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Vervuurt, A.P.T.; Algoritme voor randdetektie in lasbadbeelden.

Afstudeerverslag, vakgroep ER, Technische Universiteit Eindhoven, april

1989.

Het sensorgestuurd lassen is op dit moment nog een moeilijk proces. Er wordt
daarom onderzoek gedaan om m.b.v. de informatie die men uit lasbadbeelden
krijgt het lasproces te beheersen. Het onderhevige onderzoek richt zich met
name op infor.matie die is afgeleid uit vormkenmerken van lasbadranden.
Dit rapport beschrijft het ontwerp en de implementatie van een randdetektie
algoritme op een SERIES 151 (ITI) visionsysteem, gekoppeld met een AT host,
ten behoeve van het meten van lasbadsituaties bij sensorgestuurd MAG-lassen.
Het beeld moet daarbij met een Gauss-filter (~= 1.5 pixels) ontdaan worden
van de hoogfrequente ruis die de randdetektie kan verstoren. De algoritme
detekteert op iedere beeldlijn kandidaatrandpixels van ongeveer vertikaal
verlopende randen. Het resultaat van de edgdedetektie is een lijst met de x
en y-koordinaten van de gedetekteerde randpixels en kan voor verdere
verwerking gebruikt worden.
In de bekeken lassituaties blijkt het mogelijk om m.b.v. van een drempel
vele valse randpixels weg te filteren en vrijwel alleen de gewenste
randpixels te detekteren.
Om het real-time meetproces te verbeteren dient men de kommunikatiesnelheid
tussen het visionsysteem en de hostkomputer te versnellen.

Vervuurt, A.P.T.; Algorithm for detecting edges in weld pool images.

Master thesis, Measurement and Control Section (ER), Eindhoven University

of Technology, April 1989.

Sensor controlled welding is a difficult process. Therefore research is
being done to control the welding process with infor.mation obtained from
weld pool images. The current research pays especially attention to
infor.mation obtained from shape recognition of weld pool edges.
This report describes the design and an implementation of an edge detection
algorithm on a SERIES 151 Image Processor (ITI) vision system, connected
with an AT host. The main goal is to measure weld pool characteristics in
sensor controlled MAG welding process .
The image has to be processed with a Gauss filter (q=1.5) to suppress the
high frequency noise that has influence on the edge detection. The algorithm
detects (near-) vertical edges by horizontal scanning. The output is a list
of x and y coordinates of the detected candidate edge pixels. It can be used
as the input for further processing.
It is possible to filter out a lot of false edges with a threshold and to
detect only the desired candidate edge pixels.
The communication speed between the vision system and the host computer has
to be improved to speed up the real-time measurement.
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In dit voorwoord wil ik de mensen bedanken die deze afstudeeropdracht
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1 INLEIDING

In het kader van de studie tot elektrotechnisch ingenieur aan de

Technische Universiteit Eindhoven is dit het verslag van het

afstudeerprojekt. Dit is een onderdeel van het onderzoek in de vakgroep

Meten en Regelen (ER) van de Fakulteit Elektrotechniek. Bij ER wordt

momenteel o.a. onderzoek verricht naar flexibele produktie

automatisering van industrierobots in produktiesystemen . Dit betekent

konkreet dat men een Flexibele Assemblage- en LasCel (FALC) wil

realiseren. Hiervoor bestaat er een samenwerkingsverband tussen DAF,

Philips, ITP, de werktuigbouwkundige vakgroep Produktietechnologie en

Produktie-automatisering (WPA) en ER.

Een van de taken van ER en ITP is het onderzoek naar het sensorgestuurd

lassen m.b.v. een zogenaamde processensor. Dat wil zeggen dat men m.b.v

van een CCD kamera de vorm van het lasbad meet. Het bekeken lasproces is

het zogenaamde GMA (Gas MetalArc-welding) lassen dat o.a. beschreven

wordt door den Hartog (1988). In figuur 1 is de las- en meetopstelling

geschetst.

Robot

Wir e ~-......;:,.....--{ .-.,:.====:=;;;:;;;:----- Tor c h

Wor k:p~ie~c:e~J~~~3~~;;;;;:;;;;::1l~~--p uddie

figuur 1 De las- en meetopstelling.

Voor de lens van de kamera zit een infaroodfilter om de invloed van de

vlamboog, die nadrukkelijk aanwezig is in niet-gefilterde beelden,

aanzienlijk te verminderen (Wezenbeek, 1985).
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Met de beelden kan men de huidige positie van de lastoorts ten opzichte

van de lasnaad en andere eigenschappen van het lasproces bepalen. Men

wil nu met behulp van metingen van het lasbad een korrektie op het

voorgeprograrnrneerde lasproces aanbrengen indien dit een niet-optimale

instelling heeft. In eerste instantie wordt m.b.v. van de beelden een

lijst van kandidaatrandpixels gedetekteerd. Dit proces noemt men

randdetektie. Met behulp van segrnentatie probeert men in een tweede stap

de echte randpixels en randeigenschappen te bepalen. Met die inforrnatie

kan men dan beslissen of het lasproces bijgeregeld dient te worden.

De meet- en regelakties dienen snel te gebeuren om de kwaliteit van de

las te kunnen waarborgen. Een doelstelling is lOOms voor een meet- en

regelaktie.

In het verleden is onderzoek gedaan om randdetektie en segrnentatie van

lasbadranden m.b.v. van een (gedeeltelijk) analoog en relatief goedkoop

visionsysteem te realiseren (Reynders, 1987; de Vries, 1988; den Hartog,

1988 ).

Mijn taak was om een randdetektie algoritme op een multifunktioneel

digitaal visionsysteem te ontwerpen. Dit betekent dus dat het resultaat

een lijst van kandidaatrandpixels van het lasbad moet zijn die bij het

segrnentatieproces gebruikt kan worden.

De algoritme is zodanig ontworpen dat hij m.b.v. kleine wijzigingen deze

ook toegepast kan worden bij de bewerking van andere dan lasbadbeelden.
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2 ANALYSE VAN LASBADRANDEN EN LASDRAADRANDEN

2.1 Inleiding

In dit projekt zijn we geintereseerd in de vorm en de afmetingen van het

lasbad. Tevens willen we de positie bepalen van de tip van het lasbad.

Hiertoe moeten we in de beelden bepalen wat de rand van het lasbad en de

lasdraad is.

Het exakt, in een stap, bepalen van randen van fysieke objekten in

beelden is een moeilijke taak. Daarom wordt in het algemeen deze

bepaling onderverdeeld in een tweetal stappen. De eerste stap noemt men

randdetektie. Deze is gedefinieerd als het proces om eigenschappen en

lokaties van intensiteits(=grijswaardel-veranderingen in beelden vast

te leggen. Randen uiten zich namelijk in beelden als intensiteits

overgangen. Het is te verwachten dat niet aIle intensiteitsovergangen

fysieke randen voorstellen. Daarom detekteren we met de randdetektie de

kandidaatrandpixels.

Met voorkennis van de te verwachten objekten en de kandidaatrandpixels

van de randdetektie poogt men in de tweede stap de echte randen en

randeigenschappen te ontdekken. Dit noemt men segmentatie. Voor de

lasbadbeelden betekent dit dat we de lasbadranden en lasdraadranden

moeten kunnen onderscheiden van schaduw-, vlamboog-, lasspatranden en

reflekties van de vlamboog op het werkstuk.

Randdetektie is een niet zo eenvoudige zaak. Indien de randen zich in de

beelden uiten als een specifieke intensiteitswaarde hoeft men slechts te

bepalen welke pixels die specifieke intensiteitswaarde hebben. In

werkelijkheid blijkt dat randpixels niet altijd bij een specifieke

intensiteitswaarde horen. In het verleden zijn daarom randdetektie

algoritmen ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van

gedifferentieerde beelden (Marr en Hildreth, 1980; Canny, 1983 e.a).
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De volgende eigenschappen van beelden zijn van belang voor randdetektie

algoritmen waarbij men gebruik maakt van gedifferentieerde intensiteits

waarden :

De eigenschappen van ruis. Deze kan namelijk een belangrijke

stoorbron zijn bij differentieren (2.2 en 2.3).

- De vorm van de intensiteitsovergangen. De vorm zal namelijk bepalen

hoe we een rand in het beeld moeten definieren (2.3 en 2.4)

- De vorm van de afgeleiden van intensiteitsovergangen. Deze vorm

bepaald hoe we de randen moeten detekteren (2.4 en hoofdstuk 3).

In dit hoofdstuk wordt gepoogd die eigenschappen van ruis en randen in

beelden te bepalen. Hiervoor zijn enkele, in de computer opgeslagen

beelden beschikbaar.

2.2 De ruis in beelden.

De eerste eigenschap die we beschouwen is de eigenschap van de ruis in

de beelden. Net als de meeste signalen in de fysieke werkelijkheid

bevat ook een, met de computer gedigitaliseerd, beeld ruis. Deze ruis

wordt door een aantal bronnen veroorzaakt. Bemonsteringsruis is een

voorbeeld van ruis die ontstaat bij het digitaliseren van beelden in de

computer. Verder heeft de kamera enige invloeden. Men kan dan denken aan

bijvoorbeeld cross-talk. Dit is het effect waarbij een gedeelte van de

lading, die door fotonen in een CCD cel wordt gegenereerd, naar

buurcellen wegdiffundeert. De kamera heeft last van nog een onvolkomen

heid bij het uitlezen van de lading uit de elementjes van de CCD-chip.

Deze resulteert in een stoorsignaal van ca 3.5 MHz en is vooral te zien

bij een lage intensiteit van de pixels. Het verschijnsel is door

Reynders (1987) beschreven en pixelrimpel genoemd. De kamera bevat

enke1e versterkeronderdelen die niet-lineaire invloeden hebben

(r-korrektie). Bij nieuwere kamera's heeft men de mogelijkheid om deze

onderdelen uit te schakelen. Al deze ruis kan men onder de kategorie

hoogfrequentruis samenvatten omdat deze ruis in het hoge spatiele

frequentiegebied, nl. in het gebied van de spatie~le rsolutie van de

kamera, ligt.
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Een tweede kategorie ruis vormt het lasproces zelf. Er kan onderscheid

gemaakt worden tussen onder andere reflekties van de vlarnboog op het

werkstuk, spatten, het bewegen van de lasbadrand en de invloed van de

vlarnboog op de lasbadrand. Reflekties en lasbadspatten geven aanleiding

tot het detekteren van meerdere randen dan aIleen die van het lasbad en

de lasdraad. Het bewegen van het lasbad zorgt er voor dat de lasbad

randen enigszins vervaagd zullen zijn. De vlarnboog, waarvan de

intensiteit gesuperponeerd op de lasbadintensiteit is, kan er voor

zorgen dat de lasbadrand moeilijk van de vlarnboogrand te onderscheiden

is. Dit komt doordat de vlarnboog in dat geval het hele lasbad bedekt.

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangeduid is dit een van de redenen waarom

het lasbad in het infarood wordt bekeken.

Het is moeilijk te zeggen welke effekten in het beeld door een

specifieke ruisbron worden veroorzaakt. Daarom wordt in eerste instantie

aangenomen dat de intensiteitsfunktie van een lasbadrand en de

lasdraadrand door een gladde funktie (d.w.z een bandbegrensde funktie)

benaderd kan worden. We stellen dan dat hierop ruis gesuperponeerd is

(Dit moet weI aangetoond worden (2.4)). Op deze manier beschouwd

blijkt, zoals in de volgende paragraaf beschreven is, dat randdetektie

niet altijd tot een korrekt resultaat hoeft te leiden. Hiermee wordt

bedoeld dat de positie van de lasbadrand en lasdraadrand in het beeld op

een foute plaats gedetekteerd kan worden door de invloed van de ruis.

Het gedigitaliseerde beeld moet gefilterd worden zodat de ruis voldoende

onderdrukt wordt. Om nu het optimale filter te vinden wordt in de

volgende paragraaf bekeken tot welke klasse wiskundige problemen de

meeste randdetektie-algoritmen behoren. Uit die beschouwing kan het

optimale filter afgeleid worden. Een Gauss-filter blijkt dan een goede

benadering voor het optirnale filter te zijn (Poggio e.a., 1986).
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2.3 wiskundige bepaling van het optimale filter voor randdetektie

2.3.1 Differentieren, een ill-posed probleem.

Literatuuronderzoek leerde dat de meeste randdetektie-algoritmen de

eigeschappen van intensteitsveranderingen bepalen door een bepaalde

vorm van gedifferentieerde beelden te beschouwen (gradient,

laplace-operator etc (Marr e.a., 1980;Canny, 1983)). Zoals nu zal worden

aangetoond, levert het differentieren van signalen, waar ruis bij zit,

problemen op. Een beeld, beeldlijn en een beeldkolom kan namelijk in het

spatiele domein als een signaal (=intensiteit als funktie van de plaats)

gezien worden.

Differentiatie wordt in de wiskunde beschouwd als een zogenaamd

Ill-Posed probleem. In het begin van deze eeuw definieerde Hadamard

(1902) een zogenaamd Well-Posed probleem als voIgt:

Een probleem is WELL-POSED indien de oplossing

- bestaat,

- uniek is,

afhankelijk van initiele data is.

Initiele data is data zonder ruis. Een probleem is ILL-POSED als aan een

of meer van de bovenstaande voorwaarden niet voldaan is.

Waarom is differentieren een ill-posed probleem? Stel een signaal h(x)

zonder ruis en een signaal g(x) met een frequentiekomponent uit het

ruisspektrum:

g(x)=h(x)+c*sin(wx)

met w=2nf, f de frequentie ,

c een konstante, (c « t.o.v. h(x) voor

iedere x) en

c*sin(wx) de ruiskomponent .
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Er geldt Ilh(x) 112~llg(X) 11
2

. Dus h(x) ligt voldoende dicht bij g(X) als we

de kwadratische norm nemen. In formule :

+CXl

J (f(x))2 dx .

-CXl

h' (x) hoeft echter niet voldoende dicht bij g' (x) te liggen te want:

h'(x)=d(h(x))!dx

g'(x)=d(h(x))!dx + w*£*cos(wx).

en als w*£ » 1 dan ~h'~2 ~ ~g'~2.

Met andere woorden de afgeleide van g(x) wordt in dat geval niet

voornamelijk bepaald door de afgeleide van functie h(x) maar door

afgeleide van de ruiskomponent (£*sin(wx)) in g(x).

Om nu toch een korrekt resultaat te krijgen moet het ruisbevattende

signaal getransformeerd worden naar een signaal dat weinig ruis bevat.

Het signaal g(x) moet dus gefilterd worden. In het verleden zijn

verschillende methoden ontwikkeld om, uitgaande van een ill-posed

probleem, het optimale filter te vinden.

2.3.1 Regulatietechnieken, het optimale filter

Het transformeren van een ill-posed probleem in een well-posed probleem

noemt men reguleren. De standaard regulatie-theorie houdt in dat men een

functie f zoekt, m.b.v. de diskrete en ruisbevattende data y

(bemonsterde beelddata), zodat differentiatie van f een korrekte

oplossing levert. Dit wil zeggen dat de oplossing f' niet afhankelijk

van de ruis in data y is maar van de oorspronkelijke beelddata.

Formeler gezegd betekent dit dat f een benadering van de data y zal

moeten zijn op de bemonsteringspunten x (i=l .. N) waarvoor geldt dat
i

numerieke differentiatie well-posed is voor f.
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Er zijn een aantal oplossingsmethoden voor dit probleem bekend.

1) Zoek die funkties f die voldoen aan ~Pf ~ ~ B (B is een

konstante) en vind de specifieke funktie f die

minmaliseert, of

2) Zoek die funkties f waarvoor geldt ~Af-y

specifieke funktie f die

~ B en vind de

Ilpf II

3) Zoek funktie f die

minimaliseert, of

minimaliseert.

A is in deze formules een bemonster-operator waarvoor geldt

Af (x) =f (x )
i

voor i = 1 .. N (N bemonsterpunten) en y de gemeten diskrete data

(beeldata). P is een zogenaamde stabiliserende operator. Deze operator

zorgt in methode 1 er voor dat alleen die funkties f bekeken worden die

aan de beperking, gegeven door II Pf II, voldoen. Vervolgens wordt dan uit

die verzameling funkties de funktie f gezocht die IIAf-yll minimaliseert.

In methode 2 zorgt IIAf-yll voor de beperking en wordt geminimaliseerd

over Ilpf 11
2

, In methode 3 wordt over beide beperkingen geminimaliseerd

waarbij met A geregeld wordt wat de invloed van Ilpf II is voor de som. A

wordt dan ook wel de regularisatie-parameter genoemd. De vraag is nu

welke waarde A moet hebben en welke operator P geschikt is voor het

vision-probleem.

Torre, Poggio ea. (1986 en 1988) hebben de laatste jaren onderzoek

gedaan naar de derde methode voor randdetektie-algoritmen, die gebruik

maken van gedifferentieerde beelden. Het onderzoek leverde een bepaalde

(gemotiveerde) keuze voor operator P en een oplossing voor f. De keuze

van A bespreken we later omdat A een parameter is van de optimale

oplossing en afhankelijk van de toepassing zal zijn.
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Er wordt uitgegaan van de simpelste vormen van stabiliserende

funktionalen P die voor ill-posed problemen door Thikhonov onderzocht

zijn (Tikhnov, 1977).

J
p

L Cr (~)
r=O

Hierbij z~Jn cr(~) niet-negatieve weegfaktoren. In het een-dimensionale

geval mogen we P=d
r
/dJ/ kiezen. Voor Ilpf II wordt dan de kwadratische

norm genomen(dus cr(x)=l). Voor r wordt de waarde 2 gekozen. Er wordt dus

gezocht naar funkties die een begrensde 2
e

afgeleide hebben. Dit is een

logische keuze want een beeld zonder ruis zal voldoende glad zijn omdat

het beeld bandbeperkt is vanwege de optiek van de kamera (van Vliet e.a.

1988). Verder is bekend dat bandbeperkte funkties een begrensde

afgeleide hebben. Vanwege het feit dat er ook randdetektie-algoritmen

zijn die gebruik maken van de tweede afgeleide van een

intensiteitsfunktie, wordt bij de bepali~g van het optimale filter

gebruikt geeist dat de 2
e

afgeleide begrensd moet zijn. Dus:

+to

-to

Door deze funktionaal te nemen kan ruis, die zich in het opgenomen,

bemonsterde computerbeeld bevindt en in het hoge frequentiegebied ligt,

onderdrukt worden.

Poggio wijst in zijn artikelen er op dat dit niet de enige geschikte

funktionaal is maar waarschijnlijk wel de simpelste (Poggio,1986).

Tevens levert deze funktionaal een bruikbaar resultaat voor f.
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Het prob1eem is nu a1s vo1gt te formu1eren:

Vind een funktie f die

L(Yi- f(Xi))2+ A J(f" (X))2dx
i

minima1iseert (1)

De op1ossing (funktie f) is beschreven in het volgende theorema

(bewijs appendix 1 en 3 Poggio, 1988)

Theorma. De oplossing voor vergelijking 1 - de regularisatie-oplossing

voor het numriek differentiatie probleem - in het geval dat y

hoogfrequente ruis bevat, kan verkregen worden door de data y te

konvolueren met een konvolutiefilter dat:

a) een zogenaamd cubic spline filter is en

b) gelijk is aan een Gauss-filter (het is in het bijzonder een

Butterworth-achtig filter)

Dus in formule:

f (x)

N

G( x ) * Y(X)=L G(n)y(x-n).
n=l

x 1. .N

met y(x) de gemeten bee1ddata en

G(x) het Gauss filter:

[
2

]
-x

1
2

2 * (1'

G(x)= * e

12*1t*(1'2

(4) •
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G(x)

x ->

figuur 2. Het Gaussisch filter.

Tussen ~ en A bestaat een verband, namelijk ~ = A
1

/
4

met A de regulatie

parameter en ~ de karakteristieke parameter van de Gauss-funktie

(Appendix 3 van Poggio, 1986).

Samenvattend betekent het bovenstaande verhaal het volgende. Voordat het

beeld gedifferentieerd wordt, ten behoeve van een bepaalde edgedetektie

algoritme, moet, om de invloed van hoogfrequente ruis te ve~inderen,

het beeld gefilterd worden. Een Gauss-filter is een goede benadering

voor het optimale filter. De keuze van de A (ofwel ~) is nu het

probleem dat overblijft. Deze keuze en de overwegingen worden in de

volgende paragrafen beschreven.
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2.4 Praktische bepaling van de beste waarde van sigma voor het filteren

van lasbadbeelden.

De karakteristieke parameter in het Gaussisch filter is de ~. Hoe groter

de ~ hoe breder het filter en dus worden de hogere frequenties meer

onderdrukt. Bij de bepaling van de optimale waarde voor de sigma moeten

we een tweetal punten in beschouwing nemen. Enerzijds willen we ~ zo

groot maken dat de ruis uit het signaal voldoende weggefilterd zal

zijn. Anderzijds kan niet te sterk gefilterd worden omdat dan het

signaal vervorrnd wordt. Beide effecten kunnen tot het fout detekteren

van randen leiden. Er moet dus een sigma gevonden worden die ruis

voldoende wegfiltert maar het signaal niet te veel vervorrnt.

De beschreven effekten zijn in figuur 3 weergegeven. In figuur 3a is een

voorbeeld van een intensiteitsfunktie van een beeldlijn weergegeven. We

detekteren hier de positie van de rand op de plek waar de afgeleide van

de intensiteitsfunktie maximaal is. In figuur 3b wordt de eerste

afgeleide van een intensiteitsfunktie getoond. Ten gevolge van de ruis

detekteren we hier de randen op een vekeerde positie. In figuur 3c is de

sigma te groot en wordt maar een rand op een foute pixelpositie

gedetekteerd. Figuur 3d toont een goede filtering. Het gefilterde

signaal bevat geen ruis die de positie van de gedetekteerde rand

beinvloedt.
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figuur 3 De invloed van de sigma.
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Voordat op een praktische manier de beste sigma voor het Gauss-filter

bepaald kan worden zullen we eerst kijken hoe de rand van een lasbad en

een lasdraad er uitziet. Dit is mogelijk door naar de

intensiteitsfunktie van de beeldlijnen of beeldkolommen te kijken.

Tevens zullen we stilstaan bij de keuze, de rand op de positie te

detekteren waar de afgeleide van de intensiteitsfunktie maximaal is. Het

probleem is echter dat we niet precies weten wat de intensiteitsfunktie

van een fysische lasbadrand is voordat het lasbad door middel van een

vision-systeem opgenomen wordt. Voor de analyse van de lasbadrand hebben

we enkel, met een CCD-kamera opgenomen beelden ter beschikking. Hierbij

zit uiteraard ruis. De bronnen van deze ruis zijn in paragraaf 2.2

beschreven.

In het verleden is onderzocht (Reijnders en Wezenbeek, 1987) dat, voor

een eerste benadering, de stralingsintensiteitsovergang van het lasbad

en het werkstuk een stapvormig karakter zal hebben. We beschouwen dan

ook een blackbox model waarbij een stapvormige intensiteitsovergang het

ingangssignaal is en de gemeten intensiteitsovergang het uitgangssignaal

is. Met behulp van de blackbox proberen we een filter te beschrijven die

van een stapvormige intensiteitsovergang de gemeten overgang tot gevolg

heeft (figuur 4). Indien dit filter een even funktie benadert kunnen we

aannemen dat de maximale afgeleide van de gemeten (en gefilterde)

intensiteitsfunktie de positie van de rand goed benadert (Poggio, 1984,

bIz 151).

0-----1

stapvormige

intensiteits-

overgang

gedeeltelijk

onbekend

proces

ruis

o

+

+

_/
gemeten

intensiteits-

overgang.

figuur 4 Het blackbox model.

We vermoeden dat de blackbox een spatieel laagdoorlaatfilter vormt als

gevolg van cross-talk (2.2), onscherpte van de gebruikte lens en de

beweging van de lasbadrand in kombinatie met de integratietijd van de
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kamera.

2.4.1. Bepaling van wiskundige beschrijving van lasbadranden.

We willen in eerste instantie weten hoe een Insdraad- en lasbadrand

eruit ziet. D.w.z we willen weten met welk filter de gemeten

intensiteits overgangen beschreven kan worden. Dit betekent dan ook dat

we een uitspraak kunnen doen over hoe de positie van een rand

gedetekteerd kan worden.

Zoals reeds gezegd hebben we voor de analyse van lasbadranden enkele,

met een visionsysteem opgenomen, lasbadplaatjes ter beschikking. Die

plaatjes stellen verschillende lasomstandigheden voor.

Voor de lasbadanalyse wordt gebruikt gemaakt van het software pakket

MATLAB. Met dit pakket kunnen we op eenvoudige manier beelddata

analyseren.

De intensiteitswaarden van pixels zijn per beeld in een file opgeslagen.

De waarde van ieder pixel is opgeslagen in een byte (dus bv 11111111B.=

255 = wit en OOOOOOOOB = 0 = zwart). Deze data kan niet zo maar in

MATLAB gebruikt worden. Dat wil zeggen dat MATLAB aIleen data kan

inlezen die op een speciale manier in files is opgeslagen. De beelddata

moet dus gekonverteerd worden. In bijlage 1 (supplement) zijn een tweetal

konversiemanieren beschreven om beelddata geschikt te maken voor gebruik

in MATLAB.

Hoe zien lasbadovergangen er uit? In figuur 5 zijn enkele

voorbeeldplaatjes van een beeldlijn en een beeldkolom gegeven. In de

plaatjes zien we ruis op de donkere (=kleine intensiteitswaarden)

achtergrond. De lasbadovergangen in een beeldlijn hebben een

niet-stapvormige flank. De vlamboog is ook te zien en heeft een minder

steile vorm dan de lasbadrand. In het midden van het lasbad zien we 2

Bcherpe flanken die de lasdraadrand voorstellen. In de beeldkolom zien

we de steigende flank die niet zo duidelijk te detekteren zal zijn. De

Bteigende flank beschrijft de bovenzijde van het lasbad. We verwachten

dat de bovenzijde van het lasbad voor de bepaling van de toestand van

het lasproces niet van belang zal zijn
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figuur 5 Voorbeelden van gemeten intensiteitsfunkties van een

beeldlijn en een beeldkolom.
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Van verschillende plaatjes zijn randen bekeken. Dit is op de volgende

manier gebeurd. AIleen die pixels die een lasbadrand of een lasdraadrand

beschrijven zijn bekeken. Dit omdat we steeds maar in een rand

geinteresseerd waren. Vervolgens is gekeken welke wiskundige funktie de

rand goed benadert. Uit waarnemingen bleek dat een Gauss-funktie

gekonvolueerd met een stapfunktie vaak een goede benadering geeft. Dus:

h (n)= G (n) * u(n) ofweI
C1' C1'

h (n
C1'

N/2

=I G (k) .u(n-k)
k=-NI2 C1'

(3 )

met u(k)=l
u(k)=O

k ?: 0
k < 0

en G(k) zoals in formule 2 in paragraaf 2.2.

Er zijn ook andere funkties bekeken (zoals (deel van) sinus-
e e

stapkonvolutie ,2 - en 3 -graads polynomen geconvolueerd met een

stap). Er moet opgemerkt worden dat, toen bleek dat de benadering van de

Gauss/stapkonvolutie met de gemeten rand zo goed waren, er niet meer

gezocht is naar andere funkties die de randen zouden kunnen beschrijven.

In figuur 6 is een voorbeeld gegeven van een vergelijking van de

gemeten randen en een benadering door een Gauss/stap convolutie.

...: ; ; .

_._ ... ff,Jls'U"to To&,
_ ~ ,,.UU IS"I,,:~olJv.·

........................, : ..1

0.5 ~ ; , ; , , ,;;,-'C.. ; , , ; .

-0.5 L-_-L-_----l__....L-_---.l.__--I....-_---l.._-.L.----'--------=-'":---:'
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

~fJS I"'Olli_=,!

figuur 6 Vergelijking van de gemeten rand en de wiskundig benaderde rand.
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Aangezien de ~ de flank van Gauss/stapkonvolutie bepaalt betekent dit

dat er gezocht is naar een range van sigma's die de meeste randen

beschrijven. Dit is als voIgt gebeurd. Met behulp van het MATLAB

programma 'least square' (bijlage 2, supplement) is voor iedere rand de

Gauss/stapkonvolutie (dus de ~) gezocht die er voor zorgt dat de

gemiddelde kwadratische afstand minimaal is (least square). Dus in

formule vorm:

Zoek de ~ waarvoor geldt

N ( 2L y(n) - h~(n))is minimaal.
n=l

met - y(n) de gemeten en genormaliseerde rand.

- h (n) de genormaliseerde Gauss/stap konvolutie.
~

Bet bekijken van genormaliseerde funkties is geoorloofd omdat de we de

gemeten rand en de wiskundige funktie op dezelfde manier willen

beschouwen. Dat betekent dat de range van beide funkties in hetzelfde

bereik moeten liggen. Zie ook figuur 6.

In figuur 7 zien we een voorbeeld hoe het verloop van de gemiddelde

kwadratische afstand is ,voor een specifieke rand, als funktie van ~~

min k'Wadratic a roach
0.2

N
<--- 0.15---0
U
:l
C':l
bO 0.1,
Il)
Cl)

"C
Il)
'-" 0.05CI:l
.D

C':l
'-"

aa 2 4 6 8
sigmal\2

10 12 14 16

figuur 7 Bet verloop van de gemiddelde kwadratische rand als funktie van

d
. 2

e s~gma .
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De resultaten zijn weergegeven in tabel 1 tim 3 (bijlage 3 supplement)

kolom 2.

Het is duidelijk dat door allerlei invloeden , beschreven in 2.2, niet

iedere lasbadrand dezelfde vorm heeft. De ene rand zal een steilere

flank hebben dan de andere. Daarom is voor een aantal randen bekeken

welke Gauss/stapkonvolutie de randen het best benadert.

Een tweede manier waarop de randen bekeken zijn is in het

frequentiespektrum. Om op een juiste manier te bepalen of de blackbox

een Gauss-filter is werden, voordat Fast Fourier Transformatie (FFT) op de

randdata werd toegepast, de randpixels gedifferentieerd. Dit wil zeggen

dat VOor de diskrete data y steeds het verschil van de

intensiteitswaarden van twee pixels werd genomen.

y' (n) y(n)-y(n+l) .

Deze funktie werd Fourier getransformeerd en op basis van de kleinste

kwadratenafstand met de FFT van een Gauss vergeleken (figuur 8) .

y' FFT (y' )

Dus zoek de ~ van de Gauss-funktie waarvoor geldt dat

is minimaal.

In figuur 8a zien we een voorbeeld van de differentie van y vergeleken

met een Gauss. In figuur 8b zien we de FFT van beiden.
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figuur 8 vergelijking van de differentie van een rand met een Gauss.

We zien duidelijk de dat er bij de hogere frequenties enkele verschillen

zijn tussen de FFT van de gedifferetieerde rand en de FFT de

Gauss-funktie omdat de invloed van de ruis daar zichtbaar wordt.
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We kunnen uit de metingen de volgende konklusies trekken.

- De ~ van de Gauss/stapkonvoluties voor de benadering van de

lasbadranden varieren , zowel in de x- als in de y-richting.

De range ligt tussen 1.4 ~ ~ ~ 4 pixels. Toch kunnen een behoorlijk

aantal randen benaderd worden met Gauss/stapkonvoluties die een ~ van

ongeveer 2 pixels hebben.

- De lasdraadranden zijn veel duidelijker te beschrijven. De

~ van die Gauss/stapkonvolutiebenadering ligt in de buurt van 1.7.

- Het lijkt erop dat de filterende werking van de blackbox zowel in

de x als in de y richting een Gauss-filter voorstelt. De sigma van dit

filter ligt in de buurt van 2 pixels. Het fysisch model van een

lasbadrand onntbreekt echter nog om deze konklusie definitief aan te

tonen. Hiervoor is dieper fysisch onderzoek nodig.- Doordat de randen

goed met een Gauss/stapkonvolutie benaderd kunnen worden is het

goede aaname om de randen op posities te detekteren waar de afgeleide

intensiteitsfuktie een lokaal maximum heeft. De positie van de rand

van een stap verschuift niet door de maximale afgeleide van een

Gauss/stapkonvolutie te beschouwen.

2.4.2 Schatting van de sigma voor het Gauss-filter voor randdetektie.

Uit de resultaten van de vorige paragraaf bleek dat de gemeten randen

van een lasbad en lasdraad met een Gauss/stapkonvolutie benaderd kunnen

worden. Omdat de Gauss-funktie een even funktie is en we aannemen dat de

oorspronkelijke lasbadintensiteitsovergang een stap is, detekteren we de

positie van de rand op de plaats van het maximum van de eerste

afgeleide. Zoals uit de theoretische beschouwing van 2.2 en figuur 2b

voIgt kan ruis de positie van het maximum beinvloeden. Door nu de

intensiteitsovergang eerst te bewerken met een Gauss-filter kan

men deze invloed beperken (2.3).

Er is echter nog niet vastgesteld welk Gauss-filter (dus welke ~) het

beste filter is.

De volgende methode is gebruikt om de beste ~ te bepalen. Er zijn van

een zelfde overgang verschillende Gauss-konvoluties uitgevoerd met

behulp van een MATLAB-programma. Hiervan is vervolgens gekeken of de

afgeleide (en dus gefilterde ) intensiteitsfunktie voldoet aan een van
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de situaties geschetst in figuur 2b tim 2d. Dus we keken of een

konvolutie een voldoende, te veel of te weinig filterend effect had. In

eerste instantie is bepaald welke konvoluties (u) van belang zijn.

Uit waarnemingen bleek dat indien u >3 pixels de beelden zo sterk

gefilterd worden dat de posities van de maxima duidelijk verschuiven.

Een u < 0.25 pixels is zeker ook niet interessant omdat die een veel te

geringe filterende werking hebben.

In de tabellen 4 tim 9 zijn de posities en de waarden van de maxima voor

verschillende lijnen en beeldkolonmen van de plaatjes getabelleerd op de

volgende manier:

De twee pixelposities waartussen het maximum van de afgeleide

intensiteitsfunktie zal liggen (zie figuur 9) .

- De waarde van de grootste intensiteit van de twee pixels (vet

afgedrukt)

waarvan we aannemen dat het maximium van een eventuele continue

funktie niet verder dan 0.5 pixelbreedte ligt.

dI
dx

,
•

, - max. ....
•

'-

pixelpositie ->

figuur 9 De positie van het maximum.

Uit deze tabellen zijn enkele interesssante eigenschappen gehaald. Deze

eigenschappen zijn in kolom 3 en 4 (+7 en 8) van tabel 1 tim 3 (bijlage

3, supplement) getabelleerd. Enerzijds is de sigma bepaald waarvan de

Gauss-konvolutie er voor zorgt dat het maximum een pixelpositie

verschuift (figuur lOa). In de tweede plaats is gegeken welke sigma het

maxima naar twee andere pixel posties verschuift dan bij nauwelijks

filteren. Voor duidelijkheid zie figuur lOb.
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figuur 9 De verschuiving van de maxima.

De konklusies uit de metingen van de tabellen en de plotjes zijn:

- Konvolueren van een zelfde overgang in het lasbad met een

gedifferentieerde Gauss-funktie levert gemiddeld een verschuiving

van het maximum voor ~ > 1.5 pixels in de x richting en ~>2 in de y

richting.

- bij ~ <1 pixel worden soms foute randen gedetekteerd. Dat wil zeggen

dat bij een sigma kleiner dan 1 het maximum weI eens niet

bij een rand van het lasbad ligt maar bij een rand van een lasspat.

- Indien we een 2 dimensionaal filter willen implementeren, met zowe1

een filtering in de x en y richting een even breed filter (met het oog

op de praktische mogelijkheden) is het verstandig op grond van de

eerste konklusie een filter met in beide richtingen een ~ = 1,7

te nemen. Uit de matlabplaatjes bleek dat de verschuiving van positie

van het maximum in de x-richting een ~ = 1.7 niet een te sterke filtering

betekent (figuur 2.c) maar het wegfilteren van een ruispiek. (zie ook

figgur 2b en 2d) .
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2.5 Konklusies van hoofdstuk 2.

Na al deze beschouwingen is het verstandig om een randdetektie-algoritme

te ontwerpen waarbij

gekeken wordt naar afgeleide intensiteitsfunkties (Er is echter nog niet

bepaald of naar de eerste of tweede afgeleide geken moet worden) .

het beeld met een Gauss-funktie gefilte~d wordt met een u van

ongeveer 1.7 voordat differentiatie plaats vindt.

de positie van de rand gedefinieerd wordt op de pixelpositie waar de

afgeleide en gefilterende intensiteitsfunktie maximaal is.
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3 DE RANDDETEKTIE-ALGORITME.

3.1. In1eiding

Randdetektie werd in het vorige hoofdstuk gedefinieerd als het proces om

intensiteitsveranderingen in beelden te detekteren. Aangezien de

bepaling van deze eigenschappen meestal niet direkt in het orginele

beeld mogelijk is wordt naar eigenschappen van gedifferentieerde beelden

gekeken. In dat geval blijkt dat het beeld gefilterd moet worden om de

invloed van hoogfrequente ruis (en dus een foute randdetektie) te

verrninderen. Hoogfrequente ruis wordt namelijk bij differentiatie

versterkt. De vraag blijft welke vorrn van differentieren bij het

analyseren van lasbadbeelden het best gebruikt kan worden.

3.2. Edgedetektie methoden voor real-time-applikaties.

In de korte history op het gebied van vision werden voor real-time

applikaties een tweetal belangrijke methoden gebruikt om randen van

fysieke objekten in bee1den te bepalen.

De eerste methode is de methode van MARR en HILDRETH (1980). Bij deze

methode wordt aangenomen dat de positie van een rand gedefinieerd kan

worden op de plaats waar de eerste afgeleide van intensiteitsfunktie

maximaal is. De positie van een rand wordt gezocht door de nulpunten van

de tweede afgeleide te bepalen. Voor de bepaling van de tweede afgeleide

wordt de Laplace-operator (L) gebruikt.

LI
2

d I
=--

2
dx

+

2
d I

2
dy

met I de 2- dimenensionale intensiteitsfunktie.
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Deze operator heeft enkele interessante voordelen ten opzichte van de
2 2 e

d Iid n (de 2 afgeleide langs de gradient)

- De nulpunten van de laplace operator zijn in de Gauss-gefilterde

beelden dezelfde als die van de 2
e
afgeleide in de richting van de

gradient (Poggio 1986).

d
2 I 2. . . .I dn ~s n~et l~nea~r . De laplace operator

betekent dat :

is lineair. Dit

Dus konvolutie van het beeld (I) met de 2
e
afgeleide van een Gauss

(:n~2 )is niet gelijk aan de 2
e
afgeleide van de Gauss/beeldkonvolutie.

Bij de Laplace operator geldt wel dat :

L (G*I) (LG) * I.

Dus in de pratijk betekent dit dat men het beeld kan konvolueren met de

Laplace van een Gauss (LG). Men hoeft dus niet en het beeld te

konvolueren met een Gauss en vervolgens nog een keer het resultaat van

de konvolutie te differentieren.

Deze twee redenen hebben er in belangrijke mate toe geleid dat de

Laplace operator voor randdetektie gebruikt wordt in plaats van de

tweede afgeleide langs de gradient. Voor de benadering van het

Laplace/Gauss-filter (LG) gebruikten Marr en Hildreth een zogenaamd DOG

(Difference of Gassians van WILSON ,1977) filter. Dit filter is in de

praktijk m.b.v. hardware rnakkelijk te realiseren. DOG filteren betekent

dat men het beeld met behulp van een tweetal Gauss-filters filtert.

(parallel) en de resultaten van elkaar aftrekt. Het resultaat hiervan

benadert de Laplace-Gauss optimaal als de sigma van beide Gauss-filters

zich verhouden als

0"1

0"2
= 1. 6.

De tweede methode is de methode van Canny (1983). Bij deze methode wordt
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ook weer aangenomen dat de positie van de rand is gedefinieerd op de

plaats waar de eerste afge1eide een maximum heeft. Canny zoekt niet naar

de nulpunten van de tweede afgeleide maar bepaalt de maxima van de

eerste afgeleide. Er kan worden aangetoond (Bertero, 1988) dat het

bepalen van het maximum van de eerste afgeleide betere resultaten geeft
e

dan het zoeken van nulpunten van de 2 afgeleide bij de methode van Marr.

De belangrijkste reden daarvoor is dat men bij het zoeken naar het

maximum een threshold waarde kan gebruiken om reeds een eerste selectie

van de kandidaatrandpunten kan maken (figuur 11) .

1\
I

I

dI

dx
.- -.- -..-- - - -.-.- - - ...- --..--.------.- -..- - -.-- - -.---- -.-..--.--..---- t h res hold

nulpunten

pixelposities ->

figuur 11 De vergelijking tussen de eerste en tweede afgeleide
van de intensiteitsfunktie.
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We zien dus dat de methode van Marr meerdere kandidaat randen detekteert

en dus meer ruis (valse randen). Met behulp van de drempelwaarde

hebben we een sterk middel bij de hand om veel valse randen te

elimineren.

Het nadeel is dat de eerste afgeleide niet de randen in alle richtingen

kan detekteren. De Laplace operator is wel omn~directioneel.

Aangezien het te verwachten is dat de meeste lasbadranden m.b.v. van een

horizontale randdetektie gedetekteerd kunnen worden en omdat we met de

drempel waarschijnlijk op een eenvoudige manier een heleboel valse

randen kunnen elimineren is besloten om in eerste instantie een

randdetektie-algoritme te ontwerpen waarbij het maximum van de eerste

afgeleide gedetekteerd wordt. Bij de metingen van hoofdstuk 2 bleek

namelijk dat de lasbadranden grotere (absolute) maxima waarden hadden

dan de valse randen.

3.3. De algoritme.

De algoritme voor de detektie van randen in lasbadbeelden is in de

volgende stappen te verdelen:

- Het beeld wordt in de x-richting gekonvolueerd met de afgeleide van

een Gauss (figuur 12b) .

- Het resultaat wordt absoluut gemaakt (figuur 12c) .

Hierdoor is het mogelijk om zowel de linker (zwart-wit) als de de

rechter (wit-zwart) intensiteitsovergang te kunnen detekteren

m.b.v. een drempelwaarde .

De pixelwaarden van dit nieuwe intensiteitsplaatje die boven een bepaalde

drempelwaarde liggen en die een afgeleide hebben die >=0 is worden

wit (=255) gemaakt. De overige pixels worden zwart gemaakt (figuur 12d).

- Vervolgens wordt het verschil van twee opeenvolgende pixels

tussen twee pixels genomen (figuur 12e).

- Van de pixels die de wit-zwart overgangen in figuur 12d vormen worden

de posities (x- en y-koordinaten) in het beeld bepaald figuur 12f).

Na deze laatste stap zijn de koordinaten van de kandidaatrandpunten voor

verdere verwerking beschikbaar.
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figuur 12 Het edgedtektie algoritrne.
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4 IMPLEMENTATIE VAN DE RANDDETEKTIE-ALGORITME OP EEN

VISIONSYSTEEM

4.1 Inleiding.

In hoofdstuk 3 is de algoritme beschreven waarmee we de randpunten in

lasbadbeelden kunnen detekteren. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe

deze op het, bij de vakgroep ER beschikbare visionsysteem "Series 151

Image Processor", is gel.mplementeerd. Tijdens de implementatie hebben

zich nogal grote problemen voor gedaan op het gebied van hardware en

software. De hardware bleek defekt te zijn en is daarom gedurende lange

tijd van mijn afstudeerperiode weggeweest. Ook de beschikbare software

gaf problemen. De handleiding is niet erg duidelijk en heeft er voor

gezorgd dat het relatief lang duurde voordat verscheidene

visionsoftwarefunkties duidelijk waren. In dit hoofdstuk wordt het

programma besproken dat op dit moment gel.mplementeerd is en korrekt

werkt. De hardware blijkt nog niet helemaal niet goed te funktioneren.

Met name de zogenaamde real-time histogramfunkties kunnen niet gebruikt

worden. Dit is echter voor ons algoritme niet van belang.

Allereerst volgt een korte introduktie over het systeem.

4.2 Het SERIES 151 visionsysteem.

Het Series 151 Image Processor visionsysteem (vanaf nu steeds

visionsysteem genoemd) van de firma Image Technology heeft buiten de

normale off-line visionapplikaties (voorbeelden hiervan zijn beschreven

in het diktaat "beeldverwerking", van Vliet ea., 1988), de mogelijkheid

om real-time te werken. Dat wil zeggen dat op video snelheid (50 halve

beelden per seconde) beeldverwerkingsoperaties uitgevoerd kunnen worden.

De videobeelden in grote delen van Europa worden volgens de zogenaamde

CCIR norm uitgezonden (figuur13). Dit betekent dat er 25 beelden per

seconde worden uitgezonden. In het beeld zijn 625 lijnen te

onderscheiden die weer in twee rasters worden onderverdeeld (le en 2e

halframe beschreven door Reynders, 1987). In figuur 13 is een beeldlijn

van een videosignaal volgens de CCIR-norm weergegeven.
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figuur 13 Een beeldlijn volgens CCIR-norm.

Voor beeldverwerking wordt een met de kamera opgenomen beeld met een

visiosysteem gedigitaliseerd en opgeslagen in een array van 512 lijnen

en 512 kolommen. De array-elementen worden pixels genoemd. Van het

effektieve aantal van 575 lijnen (2 x 25 lijnen dienen voor de

vertikale synchronisatie) worden er dus maar 512 gebruikt bij de

digitalisatie.

Het visionsysteem bestaat uit een 5 tal borden die met m.b.v van een VME

bus data met elkaar kunnen uitwisselen. Het is mogelijk om uiteindelijk

12 borden in het systeem te plaatsen. Elk bord heeft een specifieke

funktie voor visionoperaties. De configuratie die ER bezit is

weergegeven in figuur 14.
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figuur 14 De hardwarekonfiguratie

Er zijn een vijfta1 bussen te onderscheiden.

- VDI (7-0). 8 bits brede databus die van het interface (ADI) bord

komt. De VDI bus wordt gebruikt om de gedigita1iseerde data van de

ADI aan de andere borden door te geven. Tevens wordt de interne

timing van het he1e systeem via deze bus verzorgd.

- VD8 (7-0) 8 bits brede databus die de bee1ddata opges1agen in

framebuffer 8 doorgeeft aan de andere borden.

- VDA (15-0) 16 bits brede databus die de bee1ddata opges1agen in frame

A, doorgeeft aan de andere borden.
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- VPI (15-0) 16 bits brede pipelinebus. De pipelinebus verbindt

de uitgang van ieder bord (behalve ADI) met de ingang van een ander bord.

Via deze bus is het mogelijk om verschillende borden aan elkaar te

koppelen en real-time (d.w.z. binnen 20 ms) beeldata door de zo

verkregen pijplijn van borden te sturen.

- OVR (7-0) 8 bits brede overlaybus. Deze bus maakt het mogelijk om

m.b.v. look-up-tables (LUT's) sommige pixels van het beeld dat op de

OVR bus staat, over het beeld dat op de monitor te zien is, weer te

gegeven.

In het subsysteem vinden we de volgende 5 borden:

Het ADI-bord is een analoog digitaal interface en heeft de volgende funkties:

- ad-konverter voor o.a het CCIR video signaal.

- genereert de (interne) timing voor het hele systeem.

- zorgt voor de ouput van beelden naar een monitor via LUT's.

- heeft de mogelijkheid van overlay. Dit wil zeggen dat het mogelijk is

om pixels van beelden die op de overlaybus staan samen weer te

geven met een ander beeld.

- heeft een multiplex mogelijkheid. Dat wil zeggen men kan via de RGB

uitgang kiezen welk beeld (FBA,FBB,video-in) via resp R,G en B worden

weergegeven (eventueel met overlay (OVR)) op de monitor. Tevens kan

men kiezen welk beeld op de VOl-bus komt te staan.
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Het FB (Frame Buffer)-bord kent een tweetal framebuffers (opslagarray's

voor gedigtaliseerde beelden) .

Frame A is een S12xS12 pixels (16 bit breed) buffer. Er bestaat de

mogelijkheid om het buffer te verdelen (m.b.v. softwarefunkties) in twee

512xS12 (8 bit brede) buffers (ALOW, AHlGH). Frame A ontvangt altijd

data van de pipelinebus of van VDl en geeft be~lddata uit via VDA of de

pipelinebus (VPl).

Frame B bestaat uit twee 512xS12 (8 bit br~de) buffers. Frame B krijgt

de data via bus VDl en geeft de data uit via bus VDB. Buffer B2 heeft de

mogelijkheid om de data op de overlaybus te zetten zodat pixels van B2

over een ander beeld weergegeven kunnen worden.

Het ALU-bord voert numerieke operaties op beeldata uit. Het bord heeft

verschillende processormodules om die operaties uit te voeren. Hoe we de

processormodules gebruiken zal duidelijk worden bij de beschrijving van

de implementatie van het algoritme van hoofdstuk 3 (4.3).

De ALU heeft als ingang bus VDl, VDA, VDB of VPl. De outputbus is VPl.

De modules zijn:

- Een vermenigvuldiger. Pixelswaarden kunnen met een konstante waarde

(16 bit) vermenigvuldigt worden.

- Een ALU. Hiermeem kunnen standaard arithmische en logische operaties

op beeldpixels uitgevoerd worden zoals optellen, aftrekken, AND, OR of

XOR met of zonder maskering.

- Een absolute-waarde-schakeling. maken van de outputpixels.

- Een barrelshifter. Hiermee worden arithmische- en logische shift

(rotate) op positieve of 2-complement waarden (pixels) uitgevoerd.

- Een konditoneel gekontrolleerd byte-swapper. Dit mechanisme zorgt er

voor een pixel een bepaald outputpad gebruikt.

- 2 sets van 8 programmeerbare LUT's (256 bij 8 bytes).

- Een pixelswaarden vergelijkings mechanisme (compare en min/max). Het

resultaat van deze vergelijking kan m.b.v. de conditionale LUT

gebruikt worden om een uitgangs-LUT te kiezen voor het momentane

pixel (zie ook 4.3).

- Een konditionele LUT. Deze wordt gebruikt voor de keuze van het

byte-swap mechanisme en een bepaalde output-LUT .
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Het RTC-bord (Real Time Convolver) is een processor die real-time

konvoluties op beeldata uitvoert. De konvolutie kan plaatsvinden m.b.v

een 16x1 (FIR), 3x3 of een 4x4 kernel (2 D). Dit kan men doen met het

hele beeld of in een AOI (Area of Interest). Dat wil zeggen dat de

mogelijkheid bestaat om slechts een bepaald deel van het beeld te

bewerken.

Verder kan het resultaat van de konvolutie absoluut gemaakt worden en

m.b.v. een barrel-shifter geschaald worden.

Het HF-bord(Histogram Feature extraction) voert real-time analyses op

pixel intensiteiten binnen een beeld uit.

Histogram toont de helderheid, kontrast en het dynamische bereik van de

beelden.

Verder zijn er nog een 16 tal feature-mogelijkheden. Wij gebruiken de

mogelijkheid om de x en y kobrdinaten van de gedetekteerde randpixels

van het lasbad in een buffer te zetten zodat die in de hostcomputer

verder gebruikt kunnen worden voor een segrnenteeralgoritme van de

randen.

De konfiguratie van de borden van de borden in het subsysteem is zodanig

dat de data die uit het RTC bord komt altijd aIleen maar via

het ALU bord in buffer A of het HF bord kan komen.

4.3. Beschrijving van de irnplementatie van de algoritme

De randdetektie-algoritme die op een visionsysteem is geYrnplenteerd,

wordt in deze paragraaf beschreven. Hierbij wordt getoond hoe het in

hoofdstuk 2 ontwikkelde filter in kornbinatie met de in hoofdstuk 3

verantwoorde algoritme uiteindelijk in een C programma is gerealiseerd.

In bijlage 8 is een listing van het totale programma gegeven. In deze

paragraaf worden die routines besproken die de randdetektie

uitvoeren. In 4.4 wordt (minder uitgebreid) de user-interface bekeken.

In 4.5 bespreken we de mogelijkheid om kernels te testen.
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De randdetektie vindt plaats in twee tappen. Daarbij worden m.b.b.

software twee paden gekreeerd (zie figuur 15) .

figuur 15 De twee paden die gevolgd worden in het edgedetektie

proces.

Nadat het testbeeld in buffer B1 is ingelezen wordt de eerste konvolutie

uitgevoerd. Het ingelezen testbeeld bestaat slechts uit een raster omdat

in het verleden bleek dat dit voldoende informatie geeft over het

lasbad. Het voordeel is dat we dan slechts een raster hoeven te

analyseren. Dit bespaart tijd (20ms i.p.v 40ms). In het RTC bord wordt

het beeld gekonvolueerd met een benadering van de afgeleide van een

Gauss(figuur 12b). Tevens wordt het resultaat absoluut gemaakt (figuur

12c). In de ALU wordt het worden de pixels die een afgeleide ~ 0 en die

groter dan een, in te stellen drempelwaarde wit (=255) gemaakt. De

andere pixels worden zwart (figuur12 d).

Het resultaat wordt opgeslagen in buffer ALOW.

Tijdens de tweede konvolutiestap wordt de differentie van het beeld

genomen (figuur 12e). D.w.z. de zwart-wit overgangen worden negatief

(-255) de wit-zwart overgangen worden positief (255) de rest van

de pixels zijn O. De ALU laat de data gewoon door.

De ALU zit in het pad omdat dit door de gegeven hardwarekonfiguratie

noodzkelijk is. Het HF bord selekteerd alleen de wit-zwart overgangen
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(255) van de konvolutie en bepaalt de x,y koOrdinaten. Die worden

vervolgens naar de host gestuurd.

We zullen nu specifieker bespreken wat er in iedere stap gebeurd,

waarbij iedere keer tussen haakjes de betreffende softwarefunkties

in schuine letters worden aangeduid.

Nadat initialisatie van de borden heeft plaats gevonden (initialisize())

worden de verschillende registers van de borden gezet

(edge_detection_one_field_reg()). Eerst worden de veschillende

lookup-tables geladen (load_look_up_tables()). In deze routine

worden verschillende ADI look up tables geladen waardoor pixels in

verschillende kleuren op de monitor weergegeven kunnen worden.

Tevens worden verschillende ALU en HF lookup-tables gelden die zo

dadelijk besproken worden. Voordat de randdtektieroutine (convolution())

start krijgen de registers van de borden de volgende beginsettings:

ADI:

De display mode is non-interlaced (adi_dmode(N_interlaced)) .Dit is

noodzakelijk als we per beeld slechts een raster willen analyseren.

De overlay staat aan (adi_lutmode(Dynamic)). De gedetekteerde

randpixels worden in rood op de monitor over het lasbadbeeld

heen weergegen.

Het in framebuffer B1 ingelezen beeld wordt op de

monitor weergegeven tijdens de rand detektie

(adi_cpssel(VDB,VDB,VDB,VDB) .

FB:

De spinkompensatie wordt afhankelijk van het soort

de konvolutie (FIR, 3x3, of 4x4) wordt ingesteld

(fb_setxyspin(parl,par2)) op de juiste waarden. De waarden

zijn voor het pad FBB1-RTC-ALU-FBALOW-RTC-ALU-HF:
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parI par2

FIR 40 0

3x3 36 2

4x4 36 0

De zoom mode is normal (fb_zoom(XNN)) voor randdtektie waarbij een

raster wordt bekeken

Verder wordt alleen in frame A het tussenresultaat gezet

mogelijkheid

(fb_setaq(ON,OFF)). Het binaire beeld beeld wordt tijdelijk in

ALOW opgeslagen( figgur 14)

RTC:

Het RTC bord voert een konvolutie uit waarbij het resultaat in 16

bit 2-complement) waarden wordt weergegeven (rtc_setop(SIGNED,RTCMODE)).

ALU:

De ingang van de ALU is VPI

(aluselwxyz(VPIL,VPIH,CONSTANT,CONSTANT)) .

Het minimum-maximum-register wordt gezet op 0 voor het minimum

(standaard), en 255 voor het maximum (alu_setmm(O,255)).

Voor de keuze van de output look-uptables worden de conditionele

look-uptable 0 gebruikt (alu_cluten(on),aluclutsel(O)).

Bij de konditionele look-up-table wordt gebruik gemaakt van een

feed-back mogelijkheid (alu_fback(on))

De ALU-module voert geen arithmetische berekeningen uit

(alu_setop(SIGNED,pass_A,OFF)) .

HF:

Het HF bord maakt gebruik van de feature

(hf_mode (FEATURE) ) .

De ingang van het HF bord is bus VPI (hf_ssel(VPI).

Het HF bord selekteert alleen de randpixels van het even

raster (hf-period(EVEN);

Het HF bord maakt gebruik van feature nummer 1 en laadt

in zijn buffer alleen de x,y cobrdinaten van de pixels van bus

VPI die de waarde 255 hebben. (hf_banksel(O),hf_spanfet(l,255,255)).

Na deze registersettings wordt de randdetetie uitgevoerd.

In het RTC bord wordt de kernel geladen die een benadering van een
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Gauss-'kromme (met een bepaalde 0-) is

(rtc wkernel(conv_kernel). Verder moet het resultaat absoluut gemaaakt

worden zodat zowel steigende als dalende flanken gedetekteerd kunnen

worden (randen) (write_reg(rtc[con],RTCCON01),rtc_setabs(ON,ON).

ALU-MMCON register wordt gezet voor maximurn-detektie. Dit gebeurd op de

manier die geschetst wordt in figuur 16.

I VPI (Data van RTC-bord)

\ " {}.I

A I B

\ \ f ALU

A >B I
rlA>max

A>B A~ I
\1

CLUT
LUT i

\ VPI (data naar
\I

ALU-bord

buffer ALOW)

figuur 16 overzicht van de ALU-modules.

Het binair maken van het beeld dat via VPI uit het RTC bord komt

gebeurt als voIgt. Pixel A (= pixel x(i» passeert de ALU zonder dat

er iets gebeurt. Pixel A wordt met pixel B (=pixel x(i-1» vergeleken

en op grond van de uitkomst van deze vergelijking wordt een van de of

beide kontrolle lijnen hoog (A>B, A<B) of beide blijven laag(A=B) .

Vervolgens wordt nog gekeken of A groter dan de maximale waarde is

(A>max). Indien dit waar is wordt dit lijntje ook hoog. De uitkomst

van deze vergelijkingen bepaalt de look-up-table (LUT i) waar pixel A

wordt uitgevoerd. Dit gebeurt met behulp van de konditionele

look-up-table (CLUT). Deze is als voIgt geprogrammeerd. Als A<B dan

hebben we met een dalende flank te maken en wordt pixel A aan LUT 0

toegevoerd die het pixel zwart (=intensiteitswaarde 0) maakt. Als A

~B en A > max (=255) dan wordt pixel A aan LUT 3 toegevoerd en die

maakt pixel A wit (= intensiteitswaarde 255). Indien A ~ B en A ~ max

dan wordt pixel A aan LUT 1 toegevoerd waarbij drempeling wordt

uitgevoerd. Het hele proces wordt nog eens weergegeven in figuur 17.
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figuur 17 De funktie van de ALU bij de eerste convolutie.

Met behulp van het vullen van de ALU-LUT's (in routine

load_look_up_tables(» en het zetten van een register (write-reg(alu

[MMCON),ALUMMCONOl») wordt de boven beschreven funktie van het ALU-bord

geaktiveerd.

Het eerste pad van van de randdetektie wordt doorlopen nadat een

frame-buffer-aquire gegeven wordt(write_reg(fb[CON),FBCONl»). Het beeld

wordt dan uit frame B1 gelezen, gefilterd (RTC), binair gemaakt (ALU) en

weggeschreven in buffer ALOW (figuur 15).

In de tweede stap moet een en ander opnieuw gezet worden. Eerst het RTC

bordo De absolutewaardefunktie moet uitgezet worden omdat we slechts

de wit-zwart overgangen willen detekteren (rtc_setabs(OFF,OFF»). De

RTC-kernel is nu van de vorrn (1,-1) en afhankelijk van het eerste

konvolutietype (FIR, 3x3, 4x4) aangevuld met 14 of 10 nullen

(rtc_kernel(edge_kerlO») .

De ALU heeft nu alleen maar een doorlaatfunktie en doet verder niets

(write_reg(alu[MMCON),ALUMMCON2»). Het HF-bord is ingesteld zodanig dat

de x en y koordinaten van de randpixels lijnsgewijs in het HF-buffer

worden opgeslagen. Door nu de opdracht voor een HF-aquire te geven

(write_reg(HF[CONO), HFCONO»). word de tweede convolutie geactiveerd.

Het binaire beeld uit ALOW wordt gedifferentieerd in de RTC, passert het

ALU-bord en de coordinaten van de pixels die waarde 255 hebben worden

opgeslagen in het HF-buffer.

Op dit moment is de randdetektie in het visionsysteem klaar. Wat nu nog



45

volgt is dat de koordinaten naar de host gezonden moeten worden (routine

write_overlay()). In deze routine wordt eerst gecheckt of er niet te

veel punten gedetekteerd worden (passen niet in het geallokeerde

geheugen van de hostcomputer). Daarna worden de koordinaten m.b.v.

hf_getfarray(l,featdata,O) naar de host-AT gezonden. De koordinaten

staan in het van te voren geallokeerde geheuger. in een struktuur fentry.

De pointer featdata wijst naar het eerste element in die struktuur. De

struktuur ziet in C er als volgt uit:

typedef struct fentry{

BYTE fn;

WORD x,y;

} fentry;

/* feature number */

/* coordinates of the feature */

In deze routine worden verder nog enkele dingen gedaan voor

demonstratiemogelijkheden (4.4). Op dit moment worden de

koordinaten weer

teruggeschreven in het overlay-buffer om te kontroleren wat het

resultaat van de randdetektie is (fb_wpixel(B2, (fp->x-par3, (fp->y)

par4,l)). Par3 en par4 zijn korrekties voor de vertragingen die optreden

bij de weergave van de overlay via het ADI-bord.

We zijn na deze beschouwing natuurlijk gelnteresseerd in de timing van

de totale konvolutie. In figuur 18 is weergegeven hoe de timing van

routine convolution() er uit ziet.
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figuur 18. konvolutie-timing in stationaire toestand

In figuur 17 is de timing van de konvolutie weergegegeven. Het zetten

van de registers bij de eerste konvolutie kost ongeveer 7 ms. 5 ms

hiervan wordt gebruikt om de kernel koefficienten in het RTC-bord te

schrijven. Hierdoor is dit registerzetten niet binnen een vertikal

blanking mogelijk. Dit betekent dat wanneer een FB-aquire gegeven wordt

de konvolutie pas start op het moment nadat een nieuwe vertikal-blanking

wordt gedetekteerd. Hierdoor verliezen we bijna een hele rastertijd.

De konvolutie is voltooid na een rastertijd. Hierna worden de registers

voor de tweede konvolutie gezet. Weer verliezen we bijna een hele

rastertijd voordat de HF-acquire (2
e

konvolutiestap) kan beginnen. Deze

konvolutie duurt ook weer een rastertijd. Het totale proces duurt dus

ongeveer 80 ms. Een methode om deze tijd terug te brengen is een tweede

RTC bord te kopen en deze in de pipelijn te plaatsen voor de 2
e

convolutie. Dit betekent dat we het volgende pad krijgen:

FBB1 (of ADI bij kamera ingang)--RTC1--ALU--RTC2--HF.

Hierdoor zou het totale randdetektie proces tot 20 ms teruggebracht

kunnen worden omdat we nu het tussenresultaat vanwege de

pipelijn verbinding met RTC2 niet meer in ALOW hoeven op te slaan.

Een ernstiger probleem is de tijd die het kost om de data (x,y

koordinaten) van het HF-buffer naar de hostcomputer over te sturen.
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Afhankelijk van de hoeveelheid data zal dit gemiddeld ongeveer 70 ms

kosten. Dit komt waarschijnlijk omdat er een translatorkaart in de AT

zit die de data van de VME bus geschikt maakt voor de AT-bus. De

SUN-computer zou, in plaats van de AT, ingezet kunnen worden voor

een volledige VME verbinding. Mischien zal daardoor de kommunicatie

sneller kunnen zijn.

Rest ons nog aan te geven welke wijzigingen we in het programma moeten

aanbrengen om niet beelden uit buffer Bl als ingang voor het

randdetektie-proces te nemen maar kamera-beelden. Na de listing in

bijlage 8 volgt een lijst met de funkties die gewijzigd moeten worden.

4.4 Praktische test van de verschillende filters.

4.4.1 De userinterface.

Om de filters op een praktische manier te kunnen testen is het programma

uitgebreid met een user-interface en een test procedure. Tevens is er

een mogelijkheid om de resultaten van verschillende kernels naast elkaar

weer te geven op een monitor. Het doel is om de effekten van

verschillende kernels en drempelwaarden met elkaar te kunnen

vergelijken. Hierdoor is het mogelijk op een praktische manier kernels

die een gedifferentieerde Gauss filters voorstellen op verschillende

lasbadbeelden te testen.

Het programma is volgens fiuur 19 opgebouwd.
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- change_parI)

main () ..... change_ker ()

menu:
1 change parameters

2 change kernel

3 x direction on/off
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kernel ()

test_tre s sho ld ()

execute ( )

staistics ()

conv_comp ()

pict_num()

get_covol_names()

edge_deto_one_field()

plot_img()

execu te ()

init i a lisize ()

load_look_up_tables()

edge _ det._one_field_ regs ()

convo lution ()

wri t e _ overlay ()

algemene routines: get_par()

fill_list ()

figuur 19 De struktuur van het programma.

Het programma "detection" (bijlage 6) start met het geven van een menu.

Met behulp van optie 1 kunnen verschillende parameters en konstanten

ingesteld worden. Met name de x- en y- spincompensatie (par1,par2).

Verder de kompensatie voor overlay (par3,par4) en de drempel parameter

(parS) .

Met optie 2 kan de kernel gekozen worden. Men kan zelf de elementen

(integers) met vullen of een kernel kiezen uit een standaard lijst. Op

dit moment wordt deze lijst nog in het geheugen geplaatst met routine

fill_list(). In de toekomst kan deze routine veranderd worden zodat de

kernels uit een file gelezen kunnen worden. Met optie 3 of 4 is het

mogelijk om in de horizontale (x) richting of in de vertikale richting

randdetektie te bechouwen. Binnen dit projekt is hiervan nog geen

gebruik gemaakt voor de real-time implementatie. Indien men namelijk

konvolutie in de y-richting wil uitvoeren wordt het beeld in het

geheugen 90 0 gedraaid. Dit kost voor de real-time metingen te veel tijd.

Makkelijker is het om de kamera 90
0

te draaien voor de y-konvolutie.

In dit projekt is alleen de randdetektie in de horizontale richting

onderzocht.
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Optie 5 is de real-time randdetektie welk in 4.3 is beschreven. Voordat

randdetektie wordt uitgevoerd moet de kernel en de drempelwaarde

gekozen worden (optie I en 2). Daarna wordt gevraagd op welk beeld

(=file met pixels) randdetektie uitgevoerd moet worden. Op de monitor

zien we vervolgens de real-time randdetektie.

Optie 6 geeft de mogelijkheid om de resultaten van een, twee of vier

verschillende filters of tresholdwaarden te beschouwen. Op de monitor

worden de de randdetektieresultaten van de gekozen konvolutiekernels op een

lasbadbeeld getoond. Aangezien de kwaliteit van de randdetektie hiermee

slechts met het oog beoordeeld kan worden is dit geen objektieve

beoordeling.Deze optie is dan ook aIleen bedoeld voor kontrole achteraf

en demonstratiedoeleinden.

Met optie 7 wordt gepoogd om op een objectieve wijze de kwaliteit van

een randdetektie te bepalen.

4.4.1 De testmethode.

De bepaling van de kwaliteit van een randdetektie is een moelijke zaak.

In eerste instantie moet gedefinieerd worden wat een goede randdetektie

is en wat niet.

Een eerste eis is dat zo veel mogelijk rand- en zo weinig mogelijk

ruispixels gedetekteerd dienen te worden. Verder moet de positie van de

randpixels op de juiste plek gedetekteerd worden. In hoofdstuk 2 is

m.b.v. deze eis bepaald dat de sigma van het Gauss-filter ongeveer 1.5

pixels moet zijn.

De eerste eis zal praktisch beoordeeld moeten worden. We willen

verifieren dat de dat kernel die een Gauss-funktie met een U=1.5 ook

volgens de eerste eis een optimale kernel is. De drempelwaarde heeft,

zoals in hoofdstuk 3 reeds genoemd, de funktie om het aantal

kandidaaatrandpunten te verminderen. De beperking voor de keuze van een

thereshold is het gegeven dat niet overal in het lasbad de randen even

scherp zijn. Dit betekent namelijk dat als we de drempel verhogen,

waarbij de ruis steeds meer verdwijnt, er ook randstukken zullen

verdwijnen.

Al deze gedachtegangen hebben er voor gezorgd dat we de

kwaliteit van de randdetektie op de volgende manier testen (figuur

20) •



50
,
I,

I' ,,-CD- , 'I
I

I

1

__ D 'I
figuur 20 het testen van kernels m.b.v. windows.

We verdelen het lasbad in vier delen zodanig dat de gewenste, te

detekteren delen, in een window liggen. Een doel voor de

lasbadranddetektie is dat we de onderkant van het lasbad willen

detekteren. Het bovenste deel van het lasbad wat nog gedetekteed moet

worden is het breedste positie (gezien vanuit de lasdraad). Hierrnee

ligt en de posities van window 1 en 4 vast . Bij de lasdraad willen we de

onderkant detekteren en verder de (met het oog) te verwachten

toppositie. Hierrnee liggen de windows 2 en 3 vast.

Waarom doen we dit nu? Per window kunnen we een aantal gegevens bepalen.

Aangezien de hoogte van een window uitgedrukt is in lijnen is deze

hoogte het maximale aantal te detekteren randpixels van die rand. Verder

weten we dat per window slechts een lasbadrand gedetekteerd kan

worden. We kunnen dus de volgende kentallen bepalen:

- het aantal lijnen waarbij geen randpixels gdetekteerd worden.

- het aantal lijnen waar een randpixel gedetekteerd wordt.

- het aantal lijnen waar meer dan een randpixel gedetekteerd worden.

We nemen aan dat, als er een of meer randpixels gedetekteerd worden per

lijn, er altijd een randpixel van de lasbadrand of lasdraadrand bij zit.

Met deze aanname kunnen is het volgende te berekenen:

% randpixels
f lijnen met een pixel + f lijnen met meerdere pixels

totaal f te detekteren lijnen (hoogte window)
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% ruispixels
, lijnen met meerdere pixels

, lijnene met een pixel + , lijnen met meerdere pixels

(, is aantal)

Wat kunnen we hiermee doen? We weten dat, als we de drempel verhogen,

zowel het percentage ruis minder wordt als het percentage rand in een

window. We meten nu binnen een range van drempelwaarden het percentage

rand en het percentage ruis per window. We doen dit voor verschillende

kernels. We stellen een tweetal eisen met betrekking tot het percentage

rand dat per window gedetekteerd moet worden nml. 90 % en 75%. We

zoeken nu de kernel die bij die perentages de minste ruis geeft. In

bijlage 7 staan de lasbadbeelden die onderzocht zijn met de koordinaten

van de windows. Verder is er een lijst toegevoegd met de kernels die

onderzocht zijn. De data van al die metingen is niet weergegeven.

Er is enkel een tabel waarin de resultaten van de optimale

kernel met de optimale drempelwaarde per beeld zijn weergegeven. De

belangrijkste konklusies zijn:

De in hoofdstuk 2 bepaalde kernel die een gedifferentieerde

Gaussfunktie met een u=1.5 blijkt bij de meeste lasbadsituaties de

minste ruis bij 90% en 75 % randdetektie te geven.

Een filter dat ook nog in de y-riching filtert (3x3) of 4x4) levert

geen merkbaar betere randdetektie op.

De optimale tresholdwaarden zijn per lasomstandigheid en per kernel

verschillend.

Deze konklusies gelden algemeen voor de verschillende

lasomstandigheden. De bekeken lasomstandigheden zijn een naadlas, een

deklas, en een grondlas. Het advies is dan ook om een kernel met een u

van 1.5 pixels te gebruiken en per lassituatie (de insteling van de

kamera is ook belangrijk) de optimale tresholdwaarde te zoeken. Nadat

deze waarde bepaald is kan dan gedurende dat specifieke lasproces

dezelfde tresholdwaarde aangehouden worden.

In figuur 21 is een voorbeeld van een lasbadplaatje (figuur 21a) en het

resultaat van de van de randdetektie (figuur 21b) gegeven.
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figuur 21 Een voorbeeld van een lasbadplaatje en het randdetektie

resultaat.
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4.5. Hoe nu verder?

Tot slot nog enkele opmerkingen over mogelijkheden die nog niet

onderzocht zijn.

De mogelijkheid van AOI kan nog bekeken worden. Wij hebben dit

onderzocht met het niet korrekte systeem en hierbij bleek dat het niet

mogelijk was binnen een rastertijd (20ms) verschillende gebieden met

verschillende kernels te konvolueren. Voor ieder gebied was voor een

konvolutie een rasertijd nodig. Dit is echter voor real-time metingen

niet toepasbaar. Bij het gerepareerde systeem is AOI niet meer

onderzocht. De handleiding geeft geen uitsluitsel of binnen

een rastertijd op verschillende gebieden in het beeld konvoluties

uitgevoerd kunnen worden.

Indien dit wel zou kunnen, zou men bijvoorbeeld al de threwsholdwaarde

per gebied kunnen optimaliseren.

Verder is het aanbevelenswaardig, indien dit makkelijk gaat, de methode

van Marr- en Hildreth (1980) te implementeren en te kijken hoeveel

valse randen gedetekteerd worden. Het grote voordeel is dat deze methode

in alle richtingen de randen bepaalt.

Het lijkt dat de methode, om na de randdetektie in de x richting ook

nog in de y richting te detekteren voor real-time meten niet snel genoeg

is.

Een tegenvaller is dat een randdtektiecyclus nu al gauw 150 ms kost. Het

gestelde doel om een regelyclus in 100 ms te bereiken is met het huidige

konfiguratie met een AT als Host niet haalbaar. Als we in ogenschouw

nemen dat in de toekomst ook nog de relatie tussen de vorm van lasbaden

en de lassituatie bepaald moet worden kan men nu al aanvoelen dat de

lOOms moeilijk gehaald kan worden met deze konfiguratie. Naar de

ontwikkeling van algoritmes voor deze relatie wordt op dit

momentonderzoek gedaan (Kurvers, 1989 (in voorbereiding)).
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5 KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN.

In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste konklusies samen.

Op het eind van dit hoofdstuk geven we enkele aanbevelingen voor het

toekomstige werk.

Er is een algoritme voor randdetektie in lasbadbeelden ontworpen. De

kenrnerken van deze algoritme zijn:

De intensiteitsprofielen worden gedifferentieerd.

De lasbad- en lasdraadranden zijn niet te definieren op een bepaalde

intensiteitswaarde in het beeld. Dit betekende dat we een

randdetektie- algoritme moesten ontwerpen waarbij gedifferentieerde

beelden bekeken moesten worden.

Het beeld wordt gefilterd.

Om de invloed van de ruis bij differentieren te verrninderen moet het

beeld eerst gefilterd worden. Een Gauss-filter met een ~ van 1.5

geeft de beste resultaten.

Een model van de lasbadrand.

Het intensiteitsprofiel van de randen kunnen goed benaderd worden

door een Gauss/stapkonvolutie waarop hoogfrequente ruis is

gesuperponeerd. Het fysisch model om deze bewering definitief

te funderen ontbreekt echter nog, omdat dit niet binnen het kader

van dit onderzoek viel.

De randpixels worden gedetekteerd op de buigpunten van de

gladgestreken intensiteitsfunktie.

Vanwege de vorige konklusie is het geoorloofd om de positie van de

rand te identificeren met de plaats waar de eerste afgeleide van het

gefilterde beeld een maximum heeft (en de tweede afgeleide dus een

nulpunt) .

De randpixels worden in een richting gedetekteerd.

We detekteren op iedere beeldlijn de kandidaatrandpixels van

ongeveer vertikaal verlopende randen d.m.v. de bepaling van

lokale maxima van de eerste afgeleide van het intensiteitsprofiel.

Deze methode heeft het voordeel (t.o.v. van de methode die de

nulpunten van de tweede afgeleide bepaalt) dat m.b.v. van een

drempel vele valse randen weggefilterd kunnen worden.

Er is geen algemene optirnale drempelwaarde.

De optirnale tresholdwaarde is niet voor alle bekeken lassituaties

dezelfde. Deze kan nog gekozen worden. De keuze wordt mede

bepaald door de eisen uit de volgende bewerkingstap (segrnentatie).
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De output is een lijst met kandidaatrandpixels.

Voor het segrnentatieproces is de gewenste lijst met de x- en

y-koordinaten van de kandidaatrandpixels beschikbaar.

Het meetproces duurt langer dan de gewenste 100 IDS.

Het real-time-aspekt is een probleem. Voor de randdetektie is nu

ca.80 IDS nodig en het overzenden van de daLa van het visionsysteem

naar de hostkomputer kost ongeveer 70 ms. De 80 ms van de

randdetektie zouden terugggebracht kunnen worden naar 20 ms, door de

aanschaf van extra hardware. De kornrnunikatiesnelheid kan niet zo

maar verbeterd worden. Misschien dat dat het gebruik van een SUN als

host hierin verbetering levert.

De aanbevelingen die gegeven kunnen worden zijn:

Het implementeren van de algoritme van Marr en Hildreth.

Een nadeel van de huidige algoritme is dat we alleen maar in

horizontale richting de randen detekteren. Het is dan ook de moeite

waard, indien dit niet te veel tijd kost, de algoritme te

implementeren en te testen waarbij de randen met behulp van de

nulpunten van de tweede afgeleide in alle richtingen bepaald worden.

Op deze manier zou men in dezelfde tijd meer inforrnatie over het

lasbad kunnen verkrijgen. Alleen het aantal valse randen zal dan een

probleem worden.

Segrnentatie van de randen.

Men kan nu selectie-algoritmen gebruiken om de randen te

segrnenteren. Vervolgens kan met behulp van deze en afgeleide

gegevens (oppervlak, breedte, hoogte van het lasbad etc.) het lasbad

gevonden worden en het lasproces bijgeregeld worden.

Het bepalen van een gerniddelde rand.

Een suggestie is om niet na iedere randdetektie de lastoestand te

bepalen maar eerst een aantal metingen( bijv 10 of 20) te doen.

Hierna kan men vervolgens een gemiddelde rand bepalen die de

gemiddelde lastoestand weergeeft. Op grond van die toestand kan men

het lasproces bijregelen.

We hebben hier namelijk te maken met een onrustig proces (het lasbad

beweegt) waarbij ook (laagfrequente) ruisinvloeden (lasspatten ed.)

ontstaan. Door nu een gemiddelde rand te bepalen kunnen de onrustige

en ruisinvloeden uitgemiddeld worden en heeft men waarschijnlijk een

betere relatie tussen de eigenschappen van het lasbad en de

lasparameters. Dit idee is op dit moment nog niet verder uitgezocht.
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1 KONVERSIE VAN BEELDDATA.

MATLAB kan in de vo~ van een array of een vector (een dimensional

array) data uit een file inlezen. Dit gebeurt met het MATLAB-kommando

'load <filenaam>'. MATLAB kan niet zomaar willekeurige files met data

inlezen. Allereerst moet de filenaam een volgende syntax hebben

: <filenaamm>.mat. Hierbij kan <filenaam> een willekeurige naam zijn met

een lengte van 8 karakters. De '.mat '-extensie is noodzakelijk.

Een tweede eis is dat de data op een speciale manier in de file moet

worden opgeslagen. MATLAB kent hiervoor 2 mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is om data in een file op te slaan als ASCII

karakters . De beeldlijnen moeten ieder op een nieuwe regel in de file

staan. De pixelwaarden moeten door een spatie gescheiden worden.

Programma CONV-ASCII (geschreven in C) converteert naar keuze een

beeldlijn of een heel beeld in een ASCII-file. De invoer parameters van

het programma zijn:

- naam van het file waar de oorspronkelijke beelddata zich in bevindt.

- de naam van '.mat' file waarin de ASCII data zal komen nadat

het programma is uitgevoerd.

de breedte van het beeld in pixels.

- Het anwoord op de vraag of een heel beeld of een lijn

geconverteerd moet worden ( Yes of No);

- Indien het hele beeld geconverteerd wordt moet de hoogte van het beeld

in lijnen meegeven worden. Indien slechts een lijn geconverteerd

wordt moet het lijnnummer meegegeven worden.

De output van het programma is een '<filenaam>.mat' file met daarin het

geconverteerde beeld of de specifieke beeldlijn. Nadat, met het kommando

'load <filenaam>', de data in MATLAB ingelezen is kan deze data, met

variabele '<filenaam>' als array (hele beeld of als vektor (een

beeldlijn ) binnen MATLAB gebruikt worden.
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De tweede mogelijkheid is om de beeldata in een specifieke MATALAB file

te converteren. Dit soort files zijn als voIgt opgebouwd. Boven in de file

staat een header met de volgende structuur:

- namlen (long integer)

type

mrows

ncols

imagf

(long integer) .

(long integer)

(long integer)

(long integer)

variable die de computeromgeving, waarbinnen

de MATLAB file gebruikt wordt aangeeft. De

mogelijke waarden zijn :

- 0 voor PC

- 1000 voor SUN en MAC

- 2000 voor VAX.

Het aantal rijen (beeldlijnen) in de file.

Het aantal pixels per lijn.

Geeft aan of er imaginaire data in de file

staat Mogelijke waarden:

o ----> geen imaginaire data

1 ----> imaginaire data

De lengte van de variabele van het array ,

waar mee de data

binnen MATLAB bekend is, + 1.

Achter deze header wordt de naam van de MAT LAB variabele

geschreven. Vervolgens worden de pixelwaarden na elkaar ,in dubbele

precisie, lijn voor lijn weggegeschreven. Programma CONV-MAT

voert deze functie uit.

Het programma werkt op bijna dezelfde manier als programma CONV-ASCII.

De manier waarop de data in de .mat file wordt weggesschreven is

verschillend. Verder is data ,nadat die in MATLAB is ingelezen (met

het commando 'load <filename>')niet bekend onder de variabele

'<filenaam>' maar onder de variabele 'BUFFER'.



5

PROGRAMMA CONV-ASCII

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define NAMELEN 30
#define NOFILE 1
#define UNKNOWN 2
#define TOOMPAR 3
#define ENDFILE 4

char *errormsg[] =
{ "File not found",

"Unknown (system) error",
"Too many parameters",
"End of file encountered"

} ;

void main (int, char *(]);
FILE * readfile(char *);
FILE * writefile(char *);
void error(int, char *);
void conversion (FILE *, FILE*, long int, long int);

void main (argc, argv)
int argc;
char *argv[];
/*---------------------------------------------------------------------------

Function :program CONV-ASCII. Translates an image file. The
pixelvalues of the

inputfile are stored in binairy form. the ouput file
is a ' .mat' textfile to be used in 'MATLAB'.

*/
*/
*/

/* name of the inputfile
/* name of the 'MATLAB' file
/* width & line of image

:23-sep-1988.

:A.P.T. Vervuurt.Author
Updates :none.
Document :none.
Date
External
functions: error(int ,char *); readfile(char *);

conversion(FILE *, FILE *, long int, long int).
----------------------------------------------------------------------------*/
( FILE *infile; /* pointer to input file */

FILE *mfile ;
char bufferl[NAMELEN];
char buffer2[NAMELEN];
long int wid, line;
int sc;

switch (argc)
{ case 0:

/* checking the commandline */



NULL;
NULL;

error(UNKNOWN,NULL);
break;

case 1:
bufferl [0 J
buffer2[OJ
break;

case 2:
strcpy(buffer1,*(++argv));
buffer2[OJ = NULL;
break;

case 3:
strcpy(buffer1,*(++argv));
strcpy(buffer2,*(++argv));
break;

default:
error(TOOMPAR,NULL);
break;

6

/* unknown filename

/* argv points to the first

*/

*/

/* conerversion of the file

infile = readfile(buffer1); /* opening from inputfile */
printf("\ngive the name of the 'MATLAB' file (*.m) .\n\n");
mfile = writefile(buffer2);
printf("\nWhich line do want to convert?: all : O\n");
printf(" others 1-512\n\n");
if ((sc = scanf("%lu",&line)) == EOF )
{ error(ENDFILE,NULL);
}

printf("\nWhat is the width of the image?\n");
if ((sc = scanf("%lu",&wid)) == EOF
{ error(ENDFILE,NULL);
}

conversion(infile,mfile,line,wid);

fclose(infile);

*/

}

/*-------------------------------------------------------------------------*/
FILE * readfile(fname)
char * fname;

/*---------------------------------------------------------------------------
Function :Opens an existing file'fname'and returns a pointer to that file.

Author :A.P.T. Vervuurt.
Updates :none.
Document :none.
Date :23-sep-1988.
External
functions:error(int,char *)

---------------------------------------------------------------------------*/
{ FILE * handle;

if (*fname == NULL)
{ printf("\nInput filename: ");

scanf("%29s",fname);
printf("\n");

}

if ((handle = fopen (fname, "rb") ) NULL)
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{ error(NOFILE,fname)i
)

return(handle);
)

/*-------------------------------------------------------------------------*/
FILE * writefile(fname)
char * fname;

/*---------------------------------------------------------------------------
Function :Opens to write a file in textmode returns a pointer to that file.

Author :A.P.T. Vervuurt.
Updates :none.
Document :none.
Date :26-sep-1988.
External
functions:error(int,char *)

---------------------------------------------------------------------------*/
{ FILE * handlei

if (*fname == NULL)
{ printf("\nInput filename: ")i

scanf("%29s",fname) ;
printf("\n") ;

)

if «handle = fopen (fname, "wt"))
{ error(NOFILE,fname);
)

return(handle);

NULL)

/*-------------------------------------------------------------------------*/
void error(errnum, str)
int errnum;
char *str;

/*---------------------------------------------------------------------------
Function :Checks the error and gives a message to console.

Author :A.P.T. Vervuurt.
Updates :none.
Document :none.
Date :23-09-1988.
External
functions:none.

---------------------------------------------------------------------------*/
{ if (str == NULL)

printf("\a%s\n",errormsg[--errnum]);
else

printf("\a%s: %s\n",errormsg[--errnum],str);
exit (++errnum) ;

)

/*-------------------------------------------------------------------------*/
void conversion (strtptr, matfile, lnnum, width)
FILE *strtptr;
FILE *matfile;
long int Innum, width;

/*---------------------------------------------------------------------------



8

Function :Converse an opened file with pointer 'strtptr'.
The specific line is Inurn (0 all) and the width
in pixels (=bytes) is 'width.

Author :A.P.T. Vervuurt.
Updates :none.
Document :none.
Date :23-sep-1988.
External
functions:error(int ,char *);

---------------------------------------------------------------------------*/
{ long int pixofset, heigth; /* pixel offset in byte position */

int sc, fs, j, k, i, bgnln, endln;

if (lnnum == 0 )
{ printf("\nWhat is the heigth of

if ((sc = scanf("%lu",&heigth))
{ error(ENDFILE,NULL);
}

bgnln = 0;
endln= (int) heigth;

/* Converting the whole file
the irnage?\n");
== EOF )

*/

}

else /* converting a specific line */

pixofset = width * (lnnurn-l); /* searching the position */
printf("\npositie %lu\n\n",pixofset);
if ((fs = fseek(strtptr,pixofset,SEEK_SET)) != 0 )
{ error(ENDFILE,"line not available");
}

bgnln=(int) (lnnurn-l);
endln=(int) lnnurn;
heigth=O;

for (j = bgnln; j < endln; j++)
{ for (k = 0; k < (int) width; k++)

{ if ( (i = fgetc(strtptr)) == EOF)
{ error(ENDFILE,NULL);
}

fprintf (rnatfile, "%u\n",i) ;
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PROGRAMMA CONV-MAT

finclude <conio.h>
finclude <stdio.h>
finclude <stdlib.h>
finclude <string.h>
fdefine NAMELEN 30
fdefine NOFILE 1
fdefine UNKNOWN 2
fdefine TOOMPAR 3
fdefine ENDFILE 4
typedef struct!

long int type;
long int mrows:
long int ncols:
long int imagf:
long int namlen:

}Fmatrix:

/* type */
/* row dimension */
/* column dimension */
/* flag indicating imag part */
/* name length (including NULL)*/

:A.P.T. Vervuurt.
:none.
:none.
:23-sep-1988.

char *errormsg[] =
{ "File not found",

"Unknown (system) error",
"Too many parameters",
"End of file encountered"

} :

void main (int, char *[]):
FILE * readfile(char *):
FILE * writefile(char *):
void error(int, char *):
void conversion (FILE *, FILE*, long int, long int);
void savemat(FILE *,FILE *,long int,char *,long int,long int,long int):

void main (argc, argv)
int argc;
char *argv[]:
/*---------------------------------------------------------------------------

Function :program CONV-MAT Translates an image file to use it in
MATLAB. The pixelvalues

of the inputfile are stored in binairy form. the ouput file
is a ' .mat' textfile to be used in 'MATLAB'.

Author
Updates
Document
Date
External
functions: error(int ,char *): readfile(char *):

conversion(FILE *, FILE *, long int, long int) .
----------------------------------------------------------------------------*/
{ FILE *infile; /* pointer to input file */



NULL;
NULL;

FILE *mfile ;
char bufferl[NAMELEN];
char buffer2[NAMELEN];
long int wid, line;
int sc;

switch (argc)
{ case 0:

error(UNKNOWN,NULL);
break;

case 1:
bufferl [0]
buffer2[0]
break;

case 2:
strcpy(bufferl,*(++argv));
buffer2[0] = NULL;
break;

case 3:
strcpy(bufferl,*(++argv));
strcpy(buffer2,*(++argv));
break;
default:
error(TOOMPAR,NULL);
break;
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/* name of the inputfile
/* name of the 'MATLAB' file
/* width & line of image

/* checking the cornrnandline

/* unknown filename

/* argv points to the first

*/
*/
*/

*/

*/

*/

infile = readfileCbufferl); /* opening from inputfile */
printf("\ngive the name of the 'MATLAB' file (*.m) .\n\n");
mfile = writefile(buffer2);
printf("\nWhich line do want to convert?: all : O\n");
printf(" others 1-512\n\n");
if ((sc = scanf("%lu",&line)) == EOF )
{ error(ENDFILE,NULL);
}

printfC"\nwhat is the width of the image?\n");
if ((sc = scanf("%lu",&wid)) == EOF
{ error(ENDFILE,NULL);
}

conversion(infile,mfile,line,wid); /* conerversion of the file */
fclose(mfile);
fclose(infile);

}

/*-------------------------------------------------------------------------*/
FILE * readfile(fname)
char * fname;
/*---------------------------------------------------------------------------

Function :Opens an existing file 'fname'and returns a pointer to that file.

Author
Updates
Document
Date
External

:A.P.T. Vervuurt.
:none.
:none.
:23-sep-1988.
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functions:error(int,char *)

---------------------------------------------------------------------------*/
{ FILE * handle;

if (*fname == NULL)
{ printf("\nInput filename: ");

scanf("%29s",fname);
printf("\n");

}

if ((handle = fopen(fname,"rb"))
{ error(NOFILE,fname);
}

return(handle);

NULL)

:A.P.T. Vervuurt.
:none.
:none.
:26-sep-1988.

}

/*-------------------------------------------------------------------------*/
FILE * writefile(fname)
char * fname;

/*---------------------------------------------------------------------------
Function :Opens to write a file in binairy mode returns a pointer to

that file.

Author
Updates
Document
Date
External
functions:error(int,char *)

---------------------------------------------------------------------------*/
{ FILE * handle;

if (*fname == NULL)
{ printf("\nInput filename: ");

scanf("%29s",fname);
printf("\n") ;

}

if ((handle = fopen (fname, "wb"»
{ error(NOFILE,fname);
}

return(handle);

NULL)

/*-----------------------------------------------------------~-------------*/
void error(errnum, str)
int errnum;
char *str;

/*---------------------------------------------------------------------------
Function :Checks the error and gives a message to console.

Author :A.P.T. Vervuurt.
Updates :none.
Document :none.
Date :23-09-1988.
External
functions:none.

---------------------------------------------------------------------------*/
{ if (str == NULL)

printf("\a%s\n",errormsg[--errnum]);
else
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printf("\a%s: %s\n",errormsg[--errnum],str);
exit (++errnum) ;

}

/*-------------------------------------------------------------------------*/
void conversion (strtptr, matfile, lnnurn, width)
FILE *strtptr;
FILE *matfile;
long int lnnum, width;

/*---------------------------------------------------------------------------
Function :Converse an opened file with pointer 'strtptr'.

The specific line is Inurn (0 all) and the width
in pixels (=bytes) is width.

Author :A.P.T. Vervuurt.
Updates :none.
Document :none.
Date :23-sep-1988.
External
functions:error(int ,char *), savemat(FILE *, FILE *, long int , char *,

long int, long int, long int) .

---------------------------------------------------------------------------*/
{ long int pixofset, heigth; /* pixel offset in byte position */

int sc, fs ;

if (lnnum == 0 )
{ printf("\nWhat is the heigth of

if ((sc = scanf("%lu",&heigth))
{ error(ENDFILE,NULL);
}

/* Converting the whole file
the image?\n");
== EOF )

*/

}

else /* converting a specific line */

pixofset width * (lnnum-l); /* searching the position */

if ((fs fseek(strtptr,pixofset,SEEK_SET))!= 0 )
{ error(ENDFILE,"line not available");
}

heigth=l;

savemat(strtptr,matfile, (long) 0000, "buffer", heigth, width, (long)O);

and Mac, */
*/

more info. * /

1000 for Sun
variables.
of guide for

*pname;
int mrows;
int ncols;

char
long
long

/*------------------------------------------------------------------------*/
void savemat(imgp, mp, type, pname, mrows, ncols, imagf )
FILE *imgp; /* Image file pointer */
FILE *mp; /* Matlabfile pointer */
long int type; /* Type flag: Normally 0 for PC,

/* 2000 for VAX. Add 1 for text
/* See LOAD in reference section
/* pointer to matrix name */
/* row dimension */
/* column dimension */



long int imagf;
/
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/* imaginary flag */

:A.P.T Vervuurt.
:None.
:None.
:7-okt-1988

*---------------------------------------------------------------------------
Function: routine to save a matrix in a MAT-file.

First a header is created .Second the integers are
converted to floating points numbers and stored in the
MATLAB f He .

Author
Updates
Document
Date
External
functions:error(int,char *).

---------------------------------------------------------------------------*/
(

Fmatrix x;
int i, j, k;
double fl;

/* header creation */
x.type = type;
x.mrows mrows;
x.ncols = ncols;
x.imagf = imagf;
x.namlen = strlen(pname) + 1; /* necessary for MATLAB */
fwrite(&x,sizeof(Fmatrix),l,mp);
printf("pname is %s",pname);
fwrite((char *)pname,sizeof(char), (int) x.namlen,mp);

/* conversion

for (j = 1; j < (int) (mrows+1); j++)
( for (k = 1; k < (int) (ncols+1); k++)

( if ( (i = fgetc(imgp» == EOF)
{ error(ENDFILE,NULL);
}

fl= (float)i;
fwrite(&fl,sizeof(double),l,mp);

}

}

*/
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2 MATLABPROGRAMMA 'least square'

Beschrijving van het programma:

Dit programma bepaalt voor een rand de beste fit. Het kriterium welk

hiervoor gebruikt wordt is de minimale kwadratische afstand. De

wiskundige funktie waarmee de rand benadard wordt is een Gauss-stap

convolutie. De parameter die de vorm (dus flank) van de Gauss-stap

convolutie bepaald is de ~. Er wordt dus gezocht welke ~

y(n) - G (n)*
~

2

u (n) ) minimaliseert.

BEPOS

y(n) is de gemeten rand.

G (n) * u(n) is de Gauss-stap convolutie.
~

De invoervariabelen van dit programma zijn:

BUFFER : een dimensionaal array met de pixels van een beeldlijn of

beeldkolom

de pixelpositie (van links naar rechts bekeken) die het begin

van een rand aangeeft.

LEN Het aantal pixels die een rand beschrijven.

LEFT Vlag die aan geeft of we met een stijgende of een dalende

intensiteitsflank te maken hebben.

left

left

1 --> stijgende flank.

o --> dalende flank.

De pixels, die de rand beschrijven worden gecopieerd in een nieuw array

(he) en genormaliseerd. Daarna wordt gekeken welke Gauss-stap convolutie

de rand het beste benadert volgens de 'least square' methode De beste

fit wordt samen met de gemeten rand geplot. Tevens wordt de

'laest square' afstand als functie van de
2

in ander plaatje~ een

geplot. hier
2

omdat
2

in de Gauss-funktie alsWe beschouwen ~ ~

parameter voor komt

0.5 ~ ~2~ 15 pixels.

Het bereik van de ~ die bekeken zijn is
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none

A.P.T. Vervuurt.
1-11-1988.

none

LEAST SQUARE
computes the best fitting sigma of an edge on the least square
method.A convolution of a gausian with sigma equals a/2(a=1:30)
pixels. The input variables are BUFFER (the image line),
BEPOS (the begin position of the edge),LEN (the width of the
edge)
and LEFT (=1 a rising edge ,=0 ~ falling edge) .
The best fitting edge
is plotted. The least square distance as functio of the
sigma is also plotted.

%
%
%
%
%
% Author
% Date
% Update
% External
% functions:

%

%
%
%

% PROGRAM
% function

% READING THE EDGE

for i=l:len
he(i)=buffer(bepos+i-l);

end
%

% NORMALIZING THE EDGE

if left==l
h2=he-he(1);

else
h2=he-he(len);

end

mxl=max(h2);
h3=(h2)/(mxl) ;

plot (h3) ;
if left==l

edg(3)=0;

for i=l:len
edg(i+3)=h3(i);

end
for i=1:3

edg(3+len+i)=1;
end

else
for i=1:3

edg(i)=l;
end
for i=l:len

edg(i+3)=h3(i);
end
for i=1:3
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edg(3+len+i)=O;
end

end
plot (edg) ;

% MIRRORING BECAUSE OF THE CONVOLUTION

nedg=max(size(edg»;
edg =edg(nedg:-1:1);
plot (edg) ;

% CREATING LEFT AND RIGHT STEP

mum=1000;
for i=1:32

lstp(i)=O;
rstp(i)=l;

end
for i=33:128

lstp(i)=l;
rstp(i)=O;

end

% COMPUTING THE GAUSCONVOLUTION OF A STEP AND COMPARING IT WITH AN EDGE OF
% AN IMAGE LINE ON THE LEAST SQUARE METHOD

for a=1:30

% GAUSIAN

sigma=sqrt(a/2);
m=(1/(2*pi*sigma*sigma»;
for i=l : 64

z= (i-32) * (i-32) ;
gau(i)=m*exp(-(z)/(2*sigma*sigma»;

end

% CONVOLUTION

if left==l
h4=conv(lstp,gau);
else
h4=conv(rstp,gau);
end
for i=1:64

gauco(i)=h4(32+i);
end

% NORMALISING THE CONVOLUTIN

m2=max(gauco) ;
gauco=gauco/m2;
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% DETECTING THE LEAST SQUARE DISTANCE AND THE POSITION OF THE EGE

mini(a)=1000;
for i=l: (64-(len+6))

som=O;
for e=l: (len+6)

res=(edg(e)-gauco(len+6+i-e));
som=som+(res*res) ;

end
if som < mini(a)

mini (a)=som;
pos(a)=i-1;

end
end
mini;
pos;

% SAVE THE OPTIMAL SOLUTION

if mini(a)< mum
mum=mini(a);
opsig=a;
optgau=gauco;

end

end

% POT THE OPTIMAL SOLUTION

% MIRRORING THE EDGE

edg=edg(nedg:-1:1);

% PUT THE EDGE ON THE RIGHT PLACE

if left==l
resul(pos(opsig))=O;
for i=l:length(edg)

resul(pos(opsig)+i)=edg(i);
end
for i=length(edg)+pos(opsig) :64

resul(i)=l;
end

else

for i=l:pos(opsig)
resul(i)=l;

end
for i=l:length(edg)

resul(pos(opsig)+i)=edg(i);
end
for i=length(edg)+pos(opsig) :64

resul(i)=O;
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end

end

subplot (211)
axis ([1, (a/2), 0, .2]) ;
f=.5*(l:a);
plot(f,rnini);
xlabel('sigrna~2');

ylabel(' (abs(edge-gauco))~2');
title('rnin kwadratic aproach');
grid

d=1:64;
axis([pos(opsig)-3,pos(opsig)+len+6,-O.1,1.l]);
plot(d,optgau,d,resul);
grid;
ylabel (' normalized edge intensity');
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3 LASBADMETINGEN (I).

Handleiding bij het Ie zen van de tabellen 1 tim 3.

In deze tabellen staan enkele eigenschappen die uit de metingen van de

lasbadplaatjes (met behulp van MATLAB) volgen.

In de eerste en vijfde kolom staan i het bovenste kader de naam van

het lasbadplaatje en 6f een beeldlijn 6f een beeld kolom beschouwd

wordt. Per rij wordt een bepaalde beeldlijn ( of beeldkolom) beschouwd

Verder is aangegeven of we met een stijgende flank resp. met dalende

flank van een lasbad (st.fl resp. dl.fl.) 0 een la draad (st.fl.draad

resp dl.fl.draad) te maken hebben.

Voorbeeld : '100 st.fl.' in kolom 'lasbad11 lijn' betekent:

In deze rij staan de eigenschappen van de lasbadrand met een

steigende intensiteits flank (zwart- wit overgang) uit beeldlijn nummer

100 van plaatje 'lasbad 11'.

In de tweede en zesde kolom staat e ~ (ui gedrukt in pixels) van de

Gauss-stap convolutie die de gemeten rand m.b.v. de 'least square'

methode het best benaderd ( 2.4.1 ).

In derde en zevende kolom staan 2 waarden van 2 ~'s (uitgedrukt

in pixels van het Gauss filter uit 2.4.3 . Deze twee waarden

geven aan welke specifieke Gauss-filtering (dus welke~) er v or

zorgt dat de positie rand een pixelpositie verschuift. Hierbij is

als detektie kriterium het maximum van de eerste afgeleide van de

Ga ss-beel lijn convolutie. (zie ook 4.3 figuur lOa).

In de vierde en achtste kolom staan ook 2 waarden van 2 ~'s. Deze

geven de sigma waarden van de Gauss-filtering die er voor zorgt

dat het maximum van de eerste afgeleide veschuift naar 2 andere

pixel posities. Voor de duidelijkheid zie figuur 20.



dh

dx

lasbad11 1ijn 100 ~=1.25

pixelpositie

20

dh

dx

1asbad11 1ijn 100 ~=1.5

I I I I I
l~' lf~ pixe1positie

h = G * I.
~

G is de Gauss functie.
~

I is de beeldlijn.

Figuur 20.Verschuiving van de maxima.

Tabel 1 Eigenschappen van de
'lasbad11' .

lasbad metingen van plaatje

lasbad11 ~ maximum overgang lasbad11 ~ maximum overgang
lijn criterium criterium kolom crterium criterium

100 st.fl r;; 1.75-2 1.25-1.50 125 st. flo .r-; 2-2.25 2.75-3

100 d1. fl r;; geen geen 125 d1. fl. ;-; 1-1.25 1.25-1.5

100 st.fl ;-;:; 2-2.25 1.5-1.75 160 st. flo r; 2-2.75 geen
draad

100 dl.fl h 1. 25-1. 5 geen 160 d1.fl. .r-; 2.75-3 1.0-1.25
draad

150 st.fl h geen geen 200 st. flo ~ 2.75-3 slecht

150 d1. fl h geen 1.75-2 200 st. flo .r-; 2.5-2.75 1. 25-1. 5

175 st.fl~ geen 1. 25-1. 5

175 d1. fl r;; geen 2-2.25
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Tabe1 2 Eigenschappen van de lasbad metingen van plaatje 'vdek1'.

vdek1 (J' maximum overgang vdek1 maximum overgang
lijn criterium criterium colom crterium criterium

100 st.fl h 1-1. 25 geen 260 st. flo I 2.75-3 2-2.75

100 dl. fl h 1.25-1.5 0.75-1.0 260 dl. flo r; geen geen

100 st .fl h 1. 25-1. 5 geen 330 st .fl. r; geen 2.75-3
draad

100 d1.fl h geen 2-2.25 330 dl. fl. ;;; geen 2.0-2.25
draad

150 st.fl h 2.5-2.75 1-1. 25 420 st. flo r; geen 1. 0-1.25

150 dl.fl h 2-2.75 geen 420 st. flo ,r:;' 2.25-2.5 geen

175 st.fl~ geen geen

75 dl. fl ;-;; 1.5-1.75 1.5-1.75

Tabel 3 Eigenschappen van de
'vgrond1' .

lasbad metingen van plaatje

vgrond1 (J' maximum overgang vgrond1 maximum overgang
lijn criterium criterium colom crterium criterium

100 st.fl r; 2.25-2.5 geen 290 st. flo ,r:;' 2.75-3 2-2.75

100 dl. fl ;-; geen 1. 25-1. 5 290 dl. fl. ,r:;' 2-2.25 2-2.25

100 st.fl r; 0.75-1 1. 25-1. 5 320 st. flo ;-;; 2-2.25 geen
draad

100 dl.fl ;-; geen 0.75-1.0 320 dl. flo r; 2.25-2.5 1. 5-1. 75
draad

150 st.fl r; geen geen 340 st. flo >r;;: 1.0-1.25 1.25-1.5

150 dl. fl r; geen 1-1.25 340 st.fl. r; 2.25-2.5 geen

175 st.fl ,r:;' geen 2.75-3.0

75 dl.fl ,r;: 2.75-3.0 1.75-2.0
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4 Lasbadmetingen (II)

Toelichting bij de tabellen 4 tim 9 te lezen.

In de even tabellen staan de metingen van beeldlijnen van de lasbad

plaatjes. In de oneven tabellen staan de metingen van beeldkolommen. Van

ieder geanalyseerd plaatje zijn twee tabel18n weergegeven. De eerste kolom

geeft het beeldlijn (of beeldkolom) nummer en een stijgende intensitiets

flank (zwart-wit) of een dalende intensiteitsflank (wit-zwart) van een

lasbadrand (st.fl resp dl.fl) of een lasdraadrand (lst.fl resp ldl.fl).

Per lijn zijn de tweepixelposities weergegeven, waartussen het maximum van de

eerste afgeleide van het gefilterde beeld ligt.

De ~ van het filter dat daarbij gebruikt is loopt op van 0.25 tot 3.0 met

stappen van 0.25 pixel en is horizontaal uitgezet.

De tweede rij van een lijn geeft de waarde van de maximale

afgeleide van de intensiteit van het gefilterde beeld per pixelpositie

(maxgrdwrd). Deze hoort bij de vet gedrukte pixelpositie.

Dus maxgrdwrd en h
~

G * I
~

G de Gauss funktie, waarmee gefilterd is.
~

I de beeldlijn of beeldkolom

Voorbeeld :Lasbadplaatje 'lasbad11'.

De wit -zwart (dalende flank) overgang van het lasbad in 1ijn 125 heeft

, na convolutie met een Gauss funktie met ~ 1 (pixel) een grootste

afgeleide van -0.85 (intensiteit per pixel) op pixelpositie 202 Het

werkelijke maximum ligt tussen de pixelposities 201 en 202. Zie figuur 21.

dI
dx

o .85 _ ., .. ..
....

1

"
/

o '-- --=-_......L__..L...-_---l__...1....- _

200 201 202 203

figuur 21 Een voorbeeld van de bepaling van de maximale

afgeleide van een gefilterd beeld.
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Tabel 4 Metingen van de maxima van afgeleide intensiteits

funkties vaar plaatje ' lasbad11' in de x richting.

0':

beeld
lijnnr: 0.25 0.50 0.75 1. 00 1.25 1. 50 1. 75

125 st.fl. 98-99 98-99 98-99 98-99 :01-102 101-102 101-102
pas: 101-102 101-102 101-102 101-102

............................................. .... ..................... .. ................................... ................................. ................•.......... ...•..................•..•........

max grdwrd 0.82 2.08 1. 47 0.99 0.72 0.56 0.47

125 d1.f1. 201-202 201-202 201-202 201-202 201-202 201-202 202-203
pas:

...................................

max grdwrd -0.70 -1.73 -1.24 -0.85 -0.63 -0.50 -0.41

125 Ist.fl 163-164 163-164 163-164 163-164 163-164 163-164 163-164
pas:

............................. ........................... .................................•.

max grdwrd 0.19 4.86 3.51 2.38 1.72 1.29 1. 00

1251d1. flo 148-149 148-149 148-149 148-149 148-149 148-149 148-149
pas:
...................................•.......... ................................... ................................... ...................................

max grdwrd -0.18 -4.51 -3.24 -2.20 -1. 59 -1.21 -0.95

150 st.fl 102 101-102 101-102 101-102 101-102 101-102 101-102
pas:

max grdwrd 0.34 8.67 6.11 3.99 2.81 2.09 1. 63

150 d1.f1. 207-208 207-208 207-208 207-208 207-208 207-208 207-208
pas:
...................... .. .............................. ........................... ........................... ........................•..••.•....

max grdwrd -0.21 -5.21 -3.75 -2.55 -1. 85 -1. 42 -1.12

175 st. flo 112-113 112-113 112-113 112-113 112-113 111-112 111-112
pas:
••..•......._.......•............•............... •...•............................. ....._...•...........••.•. ........... .........................•.•....... ......................._........ ..............._............._...

max grdwrd 0.21 5.21 3.86 2.75 2.06 1. 60 1.28

175 dl.fl. 197-198 197-198 197-198 197-198 197-198 197-198 197-198
pas:
..........•....•.••••••...........•............_. ...................._........••.•• ...._..•..•.••.•...•.............. ................................•.. ............••.......•..•••• ................................... .................................- _...................••.......••..•

max grdwrd -0.18 -4.52 -3.34 -2.37 -1.77 -1. 44 -1.17
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0':

beeld
lijnnr: 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

125 st. flo 101-102 101-102 101-102 101-102 101-102
pos:
.................................................. ...........•........._-..... ............................... ............................_.

max grdwrd 0.41 0.36 0.31 0.28 0.25

125 d1.fl. 202-203 202-203 202-203 202··203 202-203
pos:

................................ ...................................

max grdwrd -0.35 -0.30 -0.26 -0.24 -0.21

125 Ist.fl 163-164 163-164 163-164 163-164 163-164
pos:

max grdwrd 0.80 0.65 0.54 0.47 0.39

1251d1. flo 148-149 148-149 148-149 148-149 148-149
pos:
............................................ ...............................

max grdwrd -0 .78 -0. 65 -0.54 -0 46 -0 .39

150 st.fl 101-102 101-102 101-102 101-102 101-102
pos:

................................... ..............................

max grdwrd 1. 30 1 .07 0.89 0.76 0 65

150 d1.fl. 208-209 208-209 208-209 208-209 208-209
pos:

............................... ................................. ....._............................ ................................... .......................

max grdwrd -0 92 -0.76 -0 64 -0 .56 -0 49

175 st .fl. 111-112 111-112 111-112 111-112 111-112
pos:
........................,........... ........................... ,..................................

max grdwrd 1 .04 0 .87 0.73 0 .62 0.53

175 d1. fl. 197-198 197-198 197-198 197-198 197-198
pos:

................................. ................................... ................................... ................................... .........................- ..... ................................... ................................... ..........

max grdwrd -0.99 -0.84 -0.73 -0 .63 -0.56
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Tabel 5 Metingen van de maxima van afgeleide intensiteits

funkties veer plaatje 'lasbadl1' in de y richting.

0':

beeld
cellemnr 0.25 0.50 0.75 1. 00 1.25 1. 50 1. 75

125 st. flo 106-107 106-107 106-107 106-107 106-107 106-107 106-107
pes:

......... ................................... ............... . ....................•.•...........

max grdwrd 0.14 3.47 2.51 1.72 1.28 1. 03 0.84

125 dlo fl. 198-199 198-199 198-199 198-199 198-199 199-200 199-200
pes:
.............•..... ................................... ......." ..............,........... ..........

max grdwrd -0.12 -3.13 -2.30 -1. 63 -1.27 -1. 02 -0.85

160 st.fl 137-138 137-138 137-138 137-138 137-138 137-138 137-138
pes:

.. .. ............_...... . ............................ ...... .................. ..... .................

max grdwrd 0.18 4.52 3.37 2.41 1. 76 1. 48 1.22

160 dlo fl. 221-222 221-222 221-222 221-222 220-221 220-221 220-221
pes:

.......

max grdwrd -0.12 -3.13 -2.30 -1. 64 -1.25 -0.95 -0.81

200 st. flo 122-123 122-123 122-123 122-123 122-123 122-123 122-123
pes: 133 133-134 133-134 133-134 132-133 132-133 132-133
..................................._..... ...._... ,...._---~ ..... . ...........•..•.....

max grdwrd 0.07 1. 73 1.21 0.80 0.56 0.46 0.38

200 dloflo 165 164-165 164-165 164-165 164-165 165-166 165-166
pes: 169-170 169-170

......... ................................... .................................. ...•............... ........ .................... ...............................

max grdwrd -0.11 -2.78 -2.07 -1. 47 -1.11 -0.88 -0.73
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0":

beeld
lijnnr: 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

125 st. fl. 106-107 105-106 105-106 105-106 105-106
pes:
...............................•........ ... .••.•.............................. ........................•...•...... ................................... ................................. ................................... ............................. ...........................

max grdwrd 0.70 0.60 0.51 0.44 0.39

125 dlofl. 199-200 199-200 199-200 199-200 199-200
pes:

.......................................... ........................ ............................ ................................ ...................................

max grdwrd -0.70 -0.61 -0.53 -0.47 -0.41

160 st .fl 137-138 137-138 137-138 137-138 137-138
pes:

...............................

max grdwrd 1. 02 0.88 0.75 0.69 0.59

160 dlofl. 220-221 220-221 220-221 220-221 220-221
pes:
................................. ........................... .............................

max grdwrd -0.68 -0.57 -0.49 -0.42 -0.37

200 st. flo 122-123 122-123 123-124 123-124
pes: 132-133 131-132 131-132 130-131 130-131
............................." ...................................

max grdwrd 0.32 0.28 0.25 0.22 0.20

200 dlofl. 165-166 165-166 166-167 166-167 166-167
pes:

....................••.•..... ...........................

max grdwrd -0.62 -0.54 -0.48 -0.43 -0.39
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Tabe1 6 Metingen van de maxima van afge1eide intensiteits
funkties veer p1aatje 'vdek1' in de x richting.

0':

bee1d
1ijnnr: 0.25 0.50 0.75 1. 00 1.25 1. 50 1. 75

100 st.f1. 243-244 243-244 243-244 243-244 243-244 243-244 243-244
pes:

max grdwrd 0.15 3.81 2.69 1. 77 1.30 1. 01 0.81

100 d1.f1. 426-427 426-427 426-427 425-426 425-426 425-426 425-426
pes:

max grdwrd -1.5 -3.82 -2.77 -1. 92 -1. 42 -1.11 -0.90

100 1st.f1 340-341 340-341 340-341 340-341 340-341 340-341 340-341
pes:

max grdwrd 0.23 5.90 4.37 3.09 2.32 1. 81 1. 45

1001d1.f1. 327-328 327-328 327-328 327-328 327-328 327-328 327-328
pes:

max grdwrd -0.21 -5.56 -4.13 -2.95 -2.22 -1. 74 -1. 40

150 st.f1 256-257 256-257 256-257 256-257 255-256 255-256 255-256
pes:

max grdwrd 0.27 6.95 5.10 3.58 2.67 2.09 1. 69

150 d1.f1. 408-409 408-409 408-409 408-409 408-409 408-409 408-409
pes:

max grdwrd -0.18 -4.52 -3.37 -2.42 -1. 85 -1. 47 -1.20

175 st.fl.
pes:

270 269-270 269-270 269-270 269-270 269-270 269-270

max grdwrd 0.26 6.60 4.81 3.33 2.45 1. 88 1. 50

175 d1.f1. 420-421 420-421 420-421 420-421 420-421 420-421 390-391
pes: 390-391

max grdwrd -1.77 -4.51 -3.28 -2.26 -1. 67 -1.29 -1. 07
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Ii:

beeld
lijnnr: 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

100 st.fl. 243-244 243-244 243-244 243-244 243-244
pos:

max grdwrd 0.68 0.56 0.48 0.41 0.37

100 dl.fl. 425-426 425-426 425-426 425-426 425-426
pos:
...............•...........................-•..... ................................... ••................................ ................................... ..........................-.-..... ... ...............•.-........... .............................

max grdwrd -0 .75 -0 63 -0 .55 -0 .48 -0.42

100 Ist.fl 340-341 340-341 340-341 340-341 340-341
pos:
............................ .................................. ................................... ...............................

max grdwrd 1.18 0.98 0.83 0.71 O. 61

1001dl.fl. 327-328 328-329 328-329 328-329 328-329
pos :

........................... ............................... ........................•.. ............................•.. ........................•.....

max grdwrd -1. 13 -0 94 -0.79 -0 66 -0.55

150 st.fl. 255-256 255-256 255-256 255-256 255-256
pos:

.............................. ..................................

max grdwrd 1. 39 1.17 1. 01 0.88 0.77

150 d1.fl. 208-409 408-409 408-409 408-409 408-409
pos:

................................. ............................ . .......................

max grdwrd -1. 00 -0 .84 -0.73 -0.63 -0 .55

175 st.fl 269-270 269-270 269-270 269-270 269-270
pos:

................... ...... ................•......•........... .......... .............-

max grdwrd 1.22 1. 02 0.87 0.74 O. 65

175 d1. fl. 390-391 390-391 390-391 390-391 390-391
pos:

.................................. ................................... ... ............................. ...................._.........-.. ................................... ...... ...................................

max grdwrd -0 90 -0.76 -0. 66 -0.58 -0 .51



30

Tabe1 7 Metingen van de maxima van afge1eide intensiteits
funkties voor p1aatje ' vdek1' in de y richting.

0":

bee1d
co11ornnr 0.25 0.50 0.75 1. 00 1.25 1.50 1. 75

260 st.f1 62- 63 62- 63 62- 63 62- 63 62- 63 119-120 119-120
pos:

......._...-.__............. .................................. ............. ................................... ................................... ................................... ......................... . .............................

max grdwrd 0.12 3.11 2.04 1.17 0.74 0.60 0.51

260 d1.f1 153-154 153-154 153-154 153-154 153-154 153-154 153-154
pos:

................................... ............................... ................................... ................................... ..................................

max grdwrd -0.21 -5.21 -3.87 -2.76 -2.16 -1. 67 -1.34

330 st.f1 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104
pos:

....................._ ..... ............................. ................................... ..................................

max grdwrd 0.21 4.87 3.72 2.81 2.16 1.72 1.31

330 d1.f1 215-216 215-216 215-216 215-216 215-216 215-216 215-216
pos:

............................... .............................. ................................... ...................................

max grdwrd -0.14 -3.82 -2.83 -2.03 -1. 54 -1.24 -1. 02

420 st.f1 76- 77 76- 77 76- 77 76- 77 75- 76 75- 76 75- 76
pos:
........................ ... . ............................. ...........................

max grdwrd 0.10 2.43 1. 83 1.32 1. 01 0.80 0.65

420 d1.f1 185-186 185-186 185-186 185-186 185-186 185-186 185-186
pos:

.............................. ................................... ............................ ............................

max grdwrd -0.16 -4.17 -3.07 -2.14 -1.57 -1.20 -0.94
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cr:
bee1d
1ijnnr: 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

260 st.f1 118-119 118-119 119-120 119-120 119-120
pes:
...............••............ ................•.................. .............................,..... ..••..............•..•.....•....... ................................... ................................

max grdwrd 0.40 0.39 0.35 0.32 0.29

260 dl.fl 153-154 153-154 153-154 153-154 153-154
pes:

max grdwrd -1.16 -0.96 -0.82 -0.71 -0.62

330 st.fl 103-104 103-104 103-104 103-104 102-103
pes:

max grdwrd 1.17 0.99 0.85 0.74 0.65

330 dl.f1 215-216 214-215 214-215 214-215 214-215
pes:

........................•.....

max grdwrd -0.86 -0.74 -0.64 -0.56 -0.50

420 st.fl 75- 76 75- 76 75- 76 75- 76 75- 76
pes:

...................................

max grdwrd 0.54 0.46 0.40 0.35 0.31

420 dl.f1 185-186 185-186 185-186 185-186 185-186
pes:

...............•............... ............................ ......................••......

max grdwrd -0.76 -0.62 -0.52 -0.45 -0.39
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Tabel 8 Metingen van de maxima van afgeleide intensiteits
funkties veer plaatje ' vgrendl' in de x richting.

0':

beeld
lijnnr: 0.25 0.50 0.75 1. 00 1.25 1.50 1. 75

100 st.fl 266-261 266-267 266-267 266-267 266-267 266-267 266-267
pes:

....................•...... ............................. .......................•......-.... ................................... ............._..........__..... ........ ..................................

max grdwrd 0.11 2.78 2.06 1. 47 1.12 0.88 0.72

100 dl.fl 381-382 381-382 381-382 381-382 381-382 382-383 382-383
pes:

.............................. .......•...........................

max grdwrd -0.21 -5.21 -3.86 -2.74 -2.05 -1. 58 -1.25

100 1st. fl 328-329 328-329 328-329 328-329 328-329 329-330 329-330
pes:

.......................................... -"......._...................... .............................

max grdwrd 0.30 7.63 5.40 3.64 2.75 2.17 1. 77

100 1dl.fl 318-319 318-319 318-319 317-318 317-318 317-318 317-318
pes:

................................... .............................

max grdwrd -0.29 -7.31 -5.45 -3.93 -2.98 -2.35 -1. 89

125 st. fl 268-269 268-269 268-269 268-269 268-269 268-269 268-269
pes:

................................ .................................

max grdwrd 0.26 6.60 4.81 3.35 2.50 1. 96 1. 59

150 dl.fl 374-375 374-375 374-375 374-375 375-376 375-376 375-376
pes: 376-377 376-377 376-377

max grdwrd -0.29 -5.91 -4.39 -3.18 -2.52 -2.06 -1.72

175 st.f1 293-294 293-294 293-294 293-294 293-294 293-294 293-294
pes:
..•.....•..•.•................... .........•...•.•............. .•................................. .............................. ................................... .•........._......•.......•..•..•.

max grdwrd 0.30 7.64 5.58 3.58 2.81 2.13 1. 67

175 d1.f1 340-341 340-341 340-341 340-341 340-341 340-341 340-341
pes:
............................. ................................... ...•.••....,......••.-............ ..............................._.. ................................... ..•............................••..

max grdwrd -0.21 -5.21 -3.81 -2.64 -1. 94 -1. 49 -1.18
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0':

bee1d
1ijnnr: 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

100 st.f1 266-267 266-267 266-267 266-267 266-267
pes:

max grdwrd 0.59 0.51 0.49 0.39 0.34

100 d1.f1 382-383 382-383 382-383 382-383 382-383

I~O~'__ ................................•.. .........•.•.••.................... ............... ••................... ,............ ....................._............ ................................... .••.....•..........................

max grdwrd -1. 02 -0 85 -0.71 -0.61 -0.53

100 1st .fl 329-330 329-330 329-330 329-330 329-330
pes:

............................. ................................. ............................. .....................•............. ........

max grdwrd 1 .47 1 .24 1 .07 0 .92 0 80

100 1dl. fl 317-318 317-318 317-318 317-318 317-318
pes:

···················1
............................ ............. .....~.....

max grdwrd -1.55 -1 .29 -1 .09 -0 .93 -0.74

125 st. fl 268-269 268-269 268-269 268-269 268-269
pes:

....... ................. ...........................

max grdwrd 1 .32 1 . 16 0.96 0 83 0 .72

125 dl. fl 375-376 375-376 375-376 375-376 375-376
pes:

............................... ................................. ................................

max grdwrd -1 . 46 -1 .25 -1 .08 -0 .94 -0 .82

175 st .fl 293-294 293-294 293-294 293-294 292-293
pes:

.......................•........... ••..............••................. ..••......._.................... ............•....•.................

max grdwrd 1.13 1. 09 0.91 0.70 o. 65

175 d1.f1 341-342 341-342 341-342 341-342 341-342
pes:
•...............•..........~......•••......_.... ................•........_........ ...._........•..._............... ................................•.. ..........................._...... _.........-......_.............. .......•.._•...................... ................•.....•••..........

max grdwrd -0. 96 -0 .80 -0 .67 -0.57 -0.49
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Tabel 9 Metingen van de maxima van afgeleide intensiteits
funkties voor plaatje 'vdek1' in de y richting.

0':

beeld
collornnr

290 st.fl
pos:

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

70- 71 70- 71 70- 71 70- 71 70- 71 70- 71 70- 71

max grdwrd 0.32 5.90 4.22 2.82 2.02 1.51 1.18

290 dl.fl 162-163 162-163 162-163 162-163 162-163 162-163 162-163
pos:

max grdwrd -0.26 -6.59 -4.72 -2.85 -2.22 -1. 62 -1.20

320 st. fl
pos:

116 115-116 115-116 115-116 115-116 115-116 115-116

max grdwrd 0.32 5.91 4.46 3.25 2.50 2.00 1. 64

320 dl.fl 154-155 154-155 154-155 179-180 179-180 179-180 180-181
pos: 179-180 179-180 179-180

max grdwrd -0.15 -3.83 -2.86 -2.05 -1.53 -1.19 -0.95

340 st.fl
pos:

99 99-100 99-100 99-100 99-100 99-100 100-101

max grdwrd 0.11 2.78 2.07 1. 49 1.16 0.96 0.81

340 dl.fl 176-177 176-177 176-177 176-177 176-177 176-177 176-177
pos:

max grdwrd -0.19 -4.86 -3.55 -2.40 -1.76 -1.36 -1. 08
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0':

bee1d
1ijnnr: 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

290 st.f1 70- 71 70- 71 70- 71 70- 71 70- 71
pes:
.•.••......................••.....•............. ...•........................•. ................................... ................................... .............................. .. ...........................••••..•.

max grdwrd 0.95 0.78 0.65 0.55 0.47

290 d1.f1 162-163 171-172 171-172 171-172 171-172
pes:
.......••••.............................•...... ................................... .•.....................•........... ..........._.........•............ ................................... ..•.••............................. .........•....

max grdwrd -0.92 -0.73 -0.61 -0.51 -0.43

320 st.f1 115-116 115-116 115-116 115-116 115-116
pes:

..............................••..... .......... ...•....•..........•.....

max grdwrd 1.37 1.17 1. 01 0.88 0.78

320 d1.fl 180-181 180-181 180-181 180-181 180-181
pes:

................................... ........_.................... ..........................

max grdwrd -0.78 -0.66 -0.56 -0.49 -0.44

340 st.f1 100-101 100-101 100-101 100-101 100-101
pes:

............................

max grdwrd 0.70 0.62 0.55 0.49 0.45

340 d1.fl 176-177 176-177 176-177 176-177 176-177
pes:

............................ . .............................. ......................•.••........

max grdwrd -0.89 -0.74 -0.63 -0.54 -0.48
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5 MATLABPROGRAMMA 'gradient '

Beschrijving van het programma:

Dit programma convolueerd een beeldlijn of een beeldkolom met Gauss

funkties die een ~ hebben die varieerd tussen 0.25 ~ ~ ~ 3.

Van iedere convolutie wordt de gradient bepaald. De gradient waarden

worden in een file 'gradient' geschreven zodat daaarmee de maximale

afgeleiden en dus de posities van randen bepaald kunnen worden. Deze

waarden en posities zijn getabelleeerd in tabel 4 tim 9. De beeldlijn

de gefilterde beeldlijn en de gradient worden genormaliseerd geplot in

een plaatje . In een tweede plaatje wordt de niet genormaliseerde

gradient geplot.

De invoer variabelen van dit pogramma zijn

Buffer array met pixelwaarden van een beeldlijn of een beeldkolom.

Lijn het lijn nummer .

Pixels het aantal pixels in array Buffer.



%
%

% Author
% Date
% Document:
% Update
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% Program GRADIENT.
% Function: this procedure filters a imageline with a gausian and computes
% the gradient with a specific sigma

The input variables are BUFFER ( image line) , LIJN (line number)
and PIXELS
A.P.T. Vervuurt
3 - nov - 1988
None
None

mxl=max(buffer);
line=buffer;
% COMPUTING THE GRADIENT WITH DIFFRENT SIGMA'S
% DIFFERING SIGMA FROM .25 TO 3.0 PIXELS
for tel=1:12

clg;
sigma=tel/4;

% COMPUTING THE GAUSIAN

1=1/(2*pi*sigma*sigma);

for i=1:256
ma= (i-128) * (i-128) ;
a(i)=1*(exp(-(ma)/(2*sigma*sigma»);
if a(i)==NaN

a(i)=O;
end;

end

% COMPUTING THE GRADIENT OF THE GAUSIAN
% THE ZERO IS SHIFTED 128 PLACES SO WE GET A SYMETRIC FUNCTION! ! !
k=1/(2*pi*sigma*sigma*sigma*sigma);

for i=1:256
ma=(i-128)*(i-128);
b(i)=-k*(i-128)*exp(-(ma)/(2*sigma*sigma»);
if b(i)==NaN

b(i)=O;
end;

end

% CONVOLUTION BETWEEN THE IMAGELINE AND THE GAUSSIAN AND THE IMAGELINE AND
% GRADIENT;
hel=conv(buffer,a);
he2=conv(buffer,b);

% SELECTING THE RIGHT PIXELS "
for s=l:pixels

gauline(s)=hel(s+127);
graline(s)=he2(s+127);

end
n=max(gauline);
m=max(graline);
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% NORMALIZING GAUSSIAN CONVOLUTION FOR PLOT PURPOSE
gauline=gauline/n;

% PRINTING THE GRADIENT VALUES IN FILE "GRADIENT"
fprintf('gradient' ,'\n\nimage lasbadll collum %g sigma=

%g\n\n' ,lijn,sigma);
for i=90:130

fprintf('gradient','pix= %g va= %e ',i,graline(i));
end
fprintf('gradient','\n');
for i=175:225

fprintf('gradient','pix= %g va= %e ',i,graline(i));
end

% PLOTTING THE RESULT

axis=([O,pixels,-l,l]);
subplot (211) ;
l=l:pixels;

plot (1, (line/mxl), l,gauline, 1, (graline/m));
sg=num2str(sigma);
title(sg);
xlabel('pixels');
In=num2str(lijn);
ylabel (In) ;
grid
axis;
plot(graline);
xlabel('pixels');
ylabel (In) ;
title (sg) ;
grid

end
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6 MATLABPROGRAMMA 'FFT-GRAD'.

Dit programma bepaalt de differentie van een rand tussen 'begin' en

einde'. Het berekent de FFT van het resultaat en de FFT van

Gauss-fukties met verschillende sigma's. M.b.v. de leastsquare methode

wordt de Gauss- funktie gezocht die de gemeten differentie in het

frequent ie- domein het best benadert. Beide funkties worden geplot.

Tevens wordt de FFT ,het reele en het imaginaire deel van beide geplot.

Totslot wordt minimale kwadratische afstand als functie van de ~2 in een

plaatje geplot.

% Function:
%
%
%
%
%
%
%
%
% Author
% Date
% Document:
% Update

clear;
clg;
load lr125;
begin=160;
einde=167;
lengt=256;

this procedure computes the FFT of the the edge pixels and
the FFT of Gausian function. It searches the sigam wich gives
the least square distance between de FFT of the edge and the
FFT of the Gaussian.
The input variables are: buffer (it contains the imageline

begin : The begin position of an edge
einde : The end position of an edge
lengt: the length (in pixels) of
an imageline.

A.P.T. Vervuurt
3 - mar - 1988
None
None

% READ THE IMAGE LINE
% BEGIN POSITION OF AN EDGE
% END POSITION OF AN EDGE

% COMPUTE THE GRADIENT
for i=l: (lengt-l)

gradient(i)=buffer(i+l)-buffer(i)i
end
gradient (256)=0;

%

maxl=O;
% SELECT THE EDGE

for i=l: (einde-begin+l)
he(i)=abs(gradient(begin-l+i));

if he(i»maxl
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maxl=he(i);
pos=i

end

end

%MAKE SIGANL READY FOR FFT
for i=1:256;

selgrad(i)=O;
hlp(i)=O;

end

for i=1: (length(he)-pos);
selgrad(i)=he(pos+i);
hlp(127+i)=he(pos-1+i);

end

for i=1:pos
selgrad(256-pos+i)=he(il:
hlp(128-pos+i)=he(i);

end

% COMPUTE THE FFT OF THE SELECTED GRADIENT
ffgrad=(fft(selgrad»;

absffgrad=abs(ffgrad); % SPECTRUM OF GRADIENT
max2=max(absffgrad);
absffgrad=absffgrad/max2;

mum=1000;

% COMPUTE THE FFT OF THE GAUSSIAN

for a=1 :3;
sigma=sqrt(a/2);
for k=1 : 256

gauss(k)=exp(-«k-128)*(k-128»/(2*sigma*sigma»;
end

for i=1:128
new(i)=gauss(128+i);
new(128+i)=gauss(i);

end

ffnew=fft(new) ;
absffnew=abs(ffnew);
max3=max(absffnew);
absffnew=absffnew/max3;

length (absffnew)
length (absffgrad)
mini (a) =1000;

% SHIFT 128 PLACES

% FFT transformation

% COMPUTE THE LEAST SQUARE DISTANCE
% OF THE SPECTRA
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som=O;
for e=1:256

res=absffgrad(e)-absffnew(e);
som=som+(res*res);

end %
mini (a)=som;

% SAVE THE OPTIMAL SOLUTION

if mini(a)< mum
mum=mini (a) ;
opsig=sigma;
optfabs=absffnew;
optff=ffnew;
optgau=gauss;

end
end
opsig

% PLOT THE IMAGE LINE AND THE GRADIENT
axis ([ (begin-20), (einde+20), -100, 100]) ;
1=1:256;
plot (1, buffer, 1, (maxI *gradient) ) ;
pause;

%PLOT THE SELECTED EDGE AND OPTIMAL GAUSS

max6=max (hlp) ;
hlp=hlp/max6;
x=(1:256)-128;
axis ([-20,20,0,2]) ;
plot(x,hlp,x,optgau,'-.') ;
title('selected edge and optimal gauss');
xlabel('position');
ylabel('intensity');
grid;
meta tijdrl11p125;
pause;
pack;

for i=1:128

mirabsffgrad(i)=absffgrad(128+i);
mirabsffnew(i)=optfabs(128+i);

mirabsffgrad(128+i)=absffgrad(i+1);
mirabsffnew(128+i)=optfabs(i+1);

end
f=10E6*(0:lengt-1)/lengt;
f=f-SE6;
axis;

plot(f,mirabsffgrad,f,mirabsffnew,'-.');
title(' spectrum of edge and gauss');
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xlabel('frequency in HZ ');
ylabel('normalised spectrum');
grid;
meta specrlllp125;
pause;

%PLOT THE REAL AND THE IMAGINARY PART

max4=max(ffgrad);
ffgrad=ffgrad/max4; % NORMALISE THE RESULT
max5=max(optff);
optff=optff/max5;
%
%realgrad real(ffgrad);
%realgau real(optff);
%imgrad imag(ffgrad);
%imgau imag(optff);

% MIRRORING THE RESULT FOR PLOT
%for i=1:128

% mirrlgrad(i) = realgrad(128+i);
% mirrlgrad(128+i)=realgrad(i+l);

% mirimgrad(i) = imgrad(128+i);
% mirimgrad(128+i)=imgrad(i+l);

% mirrlgau(i) realgau(128+i);
% mirrlgau(128+i)= realgau(i+l);

% mirimgau(i) = imgau(128+i);
% mirimgau(128+i)=imgau(i+l);

%end
%axis;
%f=10E6*(O:lengt-l)/lengt;
%f=f-5E6;
%subplot(211);

%plot(f,mirrlgrad,f,mirrlgau,'-.');
%title(' real part of fft');
%xlabel('frequency in HZ ');
%ylabel('intensity');
%grid;
%pause;

%plot(f,mirimgrad,f,mirimgau,'-.');
%title(' imaginary part of fft');
%xlabel('frequency in HZ ');
%ylabel('intensity');
%grid;
%pause;
%meta imarlllp125;



%i=1:15
%axis;
%plot(i,mini(i));
%title(' least square distance');
%xlabel(' Sigma A2');
%ylabel(' distance');
%grid;
%pause;
%meta minirlllp125;
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lLijst van kernels die getest zijn.

FIR: -1 -2 0 2 1; 0-=1.0
-1 -4 -5-4 4 5 1; 0"=1.0
-1 -4 -2 0 2 4 1; 0"=1. 3
-1 -4 -8 -8 0 8 8 4 1 ; 0"=1. 5
-2 -9 -6 -5 5 6 9 2; 0-=1.5
-3 -6 -10 -8 0 8 10 6 3 0-=1.7
-1 -4 -9 -10 -5 5 10 9 4 1; 0"=1.7
-1 -2 -5 -10 -12 -8 0 8 12 10 5 2 1; 0"=2.0
-1 -4 -8 -11 -11 -5 5 11 11 8 4 1; 0"=2.0
-1 -3 -6 -11 -15 -15 -9 0 9 15 15 11 6 3 1; 0-=2.5
-1 -2 -5 -9 -13 -15 -13 -5 5 13 15 13 9 5 2 1; 0"=2.5

3x3 0 0 0
-8 8 0

0 0 0

4x4 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0
0 0 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0

-2 -3 3 2 -2 -3 3 2 -2 -3 3 2 -2 -3 3 2
0 0 0 0 -2 -3 3 2 -2 -3 3 2 -2 -3 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 3 2 -2 -3 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 3 2

-1 -6 6 1 -1 -6 6 1 -1 -6 6 1 -1 -6 6 1
0 0 0 0 -1 -6 6 1 -1 -6 6 1 -1 -6 6 1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6 6 1 -1 -6 6 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6 6 1

metingen per lasbad

verklaring van de kolommen in de tabellen:

window : Dit is het nummer van het window van een waaarin eeen
lasbadrand ligt

KOordin. : Dit zijn de x,y y koordinaten van resp de linker
boevenhoek en de rechter beneden hoek van het window

tresh dit is de optimale thresholdwaarde van een window bij de
edgedetektie van dat window voor de specifieke eis ( 75
of 90 % rand.

rands% het minimale percentage rand dat men per
window wil detekteren (90 of 75%)

rand% het werkelijk gedetekteerde percentage rand.
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het ruispercentage dat
randpercentage detekteerd.

men bij het

"lasbad11.img". optimale kernel -2 -9 -6 -5 5 6 9 2

:
window kobrdin. thres : randss%: : rand%% ruis%%:

: :
:

1 26,123 : 250 75 85.44 2.27: : :
146,225 : 210 : 90 : 91.26 4.26: :

:
116, 86 200 75 : 75.47 30.00

2 :
154, 138 : 150 : 90 92.45 30.61: : :

: : :
: : :
: : :

3 154, 86 : 190 : 75 : 75.4.7 32.50: : :
190,138 : 120 : 90 : 90.57 50.00: : :

: : :
: : :

4 168,121 : 250 : 75 : 86.00 0: : :
240,220 : 170 : 90 : 91. 00 5.49: : :

" VDEK1.IMG" optimale kernel -1 -4 -8 -8 0 8 8 4 1;

:
window kobrdin. thres rands% : rand% ruis%:

:
:

1 105,65 250 75 : 83.97 45.04:
315,220 230 90 : 92.95 47.59:

:
276,26 180 75 : 75.61 11.29

2 :
332,107 120 90 : 91. 46 26.67:

:
:
:

3 332, 26 240 75 75.61 17.74
388,107 140 90 : 92.68 35.53:

:
:

4 352, 65 250 75 : 80.13 40.80:
473,220 190 90 : 92.95 51. 72:

"rand2.img" optimale kernel: -1 -4 -8 -8 0 8 8 4 1;

window kobrdin. thres rands% rand%% ruis%%

1 10, 28 180 75 75.86 18.18
57,172 150 90 90.34 31.30

2
49, 58 250 75 90.22 1.20
76,149 250 90 90.22 1.20

3 76, 58 250 75 79.35 10.96
96,149 170 90 90.22 14.4.6

4 96,116 245 75 76.67 15.22
226,175 185 90 90.00 29.63
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"VGROND1.IMG" optima1e kern1:1 -1 -4 -8 -8 0 8 8 4 1;

window koordin. thres rands% rand%% ruis%%

1 142, 80 250 75 95.28 4.95
312,185 250 90 95.28 4.95

2
282, 65 220 75 84.91 8.89
323,117 250 90 92.45 18.37

3 323, 65 250 75 92.45 0
366,117 250 90 92.45 0

4 334, 80 250 75 92.45 0
453,185 250 90 92.45 0
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8 PROGRAMMA 'detection.c'

tinclude<itex150.h>

tinclude <regop.h>
tinclude <stdio.h>
tinclude<dos.h>
tinclude <math.h>
tinclude <stdlib.h>
tinclude <screen.h>
tinclude <conio.h>
tinclude <string.h>

/* stucture to store kernels */
struct kernel {

char *name;
int type;
int elemen[16];

kern_list[13];

struct kernel help_list[4];
/* structure to store threshold statistics */

struct resul{ int threshold;
int pix_a;
int pix_l;
int pix_2;
int pix_3;
int moreyix;

res_list [5] [50] ;

/* list of routines and declarations */

void changeyar(void);
void change_ker(void);
void kernel(void);
int getyar(int,int);
extern void execute(void);
void initialize();
void load_look_up_tables(void);
void edge_detection_one_field_reg(void);
void convolution(int,int,int,int*);
void write_overlay(void);
extern void conv_comp();
int pict_num(void);
void get_convol_names(int);
extern void fill_list(void);
void store_img(char*);
void plot_img(int);
void stan_ker(void);
void read_overlay (int) ;
void test_thres(void)i
void statistics(int,int,int,int)i

/* Global parameters */

DWORD delta_ms(void)i
fentry *featdata;

/*
/*

time measurement */
structure for x,y coordinates */
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/* structure for current kernel */
/* parameter list */
/* help files */

char *over_lay[4]={"help1.dat","help2.dat","help3.dat","help4.dat"};
int conv_kernel[16]={0,0,0,0, -1,-4,-B,-B, 0,B,B,4,1,0,0,0};
int param_list [3] [5] = { {3,36,2,2, O} , {4, 36, 0, 1, O} , {16, 40, 0,2, 0 } };

/* Filename for the welding pool image*/
/* Buffer to store name */
/* number image to show default 100 */
/* direction of the convolution */

/* convolution flag 0 --> real time */
/* convolution */
/* 1 --> more convolutions */
/* 2 --> test threshold */

/* number of kernels in the list */
/* convoluion type 3x3,4x4 or FIR */
/* Spin compensation in x direction */
/* Spin compensation in y dirction */
/* x compensation for selected pixels */
/* y compensation for selected values */

/* Threshold value

total_kern=12;
conv_type=16;
par1=40;
par2=0;
par3=2;
par4=0;
par5=2l0;

int
int
int
int
int
int
int
*/
char *filename;
char namel[100];
int overlay_counter=100;
int direction_flag=O;
int test_counter=lOO;
int LX[5J,LY[5],RX[5J,RY[5],max_ed-pix[5]; /* Window coordinates */
/*--------------------------------------------------------------------------*/

int conv_flag=O;

base and kernel

None
None

Author
Date
Updates
Document
External
routines fill_list(),change-par(),change_ ker(),conv comp(),execute().

--------------------------------------------------------- */
{

/* alocate memory to store x,y coordinates (edge pixels) */

main (argc,argv)
int argc;
char *argv[];

/*--------------------------------------------------------
Function Main program for edge detection on real-time

test possibillities.
A.P.T Vervuurt
15-feb-19B9

if((featdata=(fentry *)malloc(3000*sizeof(fentry)))==NULL)
{

BLD REDF
printf("can't allocate space for feature data\n");
RES
exit (0) ;
}

fill_list(); /* fill the list with standard kernels in memeory */

/* main menu to select options */
while (1)
{

CLS
printf("MENU:\n\n");
printf(" 1 Change parameters in edge detection algorithm\n");
printf(" 2: Change kernel elements\n");
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printf(" 3: Select edge detection program in x direction\n");
if (direction_flag==O)

printf(" Current: ON\n");
else

printf(" Current: OFF\n");

printf(" 4: Select edge detection program in y direction\n");
if (direction_flag==l)

printf(" Current: ON\n");
else

printf(" Current: OFF\n");
printf(" 5 Execute edgedetection program\n");
printf(" 6 Multiple convolutions\"");
printf(" 7 Test threshold\n");
printf(" 8 Return to DOS\n");
printf("\n\n\n\nYour choice: ");

switch(get-par (1,8))
(

case 1 :
case 2:
case 3 :
case 4 :
case 5 :

case 6:

change-par();break;
change_ker();break;
direction_flag=O;break;
direction_flag=l;break;
{ conv_flag=O;

test_counter=lOO;
execute();
break;

conv_flag=l;
test_counter=lOO;
conv_comp();
break;

}

case 7: conv_flag=2;
test_thres();
break;

case 8: exit(O);
}

}

}

/*--------------------------------------------------------*/
void change-par(void)

/*--------------------------------------------------------
Function Change the global parameters
Author A.P.T Vervuurt & W.H.A. Hendrix
Date l5-feb-1989
Updates None
Document None
External
routines get-par(int,int).

--------------------------------------------------------- */
(

while (1)
(

CLS
printf("Change:\n\n");
printf(" 1: X-spincompensation in pixels\n");
printf(" Current: %d\n",parl);
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printf(" 2 Y-spincompensation in pixels\n");
printf(" Current: %d\n",par2);
printf(" 3 X-compensation for overlay\n");
printf(" Current: %d\n",par3);
printf(" 4 Y-compensation for overlay\n");
printf(" Current: %d\n",par4);
printf(" 5 Threshold value for max detection\n");
printf(" Current: %d\n",par5);
printf(" 6 Return to main MENU\n");
printf("\n\nYour choice: ");
switch(get_par(1,6))
(

case 1 : CLS printf("Enter new value: ") ;

par1=get-Far (0,512);break;
case 2 : CLS printf("Enter new value: ") ;

par2=get-Far (0,512);break;
case 3: CLS printf("Enter new value: ") ;

par3=get-Far (-100,100);break;
case 4 : CLS printf("Enter new value: ") ;

par4=get-Far (0,512);break;
case 5 : CLS printf("Enter new value: ") ;

par5=get-Far (0,512);break;
case 6 : return;

}

}

}

/*-------------------------------------------------------*/

void change_ker(void)
/*--------------------------------------------------------

Function
Author
Date
Updates
Document
External
routines

Change the current kernel
A.P.T Vervuurt & W.H.A. Hendrix
15-feb-1989
None
None

get-Far(int,int), kernel().

Convolution\n");
Convolution\n");
Convolution\n");

\n") ;

--------------------------------------------------------- */

int i,j;

while (1)
(

CLS
printf("Change kernel MENU:\n\n");
printf( 1 Change kernel for 3x3
printf( 2 Change kernel for 4x4
printf( 3 Change kernel for 16x1
printf( 4 Kernel from list
printf ( 5 Return to main MENU\n") ;
printf( \n Current kernel: ");
if ((conv_type==3) I I (conv_type==4))
for(j=O;j<conv_type;++j)
(

for (i=O;i<conv_type;++i)
printf("% 4d ",conv_kernel[i+j*conv_type]);

printf("\n");
putch('\033');printf("[19C");

}
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else
for(i=O;i<16;++i)
printf("%d ",conv_kernel[i]);

printf("\n\nYour choice: ");

switch(get-par (1,5))
{

case 1: conv_type=3;kernel();break;
case 2: conv_type=4;kernel();break;
case 3: conv_type=16;kernel();break;
case 4: stan_ker();break;
case 5: return;

}

}

}

/*---------------------------------------------------------------------*/

void kernel (void)

/*--------------------------------------------------------
Function Reads the new kernel elements
Author A.P.T Vervuurt & W.H.A. Hendrix
Date 15-feb-1989
Updates None
Document None
External
routines get-par(int,int).

--------------------------------------------------------- */
{

int i, j;

CLS
printf("Enter kernel elements:\n\n");
if ((conv_type==3) I I (conv_type==4))

for(j=O;j<conv_type;++j)
{

for(i=O;i<conv_type;++i)
{

conv_kernel[i+j*conv_type]=get-par (-999,999);
printf(" ");

}

printf("\n") ;
}

else
for(i=O;i<16;++i)
{

conv_kernel[i]=get-par (-999,999);
printf(" ");

}

}

/*----------------------------------------------------------------*/
void stan_ker(void)

/*--------------------------------------------------------
Function Read a kernel from standard list
Author A.P.T Vervuurt
Date 20-feb-1989
Updates None
Document None
External
routines get-par(int,int).
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--------------------------------------------------------- */

int j,k:

CLS

printf("
printf("
printf (
printf (
printf (
printf(
printf(
printf(
printf(
printf(
printf(
printf(
printf(
printf( \n\n"):

kernels to select:\n\n"):
1 GAUSSIAN SIGMA 1.5(1)\n");
2 GAUSSIAN SIGMA 1.5(2)\n");
3 GAUSSIAN SIGMA 1.7(1)\n");
4 GAUSSIAN SIGMA 1.7(2)\n");
5 GAUSSIAN SIGMA 2 (1) \n") :
6 GAUSSIAN SIGMA 2(2)\n"):
7 GAUSSIAN SIGMA 2.5(1)\n"):
8 GAUSSIAN SIGMA 2.5(2)\n");
9 GAUSSIAN SIGMA l(l)\n");
10 GAUSSIAN SIGMA = 1 (1) \n") ;
11 DIFERENTIATION\n"):
12 PREWIT '3'\n"):

printf("\nWhich kernel? \n"):
k=get-par (1,12):
conv_type=kern_list[k-l] .type:

for (j=0:j<=15;j++)
conv_kernel[j]

for( j=0:j<=2;j++)
{

kern_list [k-l] .elemen[j]:

if (conv_type == param_list[j] [0])
{

parl=param_list[j] [1];
par2=param_list[j] [2];
par3=param_list[j] [3];
par4=param_list[j] [4];

}

/*--------------------------------------------------------------*/

int get-par(min,max)
int max, min;
/*--------------------------------------------------------
Function : Gets an integer valuebetween min en max. This function

lets the user fill an integerfrom the keyboard.
The function will check if the specified value is within
a given range. The reading from the keyboard is
completely checked, only nurnberswith no more then 4 digits are
accepted. The value entered within the range (min-max) is
returned to the calling function.

Author W.H.A. Hendrix
Date 1-oct-1988
Updates None
Document None
External
routines NONE
--------------------------------------------------------- */
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char parstr[lO];
int er=O,i,k,par;

do
{

SCP
k=-l;
do
{

++k;
parstr[k]=getch();
if(parstr[k]=='\r')
break;

printf("%c",parstr[k]);
if(parstr[k]=='\b')
{

k=k-2;
EL

}

}while(k<9);
if(parstr[k]=='\r')
parstr[k]='\O' ;

else
if(k==O I I k==9) {RCP EL BELL er=l; continue;}

for(i=O;i<=k-l;++i)
{

if«i==O) && (parstr[i]=='-'»
continue;

if «parstr[i] <48) I I (parstr [i] >57»
{

RCP EL BELL
er=l;
break;

}

else er=O;
}

if (er==O)
{

par=atoi(parstr);
if «par>max) I I (par<min»

{RCP EL BELL er=l;}
}

} while(er==l);
return(par);

}

/*--------------------------------------------------------------*/
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#include<itex150.h>
#include <regop.h>
#include <stdio.h>
#include<dos.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <screen.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

/* stucture to store kernels */
extern struct kernel {

char *name;
int type;
int elemen[16];
} kern_list [13];

extern struct kernel help_list[4];
/* structure to store threshold statistics */

extern struct resul{ int threshold;
int pix_O;
int pix_I;
int pix_2;
int pix_3;
int moreyix;

res_list [5] [50];

/* list of routines and declarations */

extern void change_ker(void);
extern int getyar(int,int);
extern void initialize();
extern void edge_detection_one_field_reg(void);
void test_thres(void);
void statistics(int,int,int,int);

/* Global parameters */

int test_counter;
int LX[5],LY[5],RX[5],RY[5],max_edyix[5]; /*

DWORD delta_ms(void);
fentry *featdata;

extern char *over_lay[4];
extern int conv_kernel[16];
extern int param_list[3] [5];

extern conv_type;
extern int parS;

*/
extern char *filename;
image*/
extern char namel[lOO];

*/
extern int overlay_counter;
*/
extern
extern

/*
/*
/*
/*
/*

/*

time measurement */
structure for x,y coordinates */
structure for current kernel */
parameter list */
help files */

convoluion type 3x3,4x4 or FIR */
/* Threshold value

/* Filename for the welding pool

/* Buffer to store name

/* number image to show default 100

Window coordinates
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*/

void test_thres(void)
/*--------------------------------------------------------

test trhreshold values
A.P.T Vervuurt
23-jan-1989
None
None

Function
Author
Date
Updates
Document
External
routines initialisize();edge_detection

_one_field_regs(); get-Far().
--------------------------------------------------------- */

FILE *stream;
int i,j,ch;
int lines, noise;
float per_noise,per_lines,per_lpix;
int startv,stopv,stepv,x,y;
namel[O]=98;
overlay_counter=lOO;
init iali ze () ;

adi_hbanksel(l) ;
adi_hgroupsel(GREEN);

6*/
adi_clearlut(255);

green*/
adi_hgroupsel(REDIBLUE);

LUTs*/
adi_clearlut(O) ;

blue*/

/*select GREEN output LUT of bank

/*overlay is bright

/*select RED and BLUE

/*no green and no

adi_hbanksel(4);
adi_hgroupsel(GREEN);

6*/
adi_clearlut(255);

green*/
adi_hgroupsel(REDIBLUE);

LUTs*/
adi_clearlut(O) ;

blue*/

/*select GREEN output LUT of bank

/*overlay is bright

/*select RED and BLUE

/*no green and no

adi_hbanksel(5);
adi_hgroupsel(GREEN);

6*/
adi_clearlut(255);

green*/
adi_hgroupsel(REDIBLUE);

LUTs*/
adi_clearlut(O);

blue*/

/*select GREEN output LUT of bank

/*overlay is bright

/*select RED and BLUE

/*no green and no

printf("\n\nEnter name of the image file to be restored. filename:");
filename=cgets(namel);

printf("\n\n");
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im_read(B1,O,O,S12,S12,filename);

for (i=1;i<=4;i++)
{ CLS

printf("Choose window %d \n",i);
printf("SELECT UPPER LEFT CORNER OF THE AREA\n");

cursor(4,&x,&y);
LX[i]=x;
LY[i]=y;

printf("SELECT LOWER RIGHT CORNER OF THE AREA\n");
cursor (4, &x, &y) ;
RX[i]=x;
RY(i]=y;
while ((RX[i]<LX[i]) II (RY[i]<LY[iJ))
{ REDF

printf("wrong lower right corner. Give new one! !\n");
RES
cursor (4, &x, &y) ;
RX[i]=x;
RY[i]=y;

}

max_ed-pix[i]=RY[i]-LY[i]+l;
fb_sethmask(OxOOOO) ;
rectangIe (B2 , 0, LX [i] , LY [ i] , (RX [i] - LX [ i] ) , (RY [i] - LY [i] ) , 1) ;
fb_sethmask(Ox0100);WAIT

fb_sethmask(OxOOOO);
CLS
printf("PRESS x TO STOP");
while (getch() !='x')
{

change_ker () ;
im_read(B1,O,O,S12,S12,filename);
printf("\n\n Start value of the treshold ?\n");
startv=get-par (1,2SS);

printf("\n\n Stop value of the treshold ?\n");
stopv=get-par (startv,2SS);

printf("\n\n Step value of the treshold ?\n");
stepv=get-par (1, stopv-startv+1) ;

adi_cpssel(VDB,VDB,VDB,VDB); /*Passthru VDB*/
/* block(B1,O,SO,lOO,lSO,lOO,2SS);*/

for (test_counter=O; test_counter<=((stopv-startv)/stepv) ;test_counter++

parS = startv + (test_counter*stepv);
edge_detection_one_field_reg();
for (i=l;i<=4;i++) res_list [i] [test_counter] .threshold=parS;

stream=fopen("data.dat","a");
fprintf(stream,"%s\n",filename);
fprintf (stream, "\n Current kernel: \n");

if ((conv_type==3) I I (conv_type==4))
for(j=O;j<conv_type;++j)
{

for (i=O;i<conv_type;++i)
fprintf(stream,"% 4d ",conv_kernel[i+j*conv_type]);
fprintf(stream,"\n");
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}

else
for(i=0;i<16;++i)
fprintf(stream,"%d ",conv kernel[i]);
fprintf(stream,"\n\n") ;
fclose(stream);
for (j=1;j<=4;j++)
{

CLS
WHIB
REDF
printf("Maximum aantal lijnen in window %d is",j);
RES RVD
printf(" %3d\n\n\n", max_edyix[j]);
RES WHIB REDF
printf(" Threshold lijnen ruislijnen %%lijn %%ruis_lijnen

%%lyixlijn\n\n") ;
RES
RVD
for (i=O; i<= «stopv-startv)/stepv);i++)
{ lines = res_list[j] [i] .pix_l+

res_list[j] [i] .pix_2+res_list[j] [i] .pix_3+res_list[j] [i] .moreyix;
noise= res_list[j] [i] .pix_2+res_list[j] [i] .pix_3 +

res_list[j] [i] .moreyix;

if (lines ==0 )
{

per_noise= (float) 0;
per_lpix (float) 0;

}

else
{

per noise = ( (float) noise/ (float) lines)* (float)lOO;
per_lpix=( (float) res_list[j] [i] .pix_l / (float) lines)*

(float)lOO;
)

per_lines = «float) lines/ (float) max_edyix[j])* (float)lOO;
printf(" %3d %3d %3d %6.2f %6.2f

%6.2f \n",res_list[j] [i] .threshold\
,lines,noise,per_lines,per_noise,per_lpix);

}

RES
WAIT

statistics(j,startv,stopv,stepv);
WAIT

printf("PRESS x TO STOP ,ELSE NEXT KERNEL");
}

}

/*--------------------------------------------------------------*/

void statistics (j,startv,stopv,stepv)
int j;
int startv;
int stopv;
int stepv;
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FILE *streami
int flag75,flag90,i,lines,noise;
float per_lines,per_noisei
stream=fopen("data.dat","a")i
flag75=Oi
flag90=Oi
for( i=((stopv-startv)/stepv)ii>=Oii--)

{ lines = res_list [j] [i] .pix_1+
res_list[j] Ii] .pix_2+res_list[j] [i] .pix_3+res_list[j] [i] .more-Fixi

noise= res_list[j] Ii] .pix_2+res_li$t[j] Ii] .pix_3 +
res_list [j] [i] .more-Fix;

if (lines ==0 )
{

per_noise= (float) Oi
}

else

per_noise = ( (float) noise/ (float) lines)* (float)lOOi
)

per_lines = ((float) lines/ (float) max_ed-Fix[j])* (float)lOOi

if( (flag75==0) && (per_lines>=75»
{ printf("%d %3d %3d %3d

\n",j,res_list[j] [i] .threshold\
,lines,noise,per_lines,per_noise)i
fprintf(stream,"window %d 75 %3d

%6.2f \n",j,res_list[j] [i] .threshold\
,lines,noise,per_lines,per_noise)i
flag75=li

}

if( (flag90==0) && (per_lines>=90»
{ printf("%d %3d %3d %3d

\n",j,res_list[j] [i] .threshold\
,lines,noise,per_lines,per_noise)i
fprintf(stream,"window %d 90 %3d

%6.2f \n",j,res_list[j] [i] .threshold\
,lines,noise,per_lines,per_noise);
flag90=1;

}

fprintf(stream,"\n");
fclose (stream) ;

%6.2f

%3d %3d

%6.2f

%3d %3d

%6.2f

%6.2f

%6.2f

%6.2f
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#include<itexI50.h>
#include <regop.h>
#include <stdio.h>
#include<dos.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <screen.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

/* stucture to store kernels */
extern struct kernel {

char *name;
int type;
int elemen[16];

kern_Iist[13];

extern struct kernel help_list[4];
/* structure to store threshold statistics */

extern struct resul{ int threshold;
int pix_Oj
int pix_I;
int pix_2;
int pix_3;
int moreyix;

res_list [5] [50J ;

/* Register settings for the VISION system */

#define ALUMMCONl Ox08
/*clut bankO;clut = enabled; no aquire MIN-MAX logic;

comparison mode;int=disabled*/

#define ALUMMCON2 OxOO
/*clut bankO;clut = disabled ;no aquire MIN-MAX logic;

comparison mode;int=disabled*/

#define FBCONl Ox26c4
/*pointer disabled;write enA =enabled;write enB =disabled;

Video access A and B; direct and indexed memory
allowed;Bl on VDB; Frame store B spin pointer enabled;
normal reset opreation; firts field aquire;Snap image;*/

#define FBCON2 Ox26e4
/*pointer disabled;write enA =enabled;write enB =disabled;

Video read/write frame A; direct and indexed memory
allowed;Bl on VDB; Frame store B spin pointer enabled;
normal reset oprationi first field aquireiSnap image;*/

#define HFCONO Ox0038

/* list of routines and declarations */

void execute(void)i
void initialize()i
void load_Iook_up_tables(void)i
void edge_detection_one_field_reg(void)i
void convolution(int,int,int,int*)i
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void write_overlay(void);
/* Global parameters */

extern DWORD delta_ms(void);
*/

extern fentry *featdata;
coordinates */

/*

/*

time measurement

structure for x,y

/* structure for current kernel */
/* parameter list * /

extern int conv_kernel[16];

extern char *over_lay[4];
/* help files */

convolution flag 0 --> real time */
convolution */

1 --> more convolutions */
2 --> test threshold */

convoluion type 3x3,4x4 or FIR */
Spin compensation in x direction */
Spin compensation in y dirction */

x compensation for selected pixels */
y compensation for selected values */
Threshold value */
Filename for the welding pool image*/
Buffer to store name */
number image to show default 100 */
direction of the convolution */

/*
/*
/*
/*

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

extern int conv_type;
extern int par1;
extern int par2;
extern int par3;
extern int par4;
extern int parS;
extern char *filename;
extern char name1[100];
extern int overlay_counter;
extern int direction_flag;
extern int test_counter;
extern int LX[S];
extern int LY(S],RX[S],RY[S],max_ed-pix[S]; /* Window coordinates */
/*--------------------------------------------------------------------------*/

extern int conv_flag;

/*Passthru VDB*/

void execute(void)

/*--------------------------------------------------------
Function Executes a convolution
Author A.P.T Vervuurt
Date 23-jan-1989
Updates None
Document None
External
routines edge_detection

_one_field_regs()

--------------------------------------------------------- */
{

name1[0]=98;
overlay_counter=100;
initialize () ;
adi_cpssel(VDB,VDB,VDB,VDB);

printf("\n\nEnter name of the image file to be restored. filename:");
filename=cgets(name1);

printf("\n\n");
im_read(B1,0,0,S12,S12,filename);
edge_detection_one_field_reg();
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/*------------------------------------------------------------*/

void initialize(void)

/*--------------------------------------------------------
Function Set-up and initialize the VISION system
Author W.H.A.Hendrix
Date 1-oct-1988
Updates None
Document None
External
routines None.

--------------------------------------------------------- */

0) ;

0, 0);
OxdOOOO,
0, 0);
0, 0);
0, 0);

Ox300 ,
Ox1300,
Ox2300,
Ox3300,
Ox4300,

{

sys_type(_50HZ);
install_mod (ADI, 0,
install_mod(FB , 0,
install_mod (ALU, 0,
install_mod (RTC, 0,
install_mod(HF , 0,
initsys(PLL);
select_adi(O);
select_fb(O);
select_rtc (0) ;
select_alu(O);
select_hf(O);
initsys (PLL) ;

}

/*--------------------------------------------------------*/

void load_look_up_tables(void)

/*--------------------------------------------------------
Function Load the look up tables for the convoluion
Author A.P.T Vervuurt& W.H.A. Hendrix
Date 23-jan-1989
Updates None
Document None
External
routines None

--------------------------------------------------------- */
{

int i;
int sc;

alu_hgroupsel(LLUT);
alu_hbanksel(O);
for(i=0;i<=255;++i)
alu_wval(i,O);

threshold(ALU,LLUT,1,255,par5);

linlut(ALU,LLUT,2);

alu_hbanksel(3);
for (i=0;i<=255;++i)
alu_wval(i,255);

/* load LUT and CLUT of ALU. */

/* bank o of LLUT outputs always 0 */

/* threshold lookup table bank 1 */

/* linair lookup table bank 2 */

/* White pixels for pixels greater*/
/* then maximum bank 3 */

alu_hgroupsel(CLUT); /* load conditional lookup table */



alu_hbanksel(O);
for(i=O;i<=255;++i)
{

if( ( (i & OxIO)
alu_wval(i,O);

else

OxIO )
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/* for maximum detection

/* rising edge always black*/

*/

if ( (i&Ox02) ==
alu_wval(i,3);

else
alu_wval(i,l);

hf_banksel(O);
hf_initfet();
hf_spanfet(1,255,255);

Ox02)
/* greater then 255 always white */

/* Falling edge treshold */

/* Load FET: feature nrI for all in- */
/* tensities except 0 */

adi_hgroupsel(GREENIBLUE);
adi_hbanksel(l);
for(i=O;i<=255;++i)
adi_wval(i,O);

adi_hgroupsel(RED);
for(i=O;i<=255;++i)
adi_wval(i,255);

/* Load GLUT of ADI. */
/* bank 1 outputs full RED always */
/* and is selected by B2 for overlay. */

adi_hbanksel(3);
adi_hgroupsel(REDIGREENIBLUE);
adi_clearlut(O);

adi_hbanksel(4);
adi_hgroupsel(REDIGREEN);
adi_clearlut(255);
adi_hgroupsel(BLUE);
adi_clearlut(O);

/* Load GLUT of ADI.
/* bank 3 outputs always

/* 0

/*select RED output LUT of bank 5*/
/*overlay is bright red*/
/*select GREEN and BLUE LUTs*/
/*no and no blue*/

*/
*/

*/

adi_hbanksel(5);
adi_hgroupsel(RED);
adi_clearlut(255);
adi_hgroupsel(GREENIBLUE);
adi_clearlut(O);

adi_hbanksel(6) ;
adi_hgroupsel(GREEN);
adi_clearlut(255);
adi_hgroupsel(REDIBLUE);
adi_clearlut(O);

adi_hbanksel(7);
adi_hgroupsel(BLUE);
adi_clearlut(255);
adi_hgroupsel(REDIGREEN);
adi_clearlut(O);

adi_hbanksel(8);

/*select RED output LUT of bank 5*/
/*overlay is bright red*/

/*select GREEN and BLUE LUTs*/
/*no green and no blue*/

/*select GREEN output LUT of bank 6*/
/*overlay is bright green*/

/*select RED and BLUE LUTs*/
/*no green and no blue*/

/*select BLUE output LUT of bank 6*/
/*overlay is bright blue*/

/*select RED and GREEN LUTs*/
/*no green and no red*/



adi_hgroupsel(REDIGREENIBLUE);
adi_clearlut(255);
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/*overlay is white*/

)

/*--------------------------------------------------------------------------*/

void edge_detection_one_field_reg(void)
/*--------------------------------------------------------

Function Set the boards and carry out the edge detection
Author A.P.T Vervuurt
Date 23-jan-1989
Updates None
Document None
External
routines convolution(int,int,int,int)

-----------*---------------------------------------------- */

int RTCCONOl,RTCCON02,RTCMODE;
int edge_kerlO[16J;
int i;

adi_cpssel(VDB,VDB,VDB,VDB); /*Passthru VDB*/
adi_lutmode(DYNAMIC);
load_look_up_tables();

/* load the kernel for the second convolution */
for (i=0;i<16;i++)

edge_kerlO[iJ=O;

switch (conv_type)
{

case 16

case 3

case 4

RTCCONOl=Ox0046; RTCCON02=Ox004a; RTCMODE
edge_kerlO[14J=1;edge_kerlO[15J=-1;break;
RTCCONOl=Ox0341; RTCCON02=Ox0349; RTCMODE
edge_kerlO[4J=1;edge_kerlO[5J=-1;break;
RTCCONOl=Ox0340; RTCCON02=Ox0348; RTCMODE
edge_kerlO [14J=1;edge_kerlO [15J=-1;break;

0;

1;

2;

adi_dmode(N INTERLACED);

*/
fb_setxyspin(parl,par2);
fb_access(NONE,SCAN,SCAN);
fb_zoom(XNN) ;

*/
fb_setaq(ON,OFF);

/* N_interlaced mode
neccessary* for one field operation */

/* set spin compensation
for path:RTC-ALU-FB-RTC-ALU-FB-HF

/* zoom mode is normal for A and B

/ * aquire FRAME A * /

alu_dbanksel(0,2); /* lineair lookup table */
alu_fback(ON); /* feedback on for maximum detection */
alu_cluten(ON); /* conditional lookup table on */
alu_clutsel(O); /* use CLUT 0 to detect sign bit */
alu_setop(SIGNED,PASS_A,OFF); /* and in this way pass positive */
alu_selwxyz(VPIH,VPIL,CONSTANT,CONSTANT); /* values only */
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alu_setmm(0,255);
rtc_setop(SIGNED,RTCMODE);
hf_mode(FEATURE);
hf_ssel(VPI);
hf-period(EVEN);

/* signed convolution */
/* set HF: feature extraction */
/* feature extraction on ALOW */

/* Use only the even field */

if ((direction_flag==l)&& (conv_flag==O))
rot90(Bl,Bl,0,0,512,512,1);

switch (conv_flag)
{

case 0: while (!kbhit())
convolution(RTCCON01,RTCCON02,RTCMODE,edge_kerlO);
break;

case 1 convolution(RTCCON01,RTCCON02,RTCMODE,edge_kerlO);

break;

case 2 convolution(RTCCON01,RTCCON02,RTCMODE,edge_kerlO);break;

return;
}
/*---------------------------------------------------------------------*/

write_overlay() .

Author
Date
Updates
Document
External
routines

void convolution(RTCCON01,RTCCON02,RTCMODE,edge_kerlO)
int RTCCON01,RTCCON02,RTCMODE;
int edge_kerlO[16];
/*--------------------------------------------------------

Function computes the convolution
back to overlay buffer B2
A.P.T Vervuurt & W.H.A. Hendrix
23-jan-1989
None
None

--------------------------------------------------------- */

/* FIRST CONVOLUTION */

/* Set registers */

outp(Ox0378,Oxff);
rtc_wkernel(conv_kernel); /* fill the RTC board with the current kernel */

write_reg(alu[MMCON],ALUMMCON1);/*
detection*/

write_reg(rtc[CON],RTCCON01);
rtc_setabs(ON,ON);

Set ALU register for maximum

/* Set RTC Register */
/* use absolute value */

/* Frame buffer aquire frame A-low */
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write_reg(fb[CON],FBCON1); /* Send frame buffer aquire */
while«(read_reg(fb[CON]) & OxfOOO) » 12) ==2); /* wait at stop bit */

adi_waitvb(); /* wait at the end of vertical blanking of a field */

/* SECOND CONVOLUTION */

/* Clear the HF board */

write_reg(hf[CONO],Ox0031);
while«read_reg(hf[CONO]) & Ox0001) == 1);

/* Set the registers */

the alu reg for lin. lookup table*/
/*fill new convolution */

/* absolute result is off */

Author
Date
Updates
Document
External
routines

/* fill the RTC board with the standard kernel*/
rtc_wkernel(edge_ker10);
write_reg(alu[MMCON],ALUMMCON2);/*fill
write_reg(rtc[CON],RTCCON02);
rtc_setabs(OFF,OFF);

/* Hf-aquire */

write_reg(hf[CONO],HFCONO);
while«read_reg(hf[CONO]) & Ox0008) == 8); /*wait till stop bit */

/* store pixels in host
/* read the edge pixels into the host and write those pixels

and in the overlay buffer */
write_overlay();

}

/*-------------------------------------------------------------------------*/
void write_overlay(void)

/*--------------------------------------------------------
Functon : read the coordinates from hf-buffer to host and write them

back to overlay buffer B2
A.P.T Vervuurt & W.H.A. Hendrix
23-jan-1989
None
None

--------------------------------------------------------- */
{

int nr;
int pix_O=O,pix_1=O,pix_2=O,pix_3=O,pix~ore=O;

int current_y,counter;
register int j;
register fentry *fp;
FILE *stream;

if ( overlay_counter < 5)
stream=fopen(over_lay[overlay_counter],"w");

/* test limits of HF and host mem.*/
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BLD REDF
if(hf_getovf() !=O)
printf("too many features encountered\
to fit into HF buffer!\n\n");

if (hf_getcount (1»3000)
{

printf("too many feature encountered\
to fit into allocated host *memory\n");

RES
printf("%d ",hf_getcount(l));
exit (0) ;

}

RES
outp(Ox0378,OxOO);
nr=hf_getfarray(l,featdata,O);
fp=featdata;

fb_sethmask(OxOOff);

/* get coordinates in host */

/* clear B2

/* protect FRAME B1

*/

*/

/* write pxels in overlay buffer */
for(j=l;j<=nr;++j)
{

fb_wpixel(B2, (fp->x)-par3, (fp->y)-par4,1);

if (overlay_counter<S)
fprintf(stream,"%d %d ", (fp->x), (fp->y));

++fp;
)

if (overlay_counter<S)
fprintf(stream,"600 600 ");
fclose(stream);

if «direction_flag==l)&&(conv_flag==O))
{ rot90(ALOW,ALOW,0,0,S12,S12,-1);
}

if (test_counter!=lOO)

fp->x)=600;
fp->y)=600;

for (j=1;j<=4;j++)

fp=featdata;
while ( (fp->y) < LY[j]) fp++;
current-y =LY[j];
counter=O;
pix_O=O;
pix_1=0;
pix_2=0;
pix_3=0;
pix_more=O;

while ( «fp->y) <= RY[j] ) && «fp->y) !=600) )
{

/* printf(" current y = %d ; fp y %d fp x %d
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\n",currentJ' (fp->y), (fp->x));
printf(" counter %d \n",counter);
printf(" ° %d; 1 %d; 2 %d; 3 %d ; meer

%d\n\n",pix_O,pix_l,pix_2,pix_3,pix_more);*/
if( ( (fp->y) == currentJ ) &&( ( (fp->x) >= LX[j] )&&( (fp->x) <=

RX[j]) ) )
{

counter++;
fp++;

}

else

if ( (fp->y)
else

current-y) fp++;

current_y++;
switch (counter)

case °
case 1
case 2
case 3
default:

}

counter=O;

}

switch (counter)
{

case °
case 1
case 2
case 3
default:

pix_O++; break;
pix_l++; break;
pix_2++; break;
pix 3++; break;
pix_more++; break;

pix_O++; break;
pix_l++; break;
pix_2++; break;
pix_3++; break;
pix_more++; break;

}

/* printf("\n y is %d\n", (fp->y));*/
if( (fp->y)==600 ) pix_O= RY[j]-LY[j]-(pix_l+pix_2+pix_3+pix_more)+1;
res_list[j] [test_counter] .pix_O=pix_O;
res_list[j] [test_counter] .pix_l=pix_l;
res_list[j] [test_counter].pix_2=pix_2;
res_list[j] [test_counter] .pix_3=pix_3;
res_list[j] [test_counter] .more-pix=pix_more;
rectangle (B2, 0, LX [j] , LY [j], (RX [j] -LX [j] ) , (RY [j] -LY [j] ) ,6) ;

}

fb_access(NONE,SCAN,SCAN);
*/

/* reset scan

}

/*--------------------------------------------------------------------------*/
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#include<itexlSO.h>
#include <regop.h>
#include <stdio.h>
#include<dos.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <screen.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

/* stucture to store kernels */
extern struct kernel {

char *name;
int type;
int elemen[16];

) kern_list[13]i

extern struct kernel help_list [4];
/* structure to store threshold statistics */

/* list of routines and declarations */

extern int get-par(int,int);
extern void execute(void);
extern void initialize()i
extern void edge_detection_one_field_reg(void);
void conv_comp();
int pict_num(void);
void get_convol_names(int)j
void fill_list(void);
void store_img(char*)i
void plot_img(int);
void read_overlay(int)j

/* Global parameter*/
extern DWORD delta_ms(void)j /*

*/
extern fentry *featdata; /*
coordinates */

time measurement

structure for x,y

/* structure for current kernel */
/ * parameter list * /
/* help files */

extern char *over_lay[4];
extern int conv_kernel[16]j
extern int param_list[3] [5];

extern int total_kern;
extern int conv_type;
FIR */
extern int parI;
direction */
extern int par2;
dirction */
extern int par3;
pixels */
extern int par4;
values */
extern int parS;

*/

/* number of kernels in the list */
/* convoluion type 3x3,4x4 or

/* Spin compensation in x

/* Spin compensation in y

/* x compensation for selected

/* y compensation for selected

/* Threshold value
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extern char *filename; /* Filename for the welding pool
image*/
extern char name1[100]; /* Buffer to store name

*/
extern int overlay_counter; /* number image to show default 100
*/
extern int direction_flag; /* direction of the convolution

*/
extern int test_counter;
/*--------------------------------------------------------------------------*/

void conv_comp(void)
/*--------------------------------------------------------

Function computes several convolutions
Author A.P.T. Vervuurt
Date 15-feb-1989
Document None
External
routines int get-par(int,int);

--------------------------------------------------------- */
{

int pnum,i,j,y;
int saoi[4],daoi[4];
char *imagename;
name1[0]=98;

saoi[O]=O;
saoi[l]=O;
saoi[2]=512;
saoi[3]=256;

daoi[O]=O;
daoi[l]=O;
daoi[2]=256i
daoi[3]=256i

initialize()i

pnum=pict_num()i

printf("\n\nEnter name of the image file to be restored. filename:");
filename=cgets(name1)i
printf("\n\n")i
im_read(ALOW,0,0,512,512,filename);WAIT
if( (pnum==4)&& (strcmp("lasbad11.img",filename)))

scale(ALOW,B1,0.5,0.99,saoi,daoi)i
else

carea(ALOW,B1,0,0,512,512,0,0)i
if (direction_flag==l)

{ rot90(B1,B1,0,0,512,512,1)i
}

get_convol_names(pnum)i
for (i=lii<=pnum;i++)

{

conv_type = help_list [i-1] .type;
for( j=Oij<=2ij++)
{

if (conv_type == param_list[j] [0])
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parl=param_list[j] [lJ;
par2=param_list [jJ [2];
par3=param_list[j] [3];
par4=param_list[j] [4];

}

for (j=0;j<=15;j++)
conY_kernel [j] = help_.list [i-I] .elemE'n [jJ;

CLS
printf(nkernel %d %s type %d\nn,i,help_list[i-l] .name,conv_type);
for (j=O ;j<=15;j++)

printf(n%d n,conv_kernel[jJ);
printf(n\n\n\nn);
y=l;
while (y==l)
(

printf(nChange:\n\nn);
printf(" 1 Threshold value for max detection\nn);
printf(n Current: %d\nn,par5);
printf (n 2 Return to main MENU\nn) ;
printf(n\n\nYour choice: n);
switch(y = get_par(1,2))
(

case 1: CLS printf(nEnter new value: n);
par5=get-par(0,512);CLS break;

case 2: break;
}

}

printf(n\n\This is the %s convolution\n\nn,help_list[i-lJ .name);
overlay_counter = i-I;
edge_detection_one_field_reg();
fb_access(FRAMEB,SCAN,NOSCAN); /* scan FRAME B */
fb_sethmask(OxOOff); /* protect FRAME Bl */
fb_clf(B2,0);

fb_sethmask(OxOOff); /* protect FRAME Bl */
fb_access(NONE,SCAN,SCAN);

}

plot_img (pnum) ;
}

/* --------------------------------------------------------*/
int pict_num()

/*--------------------------------------------------------
Function selects the amount of convolutions
Author A.P.T. Vervuurt
Date 15-feb-1989
Document None
External
routines int get-par(int,int);

--------------------------------------------------------- */

int num;
CLS
printf(n
printf(n
printf(n

How many pictures ?\nn);
lone picture\nn);
2 : two pictures\nn);
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printf(" 4 : four pictures\n");
printf("\n\n\n\nYour choise: "I;
num=get-Far (1,4);
while ( (num==3) )
{

Rep EL
num=get-Far (1,4);

}

return(num);

}

/*-----------------------------------------------------------*/
void fill_list (void)

/*--------------------------------------------------------
Function
Author
Date
Updates
Document
External
routines

fills list with kernels
A.P.T Vervuurt
15-feb-1989
None
None

None

--------------------------------------------------------- */

int i,j;

for (j=0;j<13;j++)
{

forI i=0;i<=15;i++)
{

kern_list[j] .elemen[i]=O;

/* KERNEL 0 */

kern_list [0] .name="GAUSSIAN 1.5(1)\0";
kern_list [0] .type=16;

kern_list [0] .elemen[3] =-1;
kern_list [0] .elemen[4] =-4;
kern_list [0] .elemen[5] =-8;
kern_list [0] .elemen[6] =-8;
kern_list [0] .elemen[7] 0;
kern_list [0] .elemen [8] 8;
kern_list [0] .elemen[9] 8;
kern_list [0] .elemen[10]= 4;
kern_list [0] .elemen[ll] =1;

/* */
/* KERNEL 1 */

kern_list [1] .name="GAUSSIAN 1.5(2)\0";
kern_list [1] .type=16;

kern_list [1] .elemen[4] =-2;
kern_list [1] .elemen[5] =-9;
kern_list [1] .elemen[6] =-6;
kern_list[1].elemen[7] =-5;
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kern_list [1] .elemen[8] = 5;
kern_list [1] .elemen[9] = 6;
kern_list [1] .elemen[10]= 9;
kern_list [1] .elemen[11] =2;

kern_list [2] .name="GAUSSIAN 1.7(1)\0";
kern_list[2}.type=16;

=-3;
=-6;
=-10;
=-8;

0;
8;
10;
6;
3;

kern_list [2] .elemen[3]
kern_list [2] .elemen[4]
kern_list [2] .elemen[5]
kern_list[2} .elemen[6]
kern_list [2] .elemen[7]
kern_list [2] .elemen[8]
kern_list [2] .elemen[9]
kern_list [2] .elemen[10]=
kern_list [2] . elemen [11] =

kern_list (3) .name="GAUSSIAN 1.7(2)\0";
kern_list [3] .type=16;

=-1;
=-4;
=-9;
=-10;
=-5;

5;
10;
9;
4;
1;

kern_list [3] .elemen[3]
kern_list [3] .elemen[4]
kern_list [3] .elemen[5]
kern_list [3] .elemen[6]
kern_list [3] .elemen[7}
kern_list [3] .elemen[8]
kern_list [3] .elemen[9]
kern_listf3J .elemen[10]=
kern_list [3] .elemen[ll]=
kern_list [3] .elemen[12]=

kern_list [4] .name="GAUSSIAN 2(1)\0";
kern_list [4] .type=16;

kern_list [4] .elemen[l] =-1;
kern_list [4] .elemen[2] =-2;
kern_list [4] .elemen[3] =-5;
kern_list [4] .elemen[4] =-10;
kern_list [4] .elemen[5] =-12;
kern_list [4] .elemen[6] =-8;
kern_list [4] .elemen[7] = 0;
kern_list [4] .elemen[8]= 8;
kern_list[4} .elemen[9]= 12;
kern_list [4] .elemen[10]=10;
kern_list [4] .elemen[11]= 5;
kern_list [4] .elemen[12]= 2;
kern_list[4J .elemen[13]= 1;

kern_list [5] .name="GAUSSIAN 2(2)\0";
kern_list [5] .type=16;

kern_list [5] .elemen[2] =-1;
kern_list [5] .elemen[3] =-4;
kern_list [5] .elemen[4] =-8;
kern_list [5] .elemen[5] =-11;
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kern_list [5] .elemen[6] =-11;
kern_list [5] .elemen[7] =-5;
kern_list [5] .elemen[8]= 5;
kern_list [5] .elemen[9]= 11;
kern_list [5] .elemen[10]=11;
kern_list [5] .elemen[ll]= 8;
kern_list [5] .elemen[12]= 4;
kern_list [5] .elemen[13]= 1;

kern_list [6] .name="GAUSSIAN 2.5(1)\0";
kern_list [6] .type=16;

kern_list [6] .elemen[O] =-1;
kern_list [6] .elemen[l] =-3;
kern_list [6] .elemen[2] =-6;
kern_list [6] .elemen[3] =-11;
kern_list [6] .elemen[4] =-15;
kern_list [6] .elemen[5] =-15;
kern_list [6] .elemen[6] =-9;
kern_list [6] .elemen[7] =-0;
kern_list [6] .elemen[8]= 9;
kern_list [6] .elemen[9]= 15;
kern_list [6] .elemen[10]=15;
kern_list [6] .elemen[ll]= 11;
kern_list [6] .elemen[12]= 6;
kern_list [6] .elemen[13]= 3;
kern_list [6] .elemen[14] =1;

kern_list [7] .name="GAUSSIAN 2.5(2)\0";
kern_list [7] .type=16;

kern_list [7] .elemen[O] =-1;
kern_list[7].elemen[1] =-2;
kern_list [7] .elemen[2] =-5;
kern_list [7] .elemen[3] =-9;
kern_list [7] .elemen[4] =-13;
kern_list [7] .elemen[5] =-15;
kern_list [7] .elemen[6] =-13;
kern_list [7] .elemen[7] =-5;
kern_list[7].elemen[8]= 5;
kern_list [7] .elemen[9]= 13;
kern_list[7].elemen[10]=15;
kern_list [7] .elemen[ll]= 13;
kern_list [7] .elemen[12]= 9;
kern_list [7] .elemen[13]= 5;
kern_list [7] .elemen[14] =2;
kern_list [7] .elemen[15] =1;

kern_list [8] .name="GAUSSIAN 1.0(1)\0";
kern_list [8] .type=16;

kern_list [8] .elemen[5] =-1;
kern_list [8] .elemen[6] =-2;
kern_list [8] .elemen[7] =-0;
kern_list [8] .elemen[8] =2;
kern_list [8] .elemen[9] =1;
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kern_list [9] .name="GAUSSIAN 1.0(2)\0";
kern_list [9] .type=16;

kern_list [9] .elemen[5] =-1;
kern_list [9] .elemen[6] =-5;
kern_list [9] .elemen[7] =-4;
kern_list [9] .elemen[8] =4;
kern_list [9] .elemen[9] =5;
kern_list(9l.elemen[10] =1;

kern_list [10] .name="DIFFERENTIATION\O";
kern_list [10] .type=3;

kern_list [10] .elemen[3J=-8;
kern_list [10] .elemen[4J=8;

/* */

/* KERNEL 3 */
kern_list [11] .name="PREWIT\O";
kern_list [11] .type=3;
kern_list [11] .elemen[O] =-1;
kern_list [11] .elemen[2] =1;
kern_list [11] .elemen[3] =-1;
kern_list [11] .elemen[5] =1;
kern_list [11] .elemen[6] =-1;
kern_list [11] .elemen[8]= 1;

}

/*-------------------------------------------------------------------------*/

void get_convol_names(pnum)
int pnum;

/*--------------------------------------------------------
Function get the convolution kernels
Author A.P.T. Vervuurt
Date 15-feb-1989
Document None
External
routines int get-par(int,int);

--------------------------------------------------------- */

char *name;
int i,j,k;
/* main menu to select options*/

CLS
printf("
printf("
printf("
printf("
printf("
printf("
printf("
printf("
printf("

kernels to select:\n\n");
1 GAUSSIAN SIGMA
2 GAUSSIAN SIGMA
3 GAUSSIAN SIGMA
4 GAUSSIAN SIGMA
5 GAUSSIAN SIGMA
6 GAUSSIAN SIGMA
7 GAUSSIAN SIGMA
8 GAUSSIAN SIGMA

1.5(1)\n");
1.5 (2) \n");
1. 7 (1) \n");
1 • 7 (2) \n") ;
2(1)\n");
2 (2) \n") ;
2.5(1)\n");
2.5(2)\n");



printf("
printf("
printf("
printf("
printf("\n\n");

for (i=O;i< pnum;i++)
{
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9 : GAUSSIAN SIGMA = l(l)\n");
10 GAUSSIAN SIGMA = l(l)\n");
11 DIFERENTIATION\n") ;
12 PREWIT '3'\n");

printf("\nWhich is the %d kernel? \n", (i+1);
k=getyar(1,13);
he1p_1ist[i]=kern_list[k-1];
/* printf("\n\n%s %d\n\n",help_list[iJ .name,help_list[i] .type);

for (j=0;j<=15;j++)
printf("%d ",help_list[i] .elemen[j]);
printf("\n\n");WAIT*/

}

}

void store_img(imagename}
char *imagename;

/*--------------------------------------------------------
Function store the image
Author A.P.T. Vervuurt
Date 15-feb-1989
Document None
External
routines int getyar(int,int};

--------------------------------------------------------- */
[

im_write(B2,COMPRESSION,0,0,5l2,512,imagename);
}

/*-------------------------------------------------------------*/
void plot_img(picnum)

/*--------------------------------------------------------
Function Plot a convoluions in an image
Author A.P.T Vervuurt
Date 20-feb-1989
Updates None
Document None
External
routines getyar(int,int).

--------------------------------------------------------- */

int picnum;

int i;
int saoi[4],daoiO[4],daoi1[4],daoi2(4],daoi3[4];

saoi[O]=O;
saoi[l]=O;
saoi[2]=512;
saoi[3]=256;

daoiO[O]=O;
daoiO[l]=O;
daoiO[2]=256;
daoiO[3]=256;
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daoi1[0]=255;
daoi1[1]=0;
daoi1[2]=256;
daoi1[3]=256;

daoi2[0]=0;
daoi2 [1]=256;
daoi2[2]=256;
daoi2[3]=256;

daoi3[0]=256;
daoi3[1]=256;
daoi3[2]=256;
daoi3[3]=256;

/* fb_access(FRAMEB,SCAN,NOSCAN); */
fb_clf (FRAMEB) ;
adi_lutmode(STATIC);
fb_access(NONE,SCAN,SCAN);
adi_cpssel(VDAH,VDAH,VDAH,VDAH);
adi_dmode(INTERLACED);
fb_zoom(X1) ;

/* PLOT
if (picnum==l)

(

im_read(B1,0,0,512,256,filename);
/* fb_access(FRAMEB,SCAN,NOSCAN); */

read_overlay(O);
carea(ALOW,B2,0,0,512,256,0,0);

line(B2,0,0,255,511,255,8);
line(B2,0,0,256,511,256,8);

*/

/* scan FRAME B */

/* one plot */

/* scan FRAME B */

text (B2,0,20, 15, HORIZONTAL, 1, 4, help_list [0] .name);

}

else
( if (picnum==2)

im_read(B1,0,0,512,256,filename);
carea(B1,B1,0,0,512,256,0,256);

read_overlay(O);
carea(ALOW,B2,0,0,512,256,0,0);
read_overlay(l);

carea(ALOW,B2,0,0,S12,256,0,255);

line(B2,0,0,255,511,255,8);
line(B2,0,0,256,511,256,8);

/* two plots */

text (B2,0,20,15,HORIZONTAL,1,4,help_list[0] .name);
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text (B2,0,20,271,HORIZONTAL,1,5,help_list[1] .name);

}

else
/* four plots */

im_read(ALOW,0,0,512,512,filename);
if ( (strcmp ("lasbad11.img", filename)))

scale(ALOW,B1,0.5,0.99,saoi,daoiO);
else

carea(ALOW,B1,0,0,512,512,0,0);

carea(B1,B1,0,0,256,256,256,0);
carea(B1,B1,0,0,256,256,0,256);
carea(B1,B1,0,0,256,256,256,256);

read_overlay(O);
carea(ALOW,B2,0,0,256,256,0,0);
read_overlay(l);
carea(ALOW,B2,0,0,256,256,256,0);
read_overlay(2);
carea(ALOW,B2,0,0,256,256,0,256);
read_overlay(3);
carea(ALOW,B2,0,0,256,256,256,256);

line(B2,0,254,0,254,511,3);
line(B2,0,255,0,255,511,3);
line(B2,0,256,0,256,511,8);
line(B2,0,257,0,257,511,3);
line(B2,0,258,0,258,511,3);
line(B2,0,0,255,511,255,8);
line(B2,0,0,256,511,256,8);

text (B2, 0,20, 15, HORIZONTAL, 1, 4, help_list [0] .name);
text (B2, 0,275, 15, HORIZONTAL, 1, 5,help_list [1] .name);
text(B2,0,20,271,HORIZONTAL,1,7,help_list[2] .name);
text(B2,0,275,271,HORIZONTAL,1,6, help_list [3] .name);

}

}

fb access(NONE,SCAN,SCAN);
adi_lutmode(DYNAMIC);
adi_cpssel(VDB,VDB,VDB,VDB);

}

void read_overlay(ovnmbr)
int ovnmbr;
{

FILE *stream;
int x,y;

stream=fopen(over_lay[ovnmbr],"r");
/* fb_access(FRAMEA,SCAN,NOSCAN); */
B */

fb_c1f(FRAMEA,0);
fscanf(stream,"%d %d",&x,&y);
while(x !=600)
{

fb_wpixel(ALOW, (x-par3-1
) , (y-par4) ,1) ;

/*overlay enabled */

/* scan FRAME

/* write pxels in overlay buffer */
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/* printf("x=%d y=%d\n",x,y);*/
fscanf(stream,"%d %d",&x,&y);
}

fb_access(NONE,SCAN,SCAN);
if (direction_flaq==l)

{ rot90(ALQW,ALOW,O,O,512,512,-1);
}
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