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TIIVISTELMÄ ,

Kirjallisuustutkimuksessa on selvitelty yksivärikuvan digitaalivalmistuk- 
sen yleisiä perusteita graafisen tekniikan kannalta. Pääasiassa on tut
kittu kuvan havaitsemisen lainalaisuuksia, kuvan tilastollisia ominai
suuksia, kuvainformaation kompression ja koodauksen periaatteita, paino- 
prosessien digitaalikuvanvalmistukseen vaikuttavia muuttujia ja kuvan 
digitaalikäsittelyn mahdollisuuksia.

Ihmisen näköjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi kuvioiden reuna- ja ääri
viivat on reprodusoitava sijainniltaan tarkasti, mutta on vältettävä 
väärien ääriviivojen syntymistä eli pienten tummuusmuutosten alueella 
on tummuusvaihtelu reprodusoitava tarkasti. Näköjärjestelmän MTF osoit
taa, että näköjärjestelmä vaimentaa myös pieniä taajuuksia, joita ei 
kuitenkaan tarvitse korostaa niiden pienen informaatiosisällön vuoksi. 
Suurten taajuuksien vaimennus on n. 5Û % taajuudella n. 24 1/° ja erotus
kyvyn raja on n. Б0 Vo. Kuvioiden muodot ja tärkeät yksityiskohdat on 
reprodusoitava tarkasti, vaikka vääristyneitä muotoja ei yleensä repro
duktiossa korjata. Automaattista korjailua ja suurta kompressiota var
ten olisi laadittava pintakuvion rakenteen tutkiva algoritmi. Viivaku
vien jonopituuskoodausta varten on suositeltavaa selvittää eri pituisten 
tummien ja vaaleiden jonojen esiintymistodennäköisyydet. Sävykuvan komp
ressionsa ja koodauksessa on edullista käyttää hyväksi vierekkäisten 
kuva-alkioiden tummuuden välistä riippuvuutta.

Näytteenottotaajuuden tulee olla vähintään kaksi kertaa kohteen suurin 
taajuus, joka halutaan tai voidaan toistaa. Käytettäessä 5...6 bitin 
erotuskykyä tummuuden kvantisoinnissa voidaan reprodusoida hyvälaatuinen 
kuva. Sovellettaessa kuvatiedon tiivistämiseen mukautuvaa kahden toimin
tatavan erotuspulssikoodimodulaatiota saavutetaan suuri kompressiosuhde 
(n. 5,3), psykofyysiset tekijät tulevat jossain määrin huomioitua, kos
ka reuna hieman terävöityy ja pienissä tummuusmuutoksissa ei tapahdu 
jyrkkiä hyppäyksiä, sekä ohjelmisto säilyy vielä verrattain yksinkertai
sena. Psykofyysisellä kuvankäsittelyllä saavutettaisiin suuri kompres
siosuhde, mutta järjestelmä ei ole vielä tieteellisesti riittävän perus
teltu, ja tulokseksi saadaan kaksi siirretävää signaalia, jotka vaikeut
tavat kuvankäsittelyä. Kuvamuunnokset vaativat paljon laskutoimituksia 
ja ohjelmistot ovat monimutkaisia, joten ne eivät sovellu vielä graafi
sen tekniikan käyttöön.

Sävykuvasta kerätään turrmuusnäytteet vähintään rasteritiheyden tai suu- 
rennussuhde kertaa rasteritiheyden taajuudella ja viivakuvasta kaksi 
kertaa rasteritiheyden tai kaksi kertaa suurennussuhde kertaa rasteri
tiheyden taajuudella. Syväpainossa viivakuvan näytteenottotaajuus riip
puu siitä, salliiko sylinterinvalmistusmenetelmä suurentaa viivakuvan 
rasteritiheyttä. Kvantisointi voidaan suorittaa logaritmisesti,
Munsell- tai suhteellisen havaitun tummuuden käyrämuotojen mukaisesti 
verrattuna lineaariseen intensiteettiasteikkoon. Kuvien sävyvirheiden 
korjaamiseen käytetään empiirisiä globaalisen tai lokaalisen sävyntois- 
tokäyrän muotoja. Rasteripisteen edullinen muoto on ympyrä. Jos ras- 
teripisteen leviäminen painettaessa on voimakasta, on tutkittava mahdol
lisuutta käyttää rasteripisteprosenttialueella n. 30...70 % viivaraste- 
ria leviämisen lieventämiseksi. Syväpainossa käytetään sylinterinval- 
mistusmenetelmän mukaista rasterikupin muotoa.

Kuvanvalmistusjärjestelmässä sävy- ja viivakuvat käsitellään erikseen.
Kun tunnetaan kokonaissävyntoisto originaalin tummuus - painojäljen 
tummuus ja tietyn painoprosessin sävyntoisto laskentarasteripisteprosent- 
ti (tai syövytyssyvyys) - painojäljen tummuus, voidaan määrittää komp-
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ressiokäyrän originaalin turrmuus - laskentarasteripisteprosentti (tai 
syövytyssyvyys) muoto, jonka mukaan tummuusarvot kvantisoidaan. Tar
vittaessa lisätään•näennäissatunnaista kohinaa väärien ääriviivojen 
välttämiseksi ja korostetaan paikallisia kontrasteja, jotta yksityis
kohdat eivät häviä painettaessa. Haluttaessa kuvaa korjaillaan pehmen
tämällä eli poistamalla kohinaa ja korostamalla suuria taajuuksia. Ku
vat suurennetaan suurennusalgoritmin avulla ja kuvien yhdistely tehdään 
upotusalgoritmin avulla. Viivakuva kvantisoidaan kahdelle tai useam
malle tasolle. Viivakuvaa voidaan myös korjailla tarvittaessa ja lisä
tä siihen muita kuvaelementtejä. Joustava kuvanvalmistus edellyttää, 
että kuvanvalmistusohjelmistossa tietystä työvaiheesta voidaan siirtyä 
suoraan muihin työvaiheisiin ja etsiä kokeilemalla sopivin sävyntoisto, 
kuvan korostamia- ja korjailutapa.
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SANASTOA JA LYHENTEITÄ

A/D • analog-digital, analogia-digitaali (esim. muunnin,
. joka muuntaa analogiasignaalin digitaalisignaaliksi)

adaptiivinen mukautuva (esim. järjestelmä, jonka toiminta mukau
tuu signaalin käyttäytymiseen)

algoritmi tietokoneohjelman käskyjoukko tai algebrallisten 
merkkien joukko, joka toteuttaa tietyt matemaatti
set tai loogiset suhteet

analogia

aproksimaatio

aspekti

vastaavuus, verrannollisuus 

likiarvo, likiarvon määrittäminen 

näkökanta, -kohta, -kulma
comea

D/A
silmän sarveiskalvo

digital-analog, digitaali-analogia (esim. muunnin,
joka muuntaa digitaalisignaalin analogiasignaaliksi)

degradaatio

deltamodulaatio

huononeminen

vakioaskelinen DPCM
digitaali

diskreetti
numeerinen

epäjatkuva ................

DM delta modulation, deltamodulaatio <
DPCM differential pulse code modulation, erotuspulssi- 

koodimodulaatio, menetelmä, jossa lasketaan tasavä
lisesi i kerättyjen näytteiden suurearvojen erotus- 
signaali

eksklusiivinen poissulkeva

ekspansio

ekstrahoida

laajennus, laajentaminen

johtaa periaate, etsiä tai ottaa esim. neliöjuuri

entropia

evidenssi

(tässä) todellinen keskimääräinen informaatio

todistusaineisto, ilmeisyys, silminnähtävyys
formaatti muoto, koko

fovea silmän verkkokalvon keskikuoppa, jossa syntyy tark
ka kuva (keskeinen eli foveaalinen näkö)

globaalinen yleismaailmallinen, (tässä) koko kuvaan kohdistuva, 
koko kuvan käsittävä

gnostinen

HIDM
tiedon, tiedostava

high information delta modulation, suurinformaatio- 
deltamodulaatio, eräs mukautuva-askelinen DM

ikkuna (tässä) suorakaiteen tai neliön muotoinen kaksi
ulotteisen lukutaulukon osajoukko

implementoida

intelligentti

interaktiivinen

toteuttaa

(tässä) tekoälykäs

vuorovaikutiava

introspektiivinen

invariantti.

itsehavaintoon perustuva

muuttumaton
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kognitiivinen 

kompandoida 

копир ress io 

kvantisointi

lateraalinen

lokaalinen

monotoninen

MTF

n-sävykuva

parafoveaalinen

PCM

perifeerinen

perkeptiivinen

redundanssi

referenssi

retina

rotaatio

sakkadinen

simuloida

spatiaalinen

stationaari

sävykuva

transientti särö 

KIRJALLISUUDEN LYHENTEITÄ 

APST

GTL

TAGA

TKK

VTT/GL

kuva, jolla on kaksi tummuustasoa, viivakuva 

tietotoimintaan liittyvä, havaintoa koskeva 

komprimoida ja ekspandoida, tiivistää ja laajentaa 

tiivistys, tiivistäminen

paljousmääritys, suureen arvon sijoittaminen sopi
valle tasolle

sivu-, poikki-

paikalünen, (tässä) kuvan osaan kohdistuva, kuvan 
osan käsittävä

jatkuvasti kasvava (tai pienenevä) tai vakiona py
syvä

modulation transfer function, modulaation siirto- 
funktio, kuvan ja kohteen modulaatiokontrastin suh
de taajuuden -Funktiona

kuva, jossa on tumman ja vaalean sävyn lisäksi yksi 
tai useampia tasaisia välisävyjä

epäkeskeinen näkö, epätarkka kuva syntyy fovean 
ympärillä olevilla verkkokalvon osilla

pulse code modulation, pulssikoodimodulaatio, mene
telmä, jossa näytteet kerätään signaalista tasavä
lisesi! ja suurearvot kvantisoidaan kiinteille ta
soille

ääreis-, kehä-, ympärys-

havainto-, havaintoa koskeva

ylimäärä, liiallisuus (esim. informaation)

vertailuarvo

silmän verkkokalvo

kierto

katkonainen, nykivä 

jäljitellä mallin avulla 

tilaa koskeva, paikallinen

muuttumaton (esim. ajan tai tilan tai molempien 
suhteen)

kuva, jonka tunrmuusmuutos on jatkuva 

ohimenevä vääristymä

Banks, W.H., (ed.). Advances in printing Science 
and Technology, Pergamon Press, London

Graafinen Tutkimuslaitos

TAGA proceedings, Rochester, New York .

Teknillinen korkeakoulu

Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Graafinen 
laboratorio



1

JOHDANTO Graafisessa tekniikassa on tekstinvalmistuksesa siirrytty jo tietokone
järjestelmien käyttöön ja nykyään voidaan esim. sanomalehden sivu latoa 
kokonaisuudessaan- valmiiksi taitettuna viivakuvat mukaanluettuna. On 
tullut ajankohtaiseksi ratkaista ongelma, kuinka voitaisiin samanaikai
sesti käsitellä ja tulostaa myös sävykuvat. Tähän soveltuva laitteisto 
onkin jo ilmestynyt markkinoille. Digitaalitekniikkaa käytetään myös 
värierottelussa, sanomalehtisivujen kaukosiirrossa, painopinnan valmis
tuksessa ja painamisessa.

Kuitenkaan graafisen alan kirjallisuudessa ei ole syvällisesti käsitel
ty digitaalxkuvanvalmistuksen perusteita. Saroin yleinen tietämys di- 
gitaalikuvanvalrmstuksesta graafisen teollisuuden piirissä tuntuu vähäi- 
selta, kuten aikaisemmin tietojenkäsittelyn tuntemus siirryttäessä tie- 
„„ Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa pyritään selvittele

mään digitaalisen kuvanvalmistuksen perusteita, nimittäin kuvan ominai
suuksia, kuvankäsittelyn periaatteita, graafisen prosessin kuvanvalmis
tukseen vaikuttavia, muuttujiapa laatimaan yleisellä tasolla kuvanval-

ITllStUSOhjSirniSton sisalto. Naiden perustietojen avulla on mahdollista
arvioida markkinoille tulevia kuvanvalmistusjärjestelmiä ja suunnitella 
kuhunkin erityiseen tapaukseen soveltuva ohjelmisto- ja laitekokonaisuus.

GRAAFISEN TEKNIIKAN DIGITAALIKUVANVALMISTUKSEN TILANNE

Digitaalisen kuvanvalmistuksen graafisessa teollisuudessa voidaan laskea 
alkaneen Magnascan 450 värierotteluskannerin digitaalisesta kuvan suu- 
rennusvaiheesta (0.1), vaikka jo 1920-luvulla siirrettiin kuvia digitaa
limuodossa Atlantin poikki (0.2). Digitaalista suurennusta sovelletaan 
myös muissa skannereissa, nmn. Hell DC 300 (0.3), ja numeeriseen interpo- 
laatioon perustuva värierottelujärjestelmä on kehitteillä (0.4).

Tekstin- ja kuvanvalmistusta sekä sivutaittoa varten digitaalimuodossa 
on saatavana kaupallinen järjestelmä, jonka valmistaja on Optronics Int. 
(0.5). Sanomalehden sivutaitto-ohjelmistoon esitetään kirjallisuudessa 
yleisesti sisällytettäväksi digitaalikuvanvalmistus {(0.6) (0.7)}. Ras- 
teroidun kuvan (0.8) ja sanomalehden sivun (0.9) digitaalisiirto on sel
vitetty. Niinpä kaupallisina digitaalifaksimilelaitteina on markkinoil
la nmn. Muirhead Pagefax (0.10)', jossa sovelletaan tiedon kompressioon 
kolmelinjaista mukautuvaa jonopituuskoodausta, ja Kalle Infotec 6000 
(0.11), jossa myös käytetään hyväksi tiedon kompressiota siirtoajan ly
hentämiseksi.

Kohopainopinnan valmistamiseksi suoraan sivutaitosta analogiamenetelmäl- 
lä on kehitetty mm. Laser-Graph järjestelmä (0.12), joka liitännän avul
la on periaatteessa yhdistettävissä tietokonejärjestelmään. Syväpaino- 
sylinterin valmistamista varten on kehitetty nrm. Helio-Klischograph jär
jestelmä (0.13), joka myös on yhdistettävissä tietokoneeseen. Uudeksi 
painomenetelmäksi on tulossa esim. suunnitteluvaiheessa oleva Dijit vä- 
risuihkupaino (0.14).

Edellä olevien esimerkkien johdosta voidaan väittää, että on aiheellis
ta tutkia perusteellisesti digitaaliseen kuvanvalmistukseen vaikuttavia 
tekijöitä.

ONGELMAN ASETUS

Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on aluksi ensimmäisessä luvussa 
tarkastella yleisesti kuvan havaitsemisen psykofyysisiä ominaisuuksia 
sekä kuvan tilastollisia ja informaatioteoreettisia ominaisuuksia, joi
den tunteminen on perustana korkealaatuiselle reproduktiolle ja tehok
kaalle kuvan kompressiolle ja koodaukselle.
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Toisessa luvussa kartoitetaan kuvan kompression ja koodauksen menetel
miä, minkä pääsisältönä on redundanssin (ylimäärän) pienentäminen eli 
visuaalisesta signaalista kerätyn tiedon tiivistäminen ja siinä käyte
tyt keinot. J
Kolmannessa luvussa tutkitaan eri painoprosessien asettamia vaatimuk- 
f^a.,j-^Sltaali-sells kuvanvalmistukselle huomioiden eri painomenetelmien 
Iisaksi kuvatyyppi (viiva- ja sävykuva), sävyntoisto, rasterointi jne. 
Neljännen^ luvun alussa hahmotellaan yleinen kuvankäsittelyohjelmisto 
ja esitetään erilaisia kuvaan kohdistuvia toimintoja.

Ongelman asetus eli tutkimuksen päämäärä on edellä mainittujen lukujen 
tärkeimpien tekijöiden ja muuttujien, niiden suhteiden ja vuorovaikutus- 
en yhteensovittelu,fjotta digitaalikuvanvalmistuksen asiasisältö voi- 

daan kuvata yleisessä muodossa ja kuvanvalmistuksen tärkeimmille muut
tujille voidaan esittää raja-arvot.

Ohjelmiston kuvauksen ja muuttujien raja-arvojen avulla on mahdollista
arvioida olemassaolevaa digitaalista kuvankäsittelylaitteistoa ja sen 
soveltuvuutta graafisiin prosesseihin, mutta itse arviointi jää tämän 
työn ulkopuolelle. Erilaisia kuvankäsittelylaitteita on suppeasti kä
sitelty viitteessä (0.15).

Tutkimuksessa on pyritty noudattamaan seuraavaa systematiikkaa. Ylei- 
sirrmällä hierarkiatasolla ovat kuvan ominaisuuksien, kuvan kompression 
ja koodauksen sekä painoprosessien muuttujien suorat päävuorovaikutuk
set kuvanvalmistukseen. Toisella hierarkiatasolla ovat kuvan ominai
suuksien ja kompression, kuvan kompression ja painoprosessien sekä ku
van ominaisuuksien ja painoprosessien muuttujien välisten suhteiden vuo
rovaikutukset kuvanvalmistukseen. Näin on mahdollista laatia kuvanval- 
mituksen yleinen ohjelmistokokonaisuus, joka määrittää kussakin käytän
nön tapauksessa vaaditun laitteiston ominaisuudet. Ohjelmisto esitetään 
yleisessä muodossa, koska käytännön vaatimukset ovat niin erilaisia, 
ettei yksityiskohtaiseen ohjelmointiin ole syytä pyrkiä.

Käytännössä myös kuvanvalmistuksen ohjelmiston ja kuvankäsittelylait
teiston suhde on vuorovaikuttava, eli mahdollisesti puutteellisen tai 
epätyydyttävän laitteiston vuoksi joudutaan tekemään kompromisseja oh
jelmistossa. Kompromissit on punnittava kussakin tilanteessa erikseen, 
minkä vuoksi niitä ei käsitellä tässä työssä.
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1 KUVAN OMINAISUUKSIA

.lii__ Kuvan havaitsemisen psykofyysisiä ominaisuuksia

Tässä luvussa tarkastellaan kuvan havaitsemisen psykofyysisiä ominai-
n^hH"ia kfyJanJ01?,vfiai?tus" Ja katseluoloissa, koska painotuotteet on 
nähdäkseni tarkoitettu luettavaksi ns. normaalioloissa. Tällöin va- 
! uf л-vaihtelee kohtalaisesta huoneen valaistuksesta (1... ) 10 mL

Päivänvaloon 100 (...1000)mL. Näköterävyyden suhteen sel
vitellään foveaalista näkemistä, koska mielestäni ei ole tarkoitus kat- 
sella painotuotteita parafoveaalisella tai perifeeriaalisella näöllä. 
Tutkimusten mukaanhan J1.1 ) kuvaa tarkastellaan siten, että katse koh
distetaan vuoron perään kuvan eri yksityiskohtiin. Piirtämällä nämä 
Katseen urat eri tyyppisiä kuvia tarkasteltaessa saadaan selville ha- 

^fnnalta tärkeät yksityiskohdat. Luonnollisesti hyvän 
reproduktion pitäisi ottaa huomioon nämä kognitiiviset aspektit.

Pääasiassa käsitellään normaalitilaan adaptoituneen ihmissilmän ominai
suuksia. Esitetään tuloksia kiinteän kuvan havaitsemisesta, jolloin 
esitysaika on n. 0,3 s tai suurempi (1.2). Ei siis selvitellä tietyl
lä taajuudella tai hyvin lyhyen aikaa esitettyjen kuvien havaitsemista.

Kuvan yksityiskohdan havaittavuuden päätekijät ovat kohteen ja sen 
taustan kontrasti sekä kohteen koko. Molerrmat tekijät ottaa huomioon 
modulaation siirtofunktio, joka soveltuu siten paremmin graafisen tek
niikan reproduktion tutkimiseen kuin perinteellinen yhden tai kahden 
kohteen erottamisen selvittely.

1.1.1 Erotuskyky

Koska graafisessa tekniikassa on edelleen käytössä eri tyyppisiä yksin
kertaisia kuvioita erotuskyvyn laadun arvioimiseksi, käsitellään seu- 
raavassa suppeasti yksinkertaista erotuskykyä.

Tappien etäisyys toisitaan retinalla eli silmän verkkokalvolla on kul
mamitoissa lausuttuna n. 35" (fovean keskellä jopa 20"). Tällöin kah
den pisteen etäisyyden tulee olla n. 1' (30 cm etäisyydellä n. 0,1 rrm) 
eli kaksi tai kolme tapin halkaisijaa, jotta ne havaitaan erillisinä 
eli erotetaan yhdestä pisteestä optimaalisissa olosuhteissa. Tällai
set olosuhteet vallitsevat harvoin, eikä niitä ole käytetty myöhemmin 
esitettävissä MTF tutkimuksissa (1.3). Kuitenkin voidaan havaita 1"
(30 cm etäisyydellä n. 1,5 pm) leveä viiva, jos sen pituus on yli 30’
(30 cm etäisyydellä n. 2,6 mm) eli viivan ärsyke lankeaa 60...70 tapille.

Erotuskyvyn määrittämiseen on käytetty moninaisia kuvioita alkaen hyvin 
yksinkertaisista: piste, viiva, pistepari ja viivapari, joista oli jo 
edellä lyhyt selvitys. On myös tutkittu pisteen ja viivan erottamista 
toisistaan.

Oman ryhmänsä muodostavat kirjaimia muostuttavat tai niitä jäljittele
vät kuviot: Landolt'in rengas ja i, Snellen1 in ja Pflüger'in E (1.4) 
sekä ISOn kahdeksankulmio, jossa on kaksi poikkiviivaa (1.5). Näiden 
havaitsemisessa saavutetaan erotuskynnys, kun joko merkissä oleva ra
ko (tai raot) sulautuu yhteen tai merkin ja taustan välinen kontrasti 
tulee erinäisistä syistä johtuen liian pieneksi.

Goldmann’in rasterimerkkitaulu muodostuu neljän neliön ryhmistä, jois
ta yksi neliö on shakkilautarasteri. Tämän viivatiheys vaihtelee. 
Muodon erotuskykyä on yksinkertaisimmillaan tutkittu pääasiassa neli
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öistä muodostuvalla testitaululla, jossa neliöiden joukossa on neliön
киккТ^УГа?-Уа?1ти°^а Seka ympyröitä. Nooniusnäköterävyyttä voidaan 
tutkia nel^aka^isin ristein, joista yhden sakaran osaa on poikíeu 
tettu linjasta yaihtelevin etäisyyksin. Samaa käyttöä palvelemat eri 
levyisistä janoista muodostetut katkoviivat íoísqa •
poikkeutettu linjasta välttelevin etäisiin'! У У Ja"aa on

Nakoteravyyttä on tutkittu myös vaihtelevan kokoisista ja tvvpoisistä
anSfabeet=-n0d0SnetUlllhtauluina- mutta nämä eivät sovelTiwií 
nalfabeeteille. Oma merkityksensä on kuitenkin helposti lusttav-: рп

t^:;n yyPP^en ke^ttämi!eksi valmistetuissa tauluissa, joissa tutkit- 
j_ -, , yyPPien aakkoset ja muut merkit ovat rinnakkain. Tämän käsit-

ly kuuluu kuitenkin tekstinvalmistuksen puolelle.

titkiatäm^!Uf ^^mainituilie kuvioille on, että niillä voidaan lähinnä 
tutkia, miten tietty kuvio havaitaan erilaisissa olosuhteissa t=¡ 
niiden avulla saatuja tietoja ei pystytä yleistämään lainalaisuík¿iksi,

joilla voitaisiin ennustaa jonkun monimutkaisen kuvion havaittavuutta.
Yksityistä ja erityistä ongelmaa varten voidaan siis laatia testikuvio. 
Esim. ISOn kahdeksankulmio soveltunee hyvin mikrofilmausprosessin tut
kimukseen.

1.1.2 Visuaalisen järjestelmän paikalliset vuorovaikutukset

Tässä luvussa selvitellään, kuinka kuvan tietyn alueen havaittu vaaleus 
riippuu voimakkaasti muistakin tekijöistä kuin tältä alueelta säteile
västä valon intensiteetistä. Seuraavassa vaaleus tarkoittaa havaittua 
suuretta ja intensiteetti fysikaalista mitattavissa olevaa suuretta.

Vaaleus ei ole aina intensiteetin monotoninen funktio. Tämä voidaan 
havaita helposti tarkastelemalla aluetta, jolla intensiteetti kasvaa 
monotonisesti ja jyrkähkösti vakiotasolta toiselle. Suurimman intensi- 
teettimuutoksen kohdalla alemmalla tasolla havaitaan ympäristöään tum
mempi juova ja vastaavasti korkeammalla intensiteettitasolla ympäris
töään vaaleampi juova. Ilmiötä kutsutaan löytäjänsä mukaan Mach'in 
juoviksi.

Toinen kauan tunnettu ilmiö on, että intensiteetiltään vakiona pysyvä 
alue näyttää tummemmalta, kun sen taustan intensiteettiä lisätään. 
Vaaleuskontrasti liittyy läheisesti toiseen ilmiöön, vaaleuden vakioi
suuteen, mikä tarkoittaa vaaleuden säilyvän suunnilleen vakiona huoli
matta suurista valaistuseroista. Esim. oletetaan paperin heijastavan 
90 % lankeavasta valosta ja painetun kompaktin pinnan 10 %. Jos täl
lainen painotuote viedään tavallisesta huoneenvalosta ulos päivänva
loon, saattaa heijastuvan valon intensiteetti kasvaa 1000-kertaiseksi. 
Kuitenkin vaaleudet näyttävät suunnilleen samoilta kuin sisällä. Vaik
ka tumma, painojälki heijastaa 0,1 x 1000 = 100 yksikköä ulkona ja vaa
lea paperi 0,9 x 1 = 0,9 yksikköä sisällä, näyttää tumma painojälki 
ulkona tummemmalta kuin vaalea paperi sisällä.

Tutkimalla lähemmin vaaleuskontrastia ja vaaleuden vakioisuutta on 
saatu kuvan 1.1 mukainen tulos.
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10,000

10,000

Kuva 1.1 Säädettävän täplän intensiteetti Im taustan intensiteetin 1^ 
funktiona, parametrina testitäplän intensiteetti 1^.. Inten
siteetit suhteellisina yksikköinä. (1.6) >

Säädettävän täplän intensiteetti Im oli säädettävä sellaiseksi, että 
sen vaaleus näytti testitäplän vaaleudelta (intensiteetti It), kun 
taustan intensiteettiä 1^ vaihdeltiin. Täplien halkaisija oli 281 ja 
taustan 55'. Osoittautui, että säädettävän täplän intensiteetti kas- 
voi, kun taustan intensiteettiä suurennettiin, mikä on ristiriidassa 
vaaleuskontrastin kanssa. Kun taustan intensiteettiä yhä nostettiin, 
alkoi testitäplän vaaleus jyrkästi laskea, kunnes koehenkilö asetti 
vertailuintensiteetin nollaksi osoittaen, että testitäplä näytti yhtä 
tummalta kuin tausta. Kuva 1.1 esittää siis vaaleuskontrastin kvanti
tatiivisen kuvauksen, mutta sisältää myös vaaleuden muuttumattomuuden 
mittaussarjan. Esim. pisteen a testitäplän intensiteetti oli 10 yksik
köä ja tausta 12 yksikköä ja pisteen b vastaavasti 100 ja 120 yksikköä. 
Erot ovat siis 10-kertaiset, mutta vaaleudet näyttävät suunnilleen sa
moilta.

Vaaleuden havaitsemisen ymmärtämisen suhteen relevantteja fysiologisia 
tutkimuksia on suoritettu monien eläinten, kuten limulus, kissa ja api
na, visuaalisen järjestelmän paikallisten vuorovaikutusten luonteen 
selvittämiseksi. Näitä ei tässä esitellä lähemmin, vaan todetaan tu
lokset yleisesti kuvan 1.2 mukaisiksi.
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ärsykkeetön taso

etäisyys reseptorista

Kuva 1.2 Ärsyke ja ehkäisy. Kuvassa a ehjä viiva esittää ärsykkeen 
leviämisjakautumaa ja katkoviiva ehkäisyn leviämisjakautu
maa, jonka aiheuttavat nollakohdan ympärillä olevat resep
torit. Kuva b esittää vastaanotetun kentän profiilin. (1.3)

1.1.3 Modulaation siirtofunktio

Edellä on todettu, että vaaleus näyttää riippuvan havaintokentän inten
siteettien välisistä vuorovaikutuksista. Jotta voitaisiin selvittää 
eri intensiteettijakautumien ja vaaleuden väliset suhteet, olisi in- 
duktiivisesti luetteloitava eri intensiteettien, kokojen ja muotojen 
vaaleushavainnot. Tehtävä on kuitenkin ääretön. Ongelman ratkaisuksi 
on kehitetty lineaariseksi systeemianalyysiksi kutsuttu tekniikka, jon
ka avulla määritetään kuvan ja kohteen modulaatiокопtrastin suhde eli 
modulaationsiirtoluku. Modulaatioosiirtolukua taajuuden funktiona sa
notaan modulaationsiirtofunktioksi (modulation transfer function, MTF). 
Seuraavassa esitetään lyhyesti, kuinka MTF kehitetään näköhavainnolle 
ja kuinka MTF:n avulla voidaan ennakoida intensiteettijakautuman vaa
leus (1.3).

Määritettäessä MTF käytetään tavallisesti sinimuotoista intensiteetti- 
jakautumaa ja jonkin verran suorakaideaaltomuotoa. Tutkittaessa lins
sin suorituskykyä tunnettu sinijakautuma kuvataan ja kuvasta mitataan 
intensiteettijakautuma. Laskemalla kuvan ja kohteen modulaatiокопtras- 
tin suhde kullakin taajuudella voidaan piirtää linssin MTF. Kuvassa
1.3 on esitetty yksinkertainen esimerkki, kuinka ratkaistaan jonkun 
intensiteettijakautuman kuvautuminen Fourier komponenttien ja MTF: n 
avulla. Kuvassa 1.3 a on jakautuma (ehyt viiva) jaettu komponenttei
hin (katkoviivat), joiden taajuudet ovat 0, 0.5 ja 1.5 jaksoa per cm. 
Kohteen modulaation amplitudi on esitetty kuvassa 1.3 b. Taajuus 0 
on välttämätön, koska negatiivista valoa ei ole. Kun kuvan 1.3 c 
MTF:llä kerrotaan kohteen modulaation amplitudi, saadaan kuvan modu
laation amplitudi kuvassa 1.3 d. Nyt voidaankin rekonstruoida kuvan 
komponentit (katkoviivat kuvassa 1.3 e) ja laskemalla ne yhteen saadaan 
kuvan intensiteettijakautuma (ehyt viiva kuvassa 1.3 e).
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kohteen modulaation amplitudi

MTF

(cl

kuvan modulaation amplitudi

(d)

intensiteetti

(o)

spatiaalinen taajuus

(jaksoa per cm)

sijainti

Kuva 1.3 Tietyn intensiteettijakautuman kuvan määrittäminen, kun lins
sin MTF tunnetaan. Selitys on tekstissä. (1.3)
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intensiteetti

(a)

suhteellinen amplitudi

(Ы

MTF

(c)

sijainti (')
500.0

100.0

suhteellinen amplitudi

(d)

intensiteetti

(e)

500.0

100.0

spatiaalinen taajuus (jaksoa per °)

sijainti (’)

Kuva 1.4 Mach'in juovakuvion kuvan määrittäminen, kun linssin MTF 
tunnetaan. Selitys tekstissä. (1.3)
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Jotta selviäisi linssin kuvauksen ja näköhavainnon välinen ero, esite
tään kuvassa 1.4 kaavamaisesti, kuinka linssi kuvaa kohteen, jossa ih
minen havaitsee Mach'in juovat. Tehtävä ratkaistaan hieman toisin kuin 
edellä: kuvassa 1.4 a on intensiteettijakautuma kulmaminuutin funktiona, 
kuvassa 1.4 b on Fourier spektri (kohde sisältää käytännöllisesti kat
soen kaikkia taajuuksia) ja kuvassa 1.4 o on esitetty MTF. Kuvassa 1.4 d 
esitetty kuvan amplitudispektri saadaan kertomalla kohteen spektri 
MTF:11a. Kun nämä siniaallot lasketaan yhteen, saadaan kuvan jakautu
ma Fourier synteesillä (kuvassa 1.4 e). Kuva muistuttaa kohdetta pait
si terävien jyrkkien intensiteettimuutosten pyöristymisen suhteen. 
Yleisesti sanottuna suurtaajuiset Fourier komponentit muodostavat te
rävät reunat, ja koska linssit vaimentavat suuria taajuuksia, kuvan ku
vioiden reunat tai ääriviivat ovat epäterävämpiä kuin kohteen kuvioiden 
reunat tai ääriviivat.

Edellisen kuvan tapaan voidaan laskea jokaisen intensiteettijakautuman 
kuva, kun tunnetaan linssin eri taajuisten siniaaltojen vaste. Vaihe- 
siirto on hyvin pieni lähellä optista akselia ja silmän foveaa, joten 
olettamalla vaihesiirrot nollaksi syntyy hyvin pieni virhe.

Jotta MTF:a voidaan käyttää, vaaditaan seuraavat ehdot täytetyksi: 
lineaarisuus, homogeenisuus ja isotrooppisuus. Lineaarisuus tarkoittaa, 
että Fourier komponentit voidaan laskea algebrallisesti yhteen kuvapin
nalla. Kuitenkin esim. näköjärjestelmän vaste on suunnilleen suhteel
linen kohteen intensiteetin logaritmiin. Myöhemmin esitetään, kuinka 
tämä huomioidaan määritettäessä ihmisen visuaalisen järjestelmän MTF. 
Järjestelmä on paikallisesti homogeeni, jos järjestelmän ominaisuudet 
säilyvät samanlaisina joka paikassa. Ihmissilmä on suhteellisen homo- 
geeni fovean alueella, joten MTF:a voidaan käyttää kuvan ominaisuuksien 
tutkimiseen retinalla, muttei fovean ulkopuolella. Järjestelmä on iso
trooppinen, jos sen ominaisuudet ovat kaikissa suunnissa samanlaiset. 
Ihmissilmä on tavallisesti astigmaattinen, mutta tämä voidaan korjata 
lähes kokonaan silmälaseilla. Kuitenkin silmään jää vielä anisotroop- 
pisuutta, sillä silmä on epäherkempi vinoille paikallisille taajuuksil
le kuin vertikaalisille tai horisontaalisille. Esim. taajuudella 10 
jaksoa per kulma-aste (30 cm etäisyydellä jakso on n. 0.6 rrm) herkkyys 
on 45° kulmassa n. 15 % pienempi kuin vaaka- tai pystysuunnassa ja taa
juudella 30 jaksoa per kulma-aste (30 cm etäisyydellä jakso on n. 0.2 mm) 
vastaavasti n. 50 % pienempi. Tämän anisotropian merkitys tarkastel
taessa käytännössä painotuotetta on niin vähäinen, että tuskin kannat
taa määrittää MTF 45 asteen kulmassa.

Ihmisen visuaalisen järjestelmän modulaation siirtofunktion määrittämi
seksi on käytetty useita eri menetelmiä. Koska näköjärjestelmä ei ole 
lineaarinen, ei voida käyttää suoria määritysmenetelmiä. Oletetaan, 
että epälineaarisuus rajoittuu erillisiä näköhermoja edeltäviin vuoro
vaikutuksiin ja että epälineaarisuus on suunnilleen logaritmista. Jos 
esitetään eksponentiaalinen siniaaltomuoto (jonka logaritmi on sini), 
pitäisi näköjärjestelmään tulla sinimuotoinen kuva. Näin systeemi voi
daan linearisoida. Saadusta mittaustuloksesta ekstrapoloidusta nolla- 
kontrasti käyrästä saadaan jakamalla tulos näköjärjestelmän mittauslait
teiston MTF:11a ihmisen näköjärjestelmän modulaation siirtofunktio, 
joka on esitetty kuvassa 1.5.
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suhteellinen herkkyys "lo.o

taajuus (jaksoa per °)

Kuva 1.5 Ihmisen näköjärjestelmän MTF, kun koelaitteiston MTF on 
huomioitu. Ympyrät ovat ekstrapoloituja pisteitä. Ym- 
pyrätön osa käyrästä on estimoitu aikaisempien tutkijoi
den suurtaajuusosan määrityksistä. (1.3)

Kuvasta 1.5 havaitaan, että ihmisen näköjärjestelmä vaimentaa myös 
pieniä taajuuksia päinvastoin kuin linssi.

Kuvassa 1.6 a on esitetty aikaisempi intensiteettijakautuma, jossa ha
vaitaan Mach'in juovat. Laskettu tulos kuvassa 1.6 e vastaa kohtalai
sen hyvin näköhavaintoa.
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intensiteetti

(a)

suhteellinen amplitudi

suhteellinen herkkyys

(c)

suhteellinen amplitudi

(d)

havaittu vaaleus

(e)

-40 -20 0 20 40
sijainti (')

500.0

100.0

1.0 —

spatiaalinen taajuus (jaksoa per °)

sijainti O

kuva 1.6 Mach’in juovakuviolle laskettu vaaleusjakautuma. a) kuvion 
intensiteetti, b) kuvion Fourier spektri, o) ihmisen näkö- 
järjestelmän MTF, d) Fourier spektri, joka tuottaa vaaleus- 
jakautuman e). (1.3)
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Edellisen kuvan mukaisesti voidaan laskea, että kuvan 1.7 intensi- 
teettiprofiilit havaitaan suunnilleen samanlaisina.

sijainti

Kuva 1.7 Suorakaiteen muotoisen ja reunoiltaan terävöitetyn intensi- 
teettiprofiilin havaitseminen, a) intensiteettijakautuma, 
b) vaaleusjakautuma. (1.3)

Nyt voidaan esittää vakio intensiteetin havaitsemisen illustraatio 
eri taustaintensiteeteillä. Se on laskettu edellisten kuvien tapaan 
ja esitetty kuvassa 1.8.

intensiteetti

havaittu vaaleus

sijainti

Kuva 1.8 Vakiointensiteetin havaitseminen eri taustaintensiteeteillä. 
a) intensiteettiprofiili, b) vaaleusprofiili. (1.3)
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Suurtaajuisen osan havaitsemisherkkyyttä vaimentaa cornean ja mykiön 
(kuten linssillä) lisäksi myös retinan rakenne. Tämä on jo selvitet
ty riittävästi kohdassa 1.1.1 erotuskyky. Rientaajuisen osan havait- 
semisherkkyyden vaimenemiselle näyttää toistaiseksi olevan yksi ainoa 
selitys: näköjärjestelmässä näyttää toimivat lateraalisesti ehkäise
viä vuorovaikutuksia. Olettamusta havainnollistaa karkeasti kuva 1.9.

-4.0 -

-5.0 -

-3.0 L
4->
•rH
en

. -1.0

X

-2.0 -

-3.0 -

-4.0 -
-5.0 -

-40 —20 -0 -40 -20

sijainti (’)

Kuva 1.9 Intensiteettijakautumia retinalla (katkoviiva) ja vastaavat 
lasketut vaaleusjakautumat (ehyt viiva). (1.3)
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Sivuttaista ehkäisyä havainnollistaa vielä kuva 1.10. Pistemäisen 
ärsykkeen jakautuma retinalla on ylemmän katkoviivan mukainen johtuen 
valon taipumisesta, aberraatioista ja sironnasta. Laskettu havaittu 
vaaleus on ehjän viivan mukainen. Sivuttainen ehkäisy (alempi katko
viiva) on edellisten erotus.

ärsyke

havaittu vaaleus

A*- ehkäisy

sijainti retinalla (')

Kuva 1.10 Pisteen kuvautuminen näköjärjestelmässä. Selitys 
tekstissä. (1.3)

1.1.4 Muoto ja geometria

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti havainnon käsitettä ja tärkeimpiä 
perusominaisuuksia (1.13). Havainnoksi sanotaan esineiden ja ilmiöi
den heijastumista ihmisen tajunnassa niiden vaikuttaessa välittömästi 
aistinelimiin. Heijastumisen vaiheissa tapahtuu erillisten aistimus
ten jäsentyminen ja koostuminen esineiden ja tapahtumien kokonaishah
moksi. .Havainnon esineellisyys ilmenee objektivointitapahtumassa, ts. 
ulkomaailmasta saatavien tietojen siirtämisessä havaintojen maailmaan. 
Havainnon esineellisyys ei ole myötäsyntyinen, vaan subjekti keksii 
maailman esineellisyyden. Havainnon kokonaisuus tarkoittaa, että ha
vainto on esineen eheä hahmo. Jäsentyneisyys (organisaatio) on yh
teydessä havainnon kokonaisvaltaisuuteen. Havainto on useista aisti
muksista abstrahoitunut kokoava rakenne, hahmo, joka muotoutuu jonkin 
ajan kuluessa. Konstanssi-ilmiön ansiosta, joka käsittää havaintojär- 
jestelmän kyvyn kompensoida ympäristön muutoksia, miellämme ympäril
lämme olevat esineet muodoltaan, kooltaan ja väriltään yms. suhteelli
sen muuttumattomiksi. Havainto on mielekäs, ts. havainnon kohde pyri
tään mieltämään ja nimeämään. Havainto riippuu subjektin kokemustaus
tasta, ts. subjektin mieltämä kuva sisältää usein yksityiskohtia, joi
ta kyseisellä hetkellä ei ole verkkokalvolla. Havainnon sisällön mää
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räävät seka henkilölle asetettu tehtävä että toiminnan motivaatio. 
Havaitseminen on aktiivinen prosessi, jota voidaan ohjata.

Havaitseminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on havaittavan kohteen 
tutkiminen ja kuvan luominen siitä. Motoriset prosessit ovat havain
non olennaisia komponentteja. Silmä "tunnustelee" kuvan tai esineen 
ääriviivoja. Aluksi silmä saatetaan "lähtöasemaan” etsintä-, asento
ja korjausliikkeiden avulla. Hahmoa rakentavat gnostiset liikkeet 
ovat seurailevia ja sakkadisia. Seurailevat liikkeet ovat tasaisia ja 
loivia, joiden ansiosta silmä katkotta näkee paikasta toiseen siirty
vän esineen. Sakkadiset liikkeet ovat silmän nopeita hypähdyksiä liik
kumatonta kohdetta katsellessa. Esineiden ja kuvien katselun yhteydes
sä silmät ovat n. 95 % koko tarkasteluajasta fiksaatiotilassa.

Voidaan erottaa neljä havaitsemistoiminnan tasoa: löytäminen, erotta
minen, identifioiminen ja tunnistaminen. Kaksi ensimmäistä kuuluvat 
perkeptiivisiin ja kaksi viimeistä tunnistamistapahtumiin. Löytämis- 
operaatio antaa vastauksen kysymykseen, onko yllyke (ärsyke) olemassa. 
Erottamisoperaation tuloksena muotoutuu havaintohahmo. Havaitsemisen 
operaatioyksikkö on se sisältö, jonka subjekti erottaa jotakin perkep- 
tiivistä tehtävää suorittaessaan, esim. kirkkauden eri asteet, ääri
viivat, esineen muut tuntomerkit, kokonaiset esineet, esinekokonaisuu- 
det ja niiden suhdejärjestelmät.

Perkeptiivisen hahmon muotoutumisen jälkeen tulee tunnistaminen mahdol
liseksi. Tunnistamisen välttämättömät edellytykset ovat tinnastus ja 
identifikaatio. Identifikaatio-operaatio voidaan erottaa välirenkaaksi 
erottamis- ja tunnistamistapahtuman välillä. Identifikaatio on kahden 
samanaikaisesti vastaanotetun yllykkeen vertailussa samaistamista tai 
välittömästi vastaanotetun yllykkeen samaistamista muistiin talletetun 
hahmon kanssa. Tunnistaminen edellyttää ehdottomasti identifikaatiota, 
mutta ei ole pelkästään sitä. Tunnistamiseen sisältyy kategorointi, 
tarkka määritys, esitetyn yllykkeen sijoittaminen määrättyyn aikaisem
min havaittujen kohteiden luokkaan ja vastaavan havaintohahmon palaut
taminen aikaisemmasta muistiaineksesta. Tunnistamista edeltävät löy- 
tämisoperaatio, hahmottamisoperaatio sekä adekvaatin informaatiosisäl
lön erottamis- ja vertailuoperaatio, jotka käytännöllisesti katsoen 
sulautuvat yhteen tunnistamisen kanssa.

Kuvan tutkimista on yritetty lähestyä lähinnä kahdella tavalla: 
introspektiivisesti ja hahmopsykologisesti. Tutkimus on vielä alus
sa ja pääasiassa on selvitetty primitiivisten elementtien muodon ha
vaitsemista. On myös yritetty analysoida kuvan elementtejä: pisteitä, 
viivoja, reunoja ja pintoja sekä näiden muotoja. Erilaisia fysikaa
lisia mittauksia on myös suoritettu. Ilmeisesti parhaimmat tulokset 
reproduktiosovellutusten kannalta on saavutettu piirtämällä kuvaa 
tarkastelevan katseen uria ja vertaamalla näitä kuvaan. Muutamat tut
kijat ovat yhtä mieltä eräistä perusasioista (1.7):

monia kuvia katse ensin pyyhkii koko kohteen laajuudelta ja 
keskittyy sitten yksityiskohtiin, pääasiassa ääriviivoihin; 
joissakin kuvissa huomio kiinnittyy ensin dominoiviin de
taljeihin ja vasta myöhemmin muihin osiin

kuva voidaan kuvailla mielenkiinnon kohteen laajemmilla 
tai pienemmillä alueilla ilmaistuna niinä alueina, joihin 
katse useimmiten kohdistuu

informaatio ei ole tasaisesti jakautunut kuvalle, jotkut
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alueet ovat informaation suhteen huomattavasti rikkaampia 
kuin muut alueet

katseiden etenemisjärjestyksen tai -jakson ominaisuuksissa 
on hyvin vähän täsmällistä johdonmukaisuutta.

Kaksi viimeistä kohtaa voitaneen tulkita myös siten, että ihmiset ta
vallisesti ovat lähes yhtä mieltä kuvan semanttisesta informaatiosi
sällöistä, mutta eroavat sen syntaktisessa koodauksessa.

Kuvan geometriaan ei tässä yhteydessä puututa paljon, koska se sisäl
tyy edelliseen. Useat kuvat esittävät kohteen tunnetusti hyvin defcr- 
moituneena, kuten vääristynyt perspektiivi tai sangen lyhyt polttovä- 
lisellä laajakulmaisella objektiivilla otettu kuva. Hyvär reproduk
tion pitäisi tarvittaessa pystyä korjaamaan tällaiset geometriset vää
ristymät. Tässäkin joustavin menetelmä on numeerinen.

.1.5 Pintakuvio

Kuvion hahmo muodostuu tavallisesti kolmesta osasta: reunaviivasta, 
joka erottaa kohteen taustasta, kohteen pääosien raja- ja ääriviivois
ta Ja niiden rakenteesta sekä pintakuviosta. Jos tarkastellaan alku
peräistä kolmiulotteista kohdetta, pitäisi puhua pintarakenteesta, 
mutta kuvausvaiheessa putoaa yksi dimensio pois ja pintakuvio kuvaa 
parenmin kuvan ominaisuutta. Yleisesti ottaen pintakuvio muodostuu 
alkeiskuvioisia, jotka toistuvat muodoltaan ja järjestykseltään enem
män tai vähemmän satunnaisesti.

Alkeiskuvioita luonnehditaan määrittämällä niiden koko, muoto, orien
taatio, tummuustasojen lukumäärä ja tilastotiedot sekä laatu esim. 
terävyyden ja kohinan avulla. Pintakuvio muodostuu alkeiskuvioista 
tietyn sijoittelusäännön mukaan. Alkeiskuvio voi olla koostunut ali- 
alkeiskuvioista ja alkeiskuvio voi olla suuremman kuvion osa jne. 
Determinististen pintakuvioiden järjestyksen havaitseminen riippuu yk
sityisten toistuvien jaksojen havaitsemisesta.

Stokastisten pintakuvioiden havaitseminen on hieman eri tyyppistä kuin 
determinististen. Hahmopsykologit ovat osoittaneet, että kuviot ha
vaitaan yleensä ryhmämuodostelmina. Yhdistävinä tekijöinä ovat saman
laisuus, läheisyys, yleensä jonkin ominaisuuden yhteisyys ja hahmottu
van kuvion selkeys.

Pitämällä pintojen tummuus samana (ensimmäisen asteen todennäköisyys) 
ja vaihtelemalla tummien ja vaaleiden alkioiden jononmuodostuksen to
dennäköisyyttä (toisen asteen todennäköisyys) saadaan eri tyyppisiä 
pintakuvioita alkaen eräänlaisesta satunnaisesta shakkilaudasta ja 
päätyen karkeisiin möhkälemäisiin kuvioihin, jossa vaaleat alkiot 
keskenään ja tummat alkiot keskenään muodostavat ryhmiä. On osoitet
tu, että toisen asteen todennäköisyys on korkein, minkä ihminen voi 
havaita (1.7).

Mikäli pintakuvio on olennaisen tärkeä kuvan ominaisuus, on pintakuvio 
Pyrittävä reprodusoimaan moitteettomasti. Jos pintakuviossa on suuri 

as^e' voidaan redundanssia pienentää huomattavasti etsi
mällä pintakuvion säännönmukaisuudet ja koodaamalla nämä tehokkaasti.
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1.2 Tilastollisista ja informaatioteoreettisista ominaisuuksista

1.2.1 Kaksisävykuva

Aluksi tarkastellaan yksinkertaisuuden vuoksi digitalisoitua kaksisävy- 
kuvaa (viivakuva, rasterikuva, teksti), jota voidaan pitää diskreetti
nä lähteenä (1.8). Lähde tuottaa tietyllä todennäköisyydellä vaalei
ta tai turrmia kuvaelementtejä, jotka voidaan merkitä 0 tai 1. Jos 
binäärimerkkijonon tilastolliset ominaisuudet tunnetaan esiintyrnistö
den näkö isyyksinä, voidaan laskea kuva-alkion keskimääräinen informaa- 
tiosisältö entropia Hj_. Tavallisesti entropia on pienempi kuin yksi 
bitti (tässä tapauksessa alkion maksimientropia), jolloin erotus =
1 - Hi voidaan määritellä redundanssiksi kuva-alkiota kohti. Tämä 
voidaan eliminoida menettämättä mitään siirrettävän kaksisävykuvan ku- 
vainformaatiosta.

Redundanssia pyritään pienentämään niin paljon kuin mahdollista ottaen
huomioon siirtovirheiden korjaarnismahdollisuus. Tällöin Hi on alaraja
yhden kuvaelementin koodaavalle bittimäärälle. Muistikapasiteetissa 
tai siirtoajassa saavutettava säästö käytettäessä jotain redundanssia 
vähentävää lähteenkoodausta esitetään kompressiosuhteella 0, joka on 
koodausta edeltävä bittimäärä per koodauksen jälkeinen bittimäärä ku
va-alkiota kohti. Maksimi kompressiosuhte on Qmax = 1/Hi•

Jos lasketaan digitalisoidun kaksisävykuvan (N kuva-alkiota) entropia 
H-[, on ' tunnettava jokaisen 2^ erilaisen mustavalkoisen kuva kombi naa
mion esiintymistodennäköisyys p :. Näistä voidaan entropia Hi laskea 
tarkasti (1.9):

2^
Hi = - ÏÏ Pj l0*2 Pj ................. 1-1

Koska 2^ on käytännössä hyvin suuri, ei entropian laskeminen ole miele

kästä. Tämän vuoksi on konstruoitava lähdemalli, jossa kuvaelementti
en tilastolliset ominaisuudet tunnetaan likimäärin. Näin voidaan es
timoida entropia ja kompressiosuhde.

Oletetaan, että kuva-alkiot ovat tilastollisesti toisistaan riippumat
tomat ja että tummien ja vaaleiden kuva-alkioiden esiintymistodennäköi
syydet ovat p£ ja pv ja että pv » p^. Entropiaksi saadaan

H1 = - Pv log2 pv - pt log2 pt < 1 1.2

mistä seuraa, että kompressiosuhde on suurempi kuin yksi.

Esimerkiksi, kun digitalisoidun tekstin pv = 0,91 (1.10), niin entropia 
H/| = 0,44 bittiä elementtiä kohti ja kompressiosuhde O-j = 2,27.

Oletetaan, että eri pyyhkäisyviivoi11a olevat kuva-alkiot ovat toisis
taan riippumattomia, mutta samalla viivalla olevat tilastollisesti 
toisistaan riippuvia. Tällöin lähdemallia voidaan kuvata täydelli
sesti todennäköisyyksillä pv, pt, p(v|v), p(v|t), p(t|t) ja p(t|v).
Esim. p(v|t) tarkoittaa todennäköisyyttä sille, että vaaleata alkiota 
seuraa tumma jne. Näistä saadaan lasketuksi entropia

H2 = - p(v,v) log2-p(v|v) - p(v,t) log2 p(VIt)

- p(t,v.) log2 p(11v) - p(t,t) log2 p(111)
1.3
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Esim. p(v,t) on liittymistodennäköisyys sille, että tumma elementti 
seuraa vaaleata, ja voidaan kirjoittaa muotoon

p(v,t) = pvp(v|t) 1.4

Koska toisistaan riippuvien alkioiden entropia on pienempi tai yhtä
suuri kuin toisistaan riippumattomien alkioiden entropia on Q2 ^ Q-]. 
Esim. englanninkielisestä konekirjoitustekstistä on mitattu H2 = 0,288 
bittiä kuva-alkiota kohti, mistä saadaan Q2 = 3,48.

Oletetaan, että tummien ja vaaleiden kuva-alkioiden muodostamat jonot 
ovat toisistaan tilastollisesti riippumattomat. Lisäksi oletetaan, 
että vaaleiden alkioiden muodostaman jonon, jonka pituus on i alkiota, 
esiintymistodennäköisyys on pvj(i) ja tummien alkiojonojen esiintymis
todennäköisyys py(i). Nyt saadaan jonojen entropiat laskettua

1max
Hvj = "iil Pvj(i) log2 Pvj(i) 1.5

max
Htj ■ "i¡1 Ptj(i) 1oe2 Ptj(i)

Keskimääräinen entropia H3 bittiä alkiota kohti on nyt

' ,, H . + H, .
H ■■= ____ tj

З- - -
"vj + Xtj

1.6

1.7

missä ivj ja iy ovat vaaleiden ja tummien alkioiden muodostamien jono
jen keskimääräiset pituudet.

Edellä mainitulle englannin kieliselle tekstille on mittauksissa saatu 
arvot Hvj = 4,67 ja Hy = 2,54 bittiä sekä iv1- = 26,6 ja T-f-i = 2,9 al
kiota, joten H3 = 0,244 ja Q3 = 4,10. J

Jos kuva-alkiojonot oletetaan tilastollisesti toisistaan riippuviksi, 
voidaan menetellä kuten tilastollisesti toisistaan riippuvien alkioiden 
tapauksessa. Kuitenkin alkioiden sijaan tarkastellaan alkiojonoja. 
Tekstiesimerkkitapauksessa havaittiin, että p(tj |vj) ei juuri muutu 
tumman jonon ja vaalean jonon funktiona, ts. tummat jonot ovat tavalli
sesti kirjainten osien pituisia. Laskemalla on saatu O4 = 4,42, kun 
on tutkittu kaikkia jonon pituuksia väliltä 1...38 alkiota. Säästö on 
siis vain n. 10 -s Q3 verrattuna. Koska tilastollisesti toisistaan riip
puviin kuva-alkiojonoihin perustuva tiivistysalgoritmi on käytännössä 
vaikea toteuttaa, ei sitä kannata käyttää.

Jos koodauksessa otettaisiin huomioon myös pyyhkäisyviivojen välinen 
korrelaatio, eli kokonaisuudessaan kaksisuuntainen korrelaatio, kompres
siosuhde 0 kasvaisi joissakin tapauksissa huomattavasti.

^rs^na:*'s*s"*:a kaksisävykuvista esitetään tässä esimerkkinä kahdesta 
sääkartasta lasketut keskimääräiset alkiojonojen pituudet, entropiat 
ja maksimikompressiosuhde:
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suure sääkartta 1 sääkartta 2

i .

i

H

H

VJ

tj

VJ

tj

alkio/jono

bitti/jono

0max

51,75

2,93

7,14

2,53

5,55

26,73

1,94

6,20

1,67

3,55

1.2.2 Sävykuva

Sävykuvan ominaisuuksia tarkastellaan seuraavassa sen digitalisoidun 
likiarvon avulla, joka siis on paikan ja tummuuden suhteen diskreetti.
Iarkastelua ei suoriteta yhtä systemaattisesti kuin kaksisävykuvan ta
pauksessa, koska sävykuva on erittäin komplisoitu rakenteeltaan, sävy
kuvan tilastolliset ominaisuudet vaihtelevat suuresti ja tarvittavia 
eri tunmuustasojen esiintymistodennäköisyyksiä ei yleensä tunneta.

Oletetaan, että digitalisoitu kuva muodostuu nxn kuva-alkion Xjj, kun 
i' J = 1> 2, ... , n, matriisista ja että kukin kuva-alkio on kvanti- 
soitu yhdelle 2^ tummuustasosta 1, 2, ... , 2k. Jos tällainen digita
lisoitu kuva esim. tallennetaan sellaisenaan, vaatii kuva n2k bittiä

käsittävän jakson. Erilaisia mahdollisia kuvia on kaikkiaan 2n K kap
paletta. Jos k =8 eli tunmuustasoja on 256 ja n = 256, saadaan 
65 536^alkiota, n2k = 524 286 bittiä kuvaa kohti, 8 bittiä kuvaele
menttiä kohti ja 2^24 288 erilaista mahdollista kuvaa (1.11).

Kuva-alkion keskimääräinen informaatio eli entropia on H, jos ympäröi
vistä alkioista ei ole tietoa:

H = ".E, .Р,- logo p. 1.81=1 1 z 1
missä p£ on tuirmuustason i esiintymistodennäköisyys.

Entropian suurin arvo on k bittiä kuva-alkiota kohti, ja se saavutetaan 
silloin, kun kaikkien tunmuustasojen esiintymistodennäköisyydet ovat 
samat.

Voidaan laskea myös ehdollinen entropia, jos edellinen kuva-alkio tun
netaan (1.12):

2k 2k
HCBIA) = - Z Z p(A.B.) log, p(B.|A.) 1.9

i=1 j=1 1 J ¿ J i'

missä A^ ja B . ovat - peräkkäisten kuva-alkioiden tunmuudet.

Jos peräkkäisten kuva-alkioiden välillä on keskinäistä riippuvuutta, on 
ehdollinen entropia pienempi kuin vastaava entropia. Jos ehdollista 
entropiaa verrataan suurimpaan mahdolliseen entropiaan k, saadaan suh
teellinen entropia H^:

Hr = H(BIA)/k 1.10

Kuvan turhan tai liiallisen osan suhteellinen suuruus eli redundanssi 
saadaan:
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R = 1 - Нг 1.11

Peräkkäisten kuva-alkioiden tummuuksien välisestä riippuvuudesta saa 
käsityksen kuvasta 1.13 (1.7).

tummuus <а>

(b)
u, Av^kvi ¡i jii lii, sijainti

Kuva 1.11 Videosignaali ja sen erotussignaali. a) TV-juova, 
b) vierekkäisten alkioiden tummuuden erotus. (1.7)

Kuvasta 1.11 havaitaan, kuinka vierekkäisten kuva-alkioiden tummuus- 
ero on yleensä hyvin pieni paitsi reunojen kohdalla, ts. vierekkäisten 
kuva-alkioiden tummuuden välinen riippuvuus on tavallisesti hyvin suuri.

Kuvassa 1.12 on esitetty kvalitatiivisesti ja graafisesti kolmeen pää
ryhmään jaettujen sävykuvien vierekkäisten kuva-alkioiden välinen kor
relaatio.

kvantisointitaso

i+1 i+1 i + 1
kuva-alkio

Kuva 1.12 L-rityyppisten kuvien vierekkäisten kuva-alkioiden tummuus- 
tasojen^ välisen^ riippuvuuden keskimääräinen suuruus kaava
maisesti esitettynä. Näytteitä i ja i+1 yhdistävien jano
jen^ leveys^kuvaa todennäköisyyden suhteellista suuruutta 

e^a pysytään samalla kvantisointitasolla tai siir
rytään Loiselle tasolle, a) paljon suuria yhtenäisiä pinto
ja, ^pienet paikalliset tummuusvaihtelut ja vähän yksityis
kohtia, _b) yhtenäisten pintojen, paikallisten tummuusvaihte- 
^uioen ja yksityiskohtien määrä keskinkertainen, o) vähän
4¡tnia oaíion1Ska>Í-t?jh'-SUUret Paikalliset tummuusvaihte- 
-ut ja paljon yksityiskohtia.
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Kuvaa 1.12 voidaan tulkita vielä siten, että mitä silaärrmin kuvasignaa
li käyttäytyy eli mitä enemmän kuvassa on redundanssia, sitä suuremmal
la todennäköisyydellä kuva-alkiota seuraava alkio kvantisoidaan samal
le tai viereiselle tasolle kuin edellinen alkio. Mitä satunnaisemmin 
kuvasignaali käyttäytyy eli mitä enemmän kuva sisältää informaatiota 
tavallisen informaatioteorian mielessä, sitä pienemmällä todennäköisyy
dellä pystytään arvioimaan, mille tasolle kuva-alkiota sepraava alkio 
kvantisoidaan.

Sävykuvan sisältämiin näytteenottomielessä pistemäisiin kuva-alkioihin, 
pintojen reunoihin ja ääriviivoihin, jotka on tunnistettu tietyn algo
ritmin mukaisesti, voidaan soveltaa samaa ajattelutapaa ja samoja me
netelmiä kuin viivakuviin. Tässä yhteydessä viivakuvia ei saa sekoit
taa joko koneella kirjoitettuun tai painettuun tekstiin, koska näissä 
esiintyy tiettyä jaksottaisuutta ja säännönmukaisuutta.

Sävykuvan kompressiosuhteelle voidaan johtaa teoreettinen yläraja, jos 
tunnetaan laatukriteerit ja kuvan tilastolliset ominaisuudet. Kompres
sion teoreettinen pohdiskelu ei toistaiseksi ole käytännön kannelta ol
lut kovin hedelmällistä, koska käytetyt laatukriteerit eivät vastaa 
riittävän hyvin subjektiivisen arvostelun kriteerejä ja käytetyt kuvaa 
esittävät lähdemallit eivät kuvaa riittävän hyvin käytännössä esiinty
viä sangen erilaisia kuvia. Wintz'in (1.11) mukaan käytännön tutkimuk
sissa on sävykuvan kompressiosuhteelle saatu arvo 8 verrattuna 8 bitti
seen PCM-kuvaan käytettäessä mukautuvaa kaksiulotteista muunnosta.



Kuvien tunmuusjakautumat vaihtelevat huomattavasti melko tasaiselta 
jakautumasta yksi- tai useampihuippuisiin symmetrisiin tai epäsymmet
risiin jakautumiin. Kerttula on mitannut kuvien amplitudijakautumia, 
joita on esitetty kuvassa 1.13.

kuva 1

kuva J kuva 4

kuva 6valk

Kuva 1.13 Mitattuja jatkuvaintensiteettisten kuvien amplitudi- 
jakautumia. (1.8)
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1.3 Yhteenveto

Seuraavassa esitetään digitaaliseen kuvankäsittelyjärjestelmään eniten 
vaikuttavat tekijät ensimmäisen luvun osalta. Silmän erotuskyky on 
n. 1', mikä vastaa 30 cm etäisyydellä kahden n. 0,1 rm etäisyydellä 
toisistaan olevan pisteen erottamista eli 10 jaksoa per millimetri. 
Tämä taajuus määrittää näytteenottotaajuudelle ylärajan vähintään 
20 1/mm, jos kuvaa ei suurenneta.

Näköjärjestelmän paikallisista vuorovaikutuksista seuraa, että kuvioi- 
. den reunat ja ääriviivat on reprodusoitava sijainniltaan tarkasti. 

Toisaalta on vältettävä väärien ääriviivojen syntymistä, koska näkö- 
järjestelmä havaitsee helposti ääriviivan tummuuden muuttuessa nopeam
min kuin lähiympäristössä.

Näköjärjestelmän MTF osoittaa, että näköjärjestelmä vaimentaa myös 
pieniä taajuuksia. Näitä ei tarvitse kuitenkaan korostaa, koska nie- 
net taajuudet eivät sisällä olennaista informaatiota ja koska optinen 
systeemi ei vaimenna niitä. Suuria taajuuksia näköjärjestelmä alkaa 
vaimentaa taajuudesta n. 12 1/° (30 cm etäisyydellä n. ?.. 1/mm). Vai
mennus on 50 % taajuudella n. 24 1/° (30 cm etäisyydellä n. 4 1/mm). 
Korostettava taajuusalue on siis n. 4...20 1/mm ihmisen näköjärjestel
män kannalta.

Koska normaalireproduktiossa ei suoriteta esim. perspektiivimuunnok- 
sia tai pintakuvion selventämistä, eivät kuvioiden muodot ja pintaku
vio aseta kuvankäsittelyjärjestelmälle vaatimuksia. Mikäli pyritään 
automaattiseen korjailuun, on laadittava pintakuvion rakenteen tutki
va algoritmi.

Erilaisia kaksisävykuvia varten kannattaa määrittää eri pituisten tum
mien ja vaaleiden jonojen esiintymistodennäköisyydet jonopituuskoo- 
dausta varten. Sävykuvan koodauksessa on edullista käyttää hyväksi 
vierekkäisten alkioiden tummuuden välistä riippuvuutta.

1.4 Kirjallisuus

1.1 Kolers, P.A., Picture bandwidth compression, Gordon and Breach, 
New York 1972, 97.

1.2 Junttila, A., Portaallinen sävyntoisto yksivärireproduktiossa, 
diplomityö, TKK, Otaniemi 1972.

1.3 Cornsweet, T.N., Visual perception. Academic Press, New York 1970.

1.4 Schober, H., Das Sehen, Fachbuchverlag, Leipzig 1958, 244.

1.5 Sweerman, A.J.W., APST 6(1971), 123.

1.6 Graham, C.H., (ed.), Vision and visual perception, John Wiley & 
Sons, New York 1966, 231.

1./ Lip I-' in, 0. S., Rosenfeld, A., (ed.), Pi cl: urn processing and
psychopictorics, Academic Press, New York 1470.

1.8 Kerttula, E., Kiinteän kuvan siirto digitaalisessa kanavassa, 
diplomityö, TKK, Otaniemi 1974.

1.9 Preuss, D., Nachrichtentechnische Zeitschrift (1971)11, 554.

1.10 Arps, R.В., Nachrichtentechnische Fachberichte 40(1971), 218.

1.11 Wintz, P.A., Proc. of IEEE 60(1972)7, 80S.



25

1.12 Väisänen, J., Teletekniikka, TKY, Otaniemi 1967.
1.13 Petrovski, A.V., Yleinen psykologia. Kansankulttuuri, Helsinki 

1973.



2 KUVAN KOMPRESSION JA KOODAUKSEN PERIAATTEITA

2.1 Kaksiulotteisen tiedon tiivistäminen

2.1.1 Yleistä

Kuvan koodauksella yleensä pyritään muuttamaan kuva helposti käsitel
tävään ja siirrettävään muotoon, jota ihminen ei voi välittömästi vi
suaalisesti havaita originaalin kuvana, vaan välillisesti eli vasta 
dekoodauksen jälkeen. Kuva voidaan koodata analogia- tai digitaali
muotoon. Analogia-, esim videosignaali, on originaalikuvan jatkuva 
funktio tai aikasignaali, mutta digitaalisignaali on epäjatkuva funk
tio tai diskreetti aikasignaali. Tummuus voidaan myös koodata jatku
vaan tai epäjatkuvaan muotoon (2.32). Tässä tutkimuksessa tarkastel
laan pääasiassa monokulaarisen, yksivärisen ja liikkumattoman - eli 
kiinteän kuvan digitaalikoodausta.

Kuvan tummuuden vaihtelu voidaan käsittää kaksiulotteiseksi paikan 
funktioksi. Usein kuvan oletetaan olevan otos kaksiulotteisesta spa
tiaalisesta satunnaisprosessista, joka on symmetrialtaan stationaari 
sekä translaation että rotaation suhteen ja fysikaalisesti kaistale
veydeltään rajoitettu.

Kuva voidaan koodata yksiulotteisesti peräkkäisten pyyhkäisyjen jonok
si, kaksiulotteisesti jakamalla kuva lohkoihin tai koodaamalla koko 
kuva yhtenä lohkona. Yksiulotteisesti koodattua kuvaa käsitellään ta
vallisesti peräkkäin eli sarjamuotoisesti, ja tiettyyn pisteeseen koh
distuva käsittely voi olla pistettä edeltävien ja/tai seuraavien pis
teiden tummuuden funktio. Kaksiulotteisesti koodattua kuvaa voidaan 
käsitellä rinnakkain eli useita pisteitä samanaikaisesti, ja tiettyyn 
pisteeseen kohdistuva käsittely voi olla pistettä ympäröivien pistei
den tummuuden funktio. >

Tiedon tiivistämisellä tarkoitetaan menetelmää analogiasignaaIin koo
daamiseksi digitaalimuotoon siten, että vähennetään keskimääräistä 
bittimäärää kuva-alkiota kohti verrattuna tasaväliseen näytteenottoon 
ja kvantisointiin (esim. Б bittinen ns. standardi PCM). Tässä tutki
muksessa keskitytään tavallisesti originaalivalokuvasta saadun video
tai visuaalisen signaalin tiivistämiseen. Videosignaalielementti vas
taa tietyn kokoista kuva-alkiota. Visuaalisen tiedon tiivistämisen 
tarkoituksena on siis minimoida välitettävän informaation määrä kuvan 
laadun (sikäli, kun se pystytään määrittelemään) pysyessä vakiona tai 
maksimoida kuvan laatu bittimäärän kuva-alkiota kohti ollessa vakio. 
Koska kuvan laatua ei ole pystytty tieteellisesti määrittelemään, ei 
tässä luvussa pyritä välittämään runsaasti kvantitatiivista tietoa.

2.1.2 Tiedon tiivistämismenetelmät

Visuaalisen tiedon tiivistämismenetelmät perustuvat kuvan tilastolli
siin ominaisuuksiin ja kuvan havaitsemisen lainalaisuuksiin. Tilas
tollisista ominaisuuksista tärkein on vierekkäisten kuva-alkioiden 
tummuuden välinen riippuvuus. Kuvan havaitsemisen tärkeimmät piirteet 
ovat reuna- ja ääriviivojen havaitsemisen herkkyys, niiden sijainnin 
havaitsemisen suuri tarkkuus ja tummuuseron havaitsemisen suuri herk
kyys ja tarkkuus hitaan turrmuusmuutoksen alueella. Sen sijaan ihminen 
havaitsee tummuuseron suuruuden ääriviivan kohdalla epätarkasti (2.13). 
Kuvan koodauksessa informaatio kerätään lähdesignaalista, joka välite
tään lukusarjana kanavaan tai kanavakoodaukseen. Videosignaalin koo
dauksen perustoimenpiteet ovat näytteenotto, jolloin jatkuvasta signaa-
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lista kerätään erilliset näytteet, ja kvantisointi, jolloin kullekin 
näytteelle sijoitetaan sopivin käytettävissä olevista diskreeteistä 
tuirmuusarvoista.
PCM kuvansiirtojärjestelmän tyypillinen lohkokaavio on esitetty kuvas
sa 2.1.

lähde

kaksiulotteinen
esisuodin

näytteenotto

kvantisointi
I

psykofyysinen
koodaus

tilastollinen
koodaus

»•lähdekoodaus

virheen ilmaisu
ja korjauskoodaus

I
modulaattori

kanavakoodaus

virheet

vastaanottaja
*-------- л--- Э

kaksiulotteinen
jälkisuodin

psykofyys
dekoodaus

inen

tilastollinen
dekoodaus

virheen ilmaisu- ja 
korjausdekoodaus

5---------
demodulaattori

.. i' K L

kanava
A____ î_
muisti
väline

Kuva 2.1 PCM kuvansiirtojärjestelmän lohkokaavio. (2.1 )

Kaksiulotteinen kuva esisuodatetaan ensin paikallisesti. Sitten sii
tä kerätään näytteet paikan funktiona ja näytteet kvantisoidaan tum
muuden .suhteen. Psykofyysinen ja tilastollinen kooderi poistavat digi
talisoidusta. kuvasta osan prykofyysistä ja tilastollista redundanssia. 
Virheen ilmaisu- ja korjauskooderi lisää redundanssia koodattua kuvaa 
edustavaan binäärisarjaan suojatakseen sitä kanava- tai muistikohinalta. 
Tämän jälkeen modulaattori muuntaa binäärisarjan kanavassa siirtoon tai 
muistiin tallentamiseen sopivaksi signaaliksi. Demodulaattori ja de
kooderit . dekoodaavat kuvan jälkisuotimelle, joka muuntaa ja pehmentää 
digitaalikuvan jatkuvaksi kuvaksi. Nyt kuva on jälleen silmin havait
tavassa muodossa.

Visuaalisen tiedon tiivistämismenetelmät voidaan luokitella seuraavas
ti (2.2):
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näytteenotto
.. tilastollinen
■ . - psykofyysinen

kvantisointi
.. tilastollinen
.. psykofyysinen

redundanssin vähentäminen 
.. ennakointi
.. interpolointi

signaalin käsittely 
.. tilastollinen

... erotussignaalin generointi
•. psykofyysinen

... reunojen ilmaisu

... kynnysarvojen käyttö

kuvamuunnokset 
.. näytteenotto
.. kvantisointi

optimaalinen binäärikoodaus ja virheenkorjausredundanssi

Turrmuusnäytteitä kerättäessä voidaan ylimäärä vähentää sovittamalla 
näytteenottotaajuus tummuusvaihteluiden paikallisen taajuuden mukai
seksi {(2.5) (2.6) (2.7) (2.13)}.

Kvantisoitaessa tummuusnäytteet on mahdollista vähentää ylimäärää so
vittamalla kvantisointitasojen erotukset tummuusmuutoksen jyrkkyyden 
mukaiseksi {(2.5) (2.8) (2.13)}.

Eräissä tiedontiivistämismenetelmissä käytetään hyväksi redundanssia 
vähentävää ennakointia tai interpolointia. Ennäkointialgoritmi esti
moi joka näytteen turrmuusarvon tietystä lukumäärästä edeltäviä näyt
teitä ja vertaa todellista tummuusarvoa ennakoituun. Jos kynnysarvoa 
ei ylitetä, ei näytettä siirretä edelleen, vaan se käytetään seuraavan 
ennakoidun arvon estimointiin. Interpolointialgoritmi vertaa näytteen 
arvoa tietystä lukumäärästä näytettä edeltävistä ja seuraavista näyt
teistä estimoituun tummuusarvoon. Molemmat kooderit lähettävät näyt
teiden arvoja epätasavälisesti, minkä vuoksi myös näytteen sijainti on 
koodattava (ns. jonopituuden koodaus) {'(2.9) (2.10) (2.11) (2.12)}.

Suuri osa tilastollisista signaalin käsittelymenetelmistä perustuu ero
tusmenetelmään, jonka mahdollistaa vierekkäisten näytteiden tummuusar- 
vojen tavallisesti suuri korrelaatio. Peräkkäisillä erotussignaalei1- 
la, jotka saadaan laskemalla kahden vierekkäisen näytteen arvon erotus, 
on pienempi korrelaatio kuin peräkkäisten näytteiden arvoilla {(2.14) 
(2.20) (2.21) (2.22) (2.23) (2.24) (2.25) (2.26)}.

Psykofyysisissä signaalinkäsittelymenetelmissä etsitään kuvassa esiin
tyvät reunat ja kuvan suurtaajuusosa käsitellään erikseen. Koska reu
nat ovat jakautuneet kuvaan epätasaisesti, on niiden koodauksessa 
myös reunan sijainti koodattava {(2.13) (2.14) (2.15) (2.16) (2.17) 
(2.16) (2.19)}.

Kuvan muunnostiivistäminen on kohtalaisen uusi menetelmä. Lähinnä käy
tetään Fourier-, Hadamard- ja Karhunen-Loeve-muunnoksia {(2.27) (2.28) 
(2.29) (2.30) (2.31)}.
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Tiedon tiivistämisjärjestelmät ovat kiinteitä tai mukautuvia. Jos 
lähteen tilastolliset.ominaisuudet ovat riittävän tunnetut, voidaan 
suunnitella kiinteä tiivistämisjärjestelmä, joka toimii optimaalises
ti-^ Päinvastaisessa tapauksessa systeemi, joka toimii signaalin käyt
täytymiseen mukautuvasti, on suorituskyvyltään parempi kuin kiinteä 
järjestelmä (2.2).

Optimaalista binäärikoodausta ja virheenkorjausredundanssia ei käsi
tellä lähemmin tässä työssä.

2.2 Näytteenotto

Näytteenoton perusmuoto on tasavälinen näytteenotto (PCM). Tällöin 
näytteenottotaajuuden on oltava vähintään kaksi kertaa niin suuri 
kuin suurimman taajuuskomponentin signaalissa, jotta vältetään Moire- 
kuvion synty ja paikallisesti suodatetun kuvan epäterävyys (2.13). 
Signaali voidaan tällöin useimmissa tapauksissa rekonstruoida riittä-
váfl tarkasti näytteiden arvoista, ja kohinattomassa järjestelmässä
päästään erinomaiseen tulokseen. Kohinan vaikutuksen korvaamiseksi 
käytännön näytteenottotaajuudet ylittävät huomattavasti edellä maini
tun teoreettisen Nyqvist'in taajuuden. Kuitenkin suurimmalta osalta 
kuvaa tämä on tarpeetonta, koska suurimmat paikalliset taajuudet esiin
tyvät vain murto-osalla koko kuva-alasta.

Näytteenottotaajuuden vaikutus voidaan graafisesti esittää kuvan 2.2 
mukaisesti.

entropia
pinta-ala
yksikköä
kohti

entropia
kuva-
alkiota
kohti

suurin
koodaus-
tehokkuus

näytteenottotaajuus tai kuva-alkioita/pinta- 
alayksikkö

Kuva 2.2 Näytteenottotaajuuden vaikutus koodaustehokkuuteen.
A on monimutkainen, В on keskimääräinen ja C on yksinker
tainen kuva. (2.13)

Jos näytteenotto on kiinteä ja tasavälinen, on taajuus valittava sovel
lutuksessa tarvittavan tai vastaanottajalle riittävän signaalin suurim
man taajuuden toistoon sopivaksi (2.5). Tämä johtaa lähes jatkuvaan 
liialliseen näytteenottoon. Jos näytteenotto vaihtelee signaalin pai
kallisen taajuuden funktiona, vähenee keskimääräinen bittimäärä kuva- 
alkiota kohti. Tämän tilastollisen näytteenoton ohella voidaan käyt

/
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tää hyväksi ihmiselle ominaista visuaalista havaitsemista, joka on 
reunan sijainnin suhteen tarkka, keräämällä reunan läheisyydessä näyt
teitä suurella taajuudella ja hitaan- turrmuusmuutoksen alueella pienel
lä taajuudella. Tämän toteuttamiseksi joudutaan kuvasta etsimään reu
nat, joissa kuvan kohdissa signaali muuttuu annettua kynnysarvoa jyr
kemmin .

Andrews. (2.5) on ehdottanut pienempitaajuista näytteenottoa, johon on 
yhdistetty interpolointi kuvaa rekonstruoitaessa. Joka k:s näyte ote
taan kerätyistä tiedoista edelleen välitettäväksi ja käytettäväksi 
pois jätettyjen näytteiden interpoloimiseksi. Interpolointi suorite
taan suoralla viivalla, sinx/xr, Lagrange- tai Fourier—funktiolla tai 
minimoimalla interpolointivirhe. Menetelmä eroaa ennakointimenetel- 
mästä sikäli, että näytteet on kerätty tasavälisesi! ja kiinteä luku
määrä näytteitä on interpoloitu kahden siirretyn arvon välillä.

Vaihtelevaa näytteenottotaajuutta on tutkittu runsaasti. Cherry1 n 
järjestelmässä (2.6) näytteenottotaajuutta ohjaa kuvan detalji-algoritmi, 
joka määritetään kuvan luminanssin derivaatan avulla. Järjestelmä 
osoittautui epätyydyttäväksi kohinan vuoksi. Prasada (2.7) käytti kol
mea näytteenottotaajuutta. Detaljin ilmaisin oli samanlainen kuin 
Cherry'n, mutta se ohjasi näytteenottoa kiinteällä aikaviiveellä.

Andrews (2.5) käytti kahta näytteenottotaajuutta, joista suurempi oli 
neljä kertaa niin suuri kuin pienempi. Kerättäessä näytteitä pienel
lä taajuudella tutkitaan suuremman taajuuden näytteet. Kun neljän yk
sikön toleranssiraja ylitetään, aletaan näytteitä kerätä suuremmalla 
taajuudella. Vastaavasti siirrytään alempaan näytteenottotaajuuteen, 
kun neljä peräkkäistä näytettä saavuttaa yhden yksikön toleranssirajan. 
Järjestelmä toimi hyvin verrattuna ennakointi-, interpolointi- ja 
muunnosmenetelmiin.

2.3 Kvantisointi

Tavallisessa pulssikoodimoduloinnissa (PCM) kerätään näytteet tasavä
lisestä tummuustasojen lukumäärän ollessa vakio sekä niiden tasojen 
ollessa kiinteät. Korkealaatuiseen PCM-kuvansiirtoon riittää 64 tum- 
muustasoa (kuvasta riippuen jopa 16) vastaten kuutta bittiä näytettä 
kohti (2.13). Kuusi bittistä pulssikoodimodulointia käytetään useis
sa tutkimuksissa tiedon tiivistämisjärjestelmäen referenssinä.

Silmän kontrastiherkkyys voidaan ottaa huomioon kuvasignaalin kvanti- 
soinnissa, jos luminanssitasojen erot valitaan logaritmisesti silmän 
visuaalisen vasteen mukaisesti (2.27). .Keskimäärin säästetään yksi 
bitti verrattuna standardi pulssikoodimodulointiin. Logaritminen 
kvantisointi voidaan yhdistää tilastolliseen kvantisointiin, missä 
yleisimmin esiintyvällä tummuusaluee11a käytetään useampia kvantisoin- 
titasoja kuin harvoin esiintyvällä tummuusalueella. Optimaalisen 
kvantisomnin periaatteet ovat sovellettavissa kaiken tyyppisiin läh- 
designaaleihin ja muistuttavat optimiennakoinnin ja -interpoloinnin 
periaatteita, joista enemmän myöhemmin. Mukautuvan kvantiscinnin 
suunnittelu on vastaavan tapainen.

Golding (2.8) tutki yksinkertaista mukautuvaa lineaarista kvantisoi- 
jaa ja saavutti yhden bitin säästön kvantisoinnissa. Sadan näytteen 
lohkolle määritettiin kvantisointialue lineaarisen algoritmin avulla 
edellisen lohkon käyttäytymisen perusteella.

Jos mukautuvaan näytteenottoon yhdistetään mukautuva tilastollinen ja
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psykofyysinen kvantisointi, saavutetaan vielä tehokkaampi tiedon tii
vistäminen (2.5). Lähellä reunaa riittää karkea kvantisointi, koska 
silmä ei ole kovin herkkä tuirmuusvaihtelulle reunan lähellä. Kuiten
kin tiheällä näytteenotolla varmistetaan reunan oikea sijainti. Hi
taan turrmuusmuutoksen alueella näytteenotto voi olla harva, mutte kvan 
tisoinnin on oltava tiheä, jotta vältetään väärien ääriviivojen synty
minen. Tähän päästään myös lisäämällä kuvaan satunnaista tai näennäis 
satunnaista kohinaa.

Lippel'in (2.3) mukaan lisäämällä maagisen neliön, esim.

0 14 3 13
11 5 8 6
12 2 15 1
7 9 4 10

muotoista kaksiulotteista turrmuusvaihtelua saavutetaan hucmaamattomam- 
pi kohina tulostuksessa kuin käyttämällä vastaavaa satunnaista tummuus 
vaihtelua, joten vastaanottimessa ei tarvitse vähentää signaalista 
turrmuusvaihtelukuviota.

Tummuusvaihtelusignaalin vaikutus selviää kuvasta 2.3.

Kuva 2.3 a) Kvantisoijan tulostus ja havaittu vaaleus ilman turrmuus
vaihtelua. b) Turrmuusvaihtelu aiheuttaa lähes syötön mu
kaisen havainnon. — syöttö, — tulostus, • havaittu 
vaaleus. (2.4)

Väärä ääriviiva vältetään lisäämällä sen.molemmin puolin sopivassa suh 
teessä turrmuusvaihtelua. Turrmuusmuutos havaitaan lievästi epärronotoni 
sena.

2.4 Ylimäärän vähentäminen

Ylimäärä eli redundanssi on otantakentän tai tässä kuvan suurimman mah 
dollisen keskimääräisen informaation ja todellisen keskimääräisen in
formaation (entropian) erotus. Redundanssia aiheutuu toisaalta siitä, 
että kuvan eri tummuudet eivät esiinny kuvassa yhtä todennäköisesti ja 
toisaalta siitä, että lähinnä paikalliset tummuudet eivät ole tilas
tollisesti riippumattomia.

Jos näytteenotto on kiinteä ja sen taajuus on valittu vastaanottajan 
yleista laatuvaatimusta vastaavaksi, esiintyy aina paikallista redun
danssia kuvasignaalissa. Ylimäärää voidaan vähentää ennakointi- ja
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interpolointimenetelmillä. Jos signaalin luonne säilyy suhteellisen 
vakiona, voidaan käyttää ennakointimenetelmää, koska so perustuu edel
täville näytteille. Jos signaali vaihtelee jatkuvasti satunnaisesti, 
tai mukana on suurtaajuista kohinaa, on käytettävä interpolo]ntimene- 
telmää.

2.4.1 Ennakointi

Ennakoinnin muuttujat ovat ennakoinnissa käytettävien edeltävien näyt
teiden lukumäärä, ennakointialgoritmi (vain polynomeja on tutkittu), 
virhekriteeri ja ennakointityyppi, joka voi olla avoin tai suljettu 
silmukka. Ennakoinnin syöttösignaali voi olla jatkuva, epäjatkuva tai 
kvantisoitu signaali.

Yksinkertaisin ennakointikooderi olettaa näytteen olevan sama kuin edel 
linen. Jos todellisen näytteen arvo on toleranssirajojen sisällä, ei 
näytettä siirretä. Jos toleranssirajat ylitetään, siirretään näyte, 
ja toiminta jatkuu vastaavalla tavalla. Liukuva-aukkoisessa versiossa 
toleranssirajat siirtyvät siirretyn näytteen mukana (2.9). Siirrettä
vä signaali koostuu vaakasuorista viivoista ja pystysuorista siirroista

Yleisesti lineaarinen ennakoija ennakoi seuraavan näytteen arvon M 
edeltävän arvon lineaarisena yhdistelmänä

M
Z

j = 1
b -y.

missä П on käytettävien edeltävien näytteiden lukumäärä 
bj on näytteen yn. _ . painokerroin

2.1

Jos lähdetilasto on tunnettu riittävän tarkasti, voidaan kerroin bj 
valita ennakointivirheen minimoivaksi. Mukautuva ennakoija toimii pai
kallisesti optimaalisesti.

□ptimiennakoija voidaan toteuttaa avoimena tai suljettuna silmukkana. 
Edellisessä ennakointivirhe minimoidaan alkuperäisen tiedon suhteen, 
jälkimmäisessä ennakointi ei ole lineaarinen. Vastaanotetun viestin 
tilastoa ei ole helppo selvittää, koska ei tiedetä, mikä vastaanote
tuista tiedoista on alkuperäisen signaalin ja mikä on ennakoitu. Tämä 
tekee ongelman ratkaisun monimutkaiseksi.

Davisson (2.10) on ehdottanut mukautuvan ennakoinnin kriteeriksi onnis
tuneiden ennakointien lukumäärän maksimoimista lähimenneisyydessä (N). 
Maksimointi on kuitenkin vaikea käytännössä, koska se vaatii tilastol
lista tutkimusta. Erääksi ratkaisuksi on ehdotettu paikallisen näyt
teen neliöliisen keskivirheen minimoimista, joka vastaa monien jakau
tumien ennakointitodennäköisyyden maksimoimista, ainakin kun M lähenee 
ääretöntä. Minimoitava suure on seuraava:

mm ^
N
Z

i-1

M- z
j=1

b .y . . ) ‘ jrn-i-j 2.2

Arvot M ja N on valittava jossain määrin mielivaltaisesti . Ennakoi n- 
tiyhtälön edeltävien näytteiden lukumäärän M pitää olla riittävän suu
ri, jotta suurin osa ennakoitavuudesta tulisi käytettäväksi, mutta ei 
liian suuri, ettei minimoinnin tarkkuus pienene. Arvon !N pitäisi olla 
pienehkön, jotta mukautuminen tiedon tilastolliseen rakenteeseen ta
pahtuisi nopeasti.
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Usein käytetty ennakoinnin muoto on ennakoida näytoarvot ekstrapoloi
malla M-1 asteisella polynomilla, joka kulkee M edeltävän pisteen 
kautta. Painokertoimet tälle järjestelmälle lasketaan yhtälöllä

b .J M)j + 1 2.3

Davisson (2.11) on vertaillut polynomisen ekstrapoloinnin, neliölli- 
sen keskivirheen minimoivien avoimen ja suljetun silmukan järjestelmien 
suorituskykyä kompressiosuhteen avulla. Kun M on 1...3, on kaikkien 
ennakointijärjestelmien suorituskyky lähes sama eli kompressiosuhde 
vaihtelee 1,65...2,86. Kun M kasvaa, osoittautuu optimaalisen sulje
tun silmukan menetelmä muita paremmaksi kompressiosuhteen kohotessa 
3,30 asti, kun M on 7. Tällöin ennakointi tulee kuitenkin laskennal
lisesti monimutkaiseksi.

Kvantisoidun eli diskreetin syöttösignaalin suhteen menetelmät ovat
samäntapaiset Kuin jatkuvan signaalin tapauksessa. Jos ehdolliset 
todennäköisyydet P(sn|yn_-], yn-2, , Уп-мЬ missä yn-k> kun k = 1,
2, ... , M, ovat edeltävät vastaanotetut kvantisoidut näytteet ja sn 
on ennakoiva näyte, tunnetaan, niin optimiennakoija maksimoi ennakointi- 
todennäköisyyden

7 PUS .k) I у
k=-g yn-M} =

g
max E P{(j+k) 
J k=-g yn-r yn-M

missä g on ennakointivirheen kynnys.

2.4

Edellinen lauseke esittää maksimitodennäköisyysmenetelmän erään muo
don, jota kutsutaan myös ehdolliseksi ennakoinniksi. Dn huomattava, 
että ehdollinen todennäköisyys lasketaan varsinaisista näytearvoista, 
jotka ovat samat kuin onnistuneesti ennakoidut arvot.

Edellisen lausekkeen mukainen ennakointialgoritmi soveltuu myös mukau
tuvalle ennakoinnille, jos ehdolliset todennäköisyydet estimoidaan 
jatkuvasti aikaisempien signaalitasojen suhteellisista ssiintymistaa- 
juuksista. Ehdollisten todennäköisyyksien arviointiin tarvittavat 
histogrammit vaativat suurehkon tietokoneen muistitilan. Muistitilaa 
voidaan pienentää käyttämällä ehdollista keskiarvoennakoijaa. Enna- 
kointiiauseke on tällöin

sn ° Л1 p {(sn=i) y„-- 2.5

missä summaus tapahtuu kaikilla kvantisointitasoilla.

2.4.2 Interpolointi

Interpoloinnin muuttujat ovat suunnilleen samat kuin ennakoinnin. 
Yksinkertaisin interpolointimenetelmä vastaa liukuva-aukkoista enna
kointia (2.9). Menetelmässä maksimoidaan signaalin tiettyjen rajojen 
sisällä pysymisen pituus alkaen tietystä näytteestä. Tämä toteutetaan 
siirtämällä aukkoa joka signaalinäytteen jälkeen ja säätämällä aukko 
siten, että saadaan mahdollisimman pitkät signaalinaytejonot. Kun 
ajan hetkellä signaalinäyte ei enää ole aukon sisäpuolella, tallen
netaan aika tj_ puskuriin yhdessä aukon keskikohdan sijainnin kanssa.
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ТУ nvi n jälkeen näytteenotto jatkuu ensirrnrmsen näy ttr.n :no htop 5 n im , fil
íense hetkellä tj näyte. Rekonstruoitu signaali muodonl;uu vo/ii--'¡.".uh
rista viivoista ja pystysuorista siirroista.

Toisessa yksinkertaisessa interpolointimenetolmässä pyritään kaksi 
pistettä yhdistämään pisimmällä mahdollisella suoralla viivalla s : tori, 
että kaikki pisteiden väliset näytteet jäävät vinosti liukuvan aukon 
sisäpuolelle (kuva 2.4). Kun näytepiste lankeaa aukon ulkopuolelle, 
edeltävä näytepiste ja vastaava ajankohta sijoitetaan puskuriin ja 
toiminta jatkuu vastaavalla tavalla.

jännite
*9
*4

х0*Дк

*0
Xq-Дх

Kuva 2.4 Fan interpolaattorin toiminta. (2.9)

Yleisesti ottaen interpolointi koettaa ennakoida kahden pisteen s ja 
sn+j väliset pisteet näistä pisteistä ja pistettä sn edeltävistä pis
teistä sekä pistettä sn+j seuraavista pisteistä. Jatkuvan sir naalin 
tapauksessa yritetään minimoida interpolointivirhn ja diskreetin sig
naalin tapauksessa maksimoida tiedon ennakoitavuus. Interpol ai nm" r; 
teoreettista tutkimista haittaavat samat vaikeudet, joista oli puhe 
suljetun silmukan ennakoinnin yhteydessä. Tulostuksen arviointi ei 
ole helppo, vaikka syöttötiedot olisivat tunnetut.

Jos kahden pisteen väliset pisteet riippuvat ainoastaan näistä kahdes
ta pisteestä, niin interpoloitu arvo näytteelle sn+4 voidaan Davisscnin 
(2.12) mukaan ilmaista Gaussin ensimmäisen asteen Markovin prosessin 
todennäköisimpänä estimaattina seuraavasti:

n+i
1 , i j-i= -s- (r s + r s2 n n+J' 2.6

missä sn ja sn+j ovat interpoloinnin ääripisteet
sn+¿ on kunkin näytteen.sn:stä ja sn+j:stä laskettu estimoitu arvo
r on korrelaatiokerroin, joka lasketaan yhtälöstä r^ = E(s s , )

J n n-k
Yleisesti interpolointiongelmaa voidaan lähestyä laskemalla todennäköi
syys sille, että interpolointipolynomi yhdistää ääripisteiden sr ja 
sn+j välisen näytejonon ehdolla, että edeltävä tai seuraava interpo
lointipolynomi menee pisteestä sn_^ pisteeseen sn. Tämä todennäköisyys
on P(sn, sn+-], ... , sn+jjsn, sn_-], ... , sn_k). Edellinen ilmaisu on 
määritelty, jos joko

max 2.7
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missä 1 < i < k-1
g on kynnysarvo,

jolloin interpolointi on suhteutettu edeltävään jonoon, tai jos

max n+1 n+1 < g 2.8
missä 1 < i < j-1

g on kynnysarvo,
jolloin seuraava interpolointijakso on ensin ratkaistava. Edellisten
iL!:e?j?0^aattoreide,?..rat,<aisu't ovat erittäin hankalia laskea eikä liki
määräisiä menetelmiä ole vielä kehitetty.

Ennakoinnissa ei huomioida ennakoitavaa arvoa seuraavia arvoja. Tämä 
ei merkitse, että interpolointi olisi aina suorituskyvyltään (kompres
siosuhde) ennakointia parempi, koska edellistä käytettäesscä on ainaSiirrettävä kaksi näytteen arvoa: alku- ja loppupisteen. Lisäksi in
terpoloinnin tulos saattaa olla huonompi kuin ennakoinnin, koska in- 
terpoloitaessa yritetään estimoida näyte sn+j+1 arvosta sn+i (viimei
nen siirretty arvo) ja jostakin tulevasta pisteestä kuten kuvan 2.5 
esittää.

Kuva 2.5 Ennakoinnin ja interpoloinnin kvalitatiivinen vertailu
(kvantisoitu tieto). Pisteet esittävät tietoja ajan funk
tiona ja viiva esittää interpolaatiosovellutusta. (2.10)

Aikaisemmin todettiin, että ylimäärän vähentäminen ennakoimalla on 
luonnostaan sopivampi, jos signaalin statistiikka pysyy vakiona, ja 
interpoloimalla, jos signaalin rakenteessa on odotettavissa muutoksia.

Ennakointi ja interpolointi eivät sovellu graafisen tekniikan sävyku
van käsittelyyn, koska saavutettava kompressiosuhde on pieni ja koska 
laskentatekniikka on monimutkainen. Menetelmiä voidaan sen sijaan 
käyttää kaksisävykuvien kompressioon jonopituuskoodauksen muodossa.

2.5 Kuvan käsittely

Suurin ero ylimäärää pienentämällä (luku 2.4) ja kuvaa käsittelemällä 
suoritetun tiedon tiivistämisen välillä on siinä, että ennakoijan tai 
interpoloijan tiivistämässä signaalissa on edelleen signaali-informaa
tio alkuperäisinä signaalinäytteinä, kun taas kuvan käsittely suorit
taa lahdesignaalille jonkun algoritmin mukaisen käsittelyn, joten seu- 
raavassa vaiheessa tapahtuvaa binäärikoodausta ei kohdistetakaan enää 
originaalikuvafunktioon. Kuvan käsittely voidaan jakaa psykofyysiseen 
ja tilastolliseen käsittelyyn (ks. kohta 2.1.2).

Tiedon tiivistäminen ei ole psykofyysisen käsittelyn ainoa päämäärä, 
vaan samanaikaisesti voidaan parantaa kuvan subjektiivista laatua. 
Kuitenkin tiedon tiivistäminen ja laadun parantaminen ovat hieman
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vastakkaisia vaatimuksia. Menestyksellisen psykofyysisen käsittelyn 
edellytys on, että tunnetaan kuvan laadun kriteerit. Käytännössä 
näin ei ole laita, ja vain eniten käsiteltyä visuaalisen havaitsemisen 
ominaisuutta reunojen korostumista on käytetty lähtökohtana kuvan kä
sittelyjärjestelmien suunnittelussa.

Tilastollisen käsittelyn menetelmät sopivat monen tyyppisille signaa
leille, vaikkakin kukin niistä soveltuu parhaiten tietyn tyyppiselle 
signaalille. Laajin ryhmä on kvantisoidun erotussignaalin siirto, 
jolla on parempi signaali-kohinasuhde kuin alkuperäisen signaalin 
siirrolla. Tietoa voidaan edelleen tiivistää sallimalla erotussignaa
lin saada vain tietty ennalta määrätty lukumäärä arvoja.

2.5.1 Psykofyysinen käsittely

Kuvan käsittelyä tiedon tiivistämiseksi käyttäen hyväksi näköhavain
non ominaisuuksia on pääasiassa tutkittu MIT1 in elektroniikan tutki-
muslaboratoriossa ja Lontoon yliopiston Imperial College'n sähköosas
tolla. Molempien lähtökohta on se, että näköjärjestelmä havaitsee 
herkästi kuvion reunat tai ääriviivat ja kohinan hitaan Tuminanssi- 
muutoksen alueella, mutta epäherkästi luminanssimuutoksen suuruuden 
reunan poikki. Schreiber (2.13) on toteuttanut nämä seikat järjestel
mässään, jossa erotetaan kuvan pien- ja suurtaajuusosa.

Järjestelmässä kuvasignaalin pienitaajuiset osat suodatetaan ja niistä 
kerätään näytteet siirrettäväksi. Reunainformaatio erotetaan laske
malla erotussignaali ja kvantisoimalla kahdeksalle tasolle, joista 
ensimmäinen on riittävän korkea kohinan eliminoimiseksi. Reunainfor
maatio siirretään lähettämällä reunan sijainti ja turrmuuseron suuruus 
eli käytetään jonopituuskoodausta. Signaalit yhdistetään vastaanotti- 
messa. Tiedon tiivistämissuhde oli suuruusluokkaa 4:1, joka tarkoit
taa näytteiden ja siirrettyjen näytteiden suhdetta.

Schreiber'in järjestelmän ilmeinen epäkohta on yksiulotteinen reunan 
ilmaisu. Huang (2.14) on kokeillut laajentamista kaksiulotteiseen 
suuntaan. Ensimmäinen askel on tasavälinen näytteenotto kuvasignaa
lista. Joka kuudestoista piste siirretään ns. peruspisteinä, jotka 
muodostavat kuvan pientaajuisen osan. Lisäksi lähetetään reunapisteet. 
Kynnysfunktiolla, joka riippuu peruspisteistä, määritetään, onko tiet
ty piste reunapiste. Reunapisteet määritetään suljetun silmukan ta
paan, minkä vuoksi sijainti-informaatiota ei lähetetä. Siirrosta 
puuttuvat kuvapisteet vastaanotin interpolo! lineaarisesti. Tiedon 
tiivistämisaste oli 7:1.

Vielä suurempi tiivistämisaste (10:1...20:1) saavutetaan erottamalla 
pientaajuinen osa kaksiulotteisella suodatuksella ja etsimällä reunat 
gradienttimenetelmällä. Käytettäessä mukautuvaa reunakooderia kynnys- 
funktio riippuu ympäröivistä pisteistä. Reunat kuvataan suoraviivai
sin osin, joiden päätepisteiden sijainti siirretään.

Graham (2.15) on käyttänyt reunan ilmaisussa Laplace ja gradienttime- 
netelmää. Kohinasta johtuvien väärien reunojen poistamiseksi hän ke
hitti reunan seuraamisalgoritmin, johon liittyy korkea kynnysarvo 
viivan tulkitsemiseksi. Satunnainen kohina aiheuttaa pahimmassa ta
pauksessa lyhyen ääriviivan, joka jätetään huomioimatta. Kun äärivii
va on löydetty, sitä seurataan, kunnes kynnysarvoa ei enää ylitetä. 
Reunan seuraamisalgoritmiin eli lisätty myös reunan terävöittäminen.

Rosenfeld (2.16) ehdottaa yksiulotteista reunan ilmaisualgoritmia, 
joka laskee kuvasignaalin liukuvien keskiarvojen erotuksen seuraavasti :
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dkm f(i+k)+ ... +f(i+1) f(i) + ... +f(i-k+1)
кк

missä d^Ci) on liukuva keskiarvo 
f(•) on signaalin arvo 
k on näytteiden lukumäärä

Reunan kohdalla erotus saa suuren arvon, mutta se pienenee nopeasti 
siirryttäessä pois reunapisteestä pienehköillä k:n arvoilla. Kohinan 
vaimenemista tapahtuu myös, koska yksinäisten kohinapiikkien vaikutus- 
tasoittuu.

MIT'in kuvantiivistämistutkimukset on suoritettu tietokonesimulaatioi
na. Sen sijaan Imperial College'ssa on rakennettu A/D-laite kuvankä
sittelyä varten, joka ekstrahoi kuvan yksityiskohdan signaalista ja 
siirtää sen jonopituuksina esittäen reunan hyppäyksen suuruuden ja si
jainnin (2.17).

Kohinan ja varsinaisen signaalin aiheuttamat ajopituudet Kubba (2.18) 
erottaa päättelemällä käyttäen Bayes1 in teoreemaa. Testattavan hypo
teesin yleinen muoto on:

H[\j: näyte (N+1) aloittaa uuden jonon
H|\|+1 : näyte (N+1 ) kuluu samaan jonoon kuin N edeltävää näytettä

jos

missä R[\] tarkoittaa kynnysfunktiota, jolle Kubba on johtanut yleisen 
esitysmuodon. Jos hypoteesi hyväksytään, edeltävät N näytettä 
siirretään ja toiminta alkaa alusta. Jos H¡\]+/] hyväksytään, näytteet 
N+1 tallennetaan muistiin ja testataan näyte N+2 hypoteesien ja
H¡\l+2 suhteen jne.

Jonopituusilmaisimen toiminta on seuraavan tapainen (2.18):

Kolme lohkoa käsittävää viivelinjaa käytetään tallentamaan kolme pe
räkkäistä näytettä, jotka on kerätty vähintään Nyqvist*in taajuudella. 
Lukumäärä on valittu kohinatarkastelujen perusteella, jotka osoittavat, 
ettei suurempi lukumäärä paranna merkittävästi jonopituuskoodausta. 
Valinta tarkoittaa, että kolme loogista päätöstä tehdään joka hetki: 
tehdään vertailu, kuuluuko näyte samaan jonoon edeltävän näytteen kans
sa, kahden edeltävän näytteen kanssa vai kolmen edeltävän näytteen 
kanssa. Jos kaikkien vertailujen tulos on negatiivinen, neljäs näyte 
ei kuulu samaan jonoon kolmen edeltävän näytteen kanssa. Järjestelmän 
lisäpiirre on ns. elastinen kooderi, joka jakaa epätasaväliset pulssit 
tasavälisesi! siten, että aikaväli vastaa pulssien keskimääräistä aika
väliä .

Useimmissa tutkimuksissa ei aseteta mitään toistokriteeriä siirrolle, 
ja ne ovat avoimen silmukan järjestelmiä. Limb (2.19) tutki suljetun 
silmukan järjestelmää, jota hän kutsuu lähdevastaanotinkooderiksi poh
jautuen Shannon*in järjestelmän toiston yhtälöön:

Q{P(X,Y)} = ff P(X,Y)v(X,Y) dXdY 2.10

missä Q on toisto-funktio
v on kriteeri-funktio



P(X,Y) on todennäköisyys sille, että lähdesignaaii X vastaan
otetaan Y : nä

Limb valitsee kriteeri-funktion vastaamaan näköhavaitsemisen tilastol
lista käyttäytymistä kynnyksen kohdalla, ts. originaali- ja vastaan
otetun kuvan erottamistodennäköisyyttä. Optimipäätösmalli (optimi- 
erottaja) valitsee kahdesta viestistä sen, jolla on suurin todennäköi
syys, ts. minimoi väärän ratkaisun riskin (Bayes'in ilmaisin). Kahden 
viestin n-ulotteisessa tapauksessa, josta esimerkkinä on originaaliku- 
van ja käsitellyn sekä siirretyn kuvan vertailu, ongelma voidaan pa- 
lauttaa yksiulotteiseksi matriisimuunnoksella. Väärän ratkaisun toden
näköisyys olettamalla kohina Gaussin kohinaksi ilmaistaan Gaussin vir- 
hefunktiolla, jonka alaraja on kynnysarvo ja yläraja on ääretön. Kyn
nys on muunnettu etäisyys kysymyksessä olevan kahden viestin välillä. 
Mitä alempi kynnys on, sitä pienempi on erottamistodennäköisyys ja si
tä paremmin viestit vastaavat toisiaan. Tämän kynnyksen havaitsemisen 
malli johti Limb’in toistotunktioon:

Q = T. f P(X) {(Y -X)’V71 (Y.-X)}dx 2.11
i 111

missä X on lähdematriisi
Y¿ on i luokan vastaanottomatriisi
Vj_ on kokeellisesti määritettävä vastaanottotoleranssimatriisi

Vastaanottotoleranssimatriisin ominaisuudet ovat yhä selvittämättä.

Schreiber (2.13) on kritisoinut yrityksiä reprodusoida originaali il
man havaittavia eroja vastaanottimessa. Väite perustuu ihmisnäön ja 
aivojen väliseen vuorovaikutukseen. Kuvan laadun arvioinnin pääpaino 
on esitetty kohdistettavaksi tuttujen kohteiden toistolle, jotka olisi 
reprodusoitava tarkimmin.

Kuvan psykofyysisen käsittelyn avulla saavutetaan melko suuri kompres
siosuhde 4...20. Käsittely on kuitenkin verrattain monimutkainen ja 
johtaa kahteen erilliseen siirrettävään signaaliin. Käsittelyn tie
teellinen pohja on vielä hatara. Tämän vuoksi psykofyysinen kuvankä
sittely ei toistaiseksi sovellu graafisen tekniikan kuvanvalmistukseen.

2.5.2 Tilastollinen käsittely

Tilastollisista kuvankäsittelyjärjestelmistä tärkein on erotusmenetel
mä, missä signaalinäytteistä kehitetään erotussignaali. Tämä kvanti- 
soidaan ja siirretään. Tilastollisten käsittelyjärjestelmien suoritus
kyky arvioidaan tavallisesti signaali-kohinasuhteen avulla. Optimaa
linen koodaus- ja dekoodausjärjestelmä on sellainen, joka minimoi ana
logisen signaalin ja sen dekoodatun tulostuksen välisen neliöllisen 
keskivirheen.

Hell Systems Laboratories on tutkinut kvantisointitekniikkaa 1950- 
luvulta lähtien, jolloin erotuksen siirron ideaan kiinnitettiin huomi
ota. Erotuspulssikoodimodulaetio (DPCM) (2.20) on ennakoiva koodaus- 
tekniikka, missä todellisten peräkkäisten signaalinäytteiden erotukset 
tai niiden ennakoidut arvot siirretään.

O’Neal (2.21) tutki lineaarista DPCM, missä ennakointialgoritmi on li
neaarinen polynomi sisältäen kiinteän lukumäärän edeltäviä näytteitä, 
ja johti lausekkeen signaalin neliövirheen odotetulle arvolle



missä on neliövirhesignaali
a¿ on lineaarinen ennakointi kerroin
Rki on ennakoidun signaalin ja signaalin sj kovarianssifunktio, 

kun ioni, 2, ... , n

Erotussignaalin varianssi on suluissa olevan määrän verran pienerui 
kuin alkuperäisen signaalin osoittaen peräkkäisten erotussignaalien 
välillä pienempää korrelaatiota kuin alkuperäisten näytearvojen välil
lä. Yhtälö ilmaisee erotusjärjestelmän ylimäärän vähentämisominaisuu
den. Kuitenkin ylimäärän poistaminen aiheuttaa signaalin altistumisen 
kohinalle, ja vaikka DPCM saavuttaa pienemmän keskimääräisen bittilu
kumäärän näytettä kohti tietyllä signaalikohinasuhdetasolla kuin PGM,
□n kohinan esiintymistodennäköisyys suurempi.

Tavallisessa deltamodulaatiossa peräkkäiset siirretyt tulostetut arvot 
eroavat toisistaan vakioaskeleen suuruudella. Deltamodulaation kiin
teä askelkoko on kahden peräkkäisen näytteen välisen suurimman erotuk
sen raja, jonka järjestelmä pystyy tuottamaan. A/D-systeemeissä väis
tämättä esiintyvän kvantisointikohinan lisäksi esiintyy toisen tyyppis
tä virhettä, nimittäin transienttisäröä, joka esiintyy, kun kahden pe
räkkäisen signaalinäytteen välinen muutos ylittää askelkcon; kaaderi 
siis ylikuormittuu. Koska kuvan siirrossa signaalin muoto saattaa 
muuttua hyvin nopeasti, ei tavallinen deltamodulaatio toimi hyvin, 
vaikka transienttisäröä voidaan pienentää suurentamalla näytteenotto
taajuutta.

Deltamodulaation modifioitu muoto on deltanelicmodulaatio (2.14), jota 
kutsutaan myös suurinformaatiodeltamodulaatioksi (HIDM). Järjestel
mässä on kaksitasoinen askelgeneraattori korvattu monitasoisella as- 
kelsäätäjällä (kuva 2.6).

amplitudi

Hl DM

pulssit

Kuva 2.6 Suurinformaatiodeltamodulaation (HIDM) ja deltamodulaation 
(DM) askelvaste . (2.14)

HIDM-järjestelmällä pyritään eliminoimaan deltamodulaation suuri heik
kous, nimittäin epaherkkyys signaalin suurille muutoksille. HIDM ot
taa huomioon signaalinäytteiden muutokset binääriaskelin ja kasvattaa 
askeikokoa tietyn algoritmin mukaisesti, jolloin tulokseksi saadaan 
suurenevin askelin kasvava siirrettävä signaali. Kun askelkoko on en
simmäistä kertaa suurempi kuin signaalin muutos, muutetaan askeleen



suunta ja sen kokoa pienennetään, kunnes siirretävä sipnaa1 e- • ' - 
nenpi kuin näyte, jolloin jälleen muutetaan askeleen suurV •- ■- 
a^oritmilia on tavallisesti muoto 2n. Winkler’in (2.22) muka • -
me bittiä kuva-alkiota kohti käyttävällä HIOM-faksimilesiirrolla on 
saavutettu tyydyttävä kuvan laatu. 3 cn

kuitenkaan ole täysin immuuni transienttisärölle. Parempi
käsiteHvSHV- ?van ™kautuvilla Järjestelmillä, joita cn runsaasti
suDoeaÎtï k Naitä järjestelmiä käsitellään tässä

uppeasLi. Mukautuvaa deltamodulaatiota voidaan soveltaa yhtä hyvin 
kvantxscutuuntietoon kuin jatkuvaan signaaliin. Kvantisoitua tietoa 
kasitteieva jarjesteima voi esim. säätää askeleen koon testaamalle ru- 
los.usta vertaamalla sitä syöttöön. Kun poikkeama on liian suuri eli
Acke?" \°n У ïkuormittunut> ohjauskytkin valitsee suuremman askel koon. 
Askeikokoa voidaan edelleen kasvattaa, kunnes ohitetaan syöttötaso
пааЧ io^Umta ?Utetaan- Jos järjestelmän syöttö onlatkuva ¡im- 
n,aÍÍ: У an seadeflvaattaa käyttää ohjaamaan askeleen kokoa (2.23).
uiSKrSøuin Signaalin tapauksessa käytetään derivaatan likiarvoa.

Richards (2.24) esittää käytettäväksi karkea-hienotiivistinta ja sen 
ylimäärää vähentävää muunnosta, jonka syöttösignaali on kuusi bitti
nen PCM. Signaalista kerätään näytteet ja se digitalisoidaan kuten 
tavallisessa pulssikoodimodulaatiossa, mutta vain joko kolme eniten 
merkitsevää bittiä (karkea informaatio) tai kolme vähiten merkitsevää 
bittiä (hieno informaatio) siirretään. Jos signaali muuttuu hyvin no
peasti, muuttuvat myös kolme eniten merkitsevää bittiä. Hitaan muutok
sen alueilla muutokset tapahtuvat kolmessa vähiten merkitsevässä bi
tissä, jotka siirretään suhteellisena informaationa verrattuna kolmeen 
eniten merkitsevään bittiin.

Richards kehitti algoritmin karkea-hienotiivietetystä tiedosta saatu
jen hienoinformaationäytteiden redundanssin poistamiseksi käyttäen 
ajopituuskoodausta. Kohinan vuoksi oletettiin, että suuren signaali- 
kohinasuhteen vallitessa kohinan aiheuttamat signaalin vaihtelut ovat 
pieniä ja ne voidaan tasoittaa asettamalla toleranssirpjat kunkin lu- 
minanssitason molemmille puolille. Myös asetettiin raja kahden peräk
käisen näytteen väliselle sallittavalle vaihtelulle. Lisäksi kohinan 
aiheuttama häiriö testattiin tutkimalla kohinan vaihtelun satunnaisuut
ta. Satunnainen vaihtelu oletettiin johtuvaksi kohinasta ja determi
nisten todellisista signaalin vaihteluista.

Frei (2.25) on tutkinut kahdella tavalla toimivaa mukautuvaa erotus- 
signaaliin perustuvaa koodaus/dekoodausjärjestelmää, jonka oäämäarä- 
na oli vähentää kuvaelementtiä kohti tarvittavaa bittimäärää kolmesti 
(DPCM) puoleentoista. Koodausalgoritmi on seuraava:

Videosignaali koodataan ensin nopealla deltakooderi11a ja kolmen 
deltabitin ryhmät tiivistetään yhteen bittiin hitaan tummuusmuutok- 
sen alueella siten, että ryhmiä 001, 01G ja 100 vastaa siirretty 
koodi 0 ja ryhmiä 110, 101 ja 011 vastaa siirretty koodi 1. Vas- 
taanottimessa deltabitit rekonstruoidaan yksinkertaistetusti koo- 
daustaulun mukaisesti siten, että siirrettyä koodia 0 vastaa vas
taanottimen koodi 010 ja koodia 1 vastaa 101, mikä johtaa lähes 
huomaamattomiin vaihevirheisiin dekoodatussa signaalissa. Jos del
takooderi tuottaa näytteenottointervallin sisällä kolme samaa bittiä, 
kcoden kytkee deltakoctiauksen sijaan kompandoidun DPCM-koodauksen. 
Kompandoidun DPCM-koodauksen periaate on seuraava: kun kvantisoijan 
syöttö kasvaa (tai pienenee) esim. 2,C, 4,4, 8,1 jne kertaiseksi 
deita-askeleeseen verrattuna, niin rekonstruktiotasolla vastaavat
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muutokset kertoimissa ovat esim. : 1,6 3,1, 3,1 -*- 6,3, R,3 -- 12,6

On huomattava, että DPCM:n pienirrmät kvantisointitasot on valittu suu
remmiksi kuin deltakoodauksen. Tavalliseen kompandoituun 3FT:T-'--nuo
riin verrattuna kahden toimintatavan kooderi reprodusoi jyrkä;. trane*.ег. 
tit pienemmällä säröllä. Koska siirretyssä bittijonossa kolme peräk
käistä samaa bittiä voi syntyä deltabittien tiivistämisestä tai olla 
merkkinä siirtymisestä DPCM-tapaan, on jonoon lisättävä merkkejä, jot
ka osoittavat, kummasta on kysymys ja jälkimmäisessä tapauksessa myös 
muutoksen suunnan. Merkkibitit mukaanlukien päästiin parannettua algo
ritmia käyttäen keskimääräiseen tulokseen 1,51 bit/näyte.

Cutler (2.26) on vertaillut yksibittisiä koodereita, joilla on mukau
tuva askelkoко. Tällaiset ovat tavallisesti epävakaita ja käyttökel
vottomia. Eksponentiaalisen mukautumisalgoritmin ja kaksinkertaisen 
integroinnin algoritmin signaalin seuraamisominaisuudet ovat toisaal
ta hyvin samanlaiset ja toisaalta hyvin erilaiset. Molemmat tuottavat 
voimakkaasti (eksponentiaalisesti) kasvavan askelvasteen. Merkin muu
toksen ilmaisu aiheuttaa jyrkkiä muutoksia signaalin molemmin puolin 
nopeiden tummuusmuutosten kohdalla adaptiivisen algoritmin tapaukses
sa (kuva 2.7), mutta käytettäessä kaksinkertaista integraalia vain muu
toksen pienenemisen.

amplitudi

b

a aika

Kuva 2.7 Mukautuvan deltamoduiaation rekonstruoituja signaaleja 
verrattuna originaaliin, a) ei viivettä, b) mukana 
viive. (2.26)

Kaksinkertaisen integraalin menetelmässä askelvaste on liian hidas, 
mutta menetelmä saadaan optimaaliseksi lisäämällä järjestelmään muu
toksen ennakoiva viive. Kuvassa 2.8 on esitetty yksibittisten dekoo- 
dereiden vasteita.
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Kuva 2.6 Yksibittisten dekoodereiden erilaisia vasteita. Hetkestä 
tj_ lähtien dekoodatussa signaalissa on eri vasteita tai 
kvantisointitasoja johtaen 2n mahdolliseen signaaliarvoon 
näytteessä t¿+n. Lineaarisen deltamodulaattorin tapauk
sessa A jotkut arvot tulevat samat, ja riippumattomia vas
teita on n+1. Yksinkertaisessa mukautuvassa koodauksessa 
В on vielä tehoton vasteiden ryhmittely. Kaksinkertaisen 
differentiaalin järjestelmässä C saadaan askeleella j jo 
parempi peitto vasteelle. Tämä on korostettu tapauksessa 
D yhdistämällä mukaan vielä mukautuva algoritmi. Tapauk
sissa В ja D alkuaskeleen koko on puolet tapauksien A ja 
C alkuaskelkoosta. (2.26)

Mukautuvalla kahden toimintatavan DPCM menetelmällä on saavutettu 
kompressiosuhde 5,3, jos referenssinä on 8 bittinen FCM. Käsittely 
on yksinkertainen ja menetelmä ottaa jossain määrin huomioon psykofyy 
siset näkökohdat. Mikäli suurten paikallisten taajuuksien (reunojen 
ja ääriviivojen) toisto saadaan paremmaksi, voidaan tilastollista kä
sittelyä soveltaa graafisen tekniikan kuvanvalmistukseen.

2.6 Kuvarriuunnokset ‘

Visuaalisen informaation käsittely ja siirto kuvemuunnoksina on viime 
vuosina herättänyt mielenkiintoa, koska tietokonekäsittelyn .mahdolli
suudet ja muistikapasiteetti ovat lisääntyneet ja parantuneet. Lissk 
si on kehitetty uusia nopeita menetelmiä muunnoksen suorittamiseen. 
Samoin elektro-optisten menetelmien kehitys on mahdollistanut käytän
nön toteutukset.



Pääasiassa on tutkittu Fourier-, Hadamard- ja Karhun.:n-!„c v o-n . .• - -
sia. Muita muunnoksia ja kirjallisuusviitteitä on esittänyt 
Andrews (2.27). Tehokas tiedon tiivistäminen perustuu kuvaenor; - ! an 
rakenteeseen (taajuus-amplitudi) muunnostasossa. On myös yritetty 
käyttää kaistaleveyden pienentämisen tavanomaisia menetelmiä; sr.-:;:;')ei
lisessä ympäristössä, mutta heikohkoin tuloksin.

Muunnoskoodaus toteuttaa joitakin sekä tilastollisen että psykefyysi
sen koodauksen aspekteja. Muunnoskooderit toimivat kahdessa vainees- 
sa: ensimmäinen perustuu tilastolliseen ja toinen psykofyysiseen puo
leen^ Ensimmäinen operaatio on lineaarimuunnos, joka muuntaa kuvaele
menttien tilastollisesti riippuvan joukon kertoimien riippumattomam
maksi joukoksi. Toinen operaatio on kertoimien yksityiskohtainen 
kvantisointi.ja koodaus. Kertoimien koodauksessa tarvittavien bittien 
lukumäärä riippuu kvantisointitasojen lukumäärästä, mikä osittain mää- 
räytyy ihmisen subjektiivisesta herkkyydestä kvantisointivirheen suh
teen .

2.6.1 Yksiulotteiset muunnokset

Kuvakoordinaatiston. kierrolla saadaan kuva-alkioista x niitä riippu
mattomammat alkiot y, koska vierekkäisten pisteiden tummuuksien väli
nen riippuvuus on tavallisesti suuri (2.28).
2 2 2 n kuva-alkion n -ulotteisen koordinaatiston kierto vastaa n

alkion järjestämistä n2 vektoriksi x = (x., x.
kuva-

taa lineaaritransformaation
>j > ^29 ,2; ja teteu;

у = ах 2.13
2 2missa a on n xn ^neliomatriisi, jonka alkiot ovat e^,-, kun k, i = 1,

2, ... , n2, mikä määrittelee kierron
t 2У = (У1» У2» * yn2) on n vektori, jonka alkiot antavat

kierretyn koordinaatiston kertoimien arvot

Käänteisrotaatio toteutetaan käänteismuunnoksella
tx = а у ?. i д

.. tmissä e on matriisin a transpoosi

Jokainen kerroin on kaikkien kuva-alkioiden lineaarikombinaatio 
n2 2

y, = Z a, .x. kun k = 1, 2, ... , n 2.15K K1 1

ja samoin kukin kuva-alkio on kaikkien kerrointen lineaarikombinaatio
n2 2

x^ =Z e-k^k kun i = 1' 2, ... , n 2.16

Paras reversiibeli transformaatio tuottaisi riippumattomat muuttujat у 
Tällaista transformaatiota ei voida määritellä kahdesta syystä. En
siksi muunnos riippuu sangen yksityiskohtaisesta tilastollisuudesta - 
n2 kuva-alkion yhteistedennäköisyystiheysfunktioste - mitä ei ole joh
dettu fysikaalisista peruslaeista eikä ole mitattavissa. Toiseksi 
vaikka yhteistiheysfunktio olisi tunnettu, riippumattomat kertoimet 
tuottavan reversiibelin transformaation määrittämisen probleema on 
ratkaisematta. Lähimmäksi päästään lineaarimuunnokselia, jo^a tuottaa



когте lo irrat t orret kertoimet, mutta nämä eivät väittämät";'' ele : ; - • 
mattomat.

Korreloimattomat kertoimet 'tuottava muunnosmatriisi o voidaer 
kuva-alkioiden kovarianssimatriisista

C = E{(x-E{x}) (x-E{x})t} 2.17

Matriisin a sarakkeet ovat Cx:n normalisoituja ominaisverror „ :;c i.i 
n2 sarakevektoriratkaisut ф matriisiyhtälölle

СХФ = Хф

Kertoimien kovarianssimatriisi
2.1-3

on

A1 0
0 X,

• e

I 0 0

o 1 

o

X 2 n

2.1:

missä Х-i, Ä2# » X 2 ovat edellisen yhtälön ominaisarvot. ¡ ärrä
muunnos tunnetaan nimellä ominaisvektori- tai Hotelling trans
formaatio.

2.6.2 Kaksiulotteiset muunnokset

□n myös mahdollista järjestää nxn matriisi kuva-aihioiden nxn ~ 
siksi X alkioin x¿kun i, j = 1, 2,

X11 x12

X21 x22

X . X -,n1 n2

... , n

X,1 n

'2n

2.2C

nn

ja sitten muuntaa tämä nxn matriisi toiseksi nxn matriisiksi Y alkioin 
ykl, kun k, 1 = 1, 2, ... , n

iy11 y12 
y21 y22

y1n j

y2n S

;ynl yn2 Уnn ;

n



kertomalla X neljännen asteen pistetensorilia A alkioin :>]• 
k, 1, i, j = 1, 2, ... , n. Kukin kerroin on

n n
ykl dklijxij kun k, 1 = 1, 2, 2 6 2/

Köänteismuunnos antaa kunkin kuva-alkion kertoir : - .n

kun i, j = 1, 2, ..Xij
n n2 2 a. ,y, ,ijkPkl 2.23

k=1 1=1
lineaarisena kombinaationa.
Sekä yksi- että kaksiulotteinen muunnos antavat r/' kartoin:::n jou:- on, 
joista kukin on n 2 kuva-alkion lineaarinen yhdistelmä. Useita r: 
kaksiulotteisia li neaari transformaatioita kuin omi nai svektor imuun r::z 
on ehdotettu käytettäväksi kuvan koodaukseen. Näitä ovet rrm. Fouri г 
muunnos

a,,.. = — exp {-2tt/::T(ki + lj)/n} 2.24K11J n
ja Hadamard muunnos

_ 1 , , b(k, 1, i, j ) aklij " ïï MJ 2.25
log?n-1

missä b(k,l,i,j) = 2 {b, C k) b. С1 ) + b, Cilb.Cjj} >
h=0 n n

bh (•) on h:s bitti sulkulausekkeen binääriesityksessä 
n on 2:n potenssi.

2 2 Kun kuva käsittää n komponenttia, niin Fourier muunnos sisältää 2n
termiä : reaali- ja imaginaariosan tai kunkin spatiaalisen frekvenssin 
suuruus- ja vaihekomponentis. Muunnoksen symmetrisyyden vuoksi en 
tarpeen siirtää ainoastaan puolesta muunnostasosta näytteet. Hadamard 
matriisille voidaan myös antaa taajuustulkinta. Hadamard matriisi ge
neroidaan ydinmatriisistä

Г ™i i 1
H2 =

1 -1

algoritmilla

H -H n

n

n

2.26

2.27

jolloin taajuudeksi sanotaan merkin vaihtojen lukumäärää Hadamard mat
riisin rivillä. Hadamard matriisi hajottaa funktion suorakaideaaito- 
jen joukoksi, kun taas Fourier muunnos tuottaa sini- je kosinlaaltomud* 
tojen joukon.

Molemmat ovat Kronecker'in metriisimuunnosten luokan jäseniä, joilla 
on 2rr log2 rr vapausastetta ja voidaan siksi toteuttaa 2n2 logg n2 
tietokoneoperaatiolla Hotelling muunnoksen vaatiman n4 operaation si
jaan.

. 2 2Fourier muunnos vaatii 2n“ log2 n kertolaskua ja saman määrän yhteen-
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laskuja, kun taas Hadamard muunnos vaatii ainoastaan saman määrän 
yhteenlaskuja, koska kaikki a^j n termit normalisoi nti vakiota n 
lukuunottamatta ovat +1 tai -1." Näiden muunnosten kertoimet ovat 
tavallisesti riippuvaisempia kuin Hotelling transformaation.

2.6.3 Peruskuvat ........

Kuva-alkioiden X nxn matriisin kaksiulotteiselle muunnokselle kertoi
mien Y nxn matriisiksi voidaan esittää toinenkin tulkinta. Kirjoite
taan yhtälö 2.23 muotoon

n n
X - л Z VL-i ai<i k=1 1=1 kl kl

2ja tulkitaan tämä nxn kuvan X kehittämiseksi n nxn peruskuvaksi

2.28

Он =

tilein О к ni 

(lkm Okia

aktin

ОкПп

.6*1» 1 Okln-1 ■ ■ ■ Olclnn-

k, l, =1,2, 2.29

kertoimin y^p kun k, 1 = 1,2, ... , n. Täten, kuva X esitetään pe
ruskuvien a^l painotettuna summana. Painokertoimet y^]_ saadaan yhtä
löstä 2.22 kirjoittamalla se muotoon

ykl - aklX 2'30

Painokerroin y^ voidaan tulkita kuvan X ja peruskuvan a^ välisen 
korrelaation määräksi.

Claire'n (2.29) mukaan käyttämällä kaksiulotteista satunnaista kuvan- 
koodausta voidaan siirrettävää tietomäärää vähentää puolesta kolmas
osaan verrattuna yksiulotteiseen juova juovalta käsittelyyn. Toivot
tavaa olisi suorittaa kaksiulotteinen muunnos NxN osakuvalle, kun 
N > 256, mutta toteutus on mutkikas. Kaksiulotteinen nopea Walsh- 
Hadamard muunnos tiivistää tehokkaasti kuvan ollen samalla yksinkertai
nen.

Tiedon tiivistäminen muunnoksella tapahtuu yleensä seuraavin askelin:

1 originaalikuva redusoidaan tavallisesti neliömäisiksi kuva-
alkioiksi

2 kuvasta kerätty otos muunnetaan lineaarisesti

3 muunnettu otos tiivistetään

4 kuva rekonstruoidaan soveltamalla tiivistettyyn otokseen
käänteislineaarimuunnosta

Rekonstruoidun kuvan pitäisi sisältää mahdollisimman paljon originaa- 
likuvan tärkeimpään tai mielenkiinnon kohteeseen liittyvää informaa
tiot a •

Eksakti ominaisvektorimuunnos on sekä vaikea löytää että monimutkainen 
toteuttaa. Ominaisvektorin kehittäminen stationaarin prosessin äärel
liselle otokselle saadaan likipitäen Fourier muunnoksella aproksimaa-
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tion parantuessa otoksen kasvaessa. Jos NxN kuvahila esitetä;.':, 
riisillä U ja F esittää äärellistä Fourier muunnosmatriisia, niin 
muunnettu matriisi V esitettynä kaavalla

V = F * UF 2.11
aproksimoi cminaisvektorin kehittämisen. Kokeellisen evidens:-.in m 
kaan äärellisen Fourier matriisin F korvaaminen Walsh-Hadárrard rr-str-.' : 
silla ei aiheuta huomattavaa degradaatiota. Edelleen yksinkertaista- 
minen on mahdollista jakamalla originaalikuva alalohkoihin ja sovelta
malla muunnos alalohkoihin koko kuvan sijasta. Saavutetut laittoi :;:t o- 
säästöt siirryttäessä NxN muunnoksesta NsxNs muunnokseen ovat luokkaa 
log2N/Ns. Lisäsäästöjä saavutetaan pienentyneiden dynaamisen alueen 
vaatimusten johdosta. Alalohkon käytön matemaattinen perusta voidaan 
osoittaa havainnolla, että eri alalohkojen välisten korrelaatioiden ne
liöiden summa on invariantti ortogonaalisilla alalohkomuunnoksilla. 
jos alalohkot valitaan kyllin suuriksi siten, että korrelaatiofunktion
jäännös on suhteellisen pieni, on alalohkojen käyttö vertailukelpoinen
koko kuvan muunnokseen. Tätä valaisee kuva 2.9, jossa on esitetty ko
ko kuvan ja osakuvien muunnosten hajonta.

hajonta

64x64 osakuva 
Лбх 16 osakuva

RMS Deviation /

mukaanotottujen kertoimien osuus

Kuva 2.9 Kuvan ja osakuvien muunnosten hajonta mukaan otettujen 
kertoimien funktiona. (2.29)

Kun osalohkon koko pienenee, myös vääristymä pienenee lievästi. Käy
tettäessä osakuvan kokoa 16x16 ja tiivistyssuhteen ollessa 20 rekonst
ruoitu kuva näyttää huomattavasti paremmalta kuin vastaava versio ko
ko kuvasta, vaikka molempien neliöllinen keskivirhe on suunnilleen 
sama. Täten osakuvamuunnokset sopivat hyvin minimoimaan visuaalista 
vääristymää.

4
2.5.4 Muunnoskoodauksen parametrit

Muun nos koodauksen suori tyskyky riippuu lähinnä seuraavista r. '¿met
reistä: muunnos, näytteenotto- ja kvantisointistrategia, osakuvan ko
ko ja osakuvan muoto.

Paras muunnos sekä neliöllisen keskivirheen että subjektiivisen laa
dun kannalta on Hotelling muunnos. Fourier muunnos on melkein yhtä 
hyvä kuin edellinen ja Macarrard muunnos puolastaan lähes Fourier m.un-
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noksen veroinen. Ero tarvittavassa bittimäärässä per kuiva-й 1 k ie on 
suuruusluokkaa 0,1 bittiä kuva-alkiota kohti, kun osakuvan dimana'o 
n = 6 ja 0,2 bittiä nuva-alkiota kohti, kun n = 16. Jos n =- 4, on 
kaikkien suorituskyky suunnilleen sama.

Yksinkertaisin kvantisointistrategia on normalisoida kertoimet keski
hajonnalla ja käyttää samaa kvantisoijaa (bittien lukumäärää) kulle
kin kertoimelle. Jos e kerrointa otetaan mukaan ja m bittiä käyte
tään kunkin kertoimen koodaukseen, tarvitaan kaikkiaan me/ri^ bittiä 
kuva-alkiota kohti. Hyvää reproduktiota varten on puolet kertoimis
ta otettava mukaan ja ainakin 7 bittiä kerrointa kohti on käytettävä. 
Täten tarvitaan 7 • 0,5/1 = 3,5 bittiä kuva-alkiota kohti. Jos nor
malisoitujen kertoimien eniten merkitsevät bitit otetaan mukaan, voi
daan saavuttaa yhden bitin säästö kuva-alkiota kohti samalla kuvan 
laatutasolla. Käyttämällä Huffman koodia (eri pituiset koodisanat) 
saavutetaan edelleen 0,2...0,3 bitin säästö kuva-alkiota kohti. Lop
putuloksena on n. 2,2 bittiä per kuva-alkio.

Neliöllisen keskivirheen' menetelmän suorituskyvyn pitäisi parantua n:n 
kasvaessa, koska samalla kasvaa mukaan tulevien korrelaatioiden luku
määrä. Kuitenkin useimmat kuvat sisältävät merkittäviä korrelaatioi
ta ainoastaan suunnilleen 20 vierekkäisen kuva-alkion välillä, ja tä
mä lukumäärä riippuu vahvasti kuvan yksityiskohtien määrästä. Siksi 
n voi olla 8 tai 16 tilastollisesti ajatellen. Subjektiivinen laatu 
on melko riippumaton n:stä, jos n > 4. Koska laskutoimitusten luku
määrä kuva-alkiota kohti on verrannollinen n:än, 4x4 on. järkevä valin
ta osakuvan koolle. Tilanne on toinen, jos voidaan suorittaa useita 
laskutoimituksia rinnan.

Kaksiulotteisten nxn kuva-alkiomatriisien muuntaminen antaa paremman 
tuloksen kuin yksiulotteisten 1xn matriisien, mutta ero on verrattain 

, ni: noin 0,2 bittiä kuva-alkiota kohti. Kun kaksiulotteisissa mat
riiseissa koko 4x4 on järkevä, niin yksiulotteisten matriisien koko 
1x16 on sopiva.

Muunnoskooderit voidaan tehdä kuvan paikalliseen rakenteeseen mukautu
vaksi käyttämällä joka osakuvalle tehokkainta toimintatapaa. Tieto 
toimintatavasta on koodattava osakuvan informaatioon. Yleisesti otta
en toimintatapojen lukumäärän lisääminen vähentää osakuva-alkioiden 
koodaamiseen tarvittavaa bittimäätää, mutta lisää luonnollisesti toi
mintatapojen koodaamiseen tarvittavaa bittimäärää.

Kuvamuunnoksia varten näytteenotto voidaan suorittaa muunnoksen jälkeen 
käyttäen shakkilauta-, satunnaista, vyöhykkeistä tai kynnysarvonayt- 
teenottoa (2.27). Näytteenotto voi olla kiinteä tai mukautuva.
Habibi'n (2.30) mukaan Karhunen-Loeve muunnos on suorituskyvyltään 
hiukan parempi kuin Fourier tai Hadamard muunnos. Kriteerinä oli ku
vaelementtiä kohti tarvittava bittimäärä, kun kuvan subjektiivinen 
laatu pysyi vakiona.

Anderson (2.31) tutki mukautuvaa näytteenottoa Fourier muunnoksesta. 
Siirrettäessä kuva osakuvien muunnoksina havaittiin, että rekonstruoi
tujen osakuvien rajoihin syntyy teräviä epäjatkuvuuskohtia, koske . 
Fourier muunnos käsittelee kuvaa jaksollisena. Epäkohtaa" lievennet
tiin lisäämällä osakuviin 16:sta rivistä ja sarakkeesta interpoloimal- 
la saatu ylimääräinen rivi ja sarake.

Kuvamuunnosta kvantisoitaessa on otettava huomioon, että muunnoksen 
kertoimet saattavat kerääntyä tiettyihin taajuuksiin (2.25). Tällöin
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saadaan hyvä subjektiivinen kuvan laatu, kun käytetään useitn 
sointitasoja ja -bittejä kertoimilla, jotka sijaitsevat silmä: 
kimmm havaitsemilla taajuusalueilla. Pieni amplitudi pitäisi 
soida käyttäen useita kvantisointitasoja, jotta havaittavia vä 
ääriviivoja ei syntyisi (2.27).

kVc;f; ti-/
hør-

ør 10

2.7 Yhteenveto

loisen luvun osalta esitetään seuraavassa tärkeimmät tekijät, jotka 
on huomioitava laadittaessa kuvankäsittelyohjelmisto. Näytteenotto
taajuuden tulee olla vähintään kaksi kertaa kohteen suurin taajuus, 
joka halutaan toistaa. Jos kvantisoitaessa käytetään 5...6 bitin 
tuskykyä, on mahdollista reprodusoida hyvälaatuinen kuva. Kvantisoin- 
ti voidaan suorittaa logaritmisesti lineaarisen intensiteettiasteikon 
suhteen.

kuvan tiedontiivistämismenetelmien likimääräinen suorituskyky on koot
tu seuraavaan: . . . . .
tiivistämismenetelmä bit/kuva- kompressio-

alkio suhde

PGM 8,0 1,0
logaritminen kvantisointi 7,0 1,1
ennakointi 5,0...2,2 1,6 ... 3,3
DPCM, HIDM
DPCM, mukautuva kaksi

3,0 2,5

ulotteinen
□PGM, mukautuva, kaksi toi

2,3 3,4

mintatapaa 1,5 5,3
psykofyysinen käsittely 2,0.. .0,4 4,0...20,0
muunnos, yksiulotteinen 2,3 3,4
muunnos, kaksiulotteinen 
muunnos, mukautuva kaksi

2,0 4,0

ulotteinen 1,0 6,0

Ylimäärän vähentämisessä ei kannata käyttää ennakointia eikä interpo
lointia, koska ei saavuteta suurta kompressiosuhdetta. Tähän pyrittä
essä algoritmit tulevat monimutkaisiksi ja hitaiksi. Kuvatiedon tii
vistämisessä on edullista käyttää tilastollista käsittelyä mukautuvan 
kahden toimintatavan erotuspulssikoodimoduloinnin (DPCM) muodossa, 
koska saavutetaan suuri kompressiosuhde ja psykofyysiset tekijät tule
vat myös jossain määrin huomioitua. Psykofyysisen käsittelyn avulla 
saavutetaan huomattava kompressiosuhde, mutta järjestelmä ja ohjelmis
to on komplisoitu. Lisäksi käsittelyn tuloksena saadaan kaksi siirret
tävää signaalia. Mikäli käytetään hyvin harvaa näytteenottoa uai muis
tikapasiteettia on runsaasti ja tietokonekäsittely on erittäin nopeaa, 
voidaan käyttää pulssikoodimodulointia (PGM).

Kuvamuunnoksia ei kannata käyttää toistaiseksi tiedon tiivistämisessä,- 
koska ne vaativat huomattavan määrän laskutoimituksia, mikä johtaa hi
taaseen käsittelyyn. Ainoastaan mukautuva kaksiulotteinen muunnos, on 
on suorituskykyisempi kuin paras DPCM, mutta muunnos on erittäin komp
lisoitu.

Kaksisävykuvan (viivakuvat) samoin kuin sävykuvan ääriviivojen koodauk
sessa on suositeltavaa käyttää jonopituuskoodausta. Kompressiosuhdet
ta voidaan parantaa, jos tunnetaan kuvan tilastolliset ominaisuudet 
tai käytetään mukautuvaa kooderia.
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3 PAINOPROSESSIN MUUTTUJAT

Tässä luvussa esitetään graafisten prosessien muuttujat, joilla on vai
kutusta kuvankäsitteyohjelmistoon. Muuttujat voidaan jakaa karkeasti 
kahteen ryhmään. Tärkeämpi ryhmä muuttujia vaikuttaa kuvaan sisäises
ti esim. sävyntoistoon ja kuvan muodostamistapaan. Toinen ryhmä muut
tujia tai työvaiheita vaikuttaa kuvaan ulkoisesti esim. kuvan sijoitus 
sivulle. Näitä muuttujia ei käsitellä kovin tarkasti, koska vastaavia 
muuttujia on jo tutkittu runsaasti erilaisten sivutaitto-ohjelmien 
suunnittelun ja valmistamisen yhteydessä.

3.1 Originaalit

Originaalit jaetaan tyypiltään kahteen pääryhmään: kaksisävykuvat eli 
viivakuvat ja sävykuvat. Viivakuvat ovat tavallisesti kaksisävykuvia 
ja näitä ovat käsinkirjoitettu, koneella kirjoitettu ja painettu teks
ti, viivapiirrokset, koneenpiirustukset ja kaavakuvat, logot jne.
Ideaaleilla rasteroiduilla koho- ja o-frsehpainokuvilla on myös vain
kaksi turrmuustasoa.

Viivakuvia ovat myös n-sävykuvat, mutta näissä kompaktin tumman sävyn 
ja paperin vaalean sävyn lisäksi on yksi tai useampi tasainen sävy, 
josta reprodusoituessa syntyy vastaava määrä tasaisia rasterisävykent- 

• tiä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kuva voidaan koodata ajo- 
tai jonopituuskoodauksella kuten kaksisävykuva tai jonopituuden lisäk
si koodataan tummuustaso aina tummuuden muuttuessa, jolloin saavutetaan 
edellistä suurempi kompressio.

Jatkuvasävyisinä eli sävykuvina voidaan käytännössä pitää valokuvaa, 
vaikka se muodostuukin rakeista, joilla voi olla kaksi tai useampia 
turrmuustasoja (3.2). Painettu syväpainokuva kuuluu lähinnä tähän ryh
mään, vaikka vaaleiden sävyjen ja suuri osa keskisävyjen pisteistä on 
havaittavissa erillisinä.

Kuvaoriginaalien muut ominaisuudet kuten läpinäkyvä - läpinäkymätön, 
taipuisa - jäykkä ovat sellaisia, että ne saattavat aiheuttaa yhden 
työvaiheen lisää reproduktioprosessiin kuvan muuntamiseksi prosessiin 
sopivaan muotoon.

Originaalin laadulla tarkoitetaan tässä nopeata ilman vertailua suori
tettua subjektiivista arviointia, jolla todetaan, onko originaali moit
teeton vai sisältääkö se joitakin vikoja. Sweerman'in (3.1) mukaan 
originaalin laatu voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: terävyys, sävyn- 
toisto ja epätasaisuus tai kohina. Reproduktion kannalta originaalien 
laatua heikentää epäterävyys, kameran ja kohteen välinen suhteellinen 
liike (tärähtäneisyys), rasterointi (kaksiulotteinen jaksollinen kohi
na), telefotosiirto (saattaa esiintyä yksiulotteista jaksollista kohi
naa kuten TV-kuvassa) ja satunnainen kohina. Tummuusjakautuma saat
taa olla hyvin vino ja tärkeitä yksityiskohtia voi peittyä taustaan 
pienen paikallisen kontrastin vuoksi, kuva voi olla yli- tai alivalo- 
tettu. Jos reproduktion laatutasoa halutaan parantaa, voidaan edellä 
mainitun kaltaisia vikoja eliminoida kuvasta käyttäen sopivia kuvankä- 
sittelyohj eImia.

Kuvaoriginaalin suurin ja pienin tummuus määrittävät kuvan turrmuusvalin 
ja suurimman kontrastin lausuttuna esim. modulaatiokontrastina. Kuvan 
keskimääräisen tunmuustason määrittää eri tummuustasojen esiintymisti
heys kuvassa. Maksimi- ja minimidensiteetti voidaan joko mitata etu
käteen tai kuvankäsittelyohjelma määrittää ne tietyn algoritmin mukaan.
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Tässä yhteydessä en muistettava, ettei mitata huippuvaloja eikä syviä 
varjoja, koska näin menetellen latistetaan kuvaa reprodusoitaessa kes- 
kisävyt., vaikka tällä alueella on tavallisesti kuvan tärkeimmät yksi
tyiskohdat. Vastaavasti laajennetaan turhaan tummien ja vaaleiden sä
vyjen aluetta, vaikka siellä yleensä ei ole kuvan havainnoitsijan kan
nalta paljon tärkeitä yksityiskohtia. Yleisesti hyväksytty tapa on 
mitata vaalein ja tummin alue, mistä vielä halutaan erottuvan yksityis
kohtia.

Originaalien pienin ja suurin tummuus vaihtelee suurissa rajoissa. 
Yksivärisen kiiltävän heijastusoriginaalin suurin tummuus voi olla 
1,0...2,0 D (densiteettiyksikköä), mutta on tavallisesti 1,7 D, puoli
matan kuvan 1,5 D ja matan 1,3 D (3.2). Värikuultokuvan suurin tum
muus on tavallisesti 3,0 D. Mitattaessa 50 yksivärisen heijastusori
ginaalin tummuudet sai Perilä (3.3) keskimääräiseksi pienimmäksi tum- 
muudeksi 0,11 D (vaihteluväli 0,05...0,28 D) ja suurimmaksi 1,71 D 
(vaihteluväli 0,98...2,22 0). Sävyälue oli keskimäärin 1,60 D ja sä-
vyalueen vaihteluväli 0,80...2,15 D. Vastaavasti mitattaessa 30 väri-
kuultokuvaa sai Perilä (3.4) pienimmän tummuuden keskiarvoksi 0,38 0 
(keskihajonta 0,24) ja suurimman tummuuden keskiarvoksi 2,65 □ (keski
hajonta 0,36) sekä sävyalueen keskiarvoksi 2,28 D (keskihajonta 0,42). 
Suositukset originaalien pienimmäksi ja suurimmaksi tummuudeksi sekä 
sävyalueeksi vaihtelevat myös huomattavasti käyttötarkoituksesta riip
puen. Valokuvattaessa projisoitavaksi tarkoitettuja värikuultokuvia 
suositellaan sävyalueeksi korkeintaan 2,4 D, heijastuskuvia varten
1,5 0 ja paino-originaaleja varten 1,2 D (3,5). Viimeksi mainittu sä- 
vyalue on liian pieni korkeatasoisille painotuotteille, koska niiden 
sävyalue on suurempi.

Kirjapaino-originaaleille on esitetty seuraavia suosituksia:

originaali ^min Dmax ДО v:l ite

musta-valko
heijastus- 0,10 ± 0,05 1,70 ±0,10 1,60 ± 0,15 (3.6)
musta-valko
piirros- - > 1,60 n. 1,60 (3.6)
värillinen
heijastus- 0,15 ± 0,05 1,80 ± 0,10 1,65 ± 0,15 (3,6)
värillinen
kuulto- 0,35 ± 0,05 2,50 ± 0,20 2,15 ± 0,25 (3.6)
musta-valko
heijastus- 0,10...0,15 < 1,40 (x)

< 2,00 (xx)
1.25.. .1.30
1.85.. .1.90

(3.7)
(3.7)

värillinen
kuulto- 0,4 2,4 2,0 (3.8)
värillinen
kuulto- . 2,25 n. 1,90 (3.9)

(x) kuvan tummilla alueilla on tärkeitä yksityiskohtia 
(xx) kuvan tummilla alueilla ei ole tärkeitä yksityiskohtia

Suositeltujen sävyalueiden laajuuden suuri vaihtelualue johtuu ilmei
sesti siitä, että on ajateltu erilaisia painoprosesseja ja painotuot
teita. Ideaali tilanne olisi, jos kutakin painotuotetta varten voitai
siin valokuvata sille sopivat originaalit.
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Heijastusoriginaalit saattavat sisältää fluorisoivia pigmenttejä tai 
originaaleja on retusoitu fluorisoivilla väreillä. Maurer'in (3.10) 
mukaan mahdolliset haitat voidaan eliminoida käyttämällä sopivaa UV- 
suodinta objektiivin edessä mustavalko-originaalien tapauksessa ja va
lolähteiden edessä värioriginaalien tapauksessa. Suotsalon (3.33) mu
kaan optisten kirkasteiden vaikutus on kuitenkin merkityksetön koho- 
painosanomalehden reproduktiossa.

Seuraavaksi tarkastellaan eri painomenetelmissä saavutettavaa minimi- 
ja maksimitummuutta sekä sävyaluetta, jotta saadaan selville, kuinka 
paljon originaalin sävyaluetta on muutettava reproduktiossa. Tiedot 
on kerätty koho-, laaka- ja syväpainomenetelmistä sekä erikseen pai- 
nojäljestä sanomalehti-, päällystämättömällä ja päällystetyllä pape
rilla.

Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että suurin saavutettava tummuus sano
malehtipaperilla on alle 1,2 □, päällystämättömällä 1,4 0 ja päällys- 

1,6 □ (3.11). Jos painojälki on kiiltävä, saavutetaan keski
määrin tummuus 1,8 D, jopa 2,4 D. Kaupallisten painotuotteiden suu
rimman tummuuden vaihteluväli on yleensä seuraava (3.12):

painomenetelmä paperi Dmax

kohopaino

laakapaino

syväpaino

päällystetty
päällystämätön
päällystetty
päällystämätön
päällystetty

1.15.. .1,53
1.10.. .1.30
1.50.. .1.80 
0,91...1,27
1,04...1,24

Tarkemman kuvan saamiseksi on eri tutkimustuloksista kerätty seuraavat 
tiedot minimi- ja maksimitummuudesta sekä ilmoitettu viitteessä mai
nittu tai laskettu sävyalueen vaihteluväli:

PAINOMENETELMÄ/
paperi

0 . min Dmax
ДО viite

KOHOPAINO
sanomalehti - 0,95...1,05 - (3.13)

0,15...0,20 0,60...0,80 0,40...0,65 (3.14)
0,05...0,20 0,75...0,95 0,55...0,90 (3.15)
0,08...0,20 0,76...0,87 0,56... 0,79 (3.16)

päällystämätön 0,10...0,20 1,00...1,20 0,80...1,10 (3,17)
päällystetty 0,10...0,20 1,50...1,70 1,30...1,bU (3.17)

LAAKAPAINO
1,70...2,05 (3.18)

puupitoinen - 0,95 0,82...0,87 (3.19)
- 0,80...1,00 - (3.20)

päällystämätön 0,03...0,21 0,70.. .1,15 0,62...0,95 (3.21)
0,01...0,13 0,78...1,30 0,65...1,21 (3.21)

päällystetty 0,03...0,11 0,92...1,33 0,85...1,27 (3.21)

SYVÄPAINO
1,50...1,80 (3.20)

sanomalehti 0,10...0,20 0,80...1,00 0,60...0,90 (3.22)
- 1,10 - (3.23)

päällystämätön 0,03...0,07 1,26...1,44 1,19...1,41 (3.24)
0,01...0,08 1,25...1,45 1,19...1,44 (3.24)
0,09...0,16 1,04...1,19 0,88...1,10 (3.24)

päällystetty 0,01...0,07 1,30...1,50 1,23...1,49 (3.24)
0,12...0,17 1,60...1,70 1,43...1,58 (3.24)
0,02...0,06 1,32,..1,43 1,26...1,41 (3.24)
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Originaalin sävyalueen muutos voidaan ilmaista laskemalla originaalin 
sävyalueen Д0о ja painojäljen sävyalueen ДПр erotus. Seuraavassa esi
tetään muutokset kolmelle originaalille (Д0о = 0,8, 1,6 ja 2,4), kun 
sanomalehti-, päällystämättömälle ja päällystetylle paperille on pai
nettu pieni ja suuri sävyalainen painojälki:

paperi °P

sanomalehti 0,5
0,9

päällystämätön 0,8
1,2

päällystetty 1,3,
1,6

AD0
0,8 1,6 2,4
Д0 - Д0^ o p
0,3 1,1 1,9

-0,1 0,7 1,5
0,0 0,8 1,6
-0,4 0,4 1,2
-0,5 0,3 1,1
-C,8 0,0 0,8

Sävyalueiden negatiivisuus tarkoittaa, että originaalin sävyaluetta 
laajennetaan. Tällöin ei ole kysymyksessä ns. faksimilesävyntoisto, 
ts. originaalin tummuuksia ei pyritä toistamaan originaalin mukaisesti. 
Sävyalueen muutosta havainnollistaa myös originaalin kontrastin KQ 
(K0 = I0 rnax/Io min » missä I on intensiteetti) kompression eli supis
tamisen tarkastelu. Seuraavassa esitetään originaalin kontrastin KQ 
ja painojäljen kontrastin K suhde:

Ко

paperi kp

sanomalehti 3,1
7,7

päällystämätön 6,3
16

päällystetty 20
40

6,3 40 250
К /К o p
2,0 13 80
0,8 5,2 32
1,0 2,3 40
0,4 2,5 16
0,3 2,0 12
0,2 1,0 6,2

Yhtä pienempi kompressiosuhteen arvo tarkoittaa ekspansiota eli kontras
tin laajentamista. Yhteenvetona tarkastelulle voidaan todeta, että kes- 
kikontrastista originaalia (KQ = 40 tai Д0о = 1,6) joudutaan käytännöl
lisesti katsoen aina supistamaan sävyalaltaan. Pienikontrastista ori
ginaalia (Kq = 6,3 tai ДШу = 0,8) joudutaan lähes aina laajentamaan sä
vyalaltaan (lukuunottamatta pienikontrastista sanomalehtipainojälkeä), 
jos halutaan painotuotteen kuvien sävyalue vakioksi.

3.2 Sävyntoisto
Sävyntoisto voidaan määrittää minimi- ja maksimirasteriprosentilla tai 
syväpainossa jollain rasterikupin tilavuuteen verrannollisella suureel
la, jotka vastaavat originaalin suurinta ja pienintä toistettavaa tum
muutta, sekä näiden pisteiden kautta kulkevan käyrän muodolla, iavalli- 
nen reproduktio on yksinkertaisesti sanottuna harmaa-asteikon muokkaa
mista, joko venyttämistä tai kutistamista tai sen säilyttämistä ennal
laan. Näin reproduktio jää puolinaiseksi, koska ei huomioida toista 
tärkeää tekijää, nim. ГТТР:п edellyttämää paikallista tai viivataajuutta. 
Siirryttäessä numeeriseen kuvankäsittelyyn on taajuus huomioitava jo
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ssn vuoksi, että informaatiota voidaan vähentää jättämällä se suurtaa
juinen osa pois, joka ei kuitenkaan toistuisi painojäljessä.

Reproduktion eri puolia voidaan luonnehtia lähinnä kahdella käsitteellä. 
Globaalinen eli koko kuvaan samanlaisena kohdistuva reproduktio on täy
sin mekaaninen, kuva käsitellään kuin harmaa-asteikko, jolla ei ole mi
tään informaatiosisältöä. Eri tyyppisten kuvien välisiä eroja ei siis 
pyritä yksilöllisesti huomioimaan eikä paikallista korjailua suoriteta. 
Sanomalehtireproduktio on usein lähes puhtaasti globaalinen.

Lokaalisen eli paikallisen reproduktion avulla pyritään globaalisen re
produktion lisäksi huomioimaan kuvan pääkohde ja toteuttamaan reproduk
tio sen suhteen parhaiten. Lisäksi pyritään huomioimaan eri aiheiden 
väliset erot eri tyyppisten sävyntoistokäyrien avulla, ts. reprodusoi
maan kuvat yksilöllisesti sekä korjailemaan kuvaa paikallisesti.

Kuvan toistettavissa olevassa suurtaajuusosassa korostetaan paikallisia 
kontrasteja, ts. käytetään esim. epäterävää maskausta. Näin voidaan pa
rantaa MTF, jota optinen systeemi heikentää vaimentaen huomattavasti 
suurtaaj uusosaa.

Lokaalisen reproduktion toteuttaminen digitaalisesti edellyttää ensiksi 
globaalisen reproduktion tuntemista huomioon ottaen eri painomenetelmät 
ja -olosuhteet sekä toiseksi lokaalisen reproduktion tuntemista huomioon 
ottaen eri tyyppiset originaalit ja erilaisten yksityiskohtien toistumi
sen painojäljessä.

Selvitettäessä, millaisen pitäisi objektiivisen sävyntoistokäyrän olla 
valokuvauksessa, jotta subjektiivinen sävyntoisto olisi tyydyttävä, on 
Nelson (3.2) päätynyt kuvan 3.1 mukaiseen tulokseen.

densiteetti

kohteen luminanssin logaritmi

Kuva 3.1 Tyydyttävän subjektiivisen sävyntoiston tuottavia objektii
visia sävyntoistokäyriä. R on heijastuskuva normaalisti va
laistussa huoneessa, T on läpäisykuva kirkkaasti läpivalais
tuna normaalisti valaistussa huoneessa, H on valkokankaalle 
heijastettu läpäisykuva pimennetyssä huoneessa. (3.2)

Heijastuskuvan sävyntoistokäyrä on hyväksi arvioitujen kuvien keskimää
räinen sävyntoisto, kun arvioitiin 170 erilaisesta kuvasta valmistettu
ja useita tuhansia mustavalkoisia heijastuskuvia 1076 lx valaistusvoi- 
makkuudessa. Jos kohteen kontrasti oli suuri, parhaana pidetyn sävyn
toiston käyrä sijaitsi keskimääräisen käyrän vasemmalla puolella ja
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vastaavasti kohteen kontrastin ollessa pieni käyrän oikealla puolella. 
Keskisävyjen gradientti oli 1,1...1,2 kaikissa tapauksissa. Vastaavasti 
saatiin mustavalkoisen läpäisykuvan sävyntoistokäyrä, kun huoneen va
laistus voimakkuus oli 2152 lx sekä mustavalkoisen projisoidun läpäisy- 
kuvan sävyntoistokäyrä, kun valkokankaan luminanssi oli 55 cd/m^ ilman 
kuvaa.

Parhaana pidetty sävyntoisto vaihtelee myös kohteen mukaan. Parhaana 
pidetyn studiokuvan muotokuvan sävyntoisto on hieman jyrkempi vaaleissa 
sävyissä kuin auringon valaiseman maiseman kuvan sävyntoisto, kuten ku
vassa 3.2 (3.2) on esitetty. Tämä johtunee siitä, että ihon sävyt ovat 
vaaleiden ja keskisävyjen alueella. Tilanne lienee kuitenkin toinen, 
jos kysymyksessä on tummaihoisen muotokuva.

densiteetti

kohteen luminanssin logaritmi

Kuva 3.2 Optimaalisen subjektiivisen sävyntoiston tuottavia objektii
visia sävyntoistokäyriä. Ehjä viiva on studiomuotokuva ja 
katkoviiva on ulkonäkymä auringon valaistuksessa. (3.2)

Yule (3.25) esittää myös erilaiset sävyntoistokäyrät asetelmalle, muo
tokuvalle ja kuvalle retkeilijöistä luonnossa kuvassa 3.3. Asetelman 
parhaana pidetty turmia toisto johtuu siitä, että asetelmassa oli val
koinen maljakko.

20;—:oensiteetti

kohteen luminanssin logaritmi

Kuva 3.3 Kolmen kohteen parhaat sävyntoistokäyrät kiiltävällä valoku- 
vapaperilla. Vasemmalta asetelma, muotokuva ja retkeilijöi
tä luonnossa. (3.25)
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Jos nyt oletetaan, että voidaan selvittää objektiivinen sävyntoisto 
kohde - originaalikuva siten, että se vastaa keskimääräistä subjektii
vista sävyntoistoa, on seuraava ongelma, millaisen pitäisi olla objek
tiivisen sävyntoiston originaalikuva - painojälki, jotta tyydyttävä 
subjektiivinen keskimääräinen sävyntoisto säilyisi. Faksimilereproduk- 
tio originaali - painojälki voidaan saavuttaa, jos painojäljen minimi- 
ja maksimitummuus on sama kuin originaalin tai painojäljen minimitum
muus on pienempi ja maksimiturrmuus suurempi kuin originaalin, ts.
D . < ü . ja D > D p min - o min J p max - o max

Tavallisesti originaalin sävyalue on suurempi kuin painojäljen. Tällöin 
sävyalueen kompressiota ei voida suorittaa lineaarisesti densiteettiar- 
vojen suhteen, koska yhtä suuret densiteettierot näyttävät ‘'saleissa ja 
keskisävyissä suuremmilta kuin tummissa sävyissä (3.26). Yleisin käsi
tys on, että tyydyttävä tulos saavutetaan, jos reproduktio on lineaari
nen Munsell-arvojen suhteen (3.25). Ero densiteetin suhteen lineaari-S6ÍI jd flunselHsteikon suhteen lineaarisen reproduktion vanna tulee
sitä suuremmaksi, mitä suurempi sävyalueen kompressio on suoritettava. 
Yule havaitsi, että arvioitaessa painojälkeä ilman originaalia, pidet
tiin parempana keskisävyjen suhteen vaaleampaa reproduktiota kuin ver
tailtaessa painojälkeä ja originaalia. Ilmeisesti tällöin sävyntoisto 
kohde - originaali ei ollut sopiva.

Sävyntoiston kriteeri voidaan löytää myös subjektiivisen havainnon mit
tauksiin perustuen. Kompleksisten kenttien vaaleuden havaitsemiseen 
perustuen on Bartleson (3.27) löytänyt yhteyden havaitun suhteellisen 
vaaleuden ja suhteellisen luminanssin logaritmin välille, mikä on esi
tetty kuvassa 3.4.

Kuva 3.4 Suhteellinen havaittu vaaleus suhteellisen luminanssin
logaritmin funktiona. Vasemmalla keskimääräisesti valais
tu kuva tummalla taustalla ja oikealla heijastuskuva va
laistulla taustalla. (3.27)

Bartleson (3.27) osoitti, että kaikille prosesseille ja kaikkia katse- 
luolosuhteita varten optimi reproduktio saavutetaan, kun reprodusoidaan 
havaittu vaaleus suhteessa suurimpaan havaittuun vaaleuteen lineaari
sesti (kuva 3.5), ts. reproduktion suhteellinen havaittu vaaleus vastaa 
kohteen suhteellista havaittua vaaleutta.
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originaalin suhteellinen havaittu vaaleus

Kuva 3.5 Reproduktion suhteellinen havaittu vaaleus originaalin suh
teellisen havaitun vaaleuden funktiona, kun laatuarvostelu 
on yli 90 pistettä sadasta. Katkoviiva on faksimilerepro- 
duktio suhteellisen havaitun vaaleuden suhteen. (3.28)

Davidson (3.29) käyttää suhteellisen havaitun vaaleuden sijasta suhteel
lista havaittua turrmuutta (kuva 3.6), joka voidaan esittää likimääräi
sesti

T = 100 (1 -e"mx) 3.1

missä T on suhteellinen havaittu tummuus 
mx on densiteetti 

m on käyrän kulmakerroin origossa

Kysymyksessä on kuvan 3.4 käyrän adekvaatti osa käännettynä ylösalaisin. 
Abskissalla on suhteellisen luminanssin sijasta densiteetti ja oridinaa- 
talla on suhteellisen havaitun vaaleuden sijasta tummuus. Sovellutus 
graafisen tekniikan reproduktioon (kuva 3.7) muistuttaa suuresti Munsell- 
asteikon suhteen lineaarista reproduktiota esitettynä densiteettikoordi
naatistossa (kuva 3.8). Tunrmuuskoordinaatiston käyttö soveltuu parem
min normaalikäyttöoloihin kuin Munsell-koordinaatisto, koska tummuus 
kasvaa samaan suuntaan kuin yleisesti käytetty densiteetti.
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Do

Kuva 3.7 Optimi sävyreproduktiokäyrän konstruointi.
gh = hi = ik, ce = 0,75 ae, df = 0,95 bf. (3.29)

densiteetti

Kuva 3.6 Visuaalisen sävynkompressiokayrän konstruointi.
gh = hi = ik, ce = 0,75 ae, df = 0,95 bf. (3.29)



60
densiteetti

originaali

painojälki

originaalin densiteetti originaalin Munsell arvo

Kuva 3.8 Hypoteettisia sävyntoistokäyriä. Käyrät A ja A': faksimile- 
reproduktio, käyrät В ja B’: densiteetin suhteen suoravii
vainen reproduktio, suurin densiteetti rajoitettu, käyrät C 
ja C : Mur.sell-arvojen suhteen suoraviivainen reproduktio. 
Pisteet esittävät visuaalisesti havaittuja tasavälisiä tum- 
muusportaita. (3.25)

Myös Jorgensen (3.30) havaitsi tutkimuksissaan, että Bartleson-Breneman 
(BB) vaalcusasteikossa lineaarinen reproduktio tuottaa parhaimman sub
jektiivisen reproduktion (kuva 3.9). Kolme eri reproduktiota ovat sa
man tapaiset vaaleilla ja keskisävyillä, mutta BB reproduktio tuottaa 
pienimmät vaaleusarvot (suurimmat densiteettiarvot) tummilla sävyillä.

B&B V D

originaalin vaaleus

densiteetti (D)

Munsell arvo (V)
B&B suhteellinen vaaleus (I)

Kuva 3.9 Erään painojäljen kolmen reproduktiokäyrän vertailu. D(-o-), 
V(-x-) ja BäB(-e-) ovat vastaavasti densiteetti-, Munsell 
ja Bartleson-Breneman vaaleusasteikon suhteen lineaarinen 
reprodukio. Densiteettiasteikot ovat lineaariset. (3.39)

Jos originaalin sävyaluetta halutaan laajentaa, saadaan tyydyttävä re
produktio, kun sävyntoisto on lineaarinen Munsell tai havaitun suhteel
lisen tummuuden (tai vaaleuden) koordinaatistossa.
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Eräs digitaalisen kuvankäsittelyn piirissä syntynyt heuristinen sävyn- 
toiston muo k ka ami smenetelmä perustuu turrmuuksien esiintymisteaj uuden 
histogrammin tasoitukseen (3.30). Kuvan kvantisoiduista tummuuksista 
laaditaan aluksi histogrammi. Tämän jälkeen kuva kvantisoidaan uudes
taan siten, että rekonstruoidun kuvan tummuushistograrrmi on tasoitettu, 
ts. harmaatasojen kokonaisalat tulevat suunnilleen yhtäsuuriksi. Mene
telmä perustuu olettamukseen, että hyvin tummat tai vaaleat kuvat on 
vaikea havaita. Kuitenkin joidenkin kuvien tunrmuusjakautuma on vino, 
esim. pienet tummat yksityiskohdat lumimaisemassa tai juhlapukuisista 
herroista salamavalolla otettu valokuva. Turrmuusjakautumaa ei saa ta
soittaa liikaa, koska silloin kuvan keskimääräinen tummuus muuttuu liian 
paljon.

Edellä esitetyt sävyntoistoteoriat tai -hypoteesit perustuvat lähinnä 
globaaliseen eli kuvan kokonaisreproduktioon. Lokaalisen reproduktion 
ajattelutapaa eli kuvan osien paikallisen sävyntoiston huomioimista ko- 
konaissävyntoiston lisäksi ori kehittänyt pisimmälle Ovchinnikov (3.31). 
Hänen hypoteesinsa on, että hyvä subjektiivinen laatu saavutetaan, kun 
kuvan tärkein eli informatiivinen osa toistetaan siten, että vaaleuden 
(intensiteetin) tilastollinen jakautuma on lähellä normaalijakautumae. 
Optimi sävyntoistokäyrä määritetään muuntamalla originaalin informatii
visen osan mitattu vaaleusjakautuma reproduktion vaaleuden normaalija
kautumaksi .

Pienehköihin alueisiin kohdistuva lokaalinen reproduktio voi muuttaa 
paikallista sävyntoistoa huomattavasti. Pyrkimyksenä on tällöin säilyt
tää kokonaissävyntoisto vakiona eli paikallisen alueen tummuuden keski
arvo samana. Tällaisia menetelmiä ovat graafisessa tekniikassa tunne
tut epäterävä maskaus, reunojen ja ääriviivojen terävöittäminen, pai
kallisten taajuuksien manipulointi, paikallisen kontrastin korostaminen 
ja kuvan paikallinen pehmentäminen. Paikallista sävyntoistoa muutetaan 
tällöin valokuvaus- tai elektronisin menetelmin tai käsin korjailemalla.

Paikallisen kontrastin korostamisesta tarkastellaan esimerkkeinä ali
ja ylivalotettujen kuvien reproduktiota siten, että reprodusoidut kuvat 
ovat mahdollisimman samanlaiset, ja tietyn tunrmuusalueen korostamista. 
Edellisessä tapauksessa muutetaan globaalista sävyntoistoa, jälkimmäi
sessä vain lokaalista.

Ensimmäisessä tapauksessa reprodusoitiin läpäisykuvat, jotka olivat 
kaksi (N1) ja yksi (N2) aukkoa ylivalotettu, normaalivalotettu (N3), 
puoli (N4) ja yksi (N5) aukkoa alivalotettu (3.32). Samanlaiseen lop
putulokseen päästiin kuvan 3.10 mukaisilla sävyntoistokäyrillä.

I
I

painojäljen suhteellinen tummuus l0°:

originaalin suhteellinen tummuus

Kuva 3,10 Yli-, normaali ja alivalotettujen originaalien savyntoisto- 
käyrät, jotka tuottavat samanlaisen painojäljen. Selitys 
tekstissä. (3.32)
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Toisessa tapauksessa (3.11) esitetään hypoteettisia paikallisia sävyn- 
toistokäyriä, kun halutaan korostaa vaaleita tai tummia sävyjä (kuva 
3.11). Mikäli kuvassa ei ole paljon keskisävyjä tai ne eivät ole tär
keitä, voidaan korostaa sekä vaaleita että tummia sävyjä globaalisesti 
siirtymällä A käyrän alkupäästä sopivalta kohdalta lähes vaakasuoraan 
C käyrälle.

Kuva 3.11 Sävyntoistokäyriä. A korostaa vaaleita sävyjä, C korostaa 
tummia sävyjä. Jos A ja C ovat lokaalisia sävyntoistokäy
riä, ei kuvan keskimääräinen tummuus muutu. (3.11)

Yhteenvetona sävyntoistosta voidaan todeta, että reproduktioon vaikut
taa kuvan mielenkiinnon pääkohde ja havainnoitsijan visuaalinen evidens
si vastaavista näkymistä (3.21). Jos pääkohde on vaalea, pidetään tum
maa sävyntoistoa sopivana. Jos kuvassa on useita mielenkiinnon pääkoh
teita, tulisi ne reprodusoida yksilöllisesti. Pääkohde olisi reprodu
soitava siten, että sävyntoistokäyrän kulmakerroin on n. 1,0 suhteelli
sen havaitun vaaleuden koordinaatistossa.

3.3 Painotuotteen sävyntoisto

Yleisesti ottaen reproduktion tai kuvan toiston päämäärä on mahdollisim
man täydellinen kuvan toisto, kun huomioidaan painoprosessin rajoituk
set. Käytännössä yksiväripainatuksessa tämä merkitsee sitä, että sä~ 
vyntoiston pitää olla mahdollisimman adekvaatti tunnettujen kriteerien 
mukaan ja sävyaiueen tulee olla mahdollisimman suuri. Paikallisten sävy- 
erojen pitäisi olla niin suuria, etteivät erot häviä kuvan sisäiseen 
prosessivaihteluun. On pyrittävä pienentämään pienintä pistekokoa, lie
ventämään keskisävyjen sillanmuocostusta ja tumman pään tukkeutumista. 
Originaalit tulisi valita sen mukaan, kuinka pieniä yksityiskohtia pai- 
noprosessi pystyy toistamaan.

3.3.1 Sävyjen muodostuminen

Painojäljen sävyt syntyvät ideaalisti siten, että valo läpäisee tasai
sesti absorboivan värikerroksen ja heijastuu diffuusisti värin ja pape
rin rajakerroksesta. Valon tulisi kulkea kaksi kertaa värikerroksen 
läpi, jolloin valoa absorboituu molemmilla kerroilla väriin. Sävynmuo- 
dostukseen vaikuttavat paperin, painovärin ja rasterirakenteen ominai
suudet (3.34).
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Käytännön paperi ei ole valoa täysin diffuusisti heijastava pinta, vaan 
osa valosta absorboituu paperiin ja osa heijastuu paperin sisäosista. 
Mustan värin valonläpäisy on hyvin heikko, joten vain pieni osa valosta 
kohtaa paperin pinnan. Paperin vaaleus rajoittaa painojäljen suurinta 
vaaleutta, ja vaaleus voidaan lausua Kubelka Munk'in yhtälön mukaan

R = 1 + k/s - (k2/k2 + 2k/s)1/2 3.2

missä R on vaaleus
k on valon absorptiokerroin 
s on hajaheijastuskerroin

Paperi ei ole täysin opaakki eli läpinäkymätön, joten paperin toisella
puolella oleva painojälki aiheuttaa epätasaisen taustan. Paperin kiil
to tummentaa paperia, mutta kiillon vaikutusta painojälkeen ei täysin 
tunneta. Paperin sileys vaikuttaa värinsiirtoon, sävyalueeseen ja ras-
teritiheyden valintaan. Painovärin absorptio paperiin pienentää haja-
heijastuskerrointa ja täten paperin vaaleutta.

Yksiväripainatuksissa käytetyt tummat (mustat) värit absorboivat valoa 
verrattain tasaisesti. Läpikuultavan värin painojäljen tummuusteorian 
on Hoffmann'in (3.117) teorian pohjalta esittänyt Fainberg (3.118). 
Huokeat värit ovat usein opaakkeja ja hejaheijastavia. Näiden värien 
painojäljen tummuusteorian on esittänyt Tollenaar (3.73). Painoväri "ja 
paperi rajoittavat painojäljen suurinta tummuutta.

Peitteisen pinnan värikerroksen paksuus määrää densiteetin melko tarkoin 
yhtälön (3.35) mukaan

D - D (1 - e~my) 
oo 3.3

missä D on painojäljen densiteetti
on tietyn väri-paperi yhdistelmän kyllästysdensiteetti

m on paperin sileydestä riippuva vakio
y on värikerroksen paksuus

Syväpainon peitteisen pinnan heijastuskertoimelle on esitetty yhtälö 
(3.36)

3.4

missä b on painojäljen heijastuskerroin
on tietyn väri-paperi yhdistelmän kyllästysheijastuskerroin

o on värin väkevyys
e on vakiokerroin
y on värikerroksen paksuus

Edellisestä yhtälöstä laskettu densiteetti vastaa melko hyvin yhtälön

D = D (1 - e'py) 
oo

3.5

densiteettiä, kun p on värin väkevyyden funktio

p = fc 3.6

missä f on vakio

tai

p = (s/b )In(b/b ) r cd pco 3.7



64

missä bp on paperin heijastuskerroin 

b ¡-Q on kyllästys heijasi us kerroin

s on väkevyyteen verrannollinen hajaheijastuskerroin

Jos painovärin pinta on hajaheijastava eli matta, ei ylitetä densiteet- 
tiä n. 1,4, koska pinnasta heijastuu n. 4 % valoa ja tästä osa saapuu 
silmään tarkastelusuunnasta riippumatta. Kun valo kohtaa värin ja ilman 
rajapinnan väristä päin, osa valosta heijastuu takaisin, jolloin absorp
tio kasvaa valon kulkiessa värikerroksen läpi yli kaksi kertaa. Jos vä
rin pigmenttien ja väliaineen valontaitekertoimet eivät ole yhtä suuret, 
heijastuu osa valosta takaisin ennen paperin pintaa. Mustan värin opaak- 
kien pigmenttien vuoksi heijastuvasta valosta suuri osuus heijastuu takai
sin ennen paperin pintaa eli väri ei ole täysin läpikuultava. Tällöin 
suurin mahdollinen turrmuus pienenee vastaten painojäljen pinnan hajahei- 
jastuksen vaikutusta.

Harmaat sävyt saadaan koho- ja offsetmenetelmissä aikaan painamalla eri
kokoisia värikerrokseltaan tasapaksuiksi tarkoitettuja rasteripisteitä, 
joiden peittoprosentti on verrannollinen tummuuteen. Tavallisessa syvä- 
painossa (syövytyssyvyys vaihtelee) ovat vaaleiden sävyjen pisteet eril
lisiä, mutta jo keskisävyillä pinta on tavallisesti peitteinen. Rasteri- 
pinnan densiteetti saadaan laskettua yhtälöstä (3.37)

D = -log {1 - a(1 - 10"Ds)} 3.6

missä a on peitteisen pinnan osuus
Ds on peitteisen pinnan densiteetti

Paperin ja värin edellä mainituista ominaisuuksista sekä rasteripisteen 
leviämisestä painettaessa johtuen ei edellinen yhtälö vastaa hyvin käytän
töä. Parerrmin käytännön mittauksia vastaava tulos saadaan yhtälöllä

D = -log {1 - a (1 - 10~Ds/n)} 3.9

missä n on paperista ja rasteritiheydestä riippuva vakio

Yule’n mukaan n vaihtelee seuraavasti (3.37):

rasteritiheys päällystetty päällystämätön
1/cm paperi paperi

n n
25 1,3 2,0
60 1,8 -

120 3,0 -

Parametrin n arvo 1 vastaa teoreettista rasterikuvaa täysin diffuusilla 
painoalustalla ja arvo oo teoreettista kiiltäväpintaista sävykuvaa.

Kuvassa 3.12 on densiteetti ja Munsell-arvo esitetty peittoprosentin 
funktiona, kun n on 1 ja m. Käytännön turrmuuskäyrät ovat näiden käy
rien välissä.

Kuvassa 3.13 on esitetty tavallisen syväpainon densiteetti syövytyssyvyy- 
den' funktiona.
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Kuva 3.12 a] Turrmuus peitteisen pinnan osuuden funktiona densiteetti- 
yksiköissä, b) Munsell-arvona. 1 on täysin diffuusi paino- 
alusta (n = 1) ja 2 on täysin kiiltävä painoalusta (n = со). 
(3.42)

densiteetti

syövytyssyvyys (ym)

Kuva 3.13 Tavallisen syväpainojäljen turrmuus syövytyssyvyyden funktiona.
Käyrät esittävät 240 näytteen turrmuuden vaihtelurajoja. (3.43)
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Sävyntoistoon painettaessa vaikuttavat pääasiassa paperin sileyden, ko
koonpuristuvuuden , huokoisuuden ja absorptiokyvyn {(3.41)(3.72)(3.73)} 
sekä värin viskositeetin, lyhyyden ja pigmenttipitoisuuden {(3.41)(3.61) 
(3.68)(3.69)(3.70)(3.71)} lisäksi offsetlaakapainon tapauksessa väriin 
emulgoitunut vesi (3.40), kaikissa painomenetelmissä painonippi, värin 
ja paperin käyttäytyminen nipissä, sekä värinsiirto (3.38). Nipin vaki
oitavat muuttujat ovat puristusjakautuma ja tangentiaalisten voimien ja
kautuma, jotka riippuvat lähinnä peitteiden materiaaleista ja niiden omi
naisuuksista kuten kovuus ja sileys {(3.47)(3.48)(3.66)(3.67)}, lämpöti
lasta, paksuudesta (3.44), nipin geometriasta {(3.45)(3.46)(3.49)(3.64) 
(3.65)} ja sylinterin pyörimisnopeudesta {(3.62)(3.63)}. Syväpainossa 
on vielä raakeligeometrialla primäärinen merkitys (3.105). Päämuuttujat 
ovat raakelin ja nipin välinen etäisyys, raakelin kulma, puristus ja te
roitus .

3.3.2 Värinsiirto

Värinsiirtoa kuvaavat mallit sisältävät tavallisesti kolme parametria: 
tunkeutumistekijä b kuvaa paperin huokosiin ja pinnan epätasaisuuksiin 
siirtynyttä värimäärää, halkeamiskerroin f esittää pintojen välissä ole
vasta vapaasta värikerroksesta painoalustan pinnalle siirtyvää värin 
osuutta ja sileystekijä k ilmaisee painoalustan pinnan värin kanssa kos
ketukseen joutuvan osuuden. Värinsiirtoluku kuvaa esim. siirtyneen väri- 
määrän ja laatalla ennen siirtoa olleen värimäärän suhdetta. Värinsiir
toluku pyritään saamaan suureksi, jotta painopinnalla oleva värikerros 
voitaisiin pitää ohuena (3.38).

Värinsiirron tärkeimmät muuttujat ovat värikerroksen paksuus {(3.52)(3.53), 
(3.54)(3.55)} sekä paperin ja värin kontaktiala (3.58). Walker'in (3.55) 
värinsiirtomallia on modifioitu eri tavoin {(3.56)(3.57)(3.58)(3.59)(3.60)} 
ja sovellettu offsetpainoon {(3.40)(3.56)} ja syväpainoon {(3.61)(3.56)}, 
joten mallit tuntuvat verrattain yleispäteviltä. Tässä esitetään vain 
Karttusen (3.58) ja Oittisen (3.60) mallit.

Karttunen (3.58) erottaa toisistaan painovärin peittämän (A) ja puristuk
sen ansiosta tasomaiseksi deformoituneen osan (Aç) paperin pinnasta. Vä
rikerros koskettaa paksuutensa vuoksi myös sellaisia paperin pinnan osia, 
joita puristus ei ole tasoittanut. Karttunen olettaa, että värikalvo 
halkeaa vakion f mukaisesti alueella, jolla värikerros koskettaa paperia 
ja että väriä ei juuri tunkeudu paperiin alueella A0, vaan pääasiassa 
alueella A - A0. Näin saadaan yhtälö:

y = (A - AQ)bB + f{Ax - (A - Ao)bB} 3.10

missa x on painopinnan vanmaara
y on paperille siirtynyt värimäärä
A = 1 - (1-A0)e~kx

В = 1 - e~x/b

Oittinen (3.60) on edelleen johtanut mallin rasteripinnan värinsiirrolle, 
joka on yleisessä muodossa

y„ = F(x)A(x ) {bB(x ) ( 1 - f) + fx J Jr г г г 3.11

missä xr on rasteripinnan värimäärä

yr on paperille siirtynyt värimäärä

F(x) on efektiivinen rasteripisteen pinta-ala värinsiirrossa
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ACXjJ = A tai muu peitto-funktio 

B(xr) = В

Ongelmana on peittofunktion lisäksi määrittää efektiivisen rasteripis
teen pinta-alan riippuvuus rasteripisteen väripinnan todellisesta pinta- 
alasta ennen painamista.

3.3.3 Painojäljen tummuusvaihtelut

Painojäljen tunrmuusvaihtelut johtuvat painamista edeltävien työvaiheiden 
vaihteluista ja painoprosessin vaihtelusta. Painamista edeltävät työvai
heet voidaan jakaa kopio-originaalin ja painopinnan valmistukseen. Ko
pio-originaalin valmistuksen tärkeimmät muuttujat ovat originaalin tum- 
muusvälin ja -tason vakioidun mittauksen ja suurennussuhteen avulla las
kettava pää-, kuvalisä- ja rasterilisävalotus sekä rasteri, hajavalo, va
lolähteen ominaisuudet, valaistusgeometria, filmin ominaisuudet ja kehitysolosuhteet, jotka kaikki tulisi vakioida. Tavallisen syväpainon kopio- 
originaali ei ole rasteroitu, vaan sävykuva.

Kohopainopinnan valmistusprosessin vakioitavat tekijät ovat pääpiirteis
sään seuraavat (3.119) : levyn kalvotus tai esiherkistetty levy, valotus, 
kehitys, kovetus, syövytysolosuhteet ja mahdollinen korjailu. Kohopaino
pinnan ominaisuuksista tärkeimpiä ovat painoreliefin muoto ja geometria, 
levymateriaalin kiderakenne, kovuus, sileys, paksuus ja kulutuskestävyys.

Laakapainopinnan valmistuksen pääasialliset vakioitavat tekijät ovat 
(3.96) kalvotus tai esiherkistetty levy, valotus ja kehitys. Laakaoaino- 
pinnan tärkeimmät tekijät ovat levyn materiaalien ominaisuudet, levyn pai-' 
namattomien osien kastuvuus, levyn sileys, paksuus ja kulutuskestävyys,

Syväpainosylinterin valmistuksen vakioitavat tekijät (3.97) ovat pigment- 
tipaperin ominaisuudet, sen herkistys, kuivaus, valotus, ylivienti, kehi
tys, kuivaus, jälkikäsittely, varastointiolosuhteet työvaiheiden välillä, 
sylinterin syövytysolosuhteet ja kuparin kiderakenne. Syväpainopinnan 
tärkeimmät ominaisuudet ovat rasterikupin muoto ja geometria {(3.10)(3.104) 
(3.106)}, pinnan sileys ja kulutuskestävyys.

Painojäljen turrmuusvaihtelut painamisvaiheessa voidaan Bosse1 n (3.110) mu
kaan jakaa kolmeen luokkaan. Kullakin painoprosessilla on sille ominainen 
satunnaisvaihtelu, jota ei voida eliminoida. Tässä tummuuden keskiarvo 
säilyy muuttumattomana. Trendimäisessä muutoksessa satunnaisvaihtelun li
säksi tummuuden keskiarvo muuttuu hitaasti esim. lämpötilan muutoksen joh
dosta. Jyrkkä keskiarvon muutos tapahtuu, kun suoritetaan nopea porras
mainen säätötoimenpide. Nämä yleiset vaihtelut esiintyvät erityisissä 
muodoissaan eri painomenetelmissä. Perilän (3.111) mukaan tasokehilökoho- 
painokoneessa sävyvaihtelut aiheutuivat pääasiassa painelevyn paksuuden, 
värinannon, värin lämpötilan ja painonopeuden vaihteluista. Vaihteluita 
pienennettiin värinantoa ja painopuristusta pienentämällä. Sanomalehtiko- 
hopainorotaatiossa tärkeimmät tekijät olivat värinannon säätö ja vaaleiden 
sävyjen rasteripisteiden kuluminen. Värinannon ja painopuristuksen suuren
taminen sekä harvan rasterin käyttö paransivat painamisen stabiiliutta.

Seuraavassa esitetään eri painomenetelmien sävyvaihteluita. Vaihtelun 
hierarkia on satunnainen perusvaihtelu, kuvan sisäinen vaihtelu, kuvien 
välinen vaihtelu painoarkilla, painoksen sisäinen vaihtelu ja painosten 
välinen vaihtelu. Taulussa 3.1 on esitetty yksivärisen tasokehilökoho- 
painon sävyvaihteluita.
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Taulu 3.1 Yksivärisen tasokehilökohopainon sävyvaihteluita (3.111).
D on keskimääräinen tummuus, Rq on perusvaihtelu ja on 
painoksen tummuuden vaihtelu.

harmaa--asteikon sävyprosentti kuvan sävyprosentti

9 19 50 76 100 5 39 81

0,20 0,275 0,645 0,975 1,735 0,13 0,55 1,25

0,013 0,010 0,021 0,039 0,057 0,010 0,020 0,036

0,046 0,048 0,080 0,136 0,177 0,022 0,090 0,223

Taulussa 3.2 on esitetty sanomalehtikohopainon sävyvaihteluita rasteri- 
tiheyksin 26 ja 18 1/cm mitattuna paperin huopapuolelta. Viirapuolella 
vaihtelu oli hieman pienempi kuin huopapuolella.

Taulu 3.2 Sanomalehtikohopainon sävyvaihteluita, huopapuoli (3.111).
S3 on painoksen tummuuden keskihajonta.

rasteritiheys sävyprosentti
1/cm 10 30 50 70 90 100

26 D 0,13 0,27 0,46 0,62 0,78 0,80

S3 0,018 0,022 0,037 0,043 0,054 0,062

18 D 0,11 0,25 0,43 0,58 0,75 0,78

s4 0,014 0,018 0,028 0,032 0,050 0,064

Taulussa 3.3 on esitetty sävyvaihtelu tummuuden vaihteluvälinä, 

Taulu 3.3 Sanomalehtikohopainon sävyvaihtelu tummuusvälinä. (3.33)

sävyprosentti
% 10 43 60 74 96 100

□ 0,150 0,350 0,421 0,549 0,706 0,672

±до 0,022 0,028 0,046 0,040 0,030 0,070

Taulussa 3.4 on esitetty esimerkki syväpainon keltaisen värin sävyvaihte- 
luista päällystetyllä ja päällystämättömällä paperilla.

Taulu 3.4 Syväpainon keltaisen värin sävyn vaihteluita, 
a) päällystetty paperi (3.111)

rasterikupin tilavuus

10 -Wf1 7,0 10,4 15,0 20,8 29,0 33,0 38,4

D 0,244 0,399 0,535 0,664 0,782 0,824 0,880

S3 - 0,037 0,041 0,032 0,024 0,023 0,023 0,022

b) iaäällystämätö n paperi

10~5rrm3 3,0 5,6 10,6 17,6 25,0 40,0 47,2 62,6

D 0,105 0,237 0,406 0,581 0,679 0,814 0,859 0,923

S3 0,025 0,037 0,036 0,031 0,029 0,038 0,043 0,047



pa
in

oj
äl

je
n p

ai
ne

tu
n 

pi
nt

a-
al

an
 os

uu
s (%

)

69

Taulussa 3.5 on esitetty originaalin tummuuden funktiona syövytyssyvyyden 
ja painojäljen tummuuden vaihteluväli mustalle värille sekä kaikkien nel
jän värin kuuden ajon keskihajontojen keskiarvo.

Taulu 3.5 Syväpainon mustan värin syövytyssyvyys, painojäljen mustan 
värin tummuus ja neljän värin kuuden ajon keskihajontojen
keskiarvo originaalin tummuuden funktiona. (3. 112)

D0 syvyys dd D keski-
pm päällystetty

P
päällystämätön hajonta

1,75 18,0...25,1 1,37...1,66 1,12...1,34 0,020
1,57 17,4...22,3 1,24...1,50 1,08...1,23 0,022
1,39 13,8...18,8 1,01...1,25 0,99...1,07 0,018
1,20 10,3...14,7 0,73...0,93 0,85... 0,88 0,014
0,96 6,5... 9,3 0,45... 0,62 0,42...0,63 0,014
0,76 3,8... 6,2 0,21...0,32 0,39...0,44 0,017
0,54 1,8... 4,3 0,05...0,18 0,20...0,30 0,013
0,32 0 ... 1,5 0 .. •0,04 0,03...0,12 -

3.3.4 Eri sävyalueiden turrmuusmuutokset painettaessa

Rainamisvaiheessa tapahtuu kussakin painomenetelmässä sävynmuutoksia eri 
sävyalueilia. Näitä ilmiöitä tarkastellaan seuraavassa suppeasti.

Kohopainon rasteripisteen muodostumiselle on ominaista, että väriä siirtyy 
painoelementin reunan yli, jolloin varsinkin pienten rasteripisteiden kes
kusta tulee vaaleammaksi kuin reunat. Samalla rasteripiste leviää.

Kohopainon rasteripisteprosentin muutokselle on Carlsson (3.72) saanut ku
van 3.14 a ja Laseur (3.88) kuvan 3.14 b mukaisen tuloksen. Pisteet näyt
tävät leviävän eniten keski- ja tummilla sävyillä.
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Kuva 3.14 a) Sanomalehtipainatuksen sävyntoiston huononeminen pisteiden 
leviämisen vuoksi (3.72), b) Painetun pisteen pinta-ala paino- 
levyllä olevan pisteen pinta-alan funktiona. (3.88)

Kohopainon vaaleiden sävyjen pisteellä on minimikoko pisteen kulumisen ja
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lujuuden heikkenemisen vuoksi. Laseur (3.87) pitää sopivana minimipiste- 
prosenttia 6...7 %. PeriIän (3.92) mukaan vaaleiden sävyjen 5...10 % 
pisteet leviävät painettaessa n. kaksinkertaisiksi 10...20 % pisteiksi. 
Huhtasen mukaan (3.86) painopinnan kuluminen aiheuttaa n. 0,02 D tummuu
den kasvun sävyalueella alle 20 %.

Schläpfer'in (3.93) mukaan pisteen leviäminen ei riipu rasteripisteen 
halkaisijasta. Tämän vuoksi rasteripisteen pinta-alan kasvu on suurin 
keskisävyillä ja maksimi on n. 50 % kohdalla piirin pituuden maksimin 
johdosta. Kuitenkin densiteetin kasvu on suurin n. 75 % kohdalla aiheu
tuen turrmuusmuutoksen epälineaarisuudesta sävyprosentin funktiona. Vas
taavasti tiheän rasterin pisteet leviävät enemmän kuin harvan rasterin 
vastaavien sävyjen pisteet.

Carlsson (3.85) on laskenut 50 % rasteripisteen leviämisen seuraavasti:

rasteritiheys leviäminen pisteprosentti leviäminen
1/cm mm % %

25 0,010 57 14
25 0,015 61 22
48 0,010 63 25
48 0,015 70 40

Vastaavan tuloksen on Sutinen (3.96) saanut 50 % pisteen leviämiselle 
eli 30...50 %. Haveraaen’in (3.91) mukaan nyloprintilla painettaessa 
46 % piste levisi 77 % pisteeksi. Kankaan (3.47) mukaan 50 % sävyn koh
dalla kohopainosanomalehden sävyntoistosi;a oli n. 0,05 □ suuruinen hyp
päys verrattuna sileään sävyntoistoon.

Tummalla sävyalueella tapahtuu suurin turrmuusmuutos alueella 60...70 % 
(3.96). Lisäksi tummalla sävyalueella tapahtuu helposti tukkeutumista. 
Arnamo'n (3.83) mukaan tukkeutuminen painokertojen funktiona saavuttaa 
pian maksiminsa ja pysyy sitten vakiona. Tukkeutumista lisää värikerrok- 
sen paksuuden suurentaminen, värin viskositeetin alentaminen, syövytyssy- 
vyyden pienentäminen, rasteritiheyden suurentaminen, väritelojen puristuk
sen ja painopuristuksen lisääminen sekä paperin ja kuivatuspulverin irral
liset partikkelit (3.94). Sanomalehtipainatuksessa on havaittu voitavan 
painaa tukkeutumatta korkeintaan n. 85 % sävy {(3.84)(3.91)}.

Offsetpainon pisteenmuodostuminen on lähes samanlainen kuin kohopainossa. 
Kuitenkin ns. reunaefekti puuttuu ja rasteripiste on lähes tasaisen väri- 
kerroksen peittämä. Pisteen reunat ovat usein epäterävät.

Yule'n (3.41) mukaan offsetrasteripisteiden leviäminen ja valon tunkeutu
minen paperiin aiheuttaa kuvan 3.15 mukaiset muutokset sävyntoistoon.
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Kuva 3.15 Offsetin teoreettinen (------ ■) ja kokeellinen sävyntoisto (-o-).
a) Pisteen leviäminen huomioitu (-■-), b) lisäksi huomioitu 
valon tunkeutuminen paperiin (-e-). (3.41)
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Sigg’in (3.95) mukaan offsetpisteen leviäminen aiheuttaa kuvan 3.16 mu
kaiset densiteettilisäykset eri sävyille.

pisteen leviämisen 50

aiheuttama

densiteetin kasvu

rasteripisteprosentti

Kuva 3.16 Offsetpisteiden leviäminen. — teoreettinen ympyräpiste
(3.95) ------ teoreettinen neliöpiste

ЛДД kokeellinen ympyräpiste
coo kokeellinen neliöpiste

Molemmista kuvista havaitaan, että offsetpisteen leviäminen vaaleilla sä 
vyillä on hyvin vähäistä. Vaaleimmilla sävyillä ei painopinnan lujuus 
vaikuta pienimpään pistekokoon kuten kohcpainossa. Niinpä Jorgensen'in 
(3.82) mukaan voidaan offsetissa painaa halkaisijaltaan 8...12 ym pistei 
tä. Haveraaen'in (3.91) mukaan offsetin vaaleirrmissa sävyissä ei esiin
ny käytännöllisesti katsoen lainkaan puuttuvia pisteitä.

Sigg'in (3.95) mukaan offsetpisteiden leviäminen alkaa keskisävyillä ol
la jo huomattava. Haveraaen'in mukaan 45 % piste levisi 72 4 pisteeksi. 
Keskisävyillä saattaa kannasten muodostumisen vuoksi tapahtua hyppäys 
sävyntoistckäyrässä samoin kuin kohopainossa.

Tummien sävyjen 65...85 % alue näyttää olevan herkin pisteiden leviämi
selle. Sigg'in (3.95) tutkimuksessa ympyräpisteiden neliöpisteitä suu
rempi leviäminen tummilla sävyillä johtuu siitä, että kummatkin pisteet 
kasvavat koko ajan, jolloin ympyräpisteistä muodostuu tummilla sävyillä 
tyynyn muotoinen painamaton alue, jonka piiri on pitempi kuin pinta-alal 
taan saman kokoisen neliön. Yule’n (3.41) mukaan valon tunkeutuminen pa 
periin aiheuttaa koko sävyalueella tummuuden kasvua, joka on suurin tum
milla sävyillä. Tällä alueella tapahtuu myös huomattavaa pisteiden le
viämistä.

Haveraaen’in (3.91) mukaan tukkeutuminen alkaa sanomalehtioffsetissa 85 
kohdalta. Leininger’in (3.94) mukaan offsetlevyn pinta saattaa hapettua 
aiheuttaen tukkeutumista. Toinen pääsyy on liian suuri rasteritiheys.

Syväpainon rasteripisteen muodostuminen poikkeaa huomattavasti koho- ja 
offsetpainosta. Pritchard1in (3.50) mukaan syväpainopiste voi muodostua 
kolmella tavalla. Väri voi siirtyä hydrostaattisen paineen vaikutukses
ta rasterikupin sisään puristuneeseen paperiin. Paperin ollessa kontak
tissa värin kanssa vain kupin reunoilla väri siirtyy kapillaari-imun an
siosta paperiin, jolloin mahdollisesti kuppiin jäävän ilmakuplan vuoksi 
syntyy renkaan muotoinen rasteripiste (3.51). Rengaskuvio voi muuntua 
v muotoiseksi, jos väri ei ehdi asettua kuppiin raakeloinnin jälkeen.
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Negatiivinen painojälki syntyy, jos väri siirtyy paperille kuppien väli
siltä kannaksilta.

Syväpainon vaaleimpia sävyjä rajoittaa lähinnä kaksi tekijää. Jos raake- 
lin ja nipin etäisyys on suuri, saattaa väri ehtiä kuivua mataliin raste- 
rikuppeihin liuottimen herkän haihtuvuuden vuoksi (3.98). Sylinterin ku
luminen saattaa aiheuttaa matalien kuppien kannasten häviämisen. Tässä 
suhteessa puoli- tai autotyyppinen syväpaino on parempi kuin tavallinen 
(3.107), koska vaaleiden sävyjen syövytyssyvyys on suuri. Yleensä pide
tään n. 2 pm syvää kuppia matalimpana, josta väri siirtyy lähes moitteet
tomasti painoalustalle.

Syväpainojäljen vaaleilla sävyillä esiintyy usein puuttuvia pisteitä pa
perin epätasaisuuden vuoksi. Tässä suhteessa puoli- tai autotyyppinen 
syväpaino on tavallista syväpainoa huonompi, koska edellisten vaaleiden 
sävyjen kuppien poikkipinta on pienempi kuin jälkimmäisten (3.50).
Takashi'n (3.108) mukaan autotyyppisen syväpainon vaaleiden sävyjen turn- 
muusvaihtelut ovat suuremmat kuin tavallisen syväpainon. Puuttuvien pis
teiden määrää on pyritty pienentämään suurentamalla painoalustan ja värin 
välillä vallitsevaa jännite-eroa {(3.99)(3.100)}. Deane'n (3.101) mukaan 
elektrostaattisesti tehostettu värinsiirto vaikuttaa sävyntoistoon niin 
vähän, ettei sen vuoksi tarvitse muuttaa reproduktioprosessia.

Keskisävyillä alkaa syväpainojäljessä tapahtua leviämistä jopa täysin peit- 
teiseksi pinnaksi. Tavallisessa syväpainossa tästä ei ole haittaa, kuten 
koho- tai offsetpainossa, koska tavoitteena on saada aikaan sävyt eri pak
suin värikerroksin.

Tummien sävyjen suurinta syvyyttä rajoittaa värin valuminen paperin piri
nällä käytettäessä suuria värimääriä. Yawn*in (3.109) mukaan rasterit:! - 
heyden pienentäminen lisää tummien sävyjen densiteettiä, koska kuppien 
tilavuus tulee suuremmaksi verrattuna tiheämpään rasteriin. Syväpainossa 
tukkeutumista vastaa liian suuren värikonsentraation käyttö, jolloin 
kontrasti tummilla sävyillä latistuu (3.102).

Koho- ja offsetpainossa esiintyy rasteripisteen leviämisen lisäksi vielä 
pisteen venymistä. Kuvapituus muuttuu väärän pohjustuksen vuoksi Miller'in 
(3.44) mukaan seuraavan yhtälön osoittamalla tavalla:

L2 = L1 R2/R1 3,12 

missä l_2 on kuvan pituus

Ц on kuvan pituus painopinnalla 

F?2 on puristussylinterin säde 

R^j on painosylinterin säde

Offsetpainossa kuvapituuden muutos voidaan kompensoida toisessa nipissä 
paitsi kumi kumia vasten koneissa. Syväpainossa ei kuvapituuden muutosta 
tapahdu, koska puristussylinteri on joutotela.

Poulter'in mukaan painopinnan käyristäminen venyttää painopintaa kaavan 
mukaan :

ДL = L t/2R 3.13

missä Д!_ on painopinnan venymä
L on painopinnan pituus tasona 
t on levyn paksuus 
R on pyöristyssäde



73

Jos levyn paksuus on 1 mm ja pyöristyssäde 150 mm, saadaan venymäksi 
0,33 %.

Rasteripiste saattaa venyä myös nipin reunoilla pintanopeuseron vuoksi 
{(3.44)(3.45)(3.46)(3.47)(3.48)(3.49)}. Pisteen venyminen esiintyy yh
dessä pisteen leviämisen kanssa. Paino-oloista riippuu, kumpi muutos on 
hallitsevana.

3.3.5 Rasteritiheyden ja normaalivärinpidon valinta

Rasterointi vaimentaa huomattavasti kuvan suuria taajuuksia. Vaimennus 
voidaan määrittää mittaamalla painojäljen ИГР. Suurin taajuus, jonka 
tietty rasteri pystyy toistamaan, on korkeintaan puolet rasteritihey- 
destä. Yasuda'n (3.89) määrittämänä offsetpainojäljen MTF antaa viit
teen rasterin vaimennuksesta. Rasteritiheydellä 25 Vom vaimennus on 
50 % arviolta taajuudella 0,6 1/mm, ja vastaava taajuus tiheydellä 40 1/cm 
on 1,0 1/iTm. Korostettava taajuusalue on siis arviolta 0,3...1,2 1/nrm 
(25 1/cm) ja 0,5...2,0 1/rrm (40 1/cm).

Käytettävää rasteritiheyttä ei voida valita originaalin suurimman tois
tettavan taajuuden mukaan, vaan rasteritiheyden valintaan vaikuttaa' pa
perin laatu, lähinnä sileys, tarvittavan värikerroksen paksuus ja värin 
reologiset ominaisuudet sekä painomenetelmä. Yleisen nyrkkisäännön mu
kaan käytetään seuraavia rasteritiheyksiä:

paperi rasteritiheys 1/cm

sanomalehti
kiilloitettu
päällystetty
taidepaino

25.. .35
35.. .40
40.. .50
50.. .60

Noemer'in (3.74) mukaan rasteritiheyden valinta riippuu painojäljen suu
rimmasta tummuudesta:

rasteritiheys 1/cm max J
1,2 24
1,4 48
1,6 , 80

Gasselden (3.75) on yrittänyt johtaa nopeaa menetelmää rasteritiheyden 
määrittämiseksi eri mittausmenetelmin kriteerinä subjektiivinen testi 
tässä kuitenkaan onnistumatta. Tutkimustulokset voidaan esittää tiivis
tetysti :

paperi 0max suurin
rasteritiheys 1/cm

päällystetty 1,33...1,57 32...54
päällystämätön 1,15...1,28 25...32
sanomalehti 0,99...1,03 25...32

Tollenaar (3.76) on johtanut 
sa yhtälön

log D/От
log(1-av)

rasteritiheyden määrittämiselle kohopainos-

3.14

missä R on rasteritiheys
m on sileystekijä
c on vakio

0 on peitteisen pinnan tummuus 
Dm on paksun värikerroksen tummuus 
ay on kriittinen rasteripisteen koko
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Vakiolle c on kokeellisesti määritetty keskimääräinen arvo 0,00187. 
Kriittinen pistekoko on pienin pistekoko, jolla piste vielä täydelli
sesti tukkeutuu. Kriittinen pistekoko määritetään visuaalisesti.
Eräälle hiokkeettomalle ja päällystämättömälle paperille on kriittisel
le pistekoolle määritetty ylä- ja alaraja rasteritiheyden funktiona seu
raavasti (3.76):

rasteritiheys av av
1/cm yläraja alaraja

20 1,00 0,92
30 0,92 0,85
40 0,81 0,74
48 0,77 0,72
60 0,79 0,71
90 0,59 0,41

Rasteritiheys vaikuttaa huomattavasti sävyntoistoon ja sen vaihteluun, 
kuten kuvasta 3.17 havaitaan.

K. 62

painavan pinnan osuus

a) b) c)

Kuva 3.17 a) sanomalehtipaperin sävyntoisto kolmella rasteritiheydellä 
12, 20 ja 48 1/cm, b) rasteritiheyden 21 1/cm ja c) 62 1/cm 
sävyntoisto päällystetyllä paperilla eri värinannolla. (3.77)

Sanomalehtipaperia painettaessa saadaan rasteritiheyksillä 12 ja 20 1/cm 
hyvä sävyntoisto, mutta tiheydellä 48 1/cm eivät rasteripisteet kunnol-
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la erotu toisistaan. Painettaessa päällystetylle paperille karkealla 
rasterilla 21 1/cm ei värimäärän lisääminen aiheuta herkästi tukkeutu
mista. Sen sijaan tiheydellä 62 1/cm alkaa tukkeutumista helposti esiin
tyä värimäärää lisättäessä. Yule (3.41) esittää kuvan 3.18 mukaisen ras- 
teritiheyden ja värimäärän vaikutuksen offsetpainatuksen sävyntoistoon. 
Suurella värimäärällä turrmuusmuutos on voimakkain sävyalueella 50... 85 %.

painojäljen Munsell arvo painojäljen densiteetti

painavan pinnan osuus (%)

Kuva 3.18 Sävyntoiston vaihtelu rasteritiheyden ja värimäärän mukaan.
Alemmat käyrät : pieni värinänio, ylemmän käyrät : suuri vä- 
rinanto. 100 1/cm, -------  50 1/cm, ------  25 1/cm. (3.41)

Rasteritiheyden suurantaminen pienentää sävyalaa toisaalta tukkeutumisen 
vuoksi, toisaalta siksi, että pienet pisteet leviävät suhteellisesti 
enemmän kuin suuret. Rebner (3.78) on saanut seuraavat arvot sävyalu- 
eelle:

до rasteritiheys 1/c

1,15 30
1,05 44
0,90 60

Vastaava sävyalueen pieneneminen näkyy myös kuvassa 3.19, jonka Calatro 
on esittänyt (3.42).
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painojäljen densiteetti

painavan pinnan osuus

Kuva 3.1S Sävyntoisto rasteritiheyden ja värimäärän funktiona.
a) rasteritiheys 28 1/cm, b) 48 1/cm, o) 60 1/cm. (3.42)

Koska värikerroksen paksuus vaikuttaa huomattavasti tukkeutumiseen, 
ei rasteritiheyttä voi valita muuten kuin värimäärän funktiona, kun pa
peri, väri ja paino-olosuhteet on annettu. Niinpä rasteritiheys, pie
nin ja suurin rasteripisteprosentti tulisi määrittää samalla kun selvi
tetään normaali värinpitotaso. Schirmer1in (3.79) mukaan oikea tai 
normaali värinpito vallitsee, kun saavutetaan suhteellisen kontrastin 
K maksimi:

K = 3.15

missä K on suhteellinen kontrasti
Dv on peitteisen pinnan tummuus

Dr on 75 % sävyn tummuus

Kohopainossa Dr kasvaa kiihtyen värinantoa lisättäessä ja offsetpainossa 
Dr käyrässä värinannon funktiona on käännekohta Kmgx vastaavassa kohdas
sa.

Schirmer (3.80) on laatinut koho- ja offsetpainoa varten käyrästön, jon
ka avulla voidaan määrittää normaali värinpito, kun suhteellinen kont
rasti määritetään eri värimäärille muuttamalla värinantoa liian alhai
sesta liian suureksi koepainatuksen aikana. Säynevirta (3.81) on sovel
tanut normaali värinpitomenetelmää paperin ja värin vertaileviin 'koepai- 
natuksiin sekä kehittänyt laskentamenetelmän normaali värinpitotason 
määrittämiseksi.
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Schirmer (З.ЗБ) on soveltanut normaali värinpidon määrittämisen syvä- 
painoon. Koska syväpainossa ei voi muuttaa värimäärää, kysymykseen tu
lee normaali värikonsentraation määritys. Suhteellinen kontrasti määri
tetään kahden eri syövytyssyvyyden, esim. n. 20 ja 40 pm avulla värin 
väkevyyden funktiona. Optimi väkevyys on K^^ kohdalla.

Kun normaali värinpito on selvitetty eri rasteritiheyksillä, valitaan 
ко. painamisolosuhteisiin sopiva rasteritiheys siten, että minimoidaan 
puuttuvien pisteiden lukumäärä ja tukkeutuminen. Kun tunnetaan paina
tuksen vaihtelut, voidaan pienin ja suurin rasteripisteprosentti valita 
hajonnan mukaisesti. Syväpainossa rasteritiheys ja pienin syövytyssy- 
vyys valitaan vaaleiden sävyjen puuttuvien pisteiden minimoimiseksi. 
Suurin syövytyssyvyys valitaan siten, ettei väri tietyissä paino-olosuh
teissa valu suurehkoilta suurimmalla syövytyssyvyydellä painetuilta alu
eilta.

3.4 Rasterointi

Wesner'in (3.113) mukaan graafisessa tekniikassa on kuvaa rasteroitaes- 
sa tutkittu samoja ongelmia jo yli 100 vuoden ajan. Näitä ovat sopivan 
rasteritiheyden ja -kulman löytäminen, 50 % sävyn sillanmuodostus, ja 
kuvan tummuuden ja sävyntoiston hallinta eri valotuksilla (pää-, kuvalisä-, 
ja rasterilisävalotus).

Rasterikulman valinta on myös yksiväritöissä tärkeä. Tavallisesti 45° 
kulman„valintaa perustellaan sillä, että ihmisen näköjärjestelmä on täs
sä suunnassa erotuskyvyttömin. Toinen perustelu on se, että ihminen 
vertaa kuvan informaatiotaoyleensä vaaka- ja pystysuoriin elementteihin, 
jolloin Moiré kuvioilla 45 kulmassa on vähiten merkitystä. Kolmantena 
perusteluna on yleinen ihmissilmän astigmaattisuus. Tällöin useimmat ha
vaitsevat herkimmin vaakasuorat viivat.

Rasterointi saattaa aiheuttaa haitallisia Moiré kuvioita, jos kuvassa 
esiintyy melko säännöllisiä jaksottaisia kuvioita. Moiré kuviota voi
daan pienentää muuttamalla rasterikulmaa tai -tiheyttä. Tätä menettelyä 
voidaan soveltaa paikallisesti, jos kuvassa on paljon eri kulmissa ole
via jaksollisia kuvioita. Tällöin kuvan eri alueet reprodusoidaan eri 
rasterikulmin ja mahdollisesti myös eri -tiheyksin. Nopeiden tummuus- 
muutosten alueella pitäisi käyttää tiheää rasteria.

Rasteroitaessa painokuva syntyy shakkiruudukon tapainen Moiré kuvio.
TV tai viivarasterkuvasta syntyy Moiré viivamuodostelmia. Moiré kuvio 
saadaan minimoitua valitsemalla 30° rasterikulma tai eliminoitua käyttä
mällä satunnaisrasteria. Muita keinoja ovat kuvan reprodusointi hieman 
epätarkasti, originaalipöydän lievä vibraatio valotuksen aikana tai spa
tiaalisten suotimien käyttö.

3.4.1 Rasterointi koho- ja offsetpainossa

Tavallisella rasterilla reprodusoidussa kuvassa 50 % sävyillä pisteen 
neljä kulmaa yhtyvät samanaikaisesti. Valokuvaus-, kehitys- ja paina- 
misvaiheissa Maurer'in (3.114) mukaan kulmien yhtymäkohdat leviävät, 
jolloin sävyala saattaa kasvaa yhden prosenttiyksikön verran ja tummuus 
0,01 yksikköä rasteritiheydellä 54 1/cm. Näin pienellä muutoksella ei 
ole merkitystä yksivärireproduktiossa. Tiheillä rastereilla ja sileällä 
paperilla hyppäys tulee selvemmin näkyviin kuin harvoilla rastereilla 
ja karheilla papereilla. Sillanmuodostuksen aiheuttamaa hyppäystä voi
daan pienentää käyttämällä erityyppisiä ketjurastereita, jolloin ensin 
rasteripisteen kaksi kulmaa yhtyy ja myöhemmin loput kaksi. Maurer ver-
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talli kolmea eri ketjurasterin kulmaa 85, 80 ja 75° tavalliseen neliö- 
rasteriin. Näistä 75° suunnikasrasteri tuotti sileirrmän muutoksen sä
vystä toiseen.

Tämän luvun alkuosasta käy ilmi, että suurin osa muuttujista, jotka vai
kuttavat yksityiskohtien toistoon ja sävyntoistoon painamisvaiheessa, 
ovat sellaisia, ettei niihin voi kuvanvalmistusvaiheessa vaikuttaa. Päin
vastoin paino-olosuhteet määräävät lähes kokonaan kuvanvalmistuksen muut
tujat, kuten mahdollisen rasteritiheyden, minimi- ja maksimipistekoon 
sekä sävyntoistokäyrän painopinta - painojälki muodon. Viimeksi mainit
tuhan määrää sävyntoiston kohde - painopinta tai originaali - painopinta. 
Kuitenkin rasteripisteen muoto on tekijä, jolla voidaan lieventää pis
teen leviämistä ja venymistä. Aikaisemmin pisteen muotokin riippui käy
tettävissä olevista rastereista, mutta nykyisillä skannereilla voidaan ■ 
pisteen muoto valita sävyn mukaan.

Rasteripisteen optimaalisen muodon sävyn funktiona selvittämiseksi ja
valitsemiseksi suoritetaan saman tapainen tarkastelu, minkä von Gall 
(3.115) on tehnyt. Pisteen leviämistä ja venymistä tarkastellaan seu- 
raavassa erikseen, vaikka ne tapahtuvat käytännössä samanaikaisesti. 
Pisteen leviämistä ei voida kokonaan välttää, mutta venyminen voidaan 
poistaa lähes täydellisesti säätämällä painotelat oikein. On mahdollis
ta, että nipin reunoilla tapahtuu hieman pisteen venymistä pintanopeus- 
erojen vuoksi, eikä sitä voi säädöillä eliminoida.

Oletetaan, että neliön muotoisen kuva-alkion pinta-ala on 1 yksikkö. 
Tarkastellaan tällä elementillä ympyrän, neliön ja viivarasterin suora
kaiteen muotoisia rasteripisteitä, jotka peittävät elementistä 5, 50 ja , 
95 %. Oletetaan, että kukin rasteripiste leviää lineaarisesti yhtä pal
jon 0,01 yksikköä (taulu 3.6) eli 1 % kuva-alkion sivun pituudesta. 
Tällöin 5 % ympyräpiste leviää suhteellisesti vähiten eli 16 %, neliö- 
piste 18,6 % ja suorakaidepiste viivarasterin osana eniten eli 40 4. 
Aikaisemmin on todettu, että sanomalehtikohopainossa 5...10 % piste le
viää n. 100 %. 50 4 suorakaidepiste leviää suhteellisesti vähiten eli
4 %, koska leviäminen tapahtuu vain toisessa dimensiossa. Ympyräpiste 
leviää 5,1 % ja neliöpiste 5,7 %, koska sillanmuodostusta ei tapahdu. 
Edellä on todettu sanomalehtikohopainossa 50 % pisteen leviävän n. 60 % 
eli 80 % pisteeksi. 95 % pisteistä leviää suhteellisesti vähiten ympy
räpiste eli 0,8 %, neliöpiste 0,9 % ja eniten suorakaidepiste eli 2,1 %.

Jos tarkastellaan rasteripisteen 0,01 yksikön lineaarista venymistä, on 
ympyräpiste epäedullisirrmassa asemassa suurimman profiilinsa vuoksi 
edellyttäen, että neliöpisteen sivut ovat paino- ja poikkisuunnan suun
taiset ja viivarasterin peräkkäiset suorakaidepisteet ovat pitkä sivu 
painosuunnassa. Viimeksi mainitut eivät tällöin veny käytännöllisesti 
katsoen lainkaan. Ympyrärasteri venyy 5 % sävyllä 5,0 %, 50 % sävyllä 
1,6 % ja 95 % sävyllä 0,26 % sekä neliörasteri vastaavasti 4,4, 1,4 ja 
0,23 %. Jos neliöpiste on toinen halkaisija poikkisuunnassa, venyminen 
on vastaavasti 6,4, 2,0 ja 0,34 %, ja jos viivarasteri on 45° kulmassa 
poikk.isuuntaan nähden, on venyminen 20,0, 2,0 ja 1,05 %.
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Taulu 3.6 Rasterityyppien leviäminen, venyminen.ja 95 % sävyn paina
mattoman osan pienin dimensio. Alaindeksi 1 tarkoittaa 
levinnyttä suuretta. Painamissuunta on tämän arkin pitkän 
sivun suuntainen.

Sävyprosentti 5 %

ympyrärasteri ©

2
A = nr = 0,050

г = 0,126

r1 = 0,136

A1 = 0,0582

abs. leviäminen 0,008

suht. lev. % 16,0

abs. venyminen 0,0025

suht. ven. % 5,0

95 % sävyn painamattoman osan 
pienin dimensio

0

50 % 95 % 95 %

m
0,5000 0,950 = 1 - тгг2

0,399 0,126

0,409 0,116

0,525 0,958 = 1 - 0,0424

0,025 

5,1

0,0060

1,6

neliörasteri

,008

,80

,0025

,26

,252

n

C
N
III

<
0,050

k = 0,224

k1 = 0,244

A1 = 0,059

abs. leviäminen 0,009

suht. lev. 4 18,6

abs. venyminen 0,0022

suht. ven. % 4.4

0,500 0,950 0,950 = 1

0,707 0,975 0,224

0,727 0,995 0,204

0,529 0,989 0,959 = 1

0,029 0,039 0,009

5,7 4,1 0,9

0,0071 0,0097 0,0022

1,4 1,02 0,23

neliörasteri

abs. venyminen
\z0,0032

suht. ven. % 6,4

95 % sävyn painamattoman osan 
pienin dimensio

0,0100 0,0138 0,0032

2,0 1,45 0,34

0,025 0,224

0,041



00

Sävyprosentti 50 95

viivarasteri Va

IlС
Л11

<

0,050 0,500 0,950

II С
Л II 0,070 0,520 0,970

abs. leviäminen 0,02 0,02 0,02

suht. lev. % 40,0 4,0 2,1

abs. venyminen 0 0 0

suht. ven. % 0 0 0

viivarasteri

abs. venyminen 

suht. ven. %

95 % sävyn painamattoman osan
pienin dimensio 0,05

Jos tarkastellaan tumman pään tukkeutumista, on viivarasterin 
depiste epäedullisirrmassa asemassa, koska piste aina leviää, 
toman osan leveys on vain 0,05 yksikköä, kun sen minimileveys 
teellä on 0,224 ja ympyräpisteellä 0,252 yksikköä.

suorakai- 
Painamat- 
neliöpis-

Kuten havaitaan, ei"rasteripisteen muodon valitseminen ole ristiriida
ton, vaan optimaalinen muoto on rasteriprosentin funktio. On ilmeistä, 
että valinta on suoritettava prosessin suurimman haitan mukaisesti ja 
mahdollisesti yhdisteltävä eri muotoisia rasteripisteitä sävyprosentin 
mukaan. Kuitenkaan rasteripistettä ei kannata jakaa alaosiin kuten on 
esitetty (3.116), koska absoluuttisesti kooltaan pienemmät pisteet ovat 
alttiimpia häiriöille kuin suuret. Tämä johtuu suuren piirin aiheutta
masta suuresta leviämisestä ja pisteiden välisten painamattomien osien 
dimensioiden pienenemisestä. Seuraavassa tarkastellaan kohopainosano- 
malehden kriittistä 85 4 ympyrärasteripistettä rasteritiheydellä 25 1/cm 
ja verrataan sitä vastaavaan yhdeksään osaan jaettuun rasteripisteeseen
(kuva 3.20).

A 0,160 mm 0,160 mm
a85 0,136 " 0,136 "
1-A85
(1-A65)/9

0,024 " 0,024 ” 
0,0027 "

d
osapiiri

0,175 mm 0,058 mm 
0,183 "

piiri 0,549 ” 1,648 ”

Kuva 3.20 05 % rasteripiste yhtenäisenä 
rasteritiheydellä 25 1/cm.

ja yhdeksään
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Vertailun perusteella havaitaan, että osapisteiden halkaisija on lähes 
kolmas osa yhtenäisen pisteen halkaisijasta. Tällöin osapisteet var
masti tukkeutuvat, koska halkaisijaltaan D,175 rrm pienemmät painamatto
mat alueet jo helposti tukkeutuvat. Vastaavasti osapisteiden piirien 
yhteispituus on n. kolme kertaa niin pitkä kuin yhtenäisen pisteen pii
ri. Pisteen leviäminen on siis kolme kertaa niin suuri kuin yhtenäisen 
pisteen leviäminen koko sävyalueella. Kolmas tekijä, minkä vuoksi osa- 
pisteitä ei kannata käyttää, on se, että koodattaessa osapisteet digi
taalimuotoon vaaditaan enemmän muistitilaa ja käsittelynopeus on pienem
pi kuin koodattaessa yhtenäinen piste.

Rasteripisteen muodon valitsemiseksi tarkastellaan vielä kuvaa 3.21, 
josta Bosse (3.110) on esittänyt puoliskon painavan pinnan osuus 0,5... 
1,0. Kuvasta nähdään, että viivarasterin piiri on käytännössä lähes 
vakio eli kaksi. Ympyrärasterin piiri on pienempi kuin neliörasterin 
ollen kummankin piirin maksimi (ympyrä 2,5 ja neliö 2,8) kohdassa 0,5. 
Jos neliörasterin kokoa kasvatetaan kohti kuva-alkion (neliö) kokoa, 
piiri lähenee raja-arvoa 4, jolloin piiri häviää. Tällainen rasteri ei 
ole edullinen, koska painamattoman pinnan pienin dimensio tulee nopeas
ti niin pieneksi, että tukkeutumistaipumus kasvaa jyrkästi, ja piirin 
kasvaessa leviäminen lisääntyy.

Mekaanisesti ajateltuna olisi optimaalinen rasteri seuraavanlainen: 
väli minimipiste ...0,3 ja 0,7...maksimipiste reprodusoidaan ympyräras- 
terilla ja väli 0,3...0,7 reprodusoidaan viivarasterilla. Tällöin mini
moidaan pisteen leviäminen ja venyminen sekä eliminoidaan hankala 50 % 
sävy. Tällaisen rasteroinnin vaikutus kuvan ulkonäköön on kuitenkin 
ensin selvitettävä kokeellisesti.

neliörasteri
suhteellinen pisteen piiri

viivarasteri

neliörasteri

ympyrärasteri

painavan pinnan osuus kuvaelementillä

Kuva 3.21 Rasteripisteen suhteellinen piiri kuvaelementin painavan 
pinnan osuuden funktiona. (3.110)
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Koska kirjallisuudesta ei löytynyt riittävästi tietoja minimi- ja maksi- 
mipistekoosta, tarkastellaan näiden valintaa teoreettisesti Yule-Neilsen 
yhtälön avulla laskettujen turrmuusarvojen perusteella, jotka on esitetty 
kuvassa 3.22. Tummuudet on laskettu parametrin n arvoilla 2,0 vastaten 
rasteritiheyttä 25 1/cm päällystämättömällä paperilla ja 1,8 vastaten 
rasteritiheyttä 60 1/cm päällystetyllä paperilla. Peitteisen pinnan turn 
muudeksi oletetaan vastaavasti 0,9 ja 1,4.

painavan pinnan osuus

Kuva 3.22 Painojäljen tummuus peittävän pinnan osuuden funktiona Yule- 
Neilsen' in yhtälön mukaan, kun n on 2,0 ja 0max on 0,9 
(alempi käyrä) ja n on 1,8 ja Dmax on 1,4 (ylempi käyrä).

Tarkastelusta voidaan vetää useita johtopäätöksiä. Minimirasteripisteen 
koon valinnalla ei ole suurta merkitystä sävyalueen laajuuden kannalta, 
koska sekä densiteetti että havaittu vaaleus painavan pinnan osuuden 
funktiona muuttuvat hitaasti vaaleilla sävyillä. Kun rasteriprosentti 
muuttuu viidestä viiteentoista, kasvaa densiteetti 0,06 tai 0,07 yksik
köä. Sävyaluetta voidaan kasvattaa, jos originaalin puolikiiltojen, 
kiiltojen ja huippuvalojen kohdalla ei reprodusoida lainkaan rasteripis- 
tettä, ja minimipiste pidetään riittävän suurena (5...10 %) puuttuvien 
pisteiden torjumiseksi. Sävyntoistokäyrän hyppäystä minimipiste - ei 
rasteripistettä - voidaan pienentää, jos siirtymäalueella reprodusoidaan 
joka toinen (mahdollisesti edelleen joka kolmas) rasteripiste. Jos muu
tos toteutetaan keskimääräiseen tummuuteen perustuen, heikkenee yksityis 
kohtien erotuskyky. Esim. minimipisteen 10 % ja paperin välinen densi- 
teettiero on 0,06 tai 0,07 yksikköä. 5 % pisteen leviäminen 10 % pis
teeksi lisää tummuutta n. 0,03 yksikköä. Peitteisen pinnan densiteetti
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ei myöskään vaikuta paljon vaaleisiin sävyihin. Kun Dmax kasvaa 0,9 
yksiköstä 1,4 yksikköön, kasvaa tummuus vaaleassa päässä vain noin 0,01 
yksikköä.

Jos 50 % piste leviää 20 % eli 60 % pisteeksi, tummuus kasvaa 0,09 tai 
0,12 yksikköä. Keskisävyillä alkaa peitteisen pinnan densiteetti vai
kuttaa turrmuuteen jo huomattavasti. Kun Dmax kasvaa 0,9 yksiköstä 1,4 
yksikköön, kasvaa tummuus 50 % kohdalla n. 0,08 ja 60 % kohdalla n. 0,12 
yksikköä. Jos käytetään viivarasteria, esiintyy koko sävyalueella puoli 
kannaksia. Jos keskisävyjen rasteripisteet tulostetaan ympyrärasterina, 
kannasten muodostumista pisteiden kulmissa tapahtuu vain silloin, kun 
alle 50 % ja yli 50 % pisteitä esiintyy vuorotellen, kuten kuvassa 3.23 
on esitetty. Jos käytetään viivarasteria keskisävyillä ja ympyräraste
ri a yli 70 % sävyillä, syntyy puolikannaksien lisäksi kannaksia lähellä 
70 % sävyä.

Kuva 3.23 Kannasten muodostuminen eri rastereilla, a) tavallinen raste 
ri, b) ympyrärasteri ja c) viiva-ympyrärasteri.

Jos vertaillaan eri rastereiden kannasten muodostumista ja lukumäärää 
kuva-alkiota kohti, saadaan tulos:

rasteri sävy % kannas/
alkio

puolikannas/
alkio

tavallinen 50 2 -

ympyrä n. 50 1 -
viiva Pmin••-Ртах - 2
viiva- ja Г30...70 - 2
ympyrä (n. 70 1 2

Ympyrärasteri11a esiintyy sillan- tai kannaksen muodostumista n
sävyalueella pahimmassa tapauksessa 1 kannas/aikio eli silloin, kun ta
sainen sävy muodostuu kuvan 3.23 b tapaan. Puhtaalla viivarasterilla 
muodostuu 2 puolikannasta/alkio, jos peräkkäiset pisteet ovat aina eri 
levyiset, mikä on epäedullisin tapaus. Kahden puolikannaksen vaikutus 
turrmuusmuutokseen on suunnilleen sama kuin yhden kannaksen. Jos käyte
tään viivarasterin (n. 30...70 % sävyillä) ja ympyrärasterin yhdistelmää 
muodostuu n. 70 % sävyillä puolikannasten lisäksi 1 kannas/alkio. Täl
lainen rasteri on verrattavissa ketjurasteriin: n. 30 % sävyillä alkaa 
puolikannasten muodostuminen ja n. 70 % sävyillä kannasten muodostuminen

Tämän tarkastelun johtopäätöksenä voidaan todeta, että haluttaessa mini-
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molda kannasten muodostuminen, on valittava ympyrärasteri. Tällöin ku
van 3.23 b mukaisesti syntyy 50 % sävyllä piirin pituudessa suuri hyp
päys, jota voidaan kuitenkin lieventää käyttämällä 50 % sävyä varten ym- 
pyrärasteria ja ehkäisemällä väärän ääriviivan syntyminen yli 50 % sä
vyyn siirryttäessä käyttämällä puolisatunnaiskohinaa. Nopeiden tummuus- 
muutosten alueella eli pienten yksityiskohtien kohdalla piirin pituuden 
hyppäyksellisellä kasvulla ei ole merkitystä, koska sitä ei havaita.

Tarkasteltaessa tunmuusmuutosta tummien sävyjen alueella havaitaan, että 
muutos 65 % - 100 % vastaa tummuuden kasvua 0,21 tai 0,64 yksikköä. Jos 
0max kasvaa 0,9 - 1,4, niin 65 % sävyllä tummuus kasvaa 0,27 ja täysin 
peitteisellä pinnalla 0,50 yksikköä. Todetaan, että sävyalueen laajuu
den kannalta on tummien sävyjen toistolla ja suurimmalla mahdollisella 
tummuudella ensisijainen merkitys. Tummien sävyjen hallittuun painami
seen päästään, jos aikaisemmin esitetyllä tavalla määritetään sopiva ras 
teritiheys ja normaali värinpitotaso sekä näitä olosuhteita vastaava suu 
rin piste, joka voidaan painaa tukkeutumatta. Tummimmat sävyt reprodu
soidaan käyttäen suurinta pistettä ja kompaktia sopivassa suhteessa.
Näin saavutetaan hallitusti suurin mahdollinen sävyalue. Mikäli pistei
den sekoitus suoritetaan keskimääräisen tummuuden perusteella, heikkenee 
yksityiskohtien erotuskyky kuten vaaleimmalla sävyalueella. Olisi siis 
huomioitava kuvioiden ääriviivat.

3.4.2 Rasterointi syväpainossa

Syväpainossa ei esiinny koho- ja offsetpainon rasterointiongelmia ras- 
teripisteen muodon valinnassa. Painopinnan valmistuksessa ei tapahdu 
rasteripisteiden välisten kannasten muodostumista, eikä pisteen leviämi
nen ja venyminen tavallisessa syväpainossa ole haitta, koska painetaan 
eri paksuin värikerroksin.

Pienin syövytyssyvyys on valittava siten, ettei väri tietyllä raakelin 
ja nipin välisellä etäisyydellä ehdi kuivua rasterikuppiin ja siten, 
ettei sylinteri ehdi tietyn painosmäärän aikana kulua niin paljon, että 
värinsiirto matalimmista kupeista estyy. Sävyalaa voidaan laajentaa, 
jos huippuvalojen, kiiltojen ja puolikiiltojen kohdalla ei reprodusoida 
rasterikuppia. Vaaleata sävyaluetta ei ilmeisesti voida laajentaa repro 
dusoimalla joka toinen rasterikuppi, koska syväpainojäljestä tulee täl
löin epätasainen vaikutelma.

Suurin syövytyssyvyys valitaan siten, ettei suurehkoilta maksimisyövytys 
syvyydellä painetuilta pinnoilta tapahdu värin valumista tietyissä pai
no-olosuhteissa. Tämän jälkeen määritetään normaali värikonsentraatio 
kuten edellä on esitetty. Maksimisyvyyttä rajoittaa vielä sylinterinval 
mistus. Esim. sylinteriä syövytettäessä saattavat syvien kuppien väliset 
seinämät syöpyä liian ohuiksi. Koska värinsiirto heikkenee suuren syö- 
vytyssyvyyden alueella syövytyssyvyyden kasvaessa, ei syvyyttä kannata 
lisätä tiettyä rajaa suuremmaksi maksimidensiteettilisäyksen pienenemi
sen vuoksi.

3.5 Kuvan suurentaminen

Vaikka suurennussuhde numeerisessa menetelmässä on periaatteessa rajoit
tamaton, voi isoilla suurennuksilla kuvassa esiintyvien ääriviivojen 
muoto deformoitua. Tämä on siis otettava huomioon uusien pisteiden tum
muus arvoja interpoloitaessa. Suurennussuhde ja painotuotteessa käytet
ty rasteritiheys määrittävät näytteenottotaajuuden. Jos tulostettava 
rasteritiheys on n 1/cm, voidaan toistaa korkeintaan viivatiheys n/2 
edellyttäen, että kontrasti on riittävä. Jos kuvaa ei suurenneta, riit
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tää näytteenottotaajuudeksi rasteritiheys. Jos kuva suurennetaan, saa
daan eri rasteritiheyksillä ja eri suurennussuhteilla taulun 3.7 näyt
teenottotaajuudet .

Taulu 3.7 Näytteenottotaajuus (1/cm) 
suhteen funktiona.

rasteritiheys 1/cm

suurennus-
suhde

25 30 40

1,0 25 30 40
2,0 50 60 80
3,0 75 90 120
4,0 100 120 160
5,0 125 150 200

10,0 250 300 400
15,0 375 450 600

rasteritiheyden (1/cm) ja suurennus

60 80

60 80
120 160
180 240
240 320
300 400
600 800
900 1200

Suurin näytteenottotaajuus 1200 1/cm vastaa esim. neliönmuotoista kuva- 
elementtiä, jonka sivun pituus on 8,33 pm. Jos oletetaan, että kinofil- 
mikoko suurennetaan sanomalehtisivuksi, on suurennussuhde n. 15. Käytet
täessä rasteritiheyttä 25 1/cm on vaadittava näytteenottotaajuus 375 1/cm 
tai näytteenottoväli n. 26,7 ym. Jos vastaavasti hieman rajattu kincfil
mi koko suurennetaan kokoon A4, on suurennussuhde 10. Käytettäessä raste
ri tiheyttä 60 on vaadittava näytteenottotaajuus 600 1/cm tai näytteenot
to väli 16,7 ym.

Mikäli originaali on niin pieni, että rasteritiheyden ja suurennussuhteen 
määrittämä näytteenottotaajuus ylittää digitalisointilaitteen kapasitee
tin, on kuva suurennettava tavanomaisin repromenetelmin ja digitalisoi
tava vasta tämän esisuurennuksen jälkeen. Jos kuvakoko on niin suuri, 
että se ylittää laitteiston dimensiot, on kuva pienennettävä kamerassa 
ennen digitalisointia. Muita rajoituksia ei originaalin koko aseta.

Tavallisesti originaali kuvasta joudutaan rajaamaan osa pois. Tällöin 
olisi edullista, jos digitalisointilaitteessä pystytään ainakin karkeas
ti rajaamaan näytteenottoalue. Tarkka rajaus voidaan tehdä myöhemmin 
taittovaiheessa näyttöpäätteen avulla.

3.6 Kuv.ankorjailu ja kuvien yhdistely

Kuvien yhdistelystä ja kuvankorjailusta käytetään usein yhteisnimitystä 
retussi ja kuvien yhdistelystä käytetään nimityksiä kuvaupotus tai foto- 
montaasi .

Kuvankorjailu on yksivärikuvista puhuttaessa paikallista sävykorjailua, 
emulsioon helposti syntyvien reikien paikkausta ja prikkausta sekä tum
mien pisteiden poistamista. Paikallinen sävykorjailu on tietyn kuva- 
alueen tummuuden vahvistamista tai heikentämistä. Sävykorjailu arvioi
daan silmämääräisesti ja suoritetaan käsin tai skannerilla ohjelman mu
kaan. Sitä ei saa sekoittaa paikalliset kuvan erikoisuudet huomioivaan 
kuvaa korostavaan reproduktioon, jossa kuva-ala jaetaan eri alueisiin, 
sävyntoisto on eri alueilla erilainen ja reproduktio tapahtuu automaat
tisesti. Paikallinen sävykorjailu voidaan suorittaa myös joko sävyalu- 
een vaaleaan tai tummaan päähän tai molempiin kohdistuvien maskien avulla

Pieniin yksityiskohtiin kohdistuvaa kuvankorjailua voidaan nimittää myös
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kohinan poistamiseksi. Tämä voi tapahtua automaattisesti koko kuvaan 
kohdistuen tai osoittamalla näyttöpäätteen avulla kukin virheellinen 
kohta erikseen. Käsittelyperiaatteet selviävät tarkemmin seunaavassa 
luvussa.

Sävynkorjailua ei kuitenkaan saa suorittaa ainoastaan originaalin sävy- 
suhteiden mukaan, vaan lisäksi on huomioitava paikalliset taajuudet.
Koska suuret taajuudet pyrkivät vaimenemaan optisessa systeemissä, on 
yksityiskohtien kontrastia paikallisesti kasvatettava, jotta ne erottu
vat vielä painojäljestä. Paikallisen kontrastin on oltava suurempi kuin 
kuvan sisäisen turrmuusvaihtelun, jotta yksityiskohdat eivät häviä paina
misen aikana. Paikallisen kontrastin suurentaminen on tehtävä siten, 
että alueen keskimääräinen tummuus säilyy kuvan kokonaissävyntoiston 
mukaisena, ts. ettei kuva keskimäärin tummu tai vaalene.

Kuvien yhdistelyllä käsitetään toimenpiteitä, joilla kuvaan upotetaan 
toinen kuva tai kuvia, tekstiä, linjoja tai yleensä merkkejä, kuva ke
hystetään tai sen kulmat pyöristetään jne. Kuten kuvankorjailu on ku
vien yhdistelykin vaativaa ja aikaa vievää käsityötä. Taustan.poisto, . 
peitto ym. maskaustyövaiheet vuorottelevat valomekaanisten tavallisesti 
pinnakkaiskopiotyövaiheiden kanssa. Nykyisin voidaan eräillä skannereil
la suorittaa kuvien yhdistelyä. Työn tarkkuuden ja hitauden vuoksi oli
si kuvien yhdistely saatava vuorovaikuttavasi! ohjatuksi automaattiseksi 
toiminnaksi. Toimintaperiaate esitetään lähemmin seuraavassa luvussa.

3.7 Kuvankäsittelyn aputoiminnat

Monia painotuotteita valmistettaessa on edullista arkistoida joko koko 
kuva- ja tekstimateriaali tai osa siitä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat 
kirjan arkistointi uuden painoksen ja korjatun painoksen varalta, tieto
kannan muodostaminen erilaisia sanakirjoja, luetteloita ja hakuteoksia 
varten, mainospainotuotteiden ja ilmoitusten arkistointi uutta käyttöä 
varten sekä sanomalehden artikkeli-, ilmoitus- ja kuva-arkisto. Materi
aali voi olla tallennettuna taitettuina sivuina tai tietovälineellä digi
taali- (tai analogia-) muodossa. Yksinkertaisen järjestelmän avulla saa
daan selville, mihin tietty materiaali on varastoitu, tai mistä löytyy 
tiettyyn aihepiiriin kuuluvaa aineistoa. Monimutkaisen järjestelmän 
avulla voidaan tietokannasta hakea haluttu materiaali systeemiin editoi
tavaksi, käsiteltäväksi ja tulostettavaksi.

Jokainen kuva on varustettava identifikaatiotiedoilla, jotta kuva löyde
tään muistista, voidaan käsitellä, editoida ja tulostaa halutulle pai
kalle sivulla. Identifikaatiotietoihin kuuluu samantapaiset tiedot kuin 
ladonta- ja sivutaitto-ohjelmistoissa: kuvan työnimi, kuvan numero, kir
ja, lehti tai luettelo, johon kuva kuuluu, painotuotteen numero, päivä
määrä, sivu, jolle kuva sijoitetaan, kuvan koko ja sijainti sivulla. Nä
mä tiedot oletetaan selvitetyksi sivutaitto-ohjelmiston yhteydessä eikä 
niitä käsitellä läherrmin. Oheistietoihin voi kuulua myös sellaisia tie
toja, jotka liittyvät kuvankäsittelyyn kuten minimi- ja maksimiturrmuus, 
kuvan suurennussuhde ja sävyntoiston tyyppi.

Kuvan näytössä ja vedostuksessa on olennaista kuvan esitystapa. Jos ku
va näytetään editointia, sivutaittoa tai revideerilukua varten, riittää 
yksinkertaisimmassa tapatuksessa kuvan rajaus ja identifikaatiotiedot 
sivutaittoa varten. Jos halutaan tarkistaa reproduktion tulos tai ve
dostaa asiakkaalle kopiot sivuista, joilla kuva on lähes painetun kuvan 
näköinen, on näyttöpäätteen tai kopiolaitteella varustetun näyttöpäätteen 
oltava erittäin kehittynyt. Tällaisia ei ole vielä markkinoilla, joten 
ainoa tapa saada kunnollinen vedos on tulostaa kuva varsinaisella tulos-
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tuslaitteella. Kuvan editointiin ja sivutaittoon sopivat nykyiset näyt
töpäätteet. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa, että kuvat ovat oikeilla 
paikoillaan, on nykyisten kopio laitteella varustettujen näyttöpäätteiden 
laatutaso riittävä tällaiseen tulostukseen. Painoon menevissä vedoksis
sa saattaa olla lisätietoja esim. palstakohtainen keskimääräinen värin- 
tarve painokoneen esisäätöä varten.

Editointi ja korjaukset suoritetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin 
sivutaitto-ohjelmissa, joten niihin ei puututa tarkemmin.

Taitettaessa yhdistetään kuva- ja tekstielementit taittomallin ja -suun
nitelman mukaisesti. Tässä työvaiheessa riittää kuvan identifikaatio- 
tiedot, mutta on perempi taiton tarkistuksen kannalta, jos kuvat esite
tään ääriviiva- tai sävykuvina. Taittovaiheessa on pystyttävä käsitte
lemään koko sivu kerrallaan, mutta painotuotteen lopputuloksen kannalta 
on parempi, jos taitto voidaan suorittaa aukeama kerrallaan. On edul
lista, jos tulostuslaitteella pystytään tulostamaan koko sivu tai aukea-ma kokonaisuutena.
Mikäli asemointikoneella pystytään asemoimaan sivut tai sivun osat esim. 
reikänauhaohjatusti, valmistetaan taiton ja asemoinnin yhteydessä reikä
nauha asemointia varten. Asemointikoneen teknisestä tasosta riippuu, 
voidaanko sillä valottaa suoraan painopinta. Jos kysymyksessä on syvä- 
painomenetelmä, on asemointikoneen sijasta tulostuslaitteena sylinterin 
kaiverruskone. Kun painotekniikka on kehittynyt riittävän korkealle ta
solle, voidaan taitto- ja asemointiohjelimistön tulostuksella ohjata koko 
painoprosessia ja edelleen jälkikäsittelyvai heitä. Nämäkin ongelmat ovat 
läheisesti sivutaittoon liittyviä, eikä niitä tulla käsittelemään lähemmin.

3.8 Yhteenveto

Seuraavassa käsitellään lyhyesti painoprosessin muuttujista johtuvat vaa
timukset kuvankäsittelyjärjestelmälle. Kuvan analysointimodulin tulee 
hallita turrmuusalue n. 2,5.. .3,0 □. Koska hyvä sävyntoisto saavutetaan 
lineaarisella kompressiolla Munsell tai suhteellisen havaitun tummuuden 
(vaaleuden) koordinaatistossa, on kvantisointi edullista suorittaa näiden 
käyrämuotojen mukaisesti. Jos kuvien sävyvirheitä halutaan korjata, on 
käytettävä vielä muita empiirisiä globaalisen tai lokaalisen sävyntoisto- 
käyrän muotoja. Kun tunnetaan kokonaissävyntoisto originaalin tummuus - 
painojäljen tummuus ja tietyn painoprosessin sävyntoisto laskentarasteri- 
pisteprosentti (tai syövytyssyvyys) - painojäljen tummuus, voidaan mää
rittää kompressiokäyrän originaalin tummuus - laskentarasteripisteprosent- 
ti (tai syövytyssyvyys) muoto.

Jos painettaessa rasteripisteen leviäminen on vähäistä, rasterin edulli
nen muoto on ympyrä. Mikäli rasteripisteen leviäminen on voimakasta, on 
tutkittava mahdollisuutta käyttää pisteprosenttialueella n. 30...70 % 
viivarasteria leviämisen vaikutuksen vähentämiseksi. Syväpainossa käyte
tään sylinterinvalmistusmenetelmän edellyttämää rasterikupin muotoa. 
Painoprosessissa käytettävä rasteritiheys määrää näytteenottotaajuuden 
siten, että sen on oltava vähintään sama kuin rasteritiheys. Jos kuvaa 
suurennetaan huomattavasti ja originaalin pienet yksityiskohdat halutaan 
toistaa, saadaan pienin mahdollinen näytteenottotaajuus kertomalla raste
ritiheys suurennussuhteella. Jos rasteroimattomien viivakuvien (koho- ja 
offsetpaino) painettavuuden kriteerinä pidetään tukkeutumista 85 % sävyl
lä, voidaan toistaa korkeintaan rasteritiheyden taajuus, koska 80 % pis
teen halkaisija on n. puolet rasterin alkeisneliön sivun pituudesta. 
Tällöin näytteenottotaajuuden on oltava vähintään kaksi kertaa rasteri
tiheys. Syväpainossa viivakuvien näytteenottotaajuus on sama kuin sävy-
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kuvien rasteritiheys. Sylinterinvalmistusmenetelmästä riippuen voidaan 
viivakuvien rasteritiheyttä kuitenkin suurentaa. Painotuotteen laatuta
son parantuessa kasvaa tunrmuusalue ja rasteritiheys.

Kuvankorjailua ja kuvien yhdistelyä varten on laadittava ääriviivat et
sivä algoritmi, paikallisten alueiden tummuutta muuttava algoritmi, ko
hinaa poistava algoritmi ja kuvan upotusalgoritmi. Korostettava taa
juusalue on rasteritiheydellä 25 1/cm arviolta 0,3... 1,2 1/nrrn ja tihey
dellä 40 1/cm arviolta 0,5...2,0 1/rrm. Kuvankäsittelyn aputoimintoihin 
sovelletaan samantapaisia ohjelmistoja kuin sivutaitossa on käytössä.
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4 DIGITAALINEN KUVANVALMISTUS

4.1 Yleistä

Tässä luvussa hahmotellaan yksivärikuvien digitaalivalmistuksen ohjelmis
ton perusmodulien asiasisältö ja käyttö yleisellä tasolla. Jo aluksi on 
huomautettava, että kuvankäsittelyohjelmissa suunniteltaessa ei ongel
maa voi tarkastella pelkästään teknisesti (mukaanluettuna kuvan psyko
fyysinen havaitseminen), vaan erittäin määrääviä tekijöitä ovat monen
laiset arvostusnäkökohdat ja taloudellisen puolen huomioiminen. Arvos- 
tustekijöistä otetaan esimerkiksi kuvan uutisarvo, joka tarkasti eritel
tynä on sangen monitahoinen. Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn 
murhatilanteesta otettiin amatöörikuva ja TV-filmiä. Kuinka paljon oh
jelmointityötä kannattaa uhrata, jotta edellä mainittu heikkolaatuinen 
amatöörikuva tai TV-kuva voidaan restauroida kuvanvalmistuksessa selkeäk
si uutiskuvaksi? Kuinka paljon taloudellisia resursseja ollaan valmiita 
uhraamaan, jotta muutaman kerran vuodessa esiintyvä tärkeä uutiskuva voi
daan reprodusoida laadullisesti korkeatasoisena ja nopeasti tai että tyy
dyttävästi reprodusoitavien kuvien lukumäärää voidaan laajentaa eli lie
ventää originaalikuvien laatuvaatimuksia? Ilmeisesti lehtien välinen 
kilpailu antaa edellisen kaltaisille kysymyksille osittaisen vastauksen 
lähitulevaisuudessa. Nämä kysymykset kuuluvat tämän työn ulkopuolelle, 
ja tässä keskitytään tarkastelemaan vain kuvanvalmistuksen teknisiä mah
dollisuuksia.

4.2 Ohjelmistojen monimutkaisuustasot ja kuvankäsittelyjärjestelmä

Kuvanvalmistusohjelmistot voidaan jakaa graafisen tekniikan kannalta suo
rituskykynsä mukaan kolmeen ryhmään: yksinkertainen ohjelmisto, minimi
vaatimukset täyttävä ohjelmisto sekä hyvin interaktiivinen, keskustelupe- 
riaatteelle rakentuva ja runsasmodulinen ohjelmisto. Jos viimeksi maini
tulle ohjelmistolle asetetaan hyvin korkeat vaatimukset, pitäisi sen olla 
lisäksi adaptiivinen ja intelligentti.

Yksinkertainen ohjelmisto toimii läpivirtausperiaatteella, ts. kuvat on 
reprodusoitu lopulliseen kokoonsa ja standardoitu sävyntoistoltaan ennen 
ohjelmistoon syöttöä tai ainoastaan suurennus ja standardointi toteute
taan ohjelmistossa. Sivutaitto-ohjelmien avulla kuvat tulostetaan oikeil 
le paikoilleen. Ohjelmisto on siis triviaali eikä tarjoa juuri muita etu 
ja kuin sivutaiton helpottamisen. Tällaista ohjelmistoa ei käsitellä 
tässä työssä.

Minimivaatimukset täyttävä ohjelmisto toteuttaa seuraavat toiminnot: ku
van suurentaminen, kuvan rajaus, kuvien yhdistely ja kuvan yksinkertai
nen korjailu. Kuva on pystyttävä esittämään näyttöpäätteellä siten, et
tä kuvaa voidaan kuvanvalmistuksen ja sivutaiton yhteydessä manipuloida. 
Ohjelmisto on interaktiivinen. Tässä1työssä keskitytään tarkastelemaan 
lähinnä tähän ryhmään kuuluvan ohjelmiston moduleita, vaikkakin viitataan 
myös kehittyneen ohjelmiston moduleihin.

Kun minimivaatimukset täyttävää ohjelmistoa laajennetaan yhä uusilla mo
duleilla, interaktiivisuutta ja keskustelevuutta täydennetään, syntyy 
suorituskyvyltään korkealaatuinen ohjelmisto. Kolmannen tason tahi pol
ven ohjelmisto mahdollistaa kuvan monipuolisen korjailun, korostamisen 
ja entisöinnin. Kuvat voidaan esittää ja vedostaa enemmän lopullista ul- 
koasuaan muistuttavina kuin toisen tason ohjelmistossa. Kuvat voidaan 
arkistoida vastaisen käytön varalle. Kuvien kompressio on tehokas ja 
mahdollisesti käytetään kuvamuunnoksia apuna. Ohjelmiston adaptiivisuus 
ja intelligenttiys graafisen tekniikan kyseessä ollen tarkoittaa sitä,
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että ohjelmisto voi esim. tunnistaa yleisiä hahmoja kuvasta ja soveltaa 
niihin erilaista sävyntoistoa kuin muuhun kuvan osaan tai muihin kuviin, 
havaita jaksollisen kohinan kuvasta ja poistaa sen, paljastaa kuvion pin
tarakenteen ja reprodusoida sen selvästi, tutkia kuvien tilastollisia 
ominaisuuksia jne.

Kuvassa 4.1 on esitetty interaktiivisen kuvankäsittelyjärjestelmän malli, 
joka on Narasimhan’in (4.1) laatiman mallin versio. Luonnollisesti mal
lia voidaan laajentaa ja täydentää adaptiiviseen ja intelligenttiin suun
taan.

Systeemin laitteistoniippuvirrmat osat ovat kuvan syöttö- ja tulostuslii- 
täntämodulistot. Markkinoilla on lukuisa määrä kuvan syöttö- ja tulos
tuslaitteita, joiden kuva- ja ohjeusinformaatio poikkeaa toisistaan.
Sen vuoksi näitä ei käsitellä yksityiskohtaisesti. Liitäntöjen yleinen 
periaate on, että niihin voidaan helposti lisätä uusi moduli uutta lai
tetta varten ja poistaa vanha moduli. Mikäli syöttölaitteen tulostus on 
analogiasignaali, suoritetaan A/D-muunnos ja laitteen synkronointi syöt- 
töliitännän avulla. Minimisysteemissä saatetaan kuvan standardisointi, 
suurennus ja rajaus suorittaa jo syöttöliitäntämodulistossa, jolloin sen 
enempää kuvankäsittelyä ei kaikille kuville enää suoriteta.

Tulostus!iitännän tehtävä on välittää kuvainformaatio tulostuslaitteelle 
ja ohjata sitä. Jos tulostuslaitteessa ei ole D/A-muunninta, suorittaa 
liitäntä D/A-muunnoksen. Tulostusliitäntään sisältyvät myös tekstintu- 
lostusmodulit, jos teksti ja kuva tulostetaan samalla laitteella.

Digitaalikuva tallennetaan tietokantaan, jonka hierarkkinen organisaa
tio on olennaisesti samankaltainen kuin nykyisten sivutaitto-ohjelmisto
jen identifikaatio- ym. oheistietoineen. Uutta tietokantaa perustetta
essa voidaan siis olemassa olevia ohjelmistoja käyttää mallina. Jos 
tietokanta on jo olemassa tekstiä varten, määrää vanha tietokanta pit
källe kuvatietokannan organisaation. Tietokannan rakenne on tämän tut
kimuksen ulkopuolella.

Minimisysteemissä ei erillisiä kuvaprosessoreja välttämättä tarvita, ts. 
kuva voidaan siirtää kaaviossa (kuva 4.1) varsinaisten kuvaprosessorien 
(piste-, paikalliset ja kokokuvatoiminnot) ohi kuvakieliliitännän ja ku~ 
vankäsittelyrutiinien kautta tulostusliitäntään. Kehittyneessä järjes
telmässä kuvaa käsitellään pisteittäin, paikallisesti ja/tai kokonaisuu
dessaan kuvan oheistietojen ja/tai kuvakieliliitännästä tulevien ohjei
den mukaan. Kuvaprosessorien toimintoja käsitellään tässä luvussa myö
hemmin tarkemmin.

Kuvakieliliitännän kautta kuvainformaatio oheistietoineen siirretään kie
lenkäyttäjään edelleen käsiteltäväksi. Toisaalta kuvakieliliitännän kaut
ta siirretään lähinnä ohjaustietoa, mutta toisaalta myös käsiteltyjä ja/ 
tai generoituja kuvia syöttöliitäntään, tietokantaan tai kuvaprosesso- 
reihin jätkokäsittelytoimenpiteitä varten. Jos järjestelmä on yksinker
tainen, ei erillistä kuvakieliliitäntää tarvita, vaan se voi olla kielen
käyttäjän osa.

i
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4.3 Data,

Kielenkäyttäjä tutkii kuvan oheistiedot ja muodostaa lauseet, jotka vä
litetään keskustelukielen liitännän kautta näyttöpäätteelle. Vuorovai
kuttava operaattori lähettää ohjaustietoja näppäimistön, koordinaatti- 
anturin tms. avulla keskustelukielen liitännän kautta kielenkäyttäjään, 
joka analysoi lauseet ja lähettää ohjaustietoja ja/tai kuvainformaatio- 
ta kuvankäsittelyrutiinien kautta edelleen joko kuvakieliliitäntään tai 
tulostusliitäntään. Kehittyneessä järjestelmässä kielenkäyttäjä saattaa 
analysoida kuvan semanttista informaatiosisältöä ja syntetisoida analyy
sin tuloksista lauseita operaattorille. Tämä on mahdollista, koska ku
va on tavallisesti dokumenttisanoma ja se voidaan kuvata singulaarisia 
olioita koskevalla luonnollisen kielen lauseella (4.2) ainakin yleisellä 
tasolla. Sanoma- ja aikakauslehtikuvien kyseessä ollen ei kuvakielen 
laadinta liene kovin vaikea verrattuna koko kuvankäsittelyn kenttään, 
koska eri tyyppiset kuvat jakautuvat harvoihin luokkiin. Esim. loka
kuussa 1973 kolmentoista suurirrman suomalaisen kaupallisen aikakausleh
den kuvat sijoittuivat seuraaviin ryhmiin (4.3):

aihe osuus (%)

henkilökuvat 51
reportaasikuvat 17
ruokakuvat 9
muotikuvat 7
sisustuskuvat 7
esinekuvat 5
muut 2

yhteensä 98 (pyöristysvirhe 2

Näin ollen kielenkäyttäjä saattaisi esim. todeta johonkin aihepiiriin 
kuuluvassa kuvassa laadullisia heikkouksia, ilmoittaa niistä operaatto
rille ja esittää korjausehdotukset. Vuorovaikuttava operaattori voisi 
sitten valita järkevältä tuntuvan korjauksen ja tiedottaa siitä kielen
käyttäjälle. Mainittakoon, että on suunniteltu ohjelmistoja, joiden 
avulla koetetaan kuvata kuvan sisältöä {(4.4)(4.5)}. Edellisen kaltai
set spekulaatiot eivät kuitenkaan kuulu tämän työn alaan, mutta osoitta
vat selvästi digitaalikuvankäsittelyn mahdollisuudet.

Kuvankäsittelyä varten vuorovaikuttavalla operaattorilla on oltava käy
tettävissään ainakin näyttöpääte, näppäimistö ja jonkinlainen koordinaat 
tianturi. Operaattorilla on yhteys sivutaitto-ohjelmistoon ja pienessä 
järjestelmässä kuvankäsittelyä saattaa suorittaa myös sivutaiton. Ke
hittyneessä järjestelmässä pitäisi olla näyttöpäätteen rinnalla vertai- 
lunäyttöpääte, jotta operaattori voi helposti arvioida kuvankäsittelyn 
tuloksia. Näyttöpäätteiltä vaadittava laatutaso riippuu lähinnä ohjel
miston tasosta ja reproduktion laatutasosta. Piirustustehtävissä on hy
vänä apuna valokynä ja/tai piirustuslaite (Rand tablet).

syöttö ja tulostus

Tässä kuten seuraavissa osaluvuissa käsitellään lähinnä RAX II ohjelma- 
kielen moduleja. PAX II (jäljempänä PAX) on Maryland'in yliopistossa 
1967...1969 laajennettu versio Illinois’in yliopistossa 1963 laaditusta 
ohjelmasta (4.6). PAX ohjelma on laadittu simuloimaan Illinois’in yli
opistossa kehitetyn ILLIAC III tietokoneen erästä yksikköä. Tietokonees 
ta on jo rakennettu uusi versio ILLIAC IV (4.7), joka pystyy suoritta
maan useita toimintoja rinnan soveltuen siten hyvin kaksiulotteisen tie
don käsittelyyn. PAX on implementoitu mm. tietokoneille PDP-10, Univac 
1108, IBM 360 (50 ja sitä suuremmat) ja IBM 7094.
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4.3.1 Data

Seuraavassa esitetään kuvankäsittely eksplisiittisessä muodossa, koska 
ohjelmamodulit ja niiden toiminta on silloin helppo ymmärtää. Ajatel
laan siis kuvan olevan PGM koodattuna.

Kuva on siis kuva-alkioiden taulukko. Kukin alkio on harmaatasoa esit
tävä luku vaihdellen tummasta vaaleaan niin moniportaisesti kuin halu
taan. PAX kuvamatriisissä käytetään vain kokonaislukuja. Binääristä 
PAX matriisia, joka sisältää vain nollia ja/tai ykkösiä, kutsutaan bi- 
nääritasoksi. Tällä voidaan esittää kaksisävykuva. MxN dimension PAX 
binäärimatriisi tallennetaan toisin kuin matriisi yleensä:

PAX

1,1

taso

2,1 ... M,1

matriisi

1,1 1,2 ... 1,M
1,2 2,2 M,2 2,1 2,2 2,M

• • • • • •
• ■ • ■ • ■
. Z ■ . ■ . .

1 ,N 2,N ... M,N N, 1 N,2 ... N,M

Tasot tallennetaan alkio bittiä kohti, ensimmäisen rivin ensimmäiset K 
alkiota tallennetaan K bittiseen sanaan jne.

PAX tallentaa n-sävykuvan tai n-sävykuvaksi kvantisoidun sävykuvan taso 
jen pinomuodossa. Esim. jos harmaatason arvo pisteessä j,k on 18 tai 
binäärilukuna 10010, tallennetaan luvut 0, 1, 0, Oja 1 ensimmäiselle, 
toiselle, kolmannelle, neljännelle ja viidennelle tasolle. On huomatta 
va, että viiden tason pinolla voidaan esittää 31 eli 2^-1 eri sävyä.

Samantapaista prosessorin rakennetta kuin ILLIAC III tietokoneessa on, 
ja jota PAX simuloi, käyttää myös Tojo (4.8). Tärkein etu bittitasoja 
käytettäessä saavutetaan, kun on operoitava kahdella pinolla, .joilla ei 
ole yhtä monta tasoa, esim. ¡roskattaessa yhdellä tasolla tasojen pino.

4.3.2 Datan muuttujat

Muuttujina käytetään pääasiassa kokonaisiukumuuttujia. Tasomuuttujana 
käytetään arvoja 1...k, missä k on tasojen suurin lukumäärä. Tilava
raukseen käytetään arvoa nolla. Sävykuvalle varataan tarvittava luku
määrä tasoja pinossa.

Tason suorakaiteen muotoista osa-aluetta kutsutaan ikkunaksi. Ikkuna 
voidaan määritellä neljällä kokonaisluvulla esim. ensimmäisen sarakkeen 
ja rivin numero (kuvan vasemman yläkulman pisteen koordinaatit), ikku
nan leveys (sarakkeiden lukumäärä) ja korkeus (rivien lukumäärä). Ta
pauksesta riippuen voidaan painotuotteen sivulta tai kuvasta määritellä 
ikkuna esim. lukusarjalla 3, 4, 6, 5 seuraavasti:

sarake
123456789

rivi 1 ....................................
2....................................
3 ....................................
4 . . ____ . . .
5 ....................................
6 . . .... .
7 ...................................
8 . . l-„------- . .
9 ...................................
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Ikkunamuuttujia käytetään syöttö- ja tulostusrutiineissa sekä käsiteltä
essä kuvaa sivun osana tai kuvan osaa esim. kuvaupotuksessa tai paikal
lisessa korjailussa. Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa on kuvas
ta pystyttävä rajaamaan myös halutun ääriviivan ympäröimä osa-alue koor
dinaatti anturi 11a.

4.3.3 Kuvan syöttö

Kuva voidaan syöttää ohjelmistoon syöttölaitteelta, tietovälineeltä tai 
kuva luodaan moduleilla. Luonnollisesti kuvan formaatin ja oheistieto
jen laajuuden ja muodon on oltava tunnettu. Kuvalle on varattava tila. 
Taso tai tasojen pino on nollattava ennen syöttöä. Taso voidaan halu
tessa täyttää myös ykkösillä. Syöttökäskyllä tasojen pinon määritelty 
ikkuna täytetään riveittäin kuvan tummuusarvoilla.

Kuvan syöttötoimintoihin voidaan laskea kuuluvaksi myös yksinkertaisten 
kuvien generointi erilaisia maskaus-, kuvan upotus-, graafisen esityksen 
valmistamista ym. operaatioita varten. Tällaisia alimoduleja ovat:

ympyrän generointi, kun tummuus, keskipiste ja säde annetaan

suorakaiteen tai neliön generointi, kun tummuus, koko ja si
jainti annetaan

satunnais- tai näennäissatur.naiskohinan lisääminen kuvaan,
„ kun tummuuden todennäköisyysjakautuma tai ennalta määritelty 

jakautuma annetaan

merkkijonon sijoittaminen kuvaan, kun merkkijono, merkkien 
tummuus, tyyppi, koko ja sijainti annetaan

janan piirtäminen kuvaan, kun janan tummuus, päätepisteet ja 
leveys annetaan

monikulmion lisääminen kuvaan, kun tummuus, piiri ja sijainti 
annetaan

pisteen tai pisteiden tummuuden asetus, kun tummuus ja sijain 
ti annetaan

rasterikentän, viivoituksen yms. generointi valinnan mukaan.

4.3.4 Kuvan tulostus

Tulostusrutiini siirtää tasojen pinon ikkunan tummuusarvot haluttuun tu
lostuslaiteeseen. Mikäli kuva ulottuu sivun yli aukeamalla, on kuva tu
lostettava kahdessa osassa, kun leikkauskohta annetaan. Tarvittaessa on 
pystyttävä tulostamaan pisteen tai pisteiden tai tietyn pisteen naapuri- 
pisteiden tummuusarvot kuvamanipulaatiota varten, kun pisteen tai pistei 
den sijainti annetaan.

Kuvankäsittelyn aputulostustoimintoja ovat käynnissä olevan tilanteen yh 
teenvedon tulostus, käsittelyvaihtoehtojen esittäminen, vedostaminen ja 
virheiden jäljityksen tulostaminen virheiden poistoa varten.

4.4 Pisteoperaatiot

Pisteoperaatiot ovat toimintoja, jotka kohdistuvat kuvan yhteen pistee
seen tai alkioon. Operaatio voi kohdistua myös kahteen tai useampaan ku
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vaan, mutta tällöin niihin pisteisiin vuoron perään, joilla on samat 
koordinaatit.

4.4.1 Loogiset operaatiot

Loogisten operaatioiden tarkoitus on asettaa tason tai tasojen pinon 
kunkin pisteen arvo kahden tason tai tasojen pinon vastaavien pisteiden 
loogiseksi kombinaatioksi. Parametreinä ovat yhdistettävä kuva 1 ja 
kuva 2, kuvien 1 ja 2 looginen kombinaatio ja haluttaessa yhdistettä
vään kuvaan 2 liittyvä käänteiskytkin k, jonka arvo on nolla tai nollas
ta poikkeava. Kombinointi tapahtuu taulun mukaan:

kuva 1 kuva 2 kombinaatio
ja eksklusiivinen tai tai

- k=0 k/0 k=0 k/0 k=0 k/0

0 0 0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1

Tason tai tasojen pinon pisteiden asettaminen nollaksi tai ykköseksi kuu
luu myös loogisiin operaatioihin, samoin kuin alirutiini ekvivalentti, 
jonka avulla taso tai tasojen pino kopioidaan haluttuun paikkaan. Tar
vittaessa voidaan käyttää myös loogisten operaatioiden negaatiota.

4.4.2 ' Aritmeettiset operaatiot

Aritmeettisten operaatioiden avulla voidaan laskea yhteen tai vähentää 
kaksi tasojen pinoa, kertoa tai jakaa keskenään kaksi tasojen pinoa. 
Toinen tasojen pino saattaa luonnollisesti olla vakio. Tarvittaessa 
operaatioiden määrä on laajennettavissa logaritmin, neliöjuuren jne. 
laskemiseen.

Käyttämällä yhdessä loogisia ja aritmeettisia operaatioita saadaan kah
den kuvan määriteltyjen osien yhdistävä ohjelmamoduli. Tällöin tarvitaan 
apuna maskitaso, joka muodostuu nollista ja ykkösistä. Maskitaso määri
tetään piirtämällä koordinaatiianturilla ja mahdollisesti tarkentamalla 
piirtämistulos reunojen etsimismodulin avulla.

Kuvan erikoisefektien toteuttamiseksi tai tunrmuusjakautumahistograrrmin 
laatimiseksi käytetään aliohjelmaa, jolla määritetään tasojen pinon pis
teet, jotka tyydyttävät tietyn relaation annetun kokonaisluvun suhteen. 
Relaatiot ovat pienempi kuin, pienempi tai yhtä suuri kuin, yhtä suuri 
kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, ja suurempi kuin.

4.5 Paikalliset operaatiot

Paikalliset operaatiot ovat toimintoja, jotka kohdistuvat kuvan tavalli
sesti pieneen osaan kerrallaan. Toimintojen luonne on usein pisteen ja 
sen naapuripisteiden tummuusarvojen suhteiden vertailua eli loogisia ja 
aritmeettisia toimintoja. Apuna käytetään eri tyyppisiä suuntaluette- 
loita, joita siirretään kuvatasossa. Jos pisteen, jota vertaillaan naa- 
puripisteisiin, koordinaatit merkitään 0,0, saadaan kahden naapuripis- 
teen alueen suuntaluettelot asetelmasta:

-2, 2 -1, 2 0, 2 1, 2 2,
-2, 1 -1, 1 0, 1 1, 1 2,
-2, 0 -1, 0 0, 0 1, 0 2,
-2, -1 -1, -1 0,-1 1, -1 2,
-2, -2 -1, -2 0,-2 1, -2 2,
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Suuntaluetteloita voidaan koodata esim. seuraavasti :

koodi pisteet

4 0,1 0,-1 1,0 -1,0

5 0,0 0,1 0,-1 1,0 -1,0

8 0,1 0,-1 1,0 -1,0 1,1

9 0,0 0,1 0,-1 1,0 -1,0

1,-1

1,1

-1,1 -1,-1

1,-1 -1,1 -1,-1

Graafisen tekniikan kannalta tärkeimmät paikalliset operaatiot ovat reu
nojen etsiminen ja niiden terävöittäminen sekä kohinan paikallistaminen 
ja sen vähentäminen tai poistaminen.

Reunojen etsimismoduli toimii määritellyn suuntaluettelon ja tietyn reu
nan etsimisalgoritmin mukaisesti. Yksinkertaisen algoritmin avulla las
ketaan ensin m peräkkäisen pisteen tummuuksien keskiarvojen erotuksen it
seisarvo d , (4.9):mk

mk

a, + k+m + a k+1 ak + + a k-m+1
m m 4.1

Näiden keskiarvojen erotusten tulona saadaan reuna paikallistettua esim. 

d1kd2kd4kd8kd16kd32k

Tulos on esitetty havainnollisesti kuvassa 4.2.

<a) rX/'vV/o-J

(b)

(c)

Cd)

(e)

(f)

(g)

.

(i)

-- ---- «-.1 . Ai

. J

(j) ...___ i

(k) I
....... 11

(1)
'

___ j _ i.

Kuva 4.2 Yksiulotteinen reunan etsiminen, (a) Videosignaali, (b)...(g)
1, 2, 4, 8, 16 ja 32 vierekkäisen elementin tummuuden keski
arvon erotus, (h) (b)x(c), (i) (b)x(c)x(d), (j) (b)x(c)x(d)x(e),
(k) (b)x(c)x(d)x(e)x(f), (1) (b)x(c)x(d)x(e)x(f)x(g). (4.6)

Jos halutaan terävöittää kuva kaikissa suunnissa, voidaan reunojen etsi
misessä käyttää gradientti- tai Laplace-menetelmää. Digitaalikuvan deri
vaatta voidaan laskea likimääräisesti esim. (4.9)

{(a,i + 1 ,j
a. ,)2* 
1,J

(a.i,j*1
л2-. 1/2ai,j! 1
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ja Laplace

{(ai.j - ai-l.jHai.l.j " ai,j)} * * {(ai,j ' аЫ-1Ь'аи*1 - ai,j)}

■ 4ai.j "(ai-1,j * ai*1.j * ai,j-i * аи»1>

Laplace-menetelmä vastaa suunnilleen epäterävää maskausta. Reunojen et
simis algoritme j a voidaan tarvittaessa käyttää sävykuvan muuntamiseen 
viivapiirrokseksi {(4.10)(4.11)}.

Jos kuva sisältää satunnaista kohinaa, voidaan sitä vähentää yksinker
taisesti kuvaamalla pisteen tummuus ympäröivien pisteiden tummuuden kes
kiarvolla, jos pisteen tummuus poikkeaa keskiarvosta yli sallitun määrän. 
On huomattava, että kuvaa pehmennettäessä myös reunojen terävyys heikke- 
nee, joten pehmentämistä olisi käytettävä yhdessä kuvan terävöittämisen 
kanssa. On myös tehtävä ero kohinan vaimentamisen ja hallitun lievän 
näennäissatunnaisen kohinan kuvaan lisäämisen välillä. Viimeksi maini
tun tarkoitus on ehkäistä väärien ääriviivojen syntyminen kvantisoita- 
essa kuva harvoille tummuustasoille. Jos kohina on luonteeltaan jaksol
lista yksi- tai kaksiulotteista kohinaa, poistetaan kohina parhaiten 
Fourier muunnoksen ja kaistanpäästötaajuussuodatuksen avulla (4.9).

Jos kohina on pinta-alaltaan suurempaa luokkaa kuin tavallisesti esiin
tyvä rakeisuus tms. lähes pistemäinen kohina, eli kuvassa esiintyy hyvin 

. vaaleita tai tummia täpliä, voidaan närrä paikata paikkausmodulin avulla 
(4.6). Paikkausalgoritmi tutkii ensin reiän ympäristöä ja selvittää sen 
pintarakenteen. Tämän jälkeen reikä täytetään toistuvien interpoloin
tien avulla ympäröivää pintarakennetta simuloiden. Interpolointi voi
daan suorittaa enemmän tai vähemmän satunnaisesti tai deterministisesti.

Edellä esitetyissä kuvankäsittelytavoissa käytetään alimoduleina pisteen 
ja sitä ympäröivien pisteiden Boolen funktioita sekä erilaisia kynnys- 
operaatioita. Muita alimoduleita ovat minimi- ja maksimitummuuden etsi
minen pisteen määritellyssä ympäristössä, erilaisten aritmeettisten ope
raatioiden suorittaminen pisteen määritellyssä ympäristössä ja etäisyyk
sien mittaaminen tietyt ehdot täyttävien pisteiden välillä.

4.6 Geometriset operaatiot

Geometriset operaatiot ovat vaikutusalaltaan globaalisia toimintoja, 
jotka siis kohdistuvat kuvaan kokonaisuudessaan. Kuitenkin globaaliset

* operaatiot palautuvat lokaalisiksi ja pisterutiineiksi. Pääryhmä geo
metrisia operaatioita ei muuta kuvan muotoa, vaan kokoa tai siirtää ta
hi kiertää kuvaa koordinaatistossa. Muut geometriset operaatiot muutta
vat kuvan sisäisiä muotoja suorittaen perspektiivimuunnoksia sekä kuvan
muodostuksessa syntyneiden virheiden lieventämistä ja korjailua.

Kuvan suurentaminen pienentää kaikkia paikallisia taajuuksia (4.12).
Jos painetulta kuvalta vaaditaan suuri erotuskyky, on turrmu us näytteen
ottoa tihennettävä suurennussuhteen kasvaessa. Suurennettaessa kuva di
gitaalisesti voidaan soveltaa ajattelutapaa: suurennussuhteella kerro
taan kuva-alkioneliöiden muodostama ruudukko ja sijoitetaan tulostusruu- 
dukon päälle. Tulostettavien kuva-alkioiden tummuudet voidaan laskea 
seuraavien periaatteiden mukaan (4.6):

tulostettavalle kuva-alkiolle sijoitetaan tunrmuusarvo, joka
on alkiota eniten peittävällä suurella alkiolla
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tulostettavalle kuva-alkiolle sijoitetaan turrmuusarvo, joka 
saadaan laskemalla painotettu keskiarvo alkiota peittävien 
suurien alkioiden peitto-osuuksilla painottamalla.

Viimeksi mainittu tapa on suositeltava, koska se ehkäisee väärien ääri
viivojen syntymistä. Suurennus on esitetty havainnollisesti kuvassa 4.3.

1 5 5 7
1 1 1 1
3 3 4 4
5 7

1 —1 1 3 5 5 5 5 6 7 • 7« ¡ <
1 1 3 5 5 5 5 6 7 7
1 1 2 3 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5
5 5 6 7 7
5 5 6 7 7

Kuva 4.3- Suurentaminen, a) kuva-alkioiden turrmuustasot, b) suurennetut 
kuva-alkiot (katkoviiva) on sijoitettu tulostusruudukon (ehyt 
viiva) päälle, suurennussuhde 2,5, c) lasketut turrmuusarvot 
on sijoitettu tulostusruudukkoon. (4.6)

Suurentaminen voidaan toteuttaa myös kuvittelemalla kuva muodostetuksi 
pistehilasta (x), jolloin välipisteiden (o) tunrmuusarvot lasketaan in- 
terpoloimalla halutun algoritmin mukaan:
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X о о 
ООО 
ООО 
ООО 
X о о 
ООО 
ООО 
ООО 
X о о

0X0
ООО
ООО
ООО
0X0
ООО

ООО

ООО
0X0

О О X 
ООО 
ООО 
ООО 
О О X 
ООО 
ООО 
ООО 
О О X

Digitaalikuvaa suurennettaessa syntyy kuva-alkioista neliömäisiä tai 
suorakulmaisia muodostelmia ts. kuvion reuna on porrasmainen (kuva 4.4).

1
1
1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 1 1 2 2 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 1 2 2 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1

a) b) c)

Kuva 4.4 Kuvan suurentaminen. Suurennettaessa kuva a) syntyy porras- 
reunainen kuvio b), joka on tasoitettu kuvassa c). (4.6)

Porrasmainen reuna voidaan tasoittaa yksinkertaisimmin muuttamalla syven
nysten alkioiden tummuus samaksi kuin kuvion lähiosan tummuus halutun 
algoritmin mukaan ekstrapoloimalla (kuva 4.6 c).

Taitossa halutaan joskus sijoittaa tarkoin rajattu alue tietyn kokoiseen 
ja muotoiseen kuvalle varattuun alueeseen. Tällöin suurennussuhde ver- 
tikaalisuunnassa voi poiketa hieman suurennussuhteesta horisontaalisuun- 
nassa, joten näiden suurennussuhteiden tulee olla toisistaan riippumat
tomat .

Muita kuvan muotoja muuttamattomia operaatioita ovat kuvan siirto tasos
sa, kuvan peilaaminen halutun akselin (tavallisesti vertikaaliakselin) 
ympäri sekä kuvan kierto halutun pisteen ympäri. Näissä muunnoksissa 
samoinkuin suurennuksessa on tulostettavien pisteiden turrmuusarvot ke
hitettävä jonkin algoritmin mukaan silloin, kun muunnetun kuvan alkiot 
eivät osu tulostusruudukkoon tai -hilaan. Tulostettavan turrmuusarvon 
selville saamiseksi käytetään samoja menetelmiä kuin kuvaa suurennetta
essa eli tulostettavalle alkiolle sijoitetaan joko lähimmän ruudun tai 
pisteen turrmuusarvo tai se lasketaan ympäröivien ruutujen tai pisteiden 
turrmuusarvoista tietyn algoritmin mukaan. Eri painotusalgoritmit anta
vat suunnilleen samanlaisen tuloksen.

Kuvan muotoja muuttavia geometrisia operaatioita ei käsitellä yksityis
kohtaisesti, koska niitä ei yleensä käytetä kuvaa reprodusoitaessa. 
Yleisessä muodossa mielivaltainen geometrinen operaatio on määritelty
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4.2

4.3

yhtäloparilla

x' = f^Cx, y)

y' = f2(Xt y)

Esim. yhdistetty kuvan kierto ja suurennus määritetään yhtälöparilla

x' = a(x cosa + y sina]

y' = а(у cosa + x sina)

missä a on suurennussuhde 
a on kiertokulma.

Perspektiivimuunnos ainoastaan horisontaalisuunnassa määritellään yhtä
löparilla

, _ -bx + ay
X У " b

y' = У

missä a ja b ovat kuvan 4.5 vakiot.

4.4

Kuva 4.5 Perspektiivimuunnoksen vakiot.

Lähinnä tutkimustyössä on hyötyä alirutiineista, jotka määrittävät ku
van turrmuusarvojen esiintymistaajuudet, tulostavat tummuusjakautuman, 
tummuuden keskiarvon ja hajonnan tai muita vastaavia tilastollisia tun
nuslukuja.

4.7 Graafisen prosessin digitaalinen kuvanvalmistusjärjestelmä

Seuraavassa on tarkoitus esittää aikaisempien lukujen ja tämän luvun 
alun perusteella graafisen prosessin digitaalisen kuvanvalmistusjär
jestelmän tärkeimmät yleispiirteet. Ohjelmakaavio esitetään yleisessä 
muodossa. Yksityiskohtaiseen ohjelmointiin ei pyritä, koska käytännön 
laitteistot poikkeavat niin paljon toisistaan, ettei siitä olisi hyötyä.
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Toisaalta tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole ohjelmoida kuvankäsittely- 
järjestelmää, vaan kerätä perustiedot ohjelmointia varten.

4.7.1 Näytteenottotaajuus

Luvuista 1, 2 ja 3 kootaan lähtömuuttujat kuvanvalmistusjärjestelmän 
suunnittelulle. Näytteenottotaajuus sävykuvasta koho-, offset- ja syvä- 
painomenetelmää varten on vähintään sama kuin rasteritiheys. Seuraavas- 
sa esitetään pienin näytteenottotaajuus ja suurin näytteenottoväli eri 
rasteritiheyksillä:

rjetpritiheys suurennus 1:1 suurennus 10:1
1/cm näytteenotto näytteenotto

taajuus väli taajuus väli
1/mm ym 1/rrm ym

25 2,5 400 25 40
30 3,0 333 30 33
40 4,0 250 40 25
60 6,0 166 60 16
80 8,0 125 80 12

Käytännössä suurin suurennussuhde on harvoin yli 10. Tällöin suurin 
vaadittava näytteenottotaajuus on 10 kertaa suurin tarvittava rasteri
tiheys.

Tavallisessa syväpainossa näytteenottotaajuus viivakuvasta on sama kuin 
sävykuvasta, koska koko painopinta on rasteroitu. Koho- ja offsetpai
nossa näytteenottotaajuus viivakuvasta on vähintään kaksi kertaa käytet
tävä rasteritiheys, jos tukkeutuminen alkaa n. 85 % sävystä, jolloin n. 
80 % sävy voidaan painaa moitteettomasti. Seuraavassa esitetään pienin 
näytteenottotaajuus ja suurin näytteenottoväli eri rasteritiheyksillä:

rasteritiheys suurennus 1:1 suurennus 10:1
1/cm näytteenotto näytteenotto

taajuus väli taajuus väli
1/nrm ym 1/rrm ym

25 5,0 200 50 20
30 6,0 166 60 16
40 8,0 125 80 12
60 12,0 83 120 8
80 16,0 62 160 6

4.7.2 Kvantisointi

Turrmuusnäytteitä. otettaessa on hallittava 2,5. ..3,0 0 turrmuusalue ori
ginaalien vaihtelun mukaisesti painomenetelmästä riippumatta. Reuter'in 
(4.13) mukaan 30 havainnoitsijasta 100 % havaitsi 0,2 D turrmuuseron ja 
80 % 0,05 □ turrmuuseron. Jos sävy kompress iota ei suoriteta, saadaan 
seuraavat keskimääräiset turrmuustasojen ja näytteenottotasojen pienim
mät lukumäärät:



105

originaalin tunrmuusero 0,10 0 turrmuusero 0,05 0
turrmuusväli, 0 tummuus- näytteen- tummuus- näytteen-

tasoja ottotasoja tasoja ottotasoja
vähintään vähintään

3,0 30 60 60 120
2,4 24 48 48 96
1,6 16 32 32 64
0,8 8 16 16 32

Tummuus- ja näytteenottotasojen suurimmat lukumäärät vastaavat siis 
5...Б bitin erotuskykyä, kuten luvussa 2 on esitetty hyvälaatuista ku
vaa varten vaadittavan. Kuitenkin painetun kuvan tummuusalue on huomat
tavasti pienempi kuin yleensä originaalien. Edellisten kriteereiden mu
kaan saadaan kuvaa tulostettaessa tarvittavien turrmuustasojen keskimää
räiseksi lukumääräksi:

painojäljen tunrmuusero 0,10 0 turrmuusero 0,05 .0
turrmuusväli, 0 turrmuustasoja

vähintään
turrmuustasoja
vähintään

1,6 16 32
1,3 13 26
1,2 12 24
0,9 9 18
0,8 8 16
0,5 5 ‘10

Kvantisoidun ja tulostettavan kuvan turrmuustasojen lukumäärät vastaavat 
siis 3...4 bittiä. Johtopäätöstä tukevat Junttilan (4.14) tulokset, 
joiden mukaan on käytettävä ainakin yli 10 turrmuustasoa. Käsiteltäessä 
kuvaa esim. tilastollisesti ylimäärän vähentämiseksi voidaan bittimäärä 
pienentää helposti n. kolmasosaan, jolloin tarvitaan 1,0...1,3 bittiä 
kuva-alkiota kohti. Seuraavassa tarkastellaan kuitenkin havainnollisuu
den vuoksi PGM kuvaa.

4.7.3 Globaalinen sävyntoisto

Oletetaan, että tummuusnäytteet kerätään originaalista, jonka turrmuusvä- 
li on 1,6 D, vähintään rasteritiheyden taajuudella. Tässä hypoteettises 
sa esimerkissä oletetaan, että turrmuusarvot muunnetaan numeromuotoon suh 
teellisen havaitun tummuuden T välein ДТ = 1,5 %, kun

T = f(D) = 100(1 - e~D) 4.5

missä T on suhteellinen havaittu tummuus 
0 on densiteetti.

Suureiden T ja D arvoja on taulukoitu liitteessä 4.1. Näytteenottoväli 
on pienempi kuin 0,05 D tummuusarvoihin T = 70,5 % ja D = 1,220 saakka 
ja pienempi kuin 0,10 0 tummuusarvoihin T = 85,5 I ja D = 1,931. Ori
ginaalin tummuus saa siis arvon 0^ = f~^(T^), jos

D-г < 0 < DT
i-0,75 i+0,75

4.6
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missä D- 

O 

D

Ti-0,75 ‘ f 1CTi-°'75’ 

Ti.0.75 " f 1(Ti'°'75)

on originaalin densiteetti

Pisteet on merkitty kuvan 4.6 abskissalle originaalin turrmuusasteikkoon,

78 T6 12 18 24 30 36

Kuva 4.6 Sävynkompressiokäyrä.

Oletetaan, että laskentapisteprosentin ja painojäljen turrmuuden (Dmax = 
0,9) välinen riippuvuus koho- ja offsetpainossa on liitteen 4.2 mukai
nen, mihin sisältyvät muutokset vakioidussa filmin, painopinnan ym. 
prosessoinnissa ja painettaessa vakio-oloissa. Sävynkompressiokäyrä 
määritetään tässä esimerkissä kuten luvussa 3 on esitetty (4.15). Tämä 
ei kuitenkaan ole lineaarinen kompressio T koordinaatistossa, mikä on 
esitetty kuvassa 4.7 ja määritelty yhtälöllä

. -D 1 - e ^p max -D >
1 - e p = --------- ------------  (1 - e o)

1 - e o max
4.7
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missä D
P

D

D

D

o

P
o

on painojäljen 

on originaalin 

max on painojäljen 

max on originaalin

densiteetti 

densiteetti 

suurin .densiteetti 

suurin densiteetti

Lineaarinen kompressio T koordinaatistossa on lähempänä lineaarista 
kompressiota Munsell koordinaatistossa kuin Davidson'in esittämä komp
ressio.

0, 9~

1,5 D

Kuva 4.7 Sävyntoistokäyriä. a) Davidson’in (4.15) mukaan, b) lineaari
nen kompressio tummuuden T suhteen ja c) lineaarinen kompres
sio densiteetin D suhteen.

Kuvan 4.6 ordinaatalle on merkitty painojäljen densiteetin lisäksi tum
muus T ja laskentarasteriprosentti P koho- ja offsetpainolle liitteen 
4.2 mukaisesti. Ordinaatta on jaettu tummuuden T suhteen 3 4 välein 
kvantisointia varten. Tässä kvantisointi esitetään havainnollisuuden 
vuoksi graafisesti. Ordinaatalta piirretään vaakasuorat viivat tummuu
den T suhteen 3 % välein sävyntoisto- tai sävynkompressiokäyrälie. 
Leikkauskohdista piirretään pystysuorat viivat abskissalle. Nyt voidaan 
originaalista kerätyt numeeriset turrmuusnäytteet sijoittaa erillisille 
numeerisille laskentarasteriprosentin P arvoille. Vaaleimpien sävyjen 
alueella voidaan toimia kahdella tavalla. Esim. densiteettiä D0 = 0,062 
pienemmät arvot saavat rasteriprosentin arvon P = 0 % ja väli D0 = 0,078 
...0,145 arvon P = 10 4 tai alue D0 = 0,015...0,145 saa arvon P = 10 %. 
Originaalin muut densiteettiarvot saavat vastaavan viivojen välissä ole
van rasteriprosenttiarvon. Esimerkistä saadaan taulu 4.1:
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Taulu 4.1 Originaalin Dq^ arvojen kvantisointi koho- ja offsetpainossa.

Doi P. (%)

0,015, 0,031, 0,046, 0,062 0 tai 10
0,078, 0,094, 0,111, 0,128, 0,145 10
0,163, 0,180 15
0,198, 0,217 20
0,236, 0,255 25
0,274, 0,294 30
0,315, 0,335 35
0,357, 0,378, 0,400 40
0,423, 0,446 45
0,470, 0,494, 0,519 50
0,545, 0,571, 0,596 55
0,635, 0,654 60
0,683, 0,713, 0,744 65
0,777, 0,810, 0,844 70
0,879, 0,916, 0,955 75
0,994, 1,036, 1,079 80
1,124, 1,171, 1,220, 1,273 85
1,328, 1,386, 1,448, 1,514, 1,585 100

Tavallisessa syväpainoprosessissa käytetään laskentapisteprosentin sijas 
ta laskentasyövytyssyvyyttä, josta on esimerkki liitteessä 4.3. Lasken- 

* tasyövytyssyvyys sijoitetaan kuvan 4.6 ordinaatalle laskentapisteprosen- 
tin sijaan, jolloin voidaan toteuttaa sävynkompressio syväpainoa varten. 
Syväpainojäljen tunrmuus laskentasyövytyssyvyyden funktiona sisältää muu
tokset vakioidussa filmin- ja painosylinterin valmistusprosessissa sekä 
syväpainatuksessa vakio-oloissa.

4.7.4 Lokaalinen sävyntoisto

Tarkasteltaessa kvantisointitulosta havaitaan sävyntoistokäyrän muodos
tuvan porrasmaiseksi (kuva 4.8) ts. kuvaan syntyy kvantisointikohinaa, 
jonka vaikutus on kahden tyyppistä. Jos reprodusoidaan jatkuva harmaa- 
asteikko, saadaan tulokseksi porrasmainen kuva eli syntyy vääriä ääri
viivoja. Jos reprodusoidaan tiheäportainen harmaa-asteikko, syntyy sa
manlainen porrasmainen kuva kuin edellisessä tapauksessa ts. osa origi-• 
naalin portaista häviää eli paikallisia kontrasteja hukkuu kvantisointi- 
kohinaan.
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P %

100-

78 T0 6 12 18 24 30 36 42

Kuva 4.8 Kvantisointikäyrä.

Kuvan luonteesta riippuu, onko kvantisointikohinasta haittaa. Jos kuvas
sa on paljon yksityiskohtia ja suurehkoja kontrasteja, ei kohinaa havai
ta. Jos kuvassa on hitaan turrmuusmuutoksen alueita, syntyy vääriä ääri
viivoja, jotka havaitaan helposti. Jos kuvassa on pienikontrastisiä yk
sityiskohtia, häviävät kontrastit helposti kvantisointikohinaan. Näiden 
virheiden korjaamiseksi on käytettävä paikallisesti globaalista sävyn- 
toistosta poikkeavaa lokaalista sävyntoistoa. Tämän vuoksi etsitään ku
vasta ensin kuvioiden reunat ja ääriviivat, joilla rajataan hitaan tum- 
muusmuutoksen alueet ja lisätään niihin satunnaista tai näennäissatun- 
naista kohinaa väärien ääriviivojen poistamiseksi. Alueilla, joilla on 
tärkeiden yksityiskohtien pieniä kontrasteja, käytetään paikallisesti 
jyrkkää sävyntoistoa tai sävynkompressiota yksityiskohtien erottamisek
si siten, että keskimääräinen turrmuus säilyy globaalisen sävyntoiston 
mukaisena. Paikallisia kontrasteja on korostettava niin paljon, ettei
vät ne häviä kvantisointikohinaan eivätkä kuvan sisäisiin turmnuusvaihte- 
luihin painamisen aikana.

Tarkasteltaessa erityisesti sävyntoistokäyrän hyppäyksiä pisteprosentti 
0 % minimipisteprosentti ja maksimipisteprosentti pisteprosentti 
100 % todetaan, että hyppäyksen suuruutta voidaan pienentää tulostamal
la koho- ja offsetpainossa sopivassa suhteessa piste 0 % ja minimipiste 
tai maksimipiste ja piste 100 % esim. 2x2 pistematriisissa. Samaa peri
aatetta voidaan käyttää myös muiden portaiden kohdalla vähentämään vää
rien ääriviivojen syntymistä. Tällöin saadaan kokonaissävyntoistokäy- 
rää silitettyä, mutta menetetään erotuskykyä ellei tätä seikkaa oteta 
huomioon. Ongelma ratkaistaan etsimällä kuvasta yksityiskohtien ääri
viivat ja reunat. Eri pistekokoja sekoitetaan vain pienten turrmuusvaih-
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telujen alueella, joilla ei ole paljon yksityiskohtia. Suurehkojen tum- 
muusmuutosten ja runsaiden yksityiskohtien alueella korostetaan äärivii
voja, reunoja ja yksityiskohtia. Tällöin ohjelmisto kuitenkin monimut
kaistuu.

Tavallisessa syväpainossa ei voida sekoittaa syövytyssyvyyden 0 pm ja 
minimisyövytyssyvyyden rasterikuppeja, koska painojäljestä tulee epäta
saisen näköinen. Kuitenkin huippuvalojen, kiiltojen ja puolikiiltojen 
alueet voitaneen reprodusoida käyttäen rasterikupin syvyyttä 0 pm. Sy- 
väpainon muulla sävyalueella voidaan eri syövytyssyvyyksiä sekoittaa ko- 
konaissävyntoistokäyrän silittämiseksi samoin ehdoin kuin koho- ja off
setpainossa.

4.7.5 Kuvan korjailu ja korostaminen

Edellä esitettiin jo kuvan kvantisoinnin aiheuttaman kvantisointikohi- 
nan korjailu. Kuvaa joudutaan usein korjailemaan myös originaalin vir
heiden takia. Kun kuvion ääriviivat on paikallistettu, voidaan näiden 
rajaamilta alueilta poistaa kohinaa pienentämällä paikallisia tummuus- 
eroja kuten aikaisemmin on esitetty. Samalla väärät ääriviivat pehmene
vät edelleen. Originaalien suurten virheiden korjaamiseksi (esim. yksi
tyiskohdan poisto ja korvaaminen taustalla) on laadittava pintakuvioal- 
goritmi aikaisemman hahmottelun mukaisesti. Mikäli suurennettavista ori
ginaaleista kerätään näytteet taajuudella suurennussuhde kertaa rasteri- 
tiheys, ei suurentaminen aiheuta kuvan korjailutarvetta.

Koska kuvioiden ääriviivat pehmenevät optisessa systeemissä, on suuria 
taajuuksia korostettava suurentamalla paikallisia kontrasteja reunan 
poikki. Jos rasteritiheys on 25 1/cm, on korostettava taajuusalue n. 
0,3...1,2 1/mm ja rasteritiheydellä 40 1/cm vastaavasti n. 0,5...2,0 1/rrm. 
Korostaminen kohdistuu siis reunoihin, ääriviivoihin ja viivakuvioihin 
mainitulla taajuusalueella. Periaate on jo esitetty aikaisemmin.

4.7.6 Yhteenveto

Liitteessä 4.4 on esitetty minimivaatimukset täyttävän kuvanvalmistus- 
järjestelmän lohkokaavio suppeassa muodossa. Sävy- ja viivakuvat käsi
tellään erikseen. Sävykuvasta kerätään turrmuusnäytteet rasteritiheyden 
ja suurennussuhteen määrittämällä taajuudella ja muunnetaan numeromuo
toon. Tässä vaiheessa etsitään kuvasta ääriviivat, mikäli se on tarpeen. 
Numeeriset turrmuusarvot kvantisoidaan painomenetelmän sävyntoiston mu
kaisesti ja tarvittaessa lisätään näennäissatunnaista kohinaa väärien 
ääriviivojen välttämiseksi ja korostetaan paikallisia kontrasteja, jot
ta yksityiskohdat eivät häviä painettaessa. Kuva suurennetaan ja raja
taan. Haluttaessa kuvaa korjaillaan pehmentämällä eli poistamalla kohi
naa, paikkaamalla ja korostamalla suuria taajuuksia. Jos kuvaan on yh
distettävä tai upotettava kuvan osa tai osia, tehdään se kuvan upotus- 
algoritmilla maskien ja tietokantaan tallennetun upotettavan materiaalin 
avulla. Tämän jälkeen kuva siirretään sivutaittoon tai tallennetaan tie
tokantaan. Teksti siirretään tekstinvalmistuksesta tietokannan kautta 
sivutaittoon, jonka jälkeen kuvat ja teksti tulostetaan taitetuksi si
vuksi.

Viivakuvasta kerätään näytteet vähintään kaksi kertaa rasteritiheyden 
ja suurennussuhteen määrittämällä taajuudella (samoin syväpainossa, mi
käli mahdollista) ja kvantisoidaan kahdelle tasolle. Jos viivakuvassa 
on useampia tasaisia sävyjä, kvantisoidaan useammalle kuin kahdelle ta
solle. Viivakuvan suunantamisen jälkeen korjaillaan kuvaa, mikäli se 
on tarpeen esim. vahvistamalla ohuita viivoja. Viivakuvaan voidaan yh
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distää myös muita elementtejä. Kuvien yhdistelymodulissa voidaan val
mistaa esim. graafinen esitys generoimalla tarvittavat elementit.

Lohkokaavio on selvyyden vuoksi piirretty melko suoraviivaisesti etene
väksi. Joustava kuvanvalmistus edellyttää, että voidaan palata takai
sin aikaisempiin työvaiheisiin ja etsiä kokeilemalla sopivin kuvan ko- 
rostamis- ja korjailutapa. Tätä varten on laadittava valvontaohjelma, 
jota ei ole piirretty kaavioon.
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Liite 4.1 Suhteellinen havaittu tummuus T densiteetin D funktiona. 
(4.15)

T = 100(1 - e-mx) = 100(1 - e~D)

T

100-

50-

T D T □

0,0 0,000 51,0 0,713
1,5 0,015 52,5 0,744
3,0 0,031 54,0 0,777
4,5 0,046 55,5 0,810
6,0 0,062 57,0 0,844
7,5 0,078 58,5 0,879
9,0 0,094 60,0 0,916

10,5 0,111 61,5 0,955
12,0 0,128 63,0 0,994
13,5 0,145 64,5 1,036
15,0 0,163 66,0 1,079
16,5 0,180 67,5 1,124
16,0 0,198 69,0 1,171
19,5 0,217 70,5 1,220
21,0 0,236 72,0 1,273
22,5' 0,255 73,5 1,328
24,0 0,274 75,0 1,386
25,5 0,294 76,5 1,448
27,0 0,315 78,0 1,514
26,5 0,335 . 79,5 1,585
30,0 0,357 81,0 1,661
31,5 0,378 82,5 1,743
33,0 0,400 84,0 1,833
34,5 0,423 85,5 1,931
36,0 0,446 87,0 2,040
37,5 0,470 88,5 2,163
39,0 0,494 90,0 2,302
40,5 0,519 91,5 2,465
42,0 0,545 93,0 2,659
43,5 0,571 94,5 2,900
45,0 0,598 96,0 3,219
46,5 ' 0,625 97,5 3,689
48,0
49,5

0,654
0,683

99,0 4,605

0 3
x
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Liite 4.2 Koho- ja offsetpainon laskentasävyprosentin P ja painojäljen 
turrmuuden D välinen yhteys. Hypoteettinen esimerkki sisäl
tää muutokset vakioidussa filmin ja painopinnan prosessoin
nissa sekä painettaessa.vakio-oloissa.

P (%) D

00 0,000

10 0,120
15 0,153
20 0,187
25 0,222
30 0,259
35 0,297
40 0,338
45 0,381
50 0,425
55 0,472
60 0,522
65 0,575
70 0,631
75 0,691
80 0,755
85 0,824

100 0,900
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Liite 4.3 Syväpainon laskentasyövytyssyvyyden S ja painojäljen 0 väli
nen yhteys. Hypoteettinen esimerkki sisältää muutokset vaki
oidussa filmin ja painopinnan prosessoinnissa sekä painetta
essa vakio-oloissa.

S (ym) D

0 0,00
2 0,05
4 0,24
6 0,39
8 0,52

10 0,64
12 0,73
14 0,81
16 0,88
18 0,94
20 1,00
22 1,04
24 1,08
26 1,10
28 1,12
30 1,14
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viivakuvakuvalaji

sävykuva

tietokanta

tulostus
(dekoo
daus)

taitettu
sivu

maskin
valmistus

kvantisoin-
ti
(koodaus)

sivutaitto

ääriviivat

suurenta
minen ja 
rajaus

suurenta
minen ja 
rajaus

tekstin-
valmistus

suurten taa
juuksien ko
rostaminen

korjailu

kuvien
yhdistely

paikallisten
kontrastien
lisääminen

pehmentäminen

näennäis-
satunnais-
kohina

kvantisoin-

(koodaus)

korj ai lupaikkaus

Liite 4.4 Graafisen tekniikan digitaalikuvanvalmistuk.sen lohkokaavio.


