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In deze bijlage staan achtereenvolgens de volgende figuren

Fig. bijl.1.1

Analoge kopie figuur Skoda

Fig. bijl.1.2

Analoge kopie figuur boom

Fig.bijl.3.1

Skoda gedrempeld met grens 127

Fig.bijl.3.2

Boom gedrempeld met grens 127

Fig.bijl.3.3

Tekst gedrempeld met grens 127

Fig. bijl.3.4

Skoda geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14)

Fig.bijl.3.5

Boom geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14)

Fig.bijl.3.6

Tekst geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14)

Fig. bijl.4.1

Grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie per pixel (links),
met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (midden) en met
dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (rechts). Gelijkmatige
verdeling van de grijswaarden over de pulslengten.

Fig.bijl.4.2

Skoda geprint met dotlengtemodulatie per pixel

Fig. bijl.4.3

Boom geprint met dotlengtemodulatie per pixel

Fig. bijl.4.4

Tekst geprint met dotlengtemodulatie per pixel

Fig. bijl.4.5

Grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie met lookuptabel.
Links per pixel, midden in 1x2 matrix en rechts in 1x4 matrix.

Fig.bijl.4.6

Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix

Fig.bijl.4.7

Boom geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix

Fig. bijl.4.8

Tekst geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix

Fig.bijl.4.9

Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix

Fig. bijl.4.10

Boom geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix

Fig.bijl.4.11

Tekst geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix

Fig. bijl. 7.1

Skoda geprint volgens eerste segmentatie-methode

Fig. bijl. 7.2

Boom geprint volgens eerste segmentatie-methode

Fig. bijl. 7.3

Schaduw printen tekst. Zwart wordt per pixel geprint, wit in een
matrix. Boven volgens laatste criterium (3x8 matrix) onder volgens
criterium met 3x6 matrix.

Fig. bijl. 7.4

Fig. bijl. 7.5

Fig. bijl. 7.6
Fig. bijl. 7. 7
Fig. bijl. 7.8
Fig.bijL 7.9
Fig. bijl. 7.10
Fig. bijl. 7.11
Fig.bijl.7.12
Fig. bijl. 7.13
Fig. bijl. 7.14
Fig. bijl. 7.15

Fig. bijl. 7.16

Schaduw printen tekst. Zwart wordt per pixel of in een 1x2 matrix
geprint, wit in een 1x4 matrix. Boven volgens laatste criterium (3x8
matrix) onder volgens criterium met 3x6 matrix.
Tekst geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie volgens het
laatste criterium (3x8 matrix, boven) en volgens het criterium met
3x6 matrix (onder).
Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met
grensgrijswaarden 100 en 200.
Schaduwbeeld 100 van Skoda
Schaduwbeeld 200 van Skoda
Boom geprint met dotlengtemodulatie
grensgrijswaarden 100 en 200.
Schaduwbeeld 100 van Boom

na

segmentatie met

na

segmentatie

Schaduwbeeld 200 van Boom
Tekst geprint met dotlengtemodulatie
grensgrijswaarden 100 en 200.
Schaduwbeeld 100 van Tekst

met

Schaduwbeeld 200 van Tekst
Deel figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie per pixel (links
boven), dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (rechts boven),
dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (links onder) en
gesegmenteerd met grenzen 100 en 200 (rechts onder).
Deel figuur Boom geprint met dotlengtemodulatie per pixel (links
boven), dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (rechts boven),
dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (links onder) en

Fig. bijl. 7.17

Fig. bijl. 7.18

gesegmenteerd met grenzen 100 en 200 (rechts onder).
Deel figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie
(met normalize functie). Boven met grenzen 60 en 150, onder met
grenzen 100 en 200.
Deel figuur Boom geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie.
Boven met grenzen 60 en 150, onder met grenzen 100 en 200.

Fig. bijl. 7.19
Fig. bijl. 7. 20
Fig.bijl.7.21
Fig. bijl. 7. 22

Fig. bijl. 7. 23
Fig. bijl. 7. 24

Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix
met scan lut.
Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met
grenzen 100 en 200 en met gebruik making van scan_lut.
Figuur Tekst geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met
grenzen 100 en 200 en met gebruikmaking van scan_lut.
Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met
grenzen 100 en 200 en met grijswaarden gelijkmatig over de
pulslengten verdeeld.
Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) geprint met
dotlengtemodulatie per pixel. Met scan_lut.
Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) geprint met
dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix. Met scan_lut.

Fig. bijl. 7. 25

Rasters met verschillende frequenties (in linesfinch) geprint met
dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. Met scan_lut.

Fig. bijl. 7. 26

Fig.bijl.7.27

Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch) geprint met
dotlengtemodulatie na segmentatie met grenzen 100 en 200. Met
scan lut.
Gemend origineel geprint met dotlengtemodulatie per pixel met

Fig. bijl. 7.28

scan lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje,
linksboven grof raster en linksonder een fijn raster.
Gemend origineel geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix

Fig. bijl. 7. 29

Fig. bijl. 7. 30

met scan_lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje,
linksboven grof raster en linksonder een fijn raster.
Gemend origineel geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix
met scan_lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje,
linksboven grof raster en linksonder een fijn raster.
Gemengd origineel geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie
met grenzen 100 en 200, met scan_lut. Het origineel bestaat uit:
Rechtsonder tekst, rechtsboven grijswaardeplaatje, linksboven grof
raster en linksonder een fijn raster.
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Analoge kopie figu ur Skoda

Figuur bijl . l . 2

Analoge kopie figuur boom

Ul

c

QJ

"......
QJ

Q_

E
il.!

·:-!

gedrempeld

Fig.bijl.3.2

Boom gedrempeld met grens 127

ged rempeld

Er zo uden echter vee l kopieën ' souree = 0;
hebben daa rom een goed vcr var if ( argc ! = 5 & argc !=
gegeve n mamer. Het beeld rs or {
tu ~
·p het uitci nde l
printf("Usage:
mt
~e tu ssenorigin
se r
wens worden 2
-s<source_plaatje>\n
eer
:t met kracht igd >
ng is en hoe wi
exit(-1);
wa
we
oei zijn er de [ }
ke nd en ten de le minder bekend
strcpy ( imagedirO, "/bit:
strcpy( imagedir1, "/n/f
Diazo is een lichtd rukprocede ,
ter m di e bet rekki ng heeft op er spr intf (naam_ in, argv [ 1]
kl eur voo rtbrengen . Hoe ko mt spr intf (naam out, argv [ 2
licht blootstellen, va llen deze di sscanf ( arqv r Jl, "-q1 %1d"

8
oce .

~ee

l estehart 2

pi e r, VQQ [ Zlen

het

y~ n

F"P n

) ~ ::Hl

r1 1::17() 7(''Uit P n

rn~::.r 1n n l ~~ t ~;: \/ ~ n h Pt \IP I r P rh

pa pier op, namelij I Q 1 ~scohbHiJK'l:::~öPQkt'TUvwxvz
"""' h .,
gebeurt. Uit het scl
ontstaat een positiE
wij de tekening vo< Q
2 ~~f§rf•tmp.tll'WoPQ~xvz
bv. een vel Océ Dia

8
oce .,

Er zouden echter ' Q

hebben daarom ee

AKotfGH!JK l MJ<OI"QasTW.,xn 1, ,,. ,., ..

..ecoucui]KI..W;;oi'QIUruvwx vz

3 ~~BtWt:UJJ(llNàPQ~wxvz

!! lW~-

AacoE f GHIJ'IU..MNOf'QKSruvwx n

gegeven manier. 1-:
tU!

mt
ser
eer
wa
we
kend en ten dele

•P

~e

Q4

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ
Ll23456 7890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
Q 5 ABCDEFGHI]KLMNOPQRSTUV
o
WXYZ
Ll234567890
m
:t

n;

Tekst gedr e mpeld met grens 127

m~'61H

geditheFd

Fig.bijl.3.4

Skoda geditherd met standaaFd 6750 ditheF matFix (14x14)

geditherd
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Boom geditherd met standaard 6750 dither matrix .(14x14)

geditherd

Fig.bijl.3.6

Tekst geditherd met standaard 6750 dither matrix (14x14)
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Grijswaardebalk geprint met dotlengtemodulatie per pixel
(links), met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix (midden)
en met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix (rechts).
Gelijkmatige verdeling van de grijswaarden over de
pulslengten.
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Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix

------------------------------------------- ~~-·-·-~.

Fig.bij1 . 4.7

-·

Boom gepr int met dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix

Er zouden echter veel kopicén ' souree = 0;
hebben daarom een goed vcrvar if ( argc ! = 5 & argc !=
gegeven manier. Het beeld i'> or {
!U'
p het uiteinde!
printf("Usage:
!Til
'e tussencrigin
ser
wens worden d2 > -s<source_plaatje>\n
eer
:t met krachlig
exit(-1 ) ;
wa
ng is en hoe wi
we
oei zijn er de [ }
kenden ren Jek minder bekend

8
oce

strcpy(imagedirO, "/bit

~ee

Tastehart 2 strcpy( imagedir1,
Diazo is een lichtdrukproccdé,

term die betrekking heeft op e<
kleur voortbrengen. Hoe komt
licht blootstellen, vallen deze di
plef, VQQfZlefl

het

y:::tn PPTl

a1

papier op, narnelijl
gebeurt. Uit het scl
ontstaat een positi(
wij de tekening vo( Q

bv. een vel Océ Dia

8
oce .,

2

~~::.0

spr intf (naam_in, argv [ 1]
spr intf (naam out, argv [ 2
sscanf ( arqvf Jl, "-q1%ld"

îh:::.7rt 'U'llltPn

m~~r l tlnl~~tC \ t~n

"''" , .,

Ï.scotF'SHU~r:möPQk1'ruvll'Xv-..! AKDt_K.I<tJIWI~llJVYITZ

ITif

seJ

eet

•P
~e

Q4

:t
wa
n: Q
we
o
kenden ten dele m

FiÇt.bij1. 4 .8

hPt \/P I rPrh

,,,,.,.,..

~b~~·e~üi'l~':.Iö'PQ~vz AKDl1GHIJX.L,W:-~xn

Er zouden echter 1 Q
3 ~ffif~iJrntNO~n.rvwxvz
hebben daarom ee
gegeven manier. Ie
lW

"!n!t

,,.,.,.,_

A!KDEFGHI]Kl.MNOPQRSTU\'WX'YZ

,,l~lo67..

abcdefgh!jklmnopqrs tuvwxyz ABCDEFGH IJK
LMNOPQRSTUVW XYZ
.!1234567890
abcdefghijk~~pqrstuvwxyz&

5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ

[1 2 34567890

Tekst gep ri nt me t dotle ngtemodulat ie in een 1x2 mat r ix

lx4

Ro~ie

Fig .bij1.4.9

Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een lx4 matrix
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Boom geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix
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Boom ge prin t vol gen s eerste seg mentatie-methode
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souree = 0;
if(arge != 5 & arge != 6)
3>~8

{
printf("Usage: %s <filename in>
d2> -s<souree_plaatje>\n",argv[O]);
exit(-1);

}
strepy(imagedirO, "/bitmaps");
strepy(imagedir1, "/n/fs1-rp/images");
sprintf(naam_in,argv[1]);
sprintf(naam_out,argv[2]);
sseanf(arqvf31,"-q1%ld",&delta qr1);
souree = 0;
if(arge != 5 & arge != 6)

{
printf("Usage: %s <filename in>
d2> -s<souree_plaatje>\n",argv[O]);
exit(-1);

}
strepy(imagedirO, "/bitmaps");
strepy(imagedir1, "/n/fs1-rp/images");
sprintf ( naam_in, argv[ 1]);
sprintf(naam_out,argv[2]);
sseanf(arqvf3l,"-q1%ld",&delta qr1);

Fiq.bijl.7.5

:)>:6

Tekst geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie
volgens het laatste criterium (3x8 ma trix. boven) en
volgens het criterium met 3x6 matrix (onder).
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Fig . bijl./.6

Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met
grensgrijswaarden 100 en 200.
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Fig.bijl.7.9

Boom geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met
grensgrijswaarden 100 en 200.
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Schaduwbeeld 200 van Boom
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Tekst geprint met dotlenqtemodulatie na segmentatie met
grensgrijswaarden 100 en 200.
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Deel figu ur Skoda geprint met dotleng tem odula tie per pixel
<li nks

boven)~

dotlengtemodulatie in een 1x2 ma trix

(rec ht s boven >. dotlengtemo du latie in een 1x4 matrix
links on der) en gesegmenteerd met gr en zen 100 en 200
(rec:hts onder).
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Deel figuur Boom geprint met dotlengtemodulatie per pixel
(links
(rechts

boven)~

boven)~

dotlengtemodulatie in een 1x2 matrix
dotlenatemodulatie in een 1x4 matrix

(links onder) en gesegmenteerd met grenzen 100 en 200
(rechts onder).
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gesegmenteerd (met normalize functie)

Fig.bijl.7.17

Deel figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na
segmentatie (met normalize functie). Boven met grenzen 60
en 150, onder met grenzen 100 en 200.
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Fig.bijl.7.18

Deel figuur Boom geprint met dotlengtemod u latie na
segmentatie. Boven met grenzen 60 en 150, onder met
grenzen 100 en 200.
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Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie in een lx4 matrix
met scan lut.
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Fig .. bi..il..7.21

Figuur Tekst geprint me t dotlengtemodulatie na segmentatie
met orenzen 100 e n 200 en met gebruik making van scan lut .
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gesegmenteerd zonder lookuptabel

Fig.bijl.7.22

Figuur Skoda geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie
met grenzen 100 en 200 en met grijswaarden gelijkmatig
over de pulslengten verdeeld.
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Rasters met versc h illende frequenties (in lines/inch)
geprint met dotlengtemodulatie per pixel. Met scan_lut.
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Rasters met verschillende freq uent ies (in lines/inch)
qeprint met dot l engtemo dul atie in een lx2 matr ix. Met
scan lut.
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Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch)
geprint met dotlengtemodulatie in een 1x4 matrix. Met
sc<:tn_) ut.

qesegmenteerd met scan_lut
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Fig.bijl.7.26

Rasters met verschillende frequenties (in lines/inch)
geprint met dotlengtemodulatie na segmentatie met grenzen
100 en 200. Met scan _ lut.
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Gemengd orig i neel geprint me t dotlengtemodulatie per pixel
met scan lut. Rechtsonder

tekst~

rechtsboven

gr ijswaardeplaatje, linksboven grof raste r en linksonder
een ·fij n raster.
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Fig.bijJ. . /.28

Gemengd origineel geprint met dotl e ngtemodulatie in een
1x2 mat r ix met scan _ lut. Rechtsonder tekst, rechtsboven
grijswaa r deplaatje, linksboven grof raster en linksonder
een -fijn raster.
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Fig.bijl.7.29

Gemengd origineel geprint met dotlengtemodulatie in een
1x4 matrix met scan lut. Rechtsonder tekst. rechtsboven
grijswaardeplaatje. linksboven grof raster en linksonder
een ·fijn raster.
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Gemengd origineel geprint met dotlengtemodulatie na
segmentatie met grenzen 100 en 200. met scan_lut. Het
origineel bestaat uit: Rechtsonder tekst, rechtsboven
grijswaardeplaatje, linksboven grof raster en linksonder
een fijn

r·<:~ster.

