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Voorwoord 

Een onderdeel van de onderzoeksopdracht bij de vakgroep specifieke produk
tiemiddelen is het doen van een literatuuronderzoek. Het onderzoek is 
beperkt tot 100 uur en daardoor niet zo omvangrijk. De gebruikte litera
tuur is daarom beperkt gebleven tot de op de TOE aanwezige literatuur van 
de faculteiten werktuigbouwkunde en elektrotechniek. 

Ik hoop dat dit verslag een beeld geeft van de toepassingsmogelijkheden van 
machine vision. Het onderzoek kan gezien worden als een inleiding tot de 
mogelijkheden van machine vision. 

De literatuur is overwegend engelstalig en bestaat voornarnelijk uit 

congresverslagen. Een goede verklarende woordenlijst, met engelse begrippen 
uit het vakgebied van machine vision, is te vinden in ([1], pag 216-250). 

Met behulp van de engineering index 1992 op CD-rom is een lijst met 11 

titels gegenereerd met als zoeksleutel 'applied machine vision', Deze 

titels bleken helaas niet op de TOE aanwezig te zijn. V~~r belangstellenden 
is de lijst met titels en abstracts opgenomen in bijlage 3 van dit rapport. 
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Samenvattinq 

Vanaf de jaren vijftig is veel onderzoek gedaan naar machine vision syste

men. Rond de jaren zeventig zijn de eerste toepassingen gerealiseerd. In 

die tijd werd verwacht dat machine vision de belangrijke schakel zou zijn 

om te komen tot flexibele automatisering. In de jaren tachtig is machine 

vision leverbaar geworden als systeem voor meerdere toepassingen. De 

verwachting dat machine vision voor robots zeer belangrijk zou worden is 

niet uitgekomen. Redenen voor het toepassen van machine vision worden 

besproken in HI.4. 

Met een machine vision systeem kan een beeld worden gedigitaliseerd en 

kunnen bewerkingen en interpretaties worden gedaan. Een camera, de verlich

ting en een computer, zijn de belangrijkste elementen in een machine vision 

systeem. 

Het verkrijgen van een bruikbaar digitaal beeld met voldoende informatie 

blijkt een zware, misschien zelfs te zware, opdracht te zijn. Een beetje 

beeld vraagt zoveel reken- en opslagcapaciteit, dat de toepassing van 

machine vision vooralsnog beperkt mogelijk is. De omgeving moet eenvoudig 

zijn, de computer moet zeer snel zijn en het aantal benodigde beelden per 

seconde moet klein zijn. 

In de praktijk blijkt machine vision uitermate geschikt om inspectie taken 

te verrichten. Dit wordt vooral rendabel in de grote serie- en de massafa

bricage. Ongeveer 80% van het gebruik ligt dan ook op dit gebied. In de 

vliegtuigindustrie wordt machine vision toegepast, ondanks de kleine 

seriegroottes en hoge investeringen. Deze investeringen zijn gerechtvaar

digd, omdat de veiligheid en kwaliteit hoge prioriteit hebben in de lucht

en ruimtevaart. 

Er zijn goede toepassingen van machine vision, maar er moet met grote 

voorzichtigheid worden gekozen voor machine vision. Als men zeker weet dat 

machine vision de enige oplossing is, of dat machine vision noodzakelijk 

is, dan is de keuze misschien verantwoord. De kosten zijn hoog en de 

mogelijkheden blijken beperkt te zijn. Er zijn belangrijke voordelen aan 

machine vision te ontdekken. Er zal nog veel moeten worden gedaan om 

machine vision als een 'turn-key'-toepassing op de markt te krijgen. 
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1. Inleiding 

Een machine vision systeem stelt een besturing in staat beelden te analyse
ren en te interpreteren. Oit maakt het mogelijk om flexibel te reageren op 
variabele omstandigheden. In de produktie-automatisering kan machine vision 
succesvol worden toegepast. Oeze toepassingen leiden tot een constantere 
kwaliteit en minder mensen in de produktie. 

Door de komst van de computer en de snelle ontwikkelingen in de elektro-

techniek is machine vision mogelijk geworden. 

toepassingsgebieden voor machine vision. Oeze 
verslag in H3 worden beschreven. 

1.1 Distorte 

Er zijn tegenwoordig vele 

gebieden zullen in dit 

In de vij ftiger jaren zijn de eerste stappen gezet in de richting van 
machine vision. In eerste instantie is onderzoek naar machine vision gedaan 

door de medische en militaire wetenschappers. Medici kregen behoefte aan 
beeldanalyse bij chromosoom- en celonderzoek. Militaire specialisten 
toonden grote belangstelling voor machine vision met als doel de beeld
analyse van spionagefoto's uit de lucht. 

Aan het einde van de jaren zestig zijn de eerste geslaagde toepassingen 

gebruikt in de medische wereld en bij metaalkundig onderzoek. Halverwege de 
zeventiger jaren zijn successen geboekt in de fabricagetechnologie. oit 

waren echter nog zeer specifieke en klantgerichte oplossingen. Aan het 

einde van de zeventiger jaren kon al gemeten worden op meetmachines met 

behulp van vision. Begin jaren tachtig ontstonden de eerste systemen die 
flexibeler toegepast konden worden. Voor controle, identificatie, inspectie 

en sorteren kon gebruik worden gemaakt van het zelfde systeem. Toepassingen 
worden gevonden in de automobiel- en elektrotechnische industrie en in de 
lucht- en ruimtevaart. 

Het stadium waarin machine vision zich bevindt is vergelijkbaar met die van 
de computer. Mensen die machine vision willen gebruiken moeten er weI voor 

worden opgeleid, anders is de toepassing gedoemd te mislukken! Oit in 

tegenstelling tot een televisie of een auto: deze produkten kunnen zonder 
enige begrip van de fysische achtergronden worden gebruikt. 

1 
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1.2 Definitie van Machine Vision 

De Machine Vision Association of the Society of Manufacturing Engineers and 

the Automated Vision Association/Robotics Industry Association heeft voor 

machine vision de volgende definitie geformuleerd: 

'The use of devices for optical,noncontact sensing to automatically receive 

and interpret an image of a real scene in order to obtain information 

and/or control machines or processes.' ([11,pag 19,20) 

Vertaald: 'Het gebruik van optische apparaten om contact100s en automatisch 

beelden te ontvangen en analyseren met als doel informatie beschikbaar te 

krijgen voor de besturing van het proces.' 

1.3 Achtergronden bij beeldvor.ming 

Richard Maley en William Taylor van Gould's Idustrial Section beweren dat 

het menselijk cog een beeld als ongeveer 1 miljoen beeldpunten ziet. De 

hersenen kunnen 10 beelden per seconde verwerken. Om een beeld te vormen 

zijn ongeveer duizend bewerkingsstappen nodig per beeldpunt. Dit betekent 

dat een vision systeem 10.000 miljoen bewerkingen per seconde moet doen om 
een beeld door een machine te genereren met de dezelfde resolutie en 

overige beeldinformatie als een menselijk oog. Er is dus een computer nodig 
van 10.000 MHz. Deze bestaat niet, dus zal het duidelijk zijn dat een 

machine vision systeem nogal beperkt is vergeleken met menselijke oog. 

([I],pag 5-10) 

Een beperking bij machine vision is de seri6le verwerking van informatie. 

Het oog en de hersenen van de mens doen dit parallel en in real-time. 

Machine vision is weI in staat een breder spectrum te gebruiken dan het 

menselijk oog. Het menselijk oog ziet licht met een golflengte tussen de 

400 en 700 nm. Machine vision kan naast het zichtbare licht ook gebruik 

maken van infra-rode straling (850 nm) of UV-straling {350 nm} ([I], pag 9, 
[5], pag 2) 

Het onderscheiden van kleuren, meten van intensiteit en het meten van 

diepte (3D) is beperkt mogelijk bij machine vision. Tegenwoordig is al veel 

mogelijk ([21], pag 21-30), maar de snelheid van een vision systeem neemt 

enorm af wanneer deze beeldinformatie ook bepaald moet worden. Het eenvou

digst en daarom het snelst zijn de zwart-wit systemen met een lage resolu

tie (256x256). Voor veel toepassingen is dit dan ook voldoende. Een beeld 

kan dan met een computer van 2 MHz in ongeveer 0.6-0.7 sec worden gemaakt. 

2 
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Het menselijk oog kan aIleen kwalitatieve gegevens van een beeid produce
ren. Een machine vision systeem is in staat ook kwantitatieve gegevens te 
maken en dat stelt een systeem dan ook in staat om een constante kwaliteit 

te leveren. Een machine vision systeem is niet afhankeIijk van menseIijke 
tekortkomingen ala vermoeidheid, wisselende buien, ziekte, etc. 

Machine vision werkt aIleen bij van te voren bekende vormen, een systeem 
kan zelf geen conclusies trekken uit een verkregen beeid als dit niet van 
te voren is aangeleerd. 

1.4 Argumanten am machine vision toe te passen 

Er zijn in de literatuur zeer veel redenen te vinden waarom machine vision 
kan worden toegepast. Elke oplossing heeft zijn eigen voordelen afhankeIijk 
van het op te lossen probleem. De in het algemeen geldende voordelen zullen 
hier worden besproken. ([l],pag 39) 

Opgemerkt moet weI worden dat de investeringen in machine vision hoog 
kunnen zijn, het heeft aIleen zin als er voldoende grote aantallen worden 

geproduceerd. De kosten zijn een functie van: produkt complexiteit, beeld
grootte, responsietijden, aantal camera's en nauwkeurigheid. 

Bconamische reaenen, 

Onderdelen kunnen in een vroeg stadium uit de produktie worden· 
genomen, zodat de kosten niet kunnen oplopen door nutteloze 
bewerkingen verderop in het produktieproces 
Door verregaande automatisering kan het 'onder handen werk' 

minder zijn en kan beter aan het 'Just In Time'-principe worden 
voldaan. 
Door de kwantitatieve gegevens kunnen trends worden gesigna
leerd. Op deze trends kan dan vroegtijdig worden gereageerd. 
Door constantere kwaliteit komen er minder garantie-reparaties. 
In massafabricage is machine vision vaak goedkoper dan man
kracht. Ook investeringen in de periferie rond de machine 
kunnen lager zijn 

3 
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Ewalitatieve argumenten: 

Met machine vision is het mogelijk alle onderdelen te controle
ren, dit is bater dan steekproefsgewijs. Een hele batch van 
produkten zal niet meer worden afgekeurd. 
De kwaliteit van de controle is constant 
Het is eerder verantwoord om kwaliteitsgaranties te geven. 

Het rendement bij een geslaagd machine vision systeem is 99%. 

Bij mensen Iigt het rendement op ongeveer 70-85%. 

Kenselijke overwegingen: 

Saai en ongezond werk kan door machine vision worden gedaan 
Minder tijdelijke krachten bij seizoens-afhankelijk werk 
Bij ordervermindering hoeven minder mensen ontslagen te worden 

Andere redenen: 

Statistische gegevens Z1Jn beschikbaar, zodat de staat van de 
produktiemiddelen bijgehouden kan worden. Verbateringen Iaten 
sneller hun effect zien ([4], pag 6) 
Met machine vision wordt nieuwe technologie in huis gehaald. 
Dit kan enthousiaste en trotse mens en opleveren, wat de produk
tiviteit en arbeidsvreugde doet toenemen. 

4. 
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2. Machine vision in het kort 

2.1 Bet principe van een machine vision syste .. 

Een vision systeem bestaat in principe altijd uit de volgende elementen: 

!mege 
Sanlor 

r----------------~------. 
: (3) : 

• • 
• • • • • • 1-- ____________________ J 

~---------------~ 
fealUre (4) 
Extract 

Date 
Compact 

(1) 
LenI Af

UOht Source 

System 
Conttoller 

& 
Decision 
Makino 

(5) 

t----I Cparalor 
Console 

Object 
t ____________________________ _ 

r------------------------- -------------------• • t 
I 
I 
I 

• • • • • 
---------------------------------------------~ 

Machine Vision Systeem 

(1) Lichtbron: Zorgt voor de verlichting van het object waarvan een 
beeld gemaakt moet worden. 

Lens: Lens die ervoor zorgt dat het beeld scherp gesteld wordt 
(2) Image sensor: Een sensor die het beeld omzet in een analoog elektrisch 

signaal (Camera) 
(3) A/D convertor: Omzetter van het ana loge elektrische signaal in digi

tale vorm 
(4) Image processor: Filtert het signaal en maakt het beeld in een vorm 

bruikbaar voor de computer. 
(5) Computer: Neemt beslissingen aan de hand van het gevormde signaal 
(6) Input/Output: Communicatie signalen gaan naar het systeem en het proces 

maakt het beeld zichtbaar op een monitor of T.V. 

5 
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Een object wordt verlicht door een lichtbron. Hiervoor worden verschillende 

technieken gebruikt. Een camera maakt van het beeld een elektrisch signaal 
dat door een AID convertor wordt gedigitaliseerd. De image processor maakt 
van het digitale signaal een beeld. De computer vergelijkt dit beeld met in 
het geheugen opgeslagen informatie en neemt vervolgens een beslissing die 
hij aan het systeem doorgeeft. Op deze manier kunnen verschillende beslis
singen door de besturing worden genomen aan de hand van informatie uit het 
vision systeem. 

2.2 Bakele overwegingen bij machine vision 

Het gaat in dit onderzoek te ver om de werking van de camera, de A/D
convertor en de image processor te bespreken. V~~r de te bespreken toepas
singen is dit ook niet noodzakelijk. WeI kunnen enkele opmerkingen worden 
gemaakt om een idee te krijgen welke factoren bij een machine vision 
systeem een rol spelen. 

Verlichting 

Er kan in principe op drie manieren worden verlicht ([2], pag 10). De 

verlichting kan aan de zelfde kant zijn als de camera. Dan spreekt men van 
frontlighting. Gaten worden daardoor donker en materiaal wordt licht. Dit 
principe berust op reflectie en kan aIleen bij reflecterende materialen. 
In sommige toepassingen is dit een goede methode, bijvoorbeeld bij onder
zoek aan oppervlakken die gaaf dienen te zijn: krassen in metalen worden 
donker en dus zichtbaar. 

Er kan ook achter het produkt worden verlicht: backlighting. In dit geval 

worden gaten juist licht en het materiaal zwart. Het contrast is veel 
scherper. Dit is een goede methode om bijvoorbeeld te controleren of aIle 
gaten weI aanwezig zijn in een produkt. Deze methode kan helaas niet vaak 

worden toegepast, omdat meestal niet aan twee kanten van het produkt ruimte 
is om de camera en de verlichting aan twee kant en te plaatsten. 

Als derde wordt gebruik gemaakt van structured lighting. Hiermee kunnen, 

door een slimme manier van verlichten en gebruik te maken van schaduwen, 3D 
objecten zichtbaar worden gemaakt. 

Er zijn vaak meerdere mogelijkbeden om een produkt zichtbaar te maken. Er 
moet ook rekening worden gehouden met schaduw en de keuze van de achter
grond. 

6 
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Camera'. 

Er kunnen verschiIIende soorten camera's worden gebruikt. In het algemeen 
maakt men gebruik van CCD-camera's. Ze zijn iets duurder, hebben een Iagere 
resolutie, maar zijn betrouwbaarder, kleiner en gaan langer mee dan 

televisie camera's. De resolutie van de camera is bepalend voor de nauwkeu

righeid van het vision systeem. Er zijn camera's voor 1D en 2D pIaatjes. 

Algemene opmerkingen 

Bij een vision systeem is het verder belangrijk het te beschermen tegen 

hinderlijke processen van buitenaf. Hierbij kan worden gedacht aan elektri
sche ruis, trillingen door de vloer of in de machine waar het systeem op 
staat. Stoten door mensen of verkeerd Iiggende produkten kan ook problemen 
geven. Vervuiling moet worden tegengegaan en soms is het nodig te koelen. 

7 
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3. Toepassingsaebieden met voorbee1den 

Momenteel wordt machine vision voor ongeveer 60-80% toegepast voor inspec

tie (meten, kosmetische controle, verificatie of bewerkingen al dan niet 

zijn gedaan) I 5-25% voor het besturen van een robot en 15% produkther

kenning (identificeren). 

Er zijn kwalitatieve en kwantitatieve toepassingen van machine vision. 

Kwalitatief zijn de toepassingen van bijvoorbeeld produktherkenning, 

controle of een aantal gaten weI gemaakt is, of aIle component en aanwezig 

zijn, of er geen druipers in een gespoten oppervlak zitten, etc. 

Kwantitatief zijn de oplossingen waar gemeten wordt met machine vision. Er 

worden dan getalwaarden bij de beelden geproduceerd, aan de hand waarvan 

een beslissing wordt genomen. (Bijvoorbeeld goed- of afkeur.) 

3.1 Keten 

Meeatal wordt slechta een 2D plaatje gemaakt van een 3D object. Soms is het 

mogelijk om door juiste verlichting 3D gegevens te bepalen met een 2D 

vision systeem, door gebruik te maken van structured lighting. 3D gegevens 

kunnen ook worden bepaald met behulp van 2 camera's. V~~r meer informatie 

hierover zie ([11,pag 149 e.v.) 

Een groot voordeel van meten met machine vision is dat het contactloos 

gedaan wordt. 

Bij metaalkundig onderzoek worden vervormingen bepaald door te kijken naar 

rastervervormingen. Het raster wordt van te voren aangebracht. Het is 

mogelijk om met een vision systeem spanningsonderzoek geautomatiseerd te 

doen, door de rastervervormingen door het vision systeem te laten opmeten. 

([22], pag 31-40) 

De calibratie van een snelheidsmeter in een auto kan worden gedaan met een 

machine vision systeem. Er wordt een beeld gemaakt van de wijzer bij een 

bepaald toerental. De computer vergelijkt dit beeld met stand waarin de 

meter zou moeten staan. ([2J, pag 7-8) 

8 



Literatuuronderzoek Hachine Vision April 1993 

De calibratie van een thermostaat met een nauwkeurigheid van 0.2 F binnen 1 
seconde wordt met behulp van een machine vision systeem gedaan waarbij 12 
camera's nodig bleken te zijn. ([14], pag 1-14) 

De oriEmtatie en positie van een 2D oppervlak kan worden bepaald met 
machine vision [3]. Dit zou gebruikt kunnen worden om een produkt door een 
robot op te laten pakken. 

Diameters van cilindrische produkten en bijvoorbeeld de hoogte van een rol 

plastic bekertjes kan worden gemeten [4] en [5]. 

Diamanten kunnen op grootte worden gesorteerd door de stenen te meten. Het 
bleek megelijk een dag werk van 6 getrainde mens en door machine vision te 
doen in 2 uur. Deze investering had zich terugverdiend in 6 maanden ([2], 
pag 2-3). 

3.2 Barkenning 

Met een machine vision systeem is het bijvoorbeeld mogelijk het type auto 

van een bepaald merk te herkennen en dit type door te geven aan de bestu
ring van een verfspuitrobot. Deze robot kan dan het juiste spuitprogramma 
uitvoeren. ([4], pag 6) 

Met barcode-Iezers kan een produkt dat voorzien is van een barcode worden 
herkend. In magazijnen, transportsystemen en warenhuizen wordt dit aI, veel 
toegepast. ([24], pag 165) 

Tekst scanners worden ook gebruikt als identificatiemiddel of om teksten in 
de computer te krijgen. In feite is dit niets anders dan een toepassing van 
machine vision. ([24], pag 165) 

Het is ook mogelijk om de kleurcodering op elektrotechnische component en te 
bepalen met machine vision. Dit is neg weI een ingewikkelde en tijdrovende 
toepassing van machine vision. Met name voor het bouwen van elektrotechni
sche apparaten is het herkennen van component en belangrijk. ([21], p21-30) 

In de noten-industrie moeten stenen uit de noten worden verwijderd. Een 
vision systeem met rOntgenstralen is er in geslaagd dit werk te doen. 
Voorheen waren er zes werknemers mee bezig ([16], pag 3-3). 

9 
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3.3 In.peoti. 

Printplaten kunnen worden geoontroleerd met machine vision. De aanwezigheid 
van component en kan worden geverifieerd. Ook de sporen die op de plaat 
geAtst worden kunnen worden nagekeken ([2] en [8]). 

Het is mogelijk om gat en te tellen in motorsteunen. Hiermee kan gecontro
leerd worden of aIle gaten zijn gemaakt. Dit voorkomt dat de fout pas wordt 
ontdekt als de steun gemonteerd wordt of reeds gemonteerd is [6]. 

De spiraalvormige draadjes in een gloeilamp kunnen worden gecontroleerd met 
machine vision. Als er een onregelmatigheid in de gloeidraad is, dan zal de 
lamp een aanzienlijk kortere levensduur hebben. Met machine vision kunnen 
die lampen worden vernietigd. Na veel research en hoge kosten is het gelukt 
om het vision systeem beter te laten zijn dan de inspectie met mensen 
([23], pag 115-121). 

Inspectie van turbine gietstukken voor de Iuchtvaart kan inmiddels ook door 
een machine vision systeem worden gedaan. Er moet gekeken worden naar 
kleine gietholten. De nauwkeurigheid van het vision systeem bleek ruim drie 
keer zo goed te zijn met een rendement van 90%. Dit bleek een hele verbete

ring in vergelijking met visuele oontrole. ([23], pag 121-136) 

Bij de assemblage van cassettebandjes wordt met een machine vision systeem 
gecontroleerd of aIle onderdelen weI aanwezig zijn. Zo niet, dan wordt het 
bandje afgekeurd en uit de produktie genomen [2]. 

Het uiterIijk van vele produkten kan worden gelnspecteerd door gebruik te 
maken van machine vision. De aanwezigheid van labels op flessen en of deze 
labels nog weI, heel en goed, geplakt zijn, kan worden bepaald. Ook is het 
mogelijk om op toetsenborden te controleren of aIle letters op de toetsen 

aanwezig en in orde zijn [2]. 

Bij FORD worden klokjes op het dashboard gecontroleerd door machine vision. 
De cijfers worden gelezen en vergeleken. ook wordt gekeken of aIle onderde
len weI op het klokje aanwezig zijn (9]. 

Bij een farmaceutisch bedrij f wordt gecontroleerd of aIle medicijnen en 
toebehoren in het doosje aanwezig zijn. (Hudson 1984) 

10 
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3.4 Vision en lassen 

Wanneer met een las robot meerdere produkten moeten worden gelast, is het 
soms nodig een lasnaadvolgsysteem te gebruiken. Er zijn in principe twee 
mogelijkheden: tracking en vision. Bij tracking worden lasparameters 
gemeten en wordt de lasrobot gecorrigeerd, als een lasnaad niet correct 
word gevolgd. Bij vision worden de beelden teruggekoppeld naar de robot en 
kan deze zijn baan aanpassen. Bij een lasrobot werd een vision systeem 
vergeleken met een tracking systeem zonder vision. De robot met het vision 

systeem werkte goed, maar niet beter dan de gebruikelijke lasnaadvolgsyste
men. De kwaliteit van de las bleek gelijk te zijn. Het nadeel van Vision is 
weI dat er steeds opnieuw moest worden gecalibreerd. Het vision systeem is 
gevoeliger voor vervuiling [19]. 

In [11] wordt een toepassing van machine vision besproken voor TIG-Iassen. 
Deze toepassing is geslaagd, omdat dit lasproces schoon en redelijk 
spatvrij is. 

3.5 Robots en Vision 

Er waren hoog gespannen verwachtingen voor het gebruik van machine vision 
bij robots. Men dacht dat een robot echt flexibel zou kunnen worden als hij 
ook visuele eigenschappen als de mens zou bezitten. Er werd veel over 
geschreven; machine vision moest fungeren als de noodzakelijke ogen van de 
robot. Nu blijkt dat deze verwachtingen niet zijn gehaald. Hiervoor zijn 
een drietal redenen aan te geven. Ten eerste zijn de softwarepakketten van 
de robot en die van machine vision niet op elkaar afgestemd. Ze zijn door 

verschillende leveranciers geschreven voor zeer verschillende toepassings

gebieden. Vision wordt in de praktijk immers veel toegepast voor inspectie. 
Een robot moet, van een machine vision systeem, real-time 3D positie
informatie krijgen. Software pakketten voor robots zijn geschreven om de 
bewegingen van de robot te leren. 
Ten tweede zijn robotfabrikanten erg voorzichtig geworden. Veel robots zijn 

mislukt en de fabrikanten willen niet nog meer blamages op hun naam 
krijgen, door zich te storten op een wederom onbekend en moeilijk gebied 
als machine vision. 

Op de derde plaats wordt vision op meestal andere gebieden toegepast dan 

robots. Voor inspectie en sorteertaken is het gebruik van een robot een erg 
dure oplossing. Een robotfabrikant van robots voorzien van machine vision 
schrijft: -If vision is not an absolute necessity, don't use itl- ([15], 
pag 2-19). 
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Als een robot wordt gebruikt om produkten te verplaatsen van A naar B en de 
positie en ori.ntatie is onbekend dan is bet gebruik van vision misscbien 
een goede oplossing ([15], pag 2-20). 

De besturing van een robot, moet de robot kunnen sturen naar een positie 
dat tijdens de programma-afloop pas bekend wordt (vision). Als dit niet kan 
dan beeft bet gebruik van vision geen zin ([20], pag 1-10). 

Vaak is bet eenvoudiger en goedkoper om produkten op een vaste positie en 
met een gedwongen ori.ntatie toe te voeren. De robot kan dan geleerd worden 
waar een produkt zicb zal bevinden ([23], Pag 109-112. 

Machine vision en robots zijn weI toegepast bij de assemblage van onderde
len. Een voorbeeld: De assemblage van een elektriscbe transformator 
bestaande uit drie onderdelen.([10], pag 5) 
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4. Conclusie. en toekomstverwachting 

Tien jaar geleden dacht men dat machine vision een enorme opmars zou maken. 
Het zou de oplossing zijn voor vele problemen, de toepassing zou ongekend 
zijn. Enkele uitspraken: 1983 :"Machine vision is on the threshold of one 
of the most eXplosive high tech growth oppurtunities of the 80s" ([12), 
pag 6}. In 1984 schreef men dat machine vision in 1992 30 keer zo veel zou 
worden toegepast ([20], pag 1). "Machine vision, the link between fixed and 
flexible automation" [18}. Nu is men veel voorzichtiger in de voorspel
lingen en weet men een aanta1 doorslaggevende problemen op te noemen. 

Machine vision is erg duur. Er zijn in 1984 systemen te koop tussen de 
20.000 - 50.000 dollar voor patroonherkenning en voor meten tussen 20.000 -
100.000 dollar ([14], pag 1-18 tot 1-21). 
Nu worden veel hogere bedragen in de literatuur genoemd: tussen de 500.000 
dollar en 1.000.000 dollar ([23J, pag 139). Voor een toepassing is vaak 
veel onderzoek nodig. Er zijn voorbeelden bekend waar voor een machine 
vision systeem 100 manjaar nodig waren, voordat de toepassing werkte. 

Voor het toepassen van machine vision Z1)n veel mensen van verschillende 
disciplines nodig. Aspecten uit de vakgebieden werktuigbouwkunde, verlich
ting, wiskunde, elektrotechniek, informatica, systeemintegratie en 

installatietechniek, komen voor", bij het toepassen van machine vision. Er 
is behoefte aan standaarden voor de coromunicatie tussen produktiemachines 
in de fabriek en machine vision. 

Een probleem dat vaak onderschat wordt, is dat de industri~le omgeving zeer 
complex is. Er worden hoge produktie-snelheden gehaald. En dat terwij 1 
machine vision langzaam is. Er kunnen ongeveer 10-20 produkten per seconde 
worden gelnspecteerd, mits het produkt niet te complex is. Door deze 

beperkingen is het nodig dat er snellere camera's met een hogere resolutie 
worden ontwikkeld. De algoritmen waarmee wordt gerekend moeten worden 
geoptimaliseerd, zodat de computer sneller beelden kan verwerken en 
interpreteren. 

Machine vision en robots blijven problemen geven, orodat machine vision niet 
real-time gebruikt kan worden. 
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In tegenstelling tot wat werd gedacht blijkt machine vision niet flexibel 
te zijnl Er zijn weinig experts, er zijn geen 'vision engineers' ([24], 
pag 167 e.v.). 

Om een toepassing van een machine vision systeem te doen slagen, meet 

kwantitatief worden uitgedrukt wat de bedoeling is van het te bekijken 
proces. Er meet goed worden nagedacht over wat de belangrijkste beelden van 

een produkt zijn en waaraan een produkt al dan niet hoeft te voldoen. 

Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van machine vision, dat 
onderzoekscentra en de industrie, gegevens uit wisselen over de stand van 

zaken. Het aan elkaar vertellen van wat wel en niet gelukt is is niet 
voldoende. Er zullen meer kwantitatief bruikbare testresultaten boven tafel 
meeten komen ([25], pag 187-192). 

Bij massafabricage is te verwachten dat de hege investeringen in machine 
vision zich terugverdienen. Als er andere dan financiHe redenen zijn om 
machine vision te gebruiken, kan het gebruik soms ook gerechtvaardigd zijn. 
Te denken valt dan aan de verhoging van veiligheid of arbeidsomstandighe

den. 

De eindconclusie van dit onderzoek: Er zijn goede toepassingen van machine 
vision, maar er meet met grote voorzichtigheid worden gekozen voor machine 

vision. De kosten zijn immers hoog en de megelijkheden blijken beperkt te 

zijn. Zeker zijn er belangrijke voordelen aan machine vision te ontdekken. 

Er zal neg veel meet en worden gedaan om machine vision als een 'turn-key'
toepassing op de markt te krijgen. 
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beschikbaar. 

Opdrachtomschrijving 

bij de vakgroep 
doen van een 
zijn 100 uren 

Onderzoek de huidige toepassingsroogelijkheden en 
-gebieden van machine vision in de algeroene werktuig
bouwkunde. Beschrijf de werking en geef een aantal voor
beelden van succesvolle toepassingen. Geef de voor- en 
nadelen van machine vision aan in een verslag van 
ongeveer 10-15 pagina's. 
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Bijlage 2 : Projeetstrategia 

orientatiefase ori~ntatie 

Doel: komen tot een opdrachtomschrijving en opstellen van vragen 

Waarover gaat het onderzoek ? 

Het onderzoek gaat over toepassingen van machine vision in de 
algemene machinebouw: Het principe en de benodigde apparaten om 
een machine vision systeem toe te kunnen passen moeten kort aan 
de orde komen. 

- Over welke periode gaat het onderzoek ? 

De laatste 10-15 jaar (vanaf 1980) 

- Wat moet niet worden onderzocht ? 

Diepgaande fysische achtergronden worden niet besproken evenals 
de programmeertechnieken die bij machine vision worden ge
bruikt. 

- V~~r wie is de informatie bestemd ? 

De informatie is bedoeld voor iedereen die nog niets van 
machine vision weet en een inleiding en een overzicht van 

machine vision willen lezen. 

Opdrachtomschrijving: 

Onderzoek de huidige toepassingsmogelijkbeden en -gebieden van machine 
vision in de algemene werktuigbouwkunde. Beschrijf de werking en geef een 
aantal voorbeelden van succesvolle toepassingen. Geef de voor- en nadelen 
van machine vision in een verslag van 10-15 pagina's. 
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Opstellen van vragen: 

Wat is machine vision, definitie ? 

Hoe oud is deze techniek ? 
Hoe werkt machine vision ? 

Hoe ontstaat een bee1d ? 

Hachine Vision 

Welke fysische achtergronden spe1en een ro1 ? 

Waarom en waar wordt machine vision toegepast ? 

In we1k stadium bevindt machine vision zich op dit moment ? 

Wat zijn de voor- en nade1en van machine vision ? 
Hoe groot is de sne1heid ongeveer ? 

Wat is de ro1 van een computer bij machine vision ? 
Wat is de nauwkeurigheid van machine vision ? 

In welke prijsk1asse moeten we denken ? 

Planfase 

Waar is de informatie te vinden? 

- Bib1iotheek TOE, zoe ken met VUBIS 
- Andere universiteitsbib1iotheken 

April 1993 

- Zoe ken met behu1p van de Engineering Index. CD-rom 1it.onderzoek. 
- Zoeken in vakb1aden van Wtb, Informatica, e1ektrotechniek. 

Gezien de korte tijd van 100 uur wordt het onderzoek beperkt tot de TOE 

bib1iotheek, zoeken met VUBIS. 

Tijdsp1anning: 

Orientatie, vinden van 1iteratuur: 
Lezen van 1iteratuur: 
Schrijven vers1ag: 

Uitvoeringsfase 

- Literatuur zoeken 
- Lezen 

- Beantwoorden van de vragen 
- Vers1ag schrijven 

10 uur 

60 uur 
30 uur 
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Bijlaae 3: Tite!s uit de Engineering index jan-aug 1992 

In de engineering index zijn de volgende titels gevonden, maar door tijdgebrek niet 
aangevraagd. 
Zoeksleutel: -Aplied machine vision-

7/4/1 of 6 
DN- 034610251 
AN- EIM9207-0398241 
TI- A neural network approach to machine vision systems for automated 

industrial inspection. 1 
AU- Cho, Tai-HoonAConners, Richard W.I 
CT- International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN-91-Seattle Part 1 

(of 2) 1 
CL- Seattle, WA, USA 1 
co- 1991 Jul 8-121 
SP- IEEE Technical Activities Board CouncilAInt Neural Network Soc I 
BN- 0-7803-0164-11 
AB- A knowledge-based machine vision system for industrial web inspection that 

is applicable to a broad spectrum of different inspection tasks is proposed. A 
The main function of the machine vision system is to detect undesirable 
defects that can appear on the surface of the material being inspected.AA 
neural network is used within the blackboard framework for a labeling 
verification step of the high-level recognition module of this system.AAs 
an application, this sytem has been applied to a lumber inspection problem. A 

It has been successfully tested on a number of boards from several 
different species.AA performance comparison of the neural network with the 
k-nearest neighbor classifier is also presented. A l3 Refs. 1 

7/4/2 of 6 
DN- 034575911 
AN- EIM9207-0363901 
TI- Stereo image matching with subpixel accuracy. 1 
AU- Li, Jin-ChengASchenk, Anton F.I 
CT- Technical Papers - 1991 ACSM-ASPRS Annual Convention I 
CL- Baltimore, MD, USA I 
AB- Accurate point matching is important to many digital photogrammetric 

processing.Aln this paper new algorithms are proposed to achieve this goal. A 
The algorithms mainly contain three processing steps.AFirst, a feature 
based Psi - S stereo matching method is used to get the matched zero
crossing curves. ASecondly, an interest operator proposed by W. Forstner is 
applied to the matched zero-crossing curves to find interest points in two 
images.AThen under the constraint of the matched zero-crossing curves the 
interest points in both images are matched by intensity value correlation 
method.AFinally, for each matched interest points, 20 discrete orthogonal 
polynomials are used to approximate the correlation values between two 
matched interest points and their neighbouring points and the subpixel 
point matching is obtained by locating the maximum point of this 
approximated function of the correlation values.A(Author abstract) 13 Refs. 1 
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7/4/3 of 6 
DN- 034320341 
AN- EIM9205-0266201 
TI- VLSI implementations of electronic neural networks: An example in character 

recognition. I 
AU- Jackel, L. D.ABoser, B.AGraf, H. P.ADenker, J. S.ALe Cun, Y.AHenderson, D.A 

Matan, O.AHoward, R. E.ABaird, H. S.I 
CS- AT&T Bell Lab, Holmdel, NJ, USA I 
CT- 1990 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics I 
CL- Los Angeles, CA, USA I 
CD- 1990 Nov 4-71 
SP- IEEE Systems, Man, & Cybernetics Soc I 
BN- 0-87942-597-01 
LA- English I 
AB- A large class of applications where theoretical considerations that promote 

high-accuracy classification result in constrained network architectures 
have been identified through a series of experiments in pattern recognition 
using neural net algorithms.AThese constrained nets can map onto 
appropriately designed hardware.AThe concepts learned from the pattern 
recognition experiments are discussed, and it is shown how they can be 
applied to chip design.AA neural net chip for machine vision is described. A 
The chip combines analog and digital processing and is reconfigurable. A7 
Refs. I 

7/4/4 of 6 
DN- 034247351 
AN- EI9205059013I 
TI- Application of machine vision in the automated inspection of engineering 

surfaces. I 
AU- AI-Kindi, G. A.ABaul, R. M.AGill, K. F.I 
CS- Univ of Leeds, Leeds, Engll 
SO- International Journal of Production Research v 30 n 2 Feb 1992 p 241-2531 
PY- 19921 
AB- Recent work has shown that computer vision has real potential when applied 

to the automated measurement of engineering component silhouettes, internal 
contours and profiles.AThe present study considers the detailed examination 
of surface textures using the 3D data arrays which are available using this 
vision system.AProgress has been made towards establishing a model of 
texture based on vision data and it has been shown that a parameter based 
on both amplitude and space features could provide an additional control 
for use in on-line automated inspection of manufactured components. A 
Corresponding stylus data has been employed as the basis for comparison in 
the current evaluation process.Aln the field of tribology the automated 
examination of a wear track using computer vision has demonstrated that the 
approaches can be integrated so as to provide full information about the 
overall dimensions, area and texture of a wear scar.A(Author abstract> 15 
Refs. I 
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7/4/5 of 6 
DN- 034185191 
AN- EIM9204-0215501 

KachiDe VisioD 

TI- Interesting patterns for model-based machine vision. I 
AU- Henikoff, JorjaAShapiro, Linda G.I 
CS- Dept of Electr Eng, Univ of Washington, Seattle, WA, USA 1 
CT- Proceedings 3rd International Conference on Computer Visionl 
CL- Osaka, Jpnl 
CD- 1990 Dec 4-71 
SP- IEEE Computer Soc I 
BN- 0-8186-2057-91 

April 1993 

AB- The author's work builds on D. G. Lowe's (1987) theory of perceptual 
groupings.AMinimal processing is applied to an image to extract edges.AThe 
edges are then represented as well-defined two-dimensional patterns that 
the authors call interesting patterns.ANo attempt is made to infer three
dimensional structure from the patterns, and they are matched against two
dimensional models which are projections of characteristic views of three
dimensional objects.AThe patterns are built up from modular building blocks 
called triples. A4 Refs. I 

7/4/6 of 6 
DN- 034029291 
AN- EI9204044797I 
TI- Application-specific machine vision software. I 
AU- Hospod, Thomas I 
CS- Imaging Technology Inc, Bedford, MA, USA I 
SO- Sensors (Peterborough, NH) v 8 n 11 Oct 1991 p 34-361 
py- 19911 
AB- Machine vision technology, introduced into the automation marketplace in 

the early 1980s, has been continuously expanding the spheres of computer
automated assembly and of inspection in manufacturing processes.AThe 
technology is being successfully applied using off-the-shelf machine vision 
software tools.AThese software packages, designed for industrial pattern 
recognition, object analysis, and optical character recognition, have made 
the application of machine vision a simpler, more straightforward task that 
is both effective and affordable.AThe topics discussed are vision 
applications, and the benefits of off-the-shelf software. I 
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13/4/1 of 5 
DN- 034604821 
AN- EIM9207-0392811 
TI- Illustrating physical principles through comparative feature extraction 

techniques in optical and digital image processing. I 
AU- Oberly, Ralph E.ABrumfield, James 0.1 
CS- Marshall Univ., Huntington, WV, USA I 
CT- Education in Optics I 
CL- Leningrad, USSR I 
CD- 1991 Sep 28-0ct 11 
PY- 19921 
BN- 0-8194-0732-11 
AB- Facilitation of pattern recognition in machine-vision systems or thematic 

mapper imagery can be used to illustrate physical principles through 
comparative feature extraction techniques in optical and digital image 
processing.AThis is demonstrated utilizing coherent image processing with 
Fourier transforms incorporating filtering techniques such as convolution 
and inverse Fourier transform.AA parallel digital image processing sequence 
is applied to the same image.ATransparencies of the final product image are 
optically processed with cross-correlation for comparison of results where 
applicable. A14 refs. 1 

13/4/2 of 5 
DN- 034013261 
AN- EIM9203-015028I 
TI- Identifying solder surface orientation from color highlight images. I 
AU- Kobayashi, ShigekiATanimura, YasuakiAYotsuya, Teruhisal 
CS- Omron Inst of Life Sci, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan I 
CT- 16th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society - IECON'901 
CL- Pacific Grove, CA, USA I 
CD- 1990 Nov 27-301 
SP- IEEE Industrial Electronics Soc I 
BN- 0-87942-600-41 
AB- As an attempt to obtain effective machine V1S10n of solder joints, the 

authors describe a surface slant estimation technique which presents a 
color highlight map of a solder joint surface partitioned with colored 
regions.AThe imaging geometry consists of a single camera placed along the 
z axis and three circular sources of different elevations with respective 
colors of red, green, and blue.AThe concept of this approach is derived 
from a consideration of the surface tension which acts primarily in solder 
shape formation and also from a consideration of the relation between the 
surface normal and the wettability and volume of solder applied. A 

Implementation of the technique has demonstrated its practical 
applicability to automatic inspection of wave- or ref low-soldered printed 
circuit boards (PCBs) inserted or mounted with a variety of component parts. A 

15 Refs. I 
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TI- Linear motor technology for SMD placement. I 
AU- Clark, Lee M.I 
CS- Megarnation Incorp, Princeton, NJ, USA I 
CT- 5th Annual International Sampe Electronics Conference I 
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April 1993 

AB- The use of multiple two dimensional linear motor robotic heads in a common 
work envelope allows new techniques to be applied to fine pitch surface 
mount placement.AWith multiple heads working in concert in the same work 
envelope, the entire process of preparation, placement, and verification 
can be accomplished in one cell.AWith each stage of the process being 
verified by machine vision, the reliability of the end result is assured. A 
This paper discusses, inter alia, the basic principles of two dimensional 
linear motors (Sawyer motors); mechanical, electrical, and programming 
requirements for a Sawyer motor based assembly machine, and optical and 
physical calibration of an associated machine vision system.AThe 
traditional approach to fine pitch SMD placement is contrasted in detail 
with the high-accuracy, closed-loop placement techniques possible in a 
multiple-head Sawyer motor assembly environrnent.A(Author abstract) I 
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TI- Edge extraction algorithm for feather sexing poultry chicks. I 
AU- Jones, P. T.AShearer, S. A.AGates, R. S.I 
CS- Univ of Kentucky, Lexington, KY, USA I 
so- Transactions of the ASAE v 34 n 2 Mar-Apr 1991 p 635-6401 
SN- 0001-23511 
AB- An investigation of methods to automate poultry chick sexing was performed 

and, as a result of the study, an algorithm for machine vision feather 
sexing was developed.AThe algorithm uses edge detection techniques applied 
to digitized images of the wing tips of feather-sexed chicks.AFeather shaft 
lengths extracted by this method were then used to develop sample 
statistics to classify an individual image.AA data set of 200 images (100 
male and 100 female) was constructed, and various statistical tests were 
investigated to determine the accuracy of the algorithm for the sexing 
operation.AAccuracies ranged from 50% to 89%, with the highest obtained 
from discriminant analysis.ASeveral improvements are possible which may 
make such a technique a viable process for automating the sexing operation. A 
(Author abstract) 8 Refs. I 
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Tl- Accurate parameter estimation of quadratic curves from grey-level images. I 
AU- Safaee-Rad, R.ATchoukanov, I.ABenhabib, B.ASmith, K. C.I 
CS- Univ of Toronto, Toronto, Ont, Can I 
py- 19911 
SN- 1049-96601 
AB- Accurate estimation of the parameters of a curve present in a grey-level 

image is required in various machine-vision and computer-vision problems. A 
Quadratic curves are more common than other curve types in these fields. A 
The accuracy of the estimated parameters depends not only on the global 
interpolation technique used, but, as well, on compensation of major 
sources of error.Aln this paper, first, as a preliminary step in accurate 
parameter estimation of quadratic curves, a sequential distortion
compensation procedure is formulated.AThis procedure addresses the major 
distortion factors involved in the transformation of a curve from the 
object space to the image space.ASubsequently, as a means for accurate 
estimation of the coordinates of edge points, a new subpixel edge detector 
based on the principle of the sample-moment-preserving transform (SMPT) is 
developed.AA circular-arc geometry is assumed for the boundary inside the 
detection area.AThe new arc-edge detector is designed as a cascade process 
using a linear-edge detector and a look-up table.Alts performance is 
compared with that of a linear subpixel edge detector.AThen, as a part of 
the main theme of the paper, the estimation of the five basic parameters of 
an elliptical shape based on its edge-point data is addressed.ATo achieve 
the desired degree of accuracy, a new error function is introduced, and as 
the basis for a comparative study, an objective and independent measure for 
'goodness' of fit is derived.AThe proposed new error function and two other 
error functions previously developed are applied to six different 
situations.AThe comparative performance of these error functions is 
discussed.AFinally, as the basis for evaluation of the total process, a 3D 
location estimation problem is considered.AThe objective is to accurately 
estimate the orientation and position in 3D of a set of circular features. A 

The experimental results obtained are significant in two separate ways: in 
general, they show the validity of the overall process introduced here in 
the accurate estimation of 3D location; in particular, they demonstrate the 
effectiveness of the sub-pixel edge detector and the global interpolation 
technique, both developed here.A(Author abstract) 52 Refs. 1 
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