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close all,clear all clc;

rgb=imread('C:\Users\user\Desktop\orijinal sahil.jpg');

figure,imshow(rgb);title('RGB Image');

rgb=im2double(rgb); 

r=rgb(:,:,1); 

g=rgb(:,:,2); 

b=rgb(:,:,3);

[width,height]=size(r);

%Dönüşüm Eşitliklerinin Uygulanması  

for i=1:width 

for j=1:height 

         R=double(r(i,j));G=double(g(i,j));B=double(b(i,j)); 

         I=(R+G+B)/3; %Intensity değerinin bulunması

if (0<=I&I<0.5)

%Hue Renk Bileşeninin Bulunması

numi=1/2*((R-G)+(R-B));

denom=((R-G).^2+((R-B).*(G-B))).^0.5;

H=acosd(numi./(denom+0.000001));

H(B>G)=360-H(B>G);

%Hue değerinin normalize edilmesi [0 1]

H=H/360;

%Saturation bileşeninin bulunması

num=min(min(R,G),B); 

den=R+G+B;  

S=1-3.*num./den; 

H(S==0)=0;

%Her piksel için HSI değerleri atanır.

hsi_h(i,j)=H;

hsi_s(i,j)=S;

hsi_i(i,j)=I;

%Saturation bileşenine gama etkisinin uyglanması

hsi_s(i,j)=hsi_s(i,j).^0.8;

% Intensity bileşenine gama etkisinin uygulanması

hsi_i(i,j)=hsi_i(i,j).^0.7;

else(0.5<=I&I<=1)

%Hue Renk Bileşeninin Bulunması

numi=1/2*((R-G)+(R-B));

denom=((R-G).^2+((R-B).*(G-B))).^0.5;

H=acosd(numi./(denom+0.000001));

H(B>G)=360-H(B>G);

%Hue değerinin normalize edilmesi 

H=H/360;

%Saturation bileşeninin bulunması

C=1-R;

M=1-G;

Y=1-B;

den2=(C+M+Y);

num2=min(min(C,M),Y);

S = 1-3.* num2./den2;

H(S == 0) = 0;

%Her piksel için HSI değerleri atanır.
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hsi_h(i,j)=H;

hsi_s(i,j)=S;

hsi_i(i,j)=I;

%Saturation bileşenine gama etkisinin uygulanması

hsi_s(i,j)=hsi_s(i,j).^0.8;

% Intensity bileşenine gama etkisinin uygulanması

hsi_i(i,j)=hsi_i(i,j).^0.7;

end

end

end

%Tüm piksellerler için geliştirilmiş HSI bileşenlerinin toplanması 

hsi(:,:,1)=hsi_h; 

hsi(:,:,2)=hsi_s; 

hsi(:,:,3)=hsi_i;  

 figure,imshow(hsi);title('Improved HSI Colour Space');

[width,height]=size(r);

%Geliştrilmiş HSI düzleminden RGB renk uzayına dönüşüm

for i=1:width 

for j=1:height 

         H=(hsi_h(i,j));S=(hsi_s(i,j));I=(hsi_i(i,j)); 

hsi=cat(3,H,S,I);

if 0<=I&I<0.5

%Dönüşüm eşitliklerinin uygulanması

R=zeros(size(hsi,1),size(hsi,2)); 

G=zeros(size(hsi,1),size(hsi,2)); 

B=zeros(size(hsi,1),size(hsi,2));

H=H*360;

%Hue bileşenin (0<=H<120) değer aralığına göre RGB bileşenlerinin bulunması

if 0<=H&H<120

 B=I.*(1-S);  

 R=I.*(1+((S.*cosd(H)./cosd(60-H))));  

 G=3.*I-(R+B);  

end

%Hue bileşenin (120<=H<240) değer aralığına göre RGB bileşenlerinin bulunması    

if 120<=H&H<240

%Hue değeri 120 derece kaydırıldı

 H=H-120;  

 R=I.*(1-S);  

 G=I.*(1+((S.*cosd(H)./cosd(60-H))));  

 B=3.*I-(R+G);  

end

%Hue bileşenin H(240<=H<360) değer aralığına göre RGB bileşenlerinin bulunması              

if 240<=H&H<360

%Hue değeri 240 derece kaydırıldı

 H=H-240;  

 G=I.*(1-S);  

 B=I.*(1+((S.*cosd(H)./cosd(60-H))));  

 R=3.*I-(G+B); 

end

%Her piksel için RGB bileşenlerinin atanması

rgb_r(i,j)=R;

rgb_g(i,j)=G;

rgb_b(i,j)=B; 
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else 0.5<=I&I<=1

H=H*360;

if 0<=H&H<180

%Hue değeri bu aralıkta ise 180 derece eklenir

H=H+(180);

else  180<=H&H<360;

%Hue değeri bu aralıkta ise 180 derece çıkarılır

H=H-(180);

end

I=(1-I);

%Dönüşüm eşitliklerinin uygulanması 

C=zeros(size(hsi,1),size(hsi,2)); 

M=zeros(size(hsi,1),size(hsi,2)); 

Y=zeros(size(hsi,1),size(hsi,2));

if 0<=H&H<120

%Hue bileşenin (0<=H<120) değer aralığına göre CMY bileşenlerinin bulunması  

Y=I.*(1-S);  

C=I.*(1+((S.*cosd(H)./cosd(60-H))));  

M=3.*I-(C+Y);  

end

%Hue bileşenin (120<=H<240) değer aralığına göre CMY bileşenlerinin bulunması              

if 120<=H&H<240

%Hue değeri 120 derece kaydırıldı

H=H-120;  

C=I.*(1-S);  

M=I.*(1+((S.*cosd(H)./cosd(60-H))));  

Y=3.*I-(C+M); 

end

%Hue bileşenin (240<=H<360) değer aralığına göre CMY bileşenlerinin bulunması              

if  240<=H&H<360

%Hue değeri 240 derece kaydırıldı

H=H-240;  

M=I.*(1-S);  

Y=I.*(1+((S.*cosd(H)./cosd(60-H))));  

C=3.*I-(M+Y); 

end

%CMY bileşenlerinden RGB bileşenlerinin elde edilmesi

rgb_r(i,j)=1-C;

rgb_g(i,j)=1-M;

rgb_b(i,j)=1-Y; 

end

end

end

%Tüm piksellerler için geliştirilmiş RGB bileşenlerinin toplanması

rgb(:,:,1)=rgb_r; 

rgb(:,:,2)=rgb_g; 

rgb(:,:,3)=rgb_b;

    figure,imshow(rgb);title('Recycled RGB Image');


