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Operatory Tonów (TMO - tone mapping operator) 
Kompresja luminancji obrazów HDR 
Dostosowanie zakresu dynamiki danego obrazu do zakresu dynamiki możliwego do 
wyświetlenia przez monitor. 

 

 

 

scena: 

∞ poziomów jasności monitor LDR: 
256 poziomów jasności 

mapowanie tonów 
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Algorytm działania operatora tonów 
TMO (ang. Tone Mapping Operator) 

Obraz RGB 

Obliczenie luminancji L 

Kompresja luminancji, Lout = f(L) 

Obliczenie RGB po kompresji 
CR,G,B = (CR,G,B / L)^s * Lout 

Wyjściowy obraz RGB 

Dodatkowa korekcja 
kolorów 

dla każdego piksela obrazu 



Obrazy HDR 

4 

Klasyfikacja operatorów tonu (TMO) 

Clamping 

Kompresja liniowa 

Kompresja gamma 

Fotograficzne 

Globalne operatory tonów 

Ze względu na typ algorytmu: 
!  globalne - w algorytmie kompresji wykorzystywane są współczynniki obliczane 

dla całego obrazu (zmiana kontrastu i jasności), 
!  lokalne - w algorytmie kompresji wykorzystywane są współczynniki obliczane dla 

otoczenia piksela (zmiana kontrastu, jasności i wyostrzenie). 
 

Lokalne operatory tonów 

Fotograficzny lokalny 
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Kompresja liniowa (1) 

Ld (x, y) =
Lw (x, y)− Lwmin
Lwmax − Lwmin
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Kompresja liniowa (2) 
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Clamping (1) 

Ld (x, y) =
Lw (x, y)− Lminclamp
Lmaxclamp − Lminclamp
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Clamping (1) 
clamp_min = 0.003, clamp_max = 1 
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Kompresja gamma (1) 

Ld = Ls
1
γ = Ls

c,γ >1

Ls =
(Lw − Lmin )
Lmax − Lmin

Zmiana wartości w celu zakodowania luminancji z mniejszą wartością błędu kwantyzacji. 
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Kompresja gamma (c=0.4) 
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Kompresja gamma (3) 

c = 0.1 c = 0.4 

c = 0.8 
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Korekcja kolorów 

CoutR,G,B =
CinR,G,B

LHDR
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Korekcja kolorów 
CoutR,G,B =

CinR,G,B

LHDR
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s=1.0 

s = (1+ k1) ⋅c
k2

1+ k1 ⋅c
k2

k1 =1.6774
k2 = 0.9925
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Krzywe kompresji 
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Krzywe kompresji 

0 20 40 60 80 100
−80

−70

−60

−50

−40

−30

−20

−10

0

log10(luminance) [log10(cd/m2)]

lo
g1

0(
lu

m
a)

 (n
or

m
al

iz
ed

 p
ix

el
 o

ut
pu

t)

gamma compression curves

 

 

c=0.1
c=0.4
c=0.8



Obrazy HDR 

16 

TMO - Photographics Tone Reproduction [3] (1)  

Courtesy of Erik Reinhard 

Strefy szarości (11) (ang. zones), L - luminancja, zakres stref zależy od wartości logarytmu luminancji. 
Strefy obejmują cały zakres luminancji widziany przez człowieka. 

Zakres dynamiki (ujęcie fotograficzne) - różnica pomiędzy największa i najmniejszą rozróżnialną strefą. 
Klucz (ang. key) - klucz sceny definiuje czy scena jest jasna (high key), czy ciemna (low key). 
Średni poziom szarości (ang. middle-grey) - standardowo mapowany na strefę V. Przypisujemy go do 
różnych stref w zależności od jasności sceny.   
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TMO - Photographics Tone Reproduction (2) 

Dla jasnych scen (high key) klucz przyjmuje większą wartość, dla ciemnych scen (low key) mniejszą 
wartość. Średni klucz odpowiada 18% (0.18). 

Fotograf klasyfikuje scenę jako low-key albo high-key i przyporządkowuje ją do odpowiedniej strefy 
(przypisuje wartość średniego poziomu szarości do danej strefy). Odbywa się to przy użyciu tablic stref 
szarości.  
Na podstawie przynależności średniego poziomu szarości do danej strefy ustalane są parametry 
ekspozycji. 

Kluczowanie sceny HDR 
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TMO - Photographics Tone Reproduction (3) 

a - klucz (a = 0.18 dla średniego poziomu, a = 0.72 dla scen high-key, 
0.045 dla low-key) 
δ - mała wartość zapobiegająca zerowaniu współczynnika logarytmu 

 - średnia logarytmiczna luminancja  

Ld - obliczana luminancja po kompresji,  
duża kompresja dużych wartości 
luminancji, nieznaczna kompresja małych 
wartości luminancji (duże luminancje 
dzielone przez L, małe przez 1) 

L(x,y) - przeskalowana luminancja z 
uwzględnieniem średniego poziomu 
szarości sceny 
Lw(x,y) - luminancja obrazu HDR 

Lwhite - maksymalna wartość luminancji 
mapowana na kolor biały (max Ld), 
modyfikacja umożliwiająca kontrole 
procesu “wypalania”  

Operator globalny 

€ 

Lw Lw = e
1
N

log10(δ+Lw (x,y))
x ,y
∑

Ld (x, y) =
L(x, y)
1+ L(x, y)

Ld (x, y) =
L(x, y)+ (1+ L(x, y)

Lmax_white
2 )

1+ L(x, y)

L(x, y) = α
Lw

Lw (x, y)
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TMO: Operator fotograficzny globalny 

klucz = 0.8, s = 0.8, max_white = 1000 

klucz = 0.8, s = 0.8, max_white = 1 
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TMO - Photographics Tone Reproduction (4) 
Operator lokalny - technika prześwietlania i niedoświetlania lokalnych obszarów 
sceny (ang. dodging and burning) 

V1 - średnia ważona luminancji 
otoczenia piksela 
 
sm - miara wielkości otoczenia, dla ktorego 
obliczane jest V1. 

Im większe otoczenie, dla którego liczone są V1, tym dokładniejsze działanie 
operatora. Zbyt duże otoczenie powoduje jednak efekt halo. 
 
Efekt halo powodowany jest przez przyjęcie zbyt dużej wartości 
średniej luminancji (V1) dla ciemnych pikseli znajdujących się w 
pobliżu bardzo jasnych obszarów.  
Wizualnym efektem halo jest ciemna obwódka wokół bardzo jasnych 
obszarów na obrazie.  
Efekt halo jest jednoznaczny z przestawieniem wartości luminancji pomiędzy 

obszarami na skutek użycia operatora tonów (obszary, które były 
ciemniejsze od innych na oryginalnym obrazie HDR, stają się jaśniejsze).  
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TMO - Photographics Tone Reproduction (5) 
Obliczenie średniej ważonej luminancji obszaru otaczającego piksel 

Splot pikseli z danego obszaru z 
filtrem Gaussa o określonej wielkości. 
Wartości współczynników s i α 
definiują wielkość jądra filtru. 
L - znormalizowana luminancja pikseli 
obrazu HDR z uwzględnieniem 
wartości klucza 

Funkcja R(x,y,s) wykorzystywana do 
liczenia filtru: 
s i α kontrolują wielkość jądra 
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TMO - Photographics Tone Reproduction (6) 
Operator lokalny - wielkość lokalnego obszaru 

Wyznaczenie największego obszaru V1, nie 
powodującego efektu halo. 

V określa maksymalną dopuszczalną wielkość jądra. 
φ - kontroluje wyostrzanie obrazu 

jeżeli nierówność jest 
spełniona, efektu halo nie 
pojawi się 
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TMO - Photographics Tone Reproduction (7) 
Przykłady operator globalny operator lokalny 
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TMO - Photographics Tone Reproduction (8) 
Przykłady 
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TMO - Photographics Tone Reproduction (9) 

Klucz 0.05 Klucz 0.72 (błędny klucz, kolory przesaturowane) 

Różne wartości klucza 
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TMO - Photographics Tone Reproduction (10) 
Wyostrzenie obrazu 



Obrazy HDR 

27 

Literatura (TMO) 

1.  Greg Ward. A contrast-based scalefactor for luminance display. Graphics Gems IV, 
pages 415-421, 1994. 

2.  Jack Tumblin and Holly E. Rushmeier. Tone reproduction for realistic images. IEEE 
Computer Graphics and Applications, 13(6):42-48, November 1993. 

3.  Erik Reinhard, Michael Stark, Peter Shirley, and Jim Ferwerda. Photographic tone 
reproduction for digital images. ACM Transactions on Graphics, 21(3):267-276, 2002. 

4.  G. Ward Larson, H. Rushmeier, and C. Piatko. A visibility matching tone repro- 
duction operator for high dynamic range scenes. IEEE Transactions on Visualiza- tion 
and Computer Graphics, 3(4):291-306, 1997. 

5.  Raanan Fattal, Dani Lischinski, and Michael Werman. Gradient domain high dynamic 
range compression. ACM Transactions on Graphics, 21(3):249-256, July 2002. 

6.  Sumanta N. Pattanaik, James A. Ferwerda, Mark D. Fairchild, and Donald P. 
Greenberg. A multiscale model of adaptation and spatial vision for realistic image 
display. In Pro- ceedings of ACM SIGGRAPH 1998, Computer Graphics Proceedings, 
Annual Conference Series, pages 287ﾐ298, July 1998. 

 


