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Számítógépes monitorok automatizált mérése
Gamma-görbe és színhõmérséklet-mérõ mûszer fejlesztése
Dr. Samu Krisztián
A számítógépes tervezés (CAD), az elektronikus kiadványszerkesztés (DTP) és a vizuális látásvizsgálat területén
elengedhetetlen a számítógépes képernyõk kalibrációja. A monitorok kalibrációját két üzemi jellemzõ  a gammagörbe és a színhõmérséklet  egyszerû, gyors és pontos mérésével hajthatjuk végre. Ezek a követelmények azonban
csak automatizált méréssel teljesíthetõk, mivel a gamma-görbe mérése és kiértékelése idõ- és számításigényes feladat,
a színhõmérséklet mérése pedig több detektort tartalmazó mérõmûszert vagy spektroradiométert igényel. Célszerû ezért
egy egyszerû felépítésû és automata gamma-görbe- és színhõmérséklet-mérõ berendezés megvalósítása.
Elõzmények
szükséges a gamma-görbék és a színhõA számítógéppel vezérelt CRT (katódmérséklet gyors és pontos kalibrálása, misugárcsöves képcsõ) vagy LCD (folyavel a monitorok RGB-primereinek kalibdékkristályos kijelzõ) monitoron megrálásához legalább ez a két mérendõ parajelenített képek kolorimetriai és fotométer elengedhetetlen.
metriai jellemzõit erõsen befolyásolják
A monitorok általában vett gammaa monitorok hardveresen és szoftverekarakterisztikája (gamma-görbéje) alatt a
sen vezérelhetõ paraméterei, amelyek
szoftveresen vezérelt RGB-intenzitás
közül a legfontosabbak a monitor által
(DAC-érték) és a képernyõn mért fénysûsugárzott fénysûrûség, a színmélység,
rûség közel négyzetes összefüggését érta kontraszt, a színhõmérséklet és a
jük (1. ábra).
gammakarakterisztikák.
A gamma-görbék automatizálatlan
A monitorok kalibrációja az emlímódon történõ méréséhez fénysûrûségtett paraméterek mérésébõl és szükség 1. ábra CRT-monitor gamma-görbéi
mérõ mûszerre és megfelelõ szoftverre
szerinti korrekciójából áll. A képi
van szükség. A szoftver feladata tetszõlemegjelenítéssel szemben elvárt nagyfokú minõségbeli követel- ges DAC (digitális monitor intenzitás) értékû zöld (G), vörös
mények elsõsorban a nyomdászati elõkészítés, az építészeti és (R) vagy kék (B) homogén felületetek létrehozása a CRT-monigépészeti tervezés területén merülnek fel, de egyre szélesebb toron.
körben mutatkozik igény a számítógépes monitorok kalibrációA mérés során azonos léptékkel primer színingermérési ponjára egyéb területeken is. Viszonylag új felhasználási terület a tokat veszünk fel a DAC-skála mentén. Ezeket a DAC-intenzipszichofizikai és vizuális kutatásokban (pl. a színlátásvizsgálat- tásokat a monitoron egyenként megjelenítve, lemérjük a fényban) történõ alkalmazás.
sûrûségeket, és megkapjuk az LDAC=f(L) adatpárokat. A mért
A tanszékünkön kifejlesztett színtévesztést korrigáló mód- adatpárokra regressziós módszerrel görbét illesztve megkapjuk
szer [1] számára az elmúlt években számos számítógép monito- a gamma-karakterisztikát. Az alkalmazott regressziós módszer
ron megjelenített színlátás-vizsgálati módszer került kifejlesz- lehet polinomiális, összetett vagy exponenciális. Az irodalomtésre [2], [3], [4]. A számítógépen megjelenített színlátásvizsgá- ban általánosan alkalmazott exponenciális közelítés szerint a
latoknál (ahol a monitor mérõmûszerként szolgál) feltétlenül gamma-görbe egyenlete a következõ [5], [6]:
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LR,G,B = OR,G,B + GR,G,B × DACR,G,B gR,G,B ,

(1)

ahol L[cd/m2] a fénysûrûség; O az offset-fénysûrûség; G az erõsítés; DAC a szoftveres intenzitás; g a gamma kitevõ; az R, G,
B indexek pedig a vörös, zöld és kék gamma-görbét jelölik.
A monitor színhõmérsékletének meghatározása általában
spektroradiométeres, fénydetektoros-szûrõs vagy tristimulusos elven mûködõ mûszerrel történik. Ezek a mûszerek általában költségesek, ezért célszerû egy olyan új megoldás kidolgozása, ahol a
színhõmérséklet a fenti módszereknél egyszerûbb módon mérhetõ.
Az automatizált mérõberendezés és mûködése
A kifejlesztett automata gamma-görbe- és színhõmérséklet-mérõ berendezés négy fõ egységbõl áll:
 Fénysûrûségmérõ mûszer
 Párhuzamos porton csatlakozó A/D-konverter
 Számítógép
 PC-kompatibilis CRT- vagy LCD-monitor mint mért és mérõ
eszköz
Fénysûrûségmérõ egységként egy Cosilux LM2 típusú megvilágításmérõ szolgált. Mivel az eredeti eszköz csak megvilágítás
(lux) mérésére volt alkalmas, ezért a detektor elé megfelelõ optikai rendszer került (2. ábra), amellyel közös tubusban van a
szilíciumalapú detektor is. A tubus állványra helyezhetõ és
pozicionálható, ennek köszönhetõen a monitor bármely pontjának megmérhetõ a karakterisztikája. A Cosilux által szolgáltatott megvilágításérték az optikai rész paramétereinek ismeretében az ismert fénytechnikai összefüggések segítségével számítható át fénysûrûségre [7].
A Cosilux mérõmûszert is átalakítottuk: analóg kimeneti

2. ábra A monitorkalibráló berendezés felépítése

csatlakozással egészítettük ki a mérési adatok elektronikus kiolvasásához. Az ebbõl kivezetett jel kerül a feldolgozó rész második egységébe, az A/D-konverterbe, amely párhuzamos portra
csatlakoztatható a mûszer hordozhatósága érdekében.
A számítógépbe érkezett jelet a célra fejlesztett LabVIEWprogram kezeli. A monitor méréskor mérõeszközként és mért
eszközként is üzemel, ugyanis a mûszerek vezérlése és az eredmények leolvasása is ezen történik, de itt történik a mérõábrák
megjelenítése is. A szoftver rendelkezik betöltési, mentési,
nyomtatási és az Excelbe történõ exportálási lehetõségekkel is.
Egy mérés három lépést tartalmaz:
1. A mérés jellemzõinek megadása
 A gamma-görbe független változójaként szereplõ DACsorozat elõállítása különbözõ pontsûrûséggel.
 Választás a vörös, zöld vagy kék gamma-görbe mérése között.
 A mérés gyorsaságát és pontosságát befolyásoló mintavétel
beállítása.
2. A mérési algoritmus indítása
 A szoftver vezérlõpanel eltûnik, és megjelenik az elsõ,
0 DAC-intenzitású, majd a beállításoknak megfelelõ többi,
teljes képernyõt betöltõ mérõábra.
 Ezzel párhuzamosan a megvilágításmérõ rendszeren mért
analóg jel a D/A-átalakítón keresztül a számítógépbe kerül
és a (DACi ; Li) adatpárok tárolódnak.
 A leírt algoritmus (3. ábra) többször megismétlõdik, és a
monitor teljes DAC-tartományán felvételre kerül a mért
fénysûrûség.
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3. ábra A mérési eljárás algoritmusa

3. A gamma feldolgozási szakasz
 A mért adatpárokból a gamma-görbe paraméterek (O, G, g)
két tipusú regressziós módszer, a lineáris-logaritmikus (linlog) és az MSE egymás utáni alkalmazásával számolódnak.
A lin-log-módszer a DACi;Li mért értékpárok segítségével
matematikai úton határozza meg az O, G és g paramétereket. A lin-log-módszer [8] a gamma-karakterisztika logaritmusos jellege miatt nagy bizonytalanságú, ezért a kapott g
és G paraméterek további finomítása az MSE- (Mean
Squared Error) módszerrel történik. Az eljárás elsõ lépésében kiszámítódik a lin-log-módszerrel számított O, G és g
paraméterek ±20%-os sávban elhelyezkedõ sorozata 1%-os
sûrûséggel. Ezekkel az Oi, Gi és gi együtthatókkal 1003 számú gamma-görbe hozható létre. Az így létrehozott és a mûszerrel mért görbék közötti minimalizáló MSE-számítással
megtalálható azon Oi, Gi és gi kombináció, amely a legközelebb áll a mért gamma-karakterisztika pontjaihoz. A két
módszer jól kiegészíti egymást, ugyanis a lin-log-módszer
gyors, az MSE pedig pontos. Számítógéptõl függõen 2 10
s-ot vesz igénybe egy kombinált iterálás. Ha az MSE-módszer nem támaszkodhatna a lin-log-számításra, több millió
számítási ciklusra lenne szükség az ismeretlen Oi, Gi és gi
paraméterek miatt, és ez jóval több számítási kapacitást és
idõt igényelne. Ha viszont csak a lin-log-módszert alkalmaznánk, pontatlan eredményre jutnánk.
 Színhõmérséklet-mérés: A színhõmérsékletet a szoftver a
maximális 255-ös DAC-értékeken mért primer fénysûrûségekbõl (LR,max, LG,max, LB,max) számítja. Az aktuálisan mérni kívánt (CRT vagy LCD) monitor ismert spektrális teljesítményeloszlásából és a Vl görbébõl létrehozott egységnyi
területû primer görbék a megfelelõ LR,max, LG,max, LB,max értékekkel szorozva, majd a Vl függvénnyel elosztva, a 255ös DAC-értékû fehérhez tartozó spektrális primer eloszlásokat fogják adni. A primer sugárzás-eloszlásokat összeadva végül létrehozható a csúcs fehér intenzitáshoz tartozó
spektrális teljesítmény-eloszlás, amelybõl a színhõmérséklet számítható. A bemutatott számítási módszer alapja az,
hogy a primerek különbözõ DAC-értékeken mért spektrális
eloszlásainak intenzitáspontjai a gamma összefüggés szerint változnak. Tehát ha ismertek a j(l)R,DAC 255, j(l)
G,DAC 255, j(l)B,DAC 255 eloszlások, akkor a tetszõleges színinger spektrális teljesítményeloszlása is számítható [9]. A
255-ös DAC-értékû fehér spektrális eloszlásból közelítõ
módszer [10] segítségével számítható korrelált színhõmérséklet: A CIE xy színességi koordinátákat CIE uv rendszerbe átszámítva minimalizálható a feketesugárzó vonal, illetve a mért színességi koordináták közötti távolság. A minimalizálás után a legkisebb távolsághoz tartozó feketesugárzó színhõmérséklet fogadható el színhõmérsékletként (illetve rosszul beállított fehérpont esetében egyes esetekben
korrelált színhõmérsékletként).
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A monitor adott paraméterekre történõ kalibrálása természetesen nem egyetlen (a fentiekben bemutatott) algoritmus végrehajtásával, hanem ismételt mérésekkel és azzal párhuzamosan a
monitor és az operációs rendszer megjelenítési paramétereinek
változtatásával valósul meg.
Összefoglaló
Az automata gamma-görbe- és színhõmérséklet-mérõ mûszerösszeállítás fejlesztésével párhuzamosan mérések folytak a mûszer pontosságával és gyorsaságával kapcsolatban. A kifejlesztett mûszerrel mért gamma-görbe és színhõmérséklet relatív hibája, illetve mérési bizonytalansága a kereskedelemben kapható mûszerekével [11], [12] azonos nagyságrendû volt. A színhõmérséklet 95%-os biztonsággal felvett mérési bizonytalansága
20 K, gamma kitevõjének bizonytalansága pedig 0,02.
A gamma- és színhõmérséklet-mérõ mûszerösszeállítás tehát egy alacsony költségû, könnyen és gyorsan alkalmazható,
pontos eszköz a gamma-együtthatók és a színhõmérséklet meghatározására. A mûszerben található egyedi újítások a gammagörbe illesztésre alkalmazott lin-log + MSE-módszer, valamint
a mindössze egy detektorral mûködõ színhõmérséklet-mérési
módszer. A jól kezelhetõ szoftver gyors mérést tesz lehetõvé. 20
db DAC mérési ponttal egy mérés 30 s-ot vesz igénybe. A mérõberendezés könnyen telepíthetõ bármely minimális rendszerkövetelményt teljesítõ számítógépre. A mérési adatok számítógépen tárolódnak, további feldolgozásuk könnyû. A kifejlesztett
eszköz bemutatott képességeivel alkalmas CRT- és LCD-monitorok kalibráló mûszereként történõ felhasználására. Kompakt
kialakításban pedig akár sorozatgyártásra is alkalmas.
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Rob ot lá t á s a z ûrkut a t á sb a n
Dr. Wenzel Klára egyetemi m. tanár
Az ûrkutatásban az ûrszondák egyik legfontosabb érzékelõje a digitális fényképezõgép. Az ûrszondák fényképezõgépei
a spektrum közeli UV látható és közeli infravörös tartományában is készíthetnek felvételeket, általában 6, 8 vagy még
több keskeny sávú interferenciaszûrõn keresztül, fekete-fehér kivitelben. Ezeken a felvételeken és a belõlük készült
kompozitokon kiemelhetõk az ábrázolt kép eddig rejtve maradt spektrális jellemzõi. Azonban ezek a keskeny sávú
szûrõk nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel az emberi szem számára színhelyes képeket hozzunk létre. A cikk új
eljárást mutat be, amely ezt a hibát jelentõsen csökkenti.
A sávszûrõzött felvételek 6-8 különbözõ hullámhosszúságú,
keskeny sávú színszûrõvel készült fényképfelvételek, amelyeket színkivonatoknak neveznek. A színkivonatok spektrális információt tartalmaznak a kép minden képpontjáról.
Ha a színkivonatok közül hármat kiválasztunk, és egy színes
monitor egy-egy alapszínével jelenítjük meg, hamis-színes felvételt kapunk. A hamis-színes felvételen kiemelhetjük az ábrázolt kép számunkra fontos spektrális tulajdonságait [1,2].
A sávszûrõzött felvételi technikát a távérzékelésben és az
ûrkutatásban szokás alkalmazni [3, 4]. A távérzékelésben pl. a
hamis-színes képeken kiemelhetõk a búzatáblák növényi kártevõi, a tengerek szennyezettsége, felismerhetõk a föld alatti létesítmények a hõtermelésük alapján, és megkülönböztethetõk az
élõ növények az álcázó színre festett katonai objektumoktól. Az
ûrkutatásban a hamis-színes képekbõl megtudhatjuk pl., hogy
milyen anyagok találhatók egy idegen bolygó felszínén, esetleg
van-e valamilyen élet rajta.
Felmerülhet az igény aziránt is, hogy a színkivonatok alapM A G Y A R
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ján élethû színekben jelenjen meg a felvétel tárgya. A továbbiakban bemutatunk egy új képfeldolgozási eljárást, amellyel az
eddiginél jobb színvisszaadás érhetõ el ûrfelvételek színkivonatai alapján. Példaképpen a 2004-ben Marsra érkezett Mars
Global Surveyor PanCam kamerájából indulunk ki.
A Mars Global Surveyor PanCam-kamerája
A PanCam [5] két kamerával dolgozik; ez lehetõséget ad sztereoszkópikus felvételek készítésére is. Mindkét kamera elé 8-8 cserélhetõ színszûrõ helyezhetõ el. Ezek részben keskeny sávú interferenciaszûrõk, részben alul áteresztõ (SP), illetve felül áteresztõ
(LP) szûrõk. Egy-egy igen sötét, D=5 denzitású, neutrális szürke
szûrõt (Solar ND5) is elhelyeztek a kamerák elé, amelyek lehetõvé teszik a közvetlen Napba fényképezést két hullámhosszon. A
szûrõk optikai paraméterei a táblázatban láthatók.
Az L4 (vörös), az L5 (zöld) és az L6 (kék) szûrõ a terv szerint természetes színû képek (kompozitok) létrehozására is alkalmas. Ezekkel a szûrõkkel hozzák létre jelenleg a true color
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