seeing too little as an edge mostly
means loss of detail and seeing too much as an edge introduces noise.
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Hoofdstuk

1
Inleiding

1.1 Geschiedenis van Oce

In 1877 werd de eerste steen gelegd voor het huidige 'Dee-van der Grinten'. Dee is
ontstaan doordat vroeger kopieen werden gemaakt met blauwdruk-papier, hetgeen echter
op een gegeven moment niet meer aan de wensen van de gebruikers voldeed.
Concurrenten vonden een 'mit componente' (met azocomponent) toepassing uit. Ais
tegenhanger ontwikkelde 'Dee-van der Grinten' een 'Dhne Componente' (zonder
zogenoemde azocomponent) toepassing. Dm dit aspect tegenover de (Duitse) concurrentie
te laten uitkomen, noemde men het papier D.C.: 'ohne componente'. De term raakte op die
manier vertrouwd in de onderneming en bij de afnemers, zodat men dit soort produkten die
handelsnaam mee ging geven. Dm de uitspraak van de afkorting D.C. te vergemakkelijken,
werd de letter e toegevoegd waardoor de naam Dee ontstond.

In de jaren twintig begon de onderneming 'Dee-van der Grinten' zich met kopieerapparaten
en materialen te richten op de basis behoeften bij communicatie: het vermenigvuldigen van
informatie op papier. In eerste instantie ging het hier om het kopieren van (meestal
technische) tekeningen die in de tekenkamer werden geproduceerd. In de jaren zeventig
is men zich ook gaan richten op het kopieren van documenten voor kantoor gebruik.

De onderneming 'Dee-van der Grinten N.V.' is tegenwoordig wereldwijd bekend om haar
geavanceerde producten en diensten voor het presenteren van informatie op papier. 'Dce
van der Grinten N.V.' is de Nederlandse houdstermaatschappij van de Dee Groep, die in
80 landen actief is, waarvan in 25 landen met een eigen onderneming. Het hoofdkantoor,
de internationale marketing-afdelingen, het grootste deeI van de research en de productie
zijn in Venlo gevestigd. Tevens heeft de onderneming een verkoopvestiging in Den Bosch
die aile marktsegmenten in Nederland voorziet van apparatuur.

Door de toenemende digitalisering van de informatieverwerking verandert de manier van
werken in het kantoor en de tekenkamer sterk. Hierdoor is Dee voortdurend bezig om zich
in hoog tempo de benodigde kennis en technologieen te verwerven.

De afdeling R&D (Research & Development) is een belangrijke pijler die van belang is voor
de groei van de onderneming. Dp de afdeling R&D werken circa 1000 medewerkers. Met
behulp van een relatief jonge R&D personeelsbezetting werkt men succesvol aan het
uitwerken van een idee voor een nieuw product. Een aantal kenmerken van R&D zijn: het
werken in multidisciplinaire teams, de platte organisatiestructuur met korte
communicatielijnen en de informele cultuur die veel ruimte laat voor eigen initiatief,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Ik heb mijn afstudeeropdracht uitgevoerd op de R&D afdeling, waar ik me heb
beziggehouden met digitale beeldbewerking. Ais een beeld gescand wordt en zonder
bewerking geprint zou worden is de kwaliteit van de uitvoer (veel) minder dan die van de
invoer; met behulp van filtering kan het beeld verbeterd worden. In grote Iijnen komt de
afstudeeropdracht op het volgende neer: onderzoek filtermethoden voor gescande
kleurenbeelden en vergelijk deze met de huidige stand van zaken filtering.
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1.2 Overzicht van het verslag

Het verslag is opgedeeld in de volgende hoofdstukken:

In hoofdstuk 2 wordt de digitale kleurencopier besproken.

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht van de verschillende dokumenten en informatiesoorten
is weergegeven.

In hoofdstuk 4 wordt een uitvoerige opdrachtomschrijving gegeven.

In hoofdstuk 5 wordt de referentie filtering besproken.

In hoofdstuk 6 wordt een overzicht van de domeinen voor filtering weergegeven.

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht van alternatieve architecturen voor het filteren van
kleurenbeelden gegeven.

In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van alternatieve filtering.

In hoofdstuk 9 worden een aantal alternatieve filtermethoden uitgewerkt.

In hoofdstuk 10 staan de conclusies en aanbevelingen beschreven.

Verder bevat het verslag nog een aantal bijlagen. Hierin staan algemene onderwerpen
uitgewerkt, filterkarakteristieken weergegeven, etc.
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Hoofdstuk

2
Digitale kleurencopier

In kleurprodukten als kleurencopiers en -printers bevindt zich een groot aantal digitale
componenten, naast de analoge procede-onderdelen scanner en printer. Er is voor een
digitaal concept gekozen omdat met een digitaal concept een hogere kopiekwaliteit
haalbaar is dan met een analoog concept.

ana/oge copier.
In principe werkt een analoge kleurencopier op dezelfde manier als een analoge zwart/wit
copier, waarbij de beeldinformatie met kleurfilters wordt gescheiden. De verschillende
deelbeelden (ofwei separaties) worden met kleurentoners of -inkten ontwikkeld en op
papier gezet.

digita/e copier.
Bij een digitale copier wordt een beeld eerst in digitale vorm gebracht door voor een groot
aantal pixels (beeldelementen) de kleurinformatie te meten (scannen), om vervolgens dat
digitale beeld na bewerkingen weer uit te printen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van
deelbeelden (separaties) en verschillende kleurentoners of -inkten.

2.1 Voorde/en digita/e copier t.o. v. ana/oge copier

• digitaa/:
ana/oog:

origineel kan zowel op papier als digitaal aangeboden worden.
origineel kan aileen op papier aangeboden worden.

Een digitale copier bevat een scanner en een printer waardoor het mogelijk is om
informatie (in digitale vorm) in en uit de copier te brengen. Het apparaat is dus
'open'. Bij een analoge copier kan dit bereikt worden door een scanner en/of printer
in te bouwen, waardoor het op een digitale copier gaat Iijken.

• ana/oog:
digitaa/:

beperkte mogelijkheden intuit karakteristieken.
veel mogelijkheden intuit karakteristieken.

Het is vaak handig te werken met procede-karakteristieken, dat wi! zeggen de
relatie tussen ingangswaarde en uitgangswaarde van bijvoorbeeld Iichtheid. Deze
relatie kan hard zijn (aile informatie boven bepaalde drempel wordt naar wit
getrokken, alles eronder naar zwart) of zacht (bijvoorbeeld een Iineair verband of
een curve). Voor zwarte tekst of Iijntekeningen is het wenselijk een zo hard
mogelijke karakteristiek te hebben, terwijl voor een (kleuren)foto de karakteristiek
zo lineair mogelijk moet zijn.

Analoge copiers hebben een harde karakteristiek, die meestal moeilijk Iineair te
maken is.
Bij een digitale copier kunnen verschillende karakteristieken van hard tot Iineair
gerealiseerd worden. Het is mogelijk om verschillende informatiesoorten met ver
schillende karakteristieken weer te geven. Dit resulteert in een betere kopiekwaliteit
bij een digitaal concept.
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• digitaa/:
ana/oog:

niet printbare kleuren zijn herkenbaar.
niet printbare kleuren zijn niet herkenbaar.

leder kleurenprocede heeft problemen om bepaalde kleuren weer te geven. De set
kleuren die met een bepaald printprocede weergegeven kan worden wordt de
kleurenruimte genoemd (ofwei gamut, in het Engels). Bij een digitaal concept
kunnen kleuren die buiten de kleurenruimte vallen herkend worden, er kunnen
speciale bewerkingen uitgevoerd worden om het informatieverlies te minimaliseren.
Bij een analoog concept is dit onmogelijk.

• digitaa/:
ana/oog:

geheugen
geen geheugen

Een digitale copier beschikt over een geheugen waarin het origineel geplaatst
wordt. Indien een aantal afdrukken van hetzelfde origineel gemaakt moeten worden
hoeft het origineel maar eenmaal gescand/ingelezen te worden. Bij een analoge
copier wordt het origineel voor elke kopie opnieuw ingescand. Dit betekent dus een
tijdswinstlsnelheidswinst voor de digitale copier.

2.2 Functie van de beeldbewerking bij een digitale copier

Een copier kan opgedeeld worden in drie onderdelen, namelijk de scanner, de beeldbe
werkingsmodule en de printer. leder onderdeel van de copier kan gemaximaliseerd worden
op kopiekwaliteit, met als randvoorwaarde de kostprijs. Beeldbewerking is noodzakelijk om
de imperfecties van scanner en printer te compenseren en om de gebruiker invloed te
laten uitoefenen op het kopieerproces.

Conceptueel kan de beeldbewerking als voigt worden voorgesteld:

• scanner correcties, in dit deeI wordt de beeldinformatie omgezet van de ruwe
scannerdata naar een 'ideaal' beeld waarin geen scannerafhankelijkheden meer
aanwezig zijn.
Een CCD (Charge Coupled Device) heeft bijvoorbeeld zelden voor ieder pixel
dezelfde karakteristiek voor wat betreft wit- en zwartniveau.

• functionaliteitsbewerkingen, in dit deel zitten beeldmanipulaties die functies aan de
copier toevoegen waarmee de gebruiker invloed kan uitoefenen op de eigenschap
pen van de uiteindelijke kopie (o.a. geometrische veranderingen, kleurverandering,
vergroten/verkleinen). Hieronder valt ook de filtering (opscherping).

• printer correcties, in dit deel wordt ervoor gezorgd dat het 'ideale' beeld met de
gewenste kopiekwaliteit op papier komt. Hieronder valt onder andere de separatie
en halftoning.
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Digitale kleurencopier

separatie: ontleden van aangeboden kleur (scanner RGB) naar basiskleuren (bedekkings
graad van de primairen, K BRG MeV) voor printprocede. De separatie corrigeert voor
kleurafwijkingen in scanner en printer. Bij een additief systeem zijn de primaire kleuren
rood, groen en blauw. De digitale kleurencopier is een subtractief systeem. Bij een
subtractief systeem zijn de kleuren cyaan, magenta en geel ook noodzakelijke primaire
kleuren.

halftoning: indien geen grijswaarden gerealiseerd kunnen worden met verschillen in
kleurstofconcentratie, middel dan de grijswaarde over een groter gebied. Het menselijk oog
heeft de eigenschap dat heel fijne patronen niet meer waargenomen kunnen worden;
aileen de gemiddelde kleurwaarde wordt waargenomen. Door meer of minder oppervlak
met kleurstoffen te bedekken kan een binair printprocede gebruikt worden om tussenlig
gende grijswaarden te simuleren.

In figuur 2.1 is de plaatsing van de filtering binnen het kopieerproces weergegeven.

Zoals te zien in figuur 2.1 kan een origineel zowel op papier (scannen) als digitaal
(netwerk) aangeboden worden. In het eerste geval is er sprake van kopieren, in het
tweede geval is er sprake van printen.
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Verklaring van afkortingen gebruikt in figuur 2.1:

RGB
CMYK
K BRG MCY

: Rood, Groen, Blauw
: Cyaan, Magenta, Geel, Zwart
: Zwart, Blauw, Rood, Groen, Magenta, Cyaan, geeI

KO PIE

D
Scannen

P R IN T

n
Netwerk

RGB

Scanner correcties

RGB

Geheugen

RGB

User interface

RGB

Filtering

RGB

S epa ra tie Ih a lito n in 9

BEELDBEWERKINGSMODULE

CMYK ofKBRGMCY

Printer correcties

- - - - C~'?K 6fKBRGMCY-

p rinte n

Figuur 2. 1: Plaatsing filtering binnen architectuur
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3
Dokumenten en informatiesoorten

3.1 Interaetie en kopiekwaliteit

Kleurkopieren kan onderverdeeld worden in een gebruiker, een originelenset en een
kleurkopieersysteem. De gebruiker staat centraal, deze levert de originelen aan en beoordeelt
de kopie. Door een beperkte resolutie, beperkte printerkleurenruimte en registerfouten in het
afbeeldend systeem, is de kopie geen exacte afbeelding van het origineel; de tevredenheid
van de klant is dan bepalend voor de acceptatie van de kopie. De grootheid kopiekwaliteit
omvat onder andere deze tevredenheid en wordt zodoende altijd subjectief bepaald. Bij het
optimaliseren naar kopiekwaliteit is daarom altijd een gedegen perceptieonderzoek bij kfanten
noodzakelijk. Naast de subjectieve perceptuele beoordeling zijn er ook objektieve maatstaven
voor kopiekwaliteit zoals kleurechtheid, scherpte en registerfouten. Het gewicht dat deze
maten hebben bij het bepalen van de kopiekwaliteit is per dokument en per persoon
verschillend. Het bepalen van kopiekwaliteit is een lastige onderneming en zeker geen exacte
berekening.

Het begrip kopiekwaliteit stuurt de ontwikkeling van beeldbewerking omdat elke bewerking die
gedaan wordt invloed kan hebben op de totale kopiekwaliteit. Artefacten uit een bepaalde
bewerking kunnen problemen veroorzaken in daarop volgende bewerkingen. Het is dus niet
mogelijk om de beeldbewerking onafhankelijk van de rest van het systeem te ontwikkelen.

Kleurkopiekwaliteit wordt gespecificeerd aan de hand van een aantal beeldparameters, aan
de hand van directe vergelijking van kopie met origineel en aan de hand van een vergelijking
met concurrentkopieen.

Een aantal aspecten waarop bij kleur gelet wordt:

• kleurweergavekwaliteit
De originele kleuren worden vergeleken met de kleuren van de kopie. Het verschil
(.t.E, zie bijlage B) zegt iets over de kleurweergavekwaliteit: hoe kleiner de gemiddelde
(of maximale) afwijking, hoe beter.

• weergavekleurenruimte (=gamut)
Originelen hebben in principe een drie dimensionale en oneindig uitgebreide
kleurenruimte en kunnen met behulp van allerlei soorten lichtbronnen worden bekeken.
AI deze kleuren worden via de scanner teruggebracht tot een eindige 3-dimensionale
RGB kleurenruimte via belichting met een vast gekozen lichtbron. De gekozen
lichtbron inclusief de drie kleurenfilters moeten gemiddeld overeen komen met de
lichtbron waarin de originelen bekeken worden. Het bereik van weer te geven kleuren
geeft aan welke donkere, Iichte en verzadigde kleuren problemen veroorzaken. Voor
kleuren die buiten de kleurenruimte vallen moet een compromis gevonden worden in
de vorm van het printen van een nabij gelegen wei printbare kleur. Hierbij lopen
gradaties in delen van de kopie die buiten de kleurenruimte vallen gevaar omdat deze
afbeelding het aantal kleuren beperkt.
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• kleurdifferentiatie
Dit geeft aan hoe goed vloeiende overgangen weergegeven kunnen worden. Te weinig
digitale stappen geeft false contouring (kleurstappen).

• kleurechtheid
Hoe lang houdt kleur stand tegen de invloed van de omgeving, met name
omgevingslicht en warmte.

• tekstkwaliteit
Aangezien veel informatie op kleurenoriginelen zwarte tekst is, is de weergave hiervan
zeer belangrijk. Hierbij hangt de kwaliteit af van de randscherpte en van de
aanwezigheid van gekleurde randjes aan de tekst (kleurzweem). Deze randjes kunnen
ontstaan door registerfouten in scanner- en printpracede, en door bepaalde
bewerkingen versterkt of verzwakt worden.

• contrast
Hierander wordt verstaan de lichtheid en/of verzadiging van een object ten opzichte
van de achtergrond, of de dynamiek binnen het object zelf. Naarmate het contrast
grater is wordt het object duidelijker zichtbaar. Contrastverandering gaat altijd gepaard
met een verandering van scherpte en kleur.

• scherpte en egaliteit
Aan de originelenzijde wordt uitgegaan van een oneindige scherpte, egaliteit en
detailweergave. In het geval van printen is dit zeker te verwachten omdat de te printen
documenten vaak digitaal aangemaakt zijn. Door beperkingen in het kopieersysteem
zoals resolutie en scherpte van scanner en engine is het onmogelijk om oneindig
scherp te kopieren. Opschroeven van scherpte leidt op een gegeven moment tot
rafeligheid en moire-patranen.

Scherpte wordt perceptueel door een aantal factoren be'invloed:
steilheid van een randovergang, hoe steiler des te grater de scherpte
contrast rond een randovergang
'overshoot' rand een randovergang
glans en kleurbriljantie
detailweergave, hoogfrequente informatie
kleurregistering
egaliteit van de vlakken

Egaliteit kan het beste vergeleken worden met de term 'korrel' uit de fotografie. Een
goede egaliteit wordt behaald als imperfecties van het weergavesysteem niet zichtbaar
zijn bij repraductie.

Van invloed op de egaliteit zijn:
ruis van scanner
ruis van toner/ontwikkelen (pracede)
grijswaarden variatie in een vlak
kwaliteit van kleurmenging
scherpte van de randen
gebruikte halftoningstechniek
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Dokumenten en informatiesoorten

Het gewenste gedrag kan met de technische middelen aileen maar benaderd worden. Er
worden compromissen ten aanzien van aspecten gesloten, terwijl in principe ieder item even
belangrijk is. De moeilijkheid Iigt dus in de vraag op welke aspecten hoeveel ingeleverd mag
worden. Vaak geeft bijvoorbeeld een verbetering van de scherpte een verslechtering van de
egaliteit. Welk van de twee perceptueel het zwaarst weegt is afhankelijk van de
informatiesoort en toepassing. Gebrek aan egaliteit uit zich in ruisachtige verstoringen of in
moire-patronen (bijvoorbeeld door interferentie tussen het originele raster en de frequentie van
de scanner).

Bij de beoordeling van kleur en scherpte speelt het type dokument en de informatiesoort in
het origineel een belangrijke rol. Bij het benoemen van type dokument en informatiesoort
wordt veel context gebruikt. In de beeldbewerking is het vanwege de beperkte context
onmogelijk om aile informatiesoorten te onderscheiden. Het is hooguit mogelijk om
automatisch enkele eigenschappen uit het origineel te halen waardoor met enige kans de
juiste informatiesoort bepaald kan worden. Het is mogelijk om de klant een 'knop' te geven
waarmee deze aan kan geven om welke informatiesoort het gaat, dit gaat echter ten koste
van gebruiksgemak.

3.2 Dokumenten

Er is een oneindig aantal typen dokumenten te verwachten, die allemaal vragen om een
specifieke behandeling. Originele dokumenten kunnen van een grote range aan
dragermateriaal zijn gemaakt. De kleur van witte dragermaterialen kan behoorlijk varieren. De
kleur die in het ene dokument wit wordt genoemd wordt in het andere dokument pastel blauw.
Zwart/wit dokumenten spelen een aparte rol: de perceptie laat een groot kleurbereik voor het
zwart en wit in zwart/wit dokumenten.
Tekstdokumenten moeten contrastrijk gekopieerd worden terwijl, reprodukties van schilderijen
of foto's het Iiefst 1:1 gekopieerd moeten worden.
Ook de kwaliteit per dokument verschilt: zeer scherpe en egale testkaarten met een grote
kleurenruimte stellen andere eisen aan de beeldbewerking dan drukwerk met een lage
kwaliteit.
En om het nog lastiger te maken kunnen dokumenten ook samengesteld worden uit al deze
typen. Om de dokumenten toch goed te kopieren moet in de beeldbewerking een compromis
(tenzij van objectherkenning gebruik gemaakt wordt, zodat de beeldbewerking per type object
verschillend kan zijn) gesloten worden en moet de klant de mogelijkheid hebben om zelf
instellingen te maken.

3.3 Informatiesoorten

Aan de originelenzijde zijn nogal wat informatiesoorten te onderscheiden. We kunnen bij een
aantal informatiesoorten aangeven op welk aspekt de nadruk wordt gelegd bij het beoordelen
van de kopie/printkwaliteit.

• Zwarte tekst
Het belangrijkste aspect is de leesbaarheid. Door zwarte tekst zo zwart mogelijk en
zo scherp mogelijk (zonder rafelige randen) op een zo egaal mogelijke achtergrond af
te drukken wordt deze goed leesbaar. De aansluiting tussen tekst en achtergrond moet
naadloos, zonder registerfout (kleurzweem) en zo scherp mogelijk zijn. De vorm van
de tekst moet zo goed mogelijk gevolgd worden.
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• Gekleurde tekst
Hiervoor geldt hetzelfde als bij zwarte tekst. De kleur van de tekst moet hier
gereproduceerd worden waarbij de kleurechtheid vaak ondergeschikt is aan de
scherpte van de tekst. Het is belangrijk dat er geen kleurverandering op de randen
plaatsvindt.

• Zwart/wit foto
Scherpte is belangrijk. Het zwart uit het beeld wordt bij voorkeur met het zwart van de
copier gereproduceerd. Anders krijgt een zwart/wit foto toch een kleurkarakter. Er
treedt dan kleurzweem op, d.w.z. voor het weergeven van zwart worden ook de
kleuren gebruikt.

• Kleurenfoto
Kleurweergave en scherpte zijn meestal even belangrijk. Een iets hogere
kleurverzadiging kan een foto mooier maken maar dit moet voorzichtig gedoseerd
worden. Opscherping mag geen onnatuurlijke randen geven.

• Continuous tone foto
Het is van belang dat de detailweergave op peil blijft en dat een 'natuurlijke' scherpte
wordt bereikt. Het is belangrijk dat memory colours (kleuren die een soort absolute
kleurbeoordeling hebben, zoals huidskleur, gras en lucht) 1:1 worden weergegeven.

• Rasterfoto
VeeI afdruktechnieken maken gebruik van hoogfrequent rasters in de halftoning. Deze
rasters behoren niet tot de eigenlijke informatie en worden vaak niet gezien door de
beperkte resolutie van het menselijk visueel systeem. Deze rasters kunnen door de
beperkte resolutie van het kopieer/print systeem interfereren en moire-patronen
veroorzaken. Een goede egaliteit (geen moire-patronen) bij voldoende detailweergave
is belangrijk.

• Gezichten
Bij de beoordeling van foto's speelt de kwaliteit van gekopieerde gezichten een
belangrijke rol. Vooral de kleur, maar ook een verkeerd contrast of scherpte, kan
ervoor zorgen dat een gezicht een heel ander karakter krijgt. Bij gezichten en ook bij
andere natuurlijke taferelen is het dus zaak om zoveel mogelijk de 1:1 kopie te
benaderen.

• Graphics
Onder graphics worden verstaan: Iijntekeningen, grafieken en grove rasters. Voor
graphics geldt hetzelfde als voor tekst: de kleur mag opgehaald zijn en de kopie moet
zeer scherp zijn. Bij het afdrukken van dunne Iijnen spelen onregelmatigheden in het
afdruk procede een belangrijke rol.

• Achtergrondkleur
De achtergrondkleur wordt vaak gebruikt als referentie voor het beoordelen van andere
kleuren en voor het beoordelen van de egaliteit. Wit is een bijzondere achtergrondkleur
omdat die vaak afhankelijk is van het dragermateriaal.

Dit is geen volledige opsomming van de informatiesoorten, het zijn wei de informatiesoorten
die bij het ontwikkelen van de beeldbewerking voor een kleurencopier van belang zijn
gebleken. In een kantooromgeving zal de nadruk Iiggen op het goed kopieren van tekst en
grafieken. Terwijl een reclameburo de copier meer op foto's getuned wi! hebben.
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4
Opdrachtomschrijving

De beeldbewerking vertaalt een gescand kleurenbeeld naar een beeld dat geprint kan
worden. Onder een beeld wordt verstaan: aile op pixels gebaseerde gegevens, die de
informatie-inhoud van het document beschrijven. Filtering is een belangrijk aspect in de
beeldbewerking. Het gescande beeld wordt om een aantal redenen gefilterd:

• om de (rand)scherpte te verhogen.
• om afwijkingen in de scherpte (per kanaal) te minimaliseren.
• om perceptueel een scherper beeld te verkrijgen

(met moire onderdrukking en minimalisatie van ruiserigheid).
• om ruis te onderdrukken

Het bovenstaande moet gerealiseerd worden voor verschillende soorten originelen, zowel
in kleur als zwart/wit. Een aantal verschillende soorten originelen zijn:

• tekst
• graphics
• fotografische afbeeldingen (continuous tone).
• gerasterde originelen (input = CMYK van offset)
• combinaties van het bovenstaande

In hoofdstuk 2 is ingegaan waarop de nadruk ligt bij het beoordelen van de kopie/print
kwaliteit voor de verschillende soorten originelen.

Filtering van gescande beelden kan gebeuren in verschillende domeinen:

• Scannerdomein:
Rood, Groen en Blauw (RGB) worden afzonderlijk gefilterd.

• Perceptueel domein:
luminantie, het beeld wordt in het Lab of Lch (dit zijn standaards voor de selectie
van een kleur in de kleurenruimte, zie bijlage B) domein bekeken. In dit geval wordt
aileen het luminantie (L) kanaal bewerkt (het maakt dus niets uit of Lab of Lch
gebruikt wordt).

• Printerdomein:
bedekking, de separatie wordt uitgevoerd, waarna het beeld gefilterd wordt.

Het doeI van de opdracht is te onderzoeken welke voordelen/nadelen bepaalde filterme
thoden hebben t.o.v. de referentie filtering (zie hoofdstuk 5).

Het onderzoek kan globaal als voigt opgedeeld worden:

1. Iiteratuurstudie van filtermethoden.
2. bestuderen van algoritmen in de huidige beeldbewerking.
3. kennis opdoen van nieuwe algoritmen.
4. interessante methoden extraheren.
5. implementeren en testen van de technieken en afdrukken.
6. analyseren van de resultaten.
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5
Referentie achitectuur en filtering

De referentie architectuur (begin afstudeerperiode) ten aanzien van filtering voor scherp
te/moire aan het begin van mijn afstudeerperiode is weergegeven in figuur 5.1.

SEGM;NTA1lE

l_beeld la_a<

--J FILTERING f------C SEPARA1lE f------C Ht\LFTONING + VERSM:REN -----7-

RGB

Figuur 5.1: referentie filtering architectuur

K8RGOM

De segmentatie zorgt voor het bepalen van de rand/vlak informatie (behoort een pixel tot
een rand of tot een vlak). De separatie zorgt voor het omzetten van de aangeboden kleur
naar de basiskleuren voor het printprocede. Met behulp van halftoning kan door meer of
minder oppervlak met kleurtoners te bedekken een binair printprocede gebruikt worden om
tussenliggende grijswaarden te simuleren.

De referentie filtering is cosinus versmering, opscherping en versmering in vlakken op
RGB. De invulling van het blokje 'filtering' is te zien in figuur 5.2.

versmeerd beeld/f'

FILTERING

randlvlak

,/

Cosinus opscherping Versmenng,~Gl in vlakken

[10 ·u --------; lo 1 OJ
"05 0 /

._ 242
·1 0 ·1

. 1 1 1
16 1 2 1 5 0 1 0

Figuur 5.2: filtering

De filtering scherpt het beeld op, zodat een optimale randscherpte kan worden bereikt. De
filtering versmeert hoogfrequente informatie, zodat er geen hinderlijke moire-patronen
ontstaan. Ondanks pogingen in het analoge deel van de scanner zal er bij het digitaliseren
van de scan aliasing optreden. Dit zal zich voornamelijk in het hoogfrequent gedeelte van
het spectrum manifesteren. Bij de referentie filtering is gekozen voor een digitaal cosinus
filter voor het onderdrukken van aliasing (moire-patronen). Dit filter heeft een gelijk gedrag
voor aile ruimtelijke frequenties (zie voor filterkarakteristiek bijlage D) en een overdracht
van nul vanaf de halve sample frequentie. Het inrichten van het optische systeem zodat de
MTF (Modulation Transfer Function, een maat voor de frequentiekarakteristiek van de
scanner) nul is vanaf de halve sample frequentie is geen oplossing, omdat dan essentiele
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informatie verloren gaat. Aliasing is dus nodig om deze informatie toch op de kopie te
krijgen, aileen vervormd en in een andere frequentieband.

In figuur 5.3 is het bovenstaande schematisch weergegeven.

Magnitude

11--~~

o

[[II] aliasing gevoelige infonnalie VOOf sampling

~ ligging van deze infOfmatie na sampling

Sample Ireq. = 16 sample/mm (-400 dpi)

Nyquist Ireq. = 8 sample/mm

8 16
frequenlie (samplelmm)

Figuur 5.3: cosinus versmering

De filtering bij de referentie wordt gerealiseerd via een convolutie (zie bijlage A). Convolu
tie is een commutatieve bewerking, vanwege de discretisatie en afrondingen bij de
implementatie is de volgorde van de kernels bij de referentie filtering wei van belang.
De volgorde (cosinus versmering, opscherping, versmering in vlakken) van de filters is zo
gekozen omdat deze het beste resultaat geeft. Indien bijvoorbeeld de cosinus versmering
en opscherping omgedraaid wordt (dus eerst opscherpen en dan cosinus versmeren)
kunnen moire-patronen zichtbaar worden. Indien er moire-patronen in een afbeelding
voorkomen worden deze door het opscherpen (HDF) extra versterkt. Het cosinus versme
ringsfilter (LDF) is daarna niet voldoende om de moire-weer te onderdrukken. Dit komt
door afrondfouten tijdens de convolutie (in theorie maakt de volgorde niets uit). Indien
eerst cosinus versmeerd (LDF) wordt zijn deze moire-patronen door het laagdoorlaatkarak
ter van het versmeringsfilter zwaar onderdrukt, zie figuur 5.4.
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MTF na bemonstering,
cosinus versmering
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Is0.51so
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o

Figuur 5.4:
00 ~

a) MTF, b) bemonsterde MTF, c) MTF na bemonstering en eosinus versmering,
d) MTF na bemonstering, eosinus versmering en Laplace opscherping
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De beide versmeringsfilters verzwakken het hoge gedeelte van het frequentiespectrum (zie
voor filterkarakteristieken bijlage D). Fijne details gaan verloren en intensiteitsovergangen
(edges) vervagen (smoothing). Met laagdoorlaatfilters kan ruis uit de beeldinformatie
verwijderd worden en de vormen van grotere voorwerpen in het beeld kunnen beter
kenbaar gemaakt worden doordat details verloren gaan. De cosinus versmeringskerhel (zie
figuur 5.2) wordt op het gehele beeld losgelaten en zorgt o.a. voor de onderdrukking van
moire-patronen. De versmering in vlakken (voor kernel, zie figuur 5.2) wordt gestuurd door
een bit dat aangeeft of het om een rand of om een vlak gaat (de segmentatie is de
rand/vlak detectie). Indien de beide versmeringskernels vergeleken worden is te zien dat
de eerste versmering meer invloed op het beeld heeft dan de versmering in vlakken. Bij de
eerste versmering wordt het centrale-element zwaarder gewogen dan de overige elemen
ten en er zijn geen coefficienten nul. Laagdoorlaatkernels hebben in het algemeen de
volgende kenmerken: aile coefficienten zijn positief, er is een schalingsfactor toegepast
gelijk aan het omgekeerde van de som van de coefficienten. De som van de coefficienten
is dus een. Indien de som van de coefficienten niet een zou zijn dan heeft het filter ook
invloed in egale vlakken, hetgeen niet de bedoeling is.

Het opscherpingsfilter is een hoogdoorlaatfilter. Dit benadrukt het hoogfrequente gedeelte
van het frequentiespectrum. Aangezien snelle intensiteitsovergangen samenhangen met
details, edges en textuur kunnen dit soort dingen beter zichtbaar gemaakt worden met
hoogdoorlaatfilters (opscherpen). Hoogdoorlaatkernels hebben de volgende kenmerken: de
som van de coefficienten is 1, de coefficient in het midden van de kernel is Lh.a. groter
dan de rest. Er is bij de referentie filtering gekozen voor een Laplace filter (voor kernel, zie
figuur 5.2) dat op het gehele beeld wordt losgelaten. Voor toelichting Laplace filtering, zie
bijlage C.

voordelen:

• Eenvoudige architectuur en filtering.

• Details goed opgehaald (gehele beeld wordt opgescherpt).

• Contrast wordt goed opgehaald.

• Scherp, zonder rafelige randen.

nadelen:

•

•

Bepaalde gebieden in een kopie/print, bijvoorbeeld gekleurde rasters kunnen erg
ruiserig overkomen. Deze ruiserigheid wordt veroorzaakt doordat naast elkaar
Iiggende beeldelementen behoorlijk in kleur kunnen verschillen. Indien hier opge
scherpt wordt, zullen deze kleurverschillen extra geaccentueerd worden, hetgeen
tot gevolg heeft dat de kopie/print erg ruiserig overkomt. Indien in vlakken aileen
versmeerd wordt, geeft dit een beter (minder ruis) resultaat in vlakken dan met de
opscherping. Dit is dus een van de zaken die verbeterd moeten worden.

Er is sprake van een versmering na de halftoning (zie figuur 5.1). Het is structureel
beter indien aile filtering op een plaats in het kopieertraject plaatsvindt.
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• Er kunnen moire-patronen zichtbaar worden. Moire-patronen worden niet geintro
duceerd door het opscherpen, deze zijn reeds in een (versmeerd) beeld aanwezig.
Door middel van opscherping kunnen moire-patronen wei versterkt worden,
hetgeen niet de bedoeling is.

• Onnatuurlijke scherpte, d.w.z. er is teveel opgescherpt zodat overgangen niet meer
natuurlijk zijn.

• Schakelgedrag tussen randen en vlakken kan zichtbaar zijn
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6
Domeinen filtering

Er kan gefilterd worden in drie domeinen, namelijk: scannerdomein (RGB), perceptueel
domein (Iuminantie) en printerdomein (bedekking, na de halftoning (wordt in dit verslag niet
op in gegaan)). De voor- en nadelen van deze methoden worden in dit hoofdstuk
besproken.

6.1 Filtering in scannerdomein (RGS)

Bij RGB (zie bijlage B) worden de drie primaire kleuren rood, groen en blauw afzonderlijk
gefilterd, eventueel gevolgd door een versterking om een verzwakking van het filter te
compenseren. De gefilterde kanalen worden weer samengenomen en vormen een gefilterd
beeld. In figuur 6.1 is de afzonderlijke filtering schematisch weergegeven.

terd beeld
R'G'B'

~ Rood filter
f----j/

renbeeld gefil

GB
"- "- "- "-Groen filter / // /

'-------'" Blauw filter ~
/

kleu
R

Figuur 6. 1: Filtering op RGB

voordelen:

• eenvoudig, geen (kleur)conversies nodig.

• weinig ruis bij een gerasterd beeld indien een versmeringsfilter gebruikt wordt (zie
bijlage E, figuur E.5)
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nadelen:

• er kunnen kleurverschillen op randen optreden indien gebruik gemaakt wordt van
een opscherpingsfilter, zie figuur 6.2

R, G : overshoot groat }
.=> kleurverchil VOts randen

B: overshoot klein

Figuur 6.2: voorbeeld kleuNerschil voor randen

- - - - - origineel

--- gefilterd

• voor hardware implementatie drie afzonderlijke filters nodig.

6.2 Filtering in perceptueel domein (Iuminantie)

Voor filtering op luminantie moet een RGB beeld eerst geconverteerd worden naar een Lch/
Lab kleurenstandaard (zie bijlage B). Lch en Lab zijn eigenlijk hetzelfde. Het verschil tussen
Lch en Lab is dat Lch uitgedrukt is in poolcoordinaten.

Er zijn twee mogelijkheden om filtering op luminantie te realiseren. De eerste mogelijkheid
is het converteren van het RGB kleurenbeeld naar een Lch/Lab kleurenstandaard.
Vervolgens wordt de filtering aileen op het L-kanaal uitgevoerd waarna L' ontstaat. Hierna
wordt L'ch/L'ab terug geconverteerd naar R'G'B' (gefilterd beeld). Het bovenstaande is
weergegeven in figuur 6.3.

RGB kleurenbeeld~ ~1 HL'. Converteer
I...._RG_B_na_a_r_L_ch_/La_b---l filte ring

Figuur 6.3: eerste methode van filtering op luminantie

IR'G'B' gefilterd beeld
Converteer ~
L'chlL'ab naar R'G'B'

De tweede mogelijkheid is om het gefilterde luminantie beeld te gebruiken om de drie
primaire kleuren aan te passen, zodanig dat voor elk pixel geldt R:G:B (kleurenbeeld) =
R':G':B' (gefilterd kleurenbeeld), zie figuur 6.4. Indien deze R':G':B' geconverteerd wordt
naar een L'a'b' standaard geldt bij benadering L:a:b (kleurenbeeld) = L':a':b' (gefilterd
kleurenbeeld) en ook bij benadering L:c (kleurenbeeld) = L':c' (gefilterd kleurenbeeld). Het
h-kanaal (hue) blijft onveranderd, d.w.z. aileen een verandering in de kleurverzadiging en
helderheid/lichtheid .

RGB k19urenbeeldr- ---.

-------01 BepaaJ luminantie signaal

Figuur 6.4: tweede methode van filtering op luminantie
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Domeinen filtering

voordelen:

• de kleurtoon wordt vrijwel niet veranderd

• voor hardware implementatie slechts een filter nodig.
(hardware circa factor drie minder t.o.v. filtering op RGB)

nadelen:

• kleurconversies noodzakelijk

• erg ruiserig bij een gerasterd beeld indien een versmeringsfilter op luminantie
gebruikt wordt. Dit wordt veroorzaakt doordat de kleur van naast elkaar Iiggende
pixels vrijwel niet verandert, waardoor veel segmentwisselingen plaatsvinden (zie
bijlage E, figuur E.?).

• bij de eerste methode van filtering op luminantie heeft een opscherping in een
donker gebied minder invloed op het R, G en B-kanaal dan eenzelfde opscherping
in een Iicht (hogere L) gebied, zie figuur 6.5.

LT 100

d2

d1

o -----7 255
R,G,B

Figuur 6.5: luminantie karakteristiek

Een alternatief om de ruis te onderdrukken is het versmeren van de a en/of b kanalen of
de c en/of h kanalen en het opscherpen van het L kanaal (zie bijlage E). Het voordeel dat
de kleuren onveranderd blijven is nu verloren. Eerste experimenten hebben aangetoond dat
dit onder andere problemen oplevert bij gekleurde tekst, de randen kunnen namelijk anders
van kleur worden. Om na te gaan of hiermee goede resultaten bereikt kunnen worden is
nader onderzoek gewenst.
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6.3 Filtering in printerdomein (bedekking)

Bij filtering op bedekking wordt het beeld eerst door de separatietabel gehaald. Deze zorgt
voor het ontleden van aangeboden kleur naar basiskleuren voor het printprocede (zie figuur
6.6). Ottewel omzetting van het beeld van RGB (Rood, Groen, Blauw) naar K BRG MCY
(Zwart, Blauw, Rood, Groen, Magenta, Cyaan, Geel) of CMYK (Cyaan, Magenta, Geel,
Zwart).

y

R M

G of y

M K
C

c

K

B

SEPARATlE

Figuur 6.6: separatie

Bij filtering op bedekking wordt het beeld eerst gesepareerd waarna de filtering wordt
uitgevoerd. Een beeld dat op deze manier bewerkt is komt erg ruiserig over. Dit wordt
veroorzaakt doordat er veel segmentwisselingen plaatsvinden in gebieden waar bij naast
elkaar Iiggende beeldelementen grote kleurverschillen voorkomen. Indien eerst een
laagdoorlaatfiltering wordt uitgevoerd en daarna de separatie, wordt het aantal
segmentwisselingen beperkt (zie bijlage E). De kleuren lopen dan geleidelijk in elkaar over,
hetgeen een minder ruiserig beeld oplevert. Het bovenstaande is voor zowel KBRGMCY
en CMYK weergegeven in figuur 6.7

B

R \---+------7,,------+--1 c

M

separatie \/OOr versrrering

)---';---1 C

y y

(a) (b)

Figuur 6.7: a) segmentverdeling KBRGMCY
b) segmentverdeling CMYK

Vanwege bovengenoemd probleem is verder niet ingegaan op filtering op bedekking.
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Domeinen filtering

voordee/:

• te gebruiken voor het onderdrukken van ruis ge"introduceerd door de separatietabel

nadee/:

• veel segmentwisselingen geeft een ruiserig beeld, segmentcodes blijven na de
separatie constant (zie bijlage E, figuur E.6)

6.4 Conelusie domeinen filtering

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn met filtering in scannerdomein (RGB) de beste
resultaten te bereiken. Met name ruis is een groot probleem bij filtering in perceptueel
domein (Iuminantie) en filtering in printerdomein (bedekking), zie bijlage E. Nader
onderzoek naar filtering op luminantie, met name of het zinvol is de a en/of b of c en/of h
kanalen te versmeren, is gewenst.
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7
Alternatieve architecturen veer filtering

In dit hoofdstuk worden een aantal alternatieve architecturen voor de filtering beschreven.
Bij de bespreking wordt de filtering door een blokje genaamd 'filtering' weergegeven. In
hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de filtering zelf.

Bij de referentie filtering wordt het beeld geheel cosinus versmeerd, daarna geheel
opgescherpt (met een constante kernel) en vervolgens worden de vlakken versmeerd. Er
is hier sprake van selectieve filtering. Selectieve filtering wil zeggen dat de filtering gestuurd
wordt (bij referentie filtering wordt de versmering in vlakken gestuurd). Een algemeen
blokschema van selectieve filtering is weergegeven in figuur 7.1.

,J
besturing I

/I

, /

,
filtering

/

Figuur 7,1: algemeen blokschema selectieve filtering

Drie mogelijke alternatieve selectieve filtermethoden zijn:

• selectieve filtering afhankelijk van de (gemiddelde) luminantie

• selectieve filtering afhankelijk van gradient

• een combinatie van de methoden

7.1 Selectieve filtering afhankelijk van (gemiddelde) luminantie (helderheid)

Bij filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie kan bijvoorbeeld gekozen worden voor
het extra ophaJen van donkere en lichte gebieden. Dit kan gerealiseerd worden door voor
het middengebied gebruik te maken van een constante opscherpingsfactor (alfa) en voor
de lichte en donkere gebieden van een andere functie met hogere opscherpingsfactor
gebruik te maken. Voor het selecteren van een opscherpingsfactor in de LUT (Look Up
Tabel) kan bijvoorbeeld van het groene kanaal gebruik gemaakt worden, dit is de kleur waar
de mens het meest gevoelig voor is. Het is ook mogelijk de gemiddelde waarde in groen
van een bepaald gebiedje (bijvoorbeeld 3x3) te gebruiken voor de selectie in de LUT. Een
voorbeeld van een karakteristiek van een LUT is te zien in figuur 7.2. De architectuur is
weergegeven in figuur 7.3.
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opscherpingsfactor

donker middengebied Iicht

o I
I 255

(gem) Luminantie -7

Figuur 7.2: voorbeeld karakterisliek van een LUT
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uminantie,
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adres 255
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- - "- filtering
/ I--

(gem) L

Figuur 7.3: arehiteetuur seleelieve filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie

voordee/:

• details in lichte en donkere gebieden kunnen extra opgehaald worden zonder
negatieve gevolgen voor moire in de middengebieden.

nade/en:

• de juiste parameters van (in dit geval) de 'badkuip' moeten experimenteel bepaald
worden. Oit kan tijdrovend zijn.

• geen rand/vlak informatie aanwezig, waardoor voor wat betreft de filtering geen
onderscheid gemaakt kan worden tussen randen en vlakken. Randen extra
accentueren is dus onmogelijk.

• Lichte en donkere vlakken kunnen ruiserig overkomen omdat veel opgescherpt
wordt.

Experimenten hebben aangetoond dat deze architectuur niet zinvol is omdat geen
onderscheid gemaakt kan worden tussen filtering voor randen en filtering voor vlakken. In
combinatie met de architectuur die besproken wordt in 7.2 kan wei een zinvolle architectuur
gerealiseerd worden; deze wordt besproken in 7.3.
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Alternatieve architecturen voor filtering

7.2 Selectieve filtering afhankelijk van gradient

Een blokschema van selectieve filtering afhankelijk van gradient is weergegeven in figuur
7.4.

nlalie

nlalie

------j segmentatie rand/vlak

1 bit: harde segme

,1/
> 1 bit: zachte segme

filtering ~

Figuur 7.4: architectuur selectieve filtering afhankelijk van gradient

Deze architectuur Iijkt veel op de referentie architectuur (zie hoofdstuk 5). Het verschil is
dat de segmentatie nu vooraan geplaatst is. Bij de referentie filtering is de segmentatie
geplaatst na de cosinus versmering van het beeld. Er is gekozen voor het plaatsen van de
segmentatie voor de filtering omdat dit in hardware eenvoudiger te realiseren is. Het
betekent echter wei dat de segmentatie parameters anders zijn. Indien voor dezelfde
parameters gekozen wordt zal teveel als rand gezien worden.

Met behulp van selectieve filtering afhankelijk van de gradient is het bijvoorbeeld mogelijk
om aileen op te scherpen indien een beeldelement tot een rand behoort. Indien een
beeldelement tot een vlak behoort kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om aileen te
versmeren. In dit geval is de segmentatie (zie bijlage F), die bepaalt of een pixel tot een
rand of vlak behoort, erg belangrijk. Bij de referentie filtering is aileen de versmering in
vlakken aan de rand/vlak informatie gekoppeld, de opscherping wordt over het gehele beeld
uitgevoerd.

Deze methode is ontstaan aan de hand van enige experimenten. Ais uitgangspunt voor
deze experimenten is de referentie filtering genomen, waarbij met allerlei combinaties van
de daar gebruikte kernels geexperimenteerd is. Uit de experimenten blijkt dat vlakken veel
egaler (minder ruis, scherper) overkomen indien daar niet opgescherpt wordt.
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Er kan gekozen worden voor een harde- of zachte segmentatie.

Harde segmentatie: een beeldelement behoort tot rand of tot een vlak, harde schakeling
(zie figuur 7.5, aile gradienten groter dan 9 zijn randen).

randlvlak i
(rand)

(vlak)

o 9 -7
Gradient

Figuur 7.5: karakteristiek harde segmentatie

voordelen: • eenvoudige implementatie

• instelling segmentatie eenvoudig te bepalen

• eenvoudige instelling voor filtering

• ongevoelig voor ruis

nadelen: • schakeleffecten tussen randen / vlakken
zichtbaar

• detail verlies
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Zachte segmentatie: er wordt geleidelijk overgeschakeld tussen een rand en een vlak
(zie figuur 7.6, gradienten < g_min: vlak, g_min ~ gradient ~ g_max:
overgang rand/vlak, gradienten > g_max: rand).

rand/vlak i
(max. rand) 15 - - - - - - - - - ,-----------

(vlak)

o

Figuur 7.6: karakteristiek zachte segmentatie

---7
Gradient

voordelen: • schakeleffecten t.O.V. harde segmentatie sterk
verminderd

• meer details te detecteren dan met harde
segmentatie

nadelen: • implementatie complexer

• gevoeliger voor ruis dan harde segmentatie

• instelling segmentatie versus instelling filtering
(hoe filtering aansturen aan de hand van de
segmentatie?)

De nadelen van de zachte segmentatie wegen niet op tegen de voordelen dat de
schakeleffecten sterk verminderd zijn en dat details beter te detecteren zijn. Bij de harde
segmentatie kunnen er gebieden voorkomen waarin de schakeleffecten duidelijk
waarneembaar zijn of details verloren gaan.

De segmentatie speelt een zeer belangrijke rol bij deze architectuur want:

• Indien segmentatie te weinig als rand ziet: bepaalde randen zullen niet
opgescherpt worden, met als resultaat
dat deze op de kopie/print onscherp
zijn.

• Indien segmentatie te veel als rand ziet: er kunnen schakeleffecten zichtbaar
worden, met name bij de harde
segmentatie.
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voordelen:

• afzonderlijke filtering voor vlakken en randen mogelijk.

• hogere opscherpfactoren en zwaardere versmering in bepaalde gebieden mogelijk,
met name bij de zachte segmentatie.

nadelen:

• mogelijk schakeleffecten tussen randlvlak zichtbaar, hoe beter de segmentatie des
te minder.

• goede segmentatie zeer belangrijk
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Alternatieve architecturen voor filtering

7.3 Selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie en gradient

Selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie en gradient is een combinatie van
de archtitecturen besproken in 7.1 en 7.2. Er kan nu per segmentatiewaarde een LUT
geselecteerd worden, waarin aan de hand van de (gem) luminantie (bijvoorbeeld bepaald
aan de hand van het groene kanaal) een opscherpingsfactor geselecteerd wordt. De
architectuur is weergegeven in figuur 7.7.

LUTx

(gem) L

LUTO I
ad res 0

ad re s 1

uminantie,

/

,

adres 255 r---

1.UT sal
opsch erp ingsfacto

(rand/vlak)

Isegmentatie

"- filtering "-
/ /

Figuur 7.7: arehiteetuur se/eetieve filtering afhanke/ijk van gemidde/de /uminantie en gradient

voordeel (t.O. v. selectieve opscherping afhankelijk van gradient):

• details in lichte- en donkere gebieden kunnen extra opgehaald worden zonder
negatieve gevolgen voor moire in de middengebieden.

nadelen:

• zie 7.1 en 7.2
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Hoofdstuk

8
Filtering

In dit hoofdstuk wordt de filtering besproken. Allereerst wordt ingegaan op de algemene
structuren van filtering, d.w.z. mogelijke (zinvolle) combinaties van versmering en opscherping.
Het is moeilijk om de voor- en nadelen van de structuren te geven omdat ook de filtering een
belangrijke rei speelt. Er is een poging gedaan om voor- en nadelen van de structuren aan
te geven.

Verder wordt een overzicht gegeven van mogelijke alternatieve filtermethoden. Een aantal van
deze methoden wordt in hoofdstuk 9 verder uitgewerkt in combinatie met een architectuur
beschreven in hoofdstuk 7. Er zijn methoden die erg complex zijn en moeilijk mee te nemen
in het hardware ontwerp van de beeldbewerking zodat deze aileen beschreven worden om
een volledig overzicht te geven.

8.1 Structuren filtering

Bij aile filterstructuren wordt het beeld eerst cosinus versmeerd. Dit blijkt noodzakelijk om
moire-patronen te onderdrukken. Indien gebruik gemaakt wordt van kernels voor de filtering
is het gewenst dat er niet meer dan drie kernels gebruikt worden, dit in verband met de
hardware realisatie.

8.1.1 Eerste filterstructuur

De filterstructuur weergegeven in figuur 8.1 is hetzelfde als bij de referentie. De Iijn met
opscherpingsfactor is conditioneel. Deze is gestippeld weergegeven in figuur 8.1. Zonder
opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden binnen de 'selectieve filtering afhankelijk
van gradient architectuur' (zie 7.2). Met opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden
binnen de 'selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie en gradient architectuur'
(zie 7.3).

Het beeld wordt geheel cosinus versmeerd, daarna opgescherpt (wel/niet afhankelijk van een
opscherpingsfactor) en vervolgens worden vlakken versmeerd.

Iopscherpingsfaetor vlak

:-------------------------r------------------ ···---1
• •• •
• I• •
•••
: FILTERING •
~•........••......••.....•••...•..••........•••...•~

Figuur 8.1: eerste filterstructuur

Deze structuur heeft als nadeel dat het gehele beeld opgescherpt wordt. Hierdoor wordt ruis
in vlakken versterkt. Door gebruik te maken van de opscherpingsfactor kan het versterken van
de ruis in bepaalde gebieden gereduceerd worden.
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8.1.2 Tweede filterstructuur

Bij de filterstructuur weergegeven in figuur 8.2 wordt het beeld eerst geheel cosinus
versmeerd waarna afhankelijk van een opscherpingsfactor opgescherpt wordt.

De structuur kan geplaatst worden binnen de 'Selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde
luminantie (helderheid)' (zie 7.1).

opscherpingsfaclor

.------------------------- -------------------------~• •• •• •• •• •
•••

• ALTERING :

~--------------------------------------------------_.

Figuur 8.2: tweede filterstructuur

Doordat het gehele beeld, afhankelijk van de opscherpingsfactor, opgescherpt wordt, kunnen
vlakken ruiserig overkomen. Het blijkt gunstig indien aileen randen opgescherpt worden.

8.1.3 Derde filterstructuur

Bij de filterstructuur weergegeven in figuur 8.3 wordt het beeld eerst geheel cosinus
versmeerd en daarna worden aileen de randen opgescherpt (wel/niet afhankelijk van een
opscherpingsfactor). Zonder opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden binnen de
'selectieve filtering afhankelijk van gradient architectuur' (zie 7.2). Met opscherpingsfactor kan
de filtering geplaatst worden binnen de 'selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde
luminantie en gradient architectuur' (zie 7.3).

opscherpingsfactor

I rand

r---------------------r------ ---------------------1
• •• •• •• •
•••
: FILTERING •

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

Figuur 8.3: derde filterstructuur

Vlakken komen minder ruiserig over dan bij de eerste- en tweede filterstructuur maar zijn niet
voldoende egaal.

8.1.4 Vierde filterstructuur

Bij de filterstructuur weergegeven in figuur 8.4 wordt het beeld eerst geheel cosinus
versmeerd waarna ofweI de randen opgescherpt worden ofweI de vlakken versmeerd worden.
Zonder opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden binnen de 'selectieve filtering
afhankelijk van gradient architectuur' (zie 7.2). Met opscherpingsfactor kan de filtering
gepfaatst worden binnen de 'selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie en
gradient architectuur' (zie 7.3).
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Figuur 8.4: vierde filterstructuur

Met behulp van deze structuur is een beter resultaat voor vlakken te bereiken dan met de
tweede filterstructuur. Het nadeel is nu dat na de cosinus versmering ofwei aileen de
opscherping ofweI aileen de versmering gebruikt wordt. Voor een hardware realisatie betekent
dit twee wegen waarvan er altijd maar een gekozen wordt.

8.1.5 Vijfde filterstructuur

De structuur weergegeven in figuur 8.5 Iijkt veel op de tweede filterstructuur. Zonder
opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden binnen de 'selectieve filtering afhankelijk
van gradient architectuur' (zie 7.2). Met opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden
binnen de 'selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie en gradient architectuur'
(zie 7.3).

opscherpingsfaclor

I rand/vlak

:----------------------r------ ---------------------,
I •

• •
• I
• I
I
I
I

: FILTERING I

~--••••__._--•••_-----•••••_------••••_-----_••• I

Figuur 8.5: vijfde filterstructuur

Het verschil is dat de rand/vlak informatie hier gebruikt wordt voor de selectie van bijvoorbeeld
de coefficienten binnen een kernel. Het voordeel hiervan is dat een kernel zowel voor
opscherping als versmering gebruikt kan worden, zie bijlage C over Laplace filtering. Oit levert
een verbetering voor vlakken op ten opzichte van de tweede filterstructuur. Verder levert het
een besparing in hardware op ten opzichte van de vierde filterstructuur.
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8.1.6 Zesde filterstructuur

De structuur weergegeven in figuur 8.6 is een uitbreiding van de vijfde filterstructuur. Zonder
opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden binnen de 'selectieve filtering afhankelijk
van gradient architectuur' (zie 7.2). Met opscherpingsfactor kan de filtering geplaatst worden
binnen de 'selectieve filtering afhankelijk van gemiddelde luminantie en gradient architectuur'
(zie 7.3).

opscnerpingsfaclor I randlvlak vlak

:-----------·------·····--r-- -------------- -------1
• •• •• •• •

•••
• RLTERING :
~•.................•••......................••••...~

Figuur 8.6: Zesde filterstructuur

Het beeld wordt eerst geheel cosinus versmeerd en daarna worden de randen
opgescherpt/vlakken versmeerd, en vervolgens kunnen vlakken nogmaals versmeerd worden
om de egaliteit te verhogen.

Met behulp van deze structuur kan een beter resultaat voor vlakken bereikt worden ten
opzichte van de vijfde filterstructuur.

8.2 Alternatieve filter algoritmen

Het doel van filtering is om ruis te reduceren en om edges/details op te halen. Filtering kan
onderverdeeld worden in twee klassen, namelijk: Iineaire filtering en niet-Iineaire filtering.

Veel versmerings- en opscherpingstechnieken zijn Iineair. De referentie filtering is Iineair.
Lineaire filters zijn wiskunig eenvoudig te beschrijven en hebben een lineaire fase, welke
belangrijk is om de vorm van het beeld te behouden. Lineaire filtering heeft ook een nadeel.
Bijvoorbeeld, een lineaire opscherpingsmethode gebaseerd op hoogdoorlaatfiltering verbetert
niet aileen het contrast, maar versterkt tevens de ruis. Een Iineaire versmeringsmethode
verwijdert niet aileen de ruis, maar zorgt ook voor vervaging van de edges.

Voor niet-Iineaire operaties geldt in het algemeen dat het resultaat van de (niet-Iineaire)
bewerking op de som van twee beerden ongelijk is aan de som van de resultaten van dezelfde
bewerking op deze twee beelden afzonderlijk. Niet-Iineaire operaties kunnen dan ook niet
beschreven worden met Iineaire algebra en zijn wiskundig moeilijk te analyseren. Er zijn vele
niet-Iineaire filtermethoden voor opscherping en verwijdering van ruis in beelden welke
effectief zijn voor bepaalde doeleinden.
Een treffend voorbeeld van een niet-Iineair filter is het mediaanfilter. Oit filter maakt gebruik
van een schuivend venster waardoorheen het beeld wordt bemonsterd. De nieuwe waarde
van het beeldelement onder het centrale vakje van het bemonsteringsvenster wordt berekend
door de grijswaarden van de beeldelementen onder het venster op volgorde van grootte te
zetten en uit deze rij de waarde van het middelste element te nemen. Door het
bemonsteringsvenster steeds een beeldelement afstand op te schuiven wordt het hele beeld
afgetast. Het mediaanfilter kan gebruikt worden voor het verwijderen van ruis. Beelden die
meermalen door een mediaanfilter zijn gevoerd krijgen het karakter van een schilderij! Het
effect van een mediaanfilter is enigszins onvoorspelbaar. In de omlijningen van vlakken kan
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vervorming optreden en ook fijne details gaan verloren. Dit betekent dat het filter niet gebruikt
kan worden voor het onderdrukken van ruis voor een diversiteit aan beelden.

8.2.1 Filtering met behulp van polynomiale filters (zie [18])

De structuur van beeldbewerking gebaseerd op polynomiale filtering is gelijk aan de structuur
die gebruikt wordt bij unsharp masking (zie kwadratisch filter). Het verschil is dat in het
opscherpingspad een set van parallelle aftakkingen gebruikt wordt. Elke tak bestaat uit een
Iineaire en niet-Iineaire operator. Hiermee is het mogelijk om onderscheid te maken tussen
gecorreleerde beelddetails en ruis. Het opgescherpte signaal wordt geproduceerd door het
niet-lineaire filter, dat gecorreleerde elementen detecteert. Hiermee is het mogelijk om details
van ruis te onderscheiden. De niet-lineaire component werkt amplitude afhankelijk: voor kleine
input variaties (veroorzaakt door ruis) is de output veel kleiner dan voor grote input variaties
(belangrijke detail informatie). Experimenten hebben aangetoond dat goede resultaten bereikt
kunnen worden in het geval van versmeerde of ruiserige beelden. Kwadratische filtering is een
subklasse van de polynomiale filters.

De methode heeft de volgende eigenschap:

De methode beschikt over een opscherpend effect zonder dat ruis veel versterkt wordt.

8.2.1.1 Kwadratisch filter (zie [17])

Een bruikbare klasse van niet-Iineaire filters voor beeldbewerking kan als voigt gedefinieerd
worden (8.1):

M M

y[m,n] =1: 1: h[i,j,-i,-j]xo[m-i,n-j]o[m+i,n+j]
~=-M ]=-M

(8.1 )

waarbij O~m,n~max, y[m,n] output [m,n] van het kwadratisch filter, o[m,n] beeldelement [m,n]
van het originele beeld en h[i,j,-i,-j] de kernel is. M bepaalt de grootte van de kernel.

De kernel moet aan de volgende conditie voldoen (8.2):

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

1: 1: h [i , j, - i, - j] =0 (8.2)
~=-M ]=-M

De filters die voldoen aan vergelijking (8.1) en (8.2) hebben een constante output voor
sinusoiden van willekeurige frequentie (voor bewijs zie [17]).
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Unsharp masking voor edge verbetering komt neer op het optellen van een geschaalde
gradient bij het originele signaal. Wiskundig kan unscharp masking als voigt geformuleerd
worden (8.3):

0e[m,n] =o[m,n] +Avo[m,n] (8.3)

waarbij 0e['] het verbeterde (enhanced) beeld, 0[.] het originele beeld, Vo[.] de gradient van
0[.] en f... de verbeteringsfactor (enhancement factor). Een veel gebruikte gradient functie is
de discrete Laplace operator. Indien gebruik gemaakt wordt van een kwadratisch filter wordt
de gradient operator Vo[.] in vergelijking (8.3) vervangen door (8.4):

[ ] . _ y [m, n] ) [ ]
boO m, n . -f ( (' [ ] ') xo m, nmax ,y m,n I

(8.4)

waarin y[m,n] de output van het kwadratisch filter is en o[m,n] beeldelement [m,n] van het
originele beeld.

Een voorbeeld van een kwadratisch filter is het Type 1B kwadratisch filter. Dit kan als voigt
voorgesteld worden (8.5):

y[m,n] =20 2 [m,n] -o[m-l,n+l] o[m+l,n-l] (8.5)
-o[m-l,n-l]o[m+l,n+l]

De filter responsie y[m,n] in vergelijking (8.5) kan zowel positieve als negatieve waarden
aannemen. De functie max(ly[m,n]l) bepaalt de maximum absolute waarde over het gehele
beeld. Het genormaliseerde quotient y[m,n]/max(ly[m,n)/) wordt enhancement map genoemd,
het product (8.4) wordt enhancement fraction genoemd.

In figuur 8.7 is een blokschema van het bovenstaande weergegeven.

,---------------------------------------------------------------------------•
: OPSCHERPEN ~

ori9ineel_be_e_ldi-',--------------------------of 1-----31 255 l--!---_op_ge_s--7cherpt beeld

255
h I

enhancement factor labda

kwadratisch filter bereken
enhancement fraction

enhancement fraction (deha o[m,n])

1•• --•••••••••••••_-- ••••••_-_._-••••••••••••••••••••••••••••__•••••••••••••

Figuur 8.7: BJokschema opscherpen met kwadratisch filter

Het basis idee is om grote veranderingen in naast elkaar Iiggende pixels zwaarder mee te
nemen dan kleine veranderingen. Het is eigenlijk hetzelfde als unsharp masking met een
enhancement factor f..., welke niet langer constant is, maar varieert met elk beeldelement. De
threshold zorgt ervoor dat waarden grater dan 255 gelijk worden aan 255 en waarden kleiner
dan 0 gelijk worden aan O.

40



Filtering

De prestatie van het Type 1B kwadratisch filter (8.5) wordt vergeleken met de prestatie van
het onderstaande nieuwe kwadratisch filter (8.6):

y[m,n] =o[m,n-l]o[m,n+l] +o[m-l,n]o[m+l,n]
-o[m-l,n-l] o[m+l,n+l] (8.6)
-o[m-l,n+l]o[m+l,n-l]

Het derde filter dat onder de loep genomen wordt is het kwadratisch filter van Thurnhofer
(8.7). Dit is als voigt gedefinieerd:

y[m,n] =30 2 [m,n] -0.50[m+l,n+l]0[m-l,n-l]
-0.50 [m+l, n-l] 0 [m-l, n+l] (8.7)

-o[m+l,n]o[m-l,n]
-0 [m, n+lo [m, n-l]

AI deze vergelijkingen voldoen aan (8.1) en (8.2). De eerste twee filters leveren vrijwei
hetzelfde effect op indien het origineel geen ruis bevat. Indien het origineel wei ruis bevat is
de tweede methode meer robuust. Opvallend is dat hier het centrale beeldelement niet
gebruikt wordt voor het berekenen van het resultaat.

De methode heeft de volgende eigenschappen:

Randovergangen (edges) worden proportioneel met het originele karakter versterkt, d.w.z.
snelle randovergangen worden meer versterkt dan langzame randovergangen. Hiermee zijn
goede resultaten te bereiken voor wat betreft scherpte. Indien gebruik gemaakt wordt van het
nieuwe kwadratisch filter of het Thurnhofer filter wordt ruis in vlakken nauwelijks versterkt. Het
beste resultaat wordt bereikt met Thurnhofer's filter; hiermee worden details goed opgehaald.

8.2.2 Filtering met behulp van Log-ratio benadering (zie [8])

De log-ratio benadering is een beeldverbeteringsalgoritme om interactief het contrast en de
scherpte van een beeld te verbeteren. Het algoritme heeft twee voordelen ten opzichte van
vele andere beeldverbeteringstechnieken. Bij veel beeldverbeteringstechnieken bevat het
verbeterde beeld vaak grijswaarden buiten het bereik (voor een 8-bit beerd [0..255]) en zijn
er conflicterende eisen tussen het opscherpen en het reduceren van ruis.
Een vectorruimte benadering, de log-ratio benadering, wordt gebruikt om het eerste probleem
op te lossen. Een multiscale benadering wordt gebruikt om het tweede probleem op te lossen.
Er zijn met dit algortime goede resultaten geboekt voor o.a. het verbeteren van medische
beelden.

Indien het verbeterde beeld grijswaarden bevat die buiten het bereik Iiggen kan het beeld
herschaald worden met een Iineair- of niet-Iineair herschalingsproces. Het herschalingsproces
is inefficient en levert vaak informatieverlies op. De log-ratio is gebaseerd op een vectorruimte
theorie. Omdat vector optelling en scalaire vermenigvuldiging gedefinieerd in een vectorruimte
gesloten zijn is het wiskundig gegrond om een vectorruimte voor beelden te definieren om het
out-of-range probleem op te lossen.

Opscherpen van een beeld en tegelijkertijd de ruis reduceren kan benaderd worden met
behulp van adaptieve filtering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van edge detectie en
patroonherkenningstechnieken om onderscheid te maken tussen informatie en ruis. De
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definitie van wat wei en wat niet tot de informatie behoort speelt een belangrijke rol voor de
bepaling van het succes van deze methode. Bij de multiscale processing techniek wordt een
beeld eerst ontbonden in een serie deelbeelden met verschillende spatiele resolutie. Aan deze
deelbeelden wordt een schaal toegekend. Deelbeelden in elke schaal worden afzonderlijk
bewerkt, waarna deze deelbeelden gezamenlijk het resultaatbeeld opleveren. Met behulp van
de multiscale processing techniek is het mogelijk om op te scherpen zonder ruis te versterken
omdat deelbeelden met veel ruis anders behandeld kunnen worden.

De methode heeft de volgende eigenschappen:

Het algoritme is geschikt voor het ophalen van contrast en scherpte van een beeld. Details
die in het origineel vrijwel niet zichtbaar zijn, zijn in het bewerkte beeld goed zichtbaar.
De log-ratio benadering zorgt ervoor dat er geen waarden zijn die clippen. Dankzij het
multiscale algoritme zijn details in donkere gebieden goed zichtbaar zonder dat er veel ruis
aanwezig is.

8.2.3 Transform amplitude shaping principe (zie [1])

De gedachte achter het transform amplitude shaping principe is gebaseerd op de aanname
dat de smalle magnitude componenten (van een Fourier transformatie) van een input beeld
corresponderen met de hoog frequente componenten, welke overeenkomen met de edge
informatie. De brede magnitude componenten corresponderen met de laag frequente
componenten, ofweI de globale informatie.
Een inturtieve manier om de scherpte van een beeld te verbeteren is door contrast
verandering. Zowel bij de hoog frequente magnitude componenten als de laag frequente
magnitude componenten wordt een geschikte amplitude opgeteld. De geschikte amplitude
wordt met behulp van €len of meer geschikte mapping functies bepaald. De fase informatie
van de Fourier transformatie bevat veel informatie over edges van het beeld. Het is belangrijk
dat de fase onveranderd blijft. Het idee is om de amplitude van de Fourier transformatie aan
te passen en de fase gelijk te houden. Er zijn een aantal methoden die van dit principe
gebruik maken o.a. Alpha-rooting methode. Zie [12]

De methode heeft de volgende eigenschappen:

Het principe is met name geschikt voor het ophalen van beelden met weinig contrast. In de
medische wereld zijn hier goede resultaten mee behaald. Door het ophalen van contrast heeft
een beeld een betere scherpte indruk.

8.2.4 LUM filters voor versmeren en opscherpen (zie [5])

Een LUM (Lower-Upper-Middle) filter maakt gebruik van een window. Het filter neemt aile
samples in een window; deze worden in oplopende volgorde gesorteerd. Vervolgens wordt
de mediaan van een lagere 'order statistic', een hogere 'order statistic' en van de huidige
samples bepaald. Een window, meestal vierkant, is gedefinieerd en de schatting van het
centrale sample hangt af de samples in het window. Gebruikelijke windows zijn 3x3 of 5x5.
Laat Xl' X2' •.. , XN zijn en laat xm het centrale sample zijn. Bijvoorbeeld, als gebruik wordt
gemaakt van een 3x3 window is het centrale sample xm = xS' Sorteer de samples en noem
de gesorteerde samples xG) voor j = 1, 2, ... , N.
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Het LUM filter kan nu als voigt voorgesteld worden (8.8):

met 'k' een verstelbare parameter.

De LUM versmering werkt als voigt:

De LUM versmering heeft als output het middelste sample, tenzij deze waarde buiten het
bereik gedefinieerd door de twee 'order statistics' Iigt. In dit geval wordt de gefilterde output
gelijk aan de dichtstbijzijnde 'order statistic'.

De LUM opscherping werkt als voigt:

am opscherping te realiseren moet het filter omgekeerd werken t.O.v. de versmering. Ais het
centrale pixel het hoogste element is, doe niets. Indien het centrale pixel het middelste
element is, stuur dan deze waarde naar de output. De LUM opscherping heeft geen overshoot
of undershoot. Omdat de output een van de samples binnen het window is kan het resultaat
niet buiten het bereik van de lokale data komen.

De methode heeft de volgende eigenschappen:

In [5] wordt niet gesproken over toepassingen of eigenschappen van deze methode. Men
verwacht dat deze methode goede resultaten oplevert voor veel toepassingsgebieden.

8.2.5 Moment-preserving techniek voor kleurenbeelden (zie [7])

Er wordt gebruik gemaakt van het RGB-dom,ein, een input beeld wordt pixel voor pixel
bewerkt. Door het bewaren van kleureninformatie van de nxn omgeving van een pixel kunnen
formules afgeleid worden om twee sets van nieuwe R, G en B waarden te bepalen.
Afhankelijk van een Euclidische afstand wordt een van deze sets toegekend aan het
resultaatpixel.

De methode heeft de volgende eigenschappen:

Details blijven bewaard, er is weinig geheugen en rekentijd nodig. De methode kan herhaald
toegepast worden om een beter resultaat te verkrijgen.
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8.2.6 Adaptieve opscherping (zie [10])

Het algoritme is bedoeld voor automatische beeldverbetering. Dit wordt gerealiseerd door het
plaats afhankelijk regelen van de beeldscherpte. Om het beeld te verbeteren moet de scherpte
naar een optimale waarde (afhankelijk van het type origineel) geregeld worden. De scherpte
indruk van een beeld wordt bepaald door de randen. Er wordt aandacht besteed aan de hoog
frequente informatie. Deze komt overeen met randen. De scherpte waarde wordt bepaald door
de gemiddelde intensiteit van de hoog frequentie componenten in de omgeving van een rand
te bepalen.

Adaptieve opscherping bestaat uit drie stappen:

1. De scherpte van het input beeld wordt bepaald en wordt uitgedrukt in een physische
waarde.

2. Het naslaan van de optimale scherpte waarde (experimenteeel bepaald) die de beste
beeldkwaliteit oplevert.

3. Het beeld wordt gewijzigd in een beeld met de optimale scherpte.

Een flow-diagram van de adaptieve opscherpmethode is weergegeven in figuur 8.8.

input beeld

wijzig scherpte

Optimale scherpte
wa a rd e

Figuur 8.8: principe adaptieve opscherping

Door gebruik te maken van deze methode varil3ren de scherpte parameters automatisch met
de scherpte van het input beeld.

De methode heeft de volgende eigenschappen:

Er zijn goede resultaten bereikt met adaptieve opscherping voor verschillende
toepassingsgebieden. De implementatie is complex. Met name: hoe wordt de 'optimale
scherpte waarde' bepaald.
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Hoofdstuk

9
Onderzoek en resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van enkele interessante filtermethoden, die ik tijdens
mijn afstudeerperiode onderzocht heb, uitgewerkt. De gedachte achter de filtermethoden en
de resultaten die ik met de desbetreffende methode bereikt heb worden beschreven. De
beschrijving van de software en de gebruikte parameterinstellingen worden in dit verslag niet
vermeld.

Een onderlinge vergelijking tussen verschillende filtermethoden is moeilijk omdat dit vereist
dat elke methode optimaal 'getuned' is, terwijl er geen methode bestaat om algoritmen
optimaal te tunen. Het tunen van een algoritme gebeurt experimenteel. Het uiteindelijke
resultaat kan aileen door de mens beoordeeld worden. Verder kan een bepaald algoritme het
beste resultaat opleveren voor een bepaalde toepassing terwijl het voor een andere
toepassing niet bruikbaar is. Daarom zal de nadruk Iiggen op de voor- en nadelen van de
methoden. In 9.6 is een samenvatting van de voor- en nadelen van de verschillende
filtermethoden in matrixvorm weergegeven

9.1 Samenvatting voor- en nadelen referentie filtering (referentie)

voordelen

• eenvoudige architectuur en filtering (Iineair)

• contrast wordt goed opgehaald

• details worden goed opgehaald (gehele beeld wordt opgescherpt)

• scherp, zonder rafelige randen

nadelen

• gekleurde rasters erg ruiserig, waardoor details in de ruis kunnen verdwijnen

• versmering na de halftoning

• veel moire-patronen zichtbaar

• onnatuurlijke scherpte

• schakelgedrag tussen randen en vlakken zichtbaar
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9.2 Selectieve filtering afhankelijk van het groene kanaal

Er wordt gebruik gemaakt van de architectuur beschreven in 7.1 en de tweede filterstructuur
beschreven in 8.1.2. De architectuur en filterstructuur zijn nogmaals weergegeven in figuur
9.1.

LUT

adres 0

adres 1

G (groene kanaal)

opscherpingsfactor

adres 255

(a)

opscherpingslactor

littering

~.__ _.._ _--- _------_ _--.
I •
I •
I •. .
I •

I
: L...-_----l
: FILTERING I

..._._----_•••_ •••_---------------------------- 1

(b)

Figuur 9.1: a) architectuur. b) filterstructuur

Voor wat betreft de filtering wordt voor de versmering gebruik gemaakt van een cosinus
versmering (CV, zie bijlage D). Voor wat betreft de opscherping wordt van de Laplace kernel
L1 (zie bijlage C) gebruik gemaakt, die met behulp van de opscherpingsfactor gestuurd wordt.
Een gedetailleerd schema van de filtering is weergegeven in figuur 9.2.

opscherpingsfactor

LL I--------------
LUT

FILTERING

Figuur 9.2: gedetailleerd schema filtering

De mate van opscherping is instelbaar. De opscherpingsfactor is afhankelijk van de Iichtheid.
De Iichtheid wordt bepaald uit het r-, g- en b-kanaal, waarbij het groene kanaal het dominante
kanaal is. Het meenemen van het r- en b-kanaal in de bepaling van de Iichtheid heeft weinig
invloed. De Iichtheid wordt dus bepaald aan de hand van het (gemiddelde) groene kanaal.
Deze functionaliteit is bedoeld om voor hoge en lage Iichtheden (hoge en lage rgb-waarde)
andere opscherpingsfactoren in te kunnen stellen. Deze functionaliteit is gerealiseerd door
gebruik te maken van een LUT (zie figuur 9.1 a). Details in donkere gebieden kunnen
opgehaald worden zonder negatieve gevolgen voor moire-patronen in de middengebieden.
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De experimenten zijn uitgevoerd met een LUT van de vorm zoals weergegeven in figuur 9.3

opsch erpingsfactor

t donker

o

middengebied licht

255

lichtheid ---7

Figuur 9.3: voorbeeld karakteristiek van een LUT

Met behulp van de LUT na convolutie (zie figuur 9.2) zijn lage gradienten nul te maken, zodat
ruis niet te veel versterkt wordt. Op deze manier wordt de versterking (van ruis) in vlakken
verminderd.

Vervolgens worden waarden geclipd, d.w.z. waarden kleiner dan 0 worden 0 en waarden
groter dan 255 worden 255.

voorde/en

• filtering wordt gestuurd door het (gemiddelde) greene kanaal, d.w.z. donkere-, midden
en Iichte gebieden kunnen anders opgescherpt worden

• details worden goed opgehaald (door opscherping van het gehele beeld)

• m.b.v. huidige hardware te realiseren

nadelen

• vlakken worden afhankelijk van het greene kanaal opgescherpt, d.w.z. egaliteit in
vlakken is afhankelijk van de Iichtheid van het vlak

• gekleurde rasters niet voldoende egaal, te weinig versmeerd

• de LUT na opscherping is duidelijk minder effectief dan een versmering na de
opscherping
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9.3 Selectieve filtering afhankelijk van gradient

Onderzoek heeft aangetoond dat het opscherpen van een geheel beeld tot gevolg heeft dat
met name gekleurde rasters niet egaal zijn (referentie-filtering). Het niet opscherpen van
gekleurde rasters heeft een gunstig effect op de (micro) egaliteit. Het driemaal cosinus
versmeren van gekleurde rasters blijkt een goede egalitiet op te leveren. Scherpte wordt
perceptueel voornamelijk bepaald door de randovergangen. Kortom: randen opscherpen en
vlakken versmeren. Deze methode van filtering stelt hoge eisen aan de segmentatie, die
zowel hard als zacht kan zijn. De segmentatie bepaalt op basis van kernelvergelijkingen en
een luminantie korrektie (zorgt ervoor dat een randovergang in een licht- en donkergebied
gelijk behandeld wordt) de rand/vlak informatie.

De architectuur en filterstructuur zijn weergegeven in figuur 9.4.

vlakrancl'vlak

,......................... . ~

• I, I

• I
• I
• I•••
: FILTERING I

~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I

1bit haJde "'9rnenlalie

> lilt zachla _lalia

fillaring

(a) (b)

Figuur 9.4: a) architectuur, b) filterstructuur

Voor de opscherping/versmering (zie fig. 9.4b) wordt gebruik gemaakt van de Laplace kernel
L1 (zie bijlage C). Voor de versmering wordt gebruik gemaakt van een cosinus versmering.
Seiden worden gestuurd door de segmentatie. Een gedetailleerd schema van de filter invulling
is weergegeven in figuur 9.5

r..,d /Iltak

FILTERING LUT
drempel drempe
detector ~
r..,dllltak

.1 0 .1 enable (vlak)

Cosinus
versmering

Laplace
Cosinus
versmering

----!--7 .~. ~ ~ ~l ------: I-g 1+04a -gl ~ .~ ~ ~ ~ -----B
16 ~ 2 U to 0 .~J 16 ~ 2 U

,. :

Figuur 9.5: invulling filtering

Experimenten waarbij gebruik gemaakt wordt van een harde segmentatie (alles onder een in
te stellen drempel is vlak, alles erboven is rand) en een Laplace kernel met alfa = 1 voor
opscherpen en alfa = -0.15 voor versmeren hebben aangetoond dat de egaliteit in vlakken
sterk verbeterd is t.o.v. de referentie-filtering. Er is wei verlies in scherpte t.o.v. de referentie
filtering. Dit wordt veroorzaakt doordat details, die een gradient onder de segmentatie drempel
hebben, versmeerd worden. Dit betekent wei dat ruis goed onderdrukt wordt. Er zijn tevens
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schakeleffecten zichtbaar omdat de stap tussen drie maar cosinus versmering (alta = -0.15)
en cosinus versmering + opscherpen (alta = 1) groot is.

De segmentatie karakteristiek, de LUT en de drempeldetector, indien gebruik gemaakt wordt
van harde segmentatie, zijn weergegeven in tiguur 9.6.

ranc:llvl&k

i
rand 1 --

a

i
- - - - - - ..-------

enable

i

lIIakO-+- --0. _

9

(a)

----7
Gradient

o(lIIak)

.{).15t------~

(b)

1 (rand)

----7
randlvlak

o
o(versmeren) 1 (nlel velllmaren)

----7
randlvlak

drempel (0)

(c)

Figuur 9.6: a) karakteristiek harde segmentatie. b) karakteristiek LUT, c) karakteristiek drempeldetector

Om de problemen die optreden bij het gebruik van een harde segmentatie op te lossen wordt
gebruik gemaakt van een zachte segmentatie. Deze zachte segmentatie heeft een 4 bits
uitvoer. Er kan dus in maximaal 16 stappen tussen een vlak en een rand overgeschakeld
worden. Deze overgang kan op verschillende manieren ingevuld worden. Bij de harde
segmentatie wordt een pixel met een gradient die net onder de drempel Iigt versmeerd. Bij de
zachte segmentatie zal deze gradient als een behoorlijke rand gezien worden en dus
opgescherpt worden. Experimenten hebben aangetoond dat het detailverlies door gebruik te
maken van een zachte segmentatie ten opzichte van de harde segmentatie sterk verbeterd
is. De instelling van de laagste drempel (alles lager dan deze drempel is vlak) is belangrijk.
Indien deze te laag gekozen wordt zal ruis ge"introduceerd worden omdat te kleine gradienten
dan ook opgescherpt worden.

Een voorbeeld van een segmentatie karakteristiek, een LUT karakteristiek (gelineairiseerd)
en een drempeldetector karakteristiek, indien gebruik gemaakt wordt van zachte segmentatie,
zijn weergegeven in tiguur 9.7.
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i
max. rand 15 -

a

i
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i
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[drempel+l.151. nietversmeren
vial< 0

-t--.....------~
Gradient

(a)

-0.15

(b)

15
~

randlvlak

o
drempel

(c)
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Figuur 9.7: a) karakteristiek zachte segmentatie, b) karakteristiek LUT, c) karakteristiek drempeldetector
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voordelen met zachte segmentatie

• goede egaliteit in gekleurde rasters

• details worden goed weergegeven t.O.v. harde segmentatie

• schakeleffecten tussen randen/vlakken t.o.v. harde segmentatie verbeterd

• natuurlijke scherpte

• m.b.v. huidige hardware te realiseren

nadelen met zachte segmentatie

• iets details verlies t.O.v. referentie-filtering

• gevoeliger voor ruis dan met harde segmentatie

• moire-patronen zichtbaar
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9.4 Selectieve filtering afhankelijk van het groene kanaal en gradient

Selectieve filtering afhankelijk van het gemiddelde groene kanaal en gradient is een uitbreiding
op de filtering besproken in 9.3. De filtering wordt hierbij zowel door de zachte segmentatie
als het gemiddelde groene kanaal gestuurd. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde kernels
voor opscherping/versmering en versmering als in 9.3.

De architectuur en filterstructuur zijn weergegeven in figuur 9.8

LUTx
LUTO

adres 0

adres 1

(gem) Luminanlie

vlak
opscherpingsfaclor
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I opscherpingl I

versmering I
I
I

I FILTERING :

~•.........•.........•......_-_.._-----------------~

op sch erpings fa cto r

filtering

(a) (b)

Figuur 9.8: a) architectuur, b) filterstructuur

Er wordt gebruik gemaakt van een zachte segmentatie van 4 bits. Deze worden gebruikt om
een LUT met opscherpingsfactoren te selecteren en om de laatste versmering aan te sturen.
Per gradient kan in de bijbehorende LUT, afhankelijk van het gemiddelde groene kanaal een
opscherpingsfactor geselecteerd worden. Indien aile LUT's met een constante waarde geladen
worden ontstaat dezelfde filtering als behandeld in 9.3.

Een gedetailleerd schema van de filter invulling is weergegeven in figuur 9.9

opscherpingsfactor rand I vlak

FILTERING

Cosinus
varsmering

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

drempef drem
detector <--
randlvlak

a enable (vlak)
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[g o ~J
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~1+48 0 4
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Figuur 9.9: invulling filtering
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voordeel 1.0. v. selectieve filtering afhankelijk van gradient

• details in lichte- en donkere gebieden kunnen extra opgehaald worden

nadeel 1.0. v. selectieve filtering afhankelijk van gradient

• goede invulling LUT's vinden
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9.5 Kwadratische filtering

Kwadratische filtering is een subklasse van de polynomiale filtering. De kwadratische filters
staan beschreven in 8.2.1.1. Voor de experimenten zijn de kwadratische filters beschreven
in formule 8.5, 8.6 en 8.7 gebruikt.

Voor de verschillende kwadratische filters zijn de volgende twee experimenten uitgevoerd:

1. Een cosinus versmering (aliasing onderdrukking) gevolgd door een kwadratisch filter
(opscherping) dat het gehele beerd bewerkt. De architectuur en filterstructuur zijn
weergegeven in figuur 9.10.
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Figuur 9.10: eerste experiment. a) architectuur, b) filterstructuur

2. Een cosinus versmering gevolgd door een kwadratisch filter (opscherping) dat gestuurd
wordt door de segmentatie en een cosinus versmering (versmering) die gestuurd wordt
door de segmentatie. Voor wat betreft de segmentatie wordt onderscheid gemaakt
tussen harde- en zachte segmentatie. De architectuur en filterstructuur zijn
weergegeven in figuur 9.11.
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segrertalie rard'lAak
r---;

llitmoo

> 1 tit za:tte
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Figuur 9.11: tweede experiment. a) architectuur. b) filterstructuur

(b)

Voor beide experimenten geldt: de verschillen die bereikt worden op de kopie door gebruik
te maken van de drie verschillende kwadratische filters zijn nihil. Met name in gekleurde
rasters zouden verschillen te verwachten zijn volgens [18]. Bij de bespreking van de
voordelen/nadelen wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende kwadratische
filters.
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ad. 1: eerste experiment

voordelen

• gekleurde rasters minder ruiserig dan bij referentie-filtering

• details worden opgehaald

nadelen

• minder scherp dan bij referentie-filtering

• eerst maximum van kwadratisch filter over gehele beeld bepalen
(extra bewerking)

• niet m.b.v. huidige hardware te realiseren

• minder eenvoudig dan referentie-filtering

• moire-patronen zichtbaar
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ad. 2: tweede experiment

Bij het tweede experiment kan onderscheid gemaakt worden tussen harde- (1 bit) en
zachte (4 bits) segmentatie (=rand/vlak informatie). In beide gevallen geldt: rand
opscherpen (kwadratisch filter) en vlakken versmeren.

Harde segmentatie:

voordelen

• gekleurde rasters beter dan bij experiment een
(kwadratisch filter geen invloed in vlakken)

nadelen

• minder detailweergave dan bij experiment een

• minder scherp dan bij referentie-filtering

• eerst maximum van kwadratisch filter over gehele beeld bepalen
(extra bewerking)

• niet m.b.v. huidige hardware te realiseren

• minder eenvoudig dan referentie-filtering

• schakeleffecten tussen randen en vlakken zichtbaar

• moire-patronen zichtbaar

Zachte segmentatie:

voordelen t.o. v. harde segmentatie

• meer detailweergave

• schakeleffecten tussen randen en vlakken sterk verminderd
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9.6 Vergelijkingsmatrix filtermethoden

In onderstaande matrix is een overzicht gegeven van de voor- en nadelen van de
verschillende filtermethoden. Horizontaal staan de verschillende filtermethoden uitgezel.
Verticaal staan de criteria uitgezel.

9.1 9.2 9.3 9.3 9.4 9.5 1 9.5 2 9.5 2
(ref) (hard) (zacht) (zacht) (hard) (zacht)

(1 ) - -/+ ++ ++ ++ + +/++ +/++

(2) - - ++ + + -/+ -/+ -/+

(3) ++ ++ - + ++ + - +

(4) ++ + + +/++ +/++ + + +

(5) - + + + + + + +

(6) - n.v.t - + + n.v.l. - +

(7) - -/+ + -/+ -/+ -/+ + -/+

(8) - - - - - - - -

(9) nee filt seg seg seg/filt nee seg seg

(10) + n.v.l. - - - n.v.l. - -

(11 ) + + - - - - - -

(12) ++ + + - - + + -

(13) + + + + + - - -

Tabe/9.1: verge/ijkingsmatrix filtermethoden

+ = voordeel, - = nadeel, seg = segmentatie, filt = filtering

De punten 1 tim 7 hebben betrekking op de kopiekwaliteit. Deze zijn het meest belangrijk.
De punten 8 tim 13 hebben betrekking op de implementatie.
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Legende:

Horizontaal

9.1 (ref)
9.2
9.3 (hard)
9.3 (zacht)
9.4 (zacht)

9.5 1
9.52 (hard)
9.5 2 (zacht)

VerticaaI

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11 )
(12)
(13)

Onderzoek en resultaten

: referentie filtering
: selectieve filtering afhankelijk van het groene kanaal
: selectieve filtering afhankelijk van gradient (harde segmentatie)
: selectieve filtering afhankelijk van gradient (zachte segmentatie)
: selectieve filtering afhankelijk van het groene kanaal en gradient

(zachte segmentatie)
: kwadratische filtering, eerste experiment
: kwadratische filtering, tweede experiment (harde segmentatie)
: kwadratische fitlering, tweede experiment (zachte segmentatie)

: egaliteit
: ruis versterking
: detailweergave
: scherpte
: onnatuurlijke scherpte
: schakelgedrag randen/vlakken
: moire-patronen
: versmering na halftoning
: afhankelijk van luminantie
: segmentatie (gevoeligheid)
: complexiteit
: afregeling
: implementeerbaar met huidige hardware
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9.7 Aigemene conclusies

De algemene conclusies kunnen in twee groepen verdeeld worden, namelijk:

• conclusies die te maken hebben met kopiekwaliteit (zichtbaar voor gebruiker)
• conclusies die te maken hebben met implementatie (onzichtbaar voor gebruiker)

Het zal duidelijk zijn dat kopiekwaliteit een hogere prioriteit heeft dan implementatie.

Kopiekwaliteit:

Uit de punten 1 tim 7 (zie tabel 9.1) blijkt dat een verbetering van perceptuele scherpte/het
ophalen van details veelal een verlies aan egaliteit betekent. Een verbetering van de egaliteit
betekent veelal dat aan scherpte ingeleverd wordt. Scherpte en egaliteit kunnen dus
enigszins tegen elkaar uitgewisseld worden. Aangezien de filtering voor aile soorten originelen
'goed' moet zijn (geen objectherkenning) zal naar een compromis gezocht moeten worden.
De versmering na de halftoning blijkt in aile gevallen noodzakelijk voor het bereiken van een
goede egaliteit (zie implementatie).

Implementatie:

De punten 8 tim 13 (zie tabel 9.1) hebben betrekking op de implementatie/afregeling. Een
nadeel (-) betekent hier dat het tijd in beslag neemt om deze filtermethode te
implementeren/afregelen. Het is structureel beter indien aile filtering bij elkaar geplaatst is.
Dit is nietlmoeilijk realiseerbaar want de versmering na de halftoning blijkt noodzakelijk. Deze
versmering werkt op het printerdomein (na de separatie). Ruis voor de separatietabel zal na
de separatietabel versterkt zijn. De separatie is een niet Iineaire operatie, waardoor de
versmering na de halftoning nietlmoeilijk terugvertaald kan worden naar een filtering voor de
separatie.

Het valt op dat met een filtermethode met een complexe implementatie/afregeling over het
algemeen een betere kopiekwaliteit haalbaar is.
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Hoofdstuk

10
Conclusies en aanbevelingen

10.1 Conclusies

Ten einde kleurendocumenten te reproduceren, op bijvoorbeeld digitale kopieerapparaten of
printers, moet het origineel vele transformaties ondergaan voordat een reproductie van hoge
kwaliteit kan worden verkregen. De filtering speelt hierbij een belangrijke rol. De taak van de
filtering is het onderdrukken van ruis en het (perceptueel) opscherpen van (gescande)
beelden. Er bestaan vele filtermethoden, waarvan er in dit verslag enkele uitgewerkt worden.

Het is moeilijk om een filtermethode te realiseren die voor aile soorten originelen (continuous
tone, gerasterde beelden, tekst enz.) optimaal is. Indien van objectherkenning gebruik
gemaakt zou kunnen worden, dan zou de filtering voor de verschillende soorten originelen
verschillend (optimaal) kunnen zijn.

Een onderlinge vergelijking tussen verschillende filtermethoden is moeilijk omdat dit vereist
dat elke methode optimaal 'getuned' is, terwijl er geen methode bestaat om algoritmen te
tunen. Het tunen van een algoritme gebeurt experimenteel. Het uiteindelijke resultaat kan
aileen door de mens beoordeeld worden (subjectieve beoordeling). Verder kan een bepaald
algoritme het beste resultaat opleveren voor een bepaalde toepassing terwijl het voor een
andere toepassing niet bruikbaar is.

Een verbetering van perceptuele scherpte/het ophalen van details betekent veelal een verlies
aan egaliteit. Een verbetering van de egaliteit betekent veelal dat aan scherpte ingeleverd
wordt. Scherpte en egaliteit kunnen dus enigszins tegen elkaar uitgewisseld worden.
Aangezien de filtering voor aile soorten originelen 'goed' moet zijn (geen objectherkenning)
zal naar een compromis gezocht moeten worden.

De door mij zelf bedachte zachte filtering, beschreven in 9.3/9.4, blijkt goed te voldoen en is
bovendien met behulp van de huidige hardware te realiseren. Het idee is dat randen
opgescherpt worden en vlakken versmeerd worden om een goede egaliteit te verkrijgen. De
filtering wordt 'zachte filtering' genoemd omdat de overgang tussen vlakken en randen
geleidelijk is. Dit om schakeleffecten tussen randen en vlakken te voorkomen. De filtering
heeft als grootste voordeel dat de egaliteit in vlakken verbeterd wordt doordat hier niet
opgescherpt wordt, zoals bij de referentie filtering aan het begin van mijn afstudeerperiode.
De zachte filtering vereist een zeer goede segmentatie. Het heeft ook behoorlijk wat tijd
gekost voordat de segmentatie voldoende goed was om de zachte filtering te realiseren. De
zachte filtermethode is nog niet optimaal getuned, maar de resultaten tot nu toe zijn
veelbelovend.
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10.2 Aanbevelingen

Een afstudeerperiode van negen maanden Iijkt lang, maar blijkt toch nog te kort voor het
compleet afronden van dit onderzoek. Er blijven een aantal punten over waarvoor nader
onderzoek gewenst is.

Nader onderzoek:

• optimale afregeling zachte filtering, oftewel het vinden van een optimale invulling van
de diverse LUT's

• (zachte) filtering op luminantie

• filter invulling

• aileen 'vlakpixels' meenemen bij convolutie 'versmering in vlakken'.
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Bijlage

A
Convolutie

Zoals bij veel signaalbewerkingen is convolutie ook bij beeldbewerking een zeer belangrijke
operatie. Convolutie in een twee dimensionale ruimte met discrete functies komt neer op
de berekening van een gewogen gemiddelde van een pixel met zijn omgevingspixels. De
afmetingen van de filterfunctie, in dit vak vaak 'kernel' genoemd, bepalen de oppervlakte
van het gedeelte van de beeldfunctie dat betrokken wordt bij de berekening van het
gewogen gemiddelde. De waarde van het gewogen gemiddelde wordt toegekend aan het
pixel uit het resultaatbeeld, waarvan de co6rdinaten op dat moment overeenstemmen met
de middelste eel van de kernel. In figuur A.1 is een voorbeeld weergegeven van convolutie.

m

-1 0
: Xi-l Xi Xi+l

-1

n 0

-1

1 2 1

2 4 2
f---

1 2 1

Yi-l

Yi

Yi+l

8 6 4

7 5 2

3 4 1

___ .L. __ + I ~ _ .L _

, ,
._--;---~--~-_.

Yi' 74 '
, ,

------ ~-----, ,

- - - ,.. - - t - - -I - - -r - - .

kemel

Figuur A. 1: voorbeeld convolutie

beeld resullaal

De twee dimensionale discrete convolutie kan wiskundig als voigt voorgesteld worden (A.1):

n m

I (Xi' YJ =b*k=E E b (Xi-ro, Yi-n) k(m, n) (A.1)
-n -m

waarin b(x,y) de discrete beeldfunctie voorstelt, k(m,n) de kernel en r(x,y) het
resultaatbeeld. Met n en m kan de kernelgrootte aangegeven worden.

Convolutie is een commutatieve bewerking, dat wil zeggen f*g=g*f, met f en 9 functies.
Het bewijs komt neer op een verandering van variabele, substitueer p = Xrm en q = Yi.-n
in formule A.1.

Hoe groter de kernels (grote m en n in formule (1» des te minder gevoelig de operator te
maken is voor snelle intensiteitsovergangen (ruis), dit is afhankelijk van de invulling. Maar
ook, hoe groter de kernels, des te meer rekenwerk. Convolutie met een 3x3 kernel betekent
9 optellingen en 9 vermenigvuldigingen per pixel!
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Als de kernel over het beeld 'geschoven' wordt en de waarde van het pixel onder het
centrum-element wordt berekend, wat moet er dan gebeuren met de randen van het beeld?
Wanneer bijvoorbeeld een 3x3 kernel toegepast wordt dan zal de buitenrand van het beeld
van 1 pixel breed niet bruikbaar zijn voor de convolutie, omdat de kernel daar gedeeltelijk
buiten beeld vall. Om dit probleem op te lossen kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het
negeren van de rand, de elementen wit te maken of er de dichtstbijzijnde zinvolle waarde
aan toe te kennen.

Het resultaat van een convolutie kan voor een pixel een waarde opleveren die buiten het
bereik van het aantal 'bits per pixel' vall. Het is noodzakelijk om het convolutieresultaat zo
te schalen dat de uitkomst steeds binnen het bereik vall. Een oplossing is om aile waarden
groter dan 255 (8 bits per kleur) te c1ippen naar 255 en aile waarden kleiner dan 0 te
clippen naar O.
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Bijlage

B
Kleurenruimten

In deze bijlage worden kort de RGB en Lab/Lch kleurenruimten besproken.

RGB (=Rood, Groen en Blauw)

RGB is een niet gestandaardiseerde 'kleurenstandaard'. De RGB waarden zijn afkomstig
van de scanner en zijn scannerafhankelijk. Een ijking is noodzakelijk.

Lab/Lch

Lab/Lch zijn gestandaardiseerde kleurenruimten. Lab en Lch zijn eigenlijk hetzelfde. Het
verschil tussen Lch en Lab is dat Lch is uitgedrukt in poolcoordinaten. L (Iuminantie) geeft
de helderheid/lichtheid aan. Het c (chroma=kleurverzadiging) en h (hue=kleurtoon) kanaal
(ofwei a en b kanaal bij Lab) geven de kleur aan. Zie figuur B.1 voor definitie van de
kleurenruimte.

l.=100 (wh)
- - ,

, +b (geel)

chroma
(groen) -a , /:- - _ _"'-- ' jhue---

" -
'/ '

of

•• '. (blauw) -b, I: ...
., .

... ... ... - "...# I _ ~ _ ~ ~ •

l.=O (zwart)

+a (rood)

Figuur B. 1: definitie van LchlLab in kleurenruimte
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Kleurverschillen

Indien een kleur buiten de kleurenruimte ligt zal een kleurverschil optreden. Dit wordt
veroorzaakt doordat deze kleur op een kleur die binnen de kleurenruimte ligt afgebeeld
moet worden.

Een maat voor kleurverschillen is 6E, deze is als voigt gedefinieerd (B.1):
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C
Laplace filters

De analoge Laplace operator, .}2l, kan wiskundig als voIgt worden voorgesteld (C.1):

met f een beeldfunctie. In woorden: de som van de partieIe tweede afgeleiden.

Voor een digitaal beeld kan de Laplace operator als voigt benaderd worden (C.2):

met f een beeldfunctie, x,y beeldcoordinaten en p en q gedefinieerde richtingen.

Ais deze operator losgelaten wordt op een beeld zal deze grote amplitudes produceren op
plaatsen waar edges voorkomen en nul in constante of uniform varierende gebieden
(gebieden waar de nulde of eerste afgeleide nul is). Kortom een ideale operator voor het
opscherpen van randen. Een grafische voorstelling van opscherping met Laplace is weerge
geven in figuur C.1. Het opscherpend effect wordt bereikt door zogeheten over- en
undershoot aan weerszijde van een randovergang (opgescherpt beeld = orgineel- Laplace).

dichtheid

origineel Laplace (2e afgeleide)

opgescherpt beeld

Figuur C.t: Grafische voorste/ling Laplace opscherping
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De Laplace kernel die bij de referentie gebruikt is kan als voigt worden afgeleid:

Een schema voor het afleiden van de referentie Laplace-operator is weergegeven in figuur
C.2

p q

x+1,y-1

x+.1! y+1

Figuur C.2: schema voor afleiden svz Laplace operator

De p en q richting zijn gedefinieerd zoals in figuur C.2 aangegeven.
Digitaal 'differentiE3ren' betekent het verschil bepalen dus

top (2)f(x,y) =top1 -top2 (C.3)

met

top1 =f (x-l, y-l) - f (x, y)
top2=f (x, y) - f (x+l, y+l)

(C.4)

levert

top (2l f(x,y) =-2f(x,y) +f(x-l,y-l) +f(x+l,y+l) (C.5)

Analoog:

toq(2l f(x,y) =-2f(x,y) +f(x+l,y-l) +f(x-l,y+l) (C.6)

Hieruit voigt dat voor de Laplace operator geldt:

v( 2l f=-4f(x,y) +f(x-l,y-l) +f(x+l,y+l) +f(x+l,y-l) +f(x-l,y+l)

Een Laplace operator kernel die hieraan voldoet is (figuur C.3)

a 0 a

o -4a 0

a 0 a

Figuur C.3: SVZ Laplace operator kernel (svz: a=1)
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Bijlage C

Indien de Laplace operator wordt voorgesteld door o/[x,y] dan kan een Laplace filter als
voigt worden voorgesteld (C.B):

JSharp[X,y] =J[x,y] -P'I' [x,y] *J[x,y] (C.B)

waarin JSharp[x,y] het opgescherpte beeld, J[x,y] het onbewerkte beeld, O~x,y~max, a>O en
~ > O. Er moet naar een compromis gezocht worden zodanig dat edges versterkt worden
en niet teveel ruis geintroduceerd wordt. Dit betekent dat naar geschikte waarden voor ~

gezocht moet worden. Laplace filters zijn bedoeld als opscherpfilter (~ > 0). Uit
experimenten is gebleken dat Laplace filters ook als versmeringsfilter gebruikt kunnen
worden indien voor een geschikte waarde ~<O en 0<a«1 wordt gekozen. Door het sturen
van ~ kan een kernel voor twee doeleinden gebruikt worden. Hetgeen een besparing in
hardware oplevert.

Formule C.B met de Laplace operator weergegeven in figuur C.3, ~ = 1 en a = 1 geeft het
onderstaande referentie Laplace filter (figuur CA)

-1 0 -1

050

-1 0 -1

Figuur C.4: referentie Laplace filter kernel

Dit is slechts een van de vele mogelijke Laplace variaties. In figuur C.5 zijn nog twee
mogelijke varianten van Laplace filters weergegeven:

(a )

Figuur C.5: alternatieve Laplace filters

(b )

Kernel (b) in figuur C.5 ontstaat uit de kernels weergeven in figuur CA en figuur C.5a.

Filter-karakteristieken van bovenstaande kernels zijn weergegeven in bijlage D.
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Samenvatting opscherpen:

•

•

•

als (x,y) het midden van een ramp of vlak is.

als (x,y) de onderkant van een ramp of een kant van een edge is
zodanig dat enige van de buurnivo's hoger zijn dan f(x,y), terwijl
geen enkele lager is. Dit levert een 'undershoot' op.

als (x,y) de bovenkant van een ramp of een kant van een edge is
zodanig dat geen van de buurnivo's hoger zijn dan f(x,y), terwijl
somige lager zijn. Dit levert een 'overshoot' op.

De Laplace-operator is invariant voor rotatie (d.w.z. het roteren van het beeld en het uit
voeren van de operator geeft het zelfde resultaat als het loslaten van de operator op het
beeld en daarna het resultaat roteren) en daardoor richtingsongevoelig, waardoor met een
kernel volstaan kan worden.

Laplace filters hebben twee eigenschappen die nadelig kunnen zijn, namelijk:

• richtingsinformatie over gedetecteerde edge gaat verloren.

• erg gevoelig voor ruis, dit komt doordat gewerkt wordt met de tweede afgeleiden.
(dit is ook zichtbaar in de filterkarakteristieken in bijlage D).

In combinatie met andere (Iaagdoorlaat)filters kan edge enhancement uitgevoerd worden
met een Laplace-operator. De hoge frequenties komen zeer geprononceerd naar voren
terwijl de lage frequenties sterk worden onderdrukt. Zo kunnen begrenzingen van
voorwerpen in een beeld opgespoord worden. Elke intensiteitsovergang wordt ongeacht zijn
richting door de Laplace-operator geaccentueerd, het beeld wordt dus scherper.
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D
Filter-karakteristieken

In deze bijlage worden de filter-karakteristieken van de huidige filtering en mogelijke
alternatieve Iineaire filtering (te beschrijven met matrices) gegeven. De filter-karakteristieken
van nieuwe niet-Iineaire filtermethoden kunnen niet meer in de 'klassieke' filtertermen
uitgedrukt worden.

Allereerst een overzicht van de basisfilters die gebruikt worden. Per basisfilter wordt
gegeven: de matrix, een filter-karakteristiek en een contouring plaatje. Let op: getallen langs
frequentie assen zijn geen frequentie waarden! Het middetpunt (15,15) is de DC
component. (f = 0 Hz).

Cosinus versmering (CV):

cv

1.00

2 0.75

1 gain
0.50

CV = --- 2 4 2 0.25

16
2

30

5 10 15 20 25 30

(a) (b) (c)

Figuur D.1: a) CV matrix, b) CV filter-karakteristiek, c) CV contouring

Versmering vlakken (VV):

w

0 0 1.0

1
VV = --- gain 0.5

5
0 0 ]0

w

5 10 15 20 25 30

(a) (b) (c)

Figuur D.2: a) VV matrix, b) VV fi/ter-karakteristiek, c) VV contouring
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Laplace filtering:

Hieronder een overzicht van de drie Laplace filters beschreven' in bijlage C. Vanwege de
ruisgevoeligheid van een Laplace filter zullen deze filters aileen in combinatie met een
versmeringsfilter gebruikt worden.

L1 (gebruikt bij referentie):

Ll(l)

-a 0 -a

L1(a)= 0 1-+4a 0

-a 0 -a
30

:~~~

:2)@G
::~~ ~ (;

50 10 150 20 2$ 30

(a) (b) (c)

Figuur D.3: a) L 1(a) matrix, b) L 1(1) filter-karakteristiek, c) L 1(1) contouring

L2:
L2(1)

12(1)

0

!) ~•
0 -a 0

10

L2(a) = -a 1-+4a -a l' 0gain 4
.0

0 -a 0 30 ••~ (;25 25
20 20 30

f 15 15 f
10 10 • 10 l' '0 •• 30

(a) (b) (c)

Figuur D.4: a) L2(a) matrix, b) L2(1) filter-karakteristiek, c) L2(1) contouring
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L3:

L3 (1)

Bijlage 0

L1CJ.J

-a -a -a

L.3(a) = -a 1-+8a -a

-a -a -a

(a)

12
10

B
gain 5

•
2
30

(b)

f

30

10 15 :lD ~5 3D

(c)

Figuur 0.5: a) L3(a) matrix, b) L3(1) filter-karakteristiek. c) L3(1) contouring
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Referentie filtering:

Bij de referentie filtering is de versmering in vlakken conditioneel (aileen vlakken
versmeren). Het is dus niet mogelijk om de referentie filtering in een filter-karakteristiek
weer te geven. In figuur 0.6 zijn de filter-karakteristieken en contouring plaatjes voor
vlakken en voor randen weergegeven.

gain

svz vlakken: CV+Ll(l)+VV

o 0

30

10

l'
'0

trY::I vlaJlJlen: CV+L1C!)+YY

10 U 3D 15 30

~) ~)

trY. %anden: CV+U(l)

svz randen: CV+Ll(l)

2.5

2.0

1.5
gain 1.0

0.5

30

10

l'
'0

'0 t;----,------,---.-------r-,---.--'

10 15 2D :lS 3D

Figuur 0.6:

o 0

(c) (d)

a) referentie vlakken filterkarakteristiek, b) referentie vlakken contouring
c) referentie randen filterkarakteristiek, d) referentie randen contouring
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Nieuwe filtering voor vlakken:

Experimenten hebben aangetoond dat CV+CV+CV (zie figuur 0.7) een optimale filtering
voor vlakken is. De (micro) egaliteit is beduidend beter dan bij de referentie filtering,
waardoor met name gekleurde rasters egaal overkomen. Kortom vlakken aileen maar
versmeren. Het nadeel is dat er aileen voor de versmering al drie kernels nodig zijn. Het
blijkt dat CV+L1(-O.15)+CV (zie figuur 0.8) een goede benadering is voor CV+CV+CV. Het
Laplace filter kan gestuurd worden zodat deze zowel voor opscherping als versmering
gebruikt wordt. Op deze manier zijn voor de totale filtering drie kernels nodig. Hetgeen een
besparing in hardware oplevert.

CV+CV+CV

CV+CV+CV

1.00 .-
0.75

0.50gain ,.

~
0.25 ..

30
2 •

..
3.

1. " 2. 2' 3.

Figuur 0.7:

(a)

a) Gewenste filtering vlakken (CV+CV+CV).
b) Gewenste filtering vlakken contouring (CV+CV+CV)

(b)

gain

1. 00

0.75

0.50

0.25

CV+Ll(-0.15)+CV

1~0~10
5 5

o 0

30

:~
1.
"
2.
2'

CV+Ll C' 0.15) +CY

10 15 aD 25 30

FiguurD.8:

(a) (b)

a) Optimale benadering filtering vlakken (CV+L 1(-0. 15)+CV),
b) Optimale benadering filtering vlakken contouring (CV+L1(-O.15)+CV)
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De filters L1(-0.15) en CV zijn totaal verschillend, de combinatie CV+CV+CV is wei
ongeveer gelijk aan CV+L1(-0.15)+CV. In figuur 0.9 is de filter-karakteristiek van L1(-0.15)
en de filter-karakteristiek van CV+CV weergegeven. Het afwijkend gedrag van L1(-0.15) is
zichtbaar in de frequentie gebieden waar CV+CV ongeveer nul is. Convolueren van een
waarde met nul levert in het uitendelijke resultaat ook nul op. Dus de combinatie
CV+L1(-0.15)+CV is ongeveer gelijk aan CV+CV+CV.

U(-0.15l

1.0

gain 0.5

Figuur 0.9:

(a)

a) L 1(-0.15),
b) CV+CV

CV+CV

1. 00

0.75

gain 0.50

0.25

30

10
f

10
5 5

0

(b)
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Bijlage D

Indien gebruik gemaakt wordt van een zachte segmentatie om de filtering te sturen kan
gebruik gemaakt worden van L1(a) met -O.25~a~O. Indien a~-O.25 komen de zijlobben teveel
opzetten in de filter-karakteristiek. Voor een beeld betekent dit dat teveel hoog frequente
informatie wordt doorgelaten, hetgeen een ruiserig beeld tot gevolg heeft. De filter
karakteristieken van deze twee uitersten zijn weergegeven in figuur D.1 O.

gain

1.00

0.75

0.50

0.25

30

10

'D

3D '1--,----,-.---,----,-,'
10 15 zo 25 30

(a) (b)

CV+Ll{-0.25)+CV cY+Ll(·g . .z5)+CV

10 1!;l 20 25 30

,- (Q),-

,-

,-3D

'D

.5

15

10

30

f
10

5
o 0

5
10

f

1. 00

0.75

0.50

0.25
gain

(~ ~)

Figuur D.10: a) Minimale versmering vlakken (CV+L 1(O)+CV =CV+CV),
b) Minimale versmering vlakken contouring (CV+L 1(O)+CV =CV+CV),
c) Maximale versmering vlakken (CV+L 1(-0.25)+CV).
d) Maximale versmering vlakken contouring (CV+L 1(-0.25)+CV)

Met behulp van filter L2 en L3 worden in combinatie met de versmeringsfilters voor vlakken
vrijwel dezelfde resultaten bereikt als met filter L1.
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Indien het laatste CV filter vervangen wordt door een VV filter worden zijlobben minder
goed onderdrukt, zie figuur D.11.

gain

1.00

0.75

0.50

0.25

CV+L1(·0.15)+W

30

(a)

CV+L1C -O.15)+VV

..-

1.

(Q),.-

2.

2'
3. ,.

" 2. 2' 3.

(b)

Figuur D. 11: a) Versmering vlakken (CV+L 1(-0.15)+ VV),
b) Versmering vlakken contouring (CV+L 1(-0.15)+ VV)
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Filtering randen:

In figuur D.12 wordt de filtering voor randen (opscherpen) weergegeven voor Lx(a) met x
E [1 ..3] en a=1. Indien een zachte segmentatie gebruikt wordt is het bijvoorbeeld mogelijk
om gebruik te maken 0.75 :s a :s 1.25 (afhankelijk van zachte segmentatie instellingen
randen meer of minder versterken) ) zodat geen schakeleffecten zichtbaar zijn.

2.S

2 ••

1.S
gain 1.0

••S

(a)

CV+U(lJ

3.

D51DUJl:!25la

(b)

e¥"'12(I.)

gain

(c)

CV+U (1)

(e)

,.

(d)

"

"
"
" 'T--,---,---,---,-----,--,-J

D S 10 a.a 20 211 ID

(f)

Figuur 0.13: a) Opscherpen randen met L1 (CV+L 1(1)),
b) Opscherpen randen met L1 contouring (CV+L1(1)),
c) Opscherpen randen met L2 (CV+L2(1)),
d) Opscherpen randen met L2 contouring (CV+L2(1)),
e) Opscherpen randen met L3 (CV+L3(1)),
f) Opscherpen randen met L3 contouring (CV+L3(1))

Voor wat betreft de opscherping van randen zijn er geen duidelijke verschillen tussen het
gebruik van L1, L2 en L3 waarneembaar in de kopie.
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E
Verdelingen/histogrammen segmentcodes

In deze bijlage is voor een stukje lucht (geknipt uit een A4 gerasterd beeld) het volgende
uitgewerkt:

A. een hue histogram voor- en na de filtering.

B. verdelingen segmentcodes.

C. segmentcode histogrammen voor zowel CMVK als K BRG MCV.

E. weergave van de zeven planes na halftoning.

Indien er veel segmentwisselingen zijn betekent dit veelal dat er grote verschillen zijn in de
kleur van naast elkaar liggende beeldelementen omdat deze in een groot deeI van de
kleurenruimte liggen (zie figuur E.1), d.w.z. een (stuk van een) beeld komt ruiserig over.
Deze bijlage is bedoeld om onderscheid te kunnen maken tussen filtering op RGB,
bedekking of luminantie.

~_ deel kleurennJimte (gamut),
weinig segmentwisselingen

kleurenruimte (gamut),
veel segmentwisselingen

:} beeldelemonten

Figuur E. 1: verdeling beeldelementen in kleurenruimte bij weiniglveelsegmentwisselingen
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Een algemeen blokschema met 'meetpunten' is weergegeven in figuur E.2.

RGB I Luminantie

~
Filtering

~
Separatie

~
Halftoning

~
2 3 4

(a)

Bedekking

~ Separatie

~
Filtering

~
Halftoning

~
- - 6

5
(identieke segmentcodes)

(b)

Figuur E.2: a) blokschema met 'meetpunten' voor filtering op RGB I Luminantie,
b) blokschema met 'meetpunten' voor filtering op bedekking

Voor a) geldt: hoe minder de spreiding in het hue histogram na filtering (meetpunt 2), deste
minder segmentwisselingen (meetpunt 3) en deste minder planes er tegelijkertijd
aangestuurd worden (meetpunt 4)
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A. hue histogram voor- en na de filtering:

In figuur E.3 is een hue histogram gegeven van de situatie voor de filtering (meetpunt 1,
zie figuur E.2) en van de situatie na de filtering (meetpunt 2, zie figuur E.2). Het is duidelijk
zichtbaar dat de spreiding van de hue componenten na de filtering op RGB veer minder is
dan voor de filtering. Voor het beeld betekent dit dat het egaler (minder ruis) overkomt. Bij
filtering op bedekking zijn de resultaten voor- en na de filtering gelijk aan de resultaten op
RGB (indien filtering op RGB na de separatie!). Bij filtering op luminantie is de spreiding van
de hue na filtering gelijk aan de situatie voor de filtering omdat het hue kanaal niet
aangepast wordt.

'hyoorflt ' -

: 200

10.

I ••

,.

5. I •• 1~9 299
Hu. --)

25.

Figuur E.3a hue histogram voor filtering, meetpunt 1

2'.

: 299

15.

,..
,.

25.109 1:59 20e
Hu. --)

5.
• L.-__----'- '---------LJ_\I.n..b.....,__-----'"----- ---'--'
•

Figuur E.3b hUB histogram na filtering op RGB, meetpunt 2
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B. verdelingen segmentcodes:

De verdelingen van de segmentcodes (meetpunt 3 voor RGB/luminantie, meetpunt 5 voor
bedekking) binnen het geknipte stukje beeld van het origineel (scanner RGB) en voor
filtering op RGB, bedekking en luminantie zijn weergegeven in de figuren EA tim E.11. De
figuren zijn vergroot weergegeven.

.............................
iJI,)"'...

.- - .
.-. . ....................... ............................................................ .. "•• >,..

. . .. . .. ." .

:~.~:~:~~«~:.::::. ::........................

.,....>::::::::.:.i··'

Figuur E.4: verdeling segmenten origineel (scanner RGB) Figuur E.5: verdeling segmenten filtering op RGB

Verdeling segmenten

BEDEKKING
Verdeling segmenten

LUMINANTIE

Figuur E.6: verd. segm. filtering op bedekking Figuur E.7: verd. segm. filtering op luminantie

De verdeling van de segmenten bij filtering op bedekking is gelijk aan de verdeling van de
segmenten van het origineel. Dit komt doordat filtering na de separatie geen invloed heeft
op de segmentcodes.
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Verdeling segmenten
versm. ch

Figuur E.8: verd. segm. bij 1x versmeren ch

Verdeling segmenten
LUM. versm. ch

Figuur E.10: verd. segm. luminantie + 1x versm. ch

Bijlage E

Verdeling segmenten
3X versm. ch

Figuur E.9: verd. segm. bij 3x versmeren ch

Verdeling segmenten
LUM. 3X versm. ch

Figuur E.11: verd. segm. luminantie + 3x versm. ch

Uit experimenten blijkt dat filtering op RGB het beste resultaat oplevert. Bij het 3x
versmeren van de ch kanalen (zie figuur E.g) of filtering op luminantie met 3x versmeren
van de ch kanalan (zie figuur E.11) treden wei weinig segmentwisselingen op maar randen
van gekleurde tekst worden rafelig zodat deze methode niet bruikbaar is.
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C. segmentcode histogrammen voor zowel CMVK als K BRG MCV:

De histogrammen van de segmentcodes (meetpunt 3 voor RGB/luminantie, meetpunt 5 voor
bedekking) van het origineel (scanner RGB) en voor filtering op RGB, bedekking en
luminantie zijn weergegeven in de figuren E.12 tim E.17. Het verband tussen de
segmentcode verdeling (B) en de segmentcode histogrammen is duidelijk zichtbaar. VeeI
segmentwisselingen in de verdeling betekent een grote spreiding van de segmentcodes in
het histogram.

'··ilI'''''.'-

I

',~----~----~,------'

".g.,,,,,tc,,".

(a)

,1=.=:::LI_-----:-_---:-----_~~==~

(b)

Figuur E.12: a) segmentcode histogram origineel CMYK,
b) segmentcode histogram origineel K BRG MCY

',L -'----- ~,------'

·"III_.ntcOdie

(a) (b)

Figuur E.13: a) segmentcode histogram filtering op RGB CMYK.
b) segmentcode histogram filtering op RGB K BRG MCY
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I

00L-------:------------:-.---------:
•••••"'t<:o...

(a)

oo:------7---.-:----_:__---.c--------:---...,
.11I_.n'tc"d.

(b)

Figuur E.14: a) segmentcode histogram filtering op bedekking CMYK,
b) segmentcode histogram filtering op bedekking K BRG MCY

• •••31 .... ' -

0

0

I0

0

0

0

(a)

00~---~---~--~---~---_:__--~

(b)

Figuur E. 15: a) segmentcode histogram filtering op luminantie CMYK,
b) segmentcode histogram filtering op luminantie K BRG MCY

••'- ---L L. ~

••, ••"tcodl.

(a) (b)

Figuur E.16: a) segmentcode histogram filtering op luminantie + 1x versmeren ch CMYK,
b) segmentcode histogram filtering op luminantie + 1x versmeren ch K BRG MCY

89



Filtermethoden voor kleur kopieren

..~--------'--------~, ---------'
".llI... .,tood.

(a)

I••L-__~__--'---__~__---'-.__~__----'

·.ll·...tcod.

(b)

Figuur E. 17: a) segmentcode histogram filtering op luminantie + 3x versmeren ch CMYK.
b) segmentcode histogram filtering op luminantie + 3x versmeren ch K BRG MCY
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E. Zeven planes na halftoning:

De zeven planes na de halftoning (meetpunt 4 voor RGB/luminantie, meetpunt 6 voor
bedekking) van het origineel (scanner RGB) en voor filtering op RGB, bedekking en
luminantie zijn weergegeven in de figuren E.18 tim E.25. Het verband tussen de
segmentcode verdeling (B), de segmentcode histogrammen (C) en de planes is duidelijk
zichtbaar. Veel segmentwisselingen in de verdeling betekent dat vrijwel aile planes na
halftoning gebruikt worden.
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Figuur E.18: zeven planes van het origineel
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Figuur E. 19: zeven planes na filtering op RGB
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Figuur E.20: zeven planes na filtering op bedekking
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Figuur E.21: zeven planes na filtering op luminantie
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Figuur E.22: zeven planes na versmeren van ch
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Flguur E.23: zeven planes na 3x versmeren van ch
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Flguur E.24: zeven planes na filtering op luminanlie en versmeren van ch
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Figuur E.25: zeven planes na filtering op luminantie en 3x versmeren van ch
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F
Segmentatie

De segmentatie is de rand/vlak informatie. Deze kan zowel hard als zacht zijn (zie 7.2).

De invoer van de segmentatie is het rgb-beeld, de uitvoer is de rand/vlak informatie (zie
figuur F.1).

r, 9 en b

)
Randlvlak
Segmentatie

randlvlak
\
I

Figuur F.1: invoer/uitvoer segmentatie

De segmentatie bepaalt met behulp van kernelvergelijkingen, per pixel, een gradient. Aan
de hand van deze gradient wordt, per pixel, de rand/vlak informatie bepaald. Zoals
beschreven in 7.2 is de kwaliteit van de segmentatie belangrijk. De segmentatie die bij de
referentie filtering gebruikt wordt is onvoldoende om de zachte filtering aan te sturen.
De nieuwe segmentatie, die gebruikt wordt om de zachte filtering aan te sturen, maakt
gebruik van de door mij gevonden asynchrone 5x5 kernels. Er wordt gebruik gemaakt van
5x5 kernels (zie figuur F.2) omdat dan voldoende uitgemiddeld kan worden in gerasterde
originelen (zodat niet te veel als rand gezien wordt). Het nadeel is dat de gevonden randen
'dik' zijn. Om dit probleem op te lossen wordt een conditionele erosie op de rand/vlak
informatie uitgevoerd, zodat de randen 'dunner' worden.

(a) (1))

(d)

Figuur F.2: 5x5 kernelparen

De gradienten worden perceptueel aangepast. Gradienten in donkere gebieden hebben
perceptueel meer invloed dan dezelfde gradienten in een Iichte omgeving. Om dit te
corrigeren wordt afhankelijk van de luminantie een factor bepaald, zodat randen in donkere
en lichte gebieden hetzelfde behandeld kunnen worden (zie figuur F.3).
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factor T

o

-----------

100

1----:-7·umrnanlle
Figuur F.3: re/atie tussen factor en /uminantie

Met behulp van deze factor wordt de gradient aangepast (zie F.1)

gradient"= gradient (F.1)
factor

Een pixel met een kleine gradient in een donker gebied zal normaal als vlakpixel gezien
worden. Dankzij de factor wordt deze kleine gradient verhoogd zodat dit pixel wei als
randpixel gezien wordt (zie figuur FA).

randlvlak t
(max. rand) 15 ---------~--------

(vlak)

---7
Gradient Figuur FA: zachte segmentatie karakteristiek

In figuur F.5 is een voorbeeld van zachte segmentatie weergeven. Het gaat hier om een
gerasterd origineel, waarbij de gradient niet gecorrigeerd wordt. In figuur F.6 is de gradient
weI gecorrigeerd. Het valt op dat in de (ucht in figuur F.5 teveel randen gevonden worden,
terwijl in de bomen (open stukken in figuur F.5) vrijwel geen randen gevonden worden.
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Figuur F.5: voorbeeJd zachte segmentatie • gerasterd origineeJ, gradient niet gecorrigeerd
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Filtermethoden voor kleur kopieren

Figuur F.6: voorbeeld zachte segmentatie , gerasterd origineel. gradient wei gecorrigeerd
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