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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII CYFROWYCH DO POPRAWY
JAKOCI FOTOGRAFICZNYCH MATERIA£ÓW
TRANSPARENTNYCH
Streszczenie. W artykule omówiono cyfrowe technologie poprawy jakoci fotograficznych
materia³ów transparentnych, takich jak klisze fotograficzne i przerocza. Opisano proces digitalizacji materia³ów analogowych oraz rodzaje uszkodzeñ tych materia³ów. Przedstawiono
mo¿liwoci takich technologii, jak: FARE, Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE,
Digital SHO. Zastosowanie tych technologii w procesie digitalizacji analogowych materia³ów
fotograficznych znacznie polepsza jakoæ otrzymanych materia³ów koñcowych oraz pozwala
na automatyzacjê procesu retuszu i rekonstrukcji obrazów cyfrowych.

WSTÊP
Wraz z rozwojem fotografii cyfrowej coraz czêciej analogowe materia³y fotograficzne poddawane s¹ digitalizacji. Proces ten pozwala na zachowanie materia³ów analogowych w formie cyfrowej, a tym samym wielokrotne ich przetwarzanie i bezpieczn¹
archiwizacjê. Równie¿, dziêki digitalizacji materia³y fotograficzne posiadaj¹ce widoczne defekty mog¹ zostaæ poddane procesom rekonstrukcji i retuszu.
Do otrzymania cyfrowej postaci fotograficznych materia³ów analogowych stosuje
siê skanery. Urz¹dzenia te s¹ obecnie powszechnie znane i stosowane zarówno przez
profesjonalistów, jak i amatorów. Oprócz modeli uniwersalnych powsta³y te¿ rozwi¹zania specjalistyczne, np. skanery do skanowania negatywów oraz slajdów, zawieraj¹ce
technologie polepszaj¹ce jakoæ obrazów. Technologie te umo¿liwiaj¹ usuwanie defektów fotograficznych materia³ów analogowych takich jak kurz, zadrapania czy za³amania.

FOTOGRAFICZNE MATERIA£Y TRANSPARENTNE
Do fotograficznych materia³ów transparentnych zalicza siê miêdzy innymi klisze i
przerocza. Klisza fotograficzna zbudowana jest z elastycznego, przezroczystego pod³o¿a z naniesion¹ warstw¹ emulsji wiat³oczu³ej [Lis 2009]. W przypadku klisz barwo1)
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czu³ych, stosuje siê kilka warstw emulsji poprzedzielanych odpowiednimi filtrami barwnymi (rys. 1).
Klisze fotograficzne mo¿na podzieliæ na negatywy, które s³u¿¹ do wykonywania
odbitek oraz przeroczy, g³ównie kolorowych, przeznaczone do bezporedniego wywietlania lub do przygotowania profesjonalnych kolorowych wydruków.



Rys. 1. Budowa barwoczu³ej kliszy fotograficznej: 1  pod³o¿e z tworzywa sztucznego,
2  warstwa przeciwodblaskowa, 3  emulsja czu³a na wiat³o czerwone, 4  emulsja czu³a
na wiat³o zielone, 5  ¿ó³ty filtr; 6  emulsja czu³a na wiat³o niebieskie; 7  filtr ultrafioletowy; 8  warstwa ochronna; 9  wiat³o widzialne

Przeroczem nazywa siê obraz pozytywowy sporz¹dzony na klatce filmu, przeznaczony do ogl¹dania pod wiat³o. Wyró¿nia siê przerocza kolorowe i czarno-bia³e o
rozmiarach: od 24´35 mm, a¿ po 11´14 cali lub wiêksze.
Sporz¹dzanie przeroczy odbywa siê sposobem stykowym w kopioramkach, a materia³em pozytywowym jest specjalny film lub p³yta przeroczowa. Materia³ ten jest
niskoczu³y, kontrastowy i drobnoziarnisty. Sporz¹dzanie przeroczy na zwyczajnym
materiale negatywowym jest mniej wskazane, poniewa¿ uzyskuje siê zbyt miêkkie obrazy, pozbawione kontrastów.
Slajdy s¹ natomiast przeroczami, które zosta³y umieszczone w specjalnym uchwycie
tzw. ramce do slajdów, która u³atwia trzymanie i przechowywanie oraz u¿ywanie w
rzutnikach [Busch 2005].

USZKODZENIA TRANSPARENTNYCH MATERIA£ÓW
FOTOGRAFICZNYCH
Wraz z up³ywem lat emulsja wiat³oczu³a traci swoje w³asnoci powoduj¹c utratê
odwzorowania barw. Równie¿ sama budowa kliszy powoduje znaczn¹ podatnoæ na
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wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Ogólnie, uszkodzenia materia³ów fotograficznych w postaci negatywu oraz przerocza mo¿na podzieliæ na trwa³e oraz usuwalne. Do uszkodzeñ trwa³ych nale¿¹:
 zadry i zadrapania powsta³e przy zaciêciu siê ramki ze slajdem w rzutniku, rys. 2.a);
 zadrapania w postaci d³ugich poziomych rys na ca³ej d³ugoci rolki powsta³ych na
skutek drobnego zadarcia w bramce filmu podczas nawietlania, albo ma³ego ziarenka piasku, które utkwi³o w filcowej blokadzie wiat³a w rolce filmu;
 ma³e, owalne pola powstaj¹ce zazwyczaj podczas obróbki filmu (przyklejone do
b³ony pêcherzyki powietrza); rzadziej jako efekt wystêpowania wad w emulsji filmu, rys. 2.b);
 odciski palców, rys. 2.c);
 plamy po zamoczeniach;
 przebarwienie fragmentu zdjêcia na skutek nieprawid³owego przebiegu procesu
utrwalania, lub zawietlenia, rys. 3.a);
Odciski palców s¹ trudne do usuniêcia szczególnie z klisz filmowych, gdy t³uszcz
ze skóry osi¹dzie na warstwie wiat³oczu³ej emulsji (zostanie wch³oniêty w g³¹b warstwy i bêdzie czêci¹ obrazu).
a)

b)

c)

Rys. 2. Przyk³ady uszkodzeñ przeroczy: a) zadrapania, b) plamy powsta³e w procesie
wywo³ywania, c) odcisk palca
a)

b)

Rys. 3. Przyk³ady uszkodzeñ przeroczy: a) przebarwienia,
b) py³ki i w³osy [Montusiewicz 2008]
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Uszkodzenia usuwalne, to:
 przyklejony kurz oraz paprochy;
 w³osy, które przywar³y do powierzchni na skutek naelektryzowania;
 nieprawid³owa kolorystyka.
Tego typu uszkodzenia nale¿y usun¹æ przed skanowaniem, aby proces digitalizacji
dodatkowo nie wzmacnia³ istniej¹cych wad  dotyczy to szczególnie materia³ów transparentnych [Montusiewicz 2008].

RODZAJE TECHNOLOGII POPRAWY JAKOCI OBRAZU
Cyfrowe technologie poprawy jakoci materia³ów fotograficznych polegaj¹ na
wykorzystaniu mo¿liwoci skanera oraz specjalnego oprogramowania w postaci sterownika urz¹dzenia. Przep³yw danych pomiêdzy tymi elementami jest ró¿ny w zale¿noci od rodzaju stosowanych technologii. Inaczej przebiega proces poprawy kontrastu i
barw skanowanego materia³u a inaczej usuwanie defektów, takich jak, kurz czy zadrapania (rys. 4).

Rys. 4. Proces przep³ywu danych pomiêdzy skanerem i jego oprogramowaniem
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Cyfrowe technologie poprawy jakoci obrazu dziel¹ siê na:
 sprzêtowe,
 programowe,
 sprzêtowo-programowe.
Technologie sprzêtowe polegaj¹ na wykorzystaniu w³aciwoci urz¹dzeñ do poprawy wydajnoci dzia³ania aplikacji polepszaj¹cych jako edytowanych materia³ów.
Technologie programowe to specjalne algorytmy przetwarzaj¹ce obraz cyfrowy przy
pomocy programów do edycji grafiki bitmapowej. Przyk³adem takich technologii s¹
wtyczki Image Enhancement Plug-ins stworzone przez programistów z firmy Kodak.
Najlepsze rezultaty poprawy jakoci materia³ów fotograficznych mo¿na uzyskaæ
przy pomocy technologii sprzêtowo-programowych. £¹cz¹ one mo¿liwoci sprzêtu z
odpowiednimi algorytmami, automatyzuj¹c proces usuwania defektów.
W wiêkszoci przypadków proces poprawy jakoci skanowanych materia³ów z
wykorzystaniem technologii sprzêtowo-programowych przebiega w kilku etapach.
Pierwszy polega na zeskanowaniu materia³u przez skaner, nastêpnie oprogramowanie
do³¹czone do urz¹dzenia poddaje otrzymany obraz szczegó³owej analizie pod k¹tem
uszkodzeñ i zanieczyszczeñ. W kolejnym etapie sporz¹dzona zostaje mapa defektów.
Koñcowy etap polega na wykonaniu korekcji znalezionych defektów poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów [Gajlewicz 2003].
W przypadku digitalizacji transparentnych materia³ów fotograficznych szczególnie
wskazane jest stosowanie takich technologii sprzêtowo-programowych, jak:
 Film Automatic Retouching and Enhancement (FARE)  usuwania defektów;
 Digital Image Correction and Enhancement (Digital ICE)  usuwanie kurzu i zarysowañ;
 Digital Restoration Of Color (Digital ROC)  przywracanie kolorów i kontrastu;
 Digital Grain Equalization and Management (Digital GEM)  usuwanie efektu ziarna;
 Dynamic Exposure Extender (Digital DEE)  rozszerzenie dynamiki ekspozycji
 Digital Shadow and Highlight Optimize (Digital SHO)  optymalizacja kontrastu i
jasnoci.
Usuwanie kurzu i zarysowañ

Jedn¹ z metod automatyzacji procesu usuwania defektów z transparentnych materia³ów fotograficznych jest sprzêtowo-programowa technologia stworzona w laboratoriach firmy Canon  Film Automatic Retouching and Enhancement (FARE). Polega
ona na dwukrotnym zeskanowaniu materia³u filmowego z wykorzystaniem ró¿nych
rodzajów wiat³a. Pierwsze skanowanie wykonuje siê korzystaj¹c z bia³ego ród³a wiat³a,
natomiast drugie  w podczerwieni (rys. 5).
W ten sposób uzyskuje siê dwa obrazy cyfrowe  pierwszy bêd¹cy dok³adnym
odwzorowaniem skanowanego materia³u, a drugi zawieraj¹cy tylko siatkê defektów.
Po dok³adnej analizie siatki, defekty zostaj¹ zidentyfikowane na pierwszym obrazie cyfrowym i usuniête (rys. 6).
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Rys. 5. Proces skanowania w wietle bia³ym i podczerwonym
a)

b)

c)

Rys. 6. Przyk³ad zastosowania technologii FARE: a) zeskanowany materia³ z u¿yciem
wiat³a bia³ego, b) siatka defektów, c) efekt koñcowy

Metoda ta wykorzystuje w³aciwoci promieniowania podczerwonego, które posiada szerszy zakres d³ugoci fal ni¿ wiat³o bia³e. Zatem kiedy promienie spoza zakresu widzialnego, przewietlaj¹ przezrocze, ¿aden z elementów obrazu nie jest widoczny. Na cz¹steczkach kurzu i rysach wiat³o siê rozprasza, co powoduje spadek
jego intensywnoci w tych miejscach. Wady zostaj¹ precyzyjnie zlokalizowane i po
przeanalizowaniu  usuniête z obrazu [Gajlewicz 2003].
Kolejn¹ technologi¹ poprawy jakoci obrazu opieraj¹cej swoje dzia³anie na w³aciwociach wiat³a podczerwonego jest Digital Image Correction and Enhancement
(Digital ICE) firmy Applied Science Fiction. Polega ona na wydzieleniu kurzu i zarysowañ z zawartoci obrazu poprzez utworzenie obok trzech podstawowych kana³ów
RGB - czwartego kana³u D z defektami. Kana³ ten otrzymywany jest dziêki zeskanowaniu materia³u w podczerwieni. Nastêpnie wbudowany do programu algorytm, na podstawie informacji z kana³u D, usuwa wadliwe obszary zastêpuj¹c je ekstrapolacj¹ z
s¹siednich fragmentów. W efekcie powstaje obraz w sk³adowych RGB, pozbawiony
zidentyfikowanych defektów (rys. 7).
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b)

c)

Rys. 7. Przyk³ad zastosowania technologii Digital ICE; a) zdjêcie oryginalne, b) zeskanowany materia³ z u¿yciem technologii ICE c) wydzielony kana³ D

Przywracanie kolorów i kontrastu

Technologia Digital Restoration Of Color (Digital ROC) zosta³a opracowana w celu
przywrócenia skanowanym materia³om fotograficznym utraconych kolorów i w³aciwego kontrastu (rys. 8).
Technologia ta dzia³a poprzez analizê ró¿nic koloru w kana³ach RGB skanowanego
materia³u. W przypadku skanowania klisz analiza odbywa siê w ka¿dej warstwie filmu.
Nastêpnie za pomoc¹ specjalnych algorytmów obliczana jest optymalna krzywa tonalna, która usuwa kolorowe przebarwienia i przywraca wyblak³ym obrazom ich pierwotny wygl¹d [Chabros 2006].
a)

b)

Rys. 8. Przyk³ad zastosowania technologii Digital ROC; a) zdjêcie oryginalne, b) zeskanowany materia³ z u¿yciem technologii ROC
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Usuwanie efektu ziarna

Technologia Digital Grain Equalization and Management (Digital GEM) umo¿liwia
zminimalizowanie efektu ziarna czêsto pojawiaj¹cych siê na materia³ach fotograficznych. Ziarno to jest produktem ubocznym kryszta³ów halogenków srebra w wiat³oczu³ej emulsji fotograficznej  im wy¿sza czu³oæ filmu, tym wiêksze ziarno.
Technologia Digital GEM polega na analizie wzoru ziarna. Podczas skanowania
algorytm zbiera informacje o obrazie i o wzorze wystêpuj¹cego ziarna. Nastêpnie minimalizuje wp³yw ziarna na wygl¹d tworzonego cyfrowego obrazu. Technologia ta mo¿e
byæ u¿ywana zarówno z konwencjonalnymi, jak i z czarno-bia³ymi filmami. Za pomoc¹
ustawieñ Digital GEM, mo¿na kontrolowaæ poziom ziarna w obszarach jasnych i ciemnych (rys. 9).
a)

b)

Rys. 9. Przyk³ad zastosowania technologii Digital GEM; a) zdjêcie oryginalne,
b) zeskanowany materia³ z u¿yciem technologii GEM

Rozszerzenie dynamiki ekspozycji

Technologia Dynamic Exposure Extender (Digital DEE) opracowana przez firmê
Applied Science Fiction s³u¿y do rozszerzenie dynamiki ekspozycji. Uwydatnia zacienione lub niedowietlone czêci zdjêcia oraz poprawia kontrast w czêciach wyblak³ych, co pozwala na osi¹gniêcie naturalnie wygl¹daj¹cej ekspozycji.
Podobne przeznaczenie ma technologia Digital Shadow and Highlight Optimize
(Digital SHO) firmy Kodak. Jej zastosowanie pozwala na przywrócenie szczegó³ów
ukrytych w cieniach na skutek fotografowania przy niew³aciwym owietleniu lub le
u¿yt¹ lampê b³yskow¹. Algorytm Digital SHO optymalizuje zarówno kontrast, jak i
jasnoæ (rys. 10).

40

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

a)

NR 4, 2010

b)

Rys. 10. Przyk³ad zastosowania technologii Digital SHO; a) zdjêcie oryginalne,
b) zeskanowany materia³ z u¿yciem technologii Digital SHO

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przedstawione rodzaje technologii polepszania jakoci fotograficznych materia³ów
transparentnych umo¿liwiaj¹ automatyzacjê procesów rekonstrukcji i retuszu obrazów
cyfrowych. Ich zastosowanie na etapie digitalizacji pozwala znacznie skróciæ czas pracy z archiwalnymi materia³ami fotograficznymi, na których bardzo czêsto znajduj¹ siê
zadrapania, zagiêcia czy ubytki. Usuniêcie tych defektów w programach do edycji
grafiki bitmapowej wymaga znajomoci dzia³ania poszczególnych programów oraz wiele
czasu  nie gwarantuj¹c zadowalaj¹cych efektów. Bowiem praca w takim programie
odbywa siê na materiale zeskanowanym a proces skanowania bez zastosowania omówionych technologii mo¿e powodowaæ utratê wyrazistoci niektórych szczegó³ów
obrazu, przek³amania koloru czy wzmacnianie defektów zdjêcia.
Przedstawione w artykule przyk³ady dzia³ania technologii polepszania jakoci fotograficznych materia³ów transparentnych obrazuj¹ tylko pewien zakres ich mo¿liwoci.
W rzeczywistoci mnogoæ opcji i ustawieñ poszczególnych technologii pozwala na
ró¿norodne ich zastosowanie  nie tylko w fotografii amatorskiej. Tym bardziej, i¿
algorytmy generuj¹ce dzia³ania polepszaj¹ce jakoæ obrazów s¹ ca³y czas rozwijane.
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THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY
OF TRANSPARENT PHOTOGRAPHIC MATERIALS
Summary
The article discusses the digital technologies to improve the quality of transparent materials
such as photographic negatives and slides. Describes the process of digitization of analogue
materials and the types of damage to these materials. The discusses possibilities of technologies such as FARE, Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE, Digital SHO. The
application of these technologies in the process of digitization of analog photographic materials improves the quality of the materials and allows the terminal to automate the process of
retouching and restoration of digital images.
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