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INTRODUCERE
Recent, tehnologiile FPGA au devenit o ţintă viabilă pentru implementarea algoritmilor
de procesare a imaginilor. Arhitectura unică a acestor circuite a permis tehnologiei să fie folosită
în nenumărate aplicaţii ce cuprind toate aspectele procesării de imagini.
Scopul acestei lucrări este implementarea unor algoritmi de procesare a imaginilor pe
circuitul FPGA, Spartan 3AN. Pentru documentarea lucrarii s-au folosit diverse surse ce pot fi
citite în bibliografie. Pentru implementarea algoritmilor s-a folosit programul Matlab 2007b şi
utilitarul System Generator din programul Xilinx ISE 10.1.
Capitolul 1 descrie formarea şi prezentarea imaginilor digitale la observatorul uman,
structura imaginilor digitale, urmând ca subcapitolul următor să prezinte câteva informaţii despre
camerele fotografice si ochiul uman. În continuare se

tratează ajustarea luminozităţii şi a

contrastului unei imagini şi diferitele moduri în care aceste ajustări se pot realiza. Transformarea
Grayscale prezentată în acest capitol îmbunătăţeşte contrastul dintre valorile pixelilor de interes.
Deformarea imaginilor întâlnită în cazul fotografiilor realizate în condiţii dificile este prezentată
în continuare, explicându-se şi principiul interpolării biliniare.
Capitolul 2 prezintă două tehnici pentru reducerea timpului de execuţie: convoluţia prin
separabilitate şi convoluţia Transformatei Fast Fourier, informaţii generale despre procesul de
convoluţie şi un caz particular: Modificarea marginilor s-a făcut folosind PSF 3 x 3. În finalul
capitolulul se prezintă convoluţia prin separare, o tehnică de convoluţie ce foloseşte un PSF ce
poate fi divizat într-o proiecţie verticală şi una orizontală şi convoluţia TFF.
Capitolul 3 prezintă câteva aspecte ale procesării de imagini, modurile de rezoluţie
spaţială, noţiunile de spaţierea eşantionului şi apertura eşantionării, analiza raportului dintre
semnal şi zgomot şi informaţii generale despre tehnicile morfologice.
Penultimul capitol 4 prezintă informatii generale despre circuitele FPGA - istoric,
comparaţie tehnologii, arhitectură, proiectare şi programare şi aplicaţii.
Ultimul capitol 5 reprezintă partea practică a lucrării, cuprinzând algoritmi de prelucrare
a imaginilor ce au fost proiectaţi folosind programele Matlab şi Xilinx.
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CAPITOLUL 1
FORMATUL ŞI AFIŞAREA IMAGINILOR
Imaginile sunt o descrierea a variaţiei unui parametru de-a lungul unei suprafete. De
exemplu, imaginile vizuale sunt rezultatul variaţiei intensităţii luminoase de-a lungul unui plan
bidimensional. Lumina nu este singurul parametru folosit în ştiinţa imaginilor. O imagine poate
fi formată din caldura unui circuit integrat, de viteza sângelui din artera unui pacient, de emisia
de raze X a unei galaxii sau de mişcarea pamântului în timpul unui cutremur. Aceste imagini
exotice sunt de obicei convertite în imagini convenţionale (imagini de lumină), în aşa fel încât să
fie evaluate de ochiul uman. Capitolul ce urmează descrie cum se formează şi cum sunt
prezentate imaginile digitale observatorului uman.
1.1. Structura imaginilor digitale
Această imagine este a planetei Venus, obţinută de un radar cu microunde de pe o sondă
de orbită. Imaginile obţinute prin microunde sunt necesare deoarece atmosfera densă blochează
lumina vizibilă, făcând fotografiatul imposibil. Imaginea este reprezentată prin 40.000 de
eşantioane aranjate într-un vector bidimensional de 200 coloane şi 200 linii. Folosind semnale
unidimensionale, aceste linii şi coloane pot fi numerotate de la 0 la 199, sau de la 1 la 200. În
jargon, fiecare eşantion numindu-se pixel (picture element). Fiecare pixel din această imagine
este un număr între 0 şi 255. Când imaginea a fost achiziţionată, acest număr se referea la
cantitatea de energie reflectată de locaţia corespunzătoare pe suprafata planetei. Pentru a o
reprezenta ca o imagine vizuală, valoarea fiecarui pixel este convertită în grayscale, unde 0
reprezintă negru, 255 reprezintă alb iar valorile intermediare sunt diferite nuanţe de gri.
Imaginile au propriile informaţii codate în domeniul lor spaţial, iar imaginea echivalentă
în domeniul timpului. Cu alte cuvinte, particularităţile din imagini fiind reprezentate de frontiere
(margini), nu de sinusoide. Acest lucru însemnă că spaţierea şi numărul de pixeli sunt
determinate de cât de mici sunt marginilor vizibile şi nu de constrângerile formale ale teoremei
de eşantionare.
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Fig. 1.1. Structura unei imagini digitale.

Confundarea poate aparea în imagini, dar este de obicei tratată ca o neplacere nu ca o
problemă majoră. În consecinţă, costumele pepite nu arată bine la televizor deoarece şablonul
repetitiv este mai mare decât frecvenţa Nyquist. Frecvenţele confundate apar ca benzi de lumina
şi întuneric care se misca pe hainele persoanei, în cazul în care aceasta îşi schimbă poziţia.
O imagine digitală tipică este compusă din aproximativ 500 linii şi 500 coloane, aceasta
fiind calitatea imaginii folosite în televiziune, aplicaţiile calculatoarelor personale şi în
cercetările ştiintifice. Imaginile cu pixeli mai puţini, 250 x 250 sunt considerate ca având o
rezoluţie slabă, acesta este cazul noilor modalităţi de imagini, cu cât tehnologia avansează sunt
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adaugaţi mai mulţi pixeli. Aceste imagini cu rezoluţie slabă nu arată natural, putându-se observa
fiecare pixel. Pe de altă parte, imaginile cu mai mult de 1000 x 1000 pixeli sunt considerate
excepţionale, aceasta este calitatea celui mai bun calculator grafic, a televiziunii high-definition
şi a imaginilor 35 mm în mişcare. Există aplicaţii care necesită o rezoluţie mai mare: fotografiile
din spaţiu şi reclamele lucioase din reviste. Cea mai puternică motivaţie pentru a folosi imagini
cu o rezoluţie scazută este aceea că sunt mai puţini pixeli de manipulat. Una dintre cele mai mari
probleme în procesarea imaginilor este aceea a manipulării fluxul masiv de date. De exemplu, o
secundă de înregistrare audio necesită opt kilobytes, în comparaţie cu o secundă de înregistrare
video care necesită opt Megabytes. Transmiterea unei imagini de 500 x 500 pixeli printr-un
modem de 33,6 kbps necesită aproape un minut, în timp ce transmiterea unei imagini de
1000x1000 multiplică aceste probleme.
De obicei se folosesc cele 256 nivele de gri (nivele de cuantificare) în prelucrarea
imaginilor, corespunzând unui singur byte/pixel, deoarece pe de o parte pentru un singur byte
este convenabil administrarea datelor, ţinând cont că aceasta este şi modalitatea calculatoarelor
de a stoca datele, pe de altă parte numărul mare de pixeli dintr-o imagine compensează un
anumit gradient pentru un număr limitat de paşi. De exemplu, dintr-un grup de pixeli adiacenţi
având valori alternând între valorile 145 şi 146, ochiul uman percepe o regiune cu o luminozitate
de 145,5. Cu alte cuvinte, imaginea este foarte tremurată. Al treilea şi cel mai important motiv
este că pasul de luminozitate cu o valoare de 1/256 (0,39 %) este mai mic decat cel perceput de
ochiul uman. O imagine prezentată unui observator uman nu va fi îmbunătăţită dacă se vor folosi
mai mult de 256 nivele.
Unele imagini necesită pentru a fi stocate mai mult de 8 biti/pixel. Valoarea fiecarui pixel
din imaginile digitale reprezintă o regiune din imaginea continuă ce a fost digitalizată. De
exemplu, imaginea planetei Venus reprezintă o probă preluată la fiecare 10 metri din suprafaţa
planetei. Acest lucru defineşte un eşantion de spaţiere şi o retea de eşantionare, fiecare pixel
reprezentând o arie de 1 metru pătrat. Probele spaţiale emit o explozie focalizată de energie
microundă, aferente unei suprafaţe circulare cu diametru de 15 metri, astfel fiecare pixel conţine
informaţii cu privire la dimensiunea ariei de eşantionare.
Regiunea imaginii continue care contribuie la valoarea pixelului se numeşte apertura
eşantionului. Dimensiunea aperturii eşantionului se referă, de obicei, la capabilităţile moştenite
ale unui sistem de imagini ce este folosit. De exemplu, microscopurile sunt limitate de lungimea
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de undă a luminii, camerele sunt limitate de difuzia aleatoare a electronilor din senzorul imaginii.
În majoritatea cazurilor, reţeaua de eşantionare este asemănătoare cu apertura de eşantionare a
sistemului. Rezoluţia imaginii digitale finale va fi determinată de cea mai mare dintre cele două,
apertura de eşantionare şi reţeaua de eşantionare.
Culoarea este adăugată imaginii digitale folosind trei numere pentru fiecare pixel,
reprezentând intensitatea celor trei culori primare: roşu, verde şi albastru. Amestecul acestor trei
culori generează toate culorile posibile pe care ochiul uman le poate percepe. Un singur bit este
folosit pentru memorarea fiecarei intensităţi a culorii, oferind posibilitatea imaginii de a avea un
total de 256 x 256 x 256 = 16,8 milioane de culori diferite.
1.2. Camerele foto şi ochiul uman
Structura şi funcţionarea ochiului uman este similară camerei foto, amândouă fiind
compuse din două elemente majore: un ansamblu de lentile şi un senzor de imagine. Ansamblul
de lentile capturează o porţiune a luminii emanate de un obiect şi o focalizează pe senzorul de
imagine. Senzorul de imagine transforma monstra de lumină într-un semnal video, electronic sau
neural. Figura 1.2 prezintă funcţionarea lentilelor. În acest exemplu este prezentată imaginea
unui patinator proiectată pe un ecran. Termenul proiecţie inseamnă că există o relaţie de unu-launu între fiecare punct al patinatorului şi punctele de pe ecran. De exemplu, în cazul unei regiuni
de 1 mm x 1 mm, în lumina strălucitoare sunt aproximativ 100 trilioane fotoni de lumină care
lovesc această suprafaţă de un milimetru pătrat în fiecare secundă.

Fig. 1.2. Focalizarea printr-o lentilă.
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În funcţie de caracteristicile suprafeţei se reflectă în direcţii aleatoare un procent de 1 %
pana la 99 % din aceşti fotoni de lumină. Numai o mică parte din aceşti protoni (fotoni) reflectaţi
vor trece prin lentilă. De exemplu, numai a miliona parte din lumina reflectată va trece printr-o
lentilă cu diametru de un centimetru localizată la trei metri de obiect.
O lentilă reuneşte lumina provinită de la o sursă punctiformă şi o forţează să se întoarcă într-un
punct dintr-o altă locaţie. Astfel o lentilă poate proiecta o imagine pe o suprafată.
Refracţia printr-o lentilă schimba directia fotonilor în funcţie de locaţia si unghiul cu care
„lovesc” suprafaţa. Aceste schimbări de direcţie duc la extinderea luminii de la un singur punct
pentru a se întoarce la un punct singular pe ecranul de proiecţie. Toţi aceşti fotoni care se reflectă
de la extremităţi şi trec prin lentile se reunesc la extremitatea imaginii proiectate.
Într-un mod similar, o porţiune de lumină provenită din orice punct aparţinând unui
obiect va trece prin lentile şi va fi focalizată într-un punct al imaginii proiectate.

Fig. 1.4. Structura ochiului uman.

Fig. 1.3. Structura unei camere foto.

Figurile 1.3 şi 1.4 prezintă structura unei camere foto şi a ochiului uman. Ambele sunt ca
un spaţiu închis delimitat de lentile la un capăt şi de un senzor de mişcare la capătul opus.
Aparatul foto are acest spaţiu umplut cu aer, pe când ochiul prezintă un lichid transparent.
Fiecare sistem de lentile prezintă doi parametrii reglabili: focarul şi diametrul irisului.
Dacă lentilele focalizează cum trebuie, fiecare punct al obiectului va fi proiectat pe o
suprafaţă circulară de pe senzorul de imagine, rezultând o imagine înceţoşată. În cazul camerei
foto, focalizarea este obţinută prin mişcarea lentilelor înainte şi înapoi faţă de senzorul de
imagine.
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Comparativ cu aceasta, ochiul uman conţine două lentile, o curbură în partea din faţă
numită cornee şi o lentilă ajustabilă în interiorul ochiului. Corneea se ocupă cu refracţia luminii
dar are o formă şi o localizare fixă. Ajustarea focalizării este realizată de lentila interioară, o
structură flexibilă ce poate fi deformată sub acţiunea muşchilor ciliari. Când muşchii se contractă
lentilele se aplatizează pentru a realiza o focalizare mai precisă. În ambele sisteme, irisul este
folosit pentru a controla expunerea lentilelor şi luminozitatea imaginii proiectată pe senzorul de
imagine. Irisul ochiului uman este format dintr-un ţesut muscular opac ce se poate contracta
pentru a face pupila mai mare (deschiderea de lumină).
Irisul camerei foto este un ansamblu care realizează aceeaşi funcţie. Parametrii sistemelor
optice interacţionează în mod neaşteptat. Acest lucru se intâmplă deoarece diametrul irisului şi
timpul de expunere se modifică pentru a transfera cantitatea necesară de la scena observată la
senzorul de imagine. Dacă folosim mai multă lumină decât cea necesară, diametrul irisului se
poate reduce, obţinând astfel o profunzime mai mare a câmpului. O mai mare profunzime a
câmpului oferă o imagine mai clară când obiectele se află la distanţe variabile. În schimb,
prezenţa luminii dă posibilitatea reducerii timpului de expunere, rezultând o reducere a umbririi
în cazul mişcarii camerei sau a obiectelor in mişcare. Sistemele optice folosesc aceste tipuri de
compensaţii.
Un iris ajustabil este necesar atât în cazul camerelor foto cât şi în cazul ochiului uman
deoarece intervalul intensităţii luminii în mediul înconjurător este mai mare decât cel care poate
fi folosit de senzorii de lumină. De exemplu, diferenţa intensitaţii luminoase dintre soare şi lună
este de aproape un milion. Adaugând reflecţia care poate varia între 1 % si 99 %, rezultă o
intensitate luminoasă într-un interval de aproape o sută de milioane. Intervalul dinamic al unei
camere foto este de obicei, între 300 şi 1000, definit ca cel mai înalt semnal care poate fi
măsurat, divizat de zgomotul propriu aparatului.
În altă ordine de idei, semnalul maxim produs este de un volt şi zgomotul rms în întuneric
este de aproape un milivolt. Lentilele camerelor tipice au un iris care îşi schimbă suprafaţa de
deschidere a luminii cu un factor de 300. Acesta rezultă dintr-o camera foto care are un interval
dinamic de cateva sute de mii. Acelaşi ansamblu de lentile şi de camere, folosite în timpul zilei,
se dovedeşte a fi nefolositor pe timp de noapte.
Ochiul uman operează cu un interval dinamic care abia acoperă variaţiile mediului
înconjurător. Surprinzător, irisul nu este singurul mod în care acest interval dinamic este obţinut.
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De la întuneric la lumină, suprafaţa pupilei se schimbă doar cu un factor de 20.
Celula nervoasă responsabilă de detectarea luminii işi ajustează senzitivitatea pentru a
manevra intervalul dinamic rămas. Ochiul uman are nevoie de câteva minute pentru a se adapta
luminii după ieşirea dintr-o sala de cinema intunecoasă.
Modul prin care DSP (Digital Signal Processing) îmbunătăţeşte imaginile îl reprezintă
reducerea intervalului dinamic pe care un observator îl vede. O imagine reflectată este formată
din două semnale: un şablon bidimensional ce reprezintă iluminarea imaginii, multiplicată cu un
şablon bidimensional al reflexiei prezente în scenă. Şablonul de reflexie are un interval dinamic
mai mic de 100, deoarece materialele obişnuite reflectă între 1 % şi 99 % din lumina incidentă,
acesta conţinând majoritatea informaţiilor imaginii şi anume unde sunt situate obiectele în scenă
şi care sunt caracteristicile suprafeţei.
Semnalul luminos depinde de sursele de lumină care se găsesc în apropiere, dar nu pe
obiectele propriu-zise. Semnalul de iluminare poate avea un interval dinamic de milioane, dar
numai 10 până la 100 se regăsesc în aceeaşi imagine. Semnalul luminos conţine câteva informaţii
importante dar poate degrada imaginea finală prin creşterea intervalului dinamic. DSP poate
îmbunătăţii situaţia atenuând semnalul luminos, permiţand semnalului de reflexie să domine
imaginea.
Suprafaţa sensibilă la lumină care acoperă partea posterioară se numeşte retină. Cum se
poate observa şi în figura 1.5 retina este împărţită în trei straturi de celule nervoase: unul pentru
convertirea luminii în semnale neurale, unul pentru procesarea imaginii şi unul pentru transferul
informaţiei de la nervul optic la creier. Aproape la toate animalele, aceste trei straturi sunt
aparent poziţionate în sens invers, celulele sensibile la lumina găsindu-se în ultimul strat,
necesitând trecerea luminii prin celelalte straturi înainte de a fi detectate. Sunt două tipuri de
celule care detectează lumina: conuri şi bastonaşe, denumite după forma lor observată la
microscop. Bastonaşele sunt specializate să opereze cu lumină puţină. Imaginea apare foarte
mişcată în absenţa luminii deoarece imaginea pare formată dintr-un semnal cu un şablon granular
în continuă schimbare. O cantitate foarte mică de lumină intră în ochi astfel încât pot fi detectaţi
aleator fotoni individuali. Acesta se numeşte zgomot statistic şi poate fi întâlnit în toate imaginile
fără prea multă lumină, ca sistemele militare cu vedere nocturnă.
Receptorii conuri sunt specializaţi în deosebirea culorilor, dar pot opera doar în prezenţa
luminii. Sunt trei tipuri de conuri: roşii, verzi si albastre. Acest lucru se datorează prezenţei
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diferiţilor fotopigmenţi, substanţe chimice care absorb diferite lungimi de undă (culori) ale
luminii.

Fig. 1.5. Retina.

Figura 1.6 prezintă lungimile de undă care declanşează fiecare din aceşti trei receptori.
Aceştia sunt cunoscuţi sub numele de codare RGB şi reprezintă modul în care informaţia despre
culoare părăseşte ochiul prin nervul optic. Sesizarea culorii la om este complicată de procesarea
neurală realizată la nivelul inferior al creierului. Codificarea RGB este convertită în altă schema
de codificare, unde culorile sunt clasificate după cum urmează: roşu sau verde, albastru sau
galben şi lumină sau întuneric.

Fig. 1.6. Răspunsul spectral al ochiului uman.
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Codificarea RGB reprezintă o importantă limitare a vederii umane; lungimile de undă
întâlnite în mediul înconjurător sunt reunite în trei categorii largi. În comparaţie cu văzul uman,
camerele specializare pot separa spectrul optic în sute sau mii de culori individuale. De exemplu,
acestea pot fi folosite pentru a clasifica celulele în canceroase sau sănătoase, pentru a înţelege
fizica unei stele îndepărtate sau pentru a vedea un soldat camuflat ascuns într-o pădure.
Bastonaşele şi conurile au aproximativ 3 μm şi sunt aglomerate în suprafaţa de 3 cm pe 3
cm a retinei. Acest lucru face ca retina sa fie formată dintr-un vector de aproximativ 10,000 x
10,000 = 100 milioane receptori. Spre deosebire de aceasta, fiecare nerv optic are doar un milion
de fibre nervoase care se conectează cu aceste celule. În medie, fiecare fibra a nervului optic este
conectată prin aproximativ 100 senzori de lumină prin intermediul stratului conector. În partea
centrală a retinei se găseşte o mică regiune numită fovee folosită pentru o vedere cu rezoluţie
mare. Fovea este diferită de restul retinei din anumite puncte de vedere. În primul rând, nervul
optic şi stratul conector se extind înspre fovea, permiţând receptorilor să fie mai expuşi luminii.
Acest lucru duce la perceperea foveei ca o mică depresiune în retină. În al doilea rând, numai
conurile sunt prezente în fovee şi sunt mult mai adunate decât în celelalte zone ale retinei.
Absenţa bastonaşelor din fovee explică de ce vederea în timpul nopţii este mai bună când privim
un obiect dintr-o parte decât cand îl privim din faţă. În al treilea rând, fiecare fibră a nervului
optic este influenţată numai de cateva conuri, demonstrând o bună abilitate de localizare. Fovea
este surprinzător de mică. La o distanţă normală de citire, fovea vede doar o suprafaţă cu
diametrul de 1mm. Rezoluţia este echivalentă cu o reţea de pixeli de 20 x 20 din interiorul
regiunii. Vederea umană compensează dimensiunea mică a foveei prin mişcarile sacadate ale
ochiului. Aceste mişcari permit foveei de rezoluţie înaltă să scaneze câmpul vizual în cautare de
informaţii. În plus, conurile şi bastonaşele prezintă un şablon de lumină în continuă mişcare.
Acest lucru este important din cauza capacităţii retinei de a se adapta la schimbările intensităţii
luminii. De altfel, dacă ochiul este forţat să rămână fix pe aceeaşi imagine, detaliile şi culoarea
încep sa dispară în cateva secunde.
1.3. Ajustarea luminozităţii şi contrastului
O imagine trebuie să aibă o luminozitate corespunzătoare şi un bun contrast pentru o
vedere mai bună. Luminozitatea se referă la totalitatea zonelor de lumină şi întuneric dintr-o
imagine. Contrastul reprezintă diferenţa de luminozitate dintre obiecte sau regiuni. De exemplu,
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un iepure alb care aleargă printr-un câmp alb are un contrast slab, în timp ce un caine negru pe
acelasi fundal alb are un contrast bun. Figura 1.7 prezintă patru posibilităţi de ajustare incorectă a
luminozităţii şi a contrastului.
În cazul în care luminozitatea este prea mare, cazul a, pixelii albi sunt saturaţi, distrugând
detaliile din acele zone. Opusul este prezentat în cazul b, unde luminozitatea este prea scăzută,
saturând pixelii negrii. Figura c prezintă un contrast setat prea mare rezultând un negru şi un alb.
În final, d are un contrast scazut, toţi pixelii sunt o nuanţă de gri, facând astfel ca obiectele să nu
se poată deosebi.

Fig. 1.7. Ajustarea luminozităţii şi a contrastului.

Figurile 1.8 şi 1.9 prezintă luminozitatea şi contrastul în detaliu. O imagine de test este
prezentată în figura 1.9, folosind şase nivele de luminozitate şi contrast. Figura 1.8 prezintă
construcţia imaginii de test, un vector de 80 x 32 pixeli, fiecare pixel având o valoare între 0 şi
255. Fundalul imaginii de test prezintă zgomot distribuit uniform între 0 şi 255. Pixelii celor trei
pătrate au valoarile 75, 150 şi 225 de la stânga la dreapta. Fiecare pătrat conţine doua triunghiuri
cu pixeli de valori diferite. Cu alte cuvinte, există în imagine o regiune întunecată ce conţine
puţine detalii, o regiune medie şi o regiune luminoasă ce conţin doar câteva detalii.
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Fig. 1.8. Imagine de test.

Figura 1.9. prezintă cum ajustarea contrastului şi a luminozităţii permite diferitelor
caracteristici să fie vizibile. În figura 1.9, a luminozitatea şi contrastul au un nivel normal.
Graficul corespunzator fiecarei poze numit transformata ieşirii, reprezintă o curba gamma sau un
tabel de look-up al rezultatului ce controlează partea harware care afişează imaginea. Valoarea
fiecarui pixel din imaginea memorată, reprezentând un număr între 0 şi 255, este transmis prin
tabelul de look-up pentru a produce un alt număr între 0 şi 255. Noul număr digital dirijează
circuitul intensităţii video, cu 0 prin 255 transformat în negru prin alb. Astfel, tabelul de look-up
reprezintă numerele memorate în luminozitate.
Figura 1.9 a arată cum apare imaginea, când rezultatul transformării este setat să nu
corecteze, semnalul de ieşire este identic cu cel de intrare. Fiecare pixel din fundalul afectat de
zgomot este o nuanţă aleatoare de gri, egal distribuită între alb şi negru. Cele trei pătrate din
figură sunt afişate ca diferite nuanţe de negru. Problema constatată este că triunghiurile din
interior nu pot fi observate, contrastul este prea redus pentru ca ochiul să poată deosebi aceste
regiuni de regiunile înconjurătoare.
Figurile 1.9. b şi c prezintă efectul modificării luminozităţii. Creşterea luminozităţii duce
transformata ieşirii în stânga, în timp ce descreşterea luminozităţii duce transformata în dreapta.
Creşterea luminozităţii face ca fiecare pixel să pară mai luminat. În cazul scăderii luminozităţii,
pixelii apar mai întunecaţi. Aceste modificării pot îmbunătăţii vizibilitatea zonelor întunecate sau
luminate, dar vor satura imaginea.
Figura 1.9. d reprezintă o afişare optimizată pentru a observa valorile pixelilor care
variază în jurul valorii de 75. Acest lucru a fost realizat prin mărirea contrastului, rezultând o
imagine crescută în „pantă”. De exemplu, valoarea memorată 71 şi 75 a pixelului devine 100 şi
116 în imagine, obţinându-se un factor de contrast de patru ori mai mare. Valorile dintre 46 şi
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109 sunt afişate ca un pixel negru, respectiv ca unul alb. Dezavantajul acestui contrast crescut îl
repezintă saturarea la negru a valorilor de la 0 la 45 şi al saturării la alb pentru valorile de la 110
la 225.

Fig. 1.9. Ajustarea luminozităţii şi a contrastului.
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Figura 1.9. e prezintă efectul creşterii contrastului, rezultând afişarea nesaturată a numai
16 din cele 256 nivele de stocare. Luminozitatea este scăzută astfel încât cele 16 niveluri
folosibile sunt centrate pe numarul digital 150 (Digital Number). Detaliile pătratului central sunt
vizibile,restul imaginii fiind saturată, existând doar câţiva pixeli cu nuanţă de gri. Această
tehnică a folosirii contrastului ridicat pentru a observa doar câteva niveluri este numită şi
extindere greyscale.
Ajustarea contrastului reprezintă un mod de micşorare pe un interval mai mic de pixeli.
Controlul centrului luminozităţii centrează secţiunea micşorată pe valorile pixelului urmărit.
Majoritatea sistemelor digitale permit ajustarea luminozităţii şi a contrastului în acest mod şi de
obicei permit o afisare grafică a rezultatului. Controlul luminozităţii şi al contrastului în
televiziune şi în monitoarele video este realizat de circuite analogice şi pot opera diferit. De
exemplu, controlul contrastului unui monitor poate ajusta amplificarea semnalului analogic, în
timp ce luminozitatea poate creşte sau scadea offset-ul circuitului digital.
1.4. Transformate Grayscale
Ultima figură 1.9. f este diferită de celelalte, mai exact, în loc de folosirea unei „pante”
în graficul pentru un interval de valori de intrare, foloseşte o „pantă” în graficul pentru două
intervale. Acest lucru pesmite afişarea simultană a triunghiurilor din zonele aflate în stânga şi în
dreapta imaginii. Ideea transformatei grayscale este aceea de a îmbunătăţii contrastul dintre
valorile pixelilor de interes, aceasta realizându-se prin definirea importanţei fiecărui pixel între
valorile posibile 0 şi 255. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare contrastul din
imaginea afişată.

Fig. 1.10. Procesarea grayscale.
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Imaginea din figura 1.10. a, a fost făcuta în întuneric total folosind o camera foto CCD
care este sensibilă la undele infraroşii. Parametrul descris este temperatura, obiectul cu cea mai
mare temperatură emite o energie mai mare şi apare mai luminos în imagine. Imaginea a este
dificil de văzut din cauza distribuţiei inegale de valori pentru pixeli. Majoritatea imaginii este
mai inchisă de aceea anumite detalii nu pot fi observate. Pe de altă parte, reţeaua este saturat
aproape de alb.
Histograma acestei imagini este prezentată în figura 1.11. a, arătând că fundalul, oamenii
şi reţeaua au valori diferite.

a

b

c
Fig. 1.11. Dezvoltarea transformatei Greyscale.
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Transformata grayscale rezultată din aplicarea acestei strategii este prezentată în figura
1.11. c, etichetată cu manual. Şi se poate afla normalizând suma curbei din figura 1.11. b astfel
încat în partea dreaptă să aibă o valoare de 255. Contrastul în cazul unei valori particulare este
egală cu panta rezultatului transformatei. Aplicând imaginii din figura 1.10. a, transformata
grayscale produce imaginea b. Fundalul este mai „luminos”, reţeaua este mai întunecată şi
amândouă au un contrast mai bun. Aceste îmbunătăţiri sunt puse pe seama contrastului,
producând o imagine nu foarte detaliată.
Transformatele Greyscale pot îmbunătăţii semnificativ vizibilitatea unei imagini.
Egalizarea histogramelor este o modalitate de a automatiza procedura. Se poate observa că
histograma din figura 1.11. a şi curba de apreciere a contrastului din figura 1.11. b au aceeaşi
formă. Rezultatul transformării poate fi aflat prin integrarea şi normalizarea histogramei.
Folosind acele valori care au cel mai mare număr de pixeli, se ajunge la obţinerea celui mai bun
contrast. Egalizarea histogramelor reprezintă o interesantă procedură matematică deoarece
maximizează entropia unei imagini, o măsură a cantităţii de informaţie transmisă de un numar fix
de biţi.
1.5. Deformarea imaginilor
Una din problemele fotografierii unei planete este distorsionarea formei sferice de la
curbură. De exemplu, presupunând că folosim un telescop pentru a fotografia o regiune sferică
aproape de centrul unei planete, ca în figura 1.12. a, după câteva ore, planeta se va roti in jurul
axei sale, apărând ca in figura 1.12. b. Regiunea fotografiată anterior apare deformată deoarece
este curbată aproape de orizontul planetei.
Fiecare din cele două imagini conţine informaţii complete despre regiune, din două
perspective diferite. Este ceva obişnuit să obţinem o fotografie ca cea de la punctul a, dorind să
arate ca b, sau invers. De exemplu, un satelit care doreşte să cartografieze suprafaţa unei planete,
poate realiza mii de fotografii de deasupra, ca în fotografia 1.12. a. Pentru a realiza o fotografie
mai naturală a întregii platene, ca fotografia planetei Saturn, figura 1.12, fiecare imagine trebuie
deformată şi plasată în poziţia potrivită. Pe de altă parte, dacă luăm în considerare cazul un satelit
ce monitorizeză vremea, situat aproape de un uragan, acesta va obţine imagini oblice, ca cele din
figura 1.12. b. Imaginea este apoi convertită într-o imagine realizată de deasupra ca in figura
1.12. a. Aceste transformări spaţiale se numesc deformări. Fotografia spaţială foloseşte în mare
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parte deformarea. Deformarea digitală poate fi folosită pentru a corecta distorsiunile moştenite
de la dispozitivele cu vedere nocturnă. Artiştii ce lucrează cu efecte speciale pe imagini în
mişcare folosesc deformarea imaginilor. De exemplu, tehnica numită deformare morfologică a
unui obiect în alt obiect, folosind o serie de cadre. Aceasta poate produce iluzii ca un copil
transformat într-un adult sau un om transformat într-un lup.

Fig. 1.12. Fotografierea unei planete.

Deformarea preia imaginea iniţială (un vector bidimensional) şi generează o imagine
deformată (alt vector bidimensional). Dându-se o linie şi calculându-se o coloană a imaginii
deformate, avem o linie şi o coloană corespunzătoare în imaginea originală. Valoarea pixelului
din imaginea originală este transferată imaginii deformate pentru a efectua algoritmul. În jargon,
linia şi coloana din care provine un pixel în imaginea originală este numită adresa sursă.
Tranferul fiecărui pixel din imaginea originală în imaginea deformată este partea cea mai uşoară.
Cea mai dificilă parte este calcularea adresei sursă, pentru fiecare pixel din imaginea deformată,
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aceasta fiind o problemă pur matematică. Simpla laţire a imaginii pe direcţie orizontală sau
verticală implică doar o multiplicare a numărului liniei sau coloanei pentru a afla adresa sursă.
Una din tehnicile folosite în deformare este interpolarea subpixelilor. De exemplu,
presupunem dezvoltarea unui set de ecuaţii ce transformă o linie şi o coloană din imaginea
deformată, într-o adresă sursă din imaginea originală.
Se încercă aflarea valoari pixelului din linia 10 şi coloana 20 din imaginea deformată. Se
introduc informaţiile în ecuaţii: linie = 10, coloană = 20 şi se obţine linie_sursă = 20.2,
coloană_sursă = 14.5. Calculele vor folosii virgula mobilă şi adresa sursă nu va fi un număr
întreg. Cea mai uşoară metodă este folosirea algoritmului „Celui mai apropiat vecin” care
rotunjeşte adresa la cel mai apropiat număr întreg.
Interpolarea biliniară are nevoie de mai mult efort, dar se obţine o imagine semnificativ
mai bună. Figura 1.13 prezintă modul de lucru al acestui algoritm.

Fig. 1.13. Interpolarea bililiară.

Se cunoaşte valoarea a patru pixeli situaţi de jur împrejurul adresei fracţionale, valoarea
pixelilor de pe linia 20 şi 21, şi coloana 14 şi 15. În acest exemplu considerăm pentru pixeli
valorile 91, 210, 162 şi 95.
Problema constă în interpolarea acestor patru valori. În primul rând, interpolarea pe
orizontală dintre coloanele 14 şi 15. Aceasta produce două valori intermediare 150.5 pe linia 20
şi 128.5 pe linia 21. În al doilea rând, se interpolează aceste două valori intermediare pe
verticală. Aceasta produce un pixel interpolat biliniar cu valoarea 139.5, ce va fi transferat
imaginii deformate.
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CAPITOLUL 2
PROCESAREA LINIARĂ A IMAGINILOR
Procesarea liniară a imaginilor se bazează pe două tehnici DSP convenţionale: convoluţia
şi analiza Fourier. Convoluţia are o importanţă mai mare de când imaginile au informaţiile
codate în domeniul spaţial. Filtrarea liniară poate îmbunătăţii imaginile în mai multe moduri:
ascuţirea marginilor imaginilor, reducerea zgomotului aleator, corectarea iluminarea inegală,
deconvoluţia pentru corectarea neclaritaţii şi mişcării. Aceste proceduri se realizează prin
convoluţia imaginii originale folosind un filtru potrivit, obţinandu-se astfel imaginea filtrată. Cea
mai serioasă problemă a convoluţiei imaginilor o reprezintă numărul mare de calcule ce trebuie
efectuate, de obicei fiind folosit un timp de execuţie foarte lung. Sunt prezentate în continuare
două tehnici importante pentru reducerea timpului de execuţie: convoluţia prin separabilitate şi
convoluţia Transformatei Fast Fourier.
2.1. Convoluţia
Convoluţia imaginilor funcţionează ca o convoluţie unidimensională. Imaginea poate fi
văzută ca o sumă de impulsuri, funcţii delta scalate şi deplasate. De asemenea, sistemele liniare
sunt caracterizate de răspunsul lor la impulsuri. Imaginea rezultată este echivalentă cu imaginea
iniţială combinată cu raspunsul sistemului la impuls.
Funcţia bidimensională delta, este o imagine compusă numai din zerouri, cu excepţia
unui singur pixel din linia 0, coloana 0, care are valoarea unu. Deocamdată, presupunem că
indecşii liniilor şi coloanelor pot avea atât valori pozitive cât şi negative, asemănător cu un unu
situat în centrul unei mulţimi de valori zero. Când funcţia delta trece printr-un sistem liniar,
singurul punct diferit de zero va fi convertit în alte şabloane bidimensionale. Singurul lucru care
se poate întâmpla unui punct este de a se întinde, răspunsul impulsului numindu-se in jargon
Funcţie de Raspândire a Punctului (Point Spread Function).
Ochiul uman oferă un bun exemplu acestor concepte. După cum este descris şi în
capitolul anterior, primul nivel al retinei transformă imaginea reprezentată ca un şablon de
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lumină într-o imagine reprezentată ca un şablon de impulsuri nervoase. Al doilea nivel al retinei
procesează această imagine neurală şi o transmite celui de-al treilea nivel, fibrelor care formează
nervul optic. Presupunând că acest sistem este liniar, imaginea procesată în retină poate fi
determinată de inspectarea imaginii ce apare pe nervul optic.
Figura 2.1 evidenţiază acest experiment. Figura 2.1. a prezintă impulsul ce loveşte retina
în timp ce figura 2.1. b prezintă imaginea ce apare pe nervul optic. Nivelul mijlociu al ochiului
transmite unda luminoasă, dar produce o zonă circulară de întuneric. Ochiul îndeplineşte acest
lucru printr-un proces numit inhibiţie laterală. Dacă o celulă nervoasă din nivelul de mijloc este
activată, descreşte abilitatea vecinilor săi de a deveni activi. Când o imagine este privită de ochi,
fiecare punct al imaginii contribuie la o versiune scalată şi deplasată a acestui răspuns în impuls
al imaginii ce apare pe nervul optic. Cu alte cuvinte, imaginea privită este combinată cu PSF
pentru a produce imaginea neurală transmisă creierului.

Fig. 2.1. PFS ale ochiului.

Fiinţele umane şi alte animale folosesc vederea pentru a identifica obiectele apropiate.
Acest lucru este realizat prin deosebirea unei regiuni din imagine de alta regiune, bazându-se pe
diferenţele de lumina şi culoare. Cu alte cuvinte, primul pas în recunoaşterea unui obiect este
identificarea marginilor, discontinuitatea care separă un obiect de fundalul său. Nivelul de mijloc
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al retinei ajută la realizarea acestei sarcini prin schiţarea marginilor din imaginea privită. Figura
2.2. prezintă o imagine ce trece de la întuneric la lumină, producând o margine neconturată.

Fig. 2.2. Benzi Mach.

Figura 2.2. a prezintă profilul intensităţii acestei imagini, şablonul luminozităţii ce intră
în ochi. Figura 2.2. b prezintă profilul luminozităţii ce apare pe nervul optic, imaginea transmisă
creierului. Procesarea din retină prezintă marginea dintre zonele luminoase şi cele întunecate
mult mai abruptă, susţinând că aceste două regiuni sunt diferite.
Supracreşterea răspunsului marginilor creează o iluzie optică. În apropierea marginii,
regiunea întunecată apare ca fiind neobişnuit de întunecată, iar regiunea luminată apare ca fiind
neobişnuit de luminată. Lumina rezultată şi fâşiile de întuneric se numesc Benzi Mach, după
Ernst Mach (1838 - 1916), un fizician austriac care a descris pentru prima dată acest femomen.
În cazul semnalelor unidimensionale, convoluţia imaginii poate fi interpretată în două
moduri: la intrare şi la ieşire. La intrare, fiecare pixel al imaginii contribuie la scalarea şi
deplasarea versiunii funcţiei de răspândire a punctului la imaginea rezultată. Privit de la ieşire,
fiecare pixel din imaginea rezultată este influnţat de un grup de pixeli din imaginea originală.
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Pentru semnale unidimensionale, regiunea de influenţă este răspunsul impusului inversat
stânga-dreapta. Pentru semnalele imaginii este PSF inversat stânga-dreapta şi sus-jos. De vreme
ce majoritatea PSF folosite în DSP sunt simetrice în jurul axelor verticale şi orizontale, aceste
inversări nu influenţează şi de aceea pot fi ignorate.

Fig. 2.3. Funcţii comune de Raspândire a Punctului (PSF).

Figura 2.3 prezintă cele mai des folosite PSF. În figura 2.3. a, „cazemata” are vârf
circular şi margini drepte. De exemplu, dacă lentilele unei camere foto nu focalizează, fiecare
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punct al imaginii va fi proiectat într-un punct circular pe senzorul de imagine ( folosind figura
1.2, considerăm efectul mutării ecranului de protecţie mai aproape sau mai departe de lentile).
Cu alte cuvinte, „cazemata” este PSF al unei imagini neclare.
Gaussianul prezentat în figura 2.3. b, este PSF al sistemelor de imagini limitate de
imperfecţiuni aleatoare. Prin urmare, imaginea de la un telescop este neclară din cauza
turbulenţelor atmosferice, ducând la transformarea fiecărui punct de lumină într-un Gaussian în
imaginea finală. Senzorii de imagine, ca CCD şi retina, sunt de obicei limitate de dispersia de
lumină şi/sau electroni. Teorema principală de limitare obligă ca o Gaussiană neclară să fie
cauzată de aceste tipuri de procese aleatoare.
„Cazemata” şi Gaussianul sunt folosite în procesarea de imagini ca şi Filtrul medie
alunecătoare ce este folosit pentru semnale unidimensionale. O imagine combinată cu PSF va
apărea neclară şi va avea margini puţin definite, dar va fi mai puţin afectată de zgomotul aleator.
Acestea se numesc filtre de netezire, prin acţiunea lor în domeniul timp, sau filtre trece-jos,
pentru felul în care tratează domeniul frecvenţă. Pătratul PSF, prezentat în figura 2.3. c, poate fi
folosit ca un filtru de netezire, dar nu este unul circular simetric. Aceste lucru rezultă din
neclaritatea diferită pe direcţii diagonale, comparativ cu direcţiile vertical şi orizontal.
Opusul unui filtru de netezire este intensificarea marginilor sau filtrul trece-sus. Tehnica
de inversiune spectrală este folosită pentru a interschimba cele două filtre. După cum se poate
observa în figura 2.3. d, nucleul filtrului pentru intensificarea marginilor este format din partea
negativă a filtrului de netezire, adăugând o funcţie delta în centrul său. Procesarea imaginilor ce
se desfăşoară în retină reprezintă un exemplu al acestui tip de filtru.
Figura 2.3. e, prezintă o funcţie sinc bidimensională. Procesarea unui semnal
unidimensional foloseşte filtru banda de tip sinc pentru separarea benzilor de frecvenţă. Pentru că
imaginile nu conţin informaţiile codate în domeniul frecvenţă, funcţia sinc este rareori folosită ca
un nucleu al filtrului de imagini, deşi poate fi folosită în cateva probleme teoretice. Această
funcţie poate fi greu de folosit deoarece partea inferioară descreşte încet în amplitudine (1/x),
însemnând că trebuie tratată ca fiind infinită. Comparativ cu aceasta, partea inferioară a filtrului
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Gaussian descreşte rapid ( e  x ) şi poate fi trunchiată fără a o modifica.
Toate aceste nuclee ale filtrelor folosesc indecşi negativi pentru linii şi coloane,
permiţând ca PSF să fie centrat în linie = 0 şi coloana = 0. Indecşii negativi sunt eliminaţi în
DSP unidimensional, prin deplasarea nucleului filtrului până când toate zerourile ajung la un
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index pozitiv. Această deplasare mută şi semnalul rezultat cu un grad egal, care de obicei nu
interesează. În comparaţie cu aceasta, deplasarea dintre imaginea iniţială şi cea finală în general
nu este acceptată. Indecşii negativi reprezintă norma nucleelor filtrelor folosite în procesarea
imaginilor.
O problemă a convoluţiei unei imagini este aceea a numărului mare de calcule. De
exemplu, când o imagine de 512 x 512 pixeli este combinat cu o imagine PSF 64 x 64 pixeli,
necesită mai mult de un miliard de multiplicări şi adunări. Timpii crescuţi de execuţie poate face
această tehnică impracticabilă. Trei interpretări sunt folosite pentru a îmbunătăţii acest
parametru.
Prima strategie foloseşte o mică PSF de 3 x 3 pixeli. Aceasta este îndeplinită prin
repetarea prin fiecare eşantion al imaginii rezultate, folosind cod optimizat pentru multiplicarea
şi acumularea celor nouă pixeli corespunzători din imaginea iniţială. O cantitate surprinzătoare
de procesare poate fi efectuată numai cu 3 x 3 pixeli, deoarece este suficient de mare pentru a
afecta marginile unei imagini.
A doua strategie este folosită când se doreşte o PSF mai mare. Aceasta necesită un nucleu
al filtrului care e separabil, o proprietate care permite convoluţiei să îndeplineasă o serie de
operaţii unidimensionale. Aceasta strategie poate îmbunătăţii viteza de execuţie de sute de ori.
A treia strategie este convoluţia FFT, folosită în cazul nucleelor mari şi are o anumită
formă. Chiar şi în cazul îmbunătăţirii vitezei cu ajutorul FFT, timpul de execuţie va fi foarte
mare.
2.2. Modificarea marginilor folosind PSF 3x3
Figura 2.4 prezintă cateva operaţii 3 x 3. Figura 2.4. a, reprezintă o imagine capturată cu
ajutorul unui scanner cu raze X pentru bagaje folosit în aeroporturi. Când această imagine este
combinată cu funcţia delta de 3x3 (un unu înconjurat de zerouri), imaginea ramane neschimbată.
Figura 2.4. b, prezintă imaginea combinată cu un nucleu de 3 x 3 constând într-o cifră de unu
negativă şi şapte zerouri. Aceasta operaţie se numeşte deplasare şi scadere, deoarece o versiune
deplasată a imaginii (corespunzând lui -1) este scazută din imaginea iniţială (corespunzătoare lui
1). Această procesare produce o iluzie optică de apropiere sau de depărtare a unor obiecte,
realizând un efect 3D sau în relief. Creierul interpretează imaginile ca şi cum lumina ar fi
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deasupra, în forma normală în care lumea o prezintă. Dacă margimile unui obiect sunt luminoase
în vârf şi întunecate la bază, obiectul este perceput ca stapungând fundalul. Pentru a observa alt
efect, se poate întoarce imaginea invers şi obiectele vor străpunge fundalul.
Figura 2.4. c, prezintă detectarea marginilor PSF şi imaginea rezultată. Fiecare margine
din imaginea iniţială este transformată într-un întuneric limitat şi dungi luminoase paralele cu
marginea originală. Limita acestei imagini poate izola atât dungile întunecate sau luminoase,
oferind un algoritm simplu de detectare a marginilor unei imagini.

Fig.2.4. Modificarea marginilor folosind PSF 3x3.
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O tehnică comună de procesare a imaginii este prezentată în figura 2.4. d: intensificarea
marginilor. Aceasta este numită uneori operaţia de ascuţire. În figura 2.4. a, obiectele au un
contrast bun (nivel apropiat de întuneric şi lumină) dar margini neclare.
În imaginea din figura 2.4. c, obiectele nu au contrast, dar margini foarte ascuţite.
Strategia este de a multiplica imaginea cu margini vizibile cu o constantă k, şi de a o adăuga
imaginii cu un bun contrast. Aceste operaţii fiind echivalente cu imaginea iniţială combinată cu
PSF de 3 x 3 prezentată în figura 2.4. d. Dacă avem k = 0, PSF devine o funcţie delta şi imaginea
rămâne neschimbată. Dacă mărim valoarea lui k, imaginea prezintă o definire mai bună a
marginilor. În cazul imaginii din figura 2.4. d, valoarea k = 2 au fost folosite: două părţi din
imaginea c şi o parte imaginea a. Această operaţie mimează abilitatea ochiului de a ascuţi
marginile, obiectele fiind mai uşor de separat de fundal.
Cele patru operaţii prezentate în figura 2.4 au fost realizate practic în capitolul 5 al
lucrării. Combinarea cu oricare din funcţiile de mai sus poate duce la apariţia unor valori
negative de pixeli în imaginea finală. Chiar dacă programul poate folosi valori negative pentru
pixeli, imaginea afişată nu poate.
Cea mai comună metodă de rezolvare este adaugarea unui offset fiecarui pixel. O
alternativă este trunchierea valorilor ce depăşesc intervalul.
2.3. Convoluţia prin separare
Aceasta este o tehnică pentru convoluţie rapidă, atât timp cât PSF este separabilă. Un PSF
este separabilă dacă poate fi divizată în două semnale bidimensionale: o proiecţie verticală şi una
orizontală.
Figura 2.5 prezintă un exemplu de imagini separabile, patratul PSF. În mod specific,
valoarea fiecărui pixel din imagine este egală cu punctul corespunzător proiecţiei orizontale
înmulţit cu punctul corespunzător proiecţiei verticale.
Din punct de vedere matematic, poate fi exprimată în felul următor:
x[r,c] = vert[r] * oriz[c] ,

(2.1)

unde: x[r,c] reprezintă o imagine bidimensională, vert[r] şi oriz[c] sunt proiecţiile
unidimensionale.
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Fig. 2.6. Crearea unei PSF separabile.

În mod evident, multe imagini nu îndeplinesc aceste cerinţe. De exemple, „cazemata” nu
este separabilă. Există un număr infinit de imagini separate. Acest lucru poate fi privit ca
generarea arbitrară a proiecţiilor verticale şi orizontale, găsind astfel imaginea care le
corespunde. De exemplu, figura 2.6 ilustrază aceste profile care sunt dublu exponenţiale.
Imaginea care corespunde acestora poate fi aflată din ecuaţia 2.1. Când este afişată, imaginea
apare ca un diamant ascuţit care descreşte spre zero, cu cât distanţa de la origine creşte.
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În cazul celor mai multe probleme, PSF ideal este simetric circular, asemănător
cazematei. Cu toate acestea imaginile digitale sunt de obicei stocate şi procesate în forme
ortogonale, formate din linii şî coloane, dorindu-se modificarea imaginii în toate direcţiile.

Fig. 2.7. Separarea unui Gaussian.

Figura 2.7 ilustrază că proiecţiile unei imagini Gaussiene bidimensionale sunt de
asemenea Gaussiene. Imaginea şi proiecţiile au aceeaşi deviaţie standard.
Pentru a îmbina o imagine cu nucleul unui filtru separabil, se îmbină fiecare linie din
imagine cu fiecare proiecţie orizontală, rezultând o imagine intermediară, apoi, se combină
fiecare coloană a imaginii imtermediare cu proiecţia verticală a PSF. Imaginea rezultată este
identică cu îmbinarea directă a imaginii iniţiale cu nucleul unui filtru. Dacă se îmbină mai întâi
coloanele şi apoi liniile, se obţine acelaşi rezultat.
Îmbinarea unei imagini NxN cu nucleul unui filtru necesită un timp proporţional cu
2

2

N M . Cu alte cuvinte, fiecare pixel din imaginea finală depinde de toţi pixelii nucleului. În
comparaţie, îmbinarea prin separare necesită un timp proporţional cu N2M. În cazul nucleelor de
sute de pixeli, tehnica va reduce timpul de execuţie cu un factor de câteva sute.
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Lucrurile se pot îmbunătăţii dacă se doreşte folosirea unui PSF ortogonal (Fig. 2.5) sau o
PSF exponenţială dublă (Fig. 2.6), calculele fiind mult mai eficiente. Acest lucru se întâmpla
deoarece convoluţii unidimensionale sunt filtre medii alunecătoare, respectiv filtre singulare
bidirecţionale. Ambele filtre pot fi evidenţiate folosind recursivitatea. Acest fapt duce la un timp
de convoluţie de N2, complet independent de dimensiunea PSF. Cu alte cuvinte, o imagine poate
fi combinată cu câte PSF este nevoie, cu doar câteva operaţii per pixel. De exemplu, o convoluţie
a unei imagini de 512 x 512 necesită doar câteva sute de milisecunde pe un calculator.
2.4. Analiza Fourier a imaginilor
Analiza Fourier este folosită în procesarea imaginilor asemănător cu semnalele
unidimensioanale. Totuşi, imaginile nu au informaţiile codificate în domeniul frecvenţă, făcând
tehnica mai puţin folosită. De exemplu, când transformata Fourier este preluată dintr-un semnal
audio, formele de undă ale domeniului timp sunt convertite într-un spectru de frecvenţă usor de
înţeles. În comparaţie, obţinerea unei transformate Fourier dintr-o imagine converteşte informaţia
corectă în domeniul spaţial într-o formă aglomerată.
În domeniul frecvenţă nu se foloseşte proiectarea filtrelor. Principala caracteristică a
imaginii este marginea, linia ce separă un obiect sau regiune de un alt obiect sau regiune. De
vreme ce o margine este compusă dintr-un număr mare de componente de frecvenţă, încercarea
de modificare a imaginii prin manipularea unui spectru de frecvenţe nu este avantajoasă. Filtrele
de imagine sunt proiectate în domeniul spaţiu, unde informaţia este codificată în forma sa simplă.
Analiza imaginii Fourier are anumite proprietăţi utile. De exemplu, convoluţia in
domeniul spaţial corespunde multiplicării din domeniul frecvenţă. Acest lucru este important
deoarece multiplicarea este o operaţie matematică mai simplă decât convoluţia. În cazul
semnalelor unidimensionale, această proprietate permite convoluţia transformatei Fast Fourier şi
diferite tehnici inverse.
O altă proprietate importantă în domeniul frecvenţă este teorema Fourier (Fourier Slice
Theoreme), relaţia dintre o imagine şi proiecţiile sale (imaginea văzută de pe marginile sale).
Aceasta reprezintă bazele tomografiei computerizate, o tehnică de fotografiere folosind raze X,
folosită în medicină şi industrie.
Spectrul de frecvenţă al unei imagini poate fi calculat în diferite moduri, dar metoda
transformatei Fast Fourier prezentată este singura cu aplicare practică. Imaginea originală trebuie
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sa fie compusă din N linii şi N coloane, unde N reprezintă o putere a lui 2. Dacă dimensiunea
imaginii iniţiale nu este o putere a lui 2, atunci se adaugă pixeli cu valoarea 0 pentru a se obţine o
dimensiune corectă. Numim vectorul bidimensional care reţine imaginea Vector Real. În plus, se
va folosi încă un vector de aceeaşi dimensiune ce se va numi Vector Imaginar.
Reţeta pentru calcularea transformatei Fourier a unei imagini este foarte simplă: se
extrage transformata Fast Fourier unidimensională a fiecarei linii, urmată de transformata Fast
Fourier a fiecărei coloane. Mai exact, se incepe extragându-se trasformata Fast Fourier a
valorilor primilor N pixeli în linia 0 a vectorului Real. Partea reală a rezultatului transformatei
Fast Fourier este introdus înapoi în linia 0 a vectorului Real, în timp ce partea imagineară a
rezultatului este introdusă în linia 0 a vectorului Imaginar. După repetarea acestei proceduri
pentru fiecare linie de la 1 la N-1, atât vectorul Real, cât şi vectorul Imaginar conţin imaginea
intermediară. La pasul urmator, procedura se repetă pentru fiecare coloană a datelor
intermediare. Se iau cele N valori ale pixelilor din coloana 0 a vectorului Real şi cele N valori
din coloana 0 a vectorului Imaginar şi se calculează transformata Fast Fourier. Partea reală a
rezultatului trasformatei Fast Fourier se introduce înapoi în coloana 0 a vectorului Imaginar.
După ce repetăm pentru coloanele de la 1 la N-1, fiecare vector a fost suprascris cu spectrul de
frecvenţă al imaginii.
De vreme ce direcţiile verticale şi orizontale sunt echivalente într-o imagine, acest
algoritm poate fi evidenţiat şi prin transformarea coloanelor şi a liniilor. Indiferent de oridinea
folosită, rezultatul este acelaşi. Din modul în care trasformata Fast Fourier reţine datele,
amplitudinile componentelor de frecvenţă joasă se vor situa în colţurile spectrului bidimensional,
în timp ce frecvenţele înalte vor fi în centru. Transformata Fourier inversă a unei imagini este
calculată aplicând transformata Fast Fouriei inversă fiecărei linii, urmată de tranformata Fast
Fourier inversă pentru fiecare coloană.
Figura 2.9 prezintă un exemplu de transformată Fourier a unei imagini. Figura 2.9. a
reprezintă imaginea iniţială, o vedere la microscop a suprafeţei unui circuit integrat. Figura 2.9. b
prezintă partea imaginară şi reală a spectrului de frecvenţă a imaginii. Cum domeniul frecvenţă
poate conţine valori negative ale pixelilor, valorile greyscale ale imaginii sunt interpretate astfel
încât valorile negative reprezintă întuneric, zero reprezintă gri şi valorile pozitive reprezintă
lumină. Componentele cu frecvenţă scăzută prezente în imagine sunt mai mari în amplitudine
decât componentele cu frecvenţă crescută. Acest lucru justifică prezenţa pixelilor foarte
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întunecaţi şi foarte luminaţi în cele patru colţuri ale figurii 2.9. b. În plus, spectrul imaginilor
obişnuite nu are o ordine precisă, apărând aleator.

a. Imagine

b. Spectrul frecvenţă afişat
în formă dreptunghiulară

c. Spectrul frecvenţă afişat
în formă polară

d. Spectrul frecvenţă afişat
în formă polară cu spectrul deplasat
pentru ca punctul zero sa fie în
centru

Fig. 2.9. Spectrul de frecvenţă a unei imagini.
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După cum prezintă figura 2.9. c, forma polară a spectrului unei imagini este uşor de înţeles.
Frecvenţele scăzute în marime au valori mari pozitive (colţurile albe), în timp ce frecvenţele mari
au valori mici pozitive (centrul negru). Faza arată la fel în cazul frecvenţei scăzute sau ridicate,
funcţionând aleator între –π şi π.
Figura 2.9. d prezintă un mod alternativ de afişare a spectrului imaginii. De vreme ce
domeniul spaţial conţine semnal discret, vectorii domeniului frecvenţă sunt dublate de un număr
infinit de ori la stânga, dreapta, în sus şi în jos. De pildă, în cazul unui perete cu dale, fiecare dală
având o dimensiune de NxN ca în figura 2.9. c. Figura 2.9. d reprezintă, de asemenea, o secţiune
NxN din acelaşi perete, suprapunerea a patru dale; partea centrală a imaginii reprezintă
îmbinarea celor patru dale. Cu alte cuvinte, imaginea din figura 2.9. c este echivalentă cu cea din
figura 2.9. d, doar că a fost deplasată orizontal cu N/2 pixeli şi cu N/2 pixeli vertical în spectrul
periodic al frecvenţei. Această modificare aduce pixelii luminaţi în cele patru colţuri ale figiurii
2.9. c şi împreună în centrul figurii 2.9. d.
Figura 2.10 prezintă cum este organizat un domeniu bidimensional de frecvenţă
(frecvenţele scăzute plasate în colţuri). Linia N/2 şi coloana N/2 împart spectrul de frecvenţă în
patru cadrane. Pentru partea reală şi dimensiune, cadranul din dreapta-sus reprezintă imaginea în
oglindă a cadranului din stânga-jos, în timp ce colţul din stânga-sus este imaginea în oglindă a
cadranului din dreapta-sus. Această simetrie este prezentă şi în partea imaginară şi în fază, cu
precizarea că pixelii din oglindă sunt de semn contrar. Cu alte cuvinte, fiecare punct din spectrul
de frecvenţă are un punct pereche în partea amplasată simetric. Unul dintre puncte reprezintă
frecvenţa pozitivă, iar celalalt corespunde frecvenţei negative.
Această simetrie poate fi exprimată astfel:
ReX[r,c] = ReX [N-r,N-c]
ImX[r,c] = -ImX [N-r,N-c]

(2.2)

Aceste ecuaţii iau în considerare faptul că spectrul frecvenţei este periodic, repetându-se
la fiecare N eşantion cu indecşi de la 0 la N-1. Cu alte cuvinte, X[r,N] este echivalent cu X[r,0],
X[N,c] echivalent cu X[0,c] şi X[N,N] echivalent cu X[0,0]. Aceste puncte sunt situate în
punctele [0,0], [0,N/2], [N/2,0] şi [N/2,N/2]. Fiecare pereche din domeniul frecvenţă corespunde
unei sinusoide în domeniul spaţiu. După cum este prezentat şi în figura 2.10. a, valoarea [0,0]
corespunde sinusoidei de frecvenţă 0 din domeniul spaţial, componenta discretă a imaginii.
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Fig. 2.10. Sinusoide bidimensionale.
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Există reprezentat doar un singur punct, deoarece este propria sa pereche. În imaginile
din figura 2.10.b, c şi d sunt prezentate alte perechi de puncte ce corespund sinusoidelor
bidimensionale care se prezintă sub forma unor valuri. Sinusoidele unidimensionale au o
frecvenţă, o fază şi o amplitudine. Sinusoidele bidimensionale au şi direcţie.
Frecvenţa şi direcţia fiecărei sinusoide este determinată de localizarea perechii de puncte
în domeniul frecvenţă. Se trasează o linie de la fiecare punct în punctul cu frecvenţa zero din
colţul exterior cadranului în care este situat punctul, [0,0], [0,N/2], [N/2,0] şi [N/2,N/2] (lucru
indicat de cercurile din figură). Direcţia acestor linii determină direcţia sinusoidei spaţiale, în
timp ce lungimea este proporţională cu frecvenţa undei. Acest lucru duce la prezenţa frecvenţelor
scăzute în apropierea colţurilor şi a frecvenţelor mari în apropierea centrului.
Când spectrul este afişat având frecvenţa zero în centru (Fig. 2.9. d), linia de la fiecare
pereche de puncte este trasată până la valoarea digitală din centrul imaginii [N/2, N/2]. Această
organizare este una comodă, deoarece toate liniile sunt desenate în acelaşi punct. Alt avantaj al
plasarii punctului zero în centru este suprapunerea sa peste spectrul frecvenţei continue. Când
domeniul spaţial este continuu, domeniul frecvenţă este aperiodic. Aceasta plasează frecvenţa
zero în centru celelalte puncte cu frecvenţe mai mari până la infinit fiind dispuse în celelalte
direcţii. Cu toate acestea, majoritatea calculelor sunt evidenţiate cu ajutorul unor vectori care
reţin datele în alt format ( frecvenţele scăzute în colţuri).
Chiar şi în cazul trasformatei Fast Fourier, timpul necesar calculării transformatei Fourier
este extrem de mare. De exemplu, transformata Fourier a unei imagini de 512 x 512 necesită
câteva minute pe un PC, acesta fiind de aproximativ 10.000 ori mai încet decât timpul necesar
unei procesări de imagini, 30 cadre pe secundă. Acest timp de execuţie rezultă din cantitatea
mare de informaţie conţinută în imagine. În comparaţie sunt tot atâţia pixeli într-o imagine câte
cuvinte sunt într-o carte. Procesarea de imagini prin intermediul domeniului frecvenţă va deveni
mai populară cu cât calculatoarele vor deveni mai rapide.
2.5. Convoluţia transformatei Fast Fourier
Chiar dacă transformata Fourier nu este rapidă, reprezintă cea mai rapidă modalitate de
combinare a unei imaginii cu un mare nucleu al unui filtru. De exemplu, combinarea unei
imaginii 512 x 512 cu un PSF de 50 x 50 este de 20 de ori mai rapidă folosind transformata Fast
Fourier comparativ cu convoluţia convenţională.
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Convoluţia transformatei Fast Fourier foloseşte principiul că multiplicarea în domeniul
frecvenţă corespunde convoluţiei în domeniul timp. Semnalul de intrare este transformat în
domeniul frecvenţă folosind transformata Fourier discretă (DFT), multiplicată cu răspunsul în
frecvenţă al filtrului, şi apoi fiind transformată înapoi în domeniul timp folosind inversa DFT.
Această tehnică fundamentală se cunoştea şi în zilele lui Fourier, deşi nu era foarte folosită, acest
lucru datorându-se faptului că timpul necesar calculării DFT este mai mare decât timpul necesar
calculării convoluţiei. Acest lucru s-a schimbat în anul 1965, odată cu apariţia tranformatei Fast
Fourier (FFT). Folosind algoritmul transformatei Fast Fourier pentru calcularea transformatei
Fourier discrete (DFT), convoluţia prin domeniul frecvenţă poate fi mai rapidă decât convoluţia
directă a semnalelor în domeniul timp. Rezultatul final este acelaşi, numai numărul de calcule s-a
modificat prin folosirea algoritmului mai eficient. Din acest motiv, convoluţia FFT se numeşte şi
Convoluţie High-Speed.
Convoluţia transformatei Fast Fourier foloseşte metoda adunării cu suprapunere
prezentată în figura 2.11, numai ordinea de convertire a segmentelor de intrare în segmente de
ieşire este schimbată. Figura 2.12 prezintă un exemplu de convertire folosind convoluţia FFT.
Pentru început, răspunsul în frecvenţă al filtrului este aflat obţinând DFT al nucleului, folosind
FFT. Bunăoară, figura 2.12. a prezintă un exemplu de nucleu, un filtru trece-bandă filtru banda
de tip sinc. FFT îl converteşte într-o parte reală şi una imaginară a răspunsului în frecvenţă
prezentat în figura 2.12. b şi c. Aceste semnale din domeniul frecvenţă nu seamănă cu un filtru
trece-bandă deoarece au o formă dreptunghiulară. Forma polară este folosită de oameni pentru a
înţelege mai bine domeniul frecvenţă, în timp ce forma dreptunghiulară este folosită pentru
calculele matematice. Parţile imaginară şi reală sunt stocate în calculator pentru a le folosi la
calcularea fiecărui segment.
Figura 2.12. d prezintă segmentul de intrare ce urmează să fie procesat. Transformata
Fast Fourier este folosită pentru a găsi spectrul de frecvenţă, prezentat în figura 2.12. e şi f.
Spectrul frecvenţă al segmentului de ieşire, figura 2.12. h şi i sunt găsite multiplicând răspunsul
în frecvenţă a filtrului, figura 2.12. b şi c, din spectrul segmentului de intrare, figura 2.12. e şi f.
Inversa FFT este folosită pentru a găsii segmentul de ieşire, figura 2.12. g, fin spectrul de
frecvenţă, figura 2.12. h şi i. Este important să se poată recunoaşte că acest segment de ieşire este
acelaşi cu cel obţinut prin convoluţia directă dintre segmentului de intrare, figura 2.12. d, şi
nucleul filtrului, figura 2.12. a.
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Fig. 2.11. Metoda adunării prin suprapunere.
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Fig. 2.12. Convoluţia FFT.

FFT trebuie să fie destul de mare, astfel încât convoluţia circlară să nu aibă loc, adică
segmentul de ieşire figura 2.12. g să aibă aceeaşi lungime ca şi FFT. De pildă, în exemplul din
figura 2.12., nucleul filtrului conţine 129 puncte şi fiecare

segment conţine 128 puncte,

obţinându-se un segment de ieşire de 256 puncte. Acesta necesită folosirea a 256 puncte FFT.
Nucleul filtrului figura 2.12. a, trebuie completat cu 127 de zerouri pentru a-l aduce la
dimensiunea totală de 256 puncte. În acelaşi mod, fiecare segment de intrare figura 2.12. d,
trebuie completat cu 128 de zerouri. Ca un alt exemplu, se doreşte combinarea unui semnal
foarte lung cu un nucleu de filtru cu 600 de eşantioane. O alternativă ar fi folosirea a 425 puncte
şi a 1024 puncte FFT. O a doua alternativă ar fi folosirea segmentelor de 1449 puncte şi 2048
puncte FFT.
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CAPITOLUL 3
TEHNICILE IMAGINILOR SPECIALE

Acest capitol prezintă câteva aspecte ale procesării de imagini. Pentru început se vor
caracteriza modurile de rezoluţie spaţială, acest lucru descriind dimensiunea minimă a unui
obiect pentru ca acesta să fie vizibil într-o imagine. Mai apoi, se va examina raportul semnalzgomot, explicând cât de estompat poate fi un obiect astfel încât să fie detectat. Al treilea aspect
va introduce tehnicile morfologice, acestea fiind operaţii neliniare folosite pentru manipularea
imaginilor binare.
3.1. Rezoluţia spaţială
Presupunem că dorim să comparăm două sisteme de imagini, cu scopul de a determina
care are cea mai bună rezoluţie spaţială. Cu alte cuvinte, se doreşte găsirea sistemului care poate
detecta cel mai mic obiect.
Pentru simplificarea lucrurilor, se va considera că un singur număr caracterizează un
sistem. Acest lucru permite o comparare directă pe care să se bazeze deciziile proiectării.

Fig. 3.1. FWHM vs MTF.
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Din nefericire, un singur parametru nu este întotdeauna suficient pentru a caracteriza
aspectele subtile ale imaginilor. Acest lucru este mai complicat deoarece rezoluţia spaţială este
limitată de două efecte distincte, dar interdependente: spaţierea de probă (sample spacing) şi
dimensiunea aperturii de eşantionare (sampling aperture size). Această secţiune prezintă două
teme importante şi anume cum se poate folosi un singur parametru pentru a caracteriza rezoluţia
spaţială şi relaţia dintre spaţierea de probă şi dimensiunea aperturii de eşantionare.
Figura 3.1. a prezintă trei profile ale unor PSF circular simetrice: „cazemata”, Gaussiana
şi exponentiala. Acestea sunt reprezentative pentru PSF prezente în sistemele de imagini. După
cum a fost descrisă în capitolul anterior, „cazemata” poate apărea din cauza focalizării improprii
a unui sistem de lentile. Gaussiana se formează în momentul în care erori aleatorii sunt
combinate. Un PSF exponenţial este generat când electronii sau când razele X lovesc un strat d
fosfor şi sunt convertite în lumină. Acest lucru este folosit în detectoarele de radiaţii,
amplificatoare pentru vederea nocturnă şi display-uri de tip CRT.
PSF conţine informaţii complete despre rezoluţia spaţială. Pentru a exprima rezoluţia
spaţială printr-un singur număr, putem ignora forma PSF şi să masurăm doar diametrul. Cel mai
folosit mod de specificare a acestuia este valoarea FWHM (Laţimea completă la jumătatea
maximă (Full-Width-at-Half-Maximum)). De exemplu, toate PSF din figura 3.1. a au valoarea
FWHM de o unitate. Din nefericire, această metodă are două neajunsuri. Primul este acela că nu
corespunde cu alte măsuri ale rezoluţiei spaţiale, inclusiv raţionamentul subiectiv al
observatorilor care privesc imaginea. Al doilea este acela că este de obicei foarte dificil să se
măsoare direct PSF. Imaginea alimentează un impuls dintr-un sistem de imagini; obţinerea unui
punct alb dintr-o imagine cu fundal negru. Prin definiţie, imaginea obţinută va fi PSF pentru
sistem. Problema este că acest PSF măsurat va conţine doar caţiva pixeli cu un contrast scazut.
De exemplu, impulsul imaginii este un vector de 512 x 512 de zerouri, cu excepţia unui pixel
care are valoarea 255. Comparând acest vector cu o imagine normală unde toţi pixelii 512 x 512
au o valoare medie de 128, semnalul va fi de 100.000 de ori mai slab decât semnalul unei
imagini normale. O temă întâlnită pe tot parcursul lucrării este aceea că semnalele trebuie
înţelese în domeniul în care informaţia este codificată. Prin urmare, semnalele audio vor fi
prelucrate în domeniul frecvenţă, în timp ce semnalele din imagini vor fi prelucrate în domeniul
spaţial. Cu toate acestea, o metodă de măsurare a rezoluţiei unei imagini este prin observarea
răspunsului în frecvenţă.
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Prin aplicarea transformatei Fourier bidimensionale unui PSF se obţine un răspuns în
frecvenţă bidimensional. Dacă PSF este circular simetric, răspunsul în frecvenţă va fi
deasemenea circular simetric. În acest caz, informaţiile complete despre răspunsul în frecvenţă se
găseşte în profil, după calcularea domeniului frecvenţă prin metoda FFT, fiind nevoie doar de
coloanele 0 până la N/2 din linia 0. Afişarea răspunsului în frecvenţă se numeşte MTF
(Modulation Transfer Function). Figura 3.1. b prezintă MTF pentru cele trei PSF de la punctul
(a). În cazurile în care PSF nu este circular simetric, întreg răspunsul în frecvenţă bidimensional
conţine informaţia. Cu toate că, e necesar să cunoaştem curbele MTF pe verticală şi orizontală
(coloanele 0, N/2 din linia 0 şi liniile 0, N/2 din coloana 0).

Fig. 3.2. Aparat de măsură cu perechi de linii.

Figura 3.2 prezintă un aparat de măsură cu perechi de linii, un dispozitiv folosit pentru
măsurarea rezoluţiei cu ajutorul MTF. Aceste aparate pot avea diferte forme în funcţie de
aplicaţia la care sunt folosite. De exemplu, şablonul alb şi cel negru prezentate în figură pot fi
folosite la testarea camerelor video. Pentru un sistem de raze X, nervurile sunt făcute din granit
între care se gaseşte un material transparent. Principala caracteristică este aceea că liniile negre şi
albe prezintă o spaţiere către un capăt. Când o imagine este preluată de la acest aparat de măsură,
liniile situate în apropiere unui capăt vor fi suprapuse şi înceţoşate, în timp ce la celălalt capăt,
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liniile vor fi distincte. Un observator ce priveşte imaginea citeşte rezoluţia corespunzătoare scării
calibrate.
Modul în care nervurile sunt suprapuse şi înceţoşate este important pentru înţelegerea
limitărilor acestei măsurători. Figurile 3.2. a şi b prezintă exemplele profilurilor la frecvenţe
spaţiale mici, respectiv mari. Acest lucru este reprezentat prin curba MTF pe care o reprezintă
figura 3.1. b, frecvenţele spaţiale crescute reduc amplitudinea. Nervurile individuale dintr-o
imagine se pot deosebi atât timp cât amplitudinea este mai mare decat un procent de 3 până la
10% din înălţimea originală. Lucru datorat abilităţii ochiului de a deosebi diferenţa de contrast
dintre punctele minime şi maxime în prezenţa unor zgomote.
Avantajul puternic al aparatului de măsură este simplitatea şi viteza de lucru. Cel mai
mare dezavantaj este că se bazează pe ochiul uman şi prezintă o componentă subiectivă. Deşi
curba MTF este măsurată, cea mai bună metodă de a exprima rezoluţia sistemului este
menţionarea frecvenţei unde MTF este redusă la 3, 5 sau 10 %.
Se observă că MTF este definită ca o sinusoidă, în timp ce aparatul de măsură foloseşte
un semnal dreptunghiular, nervurile fiind regiuni uniform întunecate separate de regiuni
uniforme de lumină. La frecvenţe spaţiale mari toate componentele, cu excepţia celei
fundamentale a semnalului dreptunghiular, dispar. Acest lucru face ca modulaţia sa apară ca o
sinusoidă, ca în figura 3.2. a. La frecvenaţe scăzute, figura 3.2. b, semnalul apare dreptunghiular.
Semnalul sinusoidal fundamental conţinut în semnalul dreptunghiular este de 4/π = 1,27 ori
amplitudinea semnalului dreptunghiular.
De vreme ce semnalele dreptunghiulare şi cele sinusoidale sunt folosite interschimbabil
pentru a măsura MTF, în locul termenului „ciclu” pentru imagini se foloseşte termenul „pereche
de linii” (o linie intunecată lângă o linie luminoasă). De exemplu, la o frecvenţă spaţială se poate
face referire ca 25 de perechi pe milimetru, în loc de 25 cicluri pe milimetru.
În figura 3.3, funcţia de răspândire a liniei (LSF) este răspunsul sistemului la o linie
subţire ce traversează imaginea. Similar, răspunsul marginii este reprezentat de răspunsul
sistemului la o margine. De vreme ce o linie reprezintă derivata unei margini, LSF reprezintă
derivata răspunsului marginii.
Există nenumărate avantaje în folosirea răspunsului marginii pentru măsurarea rezoluţiei.
În primul rând, măsurarea are aceeaşi formă ca şi informaţia codată a imaginii. De altfel, motivul
principal al cunoşterii rezoluţiei unui sistem este înţelegerea imaginiilor neclare dintr-o imagine.
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Al doilea avantaj îl reprezintă simplitatea măsurării folosind răspunsul marginilor,
deoarece acestea sunt uşor de generat în imagini. În caz de nevoie, LSF poate fi aflat prin
calcularea primei diferenţe a răspunsului marginii.

Fig. 3.3. LSF şi Răspunsul marginilor.

Fig. 3.4. Răspunsul marginilor şi MTF.
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Al treilea avantaj în reprezintă forma comună a răspunsului marginilor, chiar dacă ele pot
proveni din PSF-uri diferite. Acest lucru este reprezentat în figura 3.4. a, unde sunt prezentate
răspunsurile marginilor pentru un PSF „cazemată”, Gaussian şi exponenţial.

De vreme ce

formele sunt similare, un procent de 10% până la 90% din distanţă reprezintă un excelent
parametru de măsurare a rezoluţiei. Al patrulea avantaj este acela al determinării directe a MTF
prin folosirea FFT unidimensional al LSF.
Figura 3.4. b prezintă MTF corespunzător răspunsurilor marginilor din figura 3.4. a. Cu
alte cuvinte, curbele din figura 3.4. a sunt transformate în curbele din figura 3.4. b prin aplicarea
primei diferenţe (pentru determinarea LSF) şi apoi pentru obţinerea FFT.
Al cincilea avantaj este acela că MTF-ul şi răspunsul marginilor au curbe similare, după
cum este prezentat în figura 3.4. a şi b. Acest lucru permite uşurarea convertirii dintre cele două
măsurători.
Figura 3.5 ilustrază relaţia matematică dintre PSF şi LSF. Figura 3.5. a prezintă un PSF
cazemată, o suprafaţă circulară de valoare 1, afişată ca fiind albă, încercuită de o regiune cu zerouri, afişată gri. Profilul PSF va fi un puls dreptunghiular. Figura 3.5. b prezintă LSF-ul
corespunzător PSF-ului.

Fig. 3.5. Relaţia dintre PSF şi LSF.

Se poate observa că LSF-ul este matematic egal cu profilul integrat al PSF-ului. Acesta se
obţine prin rotirea imaginii în câteva direcţii după cum arată săgeţile. Fiecare valoare din profilul
integrat este suma valorilor pixelului de-a lungul razei corespunzătoare.
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În exemplul în care razele sunt verticale, fiecare punct al profilului integrat este obţinut
prin adunarea tuturor pixelilor de pe fiecare coloană. Acest lucru corespunde LSF-ului unei linii
verticale din imagine. LSF-ul liniilor orizontale din imagine este obţinut prin adunarea valorilor
pixelilor de pe fiecare linie. Pentru imagini continue aceste concepte se păstrează, dar sumele
sunt înlocuite de integrale.
După cum se poate observa în exemplu, LSF-ul poate fi calculat direct din PSF, chiar
dacă PSF-ul nu poate fi calculat întotdeauna din LSF. Acest lucru se datorează informaţiei,
despre rezoluţia spaţială în toate direcţiile, conţinute de PSF, în timp ce LSF-ul este limitat la o
singură direcţie. Un sistem are doar un PSF, şi un număr infinit de LSF-uri pentru fiecare unghi.
3.2. Spaţierea eşantionului şi apertura eşantionării
Figura 3.6 prezintă două exemple extreme de eşantionare, pe care le vom numi detector
perfect şi detector estompat. Presupunem ca figura 3.6 a este o suprafaţă care detectează
imaginile, ca un CCD. Lumina ce loveşte interiorul unui pixel pătrat va contribui doar la
valoarea pixelului. Acest lucru este prezentat în figură 3.6 prin apertura eşantionării ce umple
exact unul dintre pixelii pătraţi. Aceasta este o situaţie optimală pentru un detector de imagini,
doarece orice lumină este detectată şi nu există nici o suprapunere sau diafonica dintre pixelii
adiacenţi. Cu alte cuvinte, apertura eşantionării corespunde spaţierii eşantionului.
Un exemplu alternativ este prezentat în figura 3.6. e. Apertura de eşantionare este
considerabil mai mare decât spaţierea eşantionului şi urmează o distribuţie Gaussiană. Cu alte
cuvinte, fiecare pixel din detector primeşte o contribuţie de la lumina care loveşte detectorul în
regiunea ce înconjoară pixelul. Din punct de vedere al datelor de intrare, un fascicul îngust de
raze ce loveşte detectorul va contribui la valoarea unor pixeli vecini, potrivit distribuţiei
Gaussiene.
În continuare vom observa răspunsul marginilor celor două exemple. Indicatoarele din
fiecare graf indică valorile actuale ale pixelilor din imagine, în timp ce liniile conectate prezintă
curbele fundamentale ce sunt eşantionate. Un concept important este acela al formei acestei
curbe fundamentale, formă determinată doar de apertura de eşantionare. Înseamnă că rezoluţia
din imaginea finală poate fi limitată în două moduri. În primul rând, curba fundamentală are o
rezoluţie scăzută, rezultată din apertura de eşantionare prea mare. În al doilea rând, spaţierea
eşantionului poate fi prea mare, rezultând astfel detaliile pierdute printre eşantioane.
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Fig. 3.6. Exemple eşantionare.
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Curba MTF prezentată în figura 3.6. d arată că ambele procese limitează rezoluţia
sistemului. Scăderea curbei frecvenţei înalte reprezintă pierderea de informaţie datorată aperturii
de eşantionare. De vreme ce curba MTF nu a scăzut la zero înainte de a avea frecvenţa 0,5, se
pierde informaţie în timpul eşantionării, rezultat al spaţierii finite al eşantionului.
Toate aceste concepte se pot reduc la o singură regulă practică. Se consideră un sistem cu
10 % - 90 % din distanţa răspunsului marginilor de 1 mm. Dacă spaţierea eşantionului este mai
mare de 1mm, sistemul va fi limitat de această spaţiere. Dacă spaţierea este mai mic de 0,33 mm
(mai mult de 3 eşantioane de-a lungul marginii), rezoluţia va fi limitată de apertura de
eşantionare. Când un sistem are între unu şi trei eşantioane pe fiecare margine, acesta va fi
limitat de ambii factori.
3.3. Raportul semnal-zgomot
Un obiect dintr-o imagine este vizibil deoarece are o luminozitate diferită de cea
împrejurimilor. Contrastul obiectului trebuie să depăşească zgomotul imaginii. Acesta poate fi
împărţit în două categorii: limitări ale ochiului şi limitări ale imformaţiei.
Figura 3.7 prezintă un experiment de măsurare a abilităţii ochiului de a detecta semnalele
slabe. În funcţie de condiţiile de observare, ochiul uman poate detecta un contrast minim de 0,5
% până la 5 %. Cu alte cuvinte, fiinţele umane pot deosebi între 20 şi 200 nuanţe de gri între alb
şi negru. Numărul depinde de mai mulţi factori, cum ar fi luminozitatea luminării ambientale, de
distanţa dintre cele două regiuni comparate şi de felul în care se formează imaginea grayscale.

Fig. 3.7. Detecţia contrastului.

Transformata greyscale prezentată în subcapitolul 1.4 poate fi folosită pentru a mări
contrastul intervalului selectat al valorilor pixelilor, oferind un instrument valoros pentru
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depăşirea limitării ochiului uman. Contrastul unui nivel de luminozitate este crescut, prin
reducerea contrastului altui nivel de luminozitate, cu toate că, acest lucru este posibil când
contrastul unui obiect nu se pierde în zgomotul aleator al imaginii.

Fig. 3.8. SNR minim detectabil.

Figura 3.8 prezintă o imagine ce conţine trei pătrate cu contraste de 5 %, 10 % respectiv
20 %. Fundalul conţine zgomot aleator distribuit normal cu o deviaţie standard de 10 % din
contrast. SNR este definit ca fiind contrastul divizat de deviaţia standard a zgomotului, astfel cele
trei pătrate au pentru SNR valorile 0,5, 1,0, respectiv 2,0. Probleme apar când SNR-ul scade sub
1,0.
Valoarea exactă a SNR-ului minim detectabil depinde de dimensiunea obiectului, cu cât
este obiectul mai mare cu atât este mai uşor de detectat. Considerăm imaginea din figura 3.8
liniarizată cu un nucleu de filtru pătrat de 3 x 3. Această liniarizare nu modifică contrastul, dar
reduce zgomotul cu un factor de 3 (rădăcina pătrată a numărului de pixeli din nucleu). De vreme
ce SNR-ul este triplat, obiectele cu un contrast slab pot fi observate. Capacitatea de detectare a
unui obiect este proporţională cu rădăcina pătrată a ariei. Dacă diametrul unui obiect este dublat,
atunci se poate detecta de două ori mai mult zgomot.
Cele trei profile din figura 3.8 ilustrează cum detectează fiinţele umane obiectele dintr-un
mediu turbulent.
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Fig. 3.9. Imagine cu zgomot.

Zgomotul aleator din imagini se prezintă sub două forme. Primul tip, prezent în figura
3.9. a, are o amplitudine constantă, cu alte cuvinte, regiunile întunecate şi cele luminoase sunt
egale din punct de vedere al turbulenţelor. În comparaţie, figura 3.9. b prezintă zgomotul ce
creşte odată cu nivelul semnalului, rezultând nişte arii luminoase mai afectate de zgomot decât
cele întunecate. Ambele surse de zgomot sunt prezente în majoritatea imaginilor, dar una dintre
cele două este mai dominantă. De exemplu, zgomotul descreşte odata cu descreşterea nivelului
semnalului până când întâlneşte un nivel de zgomot cu amplitudine constantă.
O sursă obişnuită de zgomot cu amplitudine constantă este preamplificatorul video. Toate
circuitele analogice produc zgomot. Zgomotul produs de preamplificator provine din mişcarea
aleatoare a electronilor din tranzistoare. Acest lucru face ca nivelul zgomotului să depindă de
modul de proiectare al electronicelor, şi nu de nivelul de semnal ce este amplificat.
Zgomotul ce creşte odată cu nivelul semnalului apare când imaginea a fost reprezentată
de un număr mic de particule individuale. De exemplu, acesta poate fi din razele X ce trec printrun pacient sau din protonii de lumină ce intră în cameră. Legile matematice ce guvernează aceste
variaţii se numesc statistici Poisson. Se presupune că un CCD este iluminat uniform astfel încât o
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medie de 10,000 electroni sunt generaţi în fiecare sondă. Prin schimbarea curburii câteva sonde
vor avea mai mulţi electroni, în timp ce altele vor avea mai puţini. Pentru a fi mai exacţi,
numărul de electroni va fi distribuit normal cu o medie de 10,000, cu câteva deviaţii standard
care descriu câtă variaţie este de la o sondă la alta. O caracteristică principală a statisticilor
Poisson este aceea că deviaţia standard este egală cu rădăcina pătrată a numărului de particule
individuale. Dacă avem N particule în fiecare pixel, media este egală cu N şi deviaţia standard
este

N . Acest lucru face ca raportul semnal – zgomot să fie de N N sau doar

N.

Sub formă de ecuaţii statisticile Poisson sunt:

(3.1)
unde  este media,  este deviaţia standard, N este numărul de particule din fircare pixel, SNR
este raportul semnal-zgomot.
În exemplu cu CCD considerat, deviaţia standard este
raportul semnal- zgomot este

10,000  100 . În acelaşi mod,

10,000  100 . Dacă media numărului de electroni pe sondă este

crescut cu un milion, atât deviaţia standard cât şi SNR cresc cu 1,000. Cu alte cuvinte, zgomotul
creşte cu cât semnalul este mai mare după cum se poate observa şi în fiuga 3.9. b. Totuşi,
semnalul creşte mult mai repede decât zgomotul, ducând la o îmbunătăţire totală a SNR-ului.
Zgomotul din statisticile Poisson este dominant în momentul în care zgomotul rezultat
din etapa de limitare (quantum sink) este mai mare decât zgomotul provocat de alte surse din
sistem (de exemplu, electroni).
3.4. Procesarea morfologica a imaginilor
Identificarea obiectelor dintr-o imagine poate fi sarcină dificilă. O modalitate de
simplificare a problemei este transformarea imaginii greyscale în imagine binară, în care fiecare
pixel are valoarea 0 sau 1. Tehnicile folosite pe aceste imagini binare se numesc analiza
grupului, analiza conectivităţii şi procesarea morfologică a imaginilor. Teoria mulţimilor
reprezintă baza procesării morfologice. Majoritatea algoritmilor morfologici sunt reprezentaţi
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prin operaţii logice simple şi foarte ad-hoc. Cu alte cuvinte, fiecare aplicaţie necesită o soluţie
obişnuită obţinută prin probă-şi-eroare.

Fig. 3.10. Operaţii morfologice.

Figura 3.10. a prezintă un exemplu de imagine binară. Aceasta ar putea reprezenta un
tanc inamic într-o imagine infrarosie, un asteroid într-o fotografie din spaţiu sau o tumoare
suspectă observată la raze X. Fiecare pixel din fundal este afişat alb, în timp ce fiecare pixel din
obiect este afişat negru. În mod frecvent, imaginile binare sunt formate prin aplicarea unui prag
imaginii greyscale, pixelii cu o valoare mai mare decât valoarea prag sunt setaţi la 1, în timp ce
pixelii cu valori sub valoarea prag sunt setaţi pe 0. Înainte de a se aplica pragul, imaginea este
supusă unor prelucrări cu tehnici liniare. De exemplu, nivelarea iluminării poate îmbunătăţii
calitatea imaginii binare iniţiale.
Figurile 3.10. b şi c prezintă cum este imaginea modificată de două operaţii morfologice:
eroziune şi dilatare. În cadrul operaţiei de eroziune, fiecare pixel al obiectului care atinge un
pixel al fundalului se schimbă într-un pixel din fundal. În cadrul operaţiei de dilatare, fiecare
pixel din fundal care atinge un pixel dintr-un obiect este schimbat într-un pixel din obiect.
Dilatarea face obiectele mai mari şi poate îmbina mai multe obiecte într-unul singur. Pentru
demonstrarea acestor două operaţii ilustrate se va consulta subcapitolul 5.3 ce trateaza
prelucrarea imaginilor binare.
După cum este prezentat în figura 3.10. d, deschiderea este definită ca o eroziune urmată
de o dilatare. Figura 3.10. e prezintă operaţia opusă, închiderea, definită ca o dilatare urmată de o
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eroziune. După cum se observă în aceste exemple, deschiderea îndepărtează micile insule şi
filamentele subţiri din pixelii obiectelor, în timp ce închiderea îndepărtează insulele şi
filamentele din pixelii fundalului. Aceste tehnici sunt utile pentru prelucrarea imaginilor afectate
de zgomot în care câţiva pixeli au valori binare greşite.

Fig. 3.11. Evidenţiere binară.

Figura 3.11 prezintă un exemplu de procesare morfologică. În figura 3.11. a este
prezentată imaginea binară a unei amprente digitale. Algoritmii sunt folosiţi pentru a analiza
aceste şabloane, oferind posibilitatea comparaţiei cu alte amprente din baza de date. Un pas
firesc al acestor algoritmi este prezentat în figura 3.11. b, o operaţie numită evidenţiere
(skeletonization). Aceasta simplifică imaginea prin eliminarea pixelilor redundanţi, schimbarea
pixelilor apropiaţi din negru în alb. Acest proces duce la transformarea unei muchii într-o linie de
un pixel lăţime.
Un alt algoritm poate schimba informaţia dintr-o imagine format bitmap într-un format
vectorial. Acest lucru implică crearea unei liste de muchii conţinute de imagine şi de pixeli
conţinuţi de fiecare muchie. În forma vectorială, fiecare muchie a amprentei are o identitate
individuală, contrar unei imagini compuse din mai mulţi pixeli independenţi. Acest lucru poate fi
obţinut prin parcurgerea imaginii pentru aflarea unui punct final al fiecărei linii, (pixelii care
aveau numai un pixel negru vecin). Începând cu acel punc final, fiecare linie era trasată de la un
pixel la altul conectat. După ce se ajunge la capătul opus al liniei, fiecare pixel marcat este
declarat un obiect şi este tratat folosind anumiţi algoritmi.
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CAPITOLUL 4
FPGA
Un circuit FPGA (field-programmable gate array - reţele de porţi logice) reprezintă o
componentă semiconductoare ce poate fi configurată de cumpărător sau de proiectant după
fabricare, de unde şi numele de „programabilă”. FPGA-urile sunt programate folosind o
diagramă logică sau un cod sursă scris în HDL (hardware description language) pentru a
specifica cum va funcţiona chip-ul. Pot fi folosite pentru implementarea oricărei funcţii logice pe
care o poate interpreta un circuit integrat specific unei aplicaţii (ASIC), dar cu posibilitatea de a
îmbunătăţii funcţionalitatea acestuia după expediere. FPGA conţine componente logice
programabile numite „blocuri logice” şi o ierarhie de interconexiuni reconfigurabile care
realizează conectivitatea dintre blocuri, ca un chip programabil provizoriu. Blocurile logice pot fi
configurate să îndeplinească funcţii combinaţionale complexe dar şi porţi logice simple cum ar fi
AND sau XOR. În majoritatea circuitelor , blocurile logice pot include elemente de memorie,
care pot fi simpli bistabili sau mai multe blocuri complete de memorie.
4.1. Istoric
Industria FPGA a apărut odată cu memoriile PROM (programmable read only memory)
şi cu dispozitivele logice programabile (PLD). Atât PROM-urile cât şi PLD-urile conţin opţiunea
de a fi programate în fabrică sau la utilizator, deşi porţile logice sunt interconectate prin
intermediul unor conductoare dure. Întemeietorii Xilinx, Ross Freeman şi Bernard
Vonderschmitt au inventat primul FPGA, XC2064 comercial în 1985. Acest circuit XC2064
conţinea porţi programabile şi interconexiuni progrmabile între porţi, începutul unei noi
tehnologii. XC2064 conţinea doar 64 de blocuri logice configurabile(CLB), cu 3 tabele lookup
de intrare (LUT).
La sfârşitul anilor 1980, Departamentul Naval de Razboi a oferit fonduri pentru un
experiment propus de Steve Casselman pentru realizarea unui calculator care va implementa
600,000 de porţi reprogramabile.
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Anii 1990 au fost o perioadă explozivă pentru FPGA-uri. La început, FPGA-urile erau
folosite în telecomunicaţii şi în reţele. Până la sfârşitul perioadei, FPGA-urile şi-au făcut intrarea
în aplicaţiile industriale, în industria de automobile şi în vânzări.
În anul 1997, Adrian Thompson a îmbinat tehnologia algoritmilor genetici cu FPGA-urile
pentru a crea un dispozitiv de recunoaştere a vocii. Algoritmul lui permitea unui vector de 64 x
64 celule într-un chip Xilinx FPGA să determine configuraţia necesară recunoaşterii de voce.
O tendinţă recentă este aceea a înlocuirii structurii brute prin combinarea blocurilor
logice şi a interconexiunilor tradiţionalului FPGA cu un microprocesor integrat şi periferice
pentru a forma un „sistem-on-chip” programabil. Acest lucru a fost reflectat de arhitectura
realizată de Ron Perlof şi Hana Potash de la Burroughs Advanced Systems Group care au
combinat arhitectura unui CPU reconfigurabil pe un singur chip ce se numea SB24. Exemplul
unui astfel de hibrid poate fi găsit în placuţele Xilinx Virtex-II PRO şi Virtex-4, ce conţin unul
sau mai multe procesoare PowerPC integrat în structura logică a FPGA-ului.
Majoritatea FPGA-urilor moderne au capacitatea de a fi reprogramate în timpul rulării.
Procesorul virtual Mitrion este un examplu al procesorului soft reconfigurabil, implementat pe
FPGA. Deşi nu suportă reconfigurarea dinamică în timpul rulării, el se adaptează unui program
specific. Din punct de vedere al numărului de porţi logice, în anul 1987 Xilinx folosea 9,000
porţi logice, în vreme ce cinci ani mai târziu, Departamentul Naval de Razboi folosea 600,000.
4.2. Comparaţie FPGA
Pe plan istoric, FPGA era mai încet, cu o eficienţă scăzută şi mai puţin funcţională decât
corespondentul său, ASIC. O combinaţie de volum, îmbunătăţirea fabricării, cercetare,
dezvoltare şi capabilităţile I/O a noilor supercalculatoare care au umplut lacuna dintre ASIC şi
FPGA. Avantajele includ abilitatea de a fi reprogramat pentru a se fixa bug-urile, costuri
nerecurente scăzute şi TTM (time-to-market) scăzut.
Principala diferenţă dintre CPLD şi FPGA este din punct de vedere arhitectural. Un
CPLD are o structură restrictivă ce conţine una sau mai mulţi vectori logici programabili pentru
alimentarea unui număr relativ mic de regiştrii de ceas. Rezultatul acestui fapt este flexibilitatea
scăzută, cu avantajul unor întârzieri predictibile şi o ridicată raţie logic-interconectare.
Arhitecturile FPGA sunt dominate de interconexiuni. Acest lucru îl face mai flexibil dar şi mult
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mai complex pentru a fi proiectat.
O altă diferenţă este prezenţă în majoritatea FPGA-urilor a funcţiilor integrate de nivel
înalt (sumator şî multiplicator) şi memorii integrate, dar şi blocuri logice care implementează
decodificatoare şi funcţii matematice.
O parte din circuitele FPGA au posibilitatea de a se reconfigura parţial ce lasă o porţiune
a dispozitivului reprogramabilă în timp ce celelalte porţiuni continuă să funcţioneze.
4.3. Arhitectură
Arhitectura FPGA conţine un vector de blocuri logice configurabile, extensii I/O şi
canale de rutare. În general, toate canalele de rutare au aceeaşi lăţime (număr de fire). Multiplele
extensii I/O se pot monta în înălţimea unei linii sau lăţimea unei coloane din vector.
Un circuit trebuie mapat pe un circuit FPGA folosind resursele adecvate. În timp ce
numărul blocurilor logice şi a I/O necesare sunt uşor de determinat din proiect, numărul de
drumuri rutabile necesare poate varia considerabil chiar şi între proiecte ce folosesc aceeaşi
logică. De vreme ce rutele nefolosite cresc costul şi scad performanţa unei componente fără să
ofere un alt beneficiu, producatorii de FPGA încearcă sa ofere rute necesare astfel încât
majoritatea proiectelor să poată fi rutate în funcţie de LUT (tabelele de lookup) şi porturile de
I/O.

Fig. 4.1. Structură bloc logic.

Un bloc logic FPGA clasic conţine o tabelă de lookup cu 4 intrări şi un bistabil, după cum
se poate observa în figura 4.2. În ultimii ani, producătorii trecut la realizarea unor tabele cu 6
intrări. Prezintă doar un output, care poate fi o tabelă de lookup înregistrată sau una
neînregistrată. Blocul logic conţine patru intrări pentru tabelă şi o intrare pentru ceas. De vreme
ce semnalele de ceas sunt rutate pe reţele de rutare dedicate în FPGA-urile comerciale, acesta şi
alte semnale sunt procesate separat. Pentru cazul tabelei de lookup cu patru intrări, pinii blocului
logic sunt prezentaţi în figura 4.2.
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Fig. 4.2. Pini bloc logic.

Fiecare intrare este accesibilă printr-o parte a blocului logic, în timp ce pinul de ieşire se
poate conecta la firele de rutare atât prin canalul din dreapta cât şi prin canalul situat sub blocul
logic. Fiecare pin de ieşire al blocului logic se poate conecta la fiecare segment de sârmă din
canalele adiacente. Similar, porturile de I/O se pot conecta la oricare dintre cenalele adiacente.
În general, rutarea FPGA este nesegmentată. Acest lucru înseamnă că fiecare segment
acoperă doar un bloc logic înainte de a ajunge într-un comutator. Prin aprinderea unor
comutatoare programabile dintr-un bloc comutator se pot determina multe rute. Pentru o
interconectare mai mare, câteva arhitecturi FPGA folosesc linii de rutare ce acoperă mai multe
blocuri logice. Când se intersectează un canal vertical cu unul orizontal, acolo este un bloc
comutator. În această arhitectură, când un fir intră într-un bloc comutator există trei comutatoare
programabile care îi permit să se conecteze la alte trei fire din segmentele de canale adiacente.
Şablonul sau topologia de comutatoare folosită în această arhitectură este plană. În această
topologie, un fir de pe pista numărul unu se conectează numai la fire din canalul numărul unu ale
segmentelor de canale adiacente. Figura următoare, figura 4.3 prezintă conexiunile dintr-un bloc
comutator.

Fig. 4.3. Topologie bloc comutator.
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Familiile moderne de FPGA-uri se extind dincolo de capacitatea de includere în silicon a
unei funcţionalităţi de nivel înalt. Prezenţa acestor funcţii obişnuite incorporate în silicon reduce
suprafaţa necesară şi oferă funcţiilor o viteză crescută comparativ cu construirea lor din
primitive. Exemple ale acestora sunt multiplicatorul, blocurile DSP generice, procesoarele
incorporate, porturile logice I/O cu viteză mare şi memoriile incorporate.
4.4. Proiectare şi programare FPGA
Pentru definirea comportamentului circuitului FPGA, utilizatorul furnizează un proiect
schematic sau într-un limbaj de descrierea hardware (HDL). Acest limbaj de programare este
utilizat în cazul structurilor mari deoarece se poate folosi doar specificarea numerică a acestora .
Pe de altă parte, partea schematică ajută la vizualizarea proiectului.
Folosirea unui instrument electronic de proiectare generează o tehnologie bazată pe
conectivitate circuitului. Conectivitatea se poate potrivi pe arhitectura FPGA folosind un proces
numit localizare-repartizare (place-and-route), de obicei realizat de companiile proprietare ale
soft-ului. Utilizatorul va valida planul, va localiza şi repartiza rezultatele prin intermediul
analizei temporare, a simulării şi a altor metode de verificare. După ce proiectul şi procesul de
validare s-au încheiat, fişierul binar generat este folosit pentru (re)configurarea FPGA.
Fişierele sursă introduse într-un program software, furnizat de fabricantul de
FPGA/CPLD, care prin diferiţi paşi va produce un fişier ce este mai apoi transferat pe
FPGA/CPLD printr-o interfaţă serială sau pe o memorie externă EEPROM.
Cele mai folosite limbaje de descriere hardware sunt VHDL şi Verilog. Pentru a
simplifica proiectarea pe FPGA a sistemelor complexe, există librării de funcţii complexe şi
circuite predefinite care au fost testate şi optimizate pentru a îmbunătăţii procesul de proiectare.
Aceste circuite predefinite se numesc nuclee IP şi se pot procura de la furnizorii de FPGA. Alte
circuite predefinite sunt disponibile în comunităţile de programatori, cum ar fi OpenCores.
În cazul proiectării obişnuite, programatorul unei aplicaţii FPGA va simula proiectul în
diferite stadii ale procesului de proiectare. Iniţial descrierea RTL din VHDL sau Verilog este
simulată prin crearea unor exemple de test pentru simularea sistemului şi observarea rezultatelor.
Apoi, după ce mecanismul de sinteză a mapat proiectul pe un netlist (conectivitatea unui proiect
electronic), acesta este translatat pe un nivel de descriere, locul unde simularea va fi repetată
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pentru a confirma că sinteza a rulat fără erori. La final, proiectul pus pe FPGA, punct în care sunt
adăugate întârzierile de propagare şi simularea rulează din nou cu aceste valori.
4.5. Tipuri de tehnologii
 SRAM (Static Random Access Memory) - bazat pe o tehnologie statică. Este
programabilă în sistem şi reprogramabilă. Necesită dispozitive externe de bootare.
 Antifuse - Programabilă o singură dată;
 EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory technology) - programabilă în
timpul producţiei din cauza plasticului ce îl acoperă. Dispozitivele glisante pot fi şterse
folosind lumină ultravioleta (UV);
 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory technology) poate fi ştearsă chiar dacă este acoperită cu plastic.O parte dintre aceste dispozitive
EEPROM pot fi programate în sistem;
 Flash (Flash-erase EPROM technology) - poate fi ştearsă.O parte dintre aceste
dispozitive pot fi programabile în sistem. De obicei, o celulă Flash este mai mică decât
echivalentul celulei EEPROM;
 Fuse - Programabil o singură dată. Bipolar.
4.6. Aplicaţii
Aplicaţiile FPGA includ procesarea semnalelor digitale, sisteme aeronavale şi de apărare,
prototipuri ASIC, formare de imagini medicale, recunoşterea vocii, criptografie, bioinformatică,
emularea hardware a calculatoarelor şi o mulţime de alte domenii. Circuitele FPGA găsesc
aplicaţii în orice domeniu sau algoritm ce necesită folosirea paralelismului masiv oferit de
arhitectura sa. Un astfel de domeniu este cel al aplicaţiilor ce necesită calcule de înaltă
performanţă unde nucleele computaţionale ca FFT sau Convoluţia sunt executate pe circuitele
FPGA în locul microprocesoarelor. Flexibilitatea acestor circuite permite o performanţă mai
ridicată prin schimbarea preciziei şi a intervalului din formatul numărului cu numărul crescut al
unităţilor aritmetice paralele. Acest lucru a dus la un nou tip de procesare numit calcul
reconfigurabil, unde task-urile riguroase din punct de vedere temporar sunt trecute transportate
de la software la FPGA.
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Adoptarea FPGA-urilor de către calculul de înaltă performanţă este limitat momentan de
complexitatea proiectării FPGA comparat cu software-ul convenţional şi a timpilor extrem de
lungi a uneltelor de proiectare ce necesită de la patru la opt ore de aşteptare pentru o schimbare
minoră a codului sursă.
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CAPITOLUL 5
ALGORITMI DE PROCESARE A IMAGINILOR
Pentru demonstrarea practică a algoritmilor studiaţi în partea teoretică s-a folosit
programul Matlab 2007b şi utilitarul System Generator conţinut de Xilinx 10.1.
Pornind de la o imagine cu anumite caracteristici şi aplicând prin convoluţie un filtru s-a
obţinut o imagine imbunătăţită, filtrată. Pentru realizarea acestora s-a proiectat un filtru liniar 2D
ce foloseşte un PSF de 3x3 şi mai multe porţi logice pentru realizarea convoluţiei dintre
imaginea iniţială şi nucleu.
5.1. Citirea imaginii
Imaginea ce trebuie prelucrată este citită dintr-un fisier .m scris în Matlab, locul în care
aceasta este împărţită în cele trei planuri R,G şi B şi redimensionată, în funcţie de semnalele de
control, pentru ca mai apoi sa fie transmisă blocului de prelucrare a imaginii, filtrului 2D_FIR ce
foloseşte un PSF de 3 x 3. Ca semnalele de control s-au folosit :


pix_en_in - semnal activare procesare (procesarea doar în cazul pix_en_in == enable)



hsync_in, vsynch_in - semnale pentru afisarea imaginii.

Codul sursă al fisierului init.m poate fi vizualizat în Anexa 1.
5.2. Prelucrarea imaginilor RGB
După cum se poate observa în figura 5.1, blocul 2D_FIR_RGB primeşte câte un pixel, sub
forma a trei semnale(input_image_r, input_image_g, input_image_b),câte unul pentru fiecare
plan (R,G,B), urmând ca în interiorul său să se formeze matrici de 3 x 3 pixeli ce vor fi folosite
pentru prelucrarea imaginii.
Folosind comanda Look Under the Mask se poate observa nivelul următor de proiectare.
Aici se ia fiecare pixel şi folosind linii de întârziere pentru a se putea accesa pixelii pe 3 linii
succesive, pentru ca la ieşirea din Line Buffers să fie 3 linii de pixeli. În următoarele blocuri, 3 x
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3 Filter, cei 3x3 pixeli vor fi prelucraţi pentru a rezulta pixelul prelucrat. Din fiecare 3x3 Filter se
va obţine o culoare a pixelului prelucrat(hw_out_r, hw_out_g, hw_out_b).

Fig. 5.1. Filtrul 2D RGB (nivel 1 proiectare).

Fig. 5.2. Obţinerea matricilor 3 x 3 pixeli pentru cele 3 planuri (nivel 2 de prelucrare).
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Prelucrarea pixelilor se realizează folosind diferite măşti de convoluţie de 3 x 3,
corespunzătoare operaţiilor ce se doresc a fi realizate.

Fig. 5.3. Prelucrarea pixelilor (nivel 3 de prelucrare).

Pentru demonstrarea operaţiilor de identitate (funcţie delta), deplasare şi scădere, detectare
margini şi intensificare prezentate în subcapitolul 2.2 s-au folosit următoarele măşti de
convoluţie:
edge = [ -1 -1 -1; ...
-1 8 -1; ...
-1 -1 -1 ];
edgeDiv = 1/8;
deplas = [ 0 0 0; ...
0 1 0; ...
0 0 -1 ];
deplasDiv = 1;
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intensif = [-1 -1 -1 ; ...
-1 10 -1; ...
-1 -1 -1 ];
intensifDiv = 1/2; % cazul k=4
identity = [ 0 0 0; ...
0 1 0; ...
0 0 0 ];
identityDiv = 1;
Anexa 2 prezintă operaţia de iniţiere a blocului 3 x 3 Filter ce realizează operaţiile de
prelucrare a imaginilor.
Partea practică a lucrării prezintă şi alţi algoritmi fundamentali de detectare a marginilor
unei imagini: gradienţii Sobel verticali, Sobel orizontali ce se calculează prin convoluţia cu
măştile următoare:
sobelX = [ -1 0 1; ...
-2 0 2; ...
-1 0 1 ];
sobelXDiv = 1;
sobelY = [ 1 2 1; ...
0 0 0; ...
-1 -2 -1 ];
sobelYDiv = 1;
Pentru îndepărtarea zgomotului s-a folosit un operator gaussian. Operatorul gaussian 2D
este un operator de convoluţie ce este folosit pentru îndepărtarea zgomotului apărut într-o
imagine. Pentru îndepărtarea zgomotului prezent în imagine, s-a folosit următoarea mască:
gaussian = [ 1 2 1; ...
2 4 2; ...
1 2 1 ];
gaussianDiv = 1/16;
În urma aplicării măştilor prezentate s-au obţinut rezultatele prezentate în Anexa 3.
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5.3. Procesarea morfologică a imaginilor binare
Pentru implementarea prelucrării de imagini binare s-a pornit de la aceeaşi schemă ca în
cazul imaginilor RGB. Diferenţa fiind aceea că în cazul imaginilor binare nu există decât un plan
de procesare, după cum se poate observa şi în figura 5.4.

Fig. 5.4. Filtru 2D binar (nivel 1 implementare).

Şi în acest caz se folosesc aceleaşi semnale de control pentru care se poate vizualiza
implementarea în Anexa X-1.
5.3.1. Dilatare
Acestă operaţia realizata prin adăugarea ariei unei zone de 1 dintr-o imagine binară
urmărind frontiera cu un element dat pe exteriorul suprafeţei.
Pentru demonstrarea acestei operaţii morfologice s-a realizat următoare schema logică.
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Fig. 5.5. Dilatare - Obţinerea matricilor 3 x 3 pixeli pentru un plan (nivel 2 de prelucrare).

Din punct de vedere logic, dilatarea reprezintă aplicarea operatorului AND pixelilor
imaginii, astfel încât valoarea majoritară a pixelilor schimbă celelalte valori.

Fig. 5.6. Dilatare - Schema logică pentru prelucrarea pixelilor.(nivel 3 de prelucrare).

Pentru simularea hardware s-a folosit un circuit FPGA, Spartan 3AN ce funcţionează la o
frecvenţă de 50 MHz. După alegerea operaţiei ce se doreşte a fi efectuată se dă dublu click pe
blocul System Generator din schema prezentată în figura 5.4. Apoi se alege ca opţiune a
compilării modelul circuitului FPGA (Spartan3AN), apoi se porneşte generarea. După generare,
schema din figura 5.4 devine:
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Fig. 5.7. Schema după rulare.

Rezultatele obţinute în urma rulării programului pot fi observate în Anexa 3.
5.3.2. Eroziune
Această operaţie morfologică se realizează prin scaderea ariei unei zone de 1 dintr-o
imagine binară urmărind frontierea acesteia, pe interior, cu elementul model.
Pentru demonstrarea acestei operaţii morfologice s-a realizat următoare schema logică.

Fig. 5.8. Eroziune - Obţinerea matricilor 3 x 3 pixeli pentru un plan (nivel 2 de prelucrare).
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Figura 5.9 prezintă schema logică a operaţiei de eroziune. Aceasta reprezintă aplicarea
operatorului OR pixelilor imaginii, astfel încât valoarea minoritară a pixelilor schimbă celelalte
valori.

Fig. 5.9. Eroziune - Schema logică pentru prelucrarea pixelilor (nivel 3 de prelucrare).

Pentru vizualizarea rezultatelor obţinute în urma rulării programului consultaţi Anexa 4.
5.4. Semnale de control
Semnalele de control prezentate în anexa 6 folosesc un circuit ce detectează pragul
crescător al unui semnal de intrare şi liniile de întârziere programabile. Parametrul de offset este
folosit pentru controlarea lungimii liniei de întârziere.
Pentru vizualizarea implementării semnalelor de control consultaţi Anexa 6.
5.5. Afişarea imaginii
Afişarea imaginii este realizată în fişierul Matlab post.m care preia semnalele trasmise de
blocul 2D_FIR, reconstrieşte imaginea şi apoi afişează imaginea iniţială şi imaginea prelucrată.
Codul acestui fişier este prezentat în Anexa X.
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CONCLUZII
Dezvoltarea algoritmilor pentru procesarea imaginilor pe circuite FPGA poate fi dificil,
dar rezultatele vorbesc de la sine. În cazul vitezelor foarte mari de procesare se doresc algoritmi
de tip fereastră, această lucrare a arătat că tehnologia FPGA se potriveşte perfect acestui scop.
De fapt, cu ajutorul generatorului de fereastră, o serie de tehnici de prelucrare a imaginilor poate
fi folosită de proiectant, multe dintre acestea putând fi folosite pentru aplicaţii ce necesită o
viteză de procesare mare.
Lucrarea reprezintă o introducere în procesarea imaginilor. Proiectarea hardware a unor
algoritmi oferind posibilitatea înţelegerii noţiunilor de imagine, algoritm de procesare, operator
fereastra din punct de vedere al transpunerii pe circuite FPGA.
Odată cu finalizarea acestei lucrări s-au câştigat enorm de multe cunoştinţe. În timp ce
aceste circuite FPGA sunt excelente în anumite domenii, ca acesta al nenumăratelor aplicaţii
pentru procesarea imaginilor, dificultăţile apărute în cazul aplicaţiilor matematice complexe a
dus la folosirea unui chip DSP dedicat. Desigur, un proiectant care doreşte cea mai bună
combinaţie viteză – flexibilitate trebuie să aleagă un sistem bazat atât pe FPGA cât şi pe DSP.
Acest sistem prezintă avantajele fiecărei arhitecturi şi permite proiectantului să creeze un
algoritm pe un sistem care permite cel mai bine acest lucru.
Simularea VHDL şi uneltele de sinteză FPGA sunt din ce în ce mai bune. Simularea unui
VHDL de dimensiuni mari şi foarte complex este acum simplu şi rapid, VHDL-ul generic putând
fi cu uşurinţă sintetizat în proiecte hardware. Este de aşteptat ca odată cu îmbunătăţirea
circuitelor FPGA se vor îmbunătăţii şi utilitarele folosite. În viitor, timpul ridicat de dezvoltare al
proiectelor FPGA poate dipărea şi devenind din ce în ce mai apropiate de proiectarea DSP.
Această lucrarea poate reprezenta un punct de pornire pentru o aprofundare viitoare a
tehnicilor de prelucrare a imaginilor ce devin din ce în ce mai des folosite în domenii ca:
medicina şi armată.
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Anexa 1 init.m
WV = 3; WH = 3;
if (exist('input_stimulus','var'))
if (strcmp(input_stimulus, 'colt.png'))
input_file = imread('./test_images/colt.png');
elseif (strcmp(input_stimulus, 'peppers.png'))
input_file = imread('peppers.png');
else
input_file = imread('./test_images/fall.png');
end
else
input_file = imread('peppers.png');
end
input_image = input_file;
[size_y, size_x, planes] = size(input_image);
% Reshape each color plane image into a single colunm vector
input_image_r = reshape(input_image(:,:,1)', size_x*size_y, 1);
input_image_g = reshape(input_image(:,:,2)', size_x*size_y, 1);
input_image_b = reshape(input_image(:,:,3)', size_x*size_y, 1);
PADDING = 6;
FLUSH = 0;
pix_en_period = 1;
% Adding 10 delay samples to synchronize with control signals
input_image_r = vertcat(zeros(PADDING,1), input_image_r);
input_image_g = vertcat(zeros(PADDING,1), input_image_g);
input_image_b = vertcat(zeros(PADDING,1), input_image_b);
% Reset generator: Insert ones whenever reset needs to be asserted
reset = zeros(size_x*size_y,1);
reset(1)=1;%%
wh = find(reset == 1);
last_reset = wh(size(wh,1));
% Temporary store input image for each color plane
input_image_r_reshape =input_image_r;
input_image_g_reshape =input_image_g;
input_image_b_reshape =input_image_b;
for i=1:size(wh,1)
input_image_r_reshape = [input_image_r_reshape(1:wh(i)); input_image_r];
input_image_g_reshape = [input_image_g_reshape(1:wh(i)); input_image_g];
input_image_b_reshape = [input_image_b_reshape(1:wh(i)); input_image_b];
end
size_resample = size(input_image_r_reshape,1); % Added 100 more samples
% Resampling the input according to pix_en_period (replicating samples pix_en_preiod times)
input_image_r =[];
input_image_g =[];
input_image_b =[];
for i=1:pix_en_period
input_image_r=horzcat(input_image_r, input_image_r_reshape);
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input_image_g=horzcat(input_image_g, input_image_g_reshape);
input_image_b=horzcat(input_image_b, input_image_b_reshape);
end;
input_image_r=reshape(input_image_r', size_resample*pix_en_period,1);
input_image_g=reshape(input_image_g', size_resample*pix_en_period,1);
input_image_b=reshape(input_image_b', size_resample*pix_en_period,1);
clear input_image_r_reshape input_image_g_reshape input_image_b_reshape;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
stop_time = size_resample * pix_en_period+40; % resolution plus 40 clock latency if pix_en_period == active
active_size = size_resample-PADDING;
% Generating pixel enable signal
pix_en_in = ones(size_x*size_y+FLUSH,1);
if (pix_en_period>1)
pix_en_in=horzcat(pix_en_in, zeros(size(pix_en_in),pix_en_period-1));
pix_en_in=reshape(pix_en_in', size(pix_en_in,1)*pix_en_period ,1);
end;
pix_en_in = [zeros(PADDING*pix_en_period,1); pix_en_in ];
pix_en_in_reshape = pix_en_in;
for i=1:size(wh,1)
pix_en_in_reshape = [pix_en_in_reshape(1:wh(i)*pix_en_period); pix_en_in];
end
pix_en_in = pix_en_in_reshape;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Generating hsync period
hsync=zeros(size_x*pix_en_period,1);
% insert hsync active signal
hsync((size_x-2)*pix_en_period+1:(size_x-1)*pix_en_period)=1;
hsync_full=hsync;
%Replicate for all all rows
for i=1:size_y-1
hsync_full=[hsync_full; hsync];
end
%Insert PADDING zeros if any
hsync_full=[zeros(PADDING*pix_en_period,1); hsync_full]; % size_x*size_y+PADDING = 8010
hsync_full((PADDING-3)*pix_en_period+1:(PADDING-2)*pix_en_period)=1; % insert 1 at
PADDING-2 position
hsync_reshape = hsync_full;
for i=1:size(wh,1)
hsync_reshape = [hsync_reshape(1:wh(i)*pix_en_period); hsync_full]; % size_x*size_y+PADDING+RESET =
8110
end
hsync_in = hsync_reshape; % 8110
reset = zeros(stop_time,1); reset(wh*pix_en_period) = 1;
hsync_pos = size_x-1;
hsync_period = size_x;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Anexa 2 Măşti 3x3
%Diferite măşti 3x3 folosite pentru demonstrarea practică a subcapitolului 2.2.
edge = [ -1 -1 -1; ...
-1 8 -1; ...
-1 -1 -1 ];
edgeDiv = 1/8;
deplas = [ 0 0 0; ...
0 1 0; ...
0 0 -1 ];
deplasDiv = 1;
intensif = [-1 -1 -1 ; ...
-1 10 -1; ...
-1 -1 -1 ];
intensifDiv = 1/2; %k=4
identity = [ 0 0 0; ...
0 1 0; ...
0 0 0 ];
identityDiv = 1;
sobelX = [ -1 0 1; ...
-2 0 2; ...
-1 0 1 ];
sobelXDiv = 1;
sobelY = [ 1 2 1; ...
0 0 0; ...
-1 -2 -1 ];
sobelYDiv = 1;
sobelXY = [ 0 -1 -1; ...
1 0 -1; ...
1 1 0 ];
sobelXYDiv = 1;
sharpen = [ -2 -2 -2; ...
-2 32 -2; ...
-2 -2 -2 ];
sharpenDiv = 1/16;
gaussian = [ 1 2 1; ...
2 4 2; ...
1 2 1 ];
gaussianDiv = 1/16;
maskVal = zeros(3,3,9);
maskVal(:,:,1) = edge;
maskVal(:,:,2) = deplas;
maskVal(:,:,3) = intensif;
maskVal(:,:,4) = identity;
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maskVal(:,:,5) = sobelX;
maskVal(:,:,6) = sobelY;
maskVal(:,:,7) = sobelXY;
maskVal(:,:,8) = sharpen;
maskVal(:,:,9) = gaussian;
maskDiv = [edgeDiv deplasDiv intensifDiv identityDiv sobelXDiv sobelYDiv sobelXYDiv sharpenDiv
gaussianDiv];
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Anexa 3 Prelucrarea imaginilor RGB

a. Selectarea algoritmului

b. “Edge”
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c. “Shift and substract”

d. “Edge enhancement”

76

e. “Identity”

f. “SobelX”
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g. “SobelY”

h. “SobelXY”
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i. “Sharpen”

j. “Gaussian”
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Anexa 4 Procesare morfologică - Dilatare

Anexa 5 Procesare morfologică - Eroziune
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Anexa 6 - Implementarea semnalelor de control

Anexa 7 - post.m
if (exist('input_image_r','var') & exist('input_image_g','var') & exist('input_image_b','var') & exist('pix_en_in','var'))
WV_real = 3;
WH = 3;
%post processing
wh=find(reset == 1); last_reset = wh(size(wh,1));
mod = 2; %(WH+1)/2, missing outputs at startup
out_size=size(hw_out_r,1);
hw_out_r_t = hw_out_r(last_reset+3:out_size);
hw_out_g_t = hw_out_g(last_reset+3:out_size);
hw_out_b_t = hw_out_b(last_reset+3:out_size);
hw_out_pix_en_t = hw_out_pix_en(last_reset+3:out_size);
hw_image_r = uint8(zeros(size_y, size_x, 1));
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hw_image_g = uint8(zeros(size_y, size_x, 1));
hw_image_b = uint8(zeros(size_y, size_x, 1));
row=1;
col=1;
for i=1:size(hw_out_r_t,1)
if (hw_out_pix_en_t(i)==1)
hw_image_r(row, col, 1) = uint8(hw_out_r_t(i));
hw_image_g(row, col, 1) = uint8(hw_out_g_t(i));
hw_image_b(row, col, 1) = uint8(hw_out_b_t(i));
if (col==size_x)
col=1;
row=row+1;
else
col=col+1;
end;
end;
end
hw_image = hw_image_r;
hw_image(:, :, 2) = hw_image_g;
hw_image(:, :, 3) = hw_image_b;
figure(1); imagesc(input_file); title('Original Image');
out_image = hw_image(WV_real:size_y, WH:size_x,:);
figure(2); imagesc(out_image); title('Fixed-Point Version of Filtered Image');
end
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