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Samenvatting. 

Met behulp van een vision-systeem kunnen beelden van een scene omgezet worden in 
een digitale representatie van de werkelijkheid. Een computersysteem kan zo'n 
digit ale representatie gemakkelijk be- of verwerken. Standaard toepassingen zijn 
bijvoorbeeld de fax-machine, brievenlezers, scanners, patroonherkenning, barcode 
readers en bewakingssystemen. Voor deze toepassingen is het in het algemeen 
voldoende dat een deel van de scene van enkele tienden vierkante milimeters, 
wordt afgebeeld op een pixel. 

In de werktuigkundige meettechniek worden geometrische grootheden van een 
produkt zeer nauwkeurig gemeten. Om zo nauwkeurig te kunnen meten is het 
noodzakelijk dat het meetsysteem van het meetapparaat een resolutie heeft die 
beter is dan de gewenste meetonnauwkeurigheid. Praktische waarden voor de 
resolutie van een lengtemeetsysteem zijn 0.1 tot 1 pm. Omgerekend naar een 
vision-systeem zou dit betekenen dat een deel van scene met afmetingen van een 
vierkante micrometer (of minder) op een pixel moet worden afgebeeld. Dit is in 
de praktijk niet rechtstreeks met een camera en een lens te halen zonder 
toepassen van softwaretechnieken omdat met name de optiek problemen oplevert. Er 
zullen derhalve aanpassingen gemaakt moeten worden om zo'n systeem geschikt te 
maken voor toepassing in de geometrische lengtemeettechniek. 

Met een camera en een lens is het mogelijk (als gebruik gemaakt wordt van een 
Fairchild Weston opnemer en een Sen tel frame grabber) om delen van de scene met 
afmetingen van 150 bij 150 pm nauwkeurig af te beelden op het sensoroppervlak. 
Omdat dit nog ver ligt boven de geeiste een vierkante micrometer is het 
noodzakelijk hierin verbetering aan te brengen door het toepassen van 
softwaretechnieken. 

Twee technieken zijn in het kader van het onderzoek bekeken. De eerste, die 
subpixelinterpolatie genoemd wordt, blijkt een verbetering van een factor tien 
mogelijk te maken. Dit ligt echter nog steeds boven de geeiste vierkante 
micrometer. De tweede, wobbelen genaamd, maakt niet aIleen gebruik van de 
nauwkeurigheid van het vision-systeem maar ook van de mogelijkheden om met de 
machine zeer nauwkeurig verplaatsingen te realiseren. Deze methode is in het 
kader van dit onderzoek uitgeprobeerd; er zal echter nog veel getest moeten 
worden om te onderzoeken of de geeiste resoluties met wobbelen gehaald kunnen 
worden. 

Of schoon de technieken nog uitgebreid getest moeten worden, lijkt met name 
toepassing van wobbelen een praktische manier te kunnen worden om contactloos 
geometrische vormen van een produkt met een hoge resolutie te aeten. 
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Voorwoord. 

Dit vooronderzoek is uitgevoerd in het kader van een opdracht ter afronding van 
het vak 5H120: "Capita selecta uit de meettechniek: beeldverwerking" van de 
vakgroep "meten en regelen" van de faculteit der electrotechniek. 

Begeleiding heeft plaatsgevonden door ir. R.G. van Vliet en 
ir. H.G.H. Kouwenberg, die bij deze hiervoor bedankt worden. 

Jan de Nijs, 
Gerard van der Ven, 
augustus 1988. 

- iii -



Inhoudsopgave. 

Samenvatting. 

Voorwoord. 

Inhoudsopgave. 

1 Inleiding. 

2 Probleemstelling. 

3 Inventarisatie van camera's en optiek. 
3.1 Camera's. 
3.2 Optiek 

4 Kogelijke oplossingen. 
4.1 Beperkingen. 
4.2 Oplossingen. 
4.3 leuze van caaera en optiek. 
4.4 Resolutieverbetering. 
4.5 Toepassinge in de 3D-meettechniek. 

5 Conclusies en aanbevelingen. 

6 Literatuur. 

- iv -

ii 

iii 

iv 

1 

2 

3 
3 
6 

7 
7 
8 
9 
11 
16 

17 

18 



1 Inleiding. 

In het kader van een opdracht ter afronding van het vak 5N120: "Capita 
selecta uit de meettechniek: beeldverwerking" is een inleidende studie 
gemaakt naar de mogelijkheden van toepassing van beeldverwerkings
technieken in de werktuigbouwkundige lengtemeettechniek. In deze 
vakdiscipline worden geometrische grootheden van werktuigbouwkundige 
produkten bepaald met hoge nauwkeurigheden (of weI lage onnauwkeurigheden). 
Resoluties van hier toegepaste meetsystemen liggen hierbij rond 1 pm of 
lager. Bet is derhalve noodzakelijk dat voor zinvolle toepassing van 
beeldverwerkingssystemen in de lengtemeettechniek ook deze ordegroottes 
van resoluties gehaald moeten te worden. 

Om onderscheid te maken tussen de spatiele resolutie van een 
vision-systeem, de (werktuigbouwkundige) resolutie van meetsystemen en de 
resolutie van een vision-systeem m.b.t. de scene, is gekozen om de 
resolutie uit te drukken in een oppervlak van de scene dat afgebeeld wordt 
op 1 pixel. Met een resolutie van 1 pm2 wordt dus bedoeld dat 1 pm2 van de 
scene afgebeeld wordt op 1 pixel. 

Bet doel van deze opdracht is het onderzoeken van de toepasbaarheid van 
beeldverwerkingssystemen als resoluties van 1 pm2 of minder geeist worden. 
Dit onderzoekje is gebaseerd op een literatuurstudie, aanvraag en analyse 
van produktdocumentatie en een Kleine serie proefmetingen. 

In dit verslag zal allereerst het probleem beschreven en de onderzochte 
literatuur besproken worden. Vervolgens zal ingegaan worden op de 
ontvangen produktinformatie, specifiek voor het gestelde probleem. Op 
basis daarvan zullen dan enkele mogelijke oplossingen gegeven worden, 
waarna besloten wordt met conclusies en aanbevelingen. 

Verwijzingen naar de alfabetische literatuurlijst (hoofdstuk 6) zijn van 
de vorm: auteur (jaar) of [auteur, jaar]. 
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2 Probleemstelling. 

Zoals reeds in de inleiding genoemd, is het voor zinvolle toepassing van 
beeldverwerking in de geometrische lengtemeettechniek noodzakelijk dat 
resoluties gehaald gaan worden van 1 pm2 of lager. De volgende eisen 
worden derhalve aan het te ontwikkelen systeem gesteld: 

- De resolutie van het totale systeem moet kleiner of gelijk aan 1 pm2 

zijn. 
- Bet systeem moet te besturen zijn met een IBM AT (!IT) compatibele 

computer. 
- Bet systeem wordt aanvankelijk ontwikkeld voor gebruik op de Zeiss 

UMM-200 2D-meetmachine, zoals deze zich bevindt in het laboratorium voor 
geometrische lengtemeettechniek. Mogelijkheden om later uit te breiden 
naar 3D-meetmachines en 3D-meettechniek dienen meegenomen te worden. 

- Bet met de camera ingenomen beeldveld moet van redelijke afmetingen 
zijn. Een redelijk beeldveld is in deze een beeldveld waarbij nog 
redelijke delen van het produkt afgetast kunnen worden. Dit betekent dat 
niet met microscoop-objectieven gewerkt gaat worden. 

- Bet meten hoeft niet "real-time" plaats te vinden; tijdsdruk speelt geen 
overwegende rol. 

- De kosten dienen redelijk te blijven. 

Bet onderzoek is gestart met een korte literatuurstudie. Algemene kennis 
over beeldverwerking kan gevonden worden in Van Vliet (1988). Specifieke 
literatuur over resolutieverbetering is aIleen gevonden in Begin (1987): 
subpixelinterpolatie. Bierop wordt in B4 nog uitgebreid ingegaan. Andere 
onderzochte literatuur (met als belangrijkste Ballard (1982), 
Shirai (1987) en Rosenfeld (1976» houdt zich voornamelijk bezig met 
technieken voor beeldanalyse/-verbetering/-bewerking. Specifieke 
technieken om de resolutie te verbeteren komen echter zelden aan de orde. 

Om deze reden is gekozen om eerst een inventarisatie te maken van huidige 
commercieel verkrijgbare apparatuur. Verkregen informatie van een 
dertiental camera-leveranciers wordt in het licht van de opdracht kort 
behandeld in B3. Verder wordt in B3 nog ingegaan op de (on)mogelijkheden 
van commercieel verkrijgbare optiek. In B4 worden dan enkele mogelijke 
opstellingen besproken waarna op basis van een keuze gekeken zal worden 
wat de te hal en resolutie zou kunnen zijn met zotn systeem en hoe deze dan 
verbeterd kan worden. 
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3 Inventarisatie van camera's en optiek. 

Dit hoofdstuk bebandelt een analyse van verkregen documentatie over 
commercieel verkrijgbare camera(systemen) en optiek. V~~r de camera's 
wordt telkens het mert van de camera, de leverancier in Nederland en een 
opsomming van enkele belangrijke eigenscbappen van bet systeem in bet 
Kader van het onderzoek gegeven. Eventueel wordt ook nog een voorlopige 
conclusie getrokken. V~~r de optiek worden aIleen enkele belangrijke 
eigenscbappen genoemd. 

3.1 Camera's. 

De verkregen documentatie wordt per camerafabrikant in alfabetische 
volgorde bespoken. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW. 

3.1.1 Cambridge Instruments; vertegenw.: Bos, Vaddinxveen, 01828-19333. 

Quantinet CCD microscopen en macroviewers. 
Tot 512*512 pixels. 
Vooral gebruikt v~~r biologisch onderzoek. 

3.1.2 EG&G Princeton; vertegenw.: EG&G, Nieuwegein, 030-887520. 

Model 1430-P ceD detector. 
Area scan camera. 
576*384 pixels. 
14 bit AID conversie levert meer dan 16000 grijsniveau's. 
Niet compatibel met standaardoptiek. 
Prijs voor bet systeem met kaarten, verwerkingsapparatuur en software 
(zonder optiek) zal rond de Bfl 100.000,-- liggen. 
Vooral gebruikt in de spectroscopie. 

3.1.3 EG&G Reticon: vertegenw.: Koning en Bartman, Delft, 015-609602. 

Line scan: serie LC1902. 
Tot 2048*1 pixels: vierkante pixels. 
V~~r aIle standaard optiek. 
Area scan: serie KC9000. 
256*256 pixels: vierkante pixels. 
Voor aIle standaardoptiek. 

3.1.4 Fairchild Veston: vertegenw.: Rodelco, Breda, 076-784911. 

Speciaal ontwikkelde sensors voor zeer nauwkeurige geometriscbe 
toepassingen (o.a. voor de wapenindustie). 
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Line scanners: CCD 1600R. 
Tot 6000*1 pixels; 7*7 pm. 
Gemakkelijk met de computer te interfacen; voor standaard optiek. 
Area scan: CAM 300A camera's; CCD 5000 2D opnemers. 
Pixelsynchroon; 
488 * 380 pixels; 256 grijsniveau's. 
V~~r standaardoptiek. 

Met een kaart (frame grabber) van de firma Sentel (voor IBM compatibele 
AT's met coprocessor) is het mogelijk om de camera of de opnemers niet 
aIleen pixelsynchroon maar ook pixelidentiek uit te lezen: de grijswaarde 
van elk pixel is direkt af te lezen uit een plaats in het geheugen. Een 
opstelling met 1 opnemer, verwerkings-unit, frame grabber en standaard 
lens zal ongeveer Bfl 16.000,-- kosten. 

3.1.5 General Electric; vertegenw.: Nijkerk, Amsterdam, 020-5495959. 

Area scan: camera CID 512 (TN2250); 
505*514 pixels, vierkant. 
Pixelsynchroon, geen geometrische vervormingen. 
256 grijsniveau's. 
Speciale mogelijkheden als framing (slechts delen van het CCD array worden 
uitgelezen met als gevolg hogere uitleesfrequenties) wat waarnemen van 
bewegende voorwerpen sterk verbeterd. 
Camera kost aIleen ongeveer Bfl 15.000,--. 

3.1.6 BTB; vertegenw.: Difa, Breda, 076-710144. 

Area scan: camera's MX en MO. 
604*576 pixels. 
Pixelsynchroon; geen geometrische vervormingen. 
256 grijsniveau's. 
Voor verschillende lenstypes. 
Speciaal ontwikkeld voor technische toepassingen. 
Kosten: Camera en optiek: Bfl 5.000,--. 

3.1.7 i2S; vertegenw.: Diode, louten, 03403-91234. 

Area scan: camera's iVC 500 serie. 
500*582 pixels. 
64 grijsniveau's. 
Vooral gebruikt in ainder technische toepassingen (vb: bewaking). 

3.1.8 Kodak; vertegenw.: Intechmij, Diemen, 020-5696611. 
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Area scan: Hegaplus camera. 
1320*1035 pixels; vierkant 6.8*6.8 pm. 
Zwartreferentie. 
256 grijsniveau's. 
Pixelsynchroon. 
Voor standaard optiek. 
Geen 1024*1024 frame grabber leverbaar; weI krachtige 512*512 frame 
grabber. 

3.1.9 Hondo; vertegenw.: Bos, Waddinxveen, 01828-19333. 

Levert standaard optische 2D- of 3D-meetmachines voorzien van "tastkoppen" 
die gebaseerd zijn op area scan camera's. 
Volledig geleverd systeem zou onnauwkeurigheden van rond de 4 pm moeten 
halen. 

3.1.10 Philips; vertegenw.: Philips ELA, Eindhoven, 040-781127. 

Vooral camera's voor observatie apparatuur. 

3.1.11 Sofretec; vertegenw.: Aerowave, Heinenoord, 01862-3866. 

Area scan: CF 500 CCD camera. 
500*582 pixels. 
Pixelsynchroon. 
Lage geometrische vervormingen. 
Speciaal voor technische toepassingen. 

3.1.12 SunX; vertegenw.: Isotron, Den Bosch, 073-213555. 

Line scan: IX-S. 
Tot 4096*1 pixels. 
Vooral voor controle in produktielijnen. 

3.1.13 System Sud; vertegenw.: Fairlight, Rotterdam, 010-4206444. 

Area scan: Hie .. HRS. 
512*512 pixels. 
256 grijsniveau's. 
Rechtstreeks op een PC kaart aan te sluiten (cyclope). 
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3.2 Optiek. 

Met be trekking tot de optiek van een camerasysteem is voor de resolutie 
van een Ienzensysteem de M(odulation) T{ransfer) F(unction) van belang. De 
MTF geeft aan hoeveel lijnparen per milimeter met een contrast van 50\ 
kunnen worden onderscheiden. Een MTF van 50 wil dus zeggen dat een patroon 
van 50 zwarte en 50 witte lijnen per milimeter (lijnen zijn even breed) 
nog waargenomen kan worden met een contrast van 50\. Er wordt dan weI 
gesproken over een "resolutie" van 10 p.m voor de lens. Een MTF van 500 
wordt aldus geinterpreteerd als een ttresolutiett van 1 ,.a. 

Goede standaardoptiek levert een HTF van 50 en kost rond de Bfl 1.000,--. 
Een lens met een HTF van 500 kost echter al gauw Bfl 50.000,-- en wordt 
derhaive aIleen gebruilkt voor zeer speciale toepassingen. 

Leveranciers van lenzen zijn vaak (meestal) niet op de hoogte van de MTF 
van hun lenzen. Aangenomen mag echter worden dat een lens van een 
gerenommeerde lenzenfabrikant (als Zeiss) over een behoorlijke KTF 
beschikken. Uit het voorgaande kan dan ook geconcludeerd worden dat het 
weinig of geen zin heeft om te prober en rechtstreeks met een standaard 
lens "resoluties" onder de 10 p.m trachten te halen. Een oplossing zou in 
dit geval zijn, om gebruik te gaan maken van microscoopobjectieven. Deze 
objectieven hebben echter een bijzonder klein beeldveld en een kleine 
scherptediepte. Verder zijn ze ook nog duur, zodat dit geen serieuze 
oplossing voor het probleem is. 

Er is informatie verkregen over Cosmicar lenzen. Bierbij wordt de HTF niet 
vermeld en bleek ook niet bekend te zijn bij de importeur. 
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4 Kogeli;ke oplossingen. 

Op basis van bet eisenpakket uit 82 zal nu gekeken worden naar oplossingen 
voor het probleem. Allereerst zullen er nog enkele beperkingen besproken 
worden; vervolgens wordt gezocht naar een opstelling waarmee de geeiste 
prestaties bereikt kunnen worden waarna op basis hiervan een voorstel voor 
eventueel aan te scbaffen camera en optiek voIgt. V~~r de voorgestelde 
opstelling zal dan aangegeven worden hoe de resolutie vervolgens te 
verbeteren is. Tot slot wordt kort ingegaan op mogelijkbeden voor 
toepassing in de 3D-meettecbniek. 

4.1 Beperkingen. 

Bij alle beschouwingen is er vanuit gegaan dat bet systeem gemonteerd gaat 
worden op de Zeiss UKK 200. 

- Als voor de verlichting gekozen wordt voor gerichte belichting van boven 
af, dan kan men naast problemen met binderlijke reflecties van bet te 
onderzoeken object (kan aanleiding geven tot het vinden van niet 
bestaande randen), problemen verwachten met toevallige afwijkingen aan 
randen. Dit probleem wordt geillustreerd dmv. figuur 1. 

riguur 1: Afwijkingen bij werken met gericbte belicbting. 

Als gevolg van de conditie van de bovenkant van een rand (a1s gevolg van 
bijvoorbeeld slijtage van bet verspaningsgereedschap of slijtage door 
gebruik van bet produkt), treden er afrondingen op aan de rand 
(afronding R). Hierdoor zullen bij bet bepalen van de ligging van de 
rand, toevallige afwijkingen A onstaan. 

Deze problemen zijn te ondervangen door bet produkt van onder af te 
belichten. 8ierdoor onstaat een scherpe contour van het te meten 
produkt. (lIs dan verder een camera gebruikt die extra gevoelig is voor 
bijvoorbeeld infrarood licht, dan treden er ook geen proble.en op met 
het omgevingslicht als belicht wordt met een aonochromatische 
infraroodbron.) 
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Op de Zeiss bestaat overigens de mogelijkheid om een produkt van onderaf 
te belichten. Een bijkomend voordeel van deze wijze van belichten is het 
grotere verschil tussen licht en donker dat op deze wijze te realiseren 
is (door het diafragma van de lens te wijzigen). Dit is vooral van 
belang als interpolatietechnieken worden toegepast (zie 84.4). 

Een nadeel is echter dat geometrische vormen op het produkt niet 
waargenomen kunnen worden. Ondanks dit is het verstandig om in eerste 
aanzet beperkt te blijven tot verlichting van onder af. 

- Er wordt vanuit gegaan dat randen (ongeveer) verticaal of horizontaal 
door het beeldveld lopeno Voor cirkelbogen en dergelijke kan met behulp 
van de rulertechniek [Andresen, 1987; Polderdijk, 1988] en de 
sommmethode [Bearn, 1986; Polderdijk, 1988] een goede benadering 
verkregen worden voor luminantiewaarden in een willekeurig te kiezen 
richting. Bierop wordt verder in dit verslag niet ingegaan. 

4.2 Oplossinaen. 

Op basis van de eisen uit 82, de documentatie zoals besproken in 83 en de 
beperkingen uit het voorgaande, kunnen een aantal oplossingen geformuleerd 
worden. 

4.2.1 Een camera met een standaard lens. 

Figuur 2 geeft een overzicht van deze opstelling. 

Figuur 2: Opstelling .et een caaera en een lens. 

Geeist wordt dat een redelijk beeIdveld bestreken wordt. Een beeldveld met 
redelijke afaetingen is %0 groot dat behoorlijke delen van de scene 
geprojecteerd worden op het sensor-array %odat een overzicht wordt 
verkregen van de plaats waar geaeten wordt. lIs een oppervlak van 
bijvoorbeeld 100 * 100 am geprojecteerd wordt op het sensoroppervlak 
(ordegrootte 5 * 5 am .et 512 * 512 pixels) dan zal de resolutie ongeveer 
40000 ~m2 (200 ~ bij 200 ~) bedragen. Deze waarde voor de resolutie ligt 
ver boven de geeiste waarde van 1 ~2 of lager. Toepassing van deze 
opstelling vereist dus nog toepassing van extra softwaretechnieken om de 
resolutie te verbeteren. TYee zullen in B4.4 besproken worden. 
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4.2.2 Een camera met een zoomlens. 

In plaats van een normale lens zou een zoomlens gebruikt kUnnen worden. 
Dit heeft het voordeel van een Groot beeldveld om de juiste rand te zoeken 
om dan vervolgens op deze rand in te zoomen. Dit inzoomen geeft echter 
aanleiding tot allerlei lensfouten, wat in dit geval de nauwkeurigheid van 
de meting - vooral aan de randen van het beeldveld - niet ten Goede komt. 

4.2.3 Een camera met een lenzenwisselaar. 

Bierdoor zou het mogelijk ZlJn om door het wisselen van de lens een andere 
vergrotingsfactor te kiezen (zoals bij microscopen gebeurt). Dit stelt 
echter zware eisen aan de nauwkeurigheid van de lenzenwisselaar en aan de 
stabiliteit van het systeem: trillingen als gevolg van het wisselen en 
weer scherp stellen kunnen Grote gevolgen hebben op de nauwkeurigheid van 
de meting. Verder zal de resolutieverbetering vermoedelijk niet erg 
substantieel zijn. Ook moet elk objectief telkens zeer nauwkeurig 
uitgelijnd worden. Deze oplossing zal naast duur (lenzenwisselaar, lenzen) 
dus ook tamelijk onpraktisch zijn (er moet telkens gewacbt worden tot de 
constructie na bet wisselen is uitgetrild). 

4.2.4 Twee camera's met standaard optiek. 

Deze mogelijkheid is weergegeven in figuur 3. 

rr 
• • 

Figuur 3: TYee camera's aet standaard optiek. 

Camera een wordt gebruikt om een overzichtsbeeld van te scene te 
verkrijgen, camera twee om specifiek de randen van het produkt at te 
"zoeken" om daarmee dan bet te meten beeld in te nemen. Dit levert naast 
problemen met het koppelen van twee camera's ook problemen met het 
verplaatsen van een voorwerp vanuit het beeldveld van de ene in het 
beeldveld van de andere. Dit wordt derbalve een dure en taaelijk 
onpraktiscbe oplossing. 

4.3 leuze van camera en optiek. 

Op basis van het voorafgaande en documentatie zoals besproken in B3 lijkt 
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de aanschaf van een camera met bijbehorende apparatuur, zoals voorgesteld 
in H4.2.1 de beste en goedkoopste oplossing. Resolutieverbetering zal 
hierbij plaats moeten vinden door middel van software-technieken. 

4.3.1 De camera en de frame grabber. 

len camera die voor deze toepassing geschikt is, is de BTH HI: deze camera 
levert goede prestaties tegen een redelijke prijs (Hfl 4500,-- excl.). 
Bierbij is het noodzakelijk dat weI een frame grabber aangeschaft wordt 
die compatibel is met een IBM PC zoals de grabber van de firma Rood te 
Rijswijk. Deze kost ongeveer Bfl 5000,-- (excl). Tezamen kost dit systeem 
dus (exclusief PC) ongeveer Bfl 10.000,-- (excl.). 

len ander interessant systeem wordt geleverd door de firma Rodelco. 
Speciaal aangepast aan de Fairchild Weston CCD sensoren levert deze firma 
een frame grabber (van de firma Sentell die de Fairchild Weston sensoren 
pixelidentiek (zie H3.1.4) uit kan lezen. Verder heeft deze kaart 
standaard software om subpixelinterpolatie uit te voeren. len systeem met 
een sensor (488 * 380 pixels), een control unit en een Sentel frame 
grabber kosten tezamen ongeveer Bfl 15.000,--. 

Vanwege de specifieke voordelen van de Sentel-kaart heeft het tweede 
systeem duidelijk de voorkeur. Bet is echter weI duurder dan de BTH 
configuratie. 

4.3.2 De optiek. 

Als grootte van het beeldveld wordt 48,8 mm bij 38,0 mm genomen. Op grond 
van de fysieke afmetingen van de Fairchild Weston beeldsensor (5,85 mm bij 
6,85 mm) wordt de vergroting: 

met: m: vergrotingsfactor. 
b: beeldafstand. 
v: voorwerpsafstand. 

b 5,85 
m = v = 48,8 = 0.15 (2.1) 

Als er gebruik gemaakt wordt van een standaard 25 am lens (Cosimar B2518; 
diafragma 1.8; ! Bfl 500,--) dan kan via de lenzenformule (2.2) de 

beeldafstand en de voorwerpsafstand bepaald worden. 

111 -=-+-f v b 

met: f: brandpuntsafstand. 

Dit levert na invullen: v = 197,4 mm 
b = 28,6mm. 
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De scherptediepte wordt hierbij: 

met: S: pixelafmeting. 
F: diafragma. 

v . mln 
max 

f2 
= ~f2~--

- + SF v 

Dan wordt: vmin = 196.0 mm en vmax = 198,8 mm. 

Dit is voorlopig voldoende voor de huidige toepassing. 

(2.3) 

Om toevallige lensfouten zoveel mogelijk te elimineren is het verder aan 
te raden om te meten in het midden van het beeldveld. Toevallige 
lensfouten treden namelijk vooral op aan de randen en in de hoeken van het 
op het sensor-array geprojecteerde beeld en kunnen op deze manier omzeild 
worden. Systematische lensfouten zijn later softwarematig te corrigeren 
(via callibratie). Een volledig systeem van Faircbild Veston komt biermee 
ongeveer op Bfl 15.500,--. 

4.4 Resolutieverbetering. 

Voor het Fairchild Veston systeem kan dan een resolutie bereikt worden 
van: 

Dit is nog aanzienlijk boger dan de geeiste 1 pm2 • Er zal dus 
softwarematige resolutieverbetering toegepast moeten worden. TYee methodes 
zullen bier bebandeld worden: subpixelinterpolatie en wobbelen (van bet 
Engelse to wobble: been en weer bewegen). 

4.4.1 Subpixelinterpolatie. 

Bij subpixelinterpolatie wordt bet belderbeidsverloop (grijswaardeverloop) 
over een rand in een bepaalde richting bepaald. Voor horizontale of 
verticale randen kan dit over een pixelrij gebeuren. Vervolgens wordt er 
dan door deze punten een kromme gelegd, zoals te zien is in figuur 4. Bet 
verloop van de kromme kan verklaard worden door effecten die optreden op 
het sensor-array en strooingen in de lens waardoor een licbtpunt afgebeeld 
wordt als een lichtvlek. 
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riguur 4: Grijswaardeverloop over een rand. 

XI tim X4 zijn hierbij de middens van de pixels op het sensor-array ter 
plaatse van de overgang. Een Goede aanname is nu dat de rand zich bevindt 
op de plaats waar de grijswaardeverandering maximaal is. Dit is ter 
plaatse van het buigpunt als het polynoom door de punten een derdegraads 
polynoom aangenomen wordt. Polderdijk (1988) heeft hiermee gemeten dat 
resolutieverbeteringen tot een factor 10 mogelijk zijn. 

Het probleem is echter dat de overgang telkens plaatsvindt over slechts 3 
of 4 pixels (wat ook gemeten is). Hierdoor blijft de resolutieverbetering 
beperkt. Een oplossing zou kunnen zijn om dan een camera te gebruiken met 
zeer veel grijsniveau's (zoals de EG&G Princeton camera met een 14 bit AID 
convertor) of om een camera met een groter aantal pixels in het array 
(Kodak). Deze zijn echter nog niet verkrijgbaar tegen redelijke prijzen. 
Subpixelinterpolatie levert derhalve voor de gekozen opstelling resoluties 
in de ordegrootte van 100 pm2 • Omdat dit nog steeds boven de geei~te 
resoluties ligt is naar een volgende methode gekeken. 

4.4.2 Wobbelen. 

Deze methode werd genoead door een fabrikant van caaera's. Specifiek is 
het nergens teruggevonden in de literatuur. 

Bij wobbelen wordt niet aIleen gebruik gemaakt van de nauwkeurigheid van 
het vision-systeem (hard- en software) aaar ook van de nauwkeurigheid van 
de machine. 2D- en 3D-aeetaachines zijn namelijk iha. in staat met hoge 
tot zeer hoge resoluties verplaatsingen uit te voeren (stappen rond 1 pm). 
Deze eigenschap wordt benut tijdens het wobbelen. 

Als een rand van een voorwerp onder een pixel doorschuift, ontstaat er een 
kromme, zoals te zien in figuur S. 
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Figuur S: Grijswaardeverloop van een 
bewogen wordt. 

~4 
pixel als een rand er onder door 

Als een rand verplaatst wordt over een afstand Ax zal het 
grijswaardeverloop van 1 pixel globaal verlopen volgens een (derdegraads) 
polynoom. Een Goede aanname lijkt dat de rand zich bevindt ter plaatse van 
de sterkste grijswaardeverandering (het buigpunt). 

Bij wobbelen wordt de kromme zoals getekend in figuur S benaderd door 
hetzij het produkt met kleine stappen onder de camera door te bewegen 
(UMM 200), hetzij de camera in kleine stappen over een rand te bewegen 
(3D-meetmachines). Om deze methode te testen is een eerste proef gedaan 
met de opstelling zoals deze bij de vakgroep ER van electrotechniek te 
vinden is. Bierbij is een rand met kleine verplaatsingen onder de 'camera 
door bewogen. Ondanks het feit dat de opstelling niet erg stabiel was, het 
vrij lastig was om verplaatsingen op te leggen en de belichting verre van 
ideaal was, kon toch een redelijke waarneming van het grijswaardeverloop 
in een pixel worden uitgevoerd. Figuur 6 geeft een schematisch beeld van 
de opstelling. 

o o 0 

Figuur 6: Opstelling waaraee wobbelen oetest is. 
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Figuur 7 geeft het verloop als stappen gemaakt werden van ongeveer 100 pm. 
Door de meetpunten is een derdegraadskromme geinterpoleerd. Bierbij is te 
zien dat bet grijswaardeverloop aardig is te benaderen door een 
derdegraadskromme. Opgemerkt moet verder nog worden dat met name door de 
belichtingsmethode het wit (grijswaarde 255) waarschijnlijk overstuurd is. 

x 10 2 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

( IlIIl ) 

~o ~--------~i--------~'--------~i ------~ir-------~i--------~i------~~~ 
0.0 0.2 0.-1 0.6 0.8 1.0 1.2 

Figuur 7: Wobbe len met een incrementele verplaatsing van 100 pm. 

Figuur 8 geeft een meting voor een incrementele verplaatsingen van 
ongeveer 50 pm. De aanname is nu dat hoe meer stappen (hoe kleiner de 
incrementele verplaatsingen) gemaakt worden, boe nauwkeuriger de ligging 
van de kromme is te bepalen, dus boe nauwkeuriger de ligging van een rand 
bepaald wordt. lIs nu het gebied van de overgang in kleine stappen wordt 
door1open dan zal de tbeoretiscbe reso1utie verbeteren. 

De figuren 9 en 10 geven bet verloop voor een iets groter gebied met 
incrementele stappen van 50 ~ waarbij weer te zien is dat de kromme vr1J 
aardig met een derdegraads kromme is te benaderen. Zoals te zien verloopt 
de grijswaarde van zwart (0) naar wit (255) over ongeveer 1500 ~. 

Vanwege de fysieke vorm van de opstelling was bet Diet mogelijk ecbte 
metingen uit te voeren of de reproduceerbaarbeid te testen. Toch bleek bet 
a1 mogelijk een beeld te krijgen van de kromme. Om echt met deze metbode 
te gaan meten zal eerst een stabielere opste11ing met nauwkeuriger 
verplaatsingsmetboden beschikbaar moeten zijn. 
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Figuur 8: Wobbelen met een incrementele verplaatsing van 50 pm. 
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Figuur 9: Wobbelen over een iets groter gebied. 
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riguur 10: Wobbelen over een iets groter gebied om een indruk te krijgen 
van de reproduceerbaarheid van de aetingen. 
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4.5 Toepassing in de 3D-meettechniek. 

Ket name de sensoren van Fairchild Weston ZlJn erg licht. Deze zullen 
derhalve zonder veel problemen aan de pinole van een 3D-meetmachine 
gemonteerd kunnen worden. Hiermee kan dan bewogen worden over een produkt 
en op deze manier kan het produkt dan gemeten worden. Om een 3 
dimensionaal meetresultaat te verkrijgen kan gebruik gemaakt worden van 2 
sensoren/camera's of er kan een beeld opgenomen worden in een positie en 
een beeld in een andere waardoor een stereometrisch beeld verkregen wordt 
waaruit ook 3D informatie te halen is. Voordat echter overgegaan kan 
worden op drie dimensionaal meten met een vision-systeem, zullen eerst de 
problemen met de twee dimensionale toepassing opgelost moeten worden. 

- 16 -



5 Conlusies en aanbevelingen. 

Ket de (software) technieken subpixelinterpolatie en wobbelen is het 
mogelijk de resolutie van een beeldverwerkingssysteem aanzienlijk te 
verbeteren. Ket name wobbelen biedt mogelijkheden om met behoud van 
redelijke beeldveld afmetingen toch tot hoge resoluties te komen. Of 
hiermee inderdaad de geeiste resoluties gehaald kunnen worden zal 
uitgebreid getest moeten worden. 

De voor deze toepassing meest geschikte apparatuur is het systeem 
gebaseerd op de CeD-chips van Fairchild Weston met een frame grabber van 
de firma Sentel. Deze apparatuur (geleverd door de firma Rodelco, Breda) 
zal ongeveer Hfl 16.000,-- kosten (inclusief optiek, exclusief BTW) en 
biedt hierbij voor deze toepassing grote voordelen (werkt pixelidentiek en 
kent standaard subpixelinterpolatie) boven andere standaard 
vision-systemen. 

Aanbevolen wordt om met name wobbelen eerst uit te testen om te zien of 
inderdaad de resultaten in de buurt liggen van de geeiste resoluties. Deze 
tests zouden uitgevoerd kunnen worden met de Zeiss UKK 200 in het 
laboratorium voor geometrische lengtemeettechniek: belichting van onderaf 
is hierbij mogelijk evenals het uitvoeren van nauwkeurige incrementele 
verplaatsingen. Hiermee kan de onnauwkeurigheid van het systeem gemeten 
worden (middels eindmaatmetingen), de reproduceerbaarheid geanalyseerd 
worden (mbt. de verlichting en mbt. de metingen), de belichting getest 
worden, getest worden of er hysteresis in het systeem zit (zijn de 
zwart/wit overgangen hetzelfde als de wit/zwart overgangen) en hoe lang 
het duurt om een meting uit te voeren met de gewenste spatiele resolutie. 
Verder kan gebruik gemaakt worden van software, reeds ontwikkeld binnen de 
groep lengtemeettechniek voor bijvoorbeeld interpolaties van derdegraads 
krommen ed. 
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