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Samenvatting∗

Kleurconstantheid (color constancy) zorgt voor een interpretatie van kleuren die onafhankelijk
is van de kleur van de lichtbron. Het visuele systeem van de mens is uitgerust met een zekere
mate van kleurconstantheid, maar beeldverwerkingssystemen zijn daarentegen slechts in beperkte
mate in staat om beelden zo te corrigeren, dat de kleuren onafhankelijk zijn van de kleur van de
lichtbron. In dit proefschrift zijn methodes en technieken onderzocht om de nauwkeurigheid van
kleurconstantheidsmethoden te verbeteren.

De eerste doelstelling van dit proefschrift is om te onderzoeken of spatiële relaties tussen pixels
gebruikt kunnen worden om de nauwkeurigheid van beeldverwerkingssystemen met betrekking
tot kleurconstantheid te verhogen. In hoofdstukken 2 en 3 worden in dat kader respectievelijk
de Grey-Edge methode en de general Gamut mapping methode gëıntroduceerd. Deze methodes
maken spatiële relaties tussen pixels door wiskundige afgeleiden van beelden te berekenen. Uit dit
proefschrift blijkt dat in sommige gevallen het gebruik van overgangen tussen pixels resulteert in
nauwkeurige schattingen, terwijl in andere gevallen juist het gebruik van enkel de pixel waarden
tot nauwkeurigere schattingen leidt. In tegenstelling tot het gebruik van slechts de pixel waarden,
kunnen overgangen tussen pixels automatisch en zonder kennis van de scène geclassificeerd worden
in verschillende typen overgangen, zoals bijvoorbeeld in materiaal overgangen, schaduw overgangen
of speculaire reflectie overgangen (highlights). Dit voordeel wordt in hoofdstuk 4 gebruikt om
de effecten van verschillende typen overgangen op de nauwkeurigheid van de in hoofdstukken 2
en 3 gëıntroduceerde methoden te analyseren. De conclusie is dat van alle verschillende typen
overgangen de highlights, mits nauwkeurig gedetecteerd, de prestaties van verschillende methoden
significant kunnen verbeteren.

Alle kleurconstantheidsmethoden maken gebruik van verschillende aannames waardoor geen
enkel algoritme voor elk beeld de meest nauwkeurige schatting kan geven. De tweede doelstelling
van dit proefschrift is dan ook om kleurconstantheidsmethoden te analyseren en op basis van
de inhoud van een beeld te combineren. In hoofdstuk 5 worden de prestaties van verschillende
methoden geanalyseerd en vergeleken met de informatie die aanwezig is in natuurlijke beelden.
Op basis van deze analyse blijkt dat de parameters van de Weibull-distributie van een beeld
een indicatie zijn voor het soort informatie dat aanwezig is in dat beeld. Deze parameters zijn
derhalve een indicatie voor de nauwkeurigheid van verschillende kleurconstantheidsmethoden. Op
basis hiervan wordt een nieuw algoritme gëıntroduceerd die automatisch de optimale methode
voor een bepaald beeld kan selecteren, resulterend in nauwkeurigere schattingen van de lichtbron
in verschillende scènes.

De derde doelstelling van dit proefschrift is om de perceptuele kwaliteit van de verschillende
kleurconstantheidsmethoden te analyseren met betrekking tot de wiskundige nauwkeurigheid van
de schattingen. Uit de resultaten in hoofdstuk 6 blijkt dat de vaakgebruikte hoekafstand (angular
distance) tussen de geschatte lichtbron en de grondwaarde een vrij hoge correlatie heeft met de
perceptuele kwaliteit. Een nadeel van het gebruik van de hoekafstand is dat deze maat geen
rekening houdt met de richting van de fout. Een hogere correlatie kan worden verkregen door
de afwijkingen in de verschillende kleurkanalen apart te wegen. De optimale wegingsfactoren zijn
echter afhankelijk van de beelden die worden gebruikt voor de evaluatie. Ten slotte blijkt uit de
psychofysische experimenten in hoofdstuk 6 dat een verschil in kwaliteit tussen twee methoden

∗Summary, in Dutch.
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pas opgemerkt wordt als het relatieve wiskundige verschil tussen twee beelden minstens 5− 6% is.


