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Abstract 
This report contains a description of the development of a user interface 
for a Real-Time Disk , to be used in combination with an image processor , 
and the development of a program for filtering dynamic images . 
The use of the Real-Time Disk creates the ability of working with moving 
images. lnstead of displaying single statie images on a screen, motion is 
added by presenting a sequence of images. Hereby image processing can be 
applied on dynamic images. 
The second part of this report describes the development of a program 
for filtering images using the Real-Time Disk. In the past, filtering was 
performed only on statie images . Now, with the use of the Real-Time Disk , 
it is possible to filter a sequence of images. This report gives a description 
of the filter program, its use on the Real-Time Disk and shows the result 
of an image sequence after filtering. 



Samenvatting 

Dit verslag bevat een beschrijving van de werkzaamheden uitgevoerd in het 
kader van een afstudeeropdracht aan de Hogeschool Eindhoven, studierich
ting Hogere Informatica. 

De afstudeeropdracht bestond uit drie onderwerpen: 

• het ontwikkelen van een userinterface voor het gebruik van een snelle 
schijf (Real-Time Disk) in combinatie met een beeldbewerkingssys
teem. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om eerder toegepaste be
werkingen op stilstaande (statische) beelden , ook te gaan gebruiken 
op bewegende (dynamische) beelden . 

• het maken van een programma waarbij een vorm van beeldbewerking , 
filtering. dat tot op heden alleen geïmplementeerd was in het plaats
domein , uit te breiden naar het tijdsdomein, dus voor bewegende 
beelden. 

• het ontwikkelen van een programma voor de interpolatie van T.V .
beelden . Een dergelijk T.V.-beeld bestaat uit twee velden , welke res
pectievelijk de even en oneven beeldlijnen bevatten. De even lijnen 
worden het eerst op het scherm geschreven , daarna gevolgd door de 
oneven. Het in elkaar weven van deze beeldlijnen noemt men inter
/ace. Door middel van interpolatie kunnen de lege ruimtes tussen de 
beeldlijnen van een veld worden opgevuld . Hierbij ontstaat dan weer 
een compleet beeld , het non-interlaced T .V.-beeld. Het doel hiervan 
is o.a. het onderdrukken van storende vlakflikker en aldus een rustiger 
beeld te creëeren. 

Om de communicatie tussen het beeldbewerkingssysteem en de Real-Time 
Disk zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, had de ontwikkeling van 
de userinterface de grootste prioriteit. Immers zonder deze interface zou de 
gebruikersvriendelijkheid van de snelle schijf in combinatie met het beeld be
werkingssysteem minimaal zijn. Optimale gebruikersvriendelijkheid is een 
vereiste bij het verder ontwikkelen van programmatuur, niet alleen voor het 
uitvoeren van deze afstudeeropdracht , maar ook voor de toepassing door 
andere gebruikers. 
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Gezien de tijd die de ontwikkeling van de programmatuur voor de interface 
in beslag heeft genomen , is er voor deze afstudeeropdracht , buiten de in
terfaceprogrammatuur alleen nog ruimte geweest voor de ontwikkeling van 
het filterprogramma. 
Het derde onderwerp , de interpolatie van T.V.-beelden, is hierdoor voor 
de afstudeeropdracht komen te vervallen. Hierop zal dan ook verder in dit 
verslag niet worden ingegaan. 
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Voorwoord 

De afstudeeropdracht werd uitgevoerd bij het IPO, Instituut voor Perceptie 
Onderzoek, te Eindhoven . 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek is het resultaat van een in 1957 tot 
stand gekomen samenwerking tussen Philips en de Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE). Organisatorisch is het IPO aan de kant van Philips on
dergebracht bij het Natuurkundig Laboratorium, aan de kant van de TUE 
bij de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. 
Het onderzoek dat op het IPO verricht wordt , heeft betrekking op hoe 
mensen informatie in zich opnemen en verwerken , in wisselwerking met ap
paratuur en programmatuur. 

Eén van de onderzoeksgroepen binnen het IPO wordt gevormd door de 
Visuele Groep . Hun deel van het !PO-onderzoek is gericht op de relatie 
tussen de natuurlijke omgeving en de manier waarop deze door de mens 
visueel wordt waargenomen. Eén van de onderwerpen waarmee men zich 
binnen deze groep bezighoudt is het onderzoek naar algoritmen voor digi
tale beeldcodering en beeldbewerking. In het kader van dit onderzoek heb 
ik mijn afstudeeropdracht uitgevoerd. 

Graag wil ik de leden van de Visuele Groep bedanken voor hun onders teu
ning en de bijzonder prettige samenwerking, niet alleen gedurende mijn af
studeerperiode , maar mijn gehele studietijd aan de Hogeschool Eindhoven. 
Met name wil ik hierbij vernoemen dr.ir. J .B. Martens voor zijn aandeel 
in zijn taak als bedrijfsmentor. 

Tenslotte gaat een laatste woord van dank uit naar drs. A. Paulissen voor 
zijn begeleiding als schoolmentor vanuit de Hogeschool. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek (!PO) te Eindhoven vindt on
derzoek plaats naar algoritmen voor digitale beeldcodering en beeldbewer
king. Bij beeldcodering is het hoofddoel om, uitgaande van gereduceerde 
data , een beeld te construeren met een perceptieve kwaliteit [ 1] die zo dicht 
mogelijk ligt bij het origineel. Bij beeldbewerking wordt een verbetering 
van de subjectieve beeldkwali teit nagestreefd. 

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een beeldbewerkingssysteem. 
Dit systeem maak t het mogelijk om plaatjes (b .v. van een dia) in te lezen 
en deze om te zetten in digitale beelden, geschikt om er de benodigde 
bewerkingen op toe te passen . Deze bewerkingen bestaan uit een aantal 
basisoperaties zoals digitalisering , interpolatie , up- en sub-sampling en fil
tering . De algoritmen die hiervoor op het !PO ontwikkeld zijn , werden tot 
nu toe alleen nog maar toegepast op stilstaande beelden. 
Door het beeldbewerkingssysteem nu uit te breiden met een snelle schijf 
(Real-Time Digital Disk) kan er een bewegend karakter aan de plaatjes wor
den toegevoegd . Met behulp van deze schijf kunnen een aantal beelden real
ti'me na elkaar vertoond worden , waardoor een bewegend beeld ontstaat . 
De eerder genoemde basisoperaties , tot op heden alleen geïmplementeerd 
in het plaatsdomein, kunnen nu worden uitgebreid naar het tijdsdomein . 

Voordat de Real-Time Disk voor de benodigde bewerkingen gebruikt kan 
worden, zal er een goede communicatie moeten verlopen tussen de disk en 
het beeldbewerkingssysteem. Hiervoor is het nodig om een userinterface [2 ] 
te ontwikkelen waardoor vanuit het beeldbewerkingssysteem de nodige rou
tines met betrekking tot de Real-Time Disk kunnen worden aangeroepen. 
Er kan hierbij gesteund worden op een bibliotheek van routines die door de 
producent zijn bijgeleverd. 
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Een volgende stap is de ontwikkeling van een filterprogramma. De vraag 
hierbij is of met behulp van de Real-Time Disk filtering op be wegende beelden 
kan worden toegepast? Het voor deze filtering benodigde programma moet 
een sequentie van een aantal beelden in kunnen lezen en hierop een fil
terbewerking toepassen . Hierbij wordt een filter over elk plaatje uit de 
beeldsequentie gelegd , waarbij het resultaat een gewogen gemiddelde is van 
het betreffende plaatje met zijn , afhankelijk van de lengte van het filter , 
aangrenzende beelden. Door zo elk beeld te bewerken en het eindresultaat 
weer in de juiste volgorde op te slaan , ontstaat er een gefil terde beeldse
quentie. 

In dit verslag word t een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van de 
userinterface en het filterprogramma. Hieraan voorafgaand wordt de be
langrijkste hard- en software besproken met betrekking tot het beeldbewer
kingssysteem en de Real-Time Disk. 

De structuur van het verslag ziet er als volgd uit: 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrij ving gegeven van het beeldbewerkingssys
teem (image processor ). Er ,vordt aan de hand van een onderverdeling naar 
de hardware en software stru ctuur een overzicht gegeven van de werking 
van het systeem . 

In hoofdstuk 3 wordt op dezelfde manier als in hoofdstuk 2 een beschrij
ving gegeven van de Real-Time Digi t al Disk . Hierbij is speciaal gelet op 
het gebruik ervan in combinatie met het beeldbewerkingssysteem. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de userinterface tussen het beeldbewerkingssysteem 
en de Real-Time Disk . In het eerste gedeelte van het hoofdstuk wordt een 
functionele beschrijving gegeven van de interface en de wijze waarop deze 
gebruikt kan worden . In het tweede gedeelte wordt aan de hand van struc
tuurdiagrammen de technische kant beschreven. 

In hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op één van de eerder genoemde 
vormen van beeldbewerking: filtering. Hierbij is geprobeerd een eenvoudige 
beschrijving te geven, gebruikmakend van wiskundige notaties. 

In hoofdstuk 6 wordt het filterprogramma beschreven op dezelfde wijze als 
de programmatuur uit hoofdstuk 4. Het eindresultaat, verkregen door toe
passing van het filterprogramma , zal hierbij ook worden besproken. 
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Tenslotte worden er in hoofdstuk 7 een aantal conclusies samengevat , met 
betrekking tot het gebruik van de ontwikkelde software en de verdere toe
passing ervan in de toekomst. 

In appendix A is de scherm uitvoer toegevoegd van drie programma's, ont
wikkeld voor de userinterface. Appendix B bevat als voorbeeld de source 
code van een programma om zo een inzicht te kunnen krijgen van de opbouw 
en het gebruik van de programmeertaal. In appendix C zijn drie beelden 
opgenomen , om zo een indruk te geven van hoe deze op een beeldscherm 
worden waargenomen. 

Het verslag wordt afgesloten met een lijst van figuren en tabellen en de 
referenties waarnaar in het verslag verwezen wordt. Een verklarende woor
denlijst is ondervangen door het gebruik van voetnoten, daar waar nodig . 
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Hoofdstuk 2 

Image Processor 

Om onderzoek naar digitale beeldcodering en beeldbewerking mogelijk te 
maken , wordt op het IPO gebruik gemaakt van een beeldbewerkingssys
teem (image processor , IP). Door middel van dit systeem kunnen beelden 
worden gedigitaliseerd en opgeslagen. Hierbij wordt elk beeldpunt (pixel) 
gerepresenteerd door een grijswaarde variërend van O (zwart) tot 255 (wit). 
Voor de opslag van één zo'n beeldpunt is dus 1 byte (8 bit = 28 = 256 
grijswaarden) nodig. Door manipulatie van deze grijswaarden kunnen er 
nu diverse bewerkingen op de beelden worden uitgevoerd . Het gebruik 
van monitoren , vastgekoppeld aan het systeem, biedt de mogelijkheid de 
digitale beelden , wel of niet bewerkt , visueel weer te geven. 

□ host 
IP8400 computer 

0 0 

momtor 

Figuur 2.1: Beeldbewerkingssysteem. 

2.1 Hardware structuur 

Het beeldbewerkingssysteem dat op het IPO gebruikt wordt is de Gould
de Anza IP8400 Image Processor1

• Het systeem is verbonden met een host 
computer2 (fig. 2.1) , die naast de functie van interface o.a. de benodigde 

1 IPO-nr.3767 
2 IPOMV3, DEC µVAX2 , serienr.860375667 
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software en externe geheugenruimte bevat . Voor de overdracht van data 
wordt gebruik gemaakt van twee belangrijke interfaces : 

• een hardware interface tussen de IP8400 en de host computer 

• een software interface voor het VAX/ VMS operating system 

De hardware interface (zie [3]) zorgt voor de toegang tot de IP8400 vanaf 
de host computer , door middel van een databus [4]. De software interface 
wordt gevormd door een driver , die zorg draagt voor de interactie tussen 
de IP8400 en de gebruiker. 

,-- -- --
"""""' L - - • • - • 

~ ~~-!-_-_ 
: .. ~~-!-.. -~ 
' -~~;!_4_ -_ -~ 

Figuur 2 .2 : IP8400 functioneel black diagram. 

OIGrTAL 
10 

NW.OG 
: CONERTU\S 

DISPLAY 
t.CUTOR 

S12d 121,0HJ 

t H 0 1 10141IO >t 

Voor het opslaan van de beelden bevat de image processor een RAM (Ran
dom Access Memory) geheugen, verdeeld over 4 kanalen met een grootte 
van 1024 x 1024 bits. Ook op de host computer kunnen beelden in be
standen worden opgeslagen , die door de IP8400 kunnen worden ingelezen. 
De basis systeemarchitectuur van het beeldbewerkingssysteem is te zien in 
figuur 2.2. Om de beelden op een monitor aan te kunnen bieden, beschikt de 
IP8400 over een Video Output Cont roller (VOC). Deze maakt het mogelijk 
om, afhankelijk van de monitor, ook met kleurenbeelden te werken. 
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Met behulp van een Digital Video Processor (DVP) kunnen op de beelden 
diverse bewerkingen zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, worden 
uitgevoerd. Tenslotte is er nog de beschikking over een aantal look-up
tables (LUT's). Deze tabellen gebruiken een input intensiteitswaarde als 
een adres , waarbij de inhoud van dit adres een nieuwe output grijswaarde 
bevat [5]. 

2.2 Software structuur 

De software behorende bij het gebruik van de image processor ligt opge
slagen in de host computer. Hierbij wordt volgens [6] een onderverdeling 
gemaakt in de volgende niveau 's (fig. 2.3): 

LIPS User 

·. Hoat 
•· 

Level 2 (LIPS) 

Level 1 

1 

Routines 

Routines 

Level o 
Driver Interface 

Device Driver 

IP Hardware 

Figuur 2.3 : IP8400 software structuur . 

• device driver 

• interface software (level 0) , verbinding tussen de driver en de IP soft
ware 
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• device con trol routines (level 1) , verbinding tussen driver interface 
software van level 0 en diverse applicatie programma's of softvrnre 
producten zoals LIPS 

• applicatie software (level 2), LIPS en gebruikerssoftware. 

2.3 LIPS 

LIPS, Library of Image Processing Software [6] is een modulair pakket dat 
de mogelijkheid biedt , gebruikmakend van de IP8400 , speciale beeldbewer
kingsfuncties en manipulaties van beelden in velerlei vorm uit te voeren. 
Het bevat een commando systeem interface en commando's die verschil
lende niveau 's van Fortran en C routines bevatten. Voor de gebruiker 
echter verschijnt LIPS als een serie van commando's en subroutines in de 
programmeertaal Fortran [ï ]. 

LIPS User 

Host <t 
Environment 

., Commands 

UPS State ,.__ 
Database 

,, 
IP 

Figuur 2.4 : LIPS structuur . 

Figuur 2.4 illustreert de basis LIPS structuur voor de IP8400. LIPS bestaat 
hierbij ui t een verzameling programma's en een database. Deze database 
houdt de huidige toestand van het beeldbewerkingssysteem tijdens een 
sessie met LIPS bij. 
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De LIPS programmat uur wordt aangeroepen door middel van LIPS com
mando 's. Een commando bestaat ui t een commando naam gevolgd door een 
aantal parameters. Voor het vullen van geheugen kanaal O met grijswaarde 
127 , wordt bijvoorbeeld het volgende commando gebruikt: 

LIPS}} CLR CH O VA 127 

Wanneer een LIPS commando wordt ingevoerd , start de host computer het 
betreffende programma op. Door het aanroepen van subroutine's wordt een 
parser [8] opgestart , die de bijbehorende parameters inleest en deze con
troleert op hun geldigheid. Hierbij wordt o.a. gekeken of de waarde ervan 
binnen een van te voren gedeclareerd bereik valt. In het eerder vernoemde 
commando , mag de ingevoerde grijswaarde bijvoorbeeld niet kleiner zijn 
dan O en niet groter dan 255 . Indien de parameters correct zijn , voert het 
programma de aangeroepen functie uit. 
Naast de software behorende bij het LIPS systeem, kunnen er ook pro
gramma's aangeroepen worden die geschreven zijn door de gebruiker zelf. In 
een hoofdprogramma word t dan allereerst de parser aangeroepen , waarna 
de LIPS subroutine 's naar keuze kunnen worden verwerkt. De programma 
aanroep in de vorm van een LIPS commando blijft hierbij hetzelfde. 
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Hoofdstuk 3 

Real-Time Digital Disk 

De Real-Time Digi.tal Disk (RTDD}1 is een programmeerbaar opslagsys
teem. Deze is verbonden met de IP8400 Image Processor en dient in feite 
als een uitbreiding van het beeldgeheugen. Figuur 3.1 toont de RTDD 
met zijn plaats in het beeldbewerkingssysteem. Door de koppeling van de 
RTDD aan de image processor kan er gebruik worden gemaakt van een 
aantal extra voorzieningen: 

RTDD 
A/ B 

host 
computer 

RTDD 
Controller IP8400 

UNIBUS 

Figuur 3.1: RTDD in het beeldbewerkingssysteem. 

• De disk kan plaatjes vertonen in willekeurige volgorde met een vari
abele snelheid. Hierdoor kunnen de beelden langzaam, real-time of 
snel worden aangeboden, zowel in voorwaartse als in achterwaartse 
richting. 

1 Gould Ine. Real-Time Digital Disk II, IPO-nr.3834 
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• Grotere geheugencapaciteit door het gebruik van de RTDD. 

• Mogelijkheid tot het aanmaken van een " movie loop", een sequentie 
van beeldplaatjes, die als een bewegend beeld op het scherm kunnen 
worden vertoond. 

Zonder de RTDD kan er alleen op het beeldbewerkingssysteem worden ge
werkt met stilstaande beelden . Eventuele bewerkingen kunnen dan ook 
alleen maar in het plaatsdomein worden uitgevoerd. Door de uitbrei
ding met de RTDD kan er nu ook een tijdsfactor aan toegevoegd worden. 
Hierbij worden de beelden real tt'me aangeboden, waardoor een bewegend 
beeld ontstaat. Een bewerking zoals bijvoorbeeld filtering, kan hierdoor 
ook toegepast worden op beelden die elkaar opvolgen in een bepaald tijds
domein. 
Het gebruik van een camera biedt de mogelijkheid om rechtstreeks de be
wegende beelden in het systeem op te slaan. Op de ingenomen beelden 
kunnen dan de nodige bewerkingen worden uitgevoerd. 

3.1 Hardware structuur 

Om de systeemarchitectuur van de RTDD te bekijken [9], kunnen we een 
verdeling maken in vier componenten : 

1. RTDD driYe 

2. RTDD controller 

3. High-Speed Port Bus 

4. High-Speed Port interface 

In de volgende vier paragrafen worden deze componenten in het kort be
schreven. In figuur 3.2 is de hierbij behorende systeemarchitectuur te zien, 
waarin de eerder vernoemde componenten te vinden zijn . 
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Control 
Reg,stu 

Forward 
Run ust Fram, HSP Pon A HS P 

Bulfer A 1/ F 

SM D 
1/ F Rf'Ye:rM 

Rea l-Ti m, Run List 

D1g 11 1l 
Disk Dn ve 

Virtua l Frame 
Cyhnder Bul/er B IP 
Map Displa y 

Bad To other IP 
Sector or roncroU'7 

Map 

UN I BUS 

Figuur 3 .2 : R T DD s yst ee marchitec tuur . 

3.1.1 RTDD drive 

De RTDD drive2 bestaat uit twee disks [9] [10], A en B. Deze disks kunnen 
afzonderlijk , maar ook parallel worden gebruik t. 

Disk configuratie 
Het lezen en het schrijven op de disks gebeurt door middel van 20 lees
schrijfkoppen (heads) [10], die door middel van een zoekarm op een schijf 
worden gepositioneerd. 

2 Fuj itsu Winschester Model 2360 Du al Drive 
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17 

15 
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11 

9 
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3 
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6 

20CHANNELS 

READ/WRITE 

El..ECTRO-.JICS 

AVO TIMING 
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Figuur 3.3 : RTDD schij"ve npakht . 

20 WRT 

20 RD 
► 

20 CLR 

20 MSK 

De lees-schrij fkoppen zijn gegroepeerd in vier " head groups" : 

Head Group O bevat de koppen 0,4,8, 12 en 16 
Head Group 1 bevat de koppen 1,5,9,13 en 17 
Head Group 2 bevat de koppen 2,6 ,10 ,14 en 18 
Head Group 3 bevat de koppen 3,ï ,11 ,15 en 19 

Elke head group bevat vijf lees-schrijfkoppen die de toegang mogelijk maken 
tot zes parallell e schijven. Hierbij worden 5 bits (per kop 1 bi t ) geselecteerd . 
De RTDD controller selecteert een head group aan de hand van een Head 
Select Code die opgeslagen is in een register . Ook kunnen de beide disks, 
A en B , gezamelijk gebruikt worden (dual disk mode). In dit geval worden 
er dan twee head groups geselecteeerd (1 per disk) door één head group 
selectie code , waarbij een dan 10 bits woord wordt beschreven . Figuur 3.3 
geeft een illustratie van het RTDD schijvenpakket . 

Disk organisatie 
Voor de toegang tot een speciale plaats op de disk is het nodig om de RTDD 
controller te voorzien van het head group number (logica! volume) , het track 
adres en het sector adres. 
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TRACK 0 HEAO 5 

SECTOR 
SECTOR 

PLATTER 

HEADGROUP0 
TRACK 0 • CYLINOER 0 

Figuur 3.4 Cylinder en sector configuratie. 

In figuur 3.4 is te zien hoe per disk een schijf (platter) is opgebouwd . Bij 
de figuur \'Vordt vervolgens een verklaring van de genoemde onderdelen 
gegeven . 

• Jraç_k 
Een van de concentrische ringen op de schijf van een disk. Door 
het positioneren van de zoekarm kan elke lees-schrijfkop één track 
beschrijven. 

• Cylinder 
De set van tracks op de schijven van een disk die hetzelfde track 
adres hebben. Door de positie van de zoekarm kunnen alle lees
schrijfkoppen één track beschrijven, waarbij de onder elkaar gelegen 
tracks een denkbeeldige cylinder vormen. 

• Logica! volume 
Verdeling naar head group per disk. De disks A en B worden beide 
in vier logische volumes verdeeld, die elk 823 cylinders bevatten. 
Achthonderd van deze cylinders zijn vrij voor de gebruiker, terwijl 
de andere drieëntwintig gereserveerd zijn ter vervanging van defekte 
cylinders. 
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• Sector 
Een van de gelijkmatig verdeelde secties, ter grootte van 2048 bits, 
die zich op een track bevinden. 

• Sector adres 
Een van de fysische adressen op een track, dat het begin van een sec
tor aangeeft. De sector adressen zijn als volgt ingedeeld (tabel 3.1): 

sector 0 .. 63 
sector 64 "67 
sector 68 .. 75 

user area's 
1 bad sector replacements 
1 unused 

-----~· - - - ----

Tabel 3.1: S ector adresse n . 

Disk adressing modes 
Voor het bijhouden van de adressen van een disk wordt gebruik gemaakt van 
een aantal disk adressing modes. De RTDD past hierbij drie verschillende 
adresseringstechnieken toe: 

• -~hysi~al adressing 
Voor sectoren, dit is de werkelijke positie van een sector binnen een 
cylinder. 

• B,eal a_dressin_g 
Voor sectoren , dit is de positie in een lijst met goede sectoren. De 
RTDD gebruikt Bad Sector Maps om de slechte sectoren in een disk 
op te slaan. Voor cylinders is dit de werkelijke positie van het track 
adres op een disk. 

• Virtual adressing 
Voor cylinders, de controller houdt de track adressen van de goede 
cylinders bij met behulp van de Virtual Cylinder Maps, door het op
slaan van slechte cylinders op de schijf. Voor de sectoren wordt ge
bruik gemaakt van Bad Sector Maps. 
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3.1.2 RTDD Controller 

De RTDD Controller dient als interface tussen de RTDD drive en de High 
Speed Port bus {HSP }, de verbinding met het beeld bewerkingssysteem. De 
belangrijkste componenten in de controller zijn te zien in figuur 3.5 (het 
controlegedeelte uit figuur 3.2) . 

HSP Bus Interface 
Dit is de interface voor de verbinding van de controller met de HSP bus. De 
interface controleert dataoverdracht van de disk of de frame buffers naar 
de HSP Bus. 

UNIBUS Interface 
Via de UNIE US Int erface kan er een verbinding plaats vinden tussen de 
controller en de ·c 1v'IB US. Via deze bus krijgt de host computer toegang 
tot de disk en zijn componenten. 

SMD 

1/F 

Controle register 

Forward 
Run List 

Reve-se 
Run List 

Vi rtua l 
Cvl inder 
M°,p 

B,d 
Sector 
M,p 

Frame 
Buffer A 

Frame 
BuJfa B 

Figuur 3.5: RTDD controller . 

In totaal 16 registers en Look-Up Tables (LUT 's) die verschillende controle 
en status functies verzorgen . 

Bad Sector Map 
De Bad Sector Map is een LUT waarin de plaats van slechte sectoren op de 
disk worden opgeslagen. De controller checkt deze LUT en slaat de slechte 
sectoren over bij dataoverdracht van en naar de disk. Indien een cylinder 
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meer slechte dan Yrije sectoren heeft word t de betreffende cylinder overge
slagen met behulp van de Vi rtual C ylinder Map . 

Virtual Cylinder Map 
De Virtual Cylinder Map is een LUT die de controller de mogelijkheid biedt 
tot het overslaan van maximaal 23 slechte cylinders , die door middel van 
een oppervlakte analyse, tijdens een controle van de disk opgespoord zijn . 

Forward en Reverse Run Lists 
De Forward en Reverse Run Lists geven de volgorde aan van de beelden 
die getoond moeten worden . Dit gebeurt met behulp van een lijst waarin 
de betreffende cy linders staan. Wanneer door middel van een commando 
de Run L U T gebruikt gaat worden en de start cylinder wordt bepaald , dan 
toont de gekozen Ru n L U T au tomatisch de beelden op al de daarop vol
gende cylinders , zonder interactie van de host computer. Figuur 3.6 laat 
een voorbeeld zien van de cylinderopslag en verwijzing naar een volgend 
beeld . 

0 4 

1 cylinder 
2 cy linder 
') 
v 

•------ ·- -
4 6 
5 

6 79ï 

797 799 
798 ------
799 

Figuur 3 .6 : Voorb eeld van een Run List, waarbij telkens wee r naar een 

volgend adres verwezen wordt . D e inhoud van adres 4 wijst naar adres 

6, van waaruit vervolgens weer verwezen wordt naar adres 797, etc . 

Frame Buffers 
De Frame Buffers A en B dienen als Input / Output buffers voor dataover
dracht tussen de disk en de HSP. Elke frame buffer kan 512x512x10 bits 
opslaan. Dataoverdracht tussen de buffers en de UNIBUS kan verkregen 
worden door geprogrammeerde I/ 0 of DMA (Direct Memory Access). 
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3.1.3 HSP Bus 

De High Speed Port Bu.s is een asynchrone link tussen de RTDD en de 
IP8400. Elk device is verbonden met de HSP Bus door middel van een 
HSP Interface. 

3.1.4 HSP Interface 

Dit is de interface die vanuit de IP8400 de verbinding onderhoudt met de 
HSP Bus. Door middel van deze bus vindt de real-time dataoverdracht met 
de image processor plaats. 

3.1.5 Dataoverdracht 

Ter verduidelijking van de relatie tussen de IP8400 en de RTDD wordt 
in figuur 3.î de dataoverdracht door middel van data paden aangegeven. 
Tabel 3.2 geeft hierbij een korte beschrijving. 

Data pad Beschrijving 

1 Van het IP8400 geheugen naar de RTDD 

2 Van de RTDD naar het IP8400 geheugen 

3 Van een van de controller frame buffers naar 
het IP8400 geheugen 

4 Van het IP8400 geheugen naar een van de controller 
frame buffers 

5 Van de host computer naar de controller frame buffer 

6 Van de controller frame buffer naar de host computer 

7 Van de camera naar de RTDD 

Tabel 3.2: RTDD, IP8400 data paden . 

22 



RIDD 
Drive 

RTDD r-:\ IPB000/9000 .----- 0 .------------------
G) 

0 
Frame 

0 
0 

ut Busses 

0 
◄ ► Buffers te--~1 

HSP 
1/ F 

Memory DVP 

__..,~ A and B ~~~---1 

0 

Host 
Devices 

0 

CPU 

RTDD - Host 1/0 

Host 
Memory 

IPB000/9000 - Host 1/0 

UNIBUS 

Host 
Disk 

Camera 



3.2 Software structuur 

De RTDD systeemsoftware [11 ] is ontwikkeld in een modulaire top-down 
vorm, corresponderend met het hardware ontwerp. Zoals te zien is in 
figuur 3.8 bestaat de software structuur uit vier niveau 's, variërend van 
de op hoger niveau gelegen gebruikerssoftware tot het driver input / output 
niveau, zeer dicht verbonden met de hardware. Er kan dus op vier verschil
lende punten verbinding met het systeem tot stand worden gebracht. Van 
dergelijke hiërarchische indeling is ook al sprake geweest bij de software 
structuur van de image processor. 

RTOO HARDWARE 

LEVEL 2 • USER APPLICATK)N SOFTWARE 

LEVEL 1.5 • REAL-TIME DIGITAL DISK INPUT/OUTPUT 

LEVEL 1 • REAL-TIME DIGITAL DISK, HSP INTERFACE ROUTINES 

LEVEL O • DRIVER ROUTINES 

Figuur 3.8: RTDD software structuur . 
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De RTDD software structuur ziet er als volgt uit: 

• Level 2 Gebruikers applicatz'e software 
Level 2 software bestaat geheel uit routines, die ontwikkeld en geschre
ven zijn door de gebruiker. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden 
van elementen uit de niveau 's 0-1.5. 

• Level 1.5 Real-Time Digital Disk Input/ Output {RDIO) 
Het level 1.5 RDIO pakket verzorgt op hoog niveau de toegang tot 
de RTDD. RDIO toegang is gelijk aan de standaard disk structuur , 
die in veel operating systemen te vinden is, door het toepassen van 
directories, files en image records . 

• J.,evel _l Contra/ , Write en Read programma functies 
De level 1 software bestaat uit een aantal routines die verschillende 
registers en instructies voor de RTDD en de HSP kunnen aanpassen, 
zonder dat er met de image processor en het disk subsysteem op bit
niveau moet worden gewerkt. Elke level 1 routine aanroep sluit aan 
op de level 0 I/ O Driver door middel van standaard I/ O aanroepen. 

• Level 0 1/ 0 Driver functie s 
Level 0 is de Input / output Driver Interface software. Het verbindt 
de RTDD hardware met de hostcomputer . De software bestaat uit 
een set van functies die toegang geven tot alle RTDD registers en het 
geheugen . 

Deze software aanpak stelt de gebruiker in staat om een bepaald niveau te 
kiezen van waaruit kan worden gewerkt . Indien er bijvoorbeeld bewerkin
gen op beelden moeten worden uitgevoerd , dan kan dit gebeuren met de 
applicatie software van level 2, zonder rekenschap te hoeven houden met 
de hardware I/ O op niveau 0. Voor het zetten van parameters voor in
put / output functies van de RTDD kan dit geheel via de level 0 interface 
gebeuren. 
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Hoofdstuk 4 

Int erf ace Image Processor -
Real-Time Disk 

In de vorige twee hoofdstukken is er beschreven dat voor het werken met 
de Real-Time Digital Disk in combinatie met de Image Processor (beeld
bewerkingssysteem). gebruik kan worden gemaakt van routines uit twee 
verschillende softwarepakketten. In de eerste plaats de LIPS programma's 
en routines voor bewerkingen op het beeldbewerkingssysteem. Daarnaast 
zijn er de routines voor het programmeren van de RTDD. Deze laatste 
programmatuur is verzameld in de Real-Time Digital Disk Input/ Output 
(RD/0}[12]. Dit is een bibliotheek waarin een aantal routines staan (level 
1.5) voor de toegang tot de RTD D. 
Deze RD/0-routines kunnen voorzien in de volgende functies: 

• het creëren of verwijderen van directories en / of files 

• het veranderen van protecties van directories en / of files 

• het maken van een overzicht van directories en / of files 

• het opslaan van beelden in een file 

• het uitlezen van de inhoud van een file, waarbij de beelden op een 
scherm vertoond worden. 

Om met behulp van de RDIO software van de hierboven genoemde functies 
zo effectief mogelijk gebruik te kunnen maken, zullen de betreffende routines 
verpakt moeten worden in één of meerdere software programma's. Hierdoor 
ontstaat een interface waarbij de RTDD in combinatie gebruikt wordt met 
het beeldbewerkingssysteem. 
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LIPS RDIO 

Figuur 4.1: RDIO routines in een LIPS omgeving. 

De RD/0-routines worden hierbij aangeroepen vanuit de L/PS-omgeving 
(fig. 4.1), van waaruit commando 's naar het beeldbewerkingssysteem wor
den gestuurd. 

4.1 Functionele beschrijving 

In deze paragraaf wordt een beschrijYing gegeven van de ontwikkelde soft
,vare en de wijze waarop die gebruikt dient te worden . Voor de structuur 
van de interface tussen de RTDD en de Image Processor is gekozen voor 
een aantal kleinere programma's , die in willekeurige volgorde kunnen wor
den aangeroepen , in plaats van één programma waarin alle routines zijn 
ondergebracht. Enkele voordelen hiervan zijn , dat 

• de programma's gemakkelijker kunnen worden aangepast 

• directe aanroep per programma, per functie mogelijk is 

• er minder CPU tijd wordt gebruikt tijdens programmaverwerking . 

Bij de keuze van de programmatuur is uitgegaan van de RD/0 software 
uit [12]. Met behulp van deze routines is er vastgesteld waarin de te ont
wikkelen programmatuur moest voorzien. Hierbij kan de interface program
matuur in 4 groepen verdeeld worden : 

1. Directory / file management 

2. Informatie management 

3. Input management 

4. Output management 
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Voor het aanmaken van de programmatuur is uitgegaan van de reeds be
kende L/PS-structuur , waarbij het betreffende programma kan worden aan
geroepen door middel van één enkel commando, met de mogelijkheid om 
hieraan eventuele parameters toe te voegen. Het voordeel hiervan is dat er 
per programma een aantal default waarden worden ingesteld, welke bij het 
invoeren van de commandoregel eenvoudig kunnen worden aangepast. Dit 
komt ten goede van de gebruikersvriendelijkheid van de programma's. Zo 
kan er bijvoorbeeld vanuit worden gegaan dat alle benodigde file-handelingen 
plaatsvinden in een standaard user-directory. Hierdoor wordt voorkomen 
dat telkens een complete directory-structuur moet worden ingevoerd . 
De syntax van de verschillende commando aanroepen ziet er als volgd uit: 

COMMAND { PI parameter } [ PI parameter ] 

waarbij: 

COMMAND naam van het aan te roepen programma 

PI parameter identifier , bestaande uit 2 karakters 

paramet er waarde van de in te voeren parameter 

de parameter kan optioneel gebruikt worden 

{ ... } de parameter moet in de aanroep vermeld worden. 

De software is geschreven in de programmeertaal Fortran [13] en is op
geslagen in de host computer , waar zich ook de bibliotheken met de LIPS 
en RDIO routines bevinden. 

4.1.1 Directory/ file management 

Tot deze groep behoort programmatuur die toegespitst is op het gebruik van 
directories en files. Hieronder vallen de handelingen die uitgevoerd moeten 
worden om in een directory structuur, directories, subdirectories en / of files 
te creëren of te verwijderen en het zetten van de protecties. De RDIO di
rectory structuur is gelijk aan de VMS1 structuur. Beide zijn hiërarchische 
structuren, waarin een hoofddirectory één of meerdere subdirectories kan 
bevatten. De RDIO directory structuur heeft echter de volgende restricties: 

• directory, subdirectory en file specificaties mogen niet meer dan 9 
karakters bevatten. 

1 Virtual Management System, operating systeem dat gebruikt wordt op de µVAX. 
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• er is een maximum toegestaan van 3 niveau 's van subdirectories 

• directories en files mogen niet dezelfde naam hebben op dezelfde 
niveau's 

De specificatie van de RDIO files ziet er als volgt uit: 

waann: 

volume 

volume:/user.dir 2. dir3. dir 4}filename 

RTDD volume label, deze naam identificeert de RTDD 
in een systeem waar meerdere RTDD 's in principe 
toegelaten zijn. 

user hoofddirectory specificatie 

dir2 
dir 3 subdirectory specificaties 
dir4 

J ilename filenaam , zonder extensies 

Voor het toepassen van het direc tory / file management kan er gebruik wor
den gemaakt van de volgende programma's: 

1. RTDCRE - creëren directory en / of file 
2. RTDDEL - verwijderen directory en / of file 
3. RTDINI initialiseren directory 
4. RTDPRO - zetten protectie directory of file 

1. RTDCRE 

Beschrijving: 

RTDCRE creëert een nieuwe directory, subdirectory en / of file . Default 
wordt er een nieuwe directory gecreëerd, omdat in de praktijk vooral van 
deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. Een nieuwe file kan namelijk 
ook aangemaakt worden op het moment dat er ook daadwerkelijk beelden in 
opgeslagen moeten worden. De file grootte wordt bepaald door het aantal 
beelden waaruit de file zal bestaan. 
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Elke nieuw te openen file beschikt over een aantal standaard attributen 
(voor o.a. naam van het beeld , pariteitscontrole , grootte van het beeld 
en het aantal te bezetten geheugen kanalen) die, indien nodig, interactief 
kunnen worden aangepast. 

Aanroep: 

RTDCRE [ CR er ] [ DN dirnam ] [ FN filnam ] [ IC imgcnt ] [ CP cdp : 

Parameters: 

CR er 

Dl\ dirnam 

FN Jilnam 

IC imgc n t 

CP cdp 

2. RTDDEL 

Beschrijving: 

creëer nieuwe directory en / of file 
er = 1, creëer directory, default 
er = 2. creëer file 
er = 3. creëer directory en file 

naam van de RDIO directory, default: < username> 

naam van de RDIO file , default: filnam = < empty> 

aantal beelden waaruit de file zal bestaan 
waardenbereik: [l..800], default: imgcnt = l 

default file attributen 
cdp = 0, default file attributen, default 
cdp = l , verander file attributen (interactief) 

RTDDEL verwijdert een directory, subdirectory of file. Een directory kan 
slechts dan verwijderd worden indien deze geen subdirectories of files bevat. 
Door het weglaten van de parameter voor de filenaam wordt er door het 
programma vanuit gegaan dat er een directory verwijderd dient te worden. 
Hierbij wordt dan eerst gecontroleerd of de betreffende directory leeg 1s , 
voordat tot verwijdering wordt overgegaan. 

Aanroep: 

RTDDEL [ DN dirnam ] [ FN filnam ] 
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Parameters: 

DN dirnam 

FN filnam 

3. RTDINI 

Beschrijving: 

naam van de RDIO directory, default: < username> 

naam van de RDIO file , default: filnam = < empty> 

RTDINI initialiseert een directory niveau . Hierbij worden alle lagere sub
directories en / of files verwijderd . In tegenstelling tot het programma 
RTDDEL hoeft hier een (lager gelegen ) directory niveau niet leeg te zijn 
alvorens te kunnen worden verwijderd. Het betreffende niveau wordt pas 
dan geïnitialiseerd nadat interactief een verificatie heeft plaatsgevonden. 

Aanroep: 

Parameters: 

DN dirnam 

4. RTDPRO 

Beschrijving: 

RTDINI [ DN dirnam ] 

naam van de RDIO directory, default : < username> 

RTDPRO zet de protectie voor een directory of file . Het protectie mecha
nisme is hierbij gebaseerd op het owner / non-owner principe. De owner is 
degene die de directory of file gecreëerd heeft, terwijl de non-owners alle 
andere personen zijn die ook van de directory of file gebruik willen maken. 
Bij het creëeren van een directory of file krijgen deze een standaard pro
tectie , waarbij de owner de mogelijkheid heeft van read, writ e en delete en 
voor de non-owner alleen een read access geldt. De owner kan de default 
protectie veranderen in een door hem gekozen andere waarde, die per veld 
(owner, non-owner) kan worden gespecificeerd. 
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Aanroep: 

RTDPRO [ DN dirnam ] [ FN filnam ] [ PR pro prn ] 

Parameters: 

DN dirnam 

FN filnam 

PR pro prn 

naam van de RDIO directory, default: < username> 

naam van de RDIO file, default: filnam = < empty> 

protectie owner / non-owner 

0 no access 
1 delete 
2 write 
3 write en delete 
4 read 
5 read en delete 
6 read en write 
7 read , write en delete 

default: pro = 7, prn = 4 

4.1.2 Informatie management 

Bij het informatie management kunnen er gegevens opgevraagd worden over 
een bepaalde directory of file. Van een directory kan de structuur bekeken 
worden b.v. welke hoofddirectories zijn er en wat zijn hun eventuele subdi
rectories . Ook is het mogelijk om per directory de inhoud te bekijken. De 
informatie die over de files verkregen kan worden heeft o.a. betrekking op 
het aantal beelden, aanmaakdatum en cylinderbezetting. 

De directory en file gegevens verschijnen als output op het scherm van 
de terminal-monitor en kunnen met behulp van de volgende programma's 
worden aangeroepen : 

5. RTDDIR - listing directory structuur of inhoud 
6. RTDINF - listing file gegevens 
7. RTDLIS - listing gegevens per beeld uit een bepaalde file 
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5. RTDDIR 

Beschrijving: 

RTDDIR geeft een listing van de aanwezige directories en hun inhoud. Be
vat de bijbehorende parameter een directory naam , dan wordt de inhoud 
van deze directory gegeven. Indien de parameter de waarde '*' heeft , wordt 
een overzicht gegeven van de aanwezige hoofddirectories . 

Aanroep: 

Paran1eters: 

D::\" dfr n am 

6. RTDINF 

Beschrijving: 

RTDDIR [ DN dirnam ] 

naam van de RDIO directory, default : < username> 
di'rnam = '*' : li st hoofd directory structuur 

RTDINF geeft een listing van gegevens over een gespecificeerde file . Op 
het scherm van de terminal kan dan worden afgelezen: 

• de naam Yan de file en de betreffende directory, 

• het aantal beelden waaruit de file bestaat , 

• het aantal cylinders dat door de file in beslag wordt genomen, 

• startcylinder (cylinder die het eerste beeld bevat). 

Aanroep: 

RTDINF [ DN dirnam ] { FN filnam } 

Parameters: 

DN dirnam naam van de RDIO directory, default: < username> 

FN Jilnam naam van de RDIO file 
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7. RTDLIS 

Beschrijving: 

RTDLIS geeft een listing van de gegevens van een bepaald beeld uit de 
betreffende file. Hierbij wordt informatie verkregen over: 

• totaal aantal beelden 

• de tile2 grootte 

• aantal bezette tiles 

• volume nummer 

• start- en eindcylinder 

• aanmaakdatum . 

Het beeldnummer waan·an de gegevens kunnen worden opgevraagd, kan 
interactief worden ingevoerd . Hierdoor is het mogelijk om van meerdere 
beelden een listing te bekijken . Indien een 'O' wordt ingegeven, worden 
de beeldgegevens achtereenvolgens , beginnend bij het eerste beeld uit de 
file, op het scherm van de terminal vertoond. Door de invoer van een 
< carriage return > wordt het programma beëindigd. 

Aanroep: 

RTDLIS [ DN dirnam ] { FN filnam } 

Parameters: 

DN dirnam naam van de RDIO directory, default: < username> 

FN Jilnam naam van de RDIO file 

2 Een beeld in het beeldgeheugen kan bestaan uit een aantal sub-beelden. Elk sub-beeld 
wordt gevormd door een tile. Dit is een vierkant waarvan de grootte wordt aangegeven 
door het aantal pixels in de X- en Y-richting . De hier gebruikte beelden worden gevormd 
door 1 tile met een grootte van 512 x 512 pixels. 
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4.1.3 Input management 

Alvorens met bewegende beelden op de RTDD te kunnen werken , moeten 
deze eerst in het geheugen geladen worden . Hierbij worden de beelden 
achtereenvolgens in een file opgeslagen waardoor een sequentie ontstaat . 
De beelden kunnen op drie verschillende manieren worden ingelezen . 
Allereerst kan een sequentie worden aangemaakt door met behulp van een 
camera een aantal beelden via het beeldbewerkingssysteem in te lezen. Het 
aantal in te lezen beelden kan van te voren worden bepaald. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om een beeldsequentie op te bouwen uit 
een aantal beelden die zich op een bepaalde plaats in het geheugen van het 
beeldbewerkingssysteem bevinden . Hierdoor kunnen er beelden na bewer
king opnieuw in een sequentie worden geplaatst. 
Tenslotte zijn er nog de beelden die van een magneettape kunnen worden 
ingelezen. I\' adat de data van deze tape in een datafile is gezet , worden de 
pixels per lijn uitgelezen en in het geheugen van het beeldbewerkingssys
teem opgeslagen . Op het moment dat een compleet beeld op deze wijze is 
opgebouwd. wordt het naar de RDIO file geschreven. 

De beeldsequenties kunnen door de volgende programma's op de hiervoor 
genoemde wijze worden ingenomen : 

8. RTDACQ - innemen sequentie m.b .v. een camera 
9. RTDSA V - innemen van één enkel beeld in een sequentie 

10. RTDSEQ - innemen sequentie vanuit een datafile 

8. RTDACQ 

Beschrijving: 

RTDACQ neemt een beeldsequentie in met behulp van een camera en 
plaatst deze in een file. Hierbij worden de beelden via het geheugen van de 
het beeldbewerkingssysteem in een RTDD file geplaatst. Deze file wordt , 
indien deze nog niet bestaat, door het programma aangemaakt. Het aan
tal in te lezen beelden kan van te voren bepaald worden, evenals het 
geheugenkanaal waarin de beelden komen te staan , alvorens te worden 
weggeschreven. De sequentie die op deze manier wordt ingelezen bevat 
de beelden die zich op het moment van het uitvoeren van het programma 
voor de camera bevinden. De tijd hiervoor bedraagt 25msec per in te lezen 
beeld . De grootte van de in te nemen beelden is beperkt tot 512 x 512 x 8 
bits . 
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Aanroep: 

RTDACQ i DN dirnam ] { FN filnam } [ CH chan ] [ IC imgcnt ] 

Parameters: 

DN dirnam 

FN Jilnam 

CH chan 

IC i mg cnt 

9. RTDSAV 

naam van de RDIO directory, default : < username> 

naam van de RDIO fil e 

geheugen kanaal van het beeldbewerkingssysteem 
waar in de beelden worden ingelezen 
waardenbereik : [0 .. 3], default: chan = 0 

aantal beelden dat wordt ingelezen 
waarden bereik : [ 1..800), default : imgcnt = 40 

RTD SA\' leest één enkel beeld in vanuit het IP8400 beeldgeheugen. De 
groot te van het in te nemen beeld is 512 x 512 x 8 bits. De plaats waar
naar het beeld in de sequentie wordt geschreven kan met behulp van een 
parameter voor het beeldnummer bepaald worden. Indien een beeld moet 
worden ingelezen in een file , terwijl deze nog niet bestaat , wordt eerst 
een nieuwe file aangemaakt , waarvoor een totale beeldlengte moet worden 
meegegeven. Indien het in te lezen beeld zich niet in de linker benedenhoek 
van het geheugen blok bevindt ( coördinaat (0 ,0)), kan de juiste plaats door 
een parameter bepaald worden (fig . 4.2) . 

Aanroep: 

RTDSAV [ DN dirnam ] { FN filnam } [ CH chan ] [ IC imgcnt ] 
[ IM image ] [ PT nx ny ] 
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44t----1024---~-

___. 
0 

~ 
(nx,ny) 

(0,0) 

Figuur 4.2: Geheugenblok van het beeldbewerkingssys
tee m ter grootte van 1024 x 1024 pixels . De coördinaten 

nx, ny bepalen de ligging van het beeld ten op zichte van 

de linker benedenh oe k. 

Parameters: 

DN dirnam 

FN fil nam 

CH chan 

IM image 

IC imgcnt 

PT nx ny 

naam van de RDIO directory, default: < usernam e> 

naam van de RDIO fil e 

geheugen kanaal van waaruit de beelden worden gelezen 
waardenbereik : [ü .. 3], default: chan = 0 

beeldnummer dat wordt ingelezen 
waardenbereik: [l..800], default: imgcnt = 1 

aantal beelden waaruit een nieuwe file zal bestaan 
waardenbereik: [l..800], default: imgcnt = 1 

positie van de linker beneden hoek van het beeld 
in het beeldgeheugen 
waardenbereik: [0 .. 1023], default: nx, ny = 0 
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10. RTDSEQ 

Beschrijving: 

RTDSEQ leest een beeldsequentie vanuit een datafile. Hierbij kunnen 
zowel interlaced als non-interlaced [14] beelden worden ingenomen . Van 
de interlaced beelden worden eerst de oneven beeldlijnen (511,509, .. ,3,1) 
ingelezen, daarna de even (510,508, .. ,2,0). De structuur van de input file 
ziet er daarom als volgt uit : 

l. Header black, ter grootte van 8 blokken (1 blok = 512 bytes). Deze 
bevat gegevens over de structuur van de opgeslagen beelden . 

2. Per beeld (frame) eerst de oneven beeldlijnen, daarna gevolgd door 
de even lijnen. De groote van een frame bedraagt 720 blokken. 

Bij de non-interlaced beelden is de structuur hieraan gelijk . De beeldlijnen 
zijn echter reeds in elkaar verweven , waardoor per beeld de beeldlijnen in 
de juiste volgorde liggen opgeslagen (511 ,510, .. ,1,0). De beelden worden 
eerst in het geheugen van de image processor geplaats , waarna ze in een 
RTDD file worden weggeschreven. De grootte van de in te nemen beelden 
bedraagt 512 :< 512 >-- 8 bits. De beeldlijnen hebben een lengte van 720 
pixels. Om toch een beeld met een grootte van 512 pixels in te kunnen 
lezen , kan er door middel Yan een offset parameter bepaald worden vanaf 
welke pixels een beeld in de X-richting wordt opgebouwd. 

Aanroep: 

RTDSEQ I UN usnam ] 1 DN dirnam ] { FN filnam } [ FO filout ] 

Parameters: 

VN usnam 

DN dirnam 

FN filnam 

FO f il out 

[ CH chan ] [ IC imgcnt ] [ PT nx ny ] [ XN xn ] [ IN int ] 

naam van de directory waarin zich de input datafile 
bevindt, default: usnam = 'dua1 :/LIPSIMG.RTDDJ' 

naam van RDIO directory, default: < username> 

naam van input datafile 

naam van output RDIO file 
default: f il out = f il nam 
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CH chan 

IC imgcnt 

PT nx ny 

XN xn 

IN int 

geheugen kanaal waarin beelden worden ingelezen 
waardenbereik: [0 .. 3;, default : chan = 0 

aantal beelden dat wordt ingelezen 
waardenbereik: [l..800], default: imgcnt = 40 

positie van de linker beneden hoek van het beeld 
in het beeldgeheugen 
waarden bereik: [0 .. 1023], default: nx, ny = 0 

offset X-waarde uit een totaal van maximaal 
720 pixels per lijn 
waardenbereik: [0 .. 207 \ default : xn = 104 

interlaced of non-intelaced 
int = l: interlaced , defaul t 
int = 0: non-interlaced 

4.1.4 Output management 

Deze laatste groep verzorgt de ou tpu t waarbij één of meerdere beelden in 
het IP8400 beeldgeheugen worden geladen . Hierdoor kunnen de beelden op 
een beeldscherm worden getoond. Het aanbieden van deze beelden kan op 
twee manieren gebeuren : 

1. door middel van een 'movi'e loop ', waardoor de beelden hun bewegend 
karakter krijgen. 

2. per beeld 

In het eerste geval wordt de beeldsequentie in de vorm van een 'm ovie 
loop ' aangeboden. Hierbij worden de plaatjes real time op een plaats in het 
geheugen geladen , waardoor er een bewegend beeld ontstaat. Nadat een 
sequentie in zijn geheel is aangeboden, wordt er weer vooraan begonnen bij 
het eerste startbeeld. De beelden komen als het ware in een ' loop ' te st aan , 
waarvan de teller (loop count) door de gebruiker kan worden bepaald. De 
default snelheid voor het afspelen is 'real time', maar kan ook langzamer of 
sneller worden ingesteld. De beeldsequenties kunnen hierbij zowel in voor
waartse als in achterwaartse richting worden doorlopen . 
In het tweede geval kan er uit een sequentie één enkel beeld worden gekozen 
en in het beeldgeheugen geladen. Op deze manier kunnen alle beelden 
waaruit een sequentie bestaat één voor één worden bekeken. 
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De programma 's waarmee deze vormen van output kunnen worden verkre
gen ZIJD : 

11. 
12 . 

RTDMVD 
RTDSHO 

ll. RTDMVD 

Beschrijving: 

- aanbieden van een 'movie loop ' 
- aanbieden van een enkel beeld 

RTDMVD bied t een beeldsequentie aan in de vorm van een movie loop , 
waarbij de gebruiker de richting , de snelheid en het aantal maal dat de 
loop moet worden doorlopen , kan bepalen . De default snelheid hierbij is 
real time . Afhankelijk van het aantal maal dat de movie loop moet wor
den doorlopen , herhaald de sequentie zich. De beelden kunnen ook continu 
worden afgespee ld. Door middel van een interrup t vanaf het toetsenbord 
kan in dit geval het aanbieden van de beelden worden gestopt. 

RTDMVD DN dirnam ] { FN filnam} [ CH chan ] [ SI istart ] 
IC imgcnt ) [ SP spd ] [ LC Ict] ] [ LN !pent ] [ PT nx ny '. 

Parameters: 
DN dirnam naam van de RDIO directory, default: < username> 

FN f i ln am 

CH chan 

SI istart 

IC imgcnt 

SP spd 

naam van de RDIO fil e 

geheugen kanaal waarin de beelden worden aangeboden 
waardenbereik : [0 .. 3], default : chan = 0 

beeld startnummer 
waardenbereik: [1..max], default : istart = 1 
max is het maximum aantal beelden waarui t 
een sequentie bestaat 

aantal beelden dat wordt vertoond 
waardenbereik : [1..max], default: imgcnt = max 

movie snelheid, langzaam .. snel 
waardenbereik [-7 .. 7], default : spd = 0 (real time) 
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LC let! 

LN lpent 

PT nx ny 

12. RTDSHO 

Beschrijving: 

loop control 
let! = l, voorwaarts, default 
let! = 2, achterwaarts 

loop count 
waardenbereik: [0 " 32767 ], default: lpent = 0 (continu) 

positie van de linker beneden hoek van het beeld 
in het beeldgeheugen 
waarden bereik: [0 .. 1023], default: nx, ny = 0 

RTDSHO laadt een enkel beeld uit een sequentie in het beeldgeheugen . 
Op deze manier kan elk beeld apart vertoond worden. De plaats waar het 
beeld in het geheugenblok komt te staan , kan weer door de positie van de 
linker benedenhoek worden bepaald. 

Aanroep: 

RTDSHO [ DN dirnam ] { FN filnam } [ CH chan ] [ IM image ] 
[ PT nx ny ] 

Parameters: 

Dl'\ dirnam 

FN filnam 

CH ehan 

IM image 

PT nx ny 

naam van de RDIO directory, default: < username > 

naam van de RDIO file 

geheugen kanaal waarin het beeld wordt aangeboden 
waardenbereik : [0 .. 3], default: ehan = 0 

nummer van het beeld dat wordt vertoond 
waardenbereik: [l..800], default: imgent = l 

positie van de linker beneden hoek van het beeld 
in het beeldgeheugen 
waardenbereik: [0 .. 1023], default: nx, ny = 0 
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4.1.5 Foutafhandeling 

Een belangrijk onderdeel bij het gebruik van de programmatuur is het 
afhandelen van fouten die kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van de 
verschillende programmafragmenten . Mogelijke fouten hierbij kunnen op 
twee verschillende niveau 's optreden: 

1. in het hoofdprogramma van waaruit de benodigde RDIO-routines 
worden aangeroepen 

2. m de RDIO software ; de routines waarnaar vanuit het hoofdpro
gramma wordt verwezen . 

De fouten die optreden op het eers te niveau beperken zich voornamelijk tot 
het foutief invoeren van parameters . Door de parser wordt de geldigheid van 
de parameters, waarui t een commandoregel is opgebouwd, gecontroleerd . 
Mogelijke fou t en die hierbij kunnen optreden zijn parameters die niet bin
nen het geldige waarden bereik vallen of parameter identifiers welke niet zijn 
gedefiniëerd. Het programma geeft hier melding van , waarna een nieuwe 
commanderegel kan worden ingevoerd. 

Op het tweed e niveau kunnen fouten ontstaan tijdens het uitvoeren van 
RDIO routines. Deze fouten treden op indien een routine een opdracht niet 
kan uitvoeren. Mogelijke fouten worden door het programma gesignaleerd , 
onder vermelding van een RDJO return value. Dit is een getal dat de status 
aangeeft van de verwerkte routine, waarbij afhankelijk van de waarde een 
foutmelding kan worden gegenereerd. Indien dit getal niet gelijk is aan 0, 
dan heeft de routine de bewerking niet goed kunnen uitvoeren en kan de 
bijbehorende foutmelding in [12] worden opgezocht. 
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4.2 Technische beschrijving 

Na de beschrijving van de ontwikkelde software en de wijze waarop deze 
gebruikt dient te worden, wordt in deze paragraaf de opbouw van de pro
grammatuur besproken. Door middel van Jackson schema's [15 ] wordt de 
programmastructuur weergegeven, waardoor een duidelijk overzicht wordt 
verkregen over de structuur en de wijze waarop een programma is opge
bouwd. De volgorde waarin de programma's worden omschreven is gelijk 
aan die bij de functionele beschrijving. De blokken corresponderen met 
bestaande LIPS / RDIO routines of zijn hieruit opgebouwd. 

1. RTDCRE 

RTDCRE 

1 

1 1 

parse create 
command directory / 

string 1 file 2 
1 

SCl: 
1 1 

SC2: 
0 0 

create create 
directory file 

') 4 ,J 

1 

1 1 

open close 
RTDD RTDD 

file 5 file 6 

Figuur 4.3: RTDCRE programmastructuur . 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde. 
2: Creëer een nieuwe RTDD directory en / of een nieuwe RTDD file. 

3: Creëer een nieuwe RTDD directory. 
4: Creëer een nieuwe RTDD file. Dit gebeurt door een file te openen 

en daarna weer te sluiten. 
5: Open de nieuwe RTDD file. 
6: Sluit de nieuwe RTDD file. 
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Selectie criteria: 
SCI CR=I V CR=3 
SC2 CR=2 V CR=3 

2. RTDDEL 

RTDDEL 

1 

1 1 

parse delete 
command directory / 

string 1 file 2 

1 
SCl: 1 1 SC2: 

0 0 

delete delete 
directory file 

3 4 
1 

1 1 

open delete 
RTDD RTDD 

file 5 file 6 

Figuur 4.4 : RTDDEL programmastructuur . 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde. 
2: Delete een RTDD directory of een RTDD file. 

3: Delete een RTDD directory, alleen indien deze directory leeg is. 
4: Delete een RTDD file. 

5: Open de RTDD file. 
6: Delete de RTDD file. 

Selectie criteria: 
SCI f il nam = < empty > 
SC2 filnam =/- < empty > 
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3. RTDINI 

RTDINI 

1 

1 1 

parse 
initialize command 

string directory 
1 2 

Figuur 4.5: RTDINI programmastructuur. 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde. 
2: Initialiseer de RTDD directory. Hierbij wordt de inhoud van de betreffende 

directory geheel verwijderd. 

4. RTDPRO 

RTDPRO 

1 

1 1 

parse 
set command protection string 1 2 

1 

SCl: 
1 1 

SC2: 
0 0 

file directory 
protection 

3 
protection 

4 
1 

1 1 1 

open 
set file close 

RTDD protection RTDD 
file 5 6 file 7 

Figuur 4.6: RTDPRO programmastructuur. 
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1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde . 
2: Wijzig de protectie van een RTDD directory of file. 

3: Wijzig de protectie van een RTDD directory. 
4: Zet de protectie van een RTDD file. 

5: Open de RTDD file. 
6: Wijz ig de file protectie. 
7: Sluit de RTDD file. 

Selectie criteria: 
SCl filnam t- < empty > 
SC2 Jilnam = < empty > 

5. RTDDIR 

1 

parse 
command 

string 1 

RTDDIR 

1 

1 

list 
directory 

Figuur 4.î: RTDDIR programmastructuur . 

2 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde . 
2: Geef een overzicht (listing) van de RTDD directory(structuur). 

6. RTDINF 

RTDINF 

1 

1 1 1 1 

parse open close 
command RTDD list file RTDD 

string 1 file 2 3 file 4 

Figuur 4.8: RTDINF programmastructuur . 

46 



1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde. 
2: Open de RTDD file. 
3: Geef een overzicht (listing) van de RTDD file. 
4: Sluit de RTDD file. 

7. RTDLIS 

RTDLIS 

1 

1 1 1 

parse open 
command RTDD list images 

string 1 fi Ie 2 ') .., 

1 
ICl : 

* 
list image 

4 

Figuur 4 .9 : RTDLIS programmastructuur . 

1 

close 
RTDD 

file 5 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde . 
2: Open de RTDD file . 
3: Geef informatie over de beelden uit de RTDD file. 

4: Geef informatie over een beeld uit de RTDD file. 
5: Sluit de RTDD file. 

Iteratie criterium: 
ICl inputt=- < CR > 
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8. RTDACQ 

RTDACQ 

1 

1 1 1 1 
parse open 

acquire close 
command RTDD RTDD 

string file 
sequence 

file 1 2 5 6 

1 

SC l : 1 1 
SC2: 

C 0 

old fil e new fil e 
') 4 ..., 

Figuur 4 .10 : RTDACQ programmastructuur. 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde . 
2: Open een RTDD file. 

3: Open een bestaande RTDD fil e. 
4: Open een nieuwe RTDD file. 

5: Lees met behulp van een camera een sequentie in , ter grootte van 
het ingevoerde aantal imgcnt. 

6: Sluit de RTDD file . 

Selectie criteria: 

SCI Er bestaat een file met de naam f il nam 
SC2 Er bestaat geen file met de naam f ilnam 
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9. RTDSAV 

RTDSAV 

l 
1 1 1 l 

parse open close 
command RTDD save image RTDD 

string 1 file 2 5 file 6 

1 

SCl: 1 1 
SC2: 

0 0 

old file new file 
') 4 ..., 

Figuur 4.11: RTDS A V programmastructuur . 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde. 
2: Open een RTDD file. 

3: Open een bestaande RTDD file. 
4: Open een nieuwe RTDD file . 

5: Lees een beeld uit het beeldgeheugen en zet het in de RTDD file. 
6: Sluit de RTDD file. 

Selectie criteria: 
SCl Er bestaat een file met de naam f ilnam 
SC2 Er bestaat geen file met de naam Jilnam 
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10. RTDSEQ 

RTDSEQ 

1 

1 1 1 1 

parse 
get command open files close files 

string sequence 
1 2 7 16 

1 

1 1 1 
ICl: 

open open * 
image RTDD 

get 

fil e 3 file images 
8 4 

1 1 

SCl: 1 1 SC2 : 1 1 

0 0 

old fil e 
get save 

new file image image 
5 6 9 15 

1 

SC3: 1 1 SC4: 
0 0 

interlaced non-inter-
laced 

10 13 
1 

1 1 1 

odd lines even lines odd + even 
lines 

11 12 14 

Figuur 4.12: RTDSEQ programmastructuur . 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde . 
2: Open files: een image file en een RTDD file . 

3: Open een image file. 
4: Open een RTDD file . 

5: Open een bestaande RTDD file. 
6: Open een nieuwe RTDD file. 

7: Lees een beeld sequence uit de image file. 
8: Lees een beeld uit de image file en zet het in het beeldgeheugen. 

Schrijf het beeld uit het beeldgeheugen naar de RTDD file. 
9: Lees een beeld uit de image file. 
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10: Lees een interlaced beeld uit de image file. 
11: Lees de oneven lijnen uit de image file. 
12: Lees de even lijnen uit de image file. 

13: Lees een non-interlaced beeld uit de image file. 
14 : Lees zowel de even als de oneven lijnen uit de image file . 

15: Schrijf het beeld ( oneven en even lijnen) naar de RTDD file. 
16: Sluit de image file en de RTDD file. 

Selectie criteria: 
SCl Er bestaat een file met de naam f ilnam 
SC2 Er bestaat geen file met de naam f il nam 

SC3 int = 1 
SC4 int = 0 

Iteratie criterium : 
ICl aantal -=f- 1mgcnt. 

Als voorbeeld van hoe de programmastructuur van RTDSEQ terug te vin
den is in de source code , is deze in appendix B toegevoegd . 

ll. RTDMVD 

RTDMVD 

1 

1 1 1 1 1 

parse open 
show close 

command RTDD set RTDD memory movie loop string 1 file 2 3 4 file 6 

1 
ICl: 

* 
show 

sequence 
5 

Figuur 4.13 : RTDMVD programmastructuur . 
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1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde . 
2: Open de RTDD file. 
3: Zet het beeldgeheugen op een grootte van 1024 x 1024. Dit is nodig om 

bij het wegschrijven van het beeld, het gehele beeldgeheugen te kunnen 
gebruiken. 

4: Laad een movie loop in het beeldgeheugen. 
5: Laad een sequentie in het beeldgeheugen. 

6: Sluit de RTDD file . 

Iteratie criterium: 
ICl aantal =J lpcnt v input =J < C R > 

13. RTDSHO 

RTD SHO 

1 

1 1 1 

parse open 
command RTDD set 

string file 
memory 

1 2 3 

1 

show 
images 

4 

1 ICl: 

* 
show image 

5 

Figuur 4.14 : RTDSHO programmastructuur . 

1 

close 
RTDD 

file 6 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde. 
2: Open de RTDD file. 
3: Zet het beeldgeheugen op een grootte van 1024 x 1024. Dit is nodig om 

bij het wegschrijven van het beeld, het gehele beeldgeheugen te kunnen 
gebruiken. 

4: Laad de beelden in het beeldgeheugen . 
5: Laad een beeld in het beeldgeheugen. 

6: Sluit de RTDD file . 

Iteratie criterium: 
!Cl input =/ < C R > 
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Hoofdstuk 5 

Filtering 

Filtering is een bewerking die door middel van een electrische schakeling 
of een algoritme (het filter) een ingangssignaal omzet in een uitgangssig
naal. Een signaal kan dan zijn een analoog (continu) signaal of een digitaal 
(discreet) signaal. In figuur 5.1 is duidelijk het verschil tussen deze twee 
signalen te onderscheiden , namelijk dat bij het continue signaal voor elke 
waarde van t een waarde x(t) bestaat , terwijl bij het discrete signaal de 
waarde x[n: slechts dan bestaat indien n behoort tot de verzameling van 
de natuurlzj'ke getallen. 

x[n] 

t 
-1 0 2 3 4 5 6 

--► n 

Figuur 5.1: D e twee signalen naast elkaar afgebeeld: links 

het continue signaal ( analoog) , rechts het discrete signaal 

(digitaal} . 

Bij het bewerken van beelden wordt van filtering gebruik gemaakt om o.a. 
uit een beeldsignaal zoveel mogelijk ruis weg te halen. Dit kan bijvoorbeeld 
door over elk pixel waaruit een beeld is opgebouwd, een filter te leggen 
waardoor de aanwezige ruis wordt weggemiddeld. Omdat filtering hierbij 
in feite een weging is van de omliggende beeldpunten, kan hierdoor een 
beeld onscherp gemaakt worden. Deze onscherpe beelden kunnen dan een 
hulpmiddel zijn bij het onderzoek naar algoritme's om het origineel weer 
zo goed mogelijk te benaderen [16]. 
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Een schema voor het gebruik van een filter ziet er uit als in figuur 5.2. 
Hierbij gaat het signaal x van t door het filter h, wat als uitgangsresultaat 
geeft het signaal y. 

X ( t) E] y( t) 

Figuur 5 .2: Filter systeem. 

Filtering is hierbij gebaseerd op de volgende twee eigenschappen [17]: 
a) lineariteit 
b) tijdsinvarianti€ 

Dit houdt in. dat uitgaande van 

uit a) volgt dat 

en uit b) 

Y1 ( t) 
Y2 ( t) 

x(t - t0 ) ---+ y(t - t0 ) 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

Gegeven nu dat het filter lineair en tijdsinvariant is, kan het filtersysteem 
met behulp van de wiskundige notatie worden beschreven [17]. Door mid
del van een integraal vergelijking [18] wordt hierbij het verband aangegeven 
tussen een continu ingangssignaal en het bijbehorende uitgangssignaal. 

y(t) = 1_: x(r)h(t - r)dr (5.4) 

In het geval van een discreet signaal wordt dit 

00 

y(t) = L x(r)h(t - r) (5 .5) 
r=- oo 
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Aan de hand van een voorbeeld zal het filtersysteem uit figuur 5.2 met 
behulp van (5.5) worden toegelicht. Stel dat een discreet ingangssignaal 
x(t) bestaat uit één enkele puls, zoals te zien is in figuur 5.3. 

x(t) 

î 

-3 - 2 -1 0 2 3 

--t 

Figuur 5.3 : Ingangssignaal bestaande uit een enkele puls . 

Een definitie voor een dergelijke puls zou kunnen zijn: 

{ 
1 voor t = 0 

x(t) = 0 voor ltl > 0 (5.6) 

Het uitgangssignaal y(t) kunnen we dan beter bekijken indien deze volledig 
wordt uitgeschreven . 

oc 

y(t) = L x(r)h(t - r) (5.ï) 
T=- OC' 

wordt dan 

y( t) x(-oo) · h(t + oo) 

+ x(-1) · h(t + 1) 
+ x(O) · h(t - 0) (5.8) 
+ x(l) · h(t - 1) 

+ x(oo) · h(t - oo) 
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Doordat x (t) volgens (5.6) alleen gelijk is aan 1 voor t = 0, volgt hieruit 

y(t ) = h(t ) (5.9 ) 

Het op deze manier gevonden uitgangssignaal y(t) is gelijk aan h(t) , welke 
ook wel impulsresponsie wordt genoemd. 

Om het filtersysteem nu te gaan implementeren, wordt het geheel vanui t 
een ander standpunt bekeken , namelijk dat van het filter zelf. Vergelijking 
(5.4) wordt hiervoor volgens [19] op de volgende manier herschreven: 

t - T = u ⇒ T = t - u ⇒ dr = - du 

Dit subst itueren in (5 .4 ) geeft 

y(t) = /~
00 

x (t - u )h(u) · -du 

y(t) = - J~oc x (t - u) h(u )du 

y(t) = r: x(t - u)h(u)du 

Voor het cont inue signaal 

y(t ) = r: x(t - r)h( r )dr 

Voor het discre te signaal 

00 

y(t) = L x(t - r)h(r) 

(5.10) 

(5 .11 ) 

(5 .12) 

(5.13 ) 

(5 .14 ) 

(5 .15) 

De hier gevonden vergelijking (5 .15) zal in het volgende hoofdstuk worden 
toegepast bij de implementatie in een filterprogramma, waarbij filtering zal 
plaatsvinden over een aantal digi t ale beelden . 
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Hoofdstuk 6 

Filterprogramma 

Door het gebruik van de ontwikkelde userinterface en de Real-Time Disk 
kunnen er nu op het beeldbewerkingssysteem bewerkingen worden uitge
voerd op bewegende beelden. Met behulp van de interface is het mogelijk 
om beelden in te lezen in een sequentie , informatie te verkrijgen over de be
treffende beelden en een beeldsequentie aan te bieden waardoor de inhoud 
op een monitor kan worden bekeken. Filtering van digitale beelden kan nu 
worden geïmplementeerd in het tijdsdomein. Hierbij vindt filtering plaats 
op een bewegend beeld , waarvan de plaatjes zijn opgeslagen in een beeld
sequentie. Deze sequentie kan in dit geval worden gezien als een discreet 
signaal. 

Alvorens het filterprogramma te bespreken en de manier waarop het filter 
hierin is geïmplementeerd , zal er eerst nog een toelichting gegeven worden 
op de toepassing van filtering op digitale beelden , uitgaande van vergelij
king (5.15) .Yoor de duidelijkheid wordt de vergelijking hieronder nog eens 
gegeven . 

oc 

y(t) = L x(t - 7)h(7) (6.1) 
1"=-oo 

Hierbij is x het digitale beeldsignaal , h het filter en y het uitgangssignaal 
ofwel de gefilterde beeldsequentie. Voor de vorm van het filter wordt hier als 
voorbeeld gekozen voor een binomiale verdeling1 [20]. De filtercoëfficiënten 
waaruit dit filter is opgebouwd , zijn afgeleid van de binomiaalcoëfficiënten , 

1 De binomiale verdeling is de beste benadering van de normale verdeling, ook wel 
gaussische verdeling genoemd. Het zogenaamde gaussische filter wordt gebruikt bij filtering 
van analoge signalen . 
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die te berekenen zijn met behulp van de driehoek van Pascal [21 ;. Het filter 
krijgt hierdoor een beperkte lengte , gelijk aan het aantal filtercoëfficiënten. 

1 x(4) 1 x(5) 1 x(6) 1 x(7) 1 x(8) 1 x(9) lx(lü) i 

1 h(2) 1 h(l) 1 h(O) lh(-1) lh(-2) 1 

.... l y(6)1y(ï) I 

Figuur 6.1: Filter implementatie, waarbij· een filter 
h met een lengte van 5 over een beeldsequentie wordt 
gelegd voort= 7. Filterresultaat y(7) vormt een nieuu: 

be eld van ee n gefilterde. sequentie . 

In een voorbeeld zal duidelijk worden gemaakt hoe het filter aan de hand 
van vergelijking (6 .1) kan worden toegepast. 
Stel filter h(T) heeft een lengte van 5 met als filtercoëfficiënten 2: 16, 64, 
96, 64 en 16, binomiaal verdeeld ( uitgaande van 1, 4, 6, 4 en 1, driehoek 
van Pascal voor n = 4), met T variërend van -2 tot 2. 
De plaats van het beeld in de sequentie wordt bepaald door t . 
In figuur 6.1 is te zien hoe het filter h(T) over de beeldsequentie x(t) wordt 
gelegd. De plaats van de filtercoëfficiënten in het filter is beschreven in 
tabel 6.1. 

h(-2) 1 h(-1) 1 h(O) j h(l) 1 h(2) 

16 1 64 1 96 1 64 1 16 -

Tabel 6 .1: Filtercoëfficiënten. 

2 Bij filtering moet de som van de filtercoëfficiënten gelijk zijn aan 1. Omdat bij digitale 
beeldbewerking met grijswaarden variërend van O tot 255 wordt gewerkt, worden voor de 
filtercoëfficiënten gehele getallen genomen, met een som van 256. 
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Het gefil terde beeld kan in dit geval worden beschreven als 

2 

y(t) = I: x(t - r)h(r) 
r=-2 

1 x(4) 1 x(5) 1 x(6) 1 x(7) 1 x(8) 1 x(9) lx(lü) I 

1 h(2) 1 h(l ) 1 h(O) lh(-1) lh(-2) : 

i y( 6) 1 y( 7) 1 y(S) 1 

Figuur 6 .2: lmpl em entatii van het filter uit figuur 6.11 

1L'aarb1j het filt er één plaats is opgeschoven (t = 8) . 

{6.2) 

In figuur 6.2 is te zien dat door t te verhogen (t = 8) het volgende beeld 
uit sequentie x(t) wordt gefilterd . Het filter wordt hierbij één plaats over 
de beeldsequentie naar rechts verschoven. Het resultaat hiervan is weer een 
gefilterd beeld ( y(8) ), dat het volgende beeld in de gefilterde beeldsequen
tie wordt. 

Op dezelfde manier zoals in het voorbeeld beschreven is zal het filtersys
teem in het filterprogramma RTDFIL worden geïmplementeerd . Hierbij 
wordt uitgegaan van programmatuur waarbij filtering reeds is toegepast in 
het plaatsdomein , dus op statische beelden. In de volgende paragraaf wordt 
aandacht besteed aan de functionele beschrijving van het programma over 
de manier waarop het filter verwerkt is en hoe het gebruikt dient te wor
den. Tenslotte volgt een technische beschrijving, waarin zoals in hoofdstuk 
4 door middel van de programmastructuur de opbouw van het ontwikkelde 
programma zal worden duidelijk gemaakt. 
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6.1 Functionele beschrijving 

Het programma RTDFIL filt er t een beeldsequentie in het tijdsdomein , 
waarbij een nieuwe, gefilterde sequentie onstaat. Hierbij wordt elk beeld
plaatje uit de sequent ie door het beeldbewerkingssysteem ingelezen en wor
den de pixelwaarden uit het beeld vermenigvuldigd met een filtercoëfficiënt. 
De nieuw verkregen waarden worden opgeslagen in een tussenresultaat. De 
omliggende beelden , waarvan het aantal afhankelijk is van de lengte van 
het filter , worden op dezelfde manier vermenigvuldigd en opgeteld bij het 
tussenresultaat. Als het filter op deze manier geheel doorlopen is, bevat 
het tussenresultaat één gefilterd beeld, wat opnieuw in een sequentie kan 
worden ingelezen. In het geval dat een filter bestaat uit een even aan
tal filtercoëffici ënten word t hierui t een oneven fil ter gemaakt door aan het 
einde van het fil ter een O toe te voegen. Hierdoor kan elk filter als oneven 
geïnterpreteerd worden . 

Het bijbehorende algoritme ziet er als volgt ui t: 

do i = 1, A. 
y, = 0 
d · _ _ nf - 1 nJ -:: 1 
_QJ - 2 . 2 

Y, = y, , x, -j x h1 

en d do 
end do 

Hierin is N de lengte van de beeldsequentie en nf de (oneven) lengte van 
het filter.Variabele x bevat de beelden , ter grootte van 8 bits. De waarden 
van de filtercoëfficiënten staan in h, 8 .. 16 bits3 groot. Het tussen / eindresul
taat bevindt zich in y dat een grootte heeft van 8 + 16 = 24 bits. Om van 
deze 24 bits als eindresultaat weer een 8 bits beeld te verkrijgen , worden 
hiervan de 8 most significant bits genomen . 

De vermenigvuldigingen van de beeldwaarden met hun filtercoëfficiënten 
worden uitgevoerd met behulp van de Digital Video Processor (DVP) , die 
reeds genoemd is in hoofdstuk 2. De DVP is een array processor die op 
één of meerdere 512 x 512 x 8-bit beeldgeheugens operaties kan uitvoe
ren zoals optellen , aftrekken, vermenigvuldigen en delen . Door het in
stellen van een aantal paden kunnen de juiste functies worden gekozen [22]. 
Vermenigvuldigen via de DVP kan dan plaatsvinden door het schuiven 

3 21G is de maximale precisie van het. beeldbewerkingssysteem dat hier gebruikt kan 
worden . 
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en optellen van registers . Voor de geheugenruimte die de bewerking in 
beslag neemt wordt gebruik gemaakt van de vier geheugenkanalen van het 
beeldbewerkingssysteem. Elk van deze vier kanalen heeft een grootte van 
1024 x 1024 x 8 bits , waarvan er 512 >- 512 x 8 gebruikt worden voor opslag 
van het te filteren beeld en het tussenresultaat. Het origineel komt te staan 
in kanaal 3, terwijl het tussenresultaat verdeeld wordt over de overige drie 
kanalen. In figuur 6.3 is te zien hoe de beeldwaarden over de vier kanalen 
verdeeld zijn. 

r 7 r 7 r 7 r 7 

_J _J _J 

kanaal 0 kanaal 1 kanaal 2 kanaal 3 

Figuur 6 .3: Ve rdeling van de geh eug enkanalen waarbij· 
het origin eel beeld zich in kanaal 3 bevindt . Het 24-bits 

tus se nres ultaat is verdeeld over de kanalen 0 .. 2. 

Aan het begin van de beeldsequentie kunnen er bij filtering van de eerste 
beelden geen voorafgaande beelden in een tussenresultaat worden verwerkt. 
Dit kan worden opgelost door aan het begin van de sequentie, afhankelijk 
van de lengte van het filter , een aantal beelden in omgekeerde volgorde 
tegen het eerste beeld te plaatsen , zoals te zien is in figuur 6.4. Het begin
beeld wordt hierbij zelf nog eenmaal herhaald om het randeffect zo klein 
mogelijk te maken. Hetzelfde principe geldt ook voor het einde van de 
beeldsequentie. 

1 h(2) 1 h(l) 1 h(O) lh(-1) lh(-2) 1 

2 1 1 2 3 4 5 6 

Figuur 6.4: Aan het begin van de beeldsequentie worden in omgekeerde 

volgorde, afhankelijk van de lengte van het filter , een aantal beelden 
geplaats . Hierdoor kan er bi;' filtering van beeld 1 toch nog een gewogen 
gemiddelde van de omliggende beelden worden genomen . 
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De input van het filterprogramma wordt gevormd door een RDIO file , 
waarin zich de beeldsequentie bevindt , en een file die de filterwaarden be
vat. De inhoud van deze laatste file is op de volgende manier opgebouwd: 

nf scf il 4 

h(l) 
h(2) 

h(nf) 

waarbij voor de implementatie moet gelden 

nf 
L h(i) = 2 ·•, Ji l 

i = l 

(6 .3) 

Voor de implementat ie Yan het filter is gekozen voor een array filt , be
ginnend met een index\vaarde van 1, zie tabel 6.2 . De reden hiervan is dat 
bij de programma-aanroep de filterlengte nf nog niet bekend is . Hiervoor 
kan dan ook geen vaste geheugenruimte worden gereserveerd. Afhankelijk 
van de lengte van het filter uit de input datafile zal filt(l..nf) gevuld wor
den . De filterwaard en zijn elementen uit de verzameling der gehele getallen . 

h(-i) _ i h(-(i-1) ) .. .. .. .. _ ·- h(i-1) l h(i) __ 

~!t_( l fT ii!t(_2_l_ ~ ·~·- __ fil_t(nf-1) 1 filt(nf) 

Tabel 6.2: Impl ementatie van het filter h, waarbij i de 

waarde ( nf - I) / 2 heeft . Een even filter wordt oneven 

gemaakt, door de filtercoëfficié"nten met één O uit te brei

den, zodat de lengte nf oneven wordt . 

De output die door het filterprogramma wordt gegenereerd is een RDIO 
file waarin zich de gefilterde beeldsequentie bevindt. 

4 De precisie van de filtercoëfficiënten wordt bepaald door scfil. Om bij het gebruik van 
grote filters de afrondingsfouten zo klein mogelijk te maken , kan een grotere waarde voor 
scfil worden gekozen . De waarde van scfil kan variëren van 8 tot 16 bits. 
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Het filterprogramma dient op de volgende manier te worden aangeroepen: 

RTDFIL [ DN dirnam J { FN filnam } { FO filout } [ FF filfil J 

De hierbij gebruikte parameters zijn : 

DN dirnam 

FN filnam 

FO Jilnam 

FF filf il 

naam van de RDIO directory waarin zich de input 
RDIO file bevindt, default: < username > 

naam van de input RDIO file 

naam van de output RDIO file 

naam van de datafile waarin zich de filtercoëfficiënten 
bevinden, default: filfil = 'lips$user:RTDFIL.DAT ' 

In appendix C l is een afdruk [23] te zien van een beeld uit een van de 
gebruikte beeldsequenties . Ter vergelijking zijn in de appendices C2 en C3 
de gefilterde beelden afgedrukt met dezelfde indexwaarde als het origineel. 
Het beeld uit appendix C2 is het resultaat van filtering met filtercoëfficiënten 
64 , 128, 64. 
Het gefilterde beeld uit C3 is verkregen door filtering met de waarden 
4, 24, 60, 80, 60, 24, 4. 
Hierbij valt op dat hoe langer het filter wordt , hoe onscherper het beeld . Dit 
komt omdat er bij een filter met een grotere lengte over meerdere beelden 
wordt uitgemiddeld . In de conclusies zal worden besproken wat de reden is 
van dit onscherp maken en waarvoor het gebruikt kan worden. 
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6.2 Technische beschrijving 

RTDFIL 

1 1 1 1 

parse 
open check 

close command odd / even RTDFILT files string 1 2 filter 8 10 

1 

1 1 SC3: 

inpu t ou t pu t filt er make 0 

RDIO RDIO dat a odd 
fil e 3 fil e 4 fil e ï filter 9 

1 

SCl : 
1 1 

SC 2: 
0 0 

old fil e new fil e 
5 6 

Figuur 6 .5 : RTDFIL programmastru ctuur . 

1: Lees de commandoregel in en controleer de parameters op hun waarde . 
2: Open de benodigde files . 

files 
11 

3: Open een input RDIO file , waarin zich de originele beeldsequentie beYindt. 
4: Open een output RDIO file , waarin de gefilterde beeldsequentie komt te staan . 

5: Open een bestaande RDIO file . 
6: Open een nieuwe RDIO file. 

7: Open een data file waarin zich de filtercoëfficiënten bevinden en lees deze in . 
8: Controleer aan de hand van de filterlengte of het filter even of oneven is . 

9: Maak het filter oneven , door aan het even filter een O toe te voegen . 
10: Filterroutine RTDFILT. 
11: Sluit de geopende files. 

Selectie criteria: 
SCl Er bestaat een file met naam Jilnam. 
SC2 Er bestaat geen file met naam f il nam. 
SC3 nf mod 2 = 0. 
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RTDFILT 

1 

1 1 

set fil t er 
memory sequence 

1 2 

1 ICl: 

* fil t er 
images 

3 

1 

1 1 1 1 1 

clear set up fil t er get 8-bi t save 
memory DVP proces resul t resul t 

4 5 6 19 20 
1 

SC l: 1 1 SC2: 

negative ':' pos it ive 0 

fil ter fil ter 
values 7 values 14 

1 

J 1 1 
IC3: 

inver t * fil ter 
intermedia te 

fil ter 
images 

result 13 
image 

8 15 

1 

1 
IC2 : 

1 1 1 

* 
fi I te r show multiply ad d 
image image image resul t 

9 16 17 18 
1 

1 1 1 

show multiply add 
image image resul t 

10 11 12 

Figuur 6.6: RTDFILT programmastruct uur . 
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1: Zet het beeldgeheugen op een groot te van 1024 x 1024. 
2: Filter de beeldsequent ie met lengte imgnum . 

3: Filter de beelden uit de beeldsequentie , met filterlengte nf. 
4: Maak de waarden uit het beeldgeheugen gelijk aan 0. 
5: Stel de DVP-paden in. 
6: Filter de beelden. 

7: Filter de beelden voor de negatieve filtercoëfficiënten. 
Dit wordt gerealiseerd door vermenigvuldiging met positieve 
coëfficiënten, waarna het verkregen resultaat geïnverteerd wordt. 
8: Filter de beelden. 

9: Filter over een beeld. 
10: Laad het beeld in het beeldgeheugen. 
11 : Vermenigvuldig het beeld met zijn filtercoëfficiën t. 
12: Tel het vermenigvuldigde beeld op bij het tussenresul t aat. 

13 : Inverteer het tussenresultaat . 
14 : Filter de beelden voor de positieve filtercoëfficiënten . 

15: Filter over een beeld. 
16: Laad het beeld in het beeldgeheugen. 
li : Vermenigvuldig het beeld met zijn filtercoëfficiënt. 
18: Tel het vermenigvuldigde beeld op bij het tussenresul t aat. 

19: I\eem van het eindresultaat de 8 most significant bits. 
20: Laat het 8-bits resultaat in de output RDIO file . 

Iteratie crit ~r i?_: 
ICl ::; imgnum --:- 1. 

IC2 : j ::; nf + 1. 
IC3 : j ::; nf + 1. 

Selectie criteria: 
SCl som van de negati'eve filtercoèfficiè'nten > 0. 
SC2 som van de posi'tie ve filtercoèfficiè'nten > 0. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies 

Ter afsluiting worden er in dit laatste hoofdstuk enige conclusies bespro
ken ten aanzien van de ontwikkelde software voor de userinterface en het 
filterprogramma . 
Voor wat betreft de interface kon er gesteund worden op een bibliotheek 
van routines . welke mede de eisen bepaalden waaraan de userinterface moest 
voldoen . Een voordeel hiervan was dat voor de ontwikkeling van de inter
face geen uitgebreid eisenblad behoefde te worden opgesteld. Gelet op de 
functie van de routines kon er een onderverdeling worden gemaakt, waarna 
in de vorm van een aantal kleinere programma's deze routines konden wor
den aangeroepen. Gebruikersvriendelijkheid speelde hierbij een belangrijke 
rol , omdat met behulp van het beeldbewerkingssysteem de communicatie 
met de Real-Time Disk zo efficiënt mogelijk moest verlopen. Het inter
actief invoeren van parameters werd hierbij voorkomen door het gebruik 
van default vvaarden , die zo nodig in de commando invoer konden worden 
veranderd . 
Het enige nadeel van het gebruik van de reeds bestaande RDIO routines 
was, dat de ingewikkelde programmastructuur de bestudering van het ge
bruik ervan vaak bemoeilijkte. Dit kwam mede door de opbouw en het 
gebruik van steeds dieperliggende subroutines. Hierbij maakte de program
matuur bij het parameter-mechanisme [24], naast ca/1-by-reference en call
by-value in de routine-aanroep, ook gebruik van zogenaamde commons [13]. 
Dit is een toepassing in Fortran om door middel van een gedeclareerd blok 
de parameters van de ene routine naar de andere door te geven. Dit 
voorkomt lange routine-aanroepen, maar maakt het lezen van een pro
gramma niet erg gemakkelijk. Ook kwam het wel eens voor dat er in de 
bijgeleverde RDIO software een fout zat, welke eerst opgelost diende te 
worden alvorens een interfaceprogramma uit te kunnen testen . Dit alles 
leverde een aanzienelijke vertraging op waardoor de afstudeeropdracht niet 
in zijn geheel kon worden uitgevoerd. 
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Het gebruik van de interface in de toekomst zal uitwijzen in hoeverre aan 
de eisen voor een efficiënt gebruik is voldaan. In de praktijk zal blijken dat 
overige gebruikers specifieke eisen / problemen hebben met betrekking tot de 
interface , die ze graag opgelost willen zien. In overleg zal dan bepaald wor
den in hoeverre het betreffende programma kan worden aangepast . Hiermee 
is rekening gehouden door de keuze van een structuur bestaande uit een 
aantal kleinere programma 's , zodat eventuele veranderingen lokaal kunnen 
worden aangebracht. 

Bij de ontwikkeling van het filterprogramma kon er ook worden uitgegaan 
van een stukje reeds bestaande software. Digitale filtering werd namelijk 
al eerder toegepast in het plaatsdomein, op stilstaande beelden. Door het 
gebruik van de Real-Time Disk kon er een uitbreiding plaats vinden naar 
het tijdsdomein. De hierbij reeds ingestelde DVP-paden konden voor het 
nieuwe filterprogramma veelal onveranderd blijven , waardoor de uitbreiding 
hoofdzakelijk betrekking had op het verwerken van de bewegende digitale 
beelden . 
Ten aanzien van de filtertheorie , die allereerst bestudeerd diende te worden, 
vvas het een voordeel reeds eerder de theoretische kennis van integraalreke
ning1 te hebben opgedaan . Hierdoor werd het iets gemakkelijker om de bij 
het programma gebruikte filtertheorie , slechts toegepast in een eenvoudige 
vorm , te begrijpen. 
l',; a voltooiing van het filterprogramma kon er een beeldsequentie worden 
gefilterd. Hierbij werd de vraag beantwoord of er met behulp van de Real
Time Disk een filterbewerking in het tijdsdomein kon worden uitgevoerd. 
Het verkregen resultaat was opnieuw een sequentie, ditmaal bestaande uit 
gefilterde beelden. Afhankelijk van de lengte van het filter werden de 
beelden onscherper naarmate de filterlengte langer werd . De reden waarom 
filtering naar het tijdsdomein moest worden uitgebreid is om te kunnen on
derzoeken in hoeverre bewerkingen op dynamische beelden mogelijk zijn . 
De gefilterde resultaten kunnen op hun beurt weer dienen als begin-beeld bij 
eventueel onderzoek om het origineel weer zo goed mogelijk te construeren. 
Door middel van experimenten kan dan worden vastgesteld welk algoritme 
dit doel het beste benadert. Een uitbreiding, die in de toekomst zeker ook 
zal worden toegepast , is digitale filtering van beelden, zowel in het plaats 
als in het tijdsdomein. 

1 Vak Analyse , ze studiejaar Hogeschool Eindhoven , studierichting Hogere Informatica. 
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Appendix A 

Scherm output 

A.1 RTDDIR 

De schermoutput Yan programma RTDDIR ziet er als volgd uit: 

Directory RTDB: [BRAAK] 

VOITURE 

TEENY 
[100, 50] 
[100, 50] 

Total of 2 files. 

(RWD,R--) 
(RW-,R--) 

2-Apr-1990 
2-Apr-1990 

10:31 :06 
10:52 : 51 

Hierbij wordt achtereenvolgens gegeven de naam van de file , de UIC-code 1
, 

de protectie en de aanmaakdatum/ tijd. 

A.2 RTDINF 

De schermoutput van programma RTDINF ziet er als volgd uit: 

Directory: RTDB: [BRAAK] 
File: voiture 
Images: 40 
Cylinder(s): 40 
Starting cyl.: 800 

naam van de directory 
naam van de file 
aantal beelden waaruit de file bestaat 
het aantal door de file bezette cylinders 
nr . van de eerste cy linder 

1 User ldentification Code ; dit is de usercode die bepaald of een gebruiker toegang heeft 
tot een bepaalde directory of file (owner/ non-owner) . 
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A.3 RTDLIS 

De schermout put van programma RTDLIS ziet er als volgd uit: 

_Image Number? ( < CR> ) to qui t) : 1 
Total number of images in file : 40 Total bands: 1 

X Tile size: 512, Y Tile size: 512, P. Axis Tiles: 1, Total 
Tiles : 1 

Band number: 1, c#: 0, d# : 0, vol: 1 
Start cyl: 800, end cyl: 800 2-APR-1990 10:31:06 

Het programma vraagt om het nummer van het beeld waarover de infor
matie moet worden opgevraagd . Door invoer van een < carriage return > 
wordt het programma beëindigd. De volgende betekenis wordt aan de out
put toegekend : 

total bands : 
X, Y tile size: 
P . axis tile : 
total tiles : 
band number : 
c#: 
d#: 
vol: 
start cyl : 
end cyl : 

tot aal aant al frequentiebanden 2dat wordt gebruikt 
grootte van het beeld in pixels. 
aan t al tiles langs de primaire (x-) as 
to taal aantal gebruikte tiles 
nr . van de gebruikte frequentieband 
con t roller nummer 
disk nummer 
volume nummer 
nr. van de cy linder waarop het eerste beeld zich bevind t 
nr . van de cylinder waarop het laatste beeld zich beYindt 

2 Een frequentieband wordt gebruikt voor het doorgeven van kleursignalen . Het RTDD 
systeem heeft. de beschikking over meerdere banden voor o.a. het rode , groene en blauwe 
kleursignaal. Voor het gebruik van zwart-wit beelden is er echter maar één band nodig . 
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Appendix B 

Source code RTDSEQ 
Om een voorbeeld te geven van hoe de source code van de ontwikkelde 
programmatuur is opgebouwd , wordt in dit gedeelte van de appendix de 
code van het programma RTDSEQ afgedrukt. 

c-----------------------------------------------------------------------+ 
c Copyright, 199 0 , by IPO, Ei ndho ven 
c Author: B.C.W.M. van den Braak 
c-----------------------------------------------------------------------• 

program RTDSEQ 
c-----------------------------------------------------------------------+ 
c RTDSEQ - read a large da tafile from dual:[LIPSIMG.<username>), 
c containing a number cf images, stor ing each image 
c in a sequence R~IO file e n RTDD. 
c-----------------------------------------------------------------------1 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

RTDSEQ 

UN usnam 

DN dirnam 

FN filna m 

FO Ll out 

CH ch 

IC imgcr.t 

PT nx ny 

XN xn 

I :-J int 

UN usna m ) 1 DN ài :- nam j I FN f:.lnam ) 1 FO filcut ) 
CH c:1 ) i IC i mgcr.t ) [ PT nx ny J { XN xn ) { IN int 

user name of LIPSIMG dir ec tory containing input 
datafile 
default : usnam • 'RTDD' ( {LIPSIMG.RTDD )) 
max. 20 chars. 

directory name on RTDD 
àefaulë: dirnam z <u sername > ( rtdb: {<username>) ) 
max. 39 chars. 

filename o f inpu t image datafile 
max. 13 chars. 

f :l e name o : out~ut RDIC datafil e 
àefaul t: filo ut· = filnam 
max. 9 chars. 

memory channel 
range: c~ ~ [0 ,l,2 ,3), default: ch • 0 

number o f images to be st o red in memory 
range: imgcnt • [ l . . 150 ) , default: imgcnt • 40 

pcsit ion of the lower left corner 
of the memory black 
range: nx, ny • [0 .. 1023 ) , default: nx, ny • 0 

X coordinate of image out of 720 pixels / line 
range: xn • {0 .. 207 ), default: xn • 104 

interlace or non interlace 
interlace int cl, default 
non interlace : int• 0 

c-----------------------------------------------------------------------• 

integer* 2 
integer*2 
integer*2 

character•20 
character•3 9 
character*l3 
character*9 
integer*2 
integer*2 
integer•2 
integer•2 
in teger•2 

status 
ipm 
mms 

usnam 
dirnam 
f ilnam 
filout 
ch 
imgcnt 
nx, ny 
xn 
int 
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status handle 
image processor mode 
maximum memory size 

username LIPSIMG fi l e 
directory name RTDD 
i nput filename 
output RDIO file 
channel number 
image number 
coordinates lower left cor ner 
star t of image at rance 72G 
interlace / non i nter i ace 



character•61 
character•9 
integer• 2 
integer•~ 
integer• 2 
integer•2 
integer•2 
integer•2 
byte 
byte 
integer•2 
in te ger•4 
integer•4 
character• 40 
equ ival e nce 

filei n 
fileo ut 
hand le 
iostat 
i 
nchar 
size 
yd 
bh ead \ : 12 ) 
frame ( ï20, 0 :511 ) 
at tr:.!J ( 20,80 0 ) 
rdoold, rd onew 
rdsave, rdcls 
tmpan l 800 ) 
(attrib,tmpatt ) 

input f il e name 
output f il e name 
status handle 
f i le read er ror s t at u s 
mi s cell ane ous 
number of characters 
size of record length 

! number of r.orizontal 
header r e co rd 
image record 
image attr1bute array 

C ---------------------------------------------------
C parse cornrna nà str ing 
C ---------------------------------------------------

c parser declarations to i nclude 
include ' lips$inc:g en fxn.inc' 
include 'l ipsSinc:genpar .inc • 
include 'lipsS i nc:lvlfxn.inc' 
include 'lipsSinc:parfxn.inc' 
in c luè e ' lipsSinc: ustf xn.1nc• 
inc lude 'lipsSinc:ustpar.inc' 

C • • • load UST data 
if (. not.loàust ( )) then 

call p ri ms g ( ERRMS G, ' RTDS EQ' , 'LODUST faileà' ) 
goto 999 

enà if 

c ... get IP mod e 
if ( .not . getmod ( ipm )i then 

ca ll primsg l ERR~ SG, ' RTDSEQ', ' GETMOD fai l ed' ) 
aoto 999 

end if 

c . . . get maximum me mory s iz e 
i f ( .not.getrnrns ( rnms ) 1 then 

ca ll p r :.msg \ ERRMSG , 'RTDS EQ' ,'GETMM S fai l ed' ) 
aoto 999 

endif 
status • inipar () 

c ... parser set uo f c ~ UN 
status • dèfkey 1 'un <username LIPSIMG fil e > ', 'un• ,OPT ) 
status• àe:st r ( 'un' ,1, 0 , 20 , 'RTDD' ) 

c ... parser set up f or DN 
status • def key ( 'dn <di rectcry na me en RT::lD>', 'dn' ,O PT ) 
status • defstr ( 'dn ' ,l, 0 , 39, 'DUMMY' ; 

c ... parser set up f or FN 
status• defke y ( ' fn <i nput filename >' ,'fn' ,OPT ) 
status• defst r ( 'fn',1, 0 ,13,'DUMMY' ) 

c ... par se r set up f or FO 
status• defke y ( ' fc <ou tput RDIO file>' ,'fo' , OPT ) 
status • defst r ( 'f o ' , l,0,9, 'DUMMY' ) 
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c ... parser set up for CH 
status• def key : ':h cchannel number >' ,'ch' , OPT ) 
status• defsh r ( 'ch' ,l, 0 ,3, G) 

c ... parser set uo for IC 
status• dèfkey ( ' ic <ima~e number >', 'ic' ,OPT ) 
status• defshr ( ' ic',l , l,15 0 ,~ 0 ) 

c parser set up :o r PT 
status• def key ( 

'pt cposition lower lef: corner of memory bleek>', 
'pt' ,OPT ) 

status• defshr ( 'pt' ,1 , 0 ,1 023, 0) 
status• defshr ( 'pt',2, 0 ,1023,0 ) 

c ... parser set up for XN 
status• defkey ( 'xn <X coordinate image>', 'xn' ,OPT ) 
status• defshr ( 'xn",1,0,207,10~ ) 

c ... parser set up for IN 

C ••• 

C • • • 

C 

C 

C 

status • defkey ( 'in <int erlace / ncn interlace>', 'in' ,OPT ) 
status• defshr ( 'in',l,0,1,1 ) 

if ( .not.parse ( )) goto 999 

assign argument value s 
status• getstr ( 'un' , l,u snam( l:2 0)) 
status• getstr ( 'dn' ,1 , dirnam ( ï:39 ) ) 
status • getstr ( 'fn ', 1,fi l nam ( l :13 1) 
status• getstr ( 'f o ', 1,f i lout ( l:9 ) ) 
status• getshr ! 'c:1',1,c:-1 : 
status• getshr 1 ':::',l,:mgc:1t : 
sta tus • getshr ( 'pt' ,1,nx ) 
status• getshr ( 'jJt' ,2,ny ) 
status • getshr 1 •xr, • ,l,xn ) 
status • getsh r ,, • i r.', 1, :nt ) 

attach and initialize IP 
if ( .not. att:.c : 0 11 then 

username 
RTDD dir. name 
filename 
RDIO filename 
memory channel 
imaoe number 
lowér left corner 

position 
X coordinate imaoe 
interlace / non int er l ace 

call primsg ( ~RRMSG, 'RTDSEC', ' Unable 
ooto 999 

to attach IP' 1 

endif 
call in:.tiP I) 
cal: ioini: 1) 

ope n IXPUT i ~age fi:e 

fi l ein ( l:14 ) = 'dual: [ LIPSIMG.' 
call SLEN ( usnam,2 J ,nchar 1 
filein ( :S:lS+nchar - 1 1 = usr.a m( l:nchar l 
i • 15 • r.char 
filein ( i:i 1 z ' ] ' 

i • i + 1 
if ( I:SDEX ( filnam,'DUMMY ' ) .eq. 1 ) t hen 

write ( 6,: 00 ) 
read ( 5,11 0 ) filnam 

end if 
ca ll SLEN( filnam,13,nchar l 
fi l ein ( i:i•nchar-1 ) • filnam ( l:nchar ) 
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OPEN I uni t•l 0, access• • se auenti al' , file• file in, status• ' old ' , 
• form• • unformatted' ,-err•900, iostat•istat ) 

c read header 

C 

C 

C 

do i • 1, 8 
read ( l0,err•910,end•92 0,iostat•istat ) bhea à 

end ào 

open RTDD file 

if ( dirnam l 7 :ll ) .ne . 'DUMMY' ) then 
dirnam ( l:6 ) • 'RTDB:[' 
call SLEN (dirnam,20,nchar ) 
i • nchar + 1 
dirnam(i:i ) • ']' 

else 
ca ll LIB$GET SYMBOL ( ' rtdbSus e r' ,dirnam,nchar ) 

e nd i f -
if I filout ( l:5 ) .eq. 'DUMMY' ) then 

i • 1 
dowhile ( filnam ( i:i ) .ne . '.' 

fi l eout ( i:i ) • filnam(i :i ) 
i • i + 1 

e nd do 
else 

fileout • filout 
e nà i f 

c .. . open old file 
s tatu s • RDOOLD (àirnam,f:leout,handle ) 
if ( status .eq. 1016 ) then 

ca ll fINI Tl tmpatt i 
c ... open new file 

C 

C 

C 

status• RDONEW l àirnam,fileout,imgcnt ,l,attrib,hanà le ) 
if I sta tus .ne . 1 i then 

write \ 6,S00 ) status 
goto 999 

e nd i f 
e lse 

if \ sta tus .ne. 1 ) then 
wr:te ( 6,51 0 ) status 
goto 999 

end if 
end if 

get sec;uence 

C set up MEMCTL ' s 
call MEMC T~ I B, 0,0 , 0 , 0 ,1 02 3,G,1023,l ) 
call MEMCTL ( 9 , 0 ,1 023 , 0 , 0 ,1023 , 0 ) 
ca ll MEMCTL ( l0,0 , 1023,1 02 3,0 , 0 , 0 ) 
call MEMCTL ( S,0,ch,"3 77 ) 

c . .. read image out of input file and st o re in memory 
size • 720 
do i • l, imgcnt 

74 



C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

* 

read 

get images 

if ( int .eq. 1 ) then 

int er lace 

odd image lines 
do yd • 511,1,-2 

read ( l0,err•930,enà•920,iostat•istat ) 
( frame ( j ,yd ) , j•l , s iz e l 

end do 
c . . . read even image lines 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

* 

do yd • 510 ,0,-2 
read ( l0,err•93 0 ,end•920,iostat•istat ) 

( frame ( j,yd ) , j•l,size ) 
end do 

else 

non-interlace 

do yd • 511,0,-l 
read ( l 0 ,err•93 0, end- 920 ,iostat•istat ) 

( frame ( j,yd ) , j•l,size ) 
end do 

end if 

sa ve i ma ge in RTDD fi l e 

c writ e s pec i fie à image to memory black 
write ( 6,120 ) i 
do yd ~ 511, 0 ,-: 

caE MEMWR ( 6,0,0,nx,ny+yà , ch,512,frame ( xn,yd ) ) 
end do 

c ... to save i mage , write rnerno=y black to RTDD f il e 
status• RDSAVEi hand l e, i ,ch, 0 ,511 ) 

C 

C 

C 

e nd do 

cal l RDCLS l hand l e l 
CLOSE ( l0 ) 

goto 999 

close files 
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C 

C 

C 

inpu t er:o: me ssages 

90 0 write ( 6 ,8 00 ) io stat 
goto 999 

910 write ( 6 ,81 0 ) iostat 
goto 999 

920 write ( 6 ,8 20 i iostat 
goto 999 

930 write ( 6,83 0 ) iostat 
goto 999 

C ---------------------------------------------------
C format sec tion 
C ---------------------------------------------------

100 format (/ '$ No parameter inserte d for I NPUT IMAGE DATA FILE,' / 
'Input image data file : • ) 

11 0 f o rmat ( a3 1 ) 
12 0 for mat ( ' pic.nr.: ',i2 ) 
50 0 format ( lx, 'Error - Unsucces sful call to RDONEW, istat • • ,i6 ) 
51 0 format ( lx, 'E rror - Uns uccessfu l c a ll to RDOOLD, istat • ',i6 ) 
8 00 format (/ ' Unable t o open i nput fil e , i stat • • ,i3 ) 
81 0 f o r mat (/ ' Unable to r ead heade: input fi l e, i stat • • ,i3 ) 
82 0 format (/ ' End o f file detectec:, i sta t • • ,i3 ) 
83 0 format (/ ' Unab l e to reaà images out of file, istat - ', i3 ) 

999 ca ll EXIT 
end 
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Appendix C 

RTDD beelden 

C.1 Origineel beeld 

Het hier getoonde beeld (fig. C.l) is het 3t beeld uit de sequentie VOITURE. 
Deze beeldsequentie , bestaande uit 40 beelden, is gebruikt als origineel bij 
filtering in het tijdsdomein. 

Figuur C .l : Beeld 9 uit de sequentie VOITURE. De 

grootte van het beeld bedraagt 512 x 512 pixels . 
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C.2 Filterbeeld 1 

Het beeld uit figuur C.2 is het 3e beeld uit een gefilterde beeldsequentie , 
waarvan het beeld uit figuur C.l het origineel is. Het hierbij gebruikte filter 
heeft een lengte van 3, met als filtercoëfficiënten 64 , 128, 64, 

Figuur C.2: Beeld S uit een gefilterde sequentie, ter 

grootte van 512 x 512 pixels . De gebruikte filtercoëffi· 

ciënten zijn 64, 128, 64. 
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C.3 Filterbeeld 2 

Het beeld uit figuur C.3 is het 3e beeld uit een gefilterde beeldsequentie , 
waarvan het beeld uit figuur C.1 het origineel is. Het hierbij gebruikte filter 
heeft een lengte van ï, met als filtercoëfficiënten 4, 24, 60, 80, 60, 24, 4. 

Figuur C .3: Beeld S uit een gefilterde sequentie , ter 

groott e van 512 x 512 pixels . De gebruikte filtercoëffi

cië'nten zijn 4, 24, 60, 80, 60, 24 , 4-
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