
Ευκρίνεια και επίπεδα τιμών εικόνωνΕυκρίνεια και επίπεδα τιμών εικόνων

L(x,y) = ∫Φ(x,y;λ) Ε(λ) dλ

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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Ψηφιοποίηση εικόνωνΨηφιοποίηση εικόνων

Δειγματοληψία
Κβαντισμός τιμών

Συνεχές                   Ψηφιακό

L(x,y) = ∫Φ(x,y;λ) Ε(λ) dλ

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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ΔειγματοληψίαΔειγματοληψία (1/4) (1/4)

περιοδική, ορθογώνια (pixel = picture element)
πυκνότητα ανάλογα με τη λεπτομέρεια (ppi)

 Ορισμός ατομικού δείγματος (sampling)
 Μηχανισμός σάρωσης (scanning)
 Φωτοαισθητήρας (sensors)
    ηλεκτρικό σήμα ανάλογο της φωτεινής έντασης

Μέγεθος εικονοστοιχείου
Μέγεθος ψηφιακής εικόνας

Λήψη τιμής φωτεινής έντασης
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ΔειγματοληψίαΔειγματοληψία (2/4) (2/4)

Αν δεν είναι αναγκαία, ή δυνατή, η μέγιστη ανάλυση,
οι λεπτομέρειες αμβλύνονται και η
δειγματοληψία προσαρμόζεται στην
απαιτούμενη ανάλυση (ανάλογα με τη χρήση).

Η μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από την αρχική εικόνα :
   όσο πιο πολλές λεπτομέρειες περιέχει,
   τόσο πιο πυκνά πρέπει να λαμβάνονται τα δείγματα.
Αλλιώς, η δειγματοληψία εισάγει παραμόρφωση.

«ποσότητα λεπτομερειών»

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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ΔειγματοληψίαΔειγματοληψία (3/4) (3/4)

Άνοιξη 2017 5
72 ppi 300 ppi
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ΔειγματοληψίαΔειγματοληψία (4/4) (4/4)

Οι λεπτομέρειες αμβλύνονται και η
δειγματοληψία προσαρμόζεται 
στην απαιτούμενη ανάλυση

“Σύγχυση λεπτομερειών”
Ψευδώνυμες συχνότητες

(aliasing)
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ΥποδειγματοληψίαΥποδειγματοληψία

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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Υποδειγματοληψία / αποκατάστασηΥποδειγματοληψία / αποκατάσταση

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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Υποδειγματοληψία / αποκατάστασηΥποδειγματοληψία / αποκατάσταση

128                           64                             32

Επανάληψη

Διγραμμική
παρεμβολή

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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Σαρωτής εγγράφων / φωτογραφιώνΣαρωτής εγγράφων / φωτογραφιών

Ανάλυση Χρήση

75 ppi Οθόνη, Web

100 ppi Εκτύπωση 300 dpi

150 ppi Εκτύπωση 600 dpi

300 ppi Εκτύπωση 1200 dpi

Γραμμική συστοιχία φωτοαισθητήρων CCD
Τριχρωματική (φίλτρα RGB)

Οπτική ανάλυση (ppi)

Βάθος χρώματος

Κλιμάκωση

Οπτική ανάγνωση χαρακτήρων



 11

Τύποι εικόνωνΤύποι εικόνων

Δυαδικές εικόνες Εικόνες αποχρώσεων γκρι Έγχρωμες εικόνες
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Κβαντισμός εικόνων : ομοιόμορφοςΚβαντισμός εικόνων : ομοιόμορφος

διακριτές τιμές, ομοιόμορφα κατανεμημένες
πλήθος ψηφίων στο δυαδικό σύστημα
     (256 τιμές ή 8 δυαδικά ψηφία ή 1 byte
       ανά χρωματική συνιστώσα)
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Κβαντισμός εικόνων : αντίληψη διαφορώνΚβαντισμός εικόνων : αντίληψη διαφορών

Αντίληψη διαφορών, νόμος του Weber
Δυναμική 100:1 για σχετικές διαφορές 2%
Πλήθος διακριτών τιμών ~234
Λογαριθμική κλίμακα
Μη-γραμμική μεταβολή / ομοιόμορφος κβαντισμός
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Κβαντισμός εικόνων : στατιστικό κριτήριοΚβαντισμός εικόνων : στατιστικό κριτήριο

Κβαντιστής Lloyd-Max
Ελαχιστοποίηση μέσου τετραγωνικού σφάλματος
Διαχωρισμός (d) στη μέση των εκατέρωθεν
   κβαντισμένων τιμών
Κβαντισμένη τιμή (r) = σταθμισμένη μέση τιμή στο 

διάστημα που αντιπροσωπεύει
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Κβαντισμός : στατιστικό κριτήριο (1/3)Κβαντισμός : στατιστικό κριτήριο (1/3)

64 τιμές256 τιμές
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Κβαντισμός : στατιστικό κριτήριο (2/3)Κβαντισμός : στατιστικό κριτήριο (2/3)

32 τιμές256 τιμές
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Κβαντισμός : στατιστικό κριτήριο (3/3)Κβαντισμός : στατιστικό κριτήριο (3/3)

16 τιμές256 τιμές
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