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Moonen, JJM; vormanalyse van weefselcellen m.b.v. een vision systeem. Afstu

deerverslag, va~groep ER, Technische Universiteit Eindhoven, juni 1988.

Om de subjectieve beoordeling te omzeilen, die plaatsvindt bij vergelij

king van afwijkende weefselcellen met gestandaardiseerde visuele herinne

ringsbeelden, kunnen kenmerken van de afwijKende cellen en celY-ernen in

maat en getal vastgelegd worden. Hiervoor moeten de contouren van de eel en

de kern worden bepaald. Tot nu toe gebeurde dit handmatig. Daarna werden de

resultaten door een computer verwerkt. Het handmatig vastleggen van de

contour en de computerverwerking kan nu samen onder worden gebracht in een

vision systeem. De contour kan m.b.v. van een wiskundige theorie uitgedru~t

worden in een (beperkt> aantal Fourierco~ffici~nten. Deze worden gebruikt om

vormparameters te bepalen, die de vorm van de contour beschrijven. Hiermee

kan een bepaald aspect van een eel geklassificeerd worden. Als de contour

bepaald is, ~unnen zo de vormparameters binnen en~ele seconden bepaald

worden. De methode voor de bepaling van de contour is echter nog niet op

timaal. Ook de juiste klassificatie van de cellen aan de hand van de vorm

parameters zal nog veel onderzoek vergen.

Moonen, JJt1; Shape analysis of tissue cells with the help of a vision sys

tem. Graduation report, group ER, Technical University Eindhoven, june 1988.

To get round the subjective judgement, which finds place by comparing

abnormal tissue cells with standardised visual remember images, the features

of abnormal cells and nuclei could be fixed in size and number. For this the

contours of the eel and nucleus have to be defined. Up till now this hap

pened manually. After that the results were computed. Manually defining the

contour and the computation can be brought together in a vision system. The

contour can be expressed in a (small) amount of Fouriercoefficients with the

help of a mathematical theory. These will be used to determine shape parame

ters, which descripe the shape of the contour. With this a certain feature

of a cell can be classified. If the contour is defined, the shape parameters

can be determined within a few seconds. The method for determining the

contour is not optimal yet. Also the right classification of the cells with

the help of the shape parameters, will require a lot of examination.
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Voorwoord

Deze afstudeeropdacht is ontstaan uit een verzoek van het St Elisa

beth ziekenhuis te Tilburg, bij monde van de patholoog anatoom J. Mi

ser~, om te onderzoeken in hoeverre een vision systeem behulpzaam kan

zijn bij het onderzoek naar de klassificering van afwijkingen van

weefselcellen. Hierbij functioneert ir F. van Dongen, werKzaam bij de

Dienst Informatieverwerking DIV (een zelfstandig opererende dienst

t.b.v. een aantal ziekenhuizen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Hol

land), als contactpersoon tussen patholoog anatoom en technici.

Om me verder in de probleemstelling te Kunnen verdiepen, heb ik

contact opgenomen met het aan de Technische Universiteit Eindhoven

verbonden buro ffi1GT (biomedische gezondheids technologie) , welke is

opgezet om een koppeling te Kunnen leggen tussen de wereld van de

technici en die van de (bio)medici. Via dit buro ben ik middels Joyce

Hofhuis in contact gekomen met dr. van Beek, een patholoog anatoorn

verbonden aan het St. Catherina ziekenhuis in Eindh~ven.

Tevens heb ik gebruik gemaakt van een geautomatiseerde bibliotheek,

waarin alle op internationale schaal geplubiceerde wetenschappelijke

rapporten in een index zijn opgenomen. Hierbij is Dhr Arts, verbonden

aan de Technische Universiteit Eindhoven, mij behulpzaam geweest bij

het gebruik van dit systeem, waarvan de hoofdcomputer bij de Europese

Ruimtevaart organisatie ESA in Rome staat opgesteld.

AIle bovengenoemde personen, alsmede ook mijn afstudeerhoogleraar

prof. Kylstra, mijn begeleider ir. Kouwenberg en aIle andere medewer

Kers van de vay.groep Meten en Regelen die mij behulpzaam zijn geweest,

wil ik hierbij bedanv'en voor hun bijdrage in de totstandy.oming en

uitvoering van dit afstudeeronderzoeK.



4

Inhoud

lnleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Hoofdstuk 1: Uitwerking van het probleem .,

1.1: Inleiding ..••.

1.2: Uitwerking medische achtergrond

1.3: Vormanalyse van weefselcellen

1.4: Mathematische analyse

1.5: Vision systeem

Hoofdstuk 2: Mathematische theorie

2.1: Inleiding •••.•

2.2: Fourierbeschrijving van een contour

2.3: Gebruil< van de Freeman Chain-code ••..

2.4: Kenmerken contour op basis van de Fouriercoeffici~nten

Hoofdstul~ 3: Real isatie m.b.~). een vision systeem

3.1: Inleiding .. I ••••••••••••••

3.2: Programma-omschrijving .•••.

3.3: Opzet en structuurbeschriJving van het programma

Hoofdstuk 4: Programma-resultaten

4.1: Inleiding ••..•

4.2: Resultaten voor synthetische vormen

4.3: Resultaten voor enige weefselcellen

Hoofdstuk 5: Conclusies en evaluatie

6

6

6

10

11

12

13

13

13

16

19

25

26

33

36

36

36

39

42

Li teratuurl iJst • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 44

Appendi x I: Het compu terprogramma .• ..

Appendix II: Gebruikte globale variabelen

Appendix III: BeschriJving van enkele procedures en routines

Appendix IV: Computerresultaten voor enige contouren ...•

45

52

53



5

Inleiding

In een groat aantal gevallen is het met name in de oncologie (leer

der gezwellen) noodzakelijk om via microscopisch onderzoek de aard van

de afwijking vast te stellen. Van het te onderzoeken weefsel worden,

nadat dit allerlei bewerkingen heeft ondergaan, dunne plakjes ·coupes·

gesneden. Nadat deze op een speciale wijze gekleurd zijn worden zij

door de patholoog anatoom microscopisch onderzocht.

Dit onderzoeK houdt een subjectief moment in, namelijk het vergelij

ken van het actuele beeld met min of meer gestandaardiseerde en bekende

visuele herinneringsbeelden. Intra- en interobserver onderzoekingen

hebben dit subjectieve moment bevestigd. Om dit subjectieve moment te

omzeilen wil men de kenmerken van de afwijkende cellen en celkernen in

mate en getal vastleggen: morfometrie.

Aanvankelijk gebeurde zulks met handmatig omlijnen van de contouren

op een X-y-tablet, waarna de aldus verkregen gegevens verder in de

computer werden verwerkt. Met name bij de afgrenzing van nog juist

goedaardige gezwellen en 2gn. Rborderline u kwaadaardigheid speelt de

morfometrie een toenemende rol als hulpmiddel bij de diagnostieL Ool~

bij morfometrisch onderzoek blijft de selectie van de te meten cellen

altijd een subjectief moment in zich bergen. Oak in een gezwel bevindt

zich normale tussenstof en vaatstrukturen.

Het handmatig omlijnen van contouren op een X-y-tablet en het in

voeren van de aldus verKregen gegevens Kan nu vervangen worden door het

gebruik van een vision systeem. Hiermee is het namelijK in principe

mogelijk om beelden te verwerKen en tevens te analyseren.
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.Hoofdstul( 1: Uitwerking van het probleem

1.1: Inleiding

In dit hoofdstuk zal in de eerste plaats de medische achtergrond

verder uitgediept worden. Dit is van belang voor het formuleren van de

probleemstelling. Verder zal ook de keuze voor een vision systeem nader

toegelicht worden.

1.2: Uitwerking medische achtergrond

De patholoog anatoom komt tot zijn diagnose door een groot aantal

zaken mee te laten wegen. Als eerste en belangrijkste zal hij kijken

naar het totale weefsel. Hierbij krijgt hij een eerste (en zeer belang

rijke) totaalindruk door naar naar het weefselverband te Kijken. Hier

bij moet hij weten wat voor een weefsel het is. lets wat in het ene

weefsel als afwiJking wordt beschouwd. is in het andere juist normaal.

Een voorbeeld hiervan is het volgende. In somrnige weefsels is grote

mitotische activiteit (de mate waarin cellen zich aan het delen zijn)

heel gewoon, terwijl in andere weefsels dit Juist niet het geval is.

Bij dit voorbeeld Kernen rneteen twee andere problemen naar voren. Ten

eerste is een preparaat een mornentopnarne. en kan er dus bij toeval een

grote rnitotische activiteit zijn. Ten tweede zijn er twijfelgevallen,

danwel minstens gevallen met een subjectieve beoordeling; narnelijk

wanneer is er voldoende danwel onvoldoende rnitotische activiteit.

Daarna zal hij pas naar details kunnen gaan kijken. Hierbij wordt er

vooral gekeken naar de vorrnen van de cellen. Ook spelen hier opnieuw de

al bovengenoemde zaken een rol. In sommige weefsels hebben (ellen een

afwijking t.o.v. normale cellen. Normale cellen zijn cirkelvormig. Haar

er zijn ook weefsels waarin de cellen om de een of andere (goede) reden

langgerekt zijn.
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Een voorbeeld van een weeisel waarin cellen te zien zijn met veel

verschillende vormen. is opgenomen in figuur 1.1. Dit is een gerasterde

afdruk van een diaj dit is het grijswaardebeeld dat op de monitor te

zien is van het vision systeem, en dus niet het microscoopbeeld wat de

patholoog anatoom te zien krijgt. Hierin zijn de objecten die zwarter

zijn dan de anderen, cellen, waarvan de v.ern vergroot is.

figuur 1.1: een gerasterde afdru~ van een weefsel

Uit figuur 1.1 I~unnen we ool~ zien dat de patholoog anatoom tevens

zijn ervaring nodig heeft om te weten waar hij in een stul~je weefsel

moet zoeken en wat hij precies moet zoeKen. Daarbi j speelt ooy. de

achtergrondkennis mee, die de patholoog anatoom heeft omtrent de con-

ditie, geschiedenis en klachten van de pati~nt.

Tenslotte zal de patholoog anatoom kijken naar de structuur van de

cellen. Een belangrijke indicatie is de DNA-concentratie, die bepaald

kan worden door de optische dichtheid van de Kern en die van het cyto

plasma te vergelijken. Tevens geven de Kern- en celstructuur allerlei
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andere indicaties. Met name de bepaling van de grijswaardeverdeling

(een funktie van de grijswaarde t.o.v. de plaats) van het cytoplasma en

die van de I~ern zijnhierbij mogelijkheden.

).IIanneer we nu van E'en vision systE'em gebruil{ willen gaan maJ~en, dan

zou de hele denk- en analysetrant van de patholoog anatoom hiermee na

te bootsen moeten zijn. Met name de belangrijKste bron voor diagnose

voor de patholoog anatoom, het weefselverband, is dermate complex dat

een vision systeem op dit moment hier geen echte bijdrage zal Kunnen

geven. Zeker gezien de snelheid waarmee een patholoog anatoom tot zijn

eerste indruKKen Komt. Wanneer we naar figuur 1.2 KijKen, zien we

bovendien dat dit stukje weefsel een heel ander beeld toont dat dat in

figuur 1.1. Deze verscheidenheid in weefsels maakt de analyse nog een

stuk moeilijker. De eerste indruk van het totale weefsel zal de patho

1009 anatoom zich dus nog steeds zelf moeten blijven vormen.

Dit heeft tot g~~olg dat een vision systeem alleen geen diagnose

Kan stellen. WeI Kan het systeem nuttig zijn voor het "isoleren" van
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Bverdachte" cellen (twijfelgevallen dus). ~e beperken ons dus tot een

analyse van afzonderlijke cellen en Kernen. Dit kan met de in het

systeem gefmpl~enteerde tecnnieken, en de zo vergaarde gegevens zullen

dan samen met de ervaring en kennis van een patholoog anatoom tot een

objectievere diagnose kunnen lei den. Een vision systeem kan op deze

manier dus hulp bieden bij het werk van de patholoog anatoom.

Een laatste oprnerking betreft het vergaren van structuur-informatie:

de structuur is helaas afhankelijr. van preparatietechnieken e.d. Dit

maakt de analyse nog erg ingewiKkeld. Omdat bovendien tot nu toe geen

echte conclusies aan deze resultaten verbonden kunnen worden, wordt dit

nlet verder uitgewerKt. Blijft dus nu alleen nog over het onderzoek van

het verkrijgen van morfologische informatie. Vandaar dat de rest van

dit verslag zal gaan over vorm-analyse van weefselcellen.

De vraag die nog gesteld kan worden is: waarom is de analyse van een

relatief beperkte groep van 10 a 20 % twijfelgevallen zo belangrijk?

~anneer er gesproken wordt over celafwijkingen, hebben we in feite te

maken met kanker. In de eerste plaats is 10 l 20 % in absolute getallen

dan nog steeds een vrij grote groep. Verder betekent dit, dat een 100 ~~

zekere diagnose orntrent de aard. de verspreiding en de intensiteit van

groot belang is.

Zou namelijk een normaal stukJe weefsel ·voor de zekerheid" als

diagnose positief meekrijgen (d.w.z: er is een afwijking geconsta

teerd) , dan wordt in de eerste plaats de pati~nt psychisch enorm be

last. In de tweede plaats moet er uit een aantal behandelingswijzen

gekozen worden. Een onnodig zware behandeling leidt (tenminste bij kan

kerbehandelingen) tot nogal wat bijwerkingen.

20u aan de andere kant een afwijkend stukje weefsel als normaal of in

geringe mate afwijkend geklassificeerd worden, dan vindt er geen behan

deling plaats (terwijl dit weI had moeten gebeuren) of een te weinig

intensieve, met alle gevolgen vandien. Bovendien moet worden opgemerkt

dat naarmate de afwijking eerder gesignaliseerd wordt, de kans op

genezing groter wordt. Met name de "onzekere" (twijfel) gevallen zijn

nogal eens "beginnende" gevallen.
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1.3: Vorm-analyse van weefseleellen

Bij de vorm-analyse moeten we de diverse kenmerken van eel en kern

in getallen uitdrukken, am zo tot een obJectieve diagnose te komen. We

Kunnen dan de vorm van een eel en en die van een kern Y.lassifieeren

binnen een groep van standaardYormen.

Morfologisehe informatie (inforrnatie omtrent de vorm) heeft een

zekere diagnostische waarde. Het is van belang of een eel als "rand",

·veelhoekig", ·spoelvormig· of als "tadpole" (kiKkervisjeaehtig) ge

kwalificeerd wordt. Ool~ de Kern heeft zijn versehijningsvormen als

boon-Yormig, rond, grillig, of langgerekt. Herkenning van een eel als

"kikkervisje"-vormig leidt praktisch absoluut zeker tot de diagnos

tisehe beslissing positief (d.w.z: er is een belangrijke afwijking

geconstateerd) •

Een van de kenmerken van cellen waar dus op gelet kan worden is bij

yoorbeeld het onderscheid dat gemaakt kan worden tussen ronde (eirkel

vormige) en langgerekte (elliptisehe) vormen. Een vorm die inligt

tussen rand en langgerekt moet dus in een getal uitgedrukt kunnen

worden. Op basis van zocn getal kan de langgerektheid objeetief ge

klassificeerd worden. Er kan dan een getalgrens zijn afgesproken waar

beneden (boven) een vorm voldoende cirl~elvormig genoemd kan worden.

Een ander aandachtspunt kan bijvoorbeeld ook nog zijn: de bepaling

van de mitotische activiteit (de mate waarin eel len zich aan het delen

zijn). Deze mitotische activiteit kan worden uitgedrukt in bijvoor

beeld de oppervlakte verhouding tussen eel en kern. Bij een delende eel

is namelijk de kern verhoudingsgewijs groot. Ool~ kan mitotische activi

teit uitgedrukt worden in de afstand tus~en de Kern- en het celmiddel

punt. Bij mitotische activiteit ligt de kern namelijK in mindere mate

in het midden.

De voornaamste redenen voor het r.iezen voor juist dit soort r.enmerken

zijn, dat ze eenvoudig te defini~ren zijn. gemakkelijk in een computer
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te verwerken zijn. en ze zijn onafhanY.elijk van positie en ori~ntatie

van een eel.

1.4: Hathemati~ehe analyse

Het blijr,t dus dat de vorm van de eel en de Kern belangriJK zijn voor

het stellen van een diagnose. Wanneer m.b.v. een vision systeem de

contour van de eel en van de kern is bepaald, Kunnen we met slechts

deze beperKte eel-informatie verdergaan. De volgende stap is dan deze

contour in morfologisehe gegevens te vertalen. Dit kan in principe door

de contour op velerlei wijzen te beschouwen en te ana1yseren. De navo1

gende methode is echter de beste en gemakKelijy.ste in uitvoering.

Een bepaa1de vastgeste1de contour wordt omgezet in een beschriJvings

code (de Freeman chain-code). Hieraan wordt een twee-dimensionaal

signaal ontleend, dat Fourier-getransformeerd wordt. We krijgen dan

een aantal co~ffici~nten waarin de contour kan worden uitgedrukt. Hoe

meer co~ffici~nten er bepaald worden, des te beter de benadering. De

verwaehting is dat een beperKt aantal co~ffici~nten de contour a1 vol

doende nauwkeurig beschriJft voor ons doe1.

M.b.v. deze Fourierco~ffiei~nten kunnen nu op re1atief eenvoudige

wijze een aanta1 eigenschappen van de contour bepaald worden. 20 kan

gemald~e1ijk in een getal uitgedrukt worden of een eel nagenoeg rond

dan wel langwerpig genoemd wordt. Combinatie van de diverse resultaten

zal zelfs tot gevolg hebben dat bepaald I~an worden of een contour op

bijvoorbeeld een hKikkervisjes"-vorm liJkt.

Dit betekent dat er op basis van de bepaa1de Fourierco~ffiei~nten.

een tweede groep co~ffici~nten (in het vervo1g de vormparameters ge

noemd) bepaald moet worden, die iets zeggen over de vorm van de con

tour. Aan de hand van bepaalde combinaties van deze vormparameters Kan

dan een boomstructuur opgezet worden. Op de Knooppunten moeten dan

criteria gesteld worden. Deze geven dan aan welKe volgende taK in de

boom geKozen moet worden. Bij elke laatste tak van de boom staat dan

een omschrijving voor de vorm van de contour. 20 komt men dan tot een
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klassificatie van de vorm van de contour.

De wisl<undige theor'ie zal in hoofdstul{ 2 uitgewerU worden.

1.5: Vision systeem

Nu volgt een wat uitgebreidere beschrijving van de werking van een

vision systeem. Hiebij zal duidelijk worden waarom er voor de uitwer

king van het gestelde probleem voor een vision systeem gekozen is.'

Een vision systeem bestaat in de eerste plaats uit een computersys

teem. waaraan een beeld-opnemer. bv. een TV-camera is gekoppeld. Het

signaal van de camera wordt met een speciale analoog-digitaal omzetter

in digitale vor'm omgezet en in een computergeheugen opgeslagen. Dit

betel~en t in feite dat het beeld in een matrix, bestaande uit (b'v' .

512x512) beeldelementjes (pixels genaamd) in een geheugen staat, waar

bij elk pixel een bepaalde grijswaarde heeft, vari~rend van geheel wit

tot geheel zwart. Nu is het beeld klaar voor de nodige bewerkingen door

het computersysteem. Het gedigitaliseerde beeld wordt op een monitor

afgebeeld. Op deze wijze kunnen we de resultaten van de bewerKingen

waarnemen en even tuee I afdrukl{en.

De eerste bewerking van het beeld zal zijn: het isoleren van de

afzonderlijke cellen. Daarna hebben we de contour van de eel en de kern

nodig om de morfologische eigenschappen te kunnen bepalen. Dit kan

door het beeld zwar·t-wit te maken, drempelen genaamd ("thresholding").

Boven een ingestelde grijsdrempel worden dan alle pixels wit, eronder

worden ze zwart. Door dit interaetief te doen (d.W.I. de gebruiker

bepaalt de grenswaarde op basis van waarneming) kan de eel of de kern

zwart op wit zichtbaar gemaakt worden. Net beelda190ritmen <met nam~

"erosion" en "dilation") kunnen de cel- en kerncontouren voorbewerkt

worden. Nu is de computer dus in staat om de in paragraaf 1.4 aange

haalde wiskundige theorie uit te voeren op de vastgelegde contouren.

Om dit alles te reaJiseren zal er een computerprogramma geschreven

moeten worden. Dit programma zal behandeld worden in hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 2: Mathematische theorie

2.1: Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe een contour beschreven r.an

worden in de vorm van een aantal fourierco~ffici~nten. Daarna worden

aan de hand van de Fourierco~ffici~nten een aantal vormpararneters gede

finieerd welke iets zeggen over de vorm van de contour.

2.2: Fourierbeschrijving van een contour

stel C is een contour (een gesloten kromme) met totale lengte S. En

stel s de Jengte van het stukje contour gemeten vanaf een startpunt

QO(xO,yO) tot aan een willekeurig punt van de contour Q(x,y) waarbij de

contour tegen de richting van de klok in doorlopen wordt. (zie figuur

2.1). We beschouwen de contour in het complexe vlaK.

j.y

Q(X'l')

-----------------------..,;~

figuur 2.1: definitie van de contour-grootheden

x

Als nu de parameter
2 '( s

t =
S

ingevoerd wordt, dan kan het volgende

gezegd worden: de contour C r.an beschreven worden vol gens:

C: g(t) = x(t) + j.y<t) 0 ~ t < 2 '(

De contour wordt nu beschreven door de cornpJexe functie u(t) waarbij

(x( t) , j .y< t» de coOrdinaten zijn van het punt Q (zie fig 2.0. En

tevens is de functie g(t) een periodieke functie met periode 2 1. Dit

betekent dat we van g<t) een Fourier-beschrijving r.unnen geven, en weI
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als voIgt: ~ jnt
!:t( t) = i: Q e • 0

n=-OO n
t ( 2 t (2. 1)

(2.2)2, •.•n= 0, .. 1, ..dt
-jnt

2 t
=B

n

met als Fourierco~ffici~nten:

2tr !1.<t) eo .

Indien de contour exact een cirkel zou zijn, met het middelpunt in de

oorsprong, dan is simpel in te zien dat wanneer het beginpunt van de

contour op de positieve x-as genomen wordt en de cirKel linksom door

lopen wordt, dat dan in de x-richting de contour een cosinus-vorm

door1oopt en in de y-richting een sinus-vorm (zie figuur 2.2).

y
y

t='t/2

t
:l1.

t=O x

x
t=t t=2t

;> t

t=31/2

figuur 2.2: x- en y- verloop van een geparametriseerde cirkel

Uit V91 2.1 zien we dat in dat geval alle Fourierco~ffici~nten geliJk

moeten zijn aan 0, behalve de eerste. De contour kan dan als voIgt

beschreven worden:

I . e= I .12
1

j • t
e

j .9
e= I Q I

1

[ cos (HEn .. J.sin<t+e)

j • 1. t
Q • e

1

= I Q
1

Met andere woorden: x(t) = IQ I.cos(t+e)
1

en j .y(t) = 1.12 l.sin<t+ElJ
1

Om figuur 2.2 te krijgen, moet de hoek e gelijk aan 0 zijn, m.a.w. de

eerste co~ffici~nt moet positief rete1 zijn. Indien de eerste co~ffi

ci~nt positief imaginair zou zijn, dan heeft de cirKel als beginpunt de

positieve y-as (e = 1/2). 20 is ell( beginpunt van de cirKel te bepalen

door de keuze van de hoek e.
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Ook kunnen we een~ bekijken hoe een ellips beschreven wordt. Daarvoor

zal in de x-richting een cosinusvorm (danwel sinusvorm) doorlooen

moeten worden en in de y-richting een sinusvorm (danwel cosinusvorm),

maar weI elk met een andere amplitude. Dit is te realiseren indien de

Q
1

en Q-l niet nul zijn, en aIle andere co~ffici~nten weI:

y(t) = Q • e
1

j • 1• t
+ Q . e

-1

j.-1.t
=

=IQ I.[cos(t+e ) + j.sin(t+e ») + If! I.[cos(t+e) - j.sin(t+e »)=
1 1 1 -1 2 2

= A • cos(t+e) + j. B .sin(t+e )
A B

Als beide Fourierco~ffici~nten zuiver re~el of zuiver imaginair zijn,

dan hebben we een ellips met de hoofdassen op het assenstelsel:

bijvoorbeeld als beide co~fficl~nten re~el zijn:

j • 1. t j.-1.t
u<t) = Q • e + Q e =

1 -1

= Q
1

. cos (0 + j .sin<t) + Q cos (0 - j.sin(O ) =
- 1

= [
k!1

+ Q ).C05(0 + j. Q
1

- Q ).sin<t)
-1 -1

y

x

y

---~---t-----,<----;>x

--++--'---.....>..:oIr---->--.Loor_~ t

figuur 2.3: x- en y- verloop van een geparametriseerde ellips

lndien de contour een andere vorm heeft dan een exacte cirkel of een

ellips, zullen er meer Fourierco~ffici~nten nodig zijn om hem te be

schrijven. De Fourierco~ffici~nten zijn normaliter complex. Dit houdt

in dat de contour, ontbonden in x- en y-richting, steeds een sommatie
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is van sinussen en cosinussen, elk met een eigen weegfactor: de Fou

rierco~ffici~nt.

Zou de contour een vierkant zijn en ligt het middelpunt wederom in de

oorsprong dan I~unnen we dit voorstellen in de x-en y-richting volgens

figuur 2.4. Het is duideliJk dat er in dit extreme geval zeer vele

Fourierco~ffici~nten nodig zijn om deze contour te beschrijven, willen

de sommaties van sinussen en cosinussen dit

voldoende nauwr.eurig beschriJven.

rechte x- en y-verloop

x

y

x

y
t=1/2

t=O

t=1 t=2t

t=31/2

t

figuur 2.4: x- en y- verloop van een geparametriseert vierkant

Het is duidelijk dat wanneer we een ander beginpunt op de contour

nemen. het x- en y-verloop anders zullen ziJn. en dus zullen we dan ook

andere Fourierco~ffici~nten kriJgen. Dit is op zich niet erg; we ge

brui\{en stral~s de FouriercoHfici~nten am de vormparameters te defini~

rent welke op zich niet meer af hangen van de gekozen beginpositie op

de contour.

2.3: GebruiK van de Freeman chain-code

De Freeman chain-code is een code waarbiJ een Kramme een Keten is van

buursgewiJs verbonden pixels. Elk opvolgend pixel wordt in een 1 uit 4.

1 ui t B of 1 uit 16 code weergegeven. Omdat we hier werl~en met een

contour, gebruiken we het begrip gesloten kromme. In figuur 2.5 is een

voorbeeld uitgewerkt voor een geslaten Kromme (contour dus) waarbij elk
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pixel vier respectievelijk acht buurpixels heeft.

-srARTPUIIIT

-.
L'

\
'&l ,

"r\.

~ ~

J

( J
, ./

1
R ----T----~
I I I
I I I
I I I
I I I

2\- ';0

I I i
IL ..L -'

3

figuur 2.5: chain-code van een contour;

a: contour. b: code bij 4 buurpixels. c: code bij 8 buurpixels

We kiezen normaliter voor een code 1 uit 8, omdat deze nauwkeuriger de

contour beschrijft dan de code 1 uit 4. terwijl de code 1 uit 16 moei-

lijker te implementeren is. Wel zou een voordeel van de code uit 4

kunnen zijn, dat deze een constante roostermaat heeft. We zullen de

chain-code

contour.

uit 8 gaan toepassen in onze Fourierbeschrijving van een

We kunnen dan de contour opdelen in H chain-co~ffici~nten:

Bijvoorbeeld uit figuur 2.5c: 6,7,6,6,6,5,7,0,0,1,1,2,2,2,3,2,3,4,4,4,5

Gezien de definitie van onze parameter t, geldt:

o = t < t <o 1
• < t < t = 21

M-l M

waarbi.i: 2ts
t =-m

S
m=O.1.2 ••.. M

We Kunnen de lengte van elk stukJe contour als volgt defini~ren:
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L
• als Q is even

k
a =

k 2 als qk is oneven

H
Dan is: S = r a

k= 1 K

en verdeI' is:
21:

21: m
t = s ~ M r a

S m r a k= 1 k
K= 1 k

~:=1,2 •••• M

m = 1 ,2, . • . M

Mm=1,2,.u(t ) - u(t ) ~ a e
m m-l m

en tenslotte kan een stukje contour beschreven worden vol gens:

j .t:l4.q
m

gaan integreren, dan krijgen we:Als we vergelijking 2.2 parti~el

-jnt 121
Q =--- y.<t).e
n 2n1j 0

1
+~

2ntj 05
21 e -jnt

dy' ( t) n=O

21 -jnt
= r e dg (t)

2n1j a-

M -jot
'" 't" e m [ u(t ) - u(t )",. ... .

2n1j m= 1 m m-l

na invulling van de formules voortgel~omeo uit de chain-code voIgt dan:

m
r a

k= 1 k
t1 j . ( t l 4.q - 2n1

Q "" r a e m t1 n=±l ,±2,",. . ...
n 2ntj m=l m 't" a...

I~= 1 k

We zullen vaal' n=O de formule apart bekiJken:

=
2n

21r u<t) d(t) ~
0- -

H
r u<t )

21 m= 1 m
(t - t ) =

m m-l

1 1 H-l H
- u(t ) • t + - r u(t ) . t I u<t ) . t =
21 M M 21 m=l m m 21 m=2 m m-l

1 M
u I u(t ) - u(t ) J . t

(I 21 m=2 m m-! m-!

met: u startpunt van de contour.
a
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m-1
i: a

I~= 1 1<
t1 j • 1/4. q

Q
O

~ u i: a . e m H
0 21 m=2 m i: a

k= 1 k

De betekenis van Q kan als voIgt achterhaald worden:
o

2t S
f u(t)dt = f

0- - SO)

215
U ( --) ds

S

Dit is in feite een middeling over aIle punten van de contour.

DuideliJk is dus, dat Q het middelpunt van de contour voorstelt.
o

Tenslotte kunnen we dan vergelijking 2.1 uitschriJven in de valgende

varm, waarbij Q
O

niet meegenomen

middelpunt in de oorsprong):

is (m.a.w: de contour heeft zijn

c: y (t) =
00
r

n= 1
Q e

n

jnt
+ 12 e

-n

-jnt
o t ( 21t:

2.4: Kenmerken contour OR basis van de Fourierco~ffici~nten

2.4.1: Rondheidsgraad

Zoals al vermeld, is de contour exact een cirkel als aIle Fourler

co~ffici~nten nul zijn. behalve de Q .
1

We kunnen nu een rondheidsgraad defini~ren:

I Q
1

F =
1 co

i: (
n= 1

Q I + I Q I)
n -n

Als F =1 , dan hebben we te maken met een exacte cirkel.
1

Als 0 < F < 1 I dan hebben we te maken met een willekeurige contour,
1

behalve een cirkel. Het is duidelijk dat naarmate er een grotere af

wijking is t.o.v. een exacte cirkel (m.a.w. meer Fourierco~ffici~nten
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nodig zijn om de contour goed te benaderen; vergelijk het voorbeeld van

het vierkant in paragraaf 2.2). deze co~ffici~nt dichter bij nul zal

liggen. 20 hebben we dus een maat voor de rondheid van de contour.

2.4.2: ·Slankheidsoraad"

Een contour is een ellips als aIle Fourierco~ffici~nten nul zijn,

behalve de R en de 12 .
1 -1

De con tour wordt dan beschreven door:

jt -j t
E (t) = 12 e + 12 e

1 - 1

De 1engte van de lange as is dan: 12
1

I + 12
- 1

De lengte van de I<or te as is dan: 12
1

I - 12
-1

Er I~ an dan een "slanKheidsgraad" gedefinieerd worden als voIgt:

F =
2

2. Q
-1

12
1

I + I Q
-1

·Vertaald" houdt dit in: het verschil tussen de lange en Korte as,

gedeeld door een normeringsfactor, namelijk de lengte van de lange as.

2.4.3: "Grilligheid"

Deze wordt gedefinieerd als de lengte van de contour in het kwadraat.

gedeeld door 4 maal ~ maal de ingesloten oppervlakte. Is de contour een

cirkel, dan zal de uitkomst van deze deling precies 1 zijn. De uitkomst

van deze deling is groter dan 1, als de contour een andere vorm heeft

dan een cirkel (een grotere omtrek sluit een bepaald oppervlak in).

De lengte van de contour hadden we al uitgedrukt in de Fourierco~ffi

ci~nten. Blijft dus nog over om de ingesloten oppervlakte uit te druK

ken in de Fourierco~ffici~nten. Overigens is deze oppervlakte oak uit

rekenen (aangezien er met een vision systeem g~Nerkt wordt) door het

aantal omsloten pixels in het beeld te tellen. Maar zo aanstonds zal
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blijKen dat de formule die voor de oppervlaKte geldt. dermate simpel

is, dat deze duidelijk de voorkeur verdient boven een algoritme dat

pixels binnen een contour moet gaan tellen.

(2.3)
2

De uitgangsformule 1uidt a1s vo1gt:

2'1:J (x(t) .y/(t) - y(t) .x'(t) J • dtA =

Deze behoeft wel enige toelichting. Neem hiertoe:
r
I y( t) •dx

J
(2.4)

In figuur 2.6a wordt duidelijK dat met deze formule de oppervlakte

onder de aangegeven Kromme wordt bereKend, gaande van punt A naar B (in

positieve x-richting dus). In figuur 2.6b wordt de oppervlaKte onder de

Kromme uitgerekend gaande van punt B naar A (in negatieve x-richting

dus): deze oppervlakte krijgt hierdoor een negatieve waarde. In figuur

2.6c tenslotte. zijn beide Krammes aan elKaar ge1egd tot ze een ges

loten contour vormen, en is duidelijk dat de formule in dit geval.

gaande van punt A via 8 terug naar A. de ingesloten oppervlaKte bere

I~end. Is de integratie~~eg linl~som. dan is de waarde van de opper'v'laUe

negatief: is de integratieweg rechtsom, dan is de waarde van de op

perv1akte positief.

a
x

b
x

y
I
I c;:J8I
I A
I
I

x
c

figuur 2.6: oppervlaKte-bepaling

Een soortgelijke redenering kan worden opgezet voor: f x(t) .dy (2.5)

In dit geval wordt ook de inges10ten oppervlakte uitgerekend indien

ge!ntegreerd wordt over een gesloten contour, maar dit vindt nu plaats

t.o.v. de y-as i.p.v. de x-as, zoals in de eerstgenoemde integraal

(vergelijking 2.4).

De uitgangsformu1e (verge1ijking 2.3) bestaat dus uit een combinatie

van de beide kringintegra1en (vg1 2.4 en 2.5). Aangezien de contour in

de chain-code is opges1agen in de liny.som geori~nteerde richting, zal
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de kringintegraal uit vgl 2.4 een negatieve waarde krijgen. Vergelij

Y.ing 2.3_ is dU$ in feite een optelling van 2 integralen die dezelfde

uitkomst geven. gedeeld door 2. Deze op het eerste gezicht wat omslach

tige en onnodige manier is echter nodig om in de formule de Fourier

co~ffici~nten verwerkt te krijgen. We vervolgen vgl 2.3 dan ooy. met:

1
A = - Re

2

,2'(
I

OJ *j • y.(t) • y.' (t) • dt, hetgeen eenvoudig in te zien is.

We benaderen deze integraal met:

1

2
Re

co
1:

n=-eel

co
1:

n=-eel
m •

l(

Q.Q
m n f

2,( e j (n-rn) t

0-

eel
dt = '( r

n=-oo
n •

2
IQ I

n

We kunnen nu de formule voor de u gr illigheid" opstellen:

M 2
r a )

k= 1 I~

F =
3 2

4 '(
00
~ [ n • .;

n= 1

2 2
IQ I - /Q I)

n -n

2.4.4: Concaviteit

De concaviteit van een contour is de mate waarin een contour "in

snoeringen" vertoont. In figuur 2.7 is dit aangegeven. De beide gebie

den tussen de doorgetrokken lijn (voorstellende de contour) en de

gestippelde Iijn (de "onder spanning" aangetrol~l~en omhullende) geven de

mate van concaviteit aan.

figuur 2.7: de concavi tei t van een contour.

De l~rornte van een contour kan als voIgt gedefinieerd worden:

do: do: dt d y" (t) dt
= = dus:

ds dt ds dt x" ( t) ds
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met
dx 2

< -) =
dt

ds 2
-)
dt

ds S
-= -) 0
dt 21

Dan kunnen we de teller beschouwen:

Stel: c(t) = x/(t) .y/·'(t) - XU(t) .y/(t) dan is de contour concaaf te

noemen daal' waar vaal' een bepaalde t~ c(t)(O en en convex daar waar

c(t»O. Dit is als volgt in te zien:

< 0
x

) 0
y/

d

dt

d

dt

) 0 •

:> 0

:> 0

:> 0

• x"

, y'

, Y' .'

, x·'J--f::
1-" l: :::: : ~
j~!: :

Er kan nu vervolgd worden:

c(t;. = Re [ j U / ( t) = Re
co

i:
o=-co

co
i:

n=-CO
2 *n m Q 12

m 0
e

j(lT/-n)t

=
(I:)

Re i:
K=-C')

co
i:

n=-(I:)
2 *(n+K)n Q Q

n+I~ n
e

co 2 ~

Stel nu: c = i: (n+K)n Q Q vaal' I~=O ,!.1 ,!.2 ...
K n=-CO n+k n

co j I~ t
dan is: c (t> = Re i: c e

I~= -co I~

De gerrriddelde waarde van c(t) wordt aangegeven door:

c =
o

co 3 2
: n IQ I =

n=-eo n

co 3
i: 0

n= 1

2
fQ I

n

2
IQ I)

-0
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Om de eoneaviteit van de contour aan te geven nemen we:

00 S· 2 2
~ n IR I - IQ I )

n= 1 n -n
F = dus:

4 2 2
12 I 12 I

1 -1

A1 s F = dan is de contour een cirKe1.
4

Al s F < dan heeft de contour meer concavi tei t.
4

Als F ) dan heef t de contour meer con'Vexi tei t.
4

2.4.5: Excentrieiteit

We kunnen de afstand tussen het middelpunt van de kern en dat van de

totale eel als volgt berekenen:

De co~ffici~nt Q
nN

geeft de Fourierco~ffici~nt van de kern. De co~ffi-

ci~nt Q geeft de Fourierco~ffici~nt van de totale eel. Hierbij staat
nC

n veor de n-de co~ffici~nt. N voer de Kern. en C voor de eel.

We kunnen nu de bovengenoemde afstand als vo1gt defini~ren:

2 0C - RON I
F =

5 Q I" I Q
lC -Ie

waarbij de noemer een normalisatiefactor' is. zie 001< paragraaf 2.4.2.

2.4.6: Relatief Kernoppervlak

Dit is de verhouding tussen de oppervlakte van de Kern en dat van de

eel. ~e kunnen hierbij gebruiK maken van de formule de afgeleid is in

paragraaf 2.4.3 voor de ingesloten oppervlakte van een contour. De

verhoudi ng is dan eenvoudig aan te geven:

00 2 2
~ [ n ( IR

nN
I - 112 I ) ]~ .

n= 1 -nN
F =

6 00 2 2
r ( n . ( 12 I - 112 I ) ]

n= 1 nC -nC
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Hoofdstuk 3: Realisatie m.b.v. een vision systeem

3.1: Inleidir'Q

In dit hoofdstu~ zal uiteengezet worden hoe de wis~undige theorie uit

hoofdstuK 2 gebruiKt wordt. Er wordt gebruik gemaakt van een vision

systeem dat o.a. bestaat uit een IBM-compatible PC (AT) met extra

ingebouwde hardware van de firma Data Translation, bestaande uit een

Nframe-grabber" en een "frame-processor". In figuur 3.1 is een blo~

schema gegeven van de frame grabber.

r-----------------------------------j
I
I

I
/

I
\

"-'--'~ _.- 1
=~cl::" ~' L j

~--------------

I .... '1M.'.... ~ .....-- t--- _
~:: ",-""O;..;;A__...

I
I
I
I
I
I
I
I____________________ ..J

GAil"

18.11 'efMMll~ AT ...

,I

figuur 3.1: De g~bruikte frame-grabber

v

De frame-grabber zorgt voor het binnenhalen, digitaliseren, opslaan.

bewerken en het weergeven van het beeld. In figuur 3.2 is ~en blok

schema gegeven van de gebruikte frame-processor. De frame-processor

wordt gebruikt om snelle 16-bits bewerkingen uit te voeren op beelden

die de framegrabber aanlevert.

Tenslotte is er een camera nodig orr, beelden te kunnen opnemen. en is

er een RGB-monitor nodig om een beeld te I~unnen bel~ijY;en. M.b.'v'. een

softwarepaln(et dat een groot aantal bibliotheel~modules bevat voor de
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communicatie met de frame-grabber en de frame-processor. is het moge

lijl~ een groot aantal standaard beeldverwerking50peraties uit te voe

reno

tI·1lI1 ...-. Dala

.....,
D_',_
DT2IS1 ..---~" .....

ALU

512.5",,......
'_110'."--,, ...... o.....u•

loDT2.SI
'r...... G'.~'

ZOOM
"AN

SCROLL
CONTROL

figuur 3.2: De gebruikte frame-processor.

3.2: Programma-omschrijving

Uitgangspunt is steeds een beeld van een weefsel. Op dit ni'v'o wljl~t

de beeldvormlng 5terl~ af van de praktijk van de patholoog anatoom.

Kijkt de patholoog anatoom door een microscoop naar een weefselprepa

raat. in dit onderzoek werd een dia-opname m.b.v. een TV-camera in

gelezen en opgeslagen op de vaste schijf van het computer systeem.

Het gebruikte vision systeem beschikt over twee aparte beeldgeheugens

naast het gewone geheugen. Om een beeld zichtbaar te maKen op de monl

tor, kan in een van deze twee een beeld opgeslagen worden door gebruik

te maken van de TV-camera of door een opgeslagen beeld uit het gewone

geheugen op te halen.

Uit zo'n weefsel wordt dan ~~n weefselcel gefsoleerd. welKe dan
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verder besehouwd zal worden. Dit isoleren gebeurt door er een Kader

(een zogenaamd ·window") omheen te leggen. Dit is een reehthoeKig

gebied waarbinnen de eel zieh b~vindt (zie figuur 3.2). Het Kader Kan

door de gebruiKer van het programma aangegeven worden door de twee

diagonaal vormende hoeKpunten van een reehthoekig gebied, aan te geven,

dus linr.sboven en reehtbeneden of rechtsboven en linr.sbeneden. Oit

gebeurt door gebruik te maken van een ·eursor·, later gemakshalve

vervangen door een umuis·.

figuur 3.2: isoleren van een weefselcel door het gebruik van een window

Als eerste zal nu de eel zichtbaar gemaakt moeten worden t.o.v. de

achtergrond. Dit gebeurt door vergelijking met een drempelwaarde: het

beeld wordt zwart-wit gemaakt. De Keuze van de drempelwaarde is uiter

aard van invloed op het resultaat. Het (Kleine) beeld bestaat nu nog

uit pixels elk met een bepaalde grijswaarde, waarbij de afzonderlijke

pixels zowel buiten de eel als binnen de eel een willeKeurige griJs

waarde kunnen hebben. Wil het drempelen slagen. in de zin dat de zwart

wit vorm representatief is voor de eel in grijs afgebeeld t.o.v. de
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achtergrond. dan zullen de pixels die tot de eel behoren in overgrote

meerderheid een zwartere grijswaarde moeten hebben dan de pixels die

tot de- aehtergrond behoren. Cit betekent dat de eel na dl:? gr~mpelinQ

zwart zal worden en de aehtergrond wit.

Het drempelen gebeurt in het programma als voIgt. Omdat van te voren

niet vast staat welV,e grijswaarden tot de eel behoren, en welke grijs

waarden tot de achtergrond behoren, ligt de grenswaarde waarboven de

pixels wit moeten worden (en waar beneden de pixels zwart moeten wor

den) niet vast. Vandaar dat de gebruiKer van het programma op een

eenvoudige manier moet kunnen aangeven wat (subjectief !) de juiste

grenswaarde is voor het drempelen.

figuur 3.3: monitorbeeld tijdens de thresholding

Dezl:? mogelijkheid is als voIgt in het programma opgenomen. Het beeld

je wordt naar het tweede beeldgeheugen gebracht en (eventueel) uitver-
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groote In het tweede beeldgeheugen wordt een cODie van dit beeldje er

naast geplaatst. Op de monitor is dit dan te zien. zie figuur 3.3. Het

linker gedeelte van het beeld bevat het grijswaarde-beeld, en het

rechter gedeelte van het beeld bevat het zwart-wit beeld. Door nu

steeds een andere grenswaarde te kiezen voor het drempelen (door het

indrukken van een toets), kan de gebruir.er zelf bepalen wanneer het

rechter beeldje de beste zwart-wit presentatie geeft van de cel t.o.v.

de achtergrond. Waarom het beeld uitvergroot werd is nu duidelijr.; zo

Y.an de gebruiker beter zien wanneer de eel het best benaderd wordt in

de zwart-wit respresentatie.

In figuur 3.3 is tevens te zien dat het beeldje in zijn oorspronke

lijr.e grootte ook nog is opgenomen in het tweede beeldgeheugen, en dat

ool~ dit ge-drempeld wordt. Dit gebeurt omdat van het zwart-wit beeld nu

in de volgende stap de contour van de cel vastgelegd moet worden. Deze

contour wordt uitgedrukt, zoals reeds vermeld. in de (achtburige)

Freeman chain-code. Het beste kan dit gebeuren in het oorspronkelijke

beeldje, en niet in het uitvergrootte beeldje.

Om de contour van de cel te bepalen is het voldoende om de juiste

zwart-wit overgangen te vinden. Helaas komt het voor dat door de drem

peling ook buiten de cel in de achtergrond zwarte gebieden kunnen

voorkomen. Dat betekent dat het programma niet zonder meer volledig

automatisch de celrand zal weten te vinden. Op dit moment wordt de

celrand gevonden door de cursor (op de monitor m.b.v. de muis) te

plaatsen in een wit gebiedje links van de zwarte cel. Het programma

zoekt dan in rechte lijn naar rechts naar de contour (wit-zwart over

gang). Op dat moment kan, indien aIle aansluitende zwart-wit overgangen

gevonden worden, zonder meer de celrand worden opgeslagen m.b.v. het

programma.

Nu kan het programma aan de slag met de wiskundige theorie uit hoofd

stuk 2. Er kunnen naar believen een bepaald aantal Fourierco~ffi~nten

bepaald worden. Hiermee kunnen oak de vormparameters zoals omschreven

in paragraaf 2.4 bepaald worden. Omdat we een indicatie willen hebben

in hO~verre een bepaald aantal Fourierco~ffici~nten de contour vol

doende goed benadert. wordt elke contour die we na een nieuwe Fourier-
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co~ffici~nt bepaald hebben in het tweede beeldgeheugen geplaatst en op

de monitor zichtbaar gemaakt (de inhoud van het tweede beeldgeheugen

de beeldjes t.b.v. de drempeling- zijn hiet meer nodig).

We plaatsen hiertoe eerst het grijswaarde-beeldje van de cel in het

beeldgeheugen en plaatsen daarna de op basis van de Fourierco~ffici~n

ten berekende contour hierin. In figuur 3.4 is te zien dat op een

beeldscherm 16 keer de weefselcel is geplaatst. met daarin de berekende

contour, zodanig dat linksb~ven de contour staat, berekent op basis van

het eerste koppel Fourierco~ffici~nten (1 en -1), er rechts naa$t de

contour berekent op basis van het tweede Koppel (2 en -2) enzovoorts.

totdat tenslotte rechtsbeneden de contour te zien is die berekent is op

basis van het loe koppel Fourierco~ffici~nten.

figuur 3.4: beeld met 16 keer de weefselcel en daarin de achtereenvol

gende berekende contouren

In het plaatje linksboven is tevens een hulplijntje aangegeven vanuit
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de linkerbovenhoek van het scherm: dit geeft op de celrand het begin

punt aan van de gecodeerde oorspronkelijke contour. Indien we meer dan

16 koppels Fourierco~ffici~nten willen berekenen. zal het beeld in

figuur 3.4 opnieuw opgebouwd worden, en zal linksboven de contour te

zien zijn die berekend is op basis van het 17e koppel Fourierco~ffi

ci~nten en rechtsbeneden de contour die berekend is op basis van het

32e koppel Fourierco~ffici~nten. Zijn er nog meer nodig dan kan dit

vervolgd worden door een nieuwe serie van 16 contouren.

Om de berekende contour beter te kunnen onderscheiden t.o.v. van het

grijswaarde beeld, is in het programma opgenomen dat de contour uit

getekend wordt in het rood. i.p.v. het wit zoals in figuur 3.4. Er is

tevens een mogelijkheid ingebouwd om in plaats van het grijswaarde

beeld in relatie met de berekende contouren te bekijken. ook het zwart

wit beeld te bekijken in relatie met de berekende contouren. Hiermee is

beter te zien hoe de berekende contour de "uitgangscontour U
, vastgelegd

in het zwart-wit beeld, benadert.

figuur 3.5: uitvergrote weefselcel en berekende contour.



32

Om tenslotte nog betef te ~unnen zien hoe de berekende contour past.

kan ook elke contour sterk uitvergroot worden en geplaatst worden in

een evenzeer-- uitvergroot grijswaard~-p~eld.! maar ook weer in het uit

vergrootte zwart-wit beeld, zie figuur 3.5.

Op de computermonitor verschijnen gelijktijdig met de berekende

contouren, de berekende Fourierco~ffici~nten en de berekende vormpara

meters zoals beschreven in paragraaf 2.4. Ool( is er de mogelijkheid om

op de beeldrnonitor te laten zien hoe na de berekening van een Koppel

Fourierco~ffici~nten de ontbinding in x- en Y-richting van de contour

(zie hoofdstuk 2) er uit ziet.

Tevens is er de mogelijkheid om een bepaalde contour in zijn code in

een file op te slaan. Op deze manier kan een contour in een later

stadium nog eens beKeken worden, voor wat betreft de Fourierco~ffici~n

ten, vormparameters en de ontbinding in x-en y-richting van de contour.

Tenslotte kan ef na de behandeling van een geisoleerde weefselcel,

opnieuw teruggegaan worden naar het eerste beeldgeheugen waar het

totale weefsel in opgeslagen is. Hier kan nu een nieuwe weefselcel

gefsoleerd worden, en kan de hele analyse opnieuw uitgevoerd worden.

Indien een weefselcel gefsoleerd is en de omtrek van de eel in de

chain-code opgeslagen is, verschijnt steeds het volgende menu:

INPUT eEL:

een nieuwe weefselcel kan uit het weefsel geisoleerd worden.

DRAW 16 CONTOURS + CELS:
een beeld wordt opgebouwd zoals te zien is in figuur 3.4.

D~ BIG CONTOUR + eEL:

een beeld wordt gemaakt zoals te zien is in figuur 3.5.

SAVE CONTOUR:

een contour (in de chain-code) wordt in een file opgeslagen.

QUIT :

hiermee wordt het programma be~indigd.
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3.3: Opzet en structuurbeschrijving van het programma

Het programma is geschreven in PASCAL. In appendix I staat een vol

ledige listing van het programma. Hieronder staat een overzicht van

het programma:

SA'JE_CONTOUR

Een beschrijving van de gebruil(te globale variabelen is opgenomen in

appendix II. Nu volgt een beschrijving van de in het overzicht genoemde

procedures.

De procedure INIT omvat het volgende:

Het vision softwarepakket wordt gefnitialiseerd en de software voor het

gebruik van de muis wordt gefnitialiseerd. Daarna kan de keuze v.w.b.

de invoer gemaar.t worden: het inlezen van een weefsel via de camera.

het ophalen van een weefsel uit het gewone geheugen of het inlezen van

een eerder in een file opgeslagen contour in de vorm van de chain-code.

Nu zijn er twee wegen: is een file opgehaald. dan worden via een aantal
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procedure's de Fourierco~ffici~nten en de daarvan afgeleide co~ffici~n

ten berekend. alsmede de ontbinding van de contour in een x- en Y

richting. Werd een weefsel in het beeld"geheugen geplaatst, dan wordt de

procedure GET_CEl_CODE aangeroepen. Deze wordt op de volgende pagina

ui tgewerk t.

Het MENU is al uitgewerkt in de vorige paragraaf.

De procedure GET_eEL_CODE omvat het volgende:

Achtereenvolgens worden de volgende procedures aangeroepen:

GET_CEL: deze zorgt ervoor dat er een window wordt aangelegd om de

uitgekozen eel. De linkerb~venhoek van het window wordt

berekend alsmede de hoogte en breedte van het window.

CALC2F: deze berel(en t aan de hand van het gekozen wi ndow. een dr i eta 1

zoomfactoren welke afhankeliJk van het later te kiezen

monitorbeeld (SCREENla. SCREENlb, SCREENlc: voor verdere

uitwerldng hier'v'an: zie later) de gel<ozen weefselcel I~an

ui tverQroten.

SCREENla: deze bouwt het scherm 00 dat nodig is voor thresholding (zle

fiQuur 3.3).

THRESHOLD: deze zorgt ervoor dat de gebruiker aehtereenvolgende waarden

kan geven nod19 voar het thresholden. en voert de thres

holding uit.

STARTPOINT: deze zorgt ervoor dat de gebruiker de cursor op de monitor

kan plaatsen. 1n een wit gebied links van de zwarte eel.

Dit get1eurt irl de uitverogrootte eel: daarna beroekent de

procedure de cursorposltie in de originele eel. Daarna

zoekt de procedure lijnrecht naar rechts voor een wit

zwart overgang: de celrand is gevonden: het startpunt.

CHAIN-CODE: nadat het startpunt op de celrand is gevonden, zorgt deze

routine ervoor dat de gehele celrand afgelopen wordt. en

dat deze opgeslagen wordt in de vorm van de chain-code.

De procedure DRAW_CONTOUR_CEl omvat het volgende:

Deze procedure kan aangeroepen worden met de keuze voor schermlb of

schermlc (deze worden later verder uitgewertt). Dan kan er de keuze

gemaakt worden of er gewerkt wordt met een binair <zwart-wit) cel-beeld
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of met een grijswaarde cel-beeld. Vervolgens worden de Fourierco~ffi

ci~nten en de afgeleide co~ffici~nten berekend. Tegelijkertijd worden

de bijbehorende contouren op het monitorscherm geplaatst.

De procedure ~JE_Crn~TOUR omvat het volgende:

Deze procedure zorgt ervoor dat de contour in de vorm van de chain-code

in een file wordt opgeslagen.

De procedure O~~XY omvat het volgende:

Hierin wordt aan de hand van de bereKende Fourierco~ffici~nten de

ontbinding van de contour in de x- en y-richting er uit zien in een

grafiek.

In appendix III staat nog de omschrijving van een aantal procedures en

routines:

- Schermopbouw monitorbeeld

- Gebruik van de "muis"

- De plaatsing van de bereKende contour op het scherm

- Berekening van Fourierco~ffici~nten en afgeleide co~ffici~nten
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Hoofdstul< 4: Pr-ogr-amma-r-E'sultaten

4.1: Inleidiog

10 dit hoofdstuk wordt eerst een illustratie gegeven van de gebr-uiKte

wiskundige theorie uit hoofdstuk 2, aan de hand van enige synthetische

figuren. Ver-volgens zullen een drietal cellen geanalyseerd worden, en

zal worden aangegeven hoe cellen geklassificeerd kunnen worden.

4.2: Resultaten voor synthetische vormen

Als eerste is een vierKant als contour ingevoerd, bestaande uit de

code 0-2-4-6. De computerresultaten van de berekening van de Fourier

co~ffici~nten en de vormparameters van deze en alle navolgende be

schouwde contouren ziJn terug te vinden in appendix IV.

Voor n=1 bliJI<t de FouriercolHfici~nt zuiver re~el te zijn, terwijl

deze voor n=-1 nul is. De berekende contour is dus een zuivere cirkel.

Bepalen we meer Fourierco~ffici~nten en nemen we die mee in de terug

transformatie, dan zien we dat er langzaam een contour onstaat die op

een vier-kant lijkt. De eerste 16 contouren van de terugtransformatie

zijn opgenomen in figuur 4.1.

D 0 CC t1
..

o OD t1
DODD
DODD

figuur 4.1: teru9getransformeerde contouren behorende bij de

code 13-2-4-6
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Als we als code 2-4-6-0 invoeren (Qua vorm hetzelfde vierkant dus).

blijkt dat de Fourierco~ffici~nten afwijken van die van de eerste code.

Maar de vormparameters blijken precies hetzelfde te zijn. zoals al

aangestipt in hoofdstuk 2.

We zullen nu de vormparameters van deze code 0-2-4-6 eens nader

bekiJken. Kijken we naar Fl (de rondheid) , dan zien we dat deze voor

n=l precies is (exact een cirKel dus) en dat deze verder steeds

Kleiner wordt tot voor n=48 de waarde 0.030 bereikt is. De vormparame

ter F2 (langgereKtheid) is 0.000: dus de lengte van de contour is

geliJk aan de breedte. De vormparameter F3 (grilligheid) is voor n=l

precies 1.000, en Komt voor n=48 uit op 1.290. We hebben dus te maken

met een redeliJk gladde contour. Tenslotte laat F4 (concaviteit) het

volgende verloop zien. Voor n=l is deze 1.000. om daarna afwisselend

positief en negatief verder (absoluut gezien> oploopt tot -24.000.

Deze contour bevat dus vele "kronkels".

We kunnen nog even van een paar berekende contouren de ontbinding in

x- en Y-richting bekiJken. In figuur 4.2 is deze voor n=3 te zien. in

figuur 4.3 voor n=4 en in figuur 4.4 voor n=16. In deze drie figuren

zien we dat door de steeds voortgaande optelling van sinussen en cosi

nussen langzaam een rechte vorm benaderd gaat worden die het vierkant

vormt.

x

y

figuur 4.2: contour voor n=3
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x

y

figuur 4.3: contour voor n=4

x

y

figuur 4.4: contour voor n=16

Vervolgens zullen nu drie andere synthetische figuren bekeken worden,

welke afkomstig zijn van het beeldscherm van de gebruiV-te monitor. In

feite zijn ze op dezelfde manier uit het beeldgeheugen gehaald en

verder behandeld als dat met de weefselcellen gebeurt. Van deze drie

vormen zijn de analytische resultaten terug te vinden in de appendix.

Hierbeneden zijn de belangrijV-ste resultaten samengevat.

VORN 1 VORN 2 VORN 3
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VORt1 1 VORM 2 'v'ORM 3

begint bi j 1.000, begint bij 0.540 Begint bi j 1.000.

Fl en wordt daarna en wordt sne1 en wordt geleide-

rondheid redelijK sne1 k1einer tot 0.021 1i j I~ k1einer tot

Kleiner tot 0.129. 0.539

F2 deze is 0.000. deze is 0.920. deze is 0.000.

slank- Dit betekent dat Dit is dus duide- Dit beteken t dat

heid de lengte gel i jk 1i j k een 1ange- de lengte ge1ijl~

is aan de breedte. rekte figuur. is aan de breedte
---

Bereikt bij n= 11 Bereikt pas 1aa t Bi j n= 1 is er a1

F3 de ei ndwaarde ei ndwaarde ~ 6.6: eindwaarde 1. 104 :

gri 11 ig- 1.273 : is dus niet nogal gri11ig, dit zou 1 moe ten

heid echt gr i 11 i 9 (te- maar 1engte groot zijn maar niet

vens niet cirkel- t .0.V. opperv1akte exact 1 vanwege

vormig, zie Fl). <zie F2) • pixel gebruil':.

F4 Zakt ge1eide1ijk Steigt naar ~ 4.8 Schomme1t rond 1.0

con- naar ~: O.B

cavi tei t

Er is duide1ijk te zien dat de Fl a1tiJd k1einer wordt. naarmate er

meer Fourierco~ffici~nten bepaald worden. ongeacht de vorrn van de

contour. Wanneer we terugkiJken naar de formule waarmee F1 berekend

wordt. dan is dit we1 duide1ijk:

De noemer wordt steeds groter. naarmate er meer co!ffici~nten bepaa1t

worden. Wanneer we echter veor een wil1ekeurige vaste n naar de resu1

taten kijken, dan kunnen we tech een vergelijking maken tU5sen de

diverse vormen.

4.3: Resu1taten voor enige weefse1cellen

In plaats van de drie synthetische vormen. worden nu drie verschi1-
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1ende weefselce11en bekeken. Er wordt weer hetze1fde schema opgebouwd

~I~ hierboven.

CEl 1 CEl 2 eEL 3

eEL 1 eEL 2 CEl 3

F1 Deze zak t van Deze zakt van Deze zakt van

rondheid 0.738 tot 0.042 0.873 naar 0.073 0.831 naar 0.063

F2 De2e is 0.523. De Deze is 0.254: de Deze is 0.338: de

slank- lengte is ~ 2)\ de lengte is iets lengte is wat

heid br-eedte. gr-oter dan de groter dan de

breedte. breedte.

F3 De ei ndwaarde De eindwaarde De eindwaarde

gr i 1- wordt sne1 bereiU wordt snel be- wordt snel be-

ligheid ~ 1.680 : redel ijk reikt: 1.239: reikt: 1.279 :

gr ill i 9 • niet echt gr ill i 9 . niet echt gr i I I i 9 .

F4 Deze Y.omt terech t deze komt terecht deze komt terecht

con- op ongeveer 0.9 op ongeveer 1.1 op ongeveer 0.9

caviteit

Er zal een antwoord moeten komen op de vraag: hoeveel Fourierco~ff

ci~nten zijn er nodig om tot goede uitspraKen te Kamen. KijKen we naar

F3, dan zou je Kunnen zeggen dat deze (vrijwel) niet meer verandert na

maximaal 10 a 12 Fourierco~ffici~nten bepaalt te hebben. De F4 geeft

een nogal wispelturig beeld. Het maakt nogal wat uit of je de F4 neemt

die bij 10 of bij JJ of J2 co~ffici~nten bepaald is-. De F1 geeft een

redelijk monotoon dalend beeld.
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Het is duidelijk dat er een heel scala van beschouwingen moet komen

om een bepaalde cel te Klassificeren. Alle getalletjes zullen met

elkaar moeten worden gecombineerd. wil er een goede uitspraak gedaan

kunnen worden, zoals met name duidelijk is voor de vormparameters F3 en

F4: een van deze twee apart beschouwen geeft geen eenduidige indruK van

de werkelijKe vorm van de eel.

Om tot een Klassificatie te komen kan men een boomstructuur opstel

len; langs de takken van de boom staan grenswaarden waaraan de zes

vormparameters moeten voldoen om een tak te Kunnen inslaan. Op deze

manier wordt uiteindelijk aan de hand van de zes vormparameters de cel

geKlassificeerd. In de literatuur [1) is een voorbeeld van zo'n boom

gevonden. In deze boom gebruikte men steeds negen Fourierco~ffici~nten

om de vormparameters te berekenen.

Met deze boom werden 127 cellen gelnassHiceerd. De cellen werden in

vier typen cellen geklassificeerd: normaal, licht a-typisch, zwaar a

tvpisch, en kanker. Van de 127 cellen werden er slechts twee verkeerd

geklassificeerd: twee licht a-tvpische cellen werden als zwaar a-ty

pisch gel<lassificeerd. Hierbeneden staat deze boom:

(Root)
F1/0.630~

F1N>O.63 0/ ~
(Round ish) N

F <0.120 ~
6 / ""-"

(Normal) (Cancer) (Tadpole, Cancer)
N

2
~F2c>0.590

/ . ~<0.560

(Irregular) (Fiber,Cancer)

F6<0.05~
(Normal) ~~

F6'O.20'1. ""
(Cancer) N

4
F1N>0.600~

F <0.250/ . '"
5 ,A~ (Serious atypical)

F4N<1.0oy . '"
(Normal) (Sl ight atypical)



Hoofdstu~ 5: Conelusies en ~valuatie

Als eerste is duidelijk dat de gebruikte wiskundige methode tot veel

belovende resultaten leidt. Daarbij vindt de vormanalyse plaats in een

acceptabele tijd. Dit komt voornamelijk doordat een beeld bestaande uit

512x512 pixels <256 Kbyte) in eerste instantie teruggebracht wordt tot

een contour bestaande uit <afhankelijk van de grootte van de eel) zo'n

100 codes. Daarna is de volgende data-reductie de transformatie tot

FouriercoOffici~nten.Tenslotte zijn de vormparameters op eenvoudige en

snelle wijze te bepalen uit de Fourierco~ffici~nten.

Jndien aIle gegevens uit het totale beeld bestaande uit 512x512

pixels gehaald zouden moeten worden, dan zijn er uitgebreide data

structuren nodig om aIle gegevens die 20'n enorm beeld geeft voldoende

goed op te slaan, hoewel de verwerkingssnelheid door hardware-implemen

taties behoorlijk I{an zijn. Wordt er gebruik gemaakt van de code, dan

zijn er geen uitgebreide data-structuren nodig. maar zal het veel

moeite kosten om hier vormen uit te halen en de verwerkingssnelheid 2al

laag zijn.

De gebruikte wiskundige beschrijving kan tevens gebruikt worden. voor

allerlei andere vormen die herkend moeten worden. Voor andere vormen

zullen eventueel nieuwe vormparameters gedefinieerd moeten worden. af

hankelijk van de te herkennen vormen en kenmerken.

Er is gekozen voor code 1 uit 8 om de contour te beschrijven. omdat

deze de contour nauwkeuriger beschrijft dan de code 1 uit 4. De code 1

uit 4 heeft eehter als voordeel dat deze een constante roostermaat

heeft. maar deze code is hier niet toegepast. In een vervolg zou dit

wel gedaan kunnen worden, om de resultaten van beide codes met elkaar

te kunnen vergelijken.

Het aantal Fourierco~ffici~nten dat bepaald moet worden zou op basis

van de vormparameter F3 op 10 a 12 stuv.s uitv'omen, want dan is de

waarde van F3 stabiel. Opgemerkt dient te worden dat vormparameter F4

nOQal schommelt. en het een enorm verschil is of je F4 neemt na 10 of
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na 11 of 12 Fourierco~ffici~nten.

Er zijn zeker nog twee problerrren op te lossen. In de eerste plaats is

het vaststellen van de cel- en kernomtrel( door louter en alleen drem

pelen nOQ vrij onzuiver. Hier zullen andere beeldverwerKinostechnieken

een preciesere oplossingen moeten gaan brengen. Ook cellen die over

elkaar heenliggen en tegen elkaar liggen zijn op dit moment nog onvol

doende goed van elkaar te scheiden. Een oplossing kan misschien zijn,

dat reeds veer het binair maken van het beeld al de contour moet vast

Komen te liggen. Bijvoorbeeld door een analyse van het grijswaardepa

troon te maken. en dan pas de zwarte en witte pixels te bepalen via een

variabele drempelwaarde en zo de best passende contour te vormen.

Het tweede probleem dat opgelost moet worden, is de klasslficatie

zelf. Nadat de Yormparameters bekend zijn, moeten de cellen geklas

sificeerd kunnen worden. Hiervoor moeten de diverse Klassen vast Komen

te liggen, en moet onderzocht worden wanneer (op basis van de vormpara

meters) een contour binnen een bepaalde klasse moet vallen. Hiervoor

zal nog heel wat onderzoek nodig zijn. Dit laatstgenoemde onderzoek

zal multidisciplinair zijn: met name zal hier zeKer ook klinisch onder

zoek nodig zijn. Hierbij moet oPgemerl~t worden dat klassificatie via de

Yormparameters een heel andere methode is dan de gebruikelijke.
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Appendix I: Computer programma

De listing bevindt zich op de pagina's 46-51



PRJGRAM FOURIER(INPUT,OUTPUT);

($INCLUDE: 'ISDEFS.PAS'I

CONST PI=3.14159265;

TYPE REAL = REAL8;

VAR ANTW: CHAR;

VAR CHAIN: ARRAY[l .. 500) OF INTEGER;
VAR Q4,A,SOMA,A2,: ARRAY[l .. 500j OF REAL;
VAR REPOSP,IMPOSP,RENEGP,IMNEGP,ABSPOSP,ABSNEGp: ARRAY[1 •. 200) OF REAL;
VAR POINTARRAY: ARRAYlO .. 50,1 •. 21 OF REAL;
VAR PIXELARRAY: ARRAY[O .. lOl) OF INTEGER;
VAR ZF: ARRAY[l •. J) OF INTEGER;

VAR BINAIR,EINDE: BOOLEAN;

VAR TH,R,C,T,STATUS,W COL,W_ROW,RSTART,CSTART,WIDTH,HEIGHT: INTEGER;
VAR REPO,IMPO,ATOT: REAL;

PROCEDURE MOOSES(VARS M1,M2,MJ,M4:INTEGER);EXTERN;

PROCEDORE INITVISION;
BEGIN

STATUS:=IS INITIALIZE;
STATUS:=IS-RESET;
STATUS:=IS-DISPLAY(l);

END; -

PROCEDURE INITMOUSE;
VAR M1,M2,MJ,M4: INTEGER;
BEGIN

Ml:=O:
MOUSES(Ml,M2,M3,M4);
41:=15; M3:=4; M4:=3;
MOUSES(Ml,M2,M3,M4);
MI:=?; M3:=O; M4:=511*8;
MOUSES(M1,M2,MJ,M4);
M1:=R; MJ:=O; M4:=511*B;
MOUSES(Ml,M2,MJ,M4);
M1:=4; M3:=255*8; M4:=255*8;
MOUSES(M1,M2,M3,M4);
Ml : = 3;
MOUSES(Ml,M2,M3,M4);
R:=M4 DIV 8;
C:=M3 DIV B;

END;

procedure readkbd(var ch1:char);
var kbd : file of char;

begin
assigll(kbd,'CON:');
reset (kbd) ;
get(kbd);
chI: =kbd A

;

close(kbd);
end;

PROCEDURE CURS;
VAR MI,M2,M3,M4: INTEGER;
BEGIN

STATUS:=IS CURSOR(I);
STATUS:=IS-REPORT CURSOR POSITION(R,C);
MI:=3; - - -
REPEAT

MOUSES(Ml,M2,MJ,M4);
UNTIL M2=2;

REPEAT
MOUSES(MI,M2,MJ,M4);
R:=M4 DIV 8;
C:=MJ DIV 8;
STATUS:=IS SET CURSOR POSITION(R,C);
WRITELN(R :3,C-:5); 
WRITE(CHR(2?),' [lA')

UNTIL M2=l;
END;

PROCEDURE PUT THRESHOLD(A: INTEGER);
VAR [STATIC) ILOT AR : ARRAY [0 .. 255] OF INTEGER;
VAR I : INTEGER; -

BEGIN
FOR 1:=0 TO 255 DO
BEGIN

IF I<=A THEN ILUT AR[I]:=O
ELSE I LUT=AR [I 1:=252;

END;
STATUS:=IS LOAD ILUT(6,ILUT AR[Oj);
STATUS:=IS-PERFORM FEEDBACK(I,6);

END; - -

PROCEDURE COpy CEL(BIN: BOOLEAN;
SCREENTYPE:INTEGER);

VAR ZFF,ROW, COL: INTEGER;

BEGIN
ZFF:=ZFISCREENTYPE);
STATUS:=IS FRAME CLEAR(l);
STATUS:=IS-SELECT OUTPUT FRAME(l);
STATUS:=IS-SET ACTIVE REGION(0,O,5ll,511);
STATUS:=IS-SET-ACTlVE-REGION(w_row,w_col,height,width);
STATUS:=IS-COPY REGION(0,1,24,24);
STATUS:=IS-SET ACTIVE REGION(24,24,height,width);
IF (BIN=TRUE) THEN PUT THRESHOLD(TH);
ROW:=24-(24 DIV ZFF); -
COL:=24-(24 DIV ZFF);
STATUS:=IS ZOOM AND PAN(l,l,ZFF,ROW,COL);
STATUS:=IS=SET_ACTIVE_REGION (24,24,ZFF*HEIGHT, ZFF*WIDTH) ;

END;

(-----------------------------------------------------------------------1
PROCEDURE SCREENO;
BEGIN

STATUS:=IS AND CONSTANT(O,252);
STATUS:=IS-SELECT OLUT(6);
STATUS:=IS=SET_FOREGROUND(l);

END;

PROCEDURE SCREENla;



THEN ZF[X]:=4
ELSE IF ZFF>2 THEN ZF[X] :=2

ELSE ZF[X] :=1;

ZFF:=HX[X]/HEIGHT;
IF ZFF>WY[X]/WIDTH THEN ZFF:=WY[X]/WIDTH;
IF ZFF>8 THEN ZF[X] :=8

ELSE IF ZFF>4

END;
END;

PROCEDURE THRESHOLD;
VAR CH: CHAR;

BEGIN
WRITE(CHR(27),' [2J');
WRITELN('ADJUST THE THRESHOLD WITH THE FOLLOWING KEYS :');
WRITELN('"H" INCREASE WITH 10');
WRITELN('"h" INCREASE WITH I');
WRITELN('"L" DECREASE WITH 10');
WRITELN('"l" DECREASE WITH I');
WRITELN;
WRITELN;
WRITELN('PRESS <RET> FOR SCANNING');
WRITELN;
WRITE (' THRESHOLD: ');

TH:=127;

READKBD(CH);
WHILE (ORD(CH) <>13) DO

BEGIN
CASE ORO(CH) OF

72 TH:=TH+10;
104 TH:=TH+1;
76 TH:=TH-I0;
108 TH:=TH-1;

END;

WRITE(TH:3) ;WRITE(CHR(27),' [3D');
STATUS:=lS_SET_ACTIVE_REGION(24,24,ZF[l)*HEIGHT,ZF[l]*WIDTH);
STATUS:=lS COpy REGION(l,l,24,260);
STATUS:=lS=SET_ACTIVE_REGION(24,260,ZF[1]*HEIGHT,ZF[l]*WIDTH);
PUT THRESHOLD(TH);
STATUS:=IS_SET_ACTIVE_REGION(350,150,HEIGHT,WIDTH);
STATUS:=IS COPY REGION(l,l,350,260);
STATUS:=IS-SET ACTIVE REGION(350,260,HEIGHT,WIDTH);
PUT THRESHOLD(TH); -
READKBD(CH);

END;
END;

PROCEDURE STARTPOINT;
VAR [STATIC] PIX: ARRAY [0 .. 51lJ OF INTEGER;

BEGIN
WRITE (CHR (27) , , [2J') ;
WRITELN('Put the cursor in the binary image on the');
WRITELN('LEFT side of the cell in a WHITE area ');
WRlTELN;
WRITELN('cursor position:',;

CURS;
WRTTE(CHR(27),' [2J');

SiAIOS.-iS 5£1 ACtIVE REGION(3S0,2OU,HEIGHT,WIDTH);
R:=ROUND«R-24)/ZF[l])+350;
C:=ROUND«C-260)/ZF[l])+260;
STATUS:=IS SET CURSOR POSITION(R,C);
STATUS:=IS-GET-PIXEL(I,R,O,512,PIX[O]);
C:=C-1; - -
REPEAT C:=C+1;

UNTIL (PIX[C-1]-PIX[Cj=252);
STATUS:=IS SET CURSOR POSITION(R,C-1);
RSTART:=(R~350T; -
CSTART:=C-260;

END;

PROCEDURE CHAIN CODE(SX,SY : INTEGER);
VAR PV,R,C,R1,cI,DIR : INTEGER;
VAR Q : BOOLEAN;

BEGIN
WRITE('OBJECT IS WHITE OR BLACK? (W/B): ');READLN(ANTW);
IF ANTW='W' THEN DIR:=-l ELSE DIR:=-7;
T:=O;
R:=SY;
C:=SX;

REPEAT
IF ANTW='W' THEN DIR:=(DIR+l) MOD 8 ELSE DIR:=(DIR+7) MOD 8;
R1:=R;
C1:=C;
CASE DIR OF

o Cl:=C+1;
1 : BEGIN

Cl:=C+1;
R1:=R-l;

END:
2 R1:=R-1;
3 BEGIN

Rl:=R-l;
C1:=C-1;

END;
4 Cl :=C-1;
5 BEGIN

C1 :=C-1;
R1 :=R+l;

END;
6 Rl:=R+1;
7 BEGIN

Cl:=C+l;
Rl:=R+l;

END;
END;
STATUS:=IS GET PIXEL(l,Rl,Cl,l,PV);
IF PV=252 THEN-

BEGIN
T:=T+l;
CHAIN[T]:=DIR;
R:=R1;
C:=Cl;
STATUS:=IS SET CURSOR POSITION(R,C);
IF ANTW~'WT THEN DIR:~PIR+5 ELSE DIR:=DIR+3;

END;
UNTIL (R=SY) AND (C=SX) AND (T<>O);

STATUS:=IS CURSOR(O);
END; -



COpy CEL(FALSE,I);
STATl1S:=IS_COPY_REGIONII,1,24,260);

5TATUS:=IS SET ACTIVE REGION(w row,w col,height,width);
STATU5:=IS-CO~Y REGION(0,1,3S0~lS0);

STATUS:=IS-COPY-REGION(0,1,350,260);
END; --

PROCEDUP~ SCREEN1b(BIN: BOOLEAN);
VAR K,L: INTEGER;

BEGIN
COPY CEL(BIN,2);
FOR 1<:=0 TO 3 DO

FOR L:=O TO 3 DO
STATUS:=IS COPY_REGION(1,1,24+K*125,24+L*125);

END;

{-----------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE DATA;
VAR CH: CHAR;
VAR CODEFILE1: FILE OF INTEGER;
VAR FILENAME: STRING (11) ;

BEGIN
WRITE('INVOERFILE, TYP I; HANDINVOER, TYP H; ');READLN(CH);
IF CH='I' THEN
BEGIN

WRITE ('GEEF NAAM FILE: ');READLN(FILENAME);
ASSIGN(CODEFILE1,FILENAME);
RESET(CODEFILEl);
T:=1;
RBAD(CODEFILE1,CHAIN[T);
WHILE CHAIN[T)<>8 DO

BEGIN
T:=T+1;
READ(CODEFILE1,CHAIN[T);
WRITELN(CHAIN(T/);

END;
T:=T-1;

END;

IF CH='H' THEN
BEGIN
~RITELN('GEEF INVOER-CODES');
T:=l;
READLN(CHAIN[T);
WHILE CHAIN[TJ<>8 DO

BEGIN
T:=T+1;
READLN(CHAIN[T]);

END;
T:=T-1;

END;
END;

PROCEDURE CAMERA;
BEGIN

STATUS:=IS SET SYNC SOURCEC]);
STATUS:=IS-PASSTHRU;
WRI7E(CHR(~7),'[2J');
WRITELN('FOCUS THE CAMERA AND PRESS <RET> TO CONTINUE');
tH"'.",OT )!

STATUS:=IS FREEZE FRAME;
SCREENO; - -

END;

PROCEDURE MEMORY;
VAR lMAGENAME: LSTRING(30);
BEGIN

WRITE('GEEF NAAM IMAGE: ');READLN(IMAGENAME);
STATUS:=IS RESTORE(O,O,O,IMAGENAME);
SCREENO; -

END;

{-------------------------------------------------------------------------)
PROCEDURE GET CEL;
VAR K: INTEGER;
VAR [STATICJ A R, A C: ARRAY[1 .. 2J OF INTEGER;
VAR [STATICJ w-ar :-array [1 •. 8J of integer;

BEGIN
STATUS:=IS SELECT OUTPUT FRAME(O);
WRITE(CHR(27),' [2J');
WRITELN('MARK TWO CORNERS OF THE ACTIVE REGION:');
WRITELN;
WRITELN('cursor position:');

FOR K:=l TO 2 DO
BEGIN

CURS;
A R[K] : =R;
A-C[KJ:=C;

END;
HEIGHT:=A R[l)-A R[2);
WIDTH:=A C[l]-A C[2];
IF HEIGHT<O THEN BEGIN

HEIGHT:=-HEIGHT;
W ROW: =A R [ 1 J;

END- -
ELSE W ROW:~A R{2];

IF WIDTH<O THEN BEGIN -
WIDTH: =-WIDTH;
W COL:=A C[l];

END- -
ELSE W COL:=A C[2J;

STATUS:=IS CURSORCO); -
STATUS:=IS-SET GRAPHIC POSITION(w row,w col);
war[lJ:=w-row; - w ar[2]:~w col+width-1;
w-ar[3] :=w-row+height-l; w-ar[4) :=w-col+width-1;
w-ar[S] :=w-row+height-1; w-ar[6J:=w-col;
w-ar[7J :=w-row; w-ar[8j :=w-col;
STATUS:=IS-DRAW LINESCO,4,w ar[1]);-
WRITE(CHR(27),'T2J'); -

END;

PROCEDURE CALCZF;
VAR [STATIC) HX,WY: ARRAY!1 .. 3] OF INTEGER;
VAR X: INTEGER;
VAR ZFF: REAL;

BEGIN
HX[l] :=325; HX[2) :=124; HX(3) :=480;
WY[l] :=235; WY[2] :=124; WY[3) :=480;
FOR X: 1 TO 3 DO



If NN=l THEN

ABSPOSP[NNI :=SQRT(SQR(REPOSP[NN])+SQR(IMPOSP(NN]»;
ABSNEGP[NNJ :=SQRT(SQR(RENEGP[NN])+SQR(IMNEGP(NNl»i

, I iP-N:
F4' ) 1

ELSE

BEGIN

BEGIN
PNSOM2:=PNSOM2+ABSNEGP[NN];
PNSOMl:=ABSPOSP [NN] +PNSOMl+PNSOM2;
PNKWAD:=SQR(ABSPOSP[NN])-SQR(ABSNEGP!NN]);
PNSOM3:=PNSOM3+NN*PNKWADi
PNSOM4:=PNSOM4+SQR(NN)·NN·PNKWADi

ENDi

PNSOM2:=ABSNEGP[l];
PNSOMl:=ABSPOSP[1\+PNSOM2;
PNKWAD:=SQR(ABSPOSP[ll)-SQR(ABSNEGP[l);
PNKWADl:=PNKWAD;
PNSOM3:=PNKWAD;
PNSOM4:=PNKWAD;
F3HELP:=SQR(ATOT)/(4·SQR(PI»;

FZ:=Z*PNSOM2/PNSOMl;
WRITELN('fZ= ',F2:4:3)i
WRITELN;
WRITE(' N: PN:
WRITELN(' Fl F3
WRITELNI

END

Fl:=ABSPOSP!lj/PNSOMl;
F3:=F3HELP/PNSOM3;
F4:=PNSOM4/PNKWADl;

TEL:=l;
COUNT:=Oi

BEGIN
L:=JJ;
C:=COS(L*T2);S:=SIN(L*T2);
REEEL:=(REPOSP!L]+RENEGP[L)I·C+(IMNEGP[L]-IMPOSP[L)·S;
lMAG:=(IMPOSP[L\+IMNEGP[L]l·C+(REPOSP[Lj-RENEGP[Ljl*S;
POINTARRAY[K,l]:=POINTARRAY[K,ll+REEEL;
POINTARRAY[K,2):=POINTARRAY[K,2]+IMAG;

ENDi

ELSE

BEGIN
Tl:=2·PI/so;
ABSPl:=SQRT(SQR(REPOSP!l])+SQR(IMPOSPll]»+SQRT(SQR(RENEGP[l])+SQR(IMNEGF
FOR K:=O TO 50 DO

BEGIN
T2:=Tl*K;
IF JJ=l THEN
BEGIN

C:=COS(T2);S:=SIN(T2);
REEEL:=(REPOSP!lJ+RENEGP[ll)·C+(I~~EGP[lJ-IMPOSP[l)*S;

lMAG:=(IMPOSP[l]+IMNEGP[l)·C+(REPOSP!l]-RENEGP[l])·S;
POINTARRAY[K,l] :=REEELi
POINTARRAY[K,2] :=IMAGi

END

PROCEDURE CONTOUR{JJ,SCREENTYPE: INTEGER)i
VAR T2,Tl,C,S,REEEL,IMAG,ABSPl: REAL;
VAR K,L,ZFF,TEL,COUNT,STARTR,STARTC: INTEGER;

WRITE(NN:2,':',REPOSP[NN]:7:3,' + j.',IMPOSP[NN]:7:3,' ')i
WRITE(RENEGP[NNj:7:3,' + j.',IMNEGP[NN]:7:3,' ');
WRITELN(Fl:4:3,' ',F3:4:3,' ',F4:4:3)i

END;

THEN A!Xj :=1
ELSE A[X):=SQRT(Z);

Q4[1]:=CHAIN!1]·PI/4;
SOMA [1] : =A [ 1] ;
FnR X:=2 TO T DO
BEGIN

IF CHAIN!X]/Z=ROUND(CHAIN!X]/2)

BEGIN
IF CHAIN[1\/2=ROUND(CHAIN[1]/21 THEN A[l]:=l

ELSE A[l]:=SQRT(Z);

{-------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE HELP PN,
VAR X: INTEGER;
VAP HELP: REALI

REPO:=O; IMPO:=O;
FOR X:=2 TO T DO
BEGIN

HELP:=A!Xl·SOMA[X-l]/ATOT;
REPO:=REPO+HELP*COS(Q4!X])i
IMPO:=IMPO+HELP*SIN(Q4!X]);

ENDi
WRITELNi
WRITELN('PO= ',REPO:4:Z,' + j. ' ,IMPO:4:2)i
WRITELN;

END;

Q4[X]:=CHAIN[Xl·PI/4;
SOMA[X):=SOMA[X-l]+A!Xl;

END;
ATOT:=SOMA!T];
WRITELN('AANTAL CODES: ',T);

FOR x:=l TO T DO AZ!X]:=Z.PI.SOMA!X]/ATOTi

PROCEDURE PN F(NN: INTEGER);
VAR X: INTEGER;
VAR [STATIC) HELP,FIPOS,FINEG,NOEM,Fl,FZ,F3,F4: REAL;
VAR [STATICl PNSOMl,PNSOMZ,PNKWAD,PNKWADl,PNSOM3,PNSOM4,F3HELP: REAL;

BEGIN
REPOSP[NN]:=O;RENEGP[NNl :=0;
IMPOSP!NN]:=O;IMNEGP[NN] :=0;
FOR X:=l TO T DO
BEGIN

HELP:=NN·AZ[X]i
FIPOS:=Q4[X]-HELP;
FINEG:=Q4[X)+HELP;
REPOSP!NN] :=REPOSP[NNl+A[X]·SIN(FIPOS)i
IMPOSP[NN]:=IMPOSP!NNl+A[Xl·COS(FIPOS);
RENEGP[NN]:=RENEGP[NNl+A[X)·SIN(FINEG\;
IMNEGP[NN] :=IMNEGP[NN]+A[Xl*COS(FINEG);

END;
NOEM:=Z·NN*PI;
REPOSP!NN]:=REPOSP!NN]/NOEMi
IMPOSP[NN]:=-IMPOSP(NN]/NOEM;
~ENEGP[NNl:=-RENEGP[NN]/NOEM;

IMNEGP[NN):=IMNEGP[NN)/NOEM;



IF SCREENTYPE=2 THEN
BEGIN

TEL:=JJ;
WHILE TEL>16 DO TEL:=TEL-16;
WHILE TEL>4 DO

BEGIN
TEL:=TEL-4;
COUNT:=COUNT+1;

END;
END;

ZFF:=ZF[SCREENTYPE];
STARTR:=ZFF*RSTART-ROUND(ZFF*«HEIGHT-1)/2-IMPO»+COUNT*125;
STARTC:=ZFF*CSTART-ROUND(ZFF*«WIDTH+1)/2+REPO»+(TEL-1)*125;
PIXELARRAYI2*K] :=24+STARTR+ROUND(ZFF*«HEIGHT)/2-POINTARRAYIK,2]»;
PIXELARRAYI2*K+l] :=24+STARTC+ROUND(ZFF*«WIDTH)/2+POINTARRAY[K,1]»;

END;
END;

(------------------------------------------------------------------------1
PROCEDURE GET CEL CODE;
BEGIN --

GET CEL;
CALCZF;
SCREENla;
THRESHOLD;
STARTPOINT;
CHAIN CODE(C-l,R);

END; -

PROCEDURE DRAW CONTOUR CEL(SCREENTYPE: INTEGER);
VAR I,N: INTEGER; -
VAR CONTINUE: BOOLEAN;

BEGIN
WRITE('BINAIR BEELD? (yiN): ');READLN(ANTW);
IF ANTW='Y' THEN BINAIR:=TRUE

ELSE BINAIR:=FALSE;
CONTINUE: =TRUE;
HELP PN;
N:=l;
WHILE (CONTINUE=TRUE) DO

BEGIN
IF SCREENTYPE=2 THEN SCREENlb(BINAIR);
FOR I:=N TO N+15 DO
BEGIN

PN F(I);
IF-SCREENTYPE=3 THEN COpy CEL(BINAIR,3);
CONTOUR(I,SCREENTYPE); 
STATUS:=IS_SET_GRAPHIC_POSITION(PIXELARRAY[O],PIXELARRAY[l]);
STATUS:=IS DRAW LINES(1,50,PIXELARRAYI2]);
IF 1=1 THEN -
BEGIN

PIXELARRAY[O] :=O;PIXELARRAY[l]:=O;
STATUS:=IS DRAW LINES(l,l,PIXELARRAYIO);

END; --
IF SCREENTYPE=3 THEN
BEGIN

READLN;
WRITE(CHR(27),' [lA');

END;
WRITE('MORE FOURIER-COEFFICIENTS? , TYP Y: ');READLN(ANTW)1
IF ANTW<>'Y' THEN CONTINUE:=FALSE

ELSE N:=N+16;
END;

END;

PROCEDURE DRAWXY;
VAR [STATIC] RE,IM: ARRAY[0 .• 100] OF REAL;
VAR [STATIC) REEEL,IMAG: ARRAY[0 .. 200] OF INTEGER;
VAR [STATIC] HORAS: ARRAY[1 .. 4] OF INTEGER;
VAR Sl,S2,SCALEX,T,RE1,IM1,RE2,IM2: REAL;
VAR I,J,N: INTEGER;

BEGIN
WRITE('AANTAL FOURIERCOEFFICIENTEN: ');READLN(N);
HELP_PN;

FOR J:=O TO 95 DO
BEGIN

REEEL[2*J+l] :=5*J+20;
IMAG[2*J+1] :=S*J+ZO;
RE(Jj :=0;
IM[J] :=0;

END;

HORAS{l] :=125;HORAS[Z]:=5ll;
HORAS[3]:=37S;HORAS{4] :=511;

FOR 1:=1 TO N DO
BEGIN

PN F(I); ~
STATUS:=IS SET ACTIVE REGION(O,O,Sll,Sll); C)
STATUS:=IS-FRAME CLEAR(l);
STATUS:=IS-PERFORM FEEDBACK(l,l);
FOR J:=O TO 95 DO -

BEGIN
IF 1=1 THEN

BEGIN
Sl:=ABS(REPOSP[l]+RENEGP[lll+ABS(IMPOSP[l]-IMNEGP[l]);
S2:=ABS(IMNEGPll]+IMPOSPll])+ABS(REPOSP[1]-RENEGP ll]);
IF Sl>S2 THEN SCALEX:=Sl ELSE SCALEX:=S2;

END;
T:=2*PI*J/95;
REl:=COS(I*T)*(REPOSPII]+RENEGP[I]);
RE2:=SIN(I*T)*(-IMPOSPII]+IMNEGP II]);
RE[J]:=RE[J]+(REl+RE2)*120/SCALEX;
REEELI2*J]:=12S-ROUND(RE[J]);
IMl:=COS(I*T)*(IMPOSP[I]+IMNEGPII);
IM2:=SIN(I*T)*(REPOSP[I]-RENEGP[I]);
IM[J) :=IM[J]+(IMl+IM2)*120/SCALEX;
IMAG[2*J] :=37S-ROUND(IM[J);

END;

STATUS:=IS SET GRAPHIC POSITION(125,0);
STATUS:=IS-DRAW LINES(I,l,HORAS[l));
STATUS:=IS-SET GRAPHIC POSITION(375,0);
STATUS:=IS=DRAW_LINES(I,1,HORAS[3]);

STATUS:=IS SET GRAPHIC POSITION(REEEL[O],REEELll]);
STATUS:=IS=DRAW_LINES(I,94,REEEL[2);

sTATI!§i=IS SET GRAPHIC POSITION(IMAGIO],IMAGll]);



READLN;
WRITE(CHR(27),' [IA');

END;
END;

PROCEDURE SAVE CONTOUR;
VAR r,J: INTEGER;
VAR CODEFILE2: FILE OF INTEGER;
VAR FILENAME: STRING(II);

BEGIN
WRITE('GEEF NAAM FILE: ');READLN(FILENAME);
ASSIGN(CODEFILE2,FILENAME);
REWRITE(CODEFILE2);
FOR 1:=1 TO T DO WRITE(CODEFILE2,CHAIN[IJ);
J:=8;
WRITE(CODEFILE2,J);

END;

PROCEDURE INIT;
VAR X,N: INTEGER;

BEGIN
INITVISION;
INITMOUSE;

WRITELN('INVOER DATA: TYP 0'); WRITELN('INVOER CAMERA, TYP C'l;
WRITELN('INVOER MEMORY, TYP M');
READLN(ANTW);
IF ANTW='D' THEN DATA;
IF ANTW='C' THEN CAMERA;
IF ANTW='M' THEN MEMORY;

IF ANTW = '0' THEN
BEGIN

WRITE('AANTAL FOURIERCOEFFICIENTEN: ');READLN(N);
HELP PN;
FOR X:=l TO N DO PN F(X);
STATUS:=IS SELECT OUTPUT FRAME(l);
SCREENO; - - -
DRAWXY;
EINDE:=TRUE

END
ELSE

BEGIN
GET CEL CODE;
EINDE:=FALSE;

END;
END;

{-------------------------------------------------------------------------}
BEGIN

INIT;
WHILE NOT EINDE DO

BEGIN
WRITE(CHR(27),' [2J');
WRITELN('INPUT CEL, TYP C');
WRITELN;
WRITELN('DRAW 16 CONTOURS + CELS, TYP A');
WRITELN('ORAW BIG CONTOUR + CEL, TYP B');
WRITELN;
WRITELN('SAVE CONTOUR, TYP S');

WRITELN;
WRITELN('DRAW CONTOUR IN X AND Y, TYP 0:');
WRITELN;
WRITELN('QUIT, TYP Q: ');

WRITELN;WRITELN;WRITELN;
WRITE('YOUR CHOISE: ');REAOLN(ANTW);
CASE ANTW OF
'c' GET CEL CODE;
'A' DRAW CONTOUR CEL(2);
'B' DRAW-CONTOUR-CEL(3);
'5' SAVE-CONTOUR;
'0' DRAWXY;
'Q' : EINDE:=TRUE;
OTHERWISE WRITE(CHR(7»;
END;

END;
STATUS:=IS END

END. -
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Appendix II: Over:icht van de gebruikte globale variabelen

CHAIN: array met de co~ffici~nten van de chain-code

A,Q4.A2,SOMA: arrays met tussenresultaten, die nodig zijn voor het

versneld berekenen van de fourierco~ffici~nten.

ATOT: hulpvariabele nodig voor het versneld bereKenen van de fourier

co~ffici~nten.

REPOSP,IMPOSP: arrays met het ree~Je resp. imaginaire deel van de

fourierco~ffici~nten met Dositieve index bewaard worden.

RO~EGP.IMNEGP: arrays met het ree~le resp. imaginaire deel van de

fourierco~ffici~nten met negatieve index bewaard worden.

ABSPOSP.ABSNEGP: arrays met de absolute waarde van de fouriercoeffi

ci~nten met positi~ye respectievelijk negatieve index.

POINTARRAY: array waarin de x- en y-co6rdinaten van de berekende

contour bewaard worden.

PIXELARRAY: array waarin de row- en column-posities in het beeldgeheu

gen van de berekende contour bewaard worden.

ZF: array met drie berekende zoomfactoren. bedoeld voor het uitvergro

ten van de gekozen weefselcel (zie procedure CALCZF).

BlNAIR: boolean die aangeeft of er gewerl~t moet worden met een binair

beeld (zwart-wit) of niet (grijswaarde-beeld dus).

EINDE: boolean die aangeeft of het programma be~indlgd moet worden.

TH: waarde die de actuele grenswaarde aangeeft waarmee het huidige

beeld ge-drempeld is.

R.C: row (rij) resp. column positie van de cursor op het monitorbeeld.

T: aantal co~ffici~nten die de contour in de chain-code beschrijven.

STATUS: hulpvariabele nodig om de vision-routines te gebruiKen.

WLCOl.~i-Rm~: Kolom- respectievelijK row-(rij)waarde van de linKerboven-

positie van het aangelegde window.

WIDTH,HEIGHT: breedte respectievelijk hoogte van het aangelegde window.

RSTART,CSTART: row- respectievelijk kolom-waarde van de startpositie

van de chain-code op de contour.

REPO,IMPO: ree~le respectievelijK imaginaire deel van de afstand van

het middelpunt van de contour tot aan het startpunt van de

contour.
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Appendix Ill: Omschrijving van een aantal procedures en routines:

1: Schermopbouw monitorbeeld

Als eerste zal de schermopbouw van het monitorbeeld omschreven worden

met de daarbij behorende procedures SCREENla, SCREENlb EN SCREENlc. Op

het scherm zijn de coOrdinaten als voIgt gedefinieerd: linKsb~¥en is de

positie (0,0) en rechtbeneden is de positie (511,511>. In de horizon

tale richting spreKen we van Kolomnummer, in de verticale positie

spreken we van rij-nummer (row~.

In fig.l is de scherm(buffer)indeling gegeven zoals die opgebouwd

wordt door de eerste 2 van de 3 bovengenoemde procedures. SCREENlc is

opgebouwd Ult een groot beeld beginnende vanaf positie (24.24).

De procedure DRA\.~><Y maakt 001< gebruH van het monitorbeeld. Hier

worden twee bovenelkaar liggende assenstelsels gebruikt waarbij de

horizontale as getekend wordt op rijnummer 125 respectievelijk 375.

o 24 150 260 511 0 24 149 274 399 511

24 r+ ... ~ 24 ..--1--.-------,1--,....---+----..--+---,-----

14 9 t--+---:--t--...,....--t-~---I------,,__--

...... . .. :

350 t-------tl-----:--+------o----t

511....1..- -'-- ~

274 t-1-.....---+-,.-+--.....---+---:,-----!

399 I---t-----,-----jr---;---+-,.-----+-----l

511..L---L.__L..-_--..+__....I...- _

figuur 1: scherm(buffer)indeling door SCREENla resp. SCREEN1b

2: Gebruik van de Umuis"

De procedure INITMOUSE initialiseert de muis. De variabele m1 Kan de

waarden 0 tim 15 doorlopen, waarbij steeds een andere mode wordt inges

teld. De feitelijKe initialisatie vindt plaats door ml=O te maken, en

de externe procedure MOUSES aan te roepen. Daarna wordt via ml=15 het

gebruiKte scherm ingesteld. Vervolgens worden m.b.v. ml=7,8,4 de randen

van het gebruikte scherm ingesteld. Tenslotte wordt ml=3: nu is de muis
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in de operating mode gekomen. De variabelen m3 en m4 geven nu steeds

het riJ- en ~olomnummer van de cursor. De variabele m2 geeft de toe

stand van de tw~e drul~toetsenop de muis, en wel als ',Jolgt:

m2=O: beide druktoetsen niet ingedrukt.

m2=1: rechter druktoets ingedrukt.

m2=2: linker druKtoets inQedru~t.

m2=3: beide druktoetsen ingedrukt.

3: De plaatsing van de bereKende contour op het scherm

De berekende contour in de procedure CONTOUR moet op de Juiste plaats

en in de Juiste grootte op het scherm geplaatst worden. De contour

wordt berekend met het middelpunt in de oorsprong. De contour bestaat

uit losse punten (co~rdinaten). Deze kunnen dus eenvoudig met een

vergrotingsfactor vermenigvuldigd worden, om zo de vergrootte contour

te krijgen.

Nu moet deze contour op het scherm met coOrdinatenstelsel met de

oorsprong in de linkerbovenhoek geplaatst worden. De variabelen RSTART

en CSTART ZlJn de coOrdinaten van het startpunt van de contour. bere

kend t.o.v. de linkerbovenhoek van het gekozen window. Wil de berekende

contour op het oorspronkelijke beeld gelegd worden, dan zullen er twee

dingen moeten gebeuren. Eerst moet de berekende contour (met het mid

del punt in de oorsprong) getransformeerd worden naar een co~rdinaten

stelsel met de oorsprong in de linkerbovenhoek. We werken daarbij

steeds in het gekozen, al dan niet uitvergrootte, window. Dit kan dan

door de transformatie toe te passen: row:=windowhoogte/2 - IMPO en

col :=windowbreedte/2 + REPO. Hierbij zijn IMPO en REPO de y-co~rdinaat

respectieveliJk de x-coOrdinaat van het startpunt van de berekende

contour. Indien nu de berekende contour precies op het oorspronr.eliJke

beeld gelegd moet worden, moeten dus de beide startpunten op elr.aar

gelegd worden. Er geldt dan RSTART:=windowhoogte/2 - IMPO en

CSTART:=windowbreedte/2 + REPO. (zie ook figuur 2). In de procedure

CONTOUR wordt het verschil in beide startpunten bereKend (de variabelen

STARTR en STARTC) en naderhand gebruikt als correctiefactor bij de

bepaling van de punten van de berekende contour welr.e op het scherm

geplaatst worden (opgeslagen in array: PIXELARRAY).
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!:1-IHPO
~STA~T:'" 0&

C$7AlT: :; ~ + RE'PO

\oJ
~ i"

~t-+-':""-_-=-----+------~COL

U
"£

1 x
-r---t-----30of--+---~.

figuur 2: plaatsinQ van de berekende contour

Tenslotte wordt de berekende contour nog op de juiste plaats gezet.

afhanl~elLil< van het gebruil~te scherm, SCREEN1b OF SCREEN1c.

4: Berekening van fourierco~ffici~nten en afgeleide co~fflci~nten

Deze vindt plaats in de procedures HELP_PN en PN_F. De eerste is een

hulp om later de berel~ening van de colHfici~nten vlugger te laten

verlopen. Er ziJn nameliJk een aantal tussenvariabelen te berekenen die

in elke berekening van een nieuwe co~ffici~nt terugkomen. We gaan

hiervoor even terug naar de formule waarmee de fourierco~ffici~nten

berel<end worden:
m
k a

I~= 1 I~

t1 j • ( 1/4.q - 2n1
p '\.. --" ';' a e m t1 n=!.1,!.2.'\.. .. . ...
n 2n1:j m=l m ~ a

k= 1 I~

Uitgangspunt is het array CHAIN waarin de co~ffici~nten van de chain

code staan: de q's. Deze worden als eerste in een array A opgeslagen

waarbij de even co~ffici~nten de waarde 1 krijgen, en de oneven de

waarde 42: de a's. Het array Q4 bevat de eerste term van de exponent,

voor elke m. Het array SOMA bevat de teller van tweede term van de

exponent, voor elke m. De term ATOT bevat de noemer van de tweede term

van de exponent. Tenslotte bevat het array A2 de totale tweede term van

de exponent. Ook bevat de procedure HELP_PN de berekening van REPO en

IMPO. Deze ziJn verder rechtstreeks af te leiden uit de for-mule uit

hoofdstuk 2. Nu is oak de procedure ~~_F verder rechttoe rechtaan. De

gebruikte formules uit hoofdstuk 2 worden hier rechtstreeks ing~~uld.
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Appendix IV: Computerresultaten voor enige contouren

Deze zijn op de pagina's 57-64 vermeld.
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:-~ .'; : "(" (; ':: f) L :1 r..; L;'j I) flflG (l • 2'~l/:) 1. :"7J (I. 7~;-:/

.::' .....' .. ."', O::J ,-.o. " n ;; CI "j :J ODG 0 --, ...,-- 1 • .2:.r J 0 .DI;
• ..... -H ...•

;~ .~, "-0 (10 " (I • '..ld\5 G ,(10i; . \_" (l .Gti.i (l • .;.;~::::' 1.• 27J C.::; J C
~-- -0. oon '_1. l.' D':, c· " '.;.,. j 'w",' (; .- ., ",1--,' ." lJ •.,

' ,
,,, .....

~~H : 0 00 rJ , <,I. lJ iJ 0 (; 0, l} ~) ; (i C;J f; •.l-. J,) .i. I '/' •. / . 0 ',' '-' ~

iI.. ... 0 V"':J
, ... J, O. () 0;- 0 .00:: ..:. Ii • '100 0 .~1(J? 1.~73 O. DfIJ

30: ,- 00 :} j u.OOU :::'.0 n;") + ,.I • 0 .11110 0.201 :1..273 G. qo:~;'J.
..,.:. ,~ : O. OUO -, _J '. 0 .00" I).'JL ., .J. :.) 11 " .. 1\ j S'~-:i 1.:<7:3 o.7h~~ IJ .•.
,.,~.... ,,0. 000 , .. 1. ,0. (100 ;].00 () ,..I. f1.00i) 0 189 J.27::1 0.7,',.:)J_'

MOf<L: FDU":::ITr,'·C'JEFFT.Cr:nn::. ,;-, . Tyr' y: '(

en: o. fJO'l • ,.I • o•III :" 0.000 " .J. (} .000 0 1;:::~ 1.~7J o.no'::
3'" : -0.000 • J. 0.00" 0.000 ·f cJ. -O.OO(J O. 179 1 .273 O.sou
3 r ", '-0. 000 + ...1. o. noo 0.00; ,', \ ..'. O. O.l /1 0.17"1 l.27J o. 7/ t,::-' .
3b: ,0. GOO ... ..1 • 0 .000 ..(). a 00 I, ••..1 • 0.000 O. 170 1.273 [) .7l,]

:l7: 0.000 ., ..1. O • 0.11 -O.O(JO + .j. 0.000 (I .l/,~; 1. • 27::1 D.dOd
:::a ,~ O. OOll f ..l ~ 0.000 O.QOil , ,..I • 0.000 O. 161 1.273 o.aon
:h': 0. 000 -, ,J. 0 DOG --() .Oil '.. J. O. 006 (1.1 '.:;7 1.273 o.7t,2

40: -·0.000 + cJ. 0.000 0.000 .' ,J. 0.000 O. 153 1.;:'73 o.7l·~~

'11 : -0. 011 J. -0 000 ().OOU " c_l. 0.000 0.150 I .27~l 0_ tl»':::
·12 : 0.000 ., J. 0.000 0.1)011 + cJ. 0.000 [) .1.-1'::, 1. ;:'73 0.808
'13: O.OOf; ... ,J. O. 000 0.010 ., ...I. 0.00"l o• lYI .?l] 0.761
4""+: 0.000 + J. 0.0\10 G.OOO " cJ. 11.0110 U. 1"10 1.273 O. 7t~1
.iJ.r' O. 006 ·1 J • ,,,0. non '0.000 + d. n.ooo D. 1::'7 1.27:1 D.BI0,.J •

'1.~) : ",0. 00',1 + J. O. ,II) 0 0 .000 f cl. H.OOO 0.134 1.273 0.8l0
·17 : -,0.000 .. d. O.OO(i -().OO:' + ,J. -O.OO'i 0.131 1.273 0.75<;'
~(t : -0.000 + ,! • 0.000 -0.000 f cJ. 0.000 0.129 1.273 O. ~'''59



(;~INT,Od_ CODES: UB

PO- ;-'8.00 , e_l. -0 • ~'jO

F2::: o .S':~O

N: PN: f---N: Fl. F3 F'I

1 : 12.855 ~ 0. ··0 .l~H~J 111.~"~)O ~- ~I. fj • 58~1 O.~.qO 7./5'1 1.00(1
~. -0.000 .- J. 0.000 -0.000 ~- el • -0.000 0.::170 7.754 1.000....
3: 1.587 + J. --0.756 0.96"1 .. ,J. 0.155 O.26i, 7.o0l. 1.968
4: --0.000 + d. 0.000 --0. 000 ~ d. -0.000 0.214 7.001 1.968
c- • 0.606 + ,J, --0. 16~, 0.?46 .. ,J • 0.067 0,176 6.779 2.87"1-.I.

6: -0.000 + d. 0.000 --0. 000 ~- J. -0.000 0.151 6.77<, 2.874
7: o.m:.; ~ ,J. --0. 123 O.O7:} ~ J. 0.02E: 0.131 6.682 3.691
8: -0.000 .- d. 0.000 -0. a lin + eJ. --0.000 0.117 6.682 3.691
9: 0.l.87 .- J. --0.097 (J.01? .. J. 0.(J06 0.105 6.632 4.397

10: -0.000 .. d. 0.000 --0.000 , ,). -0.000 0.095 6.632 4.397
11: 0.118 + J. --0.070 -O.O1l .. ~I. --0.007 0.087 6.60::; 4.97"1
1~' -0.000 .. el. 0.00 () -(J. a 00 + J. -0. a 00 0.081 6.605 4.974....
13: 0.076 .. J. --0.06:J -0.020 .. J. -0.016 0.075 6.5(,1 ~ • .tt15
1"1: -0.000 + J. 0.000 0.000 ~ c) • -O.OO(J 0.070 6.591 5 • .lf15
1'" 0.0"19 ~ J. -O.O~'l -0.022 .. ,J. --0.022 0.065 6.583 5.71"1-.I.

16: ..0.000 .. eJ. 0.000 (J.OOO .. J • -(1.000 0.062 6.583 5.71"1
HORE FOlJr\IEf':-COEFFICIENTf; ? , TIT y: )'

17: 0.031 .. el. -0.0"10 --O.02(i ~ ~I. ·-O.O;!6 0.058 6.580 5.878
18: -O.OllO .; J. U. 000 0.000 • ,). -0.000 0.055 6.580 5.878
19: 0.01? .. eJ. -0.031 -0.01.7 -\ ,.'. -(l.O::fl 0.052 6.579 5.916
20: --0. UOO ,). [I. DO (l G.OflO -, --- O. (lOO Ii. O~:;O 6.579 5.916
21: O.D1! \ -.I. .. ' [I .02:J - 0 • a 1'I -\ J. -0.0:;:-8 0.0'17 6.580 5. El"J,':.)
:~2 : -0.000 + d. o • DO (I a.ooo -\ d. --0.000 O.O'lS 6.580 5.8'16
~-3 : 0.006 , ,I. (I. P! .... O. i' 1 (, J. --- C • 0/': O. (I '; 6. SfL! ~,.bU~;

Zit: --0.00 a ,- ,) . O. DO (l 0.000 , -J. 0.000 0.0"12 6. ";82 5.-~8-:;>

'7'" • (I 00/ -j ,I. .. (I • (1 , Il. ,- ,.J"
L" "

26: --0.000 , el. o • II a0 0.0 II G \- ,I. 0.000 O. O:W b. ~;j8.q 5 • ..cl69

27: 0.001 , ,I. -0.005 -O.OO:l -\- e' • ·-0.025 0.037 6.586 5.218
28: --0.000 .. J. o .000 0.000 .. J. IJ. 000 0.036 i).586 5.213
29: 0.000 ~ ,I. -0.00 1 -0.001 -\ d. --·0.022 0.03:", 6.508 '1.9"19
:10 : --0. 000 \ .J. o • 00 (I 0.000 .. ~I • 0.000 0.03'1 6.58€J "1.9"19
31.: 0.000 .. el. 0.002 0.00;' ... d • -o.OZO o. 03:~ 6.589 '1.700
,-", . --0.000 -\ J. 0.000 D.OOa .. eJ. o.noo O. 0::::1 6.~8S' 4.700~)"'- .
MOF(E FOURIER-COEFFICIENTS -" , Tt'l" y: y

33: 0.00 1 .- .J. 0.005 0.003 .. J • - 0.017 0.031 tJ.51;0 "1.'1';-0
:3"1 : -0.000 + .J. 0.000 0.000 .. ,). 0.000 0.030 6.590 "1."190
35: 0.002 .. J. O. 007 0.00'1 .. J. -0.01'+ 0.029 6.591 '1.335
36: -0.000 + J. 0.000 0.000 ... eJ. O.OO(l 0.028 6.591 '1.335
37: 0.003 + J. 0.008 O. OO~; + J. -0.011 0.027 6.591. '1.2"19
38: "-0.000 + J. 0.000 0.000 .. J. 0.000 0.027 6.591 4.2'19
39: 0.004 ... J. o .0013 O. 00::, .. J. --0.00';- 0.026 6 .~j91 '1.237
~O: 0.000 .. ,). 0.000 -0.000 .. J. 0.000 0.025 6.591 '1.237
'11: 0.006 ~ J. 0.008 0.00'1 + ,.I • -0.006 0.025 6.591 "1.298
4'" 0.000 .. el. 0.00 a -0.000 ... J. 0.000 O.02 Li 6.591 4.298
~.

43: 0.007 .. J. o.oon 0.004 .- J. --0.004 o • 0~73 6. :,)17":1 '1.425
4'1: -0.000 .. ,j. o. a 0 0 -0.000 .. eJ • 0.000 0.023 6.591 4l.~25

.qc::- • 0.007 .. J. O. 007 0.003 + J. -1).00:: 0.022 {}.5(;'0 '1.607.J.

46: -0.000 .. eJ. 0.000 --0. 000 -, J. 0.000 0.022 6.590 '1.b07
"17: O.OOB ~ J. 0.006 0.001 + J. -0.001 0.0?1 1.•• 590 4.132:6
'18: -0.000 + ,J. 0.000 --0.000 ..- J. 0.000 0.021 6.590 4.826



I~AN1Al CODES: 1~;6

F'O~· 27.45 .; .J • -5.45

F2= 0.000

N: F'N: F'-N: Fl F3 F'I

1: 27.0"10 + oJ. -5.766 -0.000 + oJ. 0.001 1.000 1.10"1 1.000
2: 0.072 + oJ. 0.027 --0.002 -, J. -0.002 0.9</7 1.10"1 1. 000
3: -0.003 + oJ. -0.00"1 -0.05'! + J. 0.0"11 0.994 1.10"1 1. 000
"I: 0.002 + J. -0.001 O.OlO + .J. 0.003 0.991 1.10'1 1.000
~. U.01i3 + J. 0.016 O.OOU .; oJ. --0.001 0.988 1.10'1 1. 00 0oJ.

6: U.Ol1 + ,J. -0.002 0.017 + J. -0.033 0.983 1.104 1.000
7: -0.001 • .J. -0.001 -0.000 .. ~I • -0.07"1 0.976 1.104 0.997
8: 0.015 • oJ. 0.012 -0.0:10 ... J • -0.036 0.967 1. lO'l 0.996
9: -0.020 ... .J. --0.063 0.022 .. J • 0.007 0.956 1.10"1 1. 000

10: --0.007 + oJ. 0.030 0.007 .. LJ. -0.002 0.9"16 1.10'1 1. 00 1
11 : 0.022 .. .J. -0.020 -0.001 + J. -0.012 0.936 1.10'1 1.002
12: 0.008 -, J. - 0.0 0::1 O. 00;, ... J. --0.00'1 0.927 1.10'1 1.002
13: 0.010 .. oJ. 0.004 -0.002 + J. 0.005 0.918 1.10'1 1. 002
14: 0.000 .. .J. o.oon 0.018 + J. 0.013 0.908 1.104 1. 001
1~' 0.005 + oJ. --0.001 0.031 + J. 0.001 0.898 1.10'1 0.997oJ.

16: 0.015 + .J. ·0.022 0.009 + J. -0.006 0.887 1.104 1.000
MORE FOURIEF:-COEFf':rCIENTS .~ , TYP y: Y
17: --O.OO"! ... cJ. 0.002 0.Ol5 t J. -0.033 0.875 1.10'1 0.992
10: 0.016 t .J. 0.001 --0. 00"1 <- .J. --0.002 0.86<+ 1.10"1 0.993
19: o.o~~<+ .. d. o• 02~? 0.003 .- \.J. -0.00'1 0.853 1.l0'l 1.002
~~ U : 0.00"1 ~- .J. O.OOI 0.0l:l ,.J • 0.00<':' o • 8'!;;~ l.10'l 1. 00 1
21: -0.008 .. .J. --n.oo:; --f). 0 nti -, LJ • 0.006 0.831 1.10"! 1. 001
22: 0.012 , .J. -0.000 O,OU'/ .; ,J t -0. (] 11 0.820 1.10"1 1. 001
23: -o.oon .. cl. 0.00'1 --f). 00:_, • cJ. 0.0'15 0.808 1.10'1 0.970
24: 0.005 + .J. 0.002 -0.003 + J. 0.002 0.796 1.10"1 0.971
25: -0.019 + .J. -0.029 ····0. 005 + J • -0.005 0.78'1 1.10"1 0.995
26: 0.00"1 + .J. --0.011 0.003 + J • --0.001 0.773 1.10"1 0.998
27: 0.00 0 + J. --0.005 -().012 ... .J • 0.003 0.762 1.104 0.99'l
28: 0.002 + .J. --0.003 -0.001 + oJ. -0.013 0.751 1.10"1 0.990
29: -0.016 + .J. ·-0.003 -0.001 -t- J. O. au. o .7ltO 1.1 0'1 0.99'1
30: 0.013 + .J. 0.001 0.010 -. J • 0.011 0.729 1.10'1 0.993
31: 0.003 .. J. -0.008 -0.019 ... J. -0.010 0.719 1.10'1 0.977
3'7' 0.00'1 + J. -0.01'1 0.037 .. .J • -0.012 0.707 1.10"1 0.923~.

MORE FOURIER--COEFFICIENTS '? , TYF' v: v
33: -0.029 + J. 0.0l'! 0.012 + J. --0.018 0.695 1.10"1 0.9'1'1
34: 0.0"10 .. cl. --0.00"1 -0.004 -.. J. 0.006 0.68'1 1.10'1 1.030
3~' 0.020 .. .J. 0.010 0.020 + J. 0.012 0.672 1.10'1 1.028oJ.

36: ·-,0.003 + LJ. -0.009 0.007 .. J. 0.017 0.661 1.10'1 1.013
37: -0.011 .. .J. -0.02'1 0.002 .. .J • O.OOc, 0.650 1.10"1 1.0~7

38: 0.017 + J. -0.006 -0.00"1 + J. -O.OO;~ 0.c!J'l0 1.10"1 1.080
39: -0.001 + oJ. 0.005 -0.016 + J. 0.031 0.629 1.10'1 0.987
"to: -0. DOt, .. J. -0.007 --0.012 ... J. --0.015 0.618 1.104 0.96'1
-11 : -0.013 of J. --0.017 -0.003 + .J. --0.00"1 0.608 1.10'1 1.005
.if-'" • 0.012 .. J • 0.009 0.016 .. J. -0.003 0.598 1.10'1 1. 003~..
43: 0.001 .. .J. -0.005 -0.00"1 + .J. -0.002 0.588 1.10'1 1.003
"1'1: 0.011 + .J. -,0.017 0.016 .. J. -0.025 0.578 1.10"1 0.953
45: --0.011 + .J. 0.001 -O.OOS .. J. 0.002 0.568 1.10'1 0.96:'
4' • 0.029 .. LJ. 0.011. o.oon ... J. 0.02'1 0.558 1.104 1.008o.
"17: O. OlD .. .J. 0.001 -0.008 + J. -0.013 0.5'19 1.10"1 0.988
48: 0.007 .. .J. -0.020 0.025 + J. 0.008 0.539 1.104 0.954
MORE FOUFGER-COEFFICIENn; ? , T)'F' Y:



,'1ANT,~,L CODU3 : J t'". T.

po," ··4 • 7:~ , , :29 • ~;7

1::'2:;.: o.. ~)2~3

N: !"N; j:'-N: I' 1 F~J 1"'1

1: -4.U92 + ,J. zo.noo :1 • 11 ,:~ ~ ~I. 7 .. fiB?' 0.73:,3 1.7-'+9 1.000
,.,. --0 t ~j1. ~.j , eJ. -0.60'1 0.120 .' eJ. 0.521 o .. :-j/.)~j 1.7'16 1.007
:3: -0.816 ~ ~I. 2 .. orl.<l o•'1'1,', ... •.1. 0.071 0.439 1.60"i 1.· 33:1
"I: 0.101 ., ,} . fl. 02~1 0.1-;'0 I C!. o•1 fit, 0.372 1.6El5 l.:l~~'?

"". -0.564 + J. 0 .. O~j~ O.O','Z + ~I. O.03'? 0.:319 1.679 1.4::",oJ.

6: -0.085 I· eJ. 0.018 0.233 ~ eJ. o •1 O~; 0.281 1.680 1.395
7: -·0.l67 + J. --(l.0'/? O. I DO ... J. 0.067 0.250 1.680 l.'lO~i

8: -,0.082 , e'. -·(1.032 o• l:lO ... J. o•0;~6 o.. ~~2~5 1.MIO 1. :19."
9: -0.02;, + d. O.05Q o•1:3::; , cJ. . 0.1;':7 o•204 1.681 1.3'1;'

10: -0.018 .. ,J. 0.028 o.1l:; ... c!. -O.OOG 0.187 1.<',82 1 .. ;~93
11 : --0.009 + •.1. --0.134 O.OZ;C .. J. o .00',:' 0.172 1.68l 1.351
1" .. ·-·0.06c, .. ,..I .. (101 OS' ",0.0,'/3 , .J. () .03? 0.l59 1.<',80 1."107._.
13: -0. OJ4 .. .J • -- 0 .09:J O.O'll f d • o• (J ,:1:: O.l'ta 1.680 1.4'10
1 '{ : ·.. O.OO? ... c) • -,0. 08~; --0.0 It.- ., oJ. o •(i [):j 0.139 1.680 1."IC?
15: --0 • 02:~; • .J. -0.0'1"3 0.01.1 " d. -0.01:? [1, 130 1.680 1.511
led 0.0 Oil + ,J. "0.036 .. 1).'.11:, ., ~I. O.Ole 0.123 1.680 1.51 '?

MO~:E: FOURIFF: ..CDEFFICIENTS ';:. r TYf' y: i'
17: -0. o::;'~; ... eJ. ,,[) .00 J ~.,(). 0:;0 • ,J. -0 • 0L~S 0.116 1 ..,,80 1.'1?0
18: -0. f)cl3 .. C!. O.1l20 o. on ... ,J • --0.02[: o.:l10 1.680 1. ~2:/'

19: O.Oll '. e' • -·().O40 0.001 ... d • o t 02;;: O.IOS 1.6(;0 1.450
20: -,0. (iO:..' + d. 0.OU7 --U.O"f6 ,. d. () .o::n 0.1 0 0 1.680 1. .39'1
2:1.: O.OlD ... eJ. -0.00;' 0.022 + d • ",0.0 Of, 0.095 1.680 1.390
~'~2 : O.O::U , .J. o • 11~'';;'' 0.00/ + ~I. ···O.O'3t, 0.0';'1 1.6ClJ 1 .. 4~?:,
-.,.,. () • [) 0'I , ,..1. o . n:n (). 01. ::l • .J. - 0 • 0 O~; O.OD7 1.<,,80 1 • .ii63
;~'1 : 0.02/ \~I • 0.039 -O.O;:'U ".- ,.1. (j.O c:: [i.on'l 1 • {~13LJ 11" ~:i2.:7

2:; : o.n:?? · c) • () • DO';, (J .. 0 or; ,', c.l • o .o;:~; e, • [I [: 0 1. .600 1. ':i::;:j

2<:) : .... () • (I; 'l , .J. -" () • D'?·' I) .ru::. ,
\ ..... O.;):t s' 0.077 1.680 1.'::i:::"7

.27~ ··o.n:J~~ el. l). 0 'J 1. '-0. (11.7 + d. il.iJ lC [).O7:", 1.600 1. :,·'t:'o

.. :..~~ . 0 .. 0:;2- o .. ~) n"; ;J • :) ... ,.: ,) .. Ij ~ ::. n~~. o. n7~~ 1.68f.1 1 .. 5S"2
29: -o.oo;~ ~.' < D.OO:! 0.03E>. .. •. ,1 • 0.005 0.070 1.680 1.50"
30: "-0 .. 02L} · .J. -(). 01n -O.O::W ... J. 0.021 [,.067 1.6E:O 1.41::;'
31: .. 0.05"1 .. eJ. 0.003 ·,,0.0'16 ,I J. O. DJ ,,' 11.065 1.0,80 1. 46~,

32: -"0.OJ2 + ,J. 0.026 -(J.006 •. ~I. .. () • i) Gi 0.063 1.680 1.:J3j
MOHE: FDUfUEr, -COEFFICTENTG , TYP Y: y

33: -0. D(l:) + d. D.OlO 0.02'/ ... ,.I. ·.. O.OU'? 0.061 1.680 1.457
34: 0.012 • .J. 0.004 0.006 • eJ. 0.008 0.059 1.680 1. "16'1
3"' • 0.009 • d. --0.02'. 0.O5{., ... eJ. 0.020 0.0::;<1 1. t,80 1 • 1 :;::-~ ~.

:](, : o.oon ... d • 0.033 0.01'1 I' J. () .002 0.036 1.680 1.271

37: ,,0. OO~, ... J. 0.013 ·(J.OO<':- ... d • ,,0.04(.. 0.055 1.680 1.020
3a: O.Oll • eJ. -0.020 O.O2~~ 'I· J. 0.016 0.053 1.680 o.';'WI
:19: -0.031 ... J. -0.006 -0. \)26 ~ d. --0.007 O. Oc=:·.... l.680 1.027.J...

'10: -0. OlD .. eJ. 0.010 (J.OO"l '. C! • ·0.023 0.050 1.680 1.006
"l:I: o t O.q~? ... oJ. --0.010 -0.002, ... ~I • O. (J 0 'i 0.0'19 1.680 1.31'7
"12 : "O.OlB ... el. -0.031 ·-0 .0;: 1 ... C! • 0.01'1 ll.048 1. CIOO 1. Li~;,;

43: 0.023 ... J. .. O. Oll7 0.001 " .J • "-0.004 0.047 l .680 1.~!~"j

't'I: "0.001 .. ,J. 0.007 '-0. DaB " . c!. 0.00-1 0.046 1.6(:0 1 • 5"f~:j

'~:'.i : 0.002 ... .J. --0.013 0.03"1 .. \,J. --0.006 0.04:;; 1.680 1.307

46: 0.00;': I, eJ. 0.003 0.001 ... J. -(j.014 0.0't4 1.680 1.26"1

47: -0.027 .. ,J. 0.000 -0.035 + J. ·-0.0~~8 0.043 1.680 0.93:J

48: 0.017 ... J. -,0.022 -0.007 ·1 J. 0.028 0.0"12 1.680 0.923



i;{INT."tL CUUE:S: riD

PO'"· ~"(l. /(:1 ,.1, i {'" :~:':~..

F2.~ 0 • 2~'j,

N: "'N: F'-N: 1'"1. 1'] Fil

1 : _..;. :17,,:, .\ J. 1'1.Q07 :I • '16:': ., J. 1 t""', 0,87:1 1.24b 1.. 00(1·, .... , ~:~

z: o. 0.1 0 \ ..._1. 0 • (leA) () :i-J
_. , ,J. 0 .::::.1'1 O.75~ 1.2 i f:3 () • 'jIS'~~-

:3 : -0. til? -, d. (I. 03:1 '-'. 05~:',; + J. 0 • (}(J::: O. 6'~2 l • 2:39 1 .050
-1 : -().;'''l:' • ,.I •. ... [) . 00;' () .::21 I ,.J • 0 O'S8 0.566 1 .239 1.0t,O
•J> O.01iS · ...J. --0 030 11 .I 0': ,. ,..I • ,,0. J 7C-;' (1.50':j 1 .240 1.0'11
b: -O.12? .\ ,.I. O•.U:; n OoSh .\ ..1. 0 .OO{, O. (i~:;'4 1 .239 1. 06'1
7: o•15~~ • d. o • 0 l.1 0 ·030 + •..1. --I) • 1 ~~~~; 0.411 1.239 1.073
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