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SUMMARY

This report describes how a digital image processing system has been reali
zed, based on a personal computer, a 'frame grabber' and an image processing
program (language: C).
At first image processing algorithms are selected and analysed.
As examples of single-pixel operations, two kinds of grey-value transforma
tions are taken. These operations are rescaling of the grey-values of an
image and histogram-equalization of an image. Both rescaling and histogram
equalization can be used to increase the dynamic range of the grey-values in
the image. This may result in a much better appearance of the image.
As an example of a pixel-group operation, image filtering is described.
Theory and examples of both linear and non-linear filters are given. Also
the principle and use of iterative filtering is given. Filtering of an image
can be a very useful technique for noise suppression.
As an example of an operation which uses the 'whole' picture, image segmen
tation, particularly by a 'split & merge' algorithm, is analyzed. It is
shown what is the position of 'split & merge' algorithms in the whole set of
segmentation algorithms and which advantages can be achieved by using a
'split & merge' algorithm. Fina1y a possible implementation of a 'split &
merge' algorithm is described.
After that, it is shown how these operations, except for the 'split & mer
ge', together with some basic operations, like the in- and output of images
etc., have been implemented in a menu driven program, to form a system with
the following characteristics:

- easy to use
- many possibilities
- easy to extend
- neat software
- good documentation of the software

In the last chapter some results of the processing of images are shown. They
will give an idea of the benefit of some operations but also of their limi
tations.
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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft hoe een beeldverwerkingssysteem, gebaseerd op een
personal computer, een 'frame grabber' en een beeldverwerkingsprogramma
(taal: C) , gerealiseerd is.
Eerst worden de beeldverwerkingsalgoritmen geselecteerd en geanalyseerd.
Als voorbeelden van enkel-pixel operaties, worden twee vormen van grijs
waardetransformaties genomen. Dit zijn de herschaling van de grijswaarden
van een beeld en de histogram-egalisatie van een beeld. Zowel herschaling
als histogram-egalisatie kan gebruikt worden om het dynamische bereik van de
grijswaarden in een beeld te vergroten. Dit kan een veel betere weergave van
het beeld tot gevolg hebben.
Als voorbeeld van een pixel groep operatie, wordt de beeldfiltering beschre
Yen. De theorie van zowel lineaire al niet-lineaire filters wordt gegeven,
alsmede enkele voorbeelden. Ook het principe en nut van iteratieve filtering
wordt vermeld. Beeldfiltering kan een heel waardevolle techniek zijn bij
ruisonderdrukking.
Als voorbeeld van een operatie die het 'hele' beeld gebruikt, wordt de
beeldsegmentatie, in het bijzonder door middel van een 'split & merge' algo
ritme, geanalyseerd. Getoond wordt wat de plaats is van de 'split & merge'
algoritmen binnen de hele verzameling van segmentatie-algoritmen en welke
voordelen er behaald kunnen worden bij gebruik van een 'split & merge' algo
ritme. Tot slot wordt een mogelijke implementatie van een 'split & merge'
algoritme beschreven.
Daarna wordt getoond hoe deze operaties, behalve de 'split & merge', samen
met enkele elementaire operaties zoals de in- en uitvoer van beelden enz.,
geimplementeerd zijn in een menugestuurd beeldverwerkingsprogramma, om zo
een beeldverwerkingssysteem te vormen met de volgende eigenschappen:

- gebruikersvriendelijk
- vele mogelijkheden
- gemakkelijk uit te breiden
- overzichtelijke software
- goede documentatie van de software

In het laatste hoofdstuk worden een aantal resultaten van beeldbewerkingen
getoond. Deze resultaten geven een idee van het nut van bepaalde operaties
maar ook van de beperkingen ervan.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Een van de onderzoeksprojekten binnen de vakgroep Medische Elektrotechniek
aan de Technische Universiteit Eindhoven is het onderzoeksprojekt "afbeel
dingstechnieken in de geneeskunde". De doelstelling van dit projekt is het
bestuderen van de mogelijkheid om met behulp van ultrageluid afbeeldingen te
maken van menselijke organen. De techniek die hierbij gebruikt wordt is de
ultrasone tomografie. De verschillen in geluidssnelheid en geluidsabsorptie
tussen de diverse weefsels veroorzaken daarbij de afbeeldingen.
In de vakgroep is een experimentele opstelling van een ultrasone tomograaf
aanwezig. Met behulp van deze tomograaf kunnen afbeeldingen gemaakt worden.
Het betreft hier digitale grijswaardenbeelden, die bestaan uit een eindig
aantal elementen (pixels). De grijswaarde op elk punt korrespondeert met een
gemeten grootheid op een plaats die overeenkomt met die positie in het
beeld.
Deze beelden zij de aanleiding geweest om binnen het onderzoeksprojekt
aandacht te gaan besteden aan digitale beeldverwerking. Daartoe wordt er een
digitaal beeldverwerkingssysteem opgezet dat gebaseerd is op een personal
computer (PC).
De benodigde hardware bestaat naast de PC uit een zogenaamde frame grabber.
De frame grabber is een interfacekaart die in een uitbreidingsconnector van
de PC gestoken kan worden. Digitale beelden kunnen in het geheugen van deze
frame grabber opgeslagen worden en vervolgens op een monitor zichtbaar ge
maakt worden.
De extra software die nodig is om de frame grabber te besturen wordt bij
aanschaf meegeleverd.
Om de digitale beelden te verwerken is er ook reeds software aanwezig. Deze
software heeft echter de volgende nadelen:

- zeer gebruikersonvriendelijk
- beperkte mogelijkheden
- nieuwe bewerkingen kunnen nogal moeilijk toegevoegd worden
- onoverzichtelijk
- traag
- geen documentatie

Dit beeft geleid tot de volgende opdracht: Ontwerp een nieuw beeldverwer
kingsprogramma dat bovenstaande nadelen niet heeft en dat als een basis kan
dienen, waaraan in de toekomst eenvoudig nieuwe bewerkingen toegevoegd kun
nen worden.
Daartoe zal er eerst een selectie gemaakt moeten worden uit de vele digitale
beeldbewerkingen die er mogelijk zijn en vervolgens moeten deze worden on
dergebracht in een beeldverwerkingsprogramma.
In dit verslag wordt besproken welke beeldbewerkingen er geselecteerd zijn
en hoe deze zijn ondergebracht in het beeldverwerkingsprogramma.
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HOOFDSTUK 2 DIGITALE BEELDVERWERKING

Digitale beeldverwerking betreft de verwerking van digit ale beelden. Dit
zijn beelden die bestaan uit een aantal diskrete punten (pixels) in een plat
vlak, waarvoor een funktie f(x,y) gedefinieerd is. Vanwege de weergave van
de beelden op een zwart/wit monitor, zal verder uitgegaan worden van grijs
waardenbeelden waarbij f(x,y) de luminantie (helderheid) op positie (x,y)
representeert. De beelden zijn dus te beschouwen als een 2-dimensionaal
array, waarbij de index van een punt de plaats in het beeld aangeeft en de
waarde van het punt de grijswaarde op die plaats.
Gaat men uit van analoge grijswaardenbeelden, dan zullen deze voor digitale
verwerking zowel in het plaats- als het luminantiedomein gediskretiseerd
moeten worden.
Diskretisatie in het plaatsdomein betekent dat het hele beeld in stukken
(pixels) verdeeld wordt. Aan de pixels wordt dan vervolgens een waarde
toegekend die gelijk is aan met de gemiddelde luminantie in bet desbetref
fende gebied.
Diskretisatie in het luminantiedomein betekent dat het totale luminantie
bereik wordt onderverdeeld in aantal diskrete stukken en dat de pixels dus
slechts een beperkt aantal grijswaarden kunnen aannemen. Voor elke pixel
wordt dan gekeken in welk stuk van het totale bereik de reeds toegekende
grijswaarde ligt en vervolgens wordt de voor dat stuk representatieve waarde
genomen.
In figuur 2.1 wordt de diskretisatie van een analoog beeld grafisch weer
gegeven. Hierbij is de luminantie vertikaal uitgezet.

I : DlSKRETISATIE

!N LUMINANTIEDOMEIN

LUMINANTIE

IN PLAATSDOMEIN

r
i

~
y .,.

II: DISKRETISATJE

~UMINANTIE

x·
I

figuur 2.1 Diskretisatie in het plaats- en luminantiedomein
van een analoog grijswaarden beeld
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Zowel voor de afmeting van een beeld als voor het aantal grijswaarden wordt
in het algemeen een macht van twee genomen. Veel voorkomende beelden zijn
dan ook 256x256 of 128x128 pixels groot en hebben 256 grijswaarden. Er wor
den 256 grijswaarden genomen omdat in dat geval de diskretisatie in het
luminantiedomein met het blote oog niet meer zichtbaar is.

Op de gediskretiseerde beelden zijn tal van bewerkingen mogelijk, die glo
baal onder te verdelen zijn in vier categorieen:

1. Beeldcodering
2. Beeldreconstructie
3. Beeldverbetering
4. Beeldanalyse / informatie-extractie

Bij beeldcodering probeert men de informatie in het beeld zodanig te coderen
dat de data opslag minimaal is en de verwerking zo efficient mogelijk is,
terwijl de kans op fouten bij bijvoorbeeld het verzenden toch zo gering
mogelijk moet zijn.
Bij beeldreconstructie probeert men voorspelbare fouten in het beeld zoveel
mogelijk te corrigeren. Een voorbeeld hiervan is de correctie voor de
overdracht van een lens. Men gaat hierbij dus uit van een zekere kennis over
de wijze waarop de beeldverslechtering tot stand is gekomen en kan dan ook
een objectief foutencriterium hanteren.
Bij de derde categorie, beeldverbetering, hanteert men daarentegen juist
geen objectief foutencriterium. De exacte wijze waarop de beeldverslechte
ring tot stand is gekomen, is in principe onbelangrijk en onbekend. Men pro
beert aIleen de beeldkwaliteit te verbeteren voor verdere verwerking of in
terpretatie. De criteria die hierbij gehanteerd worden zijn subjectief.
Tot slot probeert men bij beeldanalyse, of ook weI informatie-extractie
genoemd, bepaalde informatie uit het beeld te halen. Dit bijvoorbeeld door
patroonherkenning of een textuurbeschrijving van bepaalde gebieden in het
beeld. Tot deze categorie zullen we ook de beeldtransformaties, bijvoorbeeld
Fouriertransformatie, rekenen.

In figuur 2.2 ziet u nu een voorbeeld van een situatie waarin bewerkingen
uit elk van deze vier categorieen voorkomen. Het betreft hier het verzenden
van een satellietfoto naar de aarde en de ontvangst aldaar.
AIle in dit verslag behandelde technieken behoren tot de categorie beeld
verbetering. Een eventuele uitzondering hierop vormt de beeldsegmentatie.
Deze kan men immers zowel tot de beeldverbetering rekenen (voorbereiding
voor bijvoorbeeld patroonherkenning), als tot de beeldanalyse ( bijvoor
beeld textuurbeschrijving).
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HOOFDSTUK 3 ENKEL-PIXEL OPERATIES

Enkel-pixel operaties zijn operaties waarbij de grijswaarde op positie (i,j)
in het bewerkte beeld enkel en aIleen wordt bepaald door de grijswaarde op
een positie (k,l) in het originele beeld cq. originele beelden. Indien er
sprake is van een originele beeld, spreekt men van een monadische operatie
en bij twee originele beelden van een diadische operatie (zie figuur 3.1).

1 k n 1 I r,

I I

I I

l - - ....
~

Jp,

0)
l' n I

~O~,t.CISC ...E: OP;oRAT!~

~ 1 n
1 i ,

1- _:i
I

I 1- -
jI

I k

i _-I
I
I
D1AD1SCHE OPERAT1E

figuur 3.1 Monadische en diadische enkel-pixel operaties

Voorbeeld van een monadische operatie is de herschaling van de grijswaarden
van een beeld. Bij een diadische operatie kan men bijvoorbeeld denken aan
het sommeren van twee beelden.
Bij monadische enkel-pixel operaties waar expliciet een transformatie plaats
vindt tussen de oude en nieuwe grijswaarden van het beeld, wordt in de lite
ratuur gesproken van grijswaardetransformaties. Hiertoe rekent men dus niet
monadische enkel-pixel operaties zoals een beeld roteren of spiegelen.
In paragraaf 3.2 zal nader op deze grijswaardetransformaties worden inge
gaan. Hieraan voorafgaand wordt in de volgende paragraaf het histogram van
een beeld besproken.

3.1 HISTOGRAM VAN EEN BEELD

Ret histogram van een beeld is een grafische representatie van de verde ling
van de pixels over de beschikbare grijswaarde niveau's. Met andere woorden
voor elke grijswaarde wordt weergegeven hoeveel pixels die grijswaarde
hebben (eventueel genormeerd). In figuur 4.2 is een voorbeeld te zien van
een beeld met het bijbehorende histogram.
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figuur 4.2 Voorbeeld van een beeld met bijbehorend histogram

Het histogram kan gebruikt worden voor een kwalitatieve beoordeling van de
grijswaardenverdeling van een beeld.
Daartoe kunnen twee subjectieve (!) grootheden bepaald worden.
Op de eerste plaats het dynamische bereik van de grijswaarden. Biermee wordt
dat gedeelte van het totale grijswaardenbereik aangeduid, waarin bijna aIle
pixelwaarden voorkomen (figuur 3.3).

A A r, TA _ P1xE _ 5

DYNAMISCH BEREIK

figuur 3.3 Bet dynamische bereik van een beeld

De tweede subjectieve grootheid is het contrast van een beeld. Biervoor
geldt:

contrast =
afmeting dynamische bereik

gemiddelde grijswaarde in dynamische bereik
(4.2)

Beeldbewerkingen die trachten de kwaliteit van het beeld te vergroten,
zullen streven naar een vergroting van het dynamische bereik en/of contrast
in een beeld. Ze maken echter geen gebruik van deze (subjectieve) groothe
den.
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3.2 GRIJSWAARDETRANSFORKATIES

Stellen we de oude grijswaarde gelijk aan rk en de nieuwe grijswaarde aan
Sk, dan wordt de transformatie uitgevoerd aan de hand van een transformatie
funktie Sk = T(rk). Voor deze transformatiefunktie moet gelden:

(a) 0 ~ n ~ 255
(b) 0 ~ T(n) ~ 255
(c) T(rk) is eenduidig en monotoon niet dalend

In figuur 3.4 ziet u een transformatie die voldoet aan deze voorwaarden.

255

o ,---...J----------r
o r ~ 2 SS

DuDE GR!JSWAARDE

figuur 3.4 Voorbeeld van een toegestane transformatie

Af hankelijk van de helling van de transformatiefunktie (hoek a in figuur
3.4), hebben we te maken met een van de volgende situaties:

a = 45°

a ) 45°

a < 45°

Er vindt een verschuiving (E:shifting) plaats van het
desbetreffende stuk van het oude grijswaardenbereik.
Het desbetreffende stuk van het oude grijswaardenbereik wordt
uitgestrekt (E: stretching) over een groter bereik.
Het desbetreffende stuk van het oude grijswaardenbereik wordt
ingekrompen (E:shrinking) tot een kleiner bereik.

Er zijn vele mogelijkheden om een geldige transformatiefunktie te bepalen.
Ken kan hiervoor onder andere gebruik maken van het in de vorige paragraaf
genoemde histogram van een beeld. Twee bewerkingen'die dit doen, zijn de
herschaling van een beeld en histogram-egalisatie van een beeld.
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3.2.1 HERSCHALING VAN EEN BEELD

Herschaling van de grijswaarden van een beeld vindt plaats door middel van
een stuksgewijs lineaire transformatiefunktie. De transformatiefunktie wordt
volledig bepaald door het zogenaamde oude grijswaardenbereik ([ondergrens1,
bovengrens1] ) en het nieuwe grijswaardenbereik ([ondergrens2,bovengrens2]).
Deze twee gegevens bepalen de drie stukken waaruit de transformatiefunktie
bestaat. Als OUD de oude grijswaarde is en NIEUW[OUD] de nieuwe grijswaarde,
dan geldt:

1. OUD ~ onderqrens1 NIEUW[OUD] = ondergrens2;

2. onderqrens1 < OUD < bovenqrens1 :

(bovengrens2-ondergrens2)
NIEUW[OUD] = ondergrens2 +

(bovengrens1-ondergrens1)

3. OUD ~ bovenqrens1 : NIEUW[OUD] = bovengrens2;

Dit alles is grafisch weergegeven in figuur 3.Sa.

* (OUD-ondergrens1)

oude ber e 'K I

NI~UW~

GR1J SWAAROE

,
I

(3 I :
_____ -'-.L

~

I '
I ,o+----~----'----r-,

127 255

OUDE GRIJSWAARDE

255

NIEUWE
GRIJSWAARDE

127

o

tllE'uwe
bereck

I- -~ - - - - - -~

I oude oereiil :

127 255

DUDE GRIJSWAARDE

A. Nlt.! It;VEREREND B INV~RTEREND

figuur 3.S Herschaling van een beeld

Op soortgelijke W1Jze is het mogelijk om een inverterende herschaling te
definieren (zie figuur 3.Sb). Stellen we dat in dat geval voor het nieuwe
grijswaarden bereik moet gelden dat bovengrens2 < 'ondergrens2 en dat het
bereik dus gelijk is aan [bovengrens2,ondergrens2], dan geldt voor de drie
stukken van de transformatiefunktie:
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NIEUW[OUD] = ondergrens2:

2. ondergrens1 ( OUD ( bovengrens1 :

NIEUW[OUD] = bovengrens2 +
(bovengrens2-ondergrens2)
------------,., (bovengrens1-0UD)
(bovengrens1-ondergrensl)

3. OUD ~ bovengrensl : NIEUW[OUD] = bovengrens2:

In de horizontale stukken van de transformatiefunktie zal men informatie
kwijtraken. Neemt men als oude grijswaardenbereik het in paragraaf 3.2
genoemde dynamische bereik van een beeld, dan zullen er slechts weinig pi
xels zijn waarop dit deel van de transformatiefunktie van toepassing is en
zal het verlies aan informatie gering zijn.
Met de gedefinieerde herschaling is het nu op de eerste plaats mogelijk om
het dynamische bereik te verschuiven ( ~=45° in figuur 3.5). Op deze wijze
kunnen we het beeld lichter of donkerder maken en dus ook het contrast
veranderen. De grootte van het dynamische bereik blijft hierbij gelijk.
Ten tweede kan men de grootte van het dynamische bereik veranderen door het
bereik te strekken ( ~)45° ) of juist in te krimpen ( ~(45° ). Hierdoor
wordt het contrast vergroot respectievelijk verkleind.
Met behulp van herschaling kunnen zo prima resultaten behaald worden met
betrekking tot contrastverhoging enzovoort. Toch is men beperkt in zijn
mogelijkheden. Dit is vooral het geval bij een beeld met een 'meertoppig'
histogram (figuur 3.6), waar geen duidelijk dynamisch bereik is aan te ge
ven.

C 127 255

GRIJSWAARDE

figuur 3.6 Voorbeeld van een 'meertoppig' histogram

Histogram-egalisatie kan dan uitkomst bieden.
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3.2.2 HISTOGRAM-EGALISATIE VAN EEN BEELD

Bij histogram-egalisatie worden dicht bezette delen van het histogram ge
strekt en dun bezette gebieden juist ingekrompen.
In theorie probeert men dus te komen tot een volkomen vlak histogram. Iedere
grijswaarde wordt dan in gelijke mate bezet. Praktisch zal dit nooit hele
maal lukken omdat we werken met diskrete niveau's en omdat pixels met een
zelfde grijswaarde niet verdeeld kunnen worden over meerdere grijswaarden.
Uit de literatuur (lit.4,6) blijkt dat een transformatie die leidt tot een
vrijwel vlak histogram. er als voIgt uit ziet:

Sk = T(h) =
k
I (nj In) *255
j=O

k = 0, 1•...• 255 (3.1)

Hierbij is n het totale aantal pixels en nk het aantal pixels met grijs
waarde k.
Stel het tot ale aantal pixels gedeeld door het aantal beschikbare grijs
waarden is Havg. Bij een ideale egalisatie zou dan na afloop iedere grijs-
~ .
waarde Havg plxels moeten bevatten.
Een algoritme dat gebruik maakt van formule 3.1. ziet er als voIgt uit:

Algoritme 3.1 Histogram egalisatie 1

Variabelen: H(z) bevat het histogram van het beeld. HINT is een inte
graal van het histogram. 'OUD' zijn de oude grijswaarden.
NIEUW[OUD] is de transformatie tabel. ZIJDEH en ZIJDEV
zijn de horizontale en vertikale afmeting van het beeld.
AANTPIX is het aantal pixels in een beeld.

1. Maak histogram van beeld en sla dit op in H(z)
2. Initialisatie: HINT = 0; AANTPIX = ZIJDEH * ZIJDEV;
3. For (aIle oude grijswaarden)

I

4.
HINT = HINT+H(OUD);
NIEUW[OUD] = (HINT/AANTPIX) * 255;

I
5. for (aIle pixels van beeld)

I
grijswaarde = NIEUW[grijswaarde];

I
6. einde

Globaal komt de werking van bovenstaand algoritme op het volgende neer. Bij
elke oude grijswaarde wordt gekeken over welke niveau's de pixels met die
grijswaarde verdeeld zouden moeten worden. ingeval van een ideale histogram
egalisatie, waarbij de pixels van een grijswaarde weI verdeeld zouden kunnen
worden over meerdere niveau·s. Als nieuwe grijswaarde wordt dan een waarde
op het einde van het zo berekende bereik genomen. Een voorbeeld hiervan ziet
u in figuur 3.7a.
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Voorbeeld van een histogram-egalisatie
a. volgens algoritme 3.1 b. volgens algoritme 3.2

Zoals te zien is, betekent deze manier van egaliseren dat wanneer een hoge
piek in het histogram gevolgd wordt door lage waarden, dat in het geegali
seerde histogram deze piek de eropvolgende grijswaarden volledig zal over
schaduwen. Ken zal hierdoor contrast verliezen.
Het is daarom beter om als nieuwe grijswaarde een waarde midden in het bere
kende bereik te nemen, zoals in figuur 3.7b.
Het algoritme zoals dit beschreven wordt door Pavlidis (lit.11) werkt op
deze wijze. Het algoritme ziet er als voIgt uit:

Algoritme 3.2 Histogram egalisatie volgens Pavlidis

Variabelen: H(z) bevat het histogram. HINT is een integraal van het his
togram. 'OUD' zijn de oude grijswaarden. NIEUW[OUD] is de
transformatie tabel. 'LINKS' en 'RECHTS' zijn de grenzen
van het grijswaardenbereik waarover de pixels in het ideale
geval verdeeld zouden moe ten worden.

1. Kaak histogram van beeld en sla dit op in H(z)
2. Initialisatie: RECHT = O~ HINT = 0;
3. For (aIle oude grijswaarden)

I
LINKS =RECHTS; HINT =HINT+H(OUD)~

while (HINT>Havg)
I

HINT = HINT-Havg;
RECHTS = RECHTS+1;

4.
I
NIEUW [OUD] = (int) (LINKS+RECHTS) /2;

I
5. for (aIle pixels van beeld)

I
grijswaarde = NIEUW[grijswaarde]~

I
6. einde
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Als nieuwe grijswaarde wordt bij dit algoritme dus een waarde midden in het
berekende bereik ( [LINKS,RECHTS] ) genomen.
In deze vorm bezit het algoritme echter nog een nadeel. Omdat bij de bepa
ling van de nieuwe grijswaarde, het integer deel van de berekende waarde
( (LINKS+RECHTS)/2 ) genomen wordt, zullen twee opeenvolgende niveau's aI
leen dan gescheiden blijven als HINT+Havg ) 2Havg. Zie figuur 3.8.
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figuur 3.8 Vier voorbeelden van een egalisatie volgens het originele
en het aangepaste algoritme van Pavlidis

In het geval dat de som in de buurt van 2Havg ligt, zouden de niveau's
echter beter ook gescheiden kunnen blijven (figuur 3.8b).
Dit kan door afhankelijk van de som HINT+H(oud) gebruik te maken van twee
formules voor de nieuwe grijswaarde.

1. HINT+H(OUD) ~ 1.5Havg

2. HINT+H(OUD) ) 1.5Havg

NIEUW[OUD] = (int) (LINKS+RECHTS)/2

NIEUW[OUD] = (int) (LINKS+RECHT+1)/2
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Vat dit betekent is te zien in figuur 3.8 waar ook het resultaat van de
egalisatie via het aangepaste algoritme met twee formules getoond wordt.
Het algoritme ziet er nu als voIgt uit:

Algoritme 3.3 Histogram egalisatie volgens aangepaste algoritme
van Pavlidis

Variabelen: H(z) bevat het histogram. HINT is een integraal van het his
togram. 'OUD' zijn de oude grijswaarden. NIEUV[OUD] is de
transformatie tabel. 'LINKS' en 'RECUTS' zijn de grenzen
van het grijswaardenbereik waarover de pixels in het ideale
geval verdeeld zouden moeten worden. PLUS geeft de aanpas
sing van de formule weer.

1. Kaak histogram van beeld en sla dit op in H(z)
2. Initialisatie: RECHT = 0; HINT = 0;
3. For (aIle oude grijswaarden)

I
LINKS = RECHTS; HINT = HINT+H(OUD);

IPLUS = 0;
----1 if ( HINT> 1.5Havg ) THEN PLUS = 1;

while (HINT>Havg)
I

4.

HINT = HINT-Havg;
RECHTS =RECHTS+1; I

J .J;
NIEUV[OUD] = (int) (LINKS+RECHTS+PLUS)/2;

I
5. for (aIle pixels van beeld)

[
grijswaarde = NIEUV[grijswaarde];

I
6. einde

Er treedt voor HINT> 1.5 een verschil op tussen algoritme 3.2 en 3.3 indien
LINKS+RECHTS oneven is. In algoritme 3.2 wordt als nieuwe grijswaarde, de
integerwaarde genomen die 0.5 onder het midden van het berekende bereik
ligt. In algoritme 3.3 wordt dan juist de integerwaarde genomen die 0.5
boven het midden van het berekende bereik ligt. Beide waarden liggen dus op
gelijke afstand van het 'echte' midden en derhalve is de keuze voor elk van
de twee gelijkwaardig.
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HOOFDSTUK 4 PIXEL-GROEP OPERATIES

Bij pixel-groep operaties wordt de nieuwe grijswaarde van een pixel op po
sitie (i,j) niet aIleen bepaald door zijn oude grijswaarde, maar ook door
die van zijn buren.
Als buren worden hierbij meestal de acht omringende pixels genomen. Zie fi
guur 4.1 (lit.9).

n n

n
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I I
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n

figuur 4.1 Pixel-groep operaties

Voordeel van pixel-groep operaties boven enkel-pixel operaties, is dat nu de
lokale beeldeigenschappen bepalend zijn voor de nieuwe grijswaarde. Hierdoor
wordt het o.a. mogelijk om ruis weg te filteren.
Nadeel is dat deze operaties gecompliceerder zijn en veel meer rekentijd
vragen, dan enkel-pixel operaties.

4.1 BEELDFILTERING ALS PIXEL-GROEP OPERATIE

Beeldfiltering (in het plaatsdomein) is een voorbeeld van een pixel-groep
operatie.
Er wordt een tweede beeld, het filtervenster of ook weI kernel of template
genoemd, over het beeld bewogen (zie figuur 4.2). De afmeting van het ven
ster is 3x3 pixels.
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figuur 4.2 Beeldfiltering als pixel-groep operatie
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De pixelwaarden van het venster, de filtercoefficienten, zullen samen met de
pixelwaarden uit het beeld die zich onder het venster bevinden, de nieuwe
grijswaarde bepalen voor het pixel die midden onder het venster ligt.
Afhankelijk van de wijze waarop de pixelwaarden uit het beeld samen met de
filtercoefficienten de nieuwe grijswaarde bepalen, spreekt men van lineaire
of niet-lineaire filters. In de volgende paragrafen zal nader op deze twee
typen filters worden ingegaan.
De randen van het beeld kunnen niet op deze wijze gefilterd worden, omdat
een gedeelte van de benodigde pixelwaarden dan niet bekend is. Hiervoor zijn
een aantal oplossingen mogelijk.
Op de eerste plaats kan men de randen 1-dimensionaal filteren met de 1-di
mensionale equivalent van het filtervenster.
Ten tweede kan men de buitenste rand tijdelijk twee maal zo breed maken om
zo de ontbrekende pixelwaarden te vinden. Een andere (heel kunstmatige) mo
gelijkheid die hierop lijkt is, door bijvoorbeeld bij het filteren van de
bovenste rij, de onderste rij van het beeld als extra rij bovenaan toe te
voegen. Hetzelfde kan men doen bij de andere randen. Ken doet dan dus alsof
het beeld op een "bol" zit.
Ten derde is het mogelijk om aIle pixels in de rand een bepaalde waarde
(bijvoorbeeld 0) te geven. Ken raakt hierdoor wel aIle informatie, aanwezig
in de rand, kwijt.
Tot slot kan men de randen ook gewoon niet filteren en de originele randen
kopieren naar het bewerkte beeld. De beeldverslechtering die hierdoor ont
staat, is vaak maar gering in verhouding tot de verhoging van de complexi
teit, die de eerste twee oplossingen veroorzaken. De informatie, aanwezig in
de randen, blijft nu behouden. Deze laatste methode wordt, vanwege zijn een
voud en behoud van informatie, in de praktijk dan ook veel toegepast.

4.2 LINEAIRE BEELDFILTERING

Bij lineaire beeldfiltering vindt er een convolutie plaats van het filter
venster met het beeld. In het Fourierdomein betekent dit een vermenigvuldi
ging van de Fouriergetransformeerden van het beeld en het filtervenster. De
Fouriergetransformeerde van het filtervenster zal dus het karakter (laag- of
hoogdoorlaat enzovoort) van het filter bepalen.
Voor een symmetrische filtering in alle richtingen, dient het filtervenster
symmetrisch te zijn, en weI als voIgt:

a b a
b c b
a b a

Wil men dat de versterking van het filter in het doorlaatgebied gelijk is
aan de waarde 1, dan moet de som van de filtercoefficienten=l zijn. Als dit
niet zo is moeten de coefficienten genormeerd worden, zodanig dat de som=l
is.
Voorbeelden van dergelijke filtervensters ziet u in figuur 4.3. Op deze
filters zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan.
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figuur 4.3 Voorbeelden van lineaire filtervensters

Een speciale klasse van lineaire filtervensters, die meestal niet symme
trisch zijn en waarbij de som van de filtercoefficienten vaak nul is, ZlJn
de 'edge detektion operatoren'. De Fouriergetransformeerde van deze vensters
is ook niet symmetrisch.
Deze operatoren worden gebruikt bij het detekteren van randen en hebben tot
taak om randen in een bepaalde orientatie te versterken. In figuur 4.4 ziet
u hiervan enkele voorbeelden (lit.9).
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figuur 4.4 Voorbeelden van 'edge detektion operatoren'

Uitgaande van een bepaald filtervenster met genormeerde filtercoefficienten,
wordt de nieuwe grijswaarde als vOlgt bepaald:

nieuwe grijswaarde = pixel1*coeff1 + + pixel9*coeff9 (4.1)

De nummering van zowel de pixels als de filtercoefficienten is hierbij zoals
aangegeven is figuur 4.5.
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figuur 4.5 Nummering pixels en filtercoefficienten

We zien aan formule 4.1 dat bij een bepaalde keuze van de pixelwaarden en de
filtercoefficienten, de nieuwe grijswaarde negatief of groter dan 255 kan
worden. Omdat het maximaIe grijswaardenbereik [0,255] is, zal men in dit
geval als nieuwe grijswaarde 0 respectievelijk 255 moeten nemen.

4.2.1 VOORBEELDEN VAN LINEAIRE FILTERS

In figuur 4.3 zijn een aantal lineaire filtervensters gegeven. Om bet karak
ter van deze filters te bepalen, moet de Fouriergetransformeerde bepaald
worden. Omdat de filtervensters symmetriscb en reeel zijn, zullen de fou
riergetransformeerde vensters ook symmetriscb zijn. Deze Fouriergetransfor
meerde vensters zijn te zien in figuur 4.6, waarbij de DC-component in bet
midden van de vensters staat en waarbij aileen bet begin van de Fourierge
transformeerde is weergegeven.
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figuur 4.6 Begin van de Fouriergetransformeerden van de filtervensters
uit figuur 4.3
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Met het laagdoorlaat- en het gemiddelde-filter is het mogelijk om hoogfre
kwente ruis weg te filteren. Nadeel is weI dat er een uitsmeereffect (E:
smoothing) optreedt, waardoor scherpe randen verloren gaan. Als voorbeeld
hiervan zie figuur 4.7, waarin een 1 pixel brede lijn wordt gefilterd met
een gemiddelde en een laagdoorlaatfilter. De pixelwaarden zijn hierbij als
getallen weergegeven.
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B. LAAGDOORLAAT GEFILTERD

figuur 4.7 Voorbeeld van een gemiddelde en laagdoorlaatfiltering
van een 1 pixel brede lijn

Naarmate de filtercoefficient in het midden een hogere waarde heeft ten
opzichte van de overige coefficienten zal de kantelfrekwentie hoger liggen
en is het uitsmeereffect kleiner. In dat geval zal echter ook de ruis minder
weggefilterd worden. Men zal dus een compromis moeten zoeken.
Absoluut geen uitsmeereffect treedt er op bij het hoogdoorlaatfilter. Im
mers dit filter zal juist de hoge frekwenties doorlaten en dus de randen in
het beeld versterken. Nadeel is nu weI dat de hoogfrekwente ruis ook wordt
versterkt. Men zal dus wederom een compromis moeten sluiten.
In figuur 4.8 is een voorbeeld gegeven van het versterken van de randen door
een hoogdoorlaatfilter. Als origineel wordt de gemiddeld gefilterde 1 pixel
brede lijn uit figuur 4.7a genomen.
Andere voorbeelden van gefilterde beelden, waaronder beelden waaraan ruis is
toegevoegd, kunt u vinden in hoofdstuk 7.
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figuur 4.8 Voorbeeld van een hoogdoorlaatfiltering

4.3 NIET-LINEAIRE BEELDFILTERING

Bij niet-lineaire filters wordt de nieuwe grijswaarde bepaald door een niet
lineaire funktie F, aan de hand van de pixelwaarden en de filtercoefficien
ten:

nieuwe grijswaarde = F( pixell, ... ,pixel9,coeffl, .•. ,coeff9 ) (4.2)

Een bijzondere klasse van niet-lineaire filters zijn de percentielfilters.
Bij deze filters wordt er een geordende rij, van zwart naar wit, gevormd uit
de pixelwaarden. De filtercoefficienten, die positief moeten zijn, bepalen
hierbij hoevaak de desbetreffende pixelwaarde in deze rij moet worden opge
nomen. Zo zal bij filtercoeficient=3 de pixelwaarde drie maal in de rij
worden opgenomen.
Hoewel de keuze van de filtercoefficienten verder vrij is, zal men voor een
symmetrische filtering, net als bij de lineaire filters, een symmetrisch
filtervenster moeten nemen.
Als nieuwe grijswaarde wordt nu de pixelwaarde op een bepaalde positie K in
deze rij genomen. K is hierbij maximaal gelijk aan het aantal elementen in
de rij en dit aantal is gelijk aan de som van de filtercoefficienten.
Bepaling van de pixelwaarde op positie K, betekent het op K-l na kleinste
element in de rij zoeken. Men kan dit doen door K maal de rij te doorlopen
en steeds het kleinste element te bepalen. De waarde hiervan wordt opgesla
gen in de variabele MINIMUM. Vervolgens wordt het kleinste element gemar
keerd door hem een waarde groter dan de grootste grijswaarde (255) , bij
voorbeeld 300, te geven. Na afloop zal de variabele MINIMUM de op K-l na
kleinste pixelwaarde in de rij bevatten.
Het algoritme voor de bepaling van de op K-l na kleinste waarde in de rij
ziet er dan als volgt uit:
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Alqoritme 4.1 Bepalinq op K-1 na kleinste waarde in rij

variabelen: MINIMUM
K
NIEUW

Kminimum()
{

MINIMUM = 300;
for hulp = 0;
{

waarde kleinste element in rij
positie gezochte element in de rij
gezochte element in de rij --) nieuwe grijswaarde

hulp (K; hUlp = hulp+1 )

Bepaal kleinste pixelwaarde in de rij;
MINIMUM = kleinste pixelwaarde;
kleinste pixelwaarde = 300;

I
NIEUW = MINIMUM;

/* einde Kminimum() */

Bij een percentielfilter heeft men twee vrijheidsgraden ter beschikking om
het filterresultaat te beinvloeden.
Dit is op de eerste plaats de keuze van de filtercoefficienten, waarmee men
kan bepalen in hoeverre de verschillende pixelwaarden 'meewegen' bij de be
paling van de nieuwe grijswaarde.
Ten tweede is dit de plaats van het element dat men uit de rij neemt.
In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op enkele soorten per
centielfilters.

4.3.1 VOORBEELDEN VAN NIET-LINEAIRE PERCENTIELFILTERS

Indien voor aIle filtercoefficienten de waarde 1 genomen wordt en indien men
het middelste element uit de gevormde rij neemt, spreekt men van een medi
aanfilter. Hierbij heeft men dus geen vrijheidsgraden meer ter beschikking.
Een mediaanfilter is uiterst effectief bij impulsruis. Dit is ruis waarbij
er op bepaalde plaatsen hele grote positieve of negatieve ruispieken
optreden (zie hoofdstuk 6.5.5). Dat het filter hier effectief is, komt omdat
niet-periodieke structuren kleiner dan 5 pixels of smaller dan 2 pixels door
een mediaanfilter weggefilterd worden. Dit is te zien in figuur 4.9. De
pixelwaarden zijn hierin met getallen weergegeven.
Het mediaanfilter laat de randen scherp, maar scherpe hoeken worden afge
rondo Dit effect is vooral vervelend bij kleine st,ructuren.
Dit afronden van de hoeken kan men voorkomen door gebruik te maken van een
gewogen mediaanfilter. Men heeft nu een vrijheidsgraad meer ter beschikking,
namelijk de keuze van de filtercoefficienten.
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figuur 4.9 Voorbeeld van een mediaanfiltering

In de literatuur (lit.3) wordt ingegaan op het effect van de verschillende
combinaties van filtercoefficienten op de filtereigenschappen en hoe men tot
een keuze van de filtercoefficienten kan komen. Hier wordt ook bewezen dat
voor het behoud van scherpe randen en het wegfilteren van structuren kleiner
dan drie pixels (ruis) en 1 pixel brede lijnen in een willekeurige
orientatie, het volgende filtervenster genomen moet worden:

111
1 3 1
111

In figuur 4.10 is te zien wat er gebeurt als het voorbeeld uit figuur 4.9
gewogen mediaan gefilterd wordt.
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figuur 4.10 Voorbeeld van een gewogen mediaanfiltering
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Om eenduidig het middelste element uit de rij te kunnen bepalen, zal men
moeten zorgen dat het aantal elementen in de rij oneven is en dus dat de som
van de filtercoefficienten oneven is.

Bij een percentielfilter in het algemeen, heeft men nog een vrijheidsgraad
meer ter beschikking, namelijk de keuze van de plaats van het element dat
men uit de rij zal nemen.
Gaat men uit van een lichte achtergrond, dan betekent de keuze van een ele
ment vooraan uit de rij een vergroting van de donkere delen in het beeld.
Kleine of smalle lichte structuren zullen verdwijnen. Men noemt dit ook wel
grijswaarde dilatie.
Wordt er juist een element achter uit de rij genomen, dan worden de heldere
delen in het beeld vergroot. Kleine of smalle donkere structuren zullen nu
verdwijnen. Dit noemt men ook wel grijswaarde erosie.
Door nu achtereenvolgens percentielfilteringen uit te voeren met een laag en
hoog element uit de rij, of omgekeerd, kan men kleine of smalle structuren
in het beeld wegfilteren.
In hoofdstuk 7 zult u hiervan enkele voorbeelden vinden. Tevens vindt u daar
voorbeelden van beelden waaraan ruis is toegevoegd, witte- of impulsruis, en
die vervolgens mediaan of gewogen mediaan gefilterd zijn.

4.4 ITERATIEVE BEELDFILTERING

Ondanks het feit dat er met gewone beeldfilteringen uitstekende resultaten
behaald kunnen worden, is men soms toch te beperkt in zijn mogelijkheden.
Bij de lineaire filters komt dit doordat men in een stap naar de nieuwe
grijswaarde moet toegaan. Ken moet dus te 'grof' filteren.
Bij de niet-lineaire filters is er nog een tweede oorzaak. Als nieuwe
grijswaarde wordt steeds een element uit de gevormde rij genomen. Ken kan
dus geen 'nieuwe' grijswaarden creeeren. Dit geeft vooral problemen bij de
niet-lineaire filtering van witte ruis.
Bij een iteratief filter wordt als nieuwe grijswaarde een gewogen gemiddelde
genomen van de oude grijswaarde en de nieuwe berekende waarde:

nieuwe grijswaarde = N * oude grijswaarde + (l-N) * berekende waarde
o S N S 1 (4.3)

Na een aantal iteraties zal er een 'stationaire' toestand bereikt'moeten
worden. Bij iedere volgende iteratie zullen de pixelwaarden dan niet meer
noemenswaardig, bijvoorbeeld minder dan 5 eenheden, veranderen.
Indien deze stationaire toestand niet bereikt wordt, is men in wat men in de
regeltechniek een 'limit-cycle' noemt terecht gekomen. De filtering zal dan
onderbroken moeten worden en daarna eventueel voortgezet met iets andere
filtercoefficienten. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is te zien in
figuur 4.11 waar een gewogen mediaan filtering plaats vindt.
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figuur 4.11 Voorbeeld van het optreden van een 'limit cycle'
bij een gewogen mediaanfiltering

Naarmate N groter is, zal men in kleinere stapjes naar de definitieve grlJS
waarde toe gaan en zal het filterresultaat beter zijn. Er zijn dan weI veel
iteraties en dus rekentijd nodig. Bij een kleinere N zal het filter 'grover'
werken, maar wordt ook sneller een eindtoestand bereikt. Ken moet dus een
compromis zoeken tussen de kwaliteit van het filterresultaat en de benodigde
rekentijd.
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Een belangrijk probleem bij de beeldanalyse is de herkenning van objecten
ten opzichte van hun achtergrond. Deze objecten kunnen aIle mogelijke vormen
aannemen en elk een verschillende grijswaarde of textuur bezitten. In dit
geval kan beeldsegmentatie, waarbij het beeld in zo groot mogelijke uniforme
segmenten wordt verdeeld, een oplossing bieden.
De technieken voor beeldsegmentatie berusten op twee principes (lit.7.S):

1. 'Extended edge detection'
2. 'Direct region detection'

5.1 BEELDSEGMENTATIE DOOR MIDDEL VAN 'EXTENDED EDGE DETECTION'

Bij de 'edge detection' probeert men de randen van de verschillende segmen
ten te detekteren, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het feit dat er
bij een rand een sterke gradient in de grijswaarden kan optreden.
Het beeld wordt geconvolueerd met een aantal 3x3 pixels grote vensters. Er
worden in het algemeen meerdere vensters genomen om de ruisinvloeden te mi
nimaliseren. Wanneer de resultaten van de convoluties gelijk zijn aan
Gl (i,j) tim Gu(i,j), dan kan de nieuwe grijswaarde op positie (i,j) als
voIgt bepaald worden :

G(i,j) = VG1 2 (i,j) + G2 2 (i,j) + ..... + Gu2 (i,j)'

Zie figuur 6.1.
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figuur 6.1 Randdetektie door middel van convolutie
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Voorbeelden van gebruikte vensters zijn de SOBEL operatoren, PREWITT opera
toren en de LAPLACE operator, die reeds genoemd zijn in paragraaf 4.2.
Bet op deze manier verkregen beeld is nog lang niet optimaal.
Op de eerste plaats bestaan de gedetekteerde randen uit vele losliggende
stukken en is er nog een extra stap nodig om deze stukken aan elkaar te
rijgen tot een geheel.
Ten tweede moet dan voor elke rand bepaald worden tot welk gebied hij gere
kend moet worden. Dit is vooral belangrijk bij kleine gebieden.
Ten derde is de beschrijving van een gebied door middel van zijn randen, erg
onhandig bij de verdere verwerking van de beelden. Dit nadeel heeft men niet
bij 'direkt region detection'.

5.2 BEELDSEGMENTATIE DOOR MIDDEL VAN 'DIRECT REGION DETECTION'

Men probeert nu rechtstreeks de gebieden te vinden door te kijken naar de
uniformiteit van een gebied. Uniform kan dan bijvoorbeeld betekenen dat de
variantie van de grijswaarden over het gebied niet te groot mag zijn.
Een abstracte formulering van het probleem van de beeldsegmentatie verloopt
in dit verband als voIgt (lit.7,8). Eerst wordt er een uniformiteitskrite
rium P(S) gedefinieerd op deelsegmenten S van het beeld. Biervoor geldt:

TRUE als S uniform is
P(5) - [

- FALSE als S niet uniform is

Een voorbeeld van een uniformiteitskriterium is:

__ [TRUE als I KAXsf(x,y) - MINsf(x,y) I S 2£
P (S)

FALSE anders

(5.2)

( (x,y) in S )
(5.3)

Stel X is het te segmenteren beeld en f(x,y) is de grijswaarde op positie
(x,y). Een segmentatie van X is een verdeling in deelsegmenten S1, i=l, •. ,m,
waarvoor geldt:

'!II.
(a) X = U1=1 S1

(b) S1 n Sj = 0 voor aIle i I j

(c) P(S1) = TRUE voor aIle i

(d) P(51 U 5j) = FALSE voor aIle i ~ j mits 51 en 5j aangrenzend zijn.

De keuze van £ zal bepalen hoe zwaar het uniformiteitskriterium is en zal
derhalve ook bepalend zijn voor de definitieve segmentatie. Bij de keuze van
een kleine £ zullen er in de definitieve segmentatie veel kleine gebieden
ontstaan en bij een grote £ juist veel grote gebieden.
Welke £ voor een bepaalde klasse van beelden het beste is, kan van te voren
niet precies bepaald worden en zal in de praktijk moeten blijken.
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Een hulpmiddel om snel een redelijk geschikte £ te vinden, kan bet histo
gram van een beeld zijn, vooral wanneer hier enkele duidelijke toppen in
voorkomen.

De algoritmen kunnen onderverdeeld worden in drie categorieen:

1. Merging of bottom-up operaties: Men gaat uit van een beeld met een
beginsegmentatie die voldoet aan (c). Eventueel kan dit bet beeld op
pixelniveau zijn. Vervolgens worden er gebieden samengevoegd totdat er
voldaan wordt aan (d).

2. Splitting of top-down operaties: Ken gaat uit van een beeld met een
beginsegmentatie die voldoet aan (d). Dit kan bet bele beeld, beschouwd als
een segment, zijn. De segmenten worden vervolgens steeds verder opgesplitst,
totdat er voldaan wordt aan (c).

3. Split & merge operaties: Omdat 'split' en 'merge' operaties elkaar
volkomen uitsluiten, kan uitgaande van een beginsegmentatie,die zowel niet
aan (c) als aan (d) voldoet, een segmentatie verkregen worden, die zowel aan
(c) als aan (d) voldoet, door een 'merge' operatie te laten volgen door een
'split' operatie, of omgekeerd. Ken spreekt dan van een 'split &merge'
operatie.

Alhoewel het voor de uiteindelijke segmentatie niets uitmaakt of men bij een
'split & merge' eerst een 'merge' operatie neemt en dan een 'split' opera
tie, of omgekeerd, wordt in de praktijk eerst een merge operatie genomen.
Dit heeft te maken met de implementatie van de 'split & merge' algoritmen
(zie paragraaf 5.5).

Er bestaat een bele verzameling van segmentaties die aan de eisen (a) tim
(d) voldoen. Een segmentatie is optimaal, bij een bepaald uniformiteits
kriterium, wanneer het aantal segmenten minimaal is. Er kunnen meerdere
optimale segmentaties bestaan. Om een optimale segmentatie te vinden moet
men de hele verzameling van mogelijke segmentaties doorzoeken. Dit vergt
bele complexe algoritmen en een enorme rekentijd en geheugengebruik.
In de praktijk wordt het zoeken daarom beperkt tot een deelverzameling van
aIle mogelijke segmentaties. Ken verkrijgt dan weI geen optimale segmenta
tie, maar bij een geschikte keuze van de deelverzameling zal de verkregen
segmentatie dicht in de buurt van de optimale liggen. Een deelverzameling
die hieraan voldoet, kan gecreeerd worden door gebruik te maken van een
hierarchische datastructuur (lit.7,8,13). Ook biedt deze structuur de
mogelijkheid tot het creeeren van een goede beginsegmentatie.
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5.3 EEN HIERARCHISCHE DATASTRUCTUUR TEN BEHOEVE VAN BEELDSEGMENTATIE

Vanwege de overzichtelijkheid, zal in deze en volgende paragrafen worden
uitgegaan van vierkante beelden.
Het originele beeld op pixelniveau vormt het hoogste niveau in de hierar
chische datastructuur. Dit niveau bevat een aantal segmenten dat gelijk is
aan het aantal pixels, elk met een afmeting van 1 pixel. Ieder lager niveau
ontstaat door steeds vier segmenten (pixels) uit het vorige niveau samen te
nemen. Het aantal segmenten wordt dus bij ieder lager niveau vier maal zo
klein, terwijl de afmeting van de segmenten twee maal zo groot wordt. Het
laagste niveau (0) bevat slechts een segment met de afmeting van het totale
beeld. Dit alles is te zien in figuur 5.2.

/' Z ~ NIVEAU 0I t
I I

:/ 7 /v; IJ :/
)NIVEAU 1I

I I I I

Vl£l$7BEELO OP

PIXELNIVEAU
)NIVEAU 2

figuur 5.2 Voorbeeld van een hierarchische datastructuur

In het totaal bestaat de zo ontstane structuur uit L+1 niveau's, waarbij
L=log2(afmeting beeld). In niveau K zitten 22k segmenten van elk 2L - kx2L - k
pixels groot.
Deze hierarchische datastructuur kan ook in een graph, in de vorm van een
boom, weergegeven worden. De knooppunten corresponderen dan met de verschil
lende segmenten. De takken tussen de knooppunten geven de 'vader-zoon'
relaties weer tussen de niveau's. Het totale beeld vormt de top (root) van
deze boom en de pixels de bladeren (leaves).
In figuur 5.3 ziet u een voorbeeld van een dergelijke segmentatieboom.

Het samenvoegen van vier segmenten betekent dat vier knooppunten samenge
voegd worden tot een knoopunt op een hoger niveau. Bij het splitsen van een
knooppunt wordt het knooppunt vervangen door vier knooppunten op een lager
niveau.
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figuur 5.3 Voorbeeld van een bij een hierarchische
datastructuur behorende segmentatieboom

Iedere geldige segmentatie vormt een snede binnen de segmentatieboom, die
alle bladeren van de top scheidt. In figuur 5.3 ziet u een voorbeeld van een
geldige segmentatiesnede.
Bij een optimale segmentatie is het aantal knooppunten in de snede minimaal.
De snede kan zowel knooppunten dicht bij de top als dicht bij de bladeren
bevatten, afhankelijk van de gedetailleerdheid van het beeld. De vorm van de
uiteindelijke snede en de kosten voor een 'split' respectievelijk 'merge'
operatie, zullen bepalen welke 'region detection' techniek het beste ge
bruikt kan worden.
Tevens zal de vorm van de uiteindelijke snede mede bepalend zijn voor de
keuze van tin het uniformiteitskriterium (formule 5.3). Indien er veel
knooppunten dicht bij de bladeren voorkomen, zal een kleine t het meest ge
schikt zijn en indien er veel knooppunten dicht bij de top voorkomen een
grote t.

6.4 VERGELIJKING VAN DE VER5CHILLENDE 'REGION DETECTION' TECBNIEKEN

De rekentijd die nodig is voor een 'split' of 'merge' is vaak totaal
verschillend. Om dit te laten zien wordt uitgegaan van het uniformiteits
kriterium zoals genoemd in formule 5.3.
Indien er D deelsegmenten, 51 tim 5d, samengevoegd moeten worden tot een
segment So, dan betekent dit dat er 2D vergelijkingen nodig zijn om een
nieuw maximum en minimum te bepalen voor f(x,Y) over het ontstane segment
So. De rekentijd is dus onafhankelijk van de omvang van So, maar alleen
afhankelijk van het aantal deelsegmenten waaruit So gevormd wordt.
Bij een 'split' operatie is dit juist omgekeerd. De rekentijd is hier
afhankelijk van de omvang van So en onafhankelijk van het aantal deel
segmenten dat ontstaat. Dit komt doordat de bepaling van een maximum en
minimum van f(x,y) over elk deelsegment, betekent dat iedere pixel in dat
segment bekeken moet worden.
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Samenvattend kan gesteld worden:

kosten 'merge' operatie = 2 • D • const
kosten 'split' operatie = 2 • ISo I • const

Over het algemeen zullen de kosten voor een 'split' operatie dus groter zijn
dan voor een 'merge' operatie. Dit is ook de reden voor het feit dat 'merge'
technieken veel meer gebruikt worden dan 'split' technieken.
Een probleem dat bij beide technieken naar voren komt, is dat gedetailleerd
heid varieert over het beeld. Binnen de definitieve segmentatie zullen
daarom knooppunten voorkomen op bijna aIle niveau's van de datastructuur.
Indien Lm en Ls de beginniveau's zijn voor een 'merge' respectievelijk
'split' procedure, dan kan de keuze van een hiertussen liggend beginniveau
Lo ( L. > Lo > Ls ) gecombineerd met een 'split & merge' algoritme, een aan
zienlijke besparing van de rekentijd opleveren. Dit wordt geillustreerd in
figuur 5.4 (lit.S).

Segmentatiebomen

,;!~ /~
(0) (bl

Definitieve segmentatiesnede
'm Aantal 'merge' operaties
• s Aantal 'split' operaties

figuur 5.4 Voorbeeld van de besparing in rekentijd bij gebruik
van een 'split & merge' algoritme

In de volgende paragraaf zal nu nader worden ingegaan op een 'split & merge'
algoritme.

5.5 BEELDSEGMENTATIE MET BEBULP VAN EEN 'SPLIT &MERGE' ALGORITME

Bij het 'split & merge' algoritme (lit.S), zoals dit in deze paragraaf
besproken zal worden, wordt uitgegaan van de hierarchische datastructuur met
bijbehorende segmentatieboom die besproken zijn in paragraaf 5.3. Verder
wordt uitgegaan van het in formule 5.3 gegeven uniiormiteitskriterium.
In de segmentatieboom zal een knooppunt B op niveau L ( 0 ~ L ~ La )
corresponderen met een blok van afmeting Z*Z = 2~-L*2L~-L pixels. De
linkerbovenhoek van dit blok ligt op positie (x,y). Bet knooppunt heft
vervolgens vier 'zonen' die corresponderen met blokken van afmeting Z/2 *
Z/2 pixels op de posities (x,y), (x+z/2,y), (x,y+z/2) en (x+z/2,y+z/2).
Dit wordt geillustreerd in figuur 5.5.
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figuur 5.5 Voorbeeld van de positie van een blok met zijn 'zonen'

Bij ieder knooppunt Bk moeten vijf gegevens worden opgeslagen: Xk, Yk, Zk,
Mk en mk. De laatste twee bevatten het maximum en minimum van f(x,y) over
het desbetreffende blok.
Zou men de hele boom in het geheup,en opslaan, dan zou dit betekenen dat er
bij een beeld van N*N pixels, 52:.~41 =5(4N2 - 1)/3 integers opgeslagen
moeten worden. Doordat door middel van de positie (x,y) van een knooppunt Bk
de complete boomstructuur achterhaald kan worden, hoeft bij de segmentatie
aIleen de segmentatiesnede opgeslagen te worden. Hiervoor zijn vijf arrays
genaamd xk,Yk,zk,Mk en mk van elk N2 integers nodig.

Het 'split &merge' algoritme dat nu op deze datastructuur gedefinieerd
wordt, bestaat uit drie delen:

1. Initialisatie op het beginniveau Lo
2. 'Merging' van uniforme delen vanaf niveau Lo tot de top (niveau 0)
3. 'Splitting' van niet uniforme delen vanaf niveau Lo tot de bladeren

(niveau Lo )

Initialisatie vindt plaats op niveau Lo. De afmeting van de segmenten op dit
niveau is 50 = 2L'I.- L.o. Het algoritme voor de initialisatie ziet er nu als
voIgt uit:

Algoritme 5.1 Initialisatie

variabelen k
N

nummer knooppunt
afmeting beeld

ini tialize 0
I

K = 0;
for (i = 1; i ~ N; i = i+50 )

I
for (j = 1; j ~ N; j = j+50
{

K = K+1; Xk = i; Yk = j; Zk = 50;
Kk = MAX ( f (i ' , j , ) : i' = Xk, ••• , Xk +50, j' = Yk, ••• , Yk +50
mk = KIN( f(i',j'):i' = Xk, •.• ,Xk+50, j' = Yk, ••• ,Yk+50

I
/* einde initializeO */
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Na afloop van de initialisatie, bevat K de waarde Co = 2~ * 2~ = 4~. Dit is
het aantal segment en in het beginniveau.
Daarna vindt er uitgaande van niveau Lo tot eventueel niveau 0 een samen
voegen van knooppunten plaats. Opdat vier knooppunten, Bkl, Bk2, Bk3 en Bk4,
samengevoegd kunnen worden tot een knooppunt BkO in niveau L op positie
(XkO,YkO), moet er voldaan worden aan het volgende

1. P(Bkl U Bk2 U Bk3 U Bk4) = TRUE

2. Kl = 2Lo • [ (xko-l) + 2Lo • (Yko-1) ] IN + 1;

Het algoritme voor het samenvoegen van segment en ziet er dan als voIgt uit:

Algoritme 5.2 'merging' van knooppunten

variabelen L: niveau in datastructuur
5 afmeting blok
g maximum van f(x,y) over nieuwe knooppunt
h minimum van f(x,y) over nieuwe segment

merge ()
I

L = Lo; 5 = 50;
while L > 0 )
I

1* nog niet bij top *1

for alle knooppunten Bu in niveau L )

I
if Zkl = Zk2 = Zk3 = Zk4 = 5 )(
I

g = MAX ( Kk 1, Kk2, Kk3, Kk4 ) ;
h = KIN ( mk 1 , mk2, mk3, mk4 ) ;
if ( g-h ~ 2E )

I
Zkl = 25; Zk2 = 0; Zk3 = 0; Zk4 = 0;
Kk 1 = g; mkl = h;

I
L = L-1; 5 = 25;

I
1* einde merge () *1

Het nieuwe knooppunt BkO komt dus in de plaats van Bkl, terwijl de knoop
punten Bk2 tIm Bk4 gemarkeerd worden door de afmeting nul te maken. Ze wor
den echter niet van de lijst verwijdert en ook worden er geen nieuwe knoop
punten toegevoegd. Na afloop van de 'merge' procedure bestaat de snede dus
nog steeds uit Co knooppunten. Dit zal in het algemeen niet zo zijn na
afloop van de 'split' procedure.



Algoritme 5.3

variabelen C
Kl

split()
I

-38-

'Splitting' van knooppunten'

aantal knooppunten in de segmentatiesnede
nummer knooppunt in snede

C = Co;
for ( Kl = 1; Kl ~ C;
I

if 0 ( Zkl ~ So
I

Kl = Kl+1 )

L = Lo; S = So;
while ( L ( LD )

I
1* nog niet bij bladeren *1

K2 = C+1; K3 = C+2; K4 = C+3;
Zkl = Zk2 = Zk3 = Zk4 = 512;
Xk2 = Xkl+Zkl; Xk3 = Xkl; Xk4 = Xk2;
Yk2 = Ykl; Yk3 = Ykl+Zkl; Yk4 = Yk3;
[ Bereken Mkl tIm Mk4 en mkl tIm mk4 met

behulp van f(x,y) in de deelsegmenten ]
L = L+1; C = C+3;

I
else
I

L = LD;

I
1* einde split() *1

De twee voorgaande procedures sluiten elkaar volkomen uit. Knooppunten die
zijn samengevoegd, zullen na afloop van de procedure merge() niet meer vol
doen aan de vergelijking aangegeven door een pijl in de procedure split().
Derhalve kunnen ze niet meer gesplitst worden.
Omgekeerd voldoen knooppunten die zijn gesplitst niet meer aan de vergelij
king aangegeven door een pijl in de procedure merge() en kunnen d~s niet
meer samengevoegd worden.
Na bet doorlopen van de procedures initialize(), merge() en split(), onstaat
er een segmentatie die voldoet aan de eisen, die in paragraaf 5.2 gesteld
zijn aan een geldige segmentatie.

De beperkingen die men zichzelf oplegt door gebruik te maken van de bierar
chische datastructuur, leveren een aantal problemen Ope
Op de eerste plaats zal, een van oorsprong, uniform gebied dat bij de
beginsegmentatie verdeeld is in twee blokken, die niet door middel van de
procedure merge() samengevoegd kunnen worden, altijd gesplitst blijven, ook
bij de 'zonen' van de blokken.
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Ten tweede zullen er vele kleine segmenten onstaan, vooral op de grenzen van
twee gebieden. Verder komen er nog kleine segmenten voor ten gevolge van
hoog frekwente ruis.
De kleine segmenten kan men eventueel vermijden door bij het splitsen van
segmenten een maximum niveau, lager dan het pixelniveau Lo, in te stellen
als uiterste grens. Op die manier krijgt men echter een lagere resolutie.
Men kan dan beter gebruik maken van een van de uitbreidingen op het algorit
me die in volgende paragrafen besproken worden, eventueel gecombineerd met
een minder zwaar uniformiteitskriterium.

5.6 HET GROEPEREN VAN AANGRENZENDE UNIFORME SEGMENTEN

Het eerste probleem kan verholpen worden door de aangrenzende gebieden,
indien ze samen uniform zijn, te groeperen. Men vormt zo regio's van uni
forme segmenten.
Deze vorming van regio's kan dwars door de structuur van de segmentatieboom
heen plaatsvinden. De enige eis die er immers gesteld wordt, is dat de
segmenten aangrenzend zijn en dat ze samen uniform zijn.
Om bij een segment (knooppunt) 81 de aangrenzende segmenten te bepalen,
wordt gebruik gemaakt van een 'adjacency matrix'. Deze matrix wordt als
voIgt opgebouwd. Indien het punt (x,y) in het beeld tot bet segment 8k be
hoort, zal op plaats (x,y) in de matrix K gezet worden.
De initialisatie van deze matrix verloopt als voIgt:

Alqoritme 5.4

variabelen C
K
Sk

initA()
I

Initialisatie 'adjacency matrix'

aantal segmenten in de segmentatiesnede
nummer knooppunt
afmeting knooppunt K

for K = 1; K ~ C; K = K+1 )
I

if Zk = 0
I

for i = Xk; i ~ Xk+Sk; i = i+1
I

for j = Yk; j ~ Yk+Sk; j = j+l )
I

A(I,J) = K;

I
/* einde initA() */
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Het algoritme, een aangepaste versie van het algoritme gegeven door Horowitz
en Pavlidis (lit.8), dat gebruikt wordt om aangrenzende uniforme segmenten
samen te voegen, is een zogenaamd 'labeling' algoritme en ziet er als vogt
uit :

Algoritme 5.5 Het qroeperen van aangrenzende uniforme segment en

variabelen Stack
RD

n
K
sizeD
sumD

grouping ()
I

stack voor tussentijdse opslag knooppunten
regiolijst nummer N
geeft aan tot welke regio knooppunt Bk behoort
nummer knooppunt K
afmeting regio N
som van de pixelwaarden in regio N

Stack = empty: n = 0:
for ( K = 1: K ~ C: K = K+1
I

Zk = -Zk: Zet Bk op Stack: u =Kk: v =mk:
n = n+1: sizeD = 0: sumD = 0:
while ( Stack niet leeg is )
I

if
I

Zk ) 0 /* knooppunt K nog niet bekeken */

Haal een knooppunt Bl van
Zet Bl op regio lijst RD:
rl = n: sizeD = sizeD +
for ( a = Xl: a < Xl+Zl:
I

de Stack af:

for ~ = Yl: ~ < Yl+Zl; ~ = ~+1 )

I
sumD = sumD + f (x,Y):

I
for alle BJ in A die grenzen aan B1 )

I
g = MAX ( U, KJ ):
if g-h ~ 2E )
I

h = KIN ( v, mJ ):

ZJ = -ZJ:
Plaats knooppunt BJ op Stack:
u = g: v = h:

I
/* einde grouping() */
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Wanneer een knooppunt B1 bekeken en op een regiolijst geplaatst is, wordt er
een label aan gebangen door Z1 negatief te maken. Dit boudt in dat elk
knooppunt ook maar op een regiolijst kan voorkomen. De transformatie van de
segmentatieboom die door bet groeperen plaats vindt, levert dan ook weer een
segmentatie die voldoet aan de in paragraaf 5.2 gestelde eisen.
In figuur 5.6 (lit.S) ziet u een voorbeeld van het groeperen van segmenten
en van de bijbehorende 'adjacancy matrix'.

BEELD

I I 2 3

I I 4 5

6 7 10 II

8 9 12 13

ADJACENCY MATRIX
REGION I • (1,4,7,10) REGION D' (6,8,9,12)
REGlONm· (2,3,5,11) REGlONlY' (13)

figuur 5.6 Voorbeeld van het groeperen van segmenten met de
bijbehorende 'adjacency matrix'

Twee andere variabelen, size1 en sum1, die voor elke regio bepaald worden,
bepalen de afmeting en de gemiddelde grijswaarde ( sum1/sizel ) van de
regio. Deze twee gegevens kunnen gebruikt worden om de kleine regio's te
elimineren.

5.7 DE ELIMINATIE VAN KLEINE REGIO'S IN DE SEGMENTATIE

Zoals in de literatuur (lit.S) gesuggereerd wordt, kan een aanzienlijke
verbetering in de kwaliteit van de segmentatie verkregen worden door kleine
regio's samen te voegen met de aangrenzende regio met het kleinste verschil
in de gemiddelde grijswaarde. Het verschil in de gemiddelde grijswaarden van
de samen te voegen regio's mag hierbij een bepaalde grens niet overschrij
den.
Ook wordt er een maximale afmeting vastgesteld, die een gebied mag hebben na
samenvoegen. Dit is nodig om te zorgen dat aIleen 'kleine' regio's worden
gee1imineerd.
Om aangrenzende regio's te kunnen samenvoegen, is er informatie nodig in de
vorm van een 'regio adjacency graph'. In deze graph komen de knooppunten
overeen met de regio's en een tak tussen twee knooppunten geeft aan dat de
desbetreffende regio's aan elkaar grenzen. De graph kan geconstrueerd worden
aan de hand van de 'adjacency matrix A', de regiolijsten Rl en de variabelen
rl .
Bij het algoritme, zoals dit besproken zal worden, is bet niet nodig om de
hele graph tegelijk te bepalen en op te slaan. Regio's die bij een andere
regio gevoegd zijn, krijgen een label door de afmeting 0 te maken. Uitgaande
van een beginregio met een afmeting ongelijk nul, wordt er een 'adjacency
list L' gevormd, met de aangrenzende regio's. Een dergelijke lijst wordt
vervolgens voor elke beginregio opnieuw opgebouwd. Dit betekent dat er maxi
maal N geheugen plaatsen nodig zijn, indien N het aantal regio's is voor
aanvang van het algoritme.
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Het algoritme, dat een aangepaste versie van het algoritme gegeven door
Horowitz en Pavlidis (lit.8) is, ziet er dan als voIgt uit.

Algoritme 5.6 Het elimineren van kleine regio's

variabelen L
N
A

eliminate ()
I

'adjacency list'
aantal regio's
'adjacency matrix'

es 1 ze
ea vg

maximale afmeting
maximaal verschil in ge
middelde grijswaarde

for i = 1; i ~ N; i = i+1 )
I

L = empty;
if ( sizel > 0 )
[

for aIle knooppunten Bk in regio i
I

for aIle Bj in A die grenzen aan Bk
I

if Bj niet in regio i ligt en
rj niet op L staat)

Zet rj op lijst L;

I
avg = KINpet I (sump/sizep) - (suml /sizel)
m = INDEX ( avg ); 1\
while ( sizel ~ eslze avg ~ eavg )
I

sizel = sizel + size.; size. = 0;
suml = suml + sum.;
Voeg regio m bij regio i
for ( aIle Bk in regio m
I

rk = i;
for ( aIle Bj in A die grenzen aan Bk
I

if Bj niet in regio i of m en
rj nog niet op lijst L )

Zet rj op lijst L;

I
avg = KINpst I (sumpjsizep) - (sumllsized I
m = INDEX ( avg );

I
I /* einde eliminate() */
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Na het doorlopen van dit algoritme, zullen de kleine regio's voor een groot
deel geelimineerd zijn.
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HOOFDSTUK 6 IMPLEMENTATIE VAN ENKELE BEELDVERWERKINGSALGORITMEN OP EEN
PERSONAL COMPUTER

Om de in de vorige hoofdstukken genoemde beeldbewerkingen te implementeren
op een personal computer, is er een beeldverwerkingsprogramma geschreven dat
in combinatie met de extra hardware, de frame grabber, deze bewerkingen
mogelijk maakt.
Het programma moet voldoen aan een aantal eisen:

- Gebruiksvriendelijk
- Overzichtelijke software

Eenvoudige aanpassing van bestaande bewerkingen
- Eenvoudige toevoer van nieuwe bewerkingen

Onder 'gebruiksvriendelijk' verstaan we onder andere dat er duidelijke
vragen aan de gebruiker gesteld worden, zodat hij zelf eenvoudig zijn weg
door het programma kan vinden. Een ander punt is bijvoorbeeld de beveiliging
tegen foutieve invoer.
In de volgende paragrafen zal eerst nader worden ingegaan op de hardware,
vervolgens op het programma zelf en hoe aan bovengenoemde eisen voldaan
wordt.

6.1 BESCHRIJVING VAN DE FRAME GRABBER

De frame grabber is een interface kaart die direkt in een uitbreidingscon
nector van de PC gestoken kan worden. Deze kaart is een hulpmiddel om een
voudig digit ale beelden te kunnen verwerken.
In deze paragraaf zal een beknopte beschrijving van de voor het beeldverwer
kingsprogramma relevante delen van de frame grabber gegeven worden. Voor een
volledige beschrijving verwijs ik naar de literatuur (lit.4,15).
In figuur 6.1 ziet u de relevante delen van de frame grabber.
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P:. ELrS "E:':S't~S (
II ! ... iERF:.::.t -- ----------,

~-- ---~

~--~-,---------"

I PI tEl

!
J,

f ~ t. ...·£GRA33£R
--_.~------ ....

DISPLAY-LOGIC

figuur 6.1 Relevante delen van de frame grabber
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Op de eerste plaats bezit de frame grabber een 512x512 byte groot geheugen.
Dit geheugen is direkt toegankelijk vanuit de PC en wordt gebruikt om beel
den op te slaan.
Belangrijk is hierbij dat het geheugen is opgedeeld in vier blokken van elk
256x256 byte groot. AIle vier de blokken hebben vanuit de PC gezien dezelfde
geheugen adressen. Daarom is er ook maar steeds een blok toegankelijk vanuit
de PC. De gebruiker zal via het zesde register (bits BSO en BS1) in de PC
bus interface aan moeten geven welk blok er gebruikt wordt. Hoe dit gebeurt
is te zien in figuur 6.2 (lit.4).
In het programma gebeurt het aangeven van een blok door de volgende op
dracht:

outport(OxFFOS,bloknummer);

Bierbij is OxFF05 het adres van het zesde register.

o

o o

2 J

figuur 6.2 Blokindeling van het scherm en het register
om een geheugenblok te selecteren

Bij het lezen van pixelwaarden uit of het schrijven naar bet frame grabber
geheugen, wordt intern het pixel data register als buffer gebruikt. Bet
pixel data register, dat niet van buitenaf geadresseerd kan worden, bevat
dus altijd de laatst gebruikte pixelwaarde.

Om het geheugen van de frame grabber te kunnen adresseren moet er m.b.v
schakelaars op de frame grabber een basisadres worden ingesteld. Het basis
adres moet zodanig worden gekozen dat er een lege ruimte zit tussen het sys
teemgeheugen en het frame grabbergeheugen. Anders bestaat het risico dat het
frame grabber geheugen door het operating system gezien wordt als een deel
van het systeemgeheugen en dat de data overschreven wordt. Verder moet het
basisadres zodanig gekozen worden dat hierop een leeg blok voIgt, waarin de
frame grabber past ( 64Kbyte = 1 blok ), en waar geen andere grafische kaart
zit.
Er is nu gekozen voor een basisadres van Hex DOOO:OOOO. Bet besturingspro
gramma (PCVISION.EXE) is hierop ingesteld. In het beeldverwerkingsprogramma
zal in de hoofdfile (BEVER.C) een pointer (BASE) naar dit basisadres gegene
reerd worden.
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De in het frame grabbergeheugen opgeslagen data wordt met behulp van het ge
deelte 'display logic' weergegeven op een monitor (merk BARCO CD33HR).
De hierbij gebruikte look-up tabels (LUTs) dienen om de diskrete pixelwaar
den te transformeren. Elke LUT bevat 256 adressen en op ieder adres staat
data bestaande uit 1 byte. De pixelwaarden worden gebruikt als adres binnen
deze LUT. De data die dan op dit adres staat wordt gebruikt als invoer
waarde voor de D/A converter (figuur 6.3).

LU T

or:JIO
l~
2 ! 253 I

'RlJE'"AA''' L~ r-i-O-/A----'I
----~)10C t lSS ;~I COr,V:::RTER ~

!

255 - - - - - - - - - - -

~HElJWE

GRIJSWAARDE

o 255

DUDE GRI.:SWAARDE

figuur 6.3 Werking van de look-up tables (LUTs)

Op deze manier Zl]n dus tal van transformaties mogelijk en zou bijvoorbeeld
een grijswaarde transformatie heel eenvoudig uitgevoerd kunnen worden met
behulp van deze LUTs. In figuur 6.3 wordt als voorbeeld een inversie uitge
voerd.
Bij de grijswaarde transformaties in de hier beschreven software zal deson
danks geen gebruik gemaakt worden van de LUTs en zullen de pixelwaarden zelf
veranderd worden. Dit heeft twee redenen.
Allereerst wordt zo verwarring voorkomen omdat de afgebeelde grijswaarden nu
gelijk zijn aan de opgeslagen grijswaarden. Anders zou men bij het weg
schrijven van een beeld of een andere bewerking steeds weer naar de LUT moe
ten kijken om te zien wat de werkelijke grijswaarde is. Dit maakt het pro
gramma onnodig gecompliceerd.
Ten tweede kan men nu meteen het originele en bewerkte beeld naast elkaar
bekijken. Bij het veranderen van een LUT wordt namelijk de hele inhoud van
de frame grabber anders afgebeeld. Wil men dan toch het originele' en bewerk
te beeld naast elkaar bekijken, doen moet eerst het bewerkte beeld opgesla
gen worden, vervolgens moeten de LUTs opnieuw geinitialiseerd worden en
daarna moet het bewerkte beeld weer ingelezen worden.
In het programma zal de LUT er daarom steeds als voIgt uit zien. De data die
op adres X staat, is gelijk aan adres X. Met andere woorden er wordt geen
transformatie uitgevoerd en de grijswaarden die men op de monitor ziet zijn
de werkelijk opgeslagen grijswaarden.
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Het veranderen of initialiseren van de LUTs kan men doen met de eerste vier
registers van bet PC-bus interface. Hiertoe wordt er bij de frame grabber
een besturingspakket (gescbreven in BASIC) gelevert. De execute-file bij dit
programma is PCVISION.EXE. Hiermee kunnen enkele basisfunkties zoals bet
initialiseren van de PC-bus interface registers uitgevoerd worden.

Twee belangrijke basisfunkties zijn (lit.5):

CLEAR

INIT

Geeft aIle 512x512 gebeugenplaatsen in de frame grabber de dis
krete grijswaarde die op dat moment in het pixel data register
staat.

Initialiseert de registers van de PC-bus interface en de look
up tables.

Voor een bescbrijving van de overige basisfunkties verwijs ik naar de lite
ratuur (lit.4,15).

6.2 PLAATSBEPALING VAN DE BEELDEN IN DE FRAME GRABBER

Bij aIle bewerkingen moet de plaats van het originele en/of bewerkte beeld
in de frame grabber aangegeven worden.
Gegevens met betrekking tot de plaats van een beeld bestaan steeds uit vijf
delen. Het bloknummer van de plaats van bet beeld, de X- en Y-coordinaat van
de linkerbovenhoek van het beeld en de horizontale en vertikale afmeting van
bet beeld.
Omdat er in de frame grabber slecbts vier blokken ( 0 tim 3 ) van elk
256x256 pixels ter beschikking staan en de beelden de grenzen van deze
blokken niet mogen overscbrijden, wordt getest of de invoergegevens voldoen
aan bet volgende:

(a) 0 ~ bloknummer ~ 3
(b) 0 ~ X-coordinaat ~ 255
(c) 0 ~ Y-coordinaat ~ 255
(d) 1 ~ horizontale afmeting ~ 256
(e) 1 ~ vertikale afmeting ~ 256
(f) X-coordinaat + borizontale afmeting ~ 256
(g) Y-coordinaat + vertikale afmeting ~ 256

De eisen (b) tim (e) zijn in feite redundant omdat ze bevat zijn in (f) en
(g). Ze worden hier ecbter apart genoemd, omdat het programma elke invoer
ook apart kontroleert.
In figuur 6.4 ziet u een voorbeeld van een geldige en ongeldige «f) en (g))
combinatie van invoergegevens.
Verder wordt er nog geeist dat het originele en bewerkte beeld elkaar niet
mogen overlappen. Dit is aIleen van belang indien het originele en bewerkte
beeld in hetzelfde blok van de frame grabber voorkomen.
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Op deze W1JZe wordt voorkomen dat de gebruiker per ongeluk het originele
beeld kan kwijtraken. Ook zijn pixel-groep operaties, zoals beeldfilterin
gen, nu mogelijk zonder gebruik te maken van een extra buffer. Hierdoor
kunnen deze beeldfilteringen ook uitgevoerd worden in een 'klein' werkge
heugen.
Voor de kontrole op overlapping wordt, afhankelijk van de positie van het
originele beeld, het blok verdeeld in vier kwadranten. De linkerbovenhoek
van het originele beeld vormt het middelpunt van de kwadranten. Zie figuur
6.5.
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figuur 6.4 Voorbeeld van een geldige en ongeldige combinatie
van invoergegevens

BEELD

BEEL..D

figuur 6.5 Indeling blok in kwadranten voor kontrole op
overlapping originele en bewerkte beeld

De test op overlapping zal nu afhangen van het feit in welk kwadrant de
linkerbovenhoek van het bewerkte beeld ligt.
Stel dat de plaatsgegevens voor het originele en bewerkte beeld zijn, zoals
aangegeven in tabel 6.1
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Plaatsgegevens van originele en bewerkte beeld

bloknummer
X-coordinaat
y-coordinaat
Horizontale afmeting
Vertikale afmeting

originele beeld

bloknr
kolomnr
lijnnr
zijdeH
zijdeV

bewerkte beeld

bloknr
kolomnr2
lijnnr2
zijdeH2
zijdeV2

In elk van de vier kwadranten treedt er nu overlapping op indien:

I (lijnnr2 + zijdeV2) > lijnnr en (kolomnr2 + zijdeH2) > kolomnr
II (lijnnr2 + zijdeV2) > lijnnr (6.2)
III (kolomnr2 + zijdeH2) > kolomnr
IV (lijnnr + zijdeV) > lijnnr2 en (kolomnr + zijdeH) > kolomnr2

Als het originele en bewerkte beeld elkaar overlappen, zal er een nieuwe
positie gevraagd worden voor het bewerkte beeld.

6.3 STRUCTUUR VAN HET BEELDVERWERKINGSPROGRAKHA

In verband met de gebruiksvriendelijkheid is het programma menugestuurd. Na
het opstarten komt men terecht in het hoofdmenu. Binnen dit hoofdmenu kan
men dan een bewerking kiezen of verder gaan naar een van de submenu's. In
deze submenu's zijn gelijksoortige beeldbewerkingen gegroepeerd.
Na het voltooien van een bewerking of een vroegtijdige onderbreking door
middel van de ESC toets, komt men weer terug in het menu waar de bewerking
gekozen is.
Terugkeren naar het programma van waaruit het beeldverwerkingsprogramma is
aangeroepen, kan door binnen het hoofdmenu de optie 'stoppen' te kiezen of
op elk ander punt door 'ctrl-c' in te drukken.
In figuur 6.6 is dit alles nog eens in een schema weergegeven.
De beeldbewerkingen die in de diverse menu's voorkomen hebben steeds een
zelfde opbouw:

Opbouw beeldbewerkingen

Bewerking()
I

1. Geef weer welke bewerking er uitgevoerd wordt
2. Vraag plaats en afmetingen van de originele beeld(en)
3. Vraag plaats bewerkte beeld.
4. controleer of het originele en bewerkte beeld elkaar niet over-

lappen. Vraag eventueel nieuwe positie voor het bewerkte beeld.
5. Vraag specifieke gegevens over beeldbewerking
6. Start software-timer
7. Voer beeldbewerking uit
8. Stop software-timer en geef verstreken tijd weer

I /* einde bewerking() */
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figuur 6.6 Structuur van het beeldverwerkingsprogramma

Punt 3 en 4 zullen bij bewerkingen, zoals het maken van een histogram van
een beeld, waarbij slechts een beeld betrokken is, ontbreken.
Algemene operaties, zoals het inlezen van de plaatsgegevens en het starten
en stoppen van de software-timer, die in vele bewerkingen voorkomen, worden
ondergebracht in aparte funkties. Door middel van de opbouw van de software
moet gezorgd worden dat deze funkties in aIle andere funkties (bewerkingen)
beschikbaar zijn en dat er een goede parameter overdracht plaats vindt tus
sen de funkties.

6.4 OPBOUW VAN DE SOFTWARE

Bij de opbouw van de software moet men zorgen dat de gebruiker de mogelijk
heid heeft om op eenvoudige wijze een bewerking te wijzigen of om nieuwe
bewerkingen toe te voegen.
Om dit te bereiken wordt het programma in een hogere programmeertaal (C)
geschreven. Het is dan namelijk mogelijk om op een eenvoudige wijze veran
deringen aan te brengen in het programma.
Verder worden aIle bewerkingen en de diverse menu's ondergebracht in aparte
funkties En vervolgens in aparte .c files. De gecompileerde versies van de
files (.obj files) worden dan bij het maken van een execute (.exe) file
samengevoegd tot een programma. Daartoe is er een ~ogenaamde projekt- (.prj)
file gemaakt, welke de namen bevat van aIle .c files die samengevoegd moeten
worden tot een programma.
De samenhang tussen al deze funkties komt volledig overeen met de structuur
van het programma, zoals te zien is als men figuur 6.6 en 6.7 vergelijkt.
Het is nu mogelijk om iedere bewerking apart te veranderen en tevens blijft
de software op deze manier overzichtelijk, waardoor men ook gemakkelijk
nieuwe bewerkingen kan toevoegen.
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figuur 6.7 Opbouw van de software

Om dit laatste te vereenvoudigen worden nog een tweetal voorzieningen ge
troffen.
Op de eerste plaats wordt er een lijst van externe statiscbe variabelen ge
vormd die gedefinieerd worden in de hoofdfile BEVER.C (hoofdmenu). Voor ex
terne statiscbe vaiabelen wordt permanent geheugenruimte gereserveerd en zij
kunnen worden gebruikt voor de parameteroverdracht tussen de verschillende
funkties (files). Daartoe wordt er een file 'BEVEREXT.H' gemaakt die de
declaraties bevat van al deze variabelen. Ze kunnen nu in elke andere file
gebruikt worden, door hierin de volgende regel op nemen:

I include "BEVEREXT.H"

Op de tweede plaats zijn er een aantal bUlpfunkties ondergebracbt in *lib.c
files. Algemene hulpfunkties in helplib.c, hulpfunkties voor het inlezen van
gegevens in leeslib.c en hulpfunkties voor beeldfiltering in filtlib.c. Door
de hulpfunkties vervolgens te declareren in de file "FUNKDECL.H", kunnen zij
in elke andere file gebruikt worden door bierin de volgende regel' op te
nemen:

I include "FUNKDECL.H"

WeI moeten de namen van deze *lib.c files dan opgenomen worden in de pro
jektfile.
Bij het toevoegen van een nieuwe bewerking kan men nu bescbikken over aIle
externe statische variabelen en, wat belangrijker is, aIle hulpfunkties.
Hiervoor is dan tevens documentatie bescbikbaar (verkrijgbaar bij drs M.
Stapper), die beschrijvingen bevat van aIle funkties en een lijst van aIle
externe statiscbe variabelen met hun doel.
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6.5 BEELDBEVERKINGEN IN HET BEELDVERVERKIUGSPROGRAKMA

In het programma zij tal van beeldbewerkingen mogelijk die afhankelijk van
hun aard in het hoofdmenu of een van de submenu's zitten.
In tabel 6.2 ziet u welke bewerkingen er binnen de diverse menu's mogelijk
zijn.

TABEL 6.2 Mogelijke beeldbewerkingen in de diverse menu's

BOOID!EID

O. stoppen
1. beeld inlezen
20 beeld legschrijm
J. histogm uten
4. grijslaarde transfor-

uties (mal
5. filteren 11m)
6. mddetektie (mu)
1. beeldsegmtatie

(1m)

a. beelden soueren
9. beelden 21 vergroten
lO.ruis toevoeren
lLheeld kopieren
ll.beeld limn
lJ.hele fme grabber

limn
lUeeld printen

!uu GlIJSium
Tllmomms

40. mr hoofdmn
41. herschalen
42. histogm

egalisatie

mu BEELDmmIIG

50. nm hoofdmu
51. laagdoorlaat filter
S20 hoogdoorlaat filter
SJ. geliddelde filter
54. aediuu til ter
S5. gelogen lediuu

filter
56. percen tiel til ter
57. iteratief lineair

til ter
S8. itmtief aiet

lineai r tilt er

!UU llIDDETElm

60. nm hoofdma

!UU BEELDSEG!UTlTIE

10. nm hoofdmu

In al deze bewerkingen wordt gebruik gemaakt van de algoritmen voor zover
die besproken zijn in de vorige hoofdstukken.
Bij het wissen van een beeld krijgen aIle pixels in het beeld een door de
gebruiker aangegeven grijswaarde. Dit is niet het geval bij het wissen van
de hele frame grabber. Hierbij krijgen aIle pixels in de vier blokken van de
frame grabber de waarde O.
Bij het vergroten van een beeld met een faktor twee, worden de pixels in het
'bewerkte' beeld twee maal zo groot gemaakt. Bet is dan mogelijk om bijvoor
beeld beelden afkomstig van de ultrasone tomograaf (afmeting 64x64) te ver
groten en zo beter te bekijken.
Bij het sommeren van twee beelden geldt voor de nieuwe grijswaarde op posi
tie (Lj):

nieuw(i,j) = ABS
oudl(i,j)*verml + oud2(i,j)*verm2

verml + verm2
(6.3)



-53-

De gebruiker kan zelf de vermenigvuldigingsfaktoren (verm1 en verm2) invoe
reno Deze vermenigvuldigingsfaktoren moeten om praktische redenen tussen
-100 en +100 liggen en mogen dus ook negatief zijn. Dit betekent dat men ook
beelden van elkaar kan aftrekken.
Indien de som van de vermenigvuldigingsfaktoren 0 is, zal in formule 6.3 de
deling achterwege blijven.
Omdat de absolute waarde genomen wordt, is bij het aftrekken van twee
beelden de nieuwe grijswaarde evenredig met het absolute verschil van de
originele grijswaarden en dus onafbankelijk van het feit welke grijswaarde
het grootste was.
In de volgende paragrafen zal nu nader worden ingegaan op de in- en uitvoer
van beelden, het maken van een histogram van een beeld, de filterfunkties en
het toevoegen van ruis aan een beeld.

6.5.1 IN- EN UITVOER VAN BEELDEN

Het programma biedt de mogelijkheid om grijswaardenbeelden in te lezen vanaf
disk. De beelden mogen dan maximaal 256x256 pixels groot zijn en maximaal
256 grijswaarden bevatten. Verder moeten de beelden rij voor rij zijn opge
slagen, waarbij ieder pixel als 1 byte, binair is opgeslagen.
Bij het wegschrijven van beelden uit de frame grabber naar disk, wordt het
beeld rij voor rij weggeschreven, waarbij voor ieder pixel 1 byte genomen
wordt. Als eerste twee bytes worden de horizontale en vertikale afmeting van
het beeld opgeslagen.
Wanneer nu bij het inlezen de afmetingen van bet beeld gevraagd worden, zijn
er twee soorten antwoorden mogelijk.
Wanneer bet beeld reeds eerder door het programma bewerkt en opgeslagen is,
kan bij beide afmetingen de waarde 0 ingevoerd worden. Ret programma weet
dan dat de eerste twee bytes in de file de afmetingen van bet beeld bevatten
en zal deze inlezen.
Beelden afkomstig van een andere plaats, waarbij geen of slecbts een afme
ting is opgeslagen, kunnen ook ingelezen worden. Door een afmeting ongelijk
nul op te geven, weet bet programma dat die afmeting niet in de file staat
en zal de opgegeven afmeting nemen.

Een andere mogelijkheid voor de uitvoer van beelden is bet printen van deze
beelden. Dit kan zowel vanaf disk als vanuit de frame grabber gebeuren. Het
programma maakt daartoe gebruik van een assembler-routine ( PRGRIJ2() ),
waarmee beelden met een horizontale afmeting van maximaal 132 pixels in 28
grijswaarden geprint kunnen worden. De eventueel benodigde berschaling dient
voor de aanroep van de routine plaats te vinden.
Voor gebruik van de routine moet het beeld rij voor rij achter elkaar zijn
opgeslagen in een array. Hiervoor wordt een van 64Kbyte grote buffers ge
bruikt, die gegenereerd zijn in het hoofdmenu. Op de generatie van deze
buffers wordt nader ingegaan in paragraaf 6.5.5. Indien er om een of andere
reden geen buffer aanwezig is, wordt bet beeld niet geprint en wordt
teruggekeerd naar het hoofdmenu.
In bijlage 1 zal verder worden ingegaan op demanier waarop assembler-routi
nes opgenomen kunnen worden in een C-programma.
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Bij de software is nog een tweede routine ( PRGRIJ() ) aanwezig, waarmee
beelden met een maximale horizontale afmeting van 66 pixels in 128 grijs
waarden geprint kunnen worden. Deze routine kan eventueel na enkele kleine
veranderingen in de plaats van PRGRIJ2(} in het programma opgenomen worden.
In bijlage 2 zal tenslotte nog worden aangegeven hoe met behulp van het
beeldverwerkingssysteem van de vakgroep 'meten en regelen' de beelden ge
print kunnen worden op een laserprinter.

6.5.2 HET MAKEN VAN EEN HISTOGRAM VAN EEN BEELD

Om een beeld kwalitatief te beoordelen op bijvoorbeeld de grootte van het
contrast, kan men een histogram van een beeld maken.
In het programma zal indien de maximale waarde in het histogram groter dan
100 is, voor de grafische weergave van het histogram zodanig genormeerd wor
den, dat de maximale waarde in het weergegeven histogram 100 is.
Het algoritme voor de bepaling van het histogram en de normering voor de
grafische weergave ziet er nu als voigt uit:

Algoritme 6.1 Histogram van een beeld

variabelen : Histoarr[256]
f (p)
maxwaarde
deeltal

histogram ()
(

array voor opslag histogram
grijswaarde op positie p.
maximaIe waarde in het histogram
deeltal voor normering

1. Initialiseer Histoarr[] door het array te vullen met nullen;
2. for ( aile punten p in het beeld )

I
3. Vermeerder Histoarr[f(p}] met 1;

I
4. maxwaarde = maximum waarde in Histoarr[];
5. if ( maxwaarde ) 100 }

I
6. deeltal = maxwaarde/100;
1. Deel aile getallen in Histoarr[] door deeltal;

I
1* einde histogram(} *1

Deel 1 tIm 3 van dit algoritme worden ook gebruikt bij de histogram-egali
satie van een beeld, waar voor de bepaling van de transformatiefunktie eerst
het histogram bepaald moet worden.
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6.5.3 NIET ITERATIEVE BEELDFILTERINGEN

Men heeft de keuze uit vier lineaire en vijf niet-lineaire filters.

Lineaire filters: - laagdoorlaatfilter
- hoogdoorlaatfilter
- gemiddelde filter
- filter met eigen coefficienten

Niet-lineaire filters:- mediaanfilter
- gewogen mediaanfilter
- gewogen mediaanfilter met eigen coefficienten
- percentielfilter
- percentielfilter met eigen coefficienten

De filters waarbij men zelf geen coefficienten kan invoeren, zien er als
voIgt uit:

1 2 1 -1 -1 -1
laagdoorlaat 1/16ij1i 2 4 2 hoogdoorlaat 1/1* -1 9 -1
filter 1 2 1 fil ter -1 -1 -1

1 1 1 1 1 1
gemiddelde 1/9 '>l{ 1 1 1 mediaan filter 1 1 1
filter 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
gewogen mediaan 1 3 1 percentiel filter 1 1 1
filter 1 1 1 1 1 1

Bij het zelf invoeren van de filtercoefficienten, moet men gehele getallen
invoeren die om praktische redenen tussen -25 en +25 moeten liggen.
Bij de lineaire filters zal, als de absolute waarde van de som van de fil
tercoefficienten groter dan 1 is, de nieuwe grijswaarde genormeerd worden
door hem te delen door de som van de coefficienten.
Aan de hand van de filtercoefficienten worden nu de pixelwaarden ingelezen
en opgeslagen in een array pixel[]. De coefficienten bepalen hierbij zowel
voor de lineaire als niet-lineaire filters hoevaak de pixels moeten worden
opgeslagen:

filtercoefficient 3
filtercoefficient -2

Het ophalen van de pixelwaarden gebeurt door middel van een array van huge
pointers (char huge *pmemory[9]). De nummering van de pointers is hetzelfde
als die van de pixels en filtercoefficienten. Zie figuur 6.8.
Zowel hier als in de rest van het programma wordt 'steeds gebruik gemaakt van
huge pointers in plaats van de 'snellere' far pointers. Dit heeft de volgen
de reden. Doordat far pointers niet genormeerd worden, zullen deze aan het
einde van een segment (64Kbyte) terugkeren naar het begin van hetzelfde seg
ment. Hierdoor zou men wanneer de beperking die de frame grabber aan de af
meting van een beeld stelt (256x256), vervalt, toch geen grotere beelden
aankunnen. Met het gebruik van huge pointers is dit weI mogelijk.
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figuur 6.8 Nummering array van pointers naar pixels in filtervenster

Verder kunnen er bij het gebruik van far pointers zelfs problemen optreden
bij beelden van maximaal 256x256 pixels. Stel men wil een buffer creeeren om
een beeld van 256x256 pixels op te slaan en men gebruikt een far pointer die
steeds met 1 opgehoogd wordt om de pixels op te halen. Vanneer het begin van
de buffer nu niet op het begin van een nieuw geheugensegment ligt (offset
0), dan zal de gebruikte pointer ergens midden in het beeld naar het begin
van het segment springen en ontstaan er problemen.

Uit de opgeslagen pixelwaarden kan nu de nieuwe grijswaarde bepaald worden.
Dit gebeurt bij de lineaire en niet-lineaire filters als voIgt:

Lineaire filters : De opgeslagen pixelwaarden worden gesommeerd en vervol
gens wordt deze som gedeeld door de som van de filter
coefficienten mits deze niet nul is. Deze deling dient
voor de normering!

Niet-lineaire filters : De opgeslagen pixelwaarden worden geordend in een
rij van zwart naar wit. Vervolgens wordt de waarde
op een bepaalde door de gebruiker bepaalde positie K
genomen. (de middelste waarde bij een (gewogen)
mediaanfil ter )

Vat betreft de randen, worden in het bewerkte beeld de originele pixelwaar
den genomen.
Een niet-iteratieve filterfunktie ziet er dan als voIgt uit:
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Algoritme 6.2 Niet iteratieve filterf.unktie

filter()
I

1. Lees indien nodig de goede coefficienten in.
Sla de filtercoefficienten op in coeff[9]

2. Geef het filtervenster weer.
3. Vraag de plaats en afmeting van het originele beeld.
4. Vraag de plaats van bet bewerkte beeld.
5. Controleer of bet originele en bewerkte beeld elkaar niet over

lappen.
Vraag eventueel een nieuwe positie voor bet bewerkte beeld.

6. Initialisatie van onder andere de pointers naar de pixels in
bet filtervenster.

7. for ( aIle pixels bebalve de buitenste rand)
I

8. lees de pixelwaarden uit bet venster in aan de band
van de filtercoefficienten.

9. Bereken de nieuwe grijswaarde uit de opgeslagen
pixelwaarden

10. scbrijf de zo berekende grijswaarde weg naar de
pixel in bet bewerkte beeld, op dezelfde plaats
als bet pixel midden in bet filtervenster.

I
11. Kopieer de buitenste rand van bet originele beeld naar bet

bewerkte beeld.
I /* einde filter() */

De operaties die in de filterfunkties voorkomen, ZlJn zoveel mogelijk
ondergebracbt in bulpfunkties. Dit is gedaan om de software overzicbtelijk
te bouden, eenvoudig veranderingen te kunnen aanbrengen en om gemakkelijk
nieuwe filters te kunnen toevoegen.
Hulpfunkties die betrekking bebben op bet inlezen van aIIerlei gegevens kunt
u vinden in leesIib.c en bulpfunkties voor bet filteren in filtlib.c. Korte
omscbrijvingen van de funkties in de *lib.c files vindt u terug in bijlage
3. Voor een uitvoeriger bescbrijving verwijs ik u naar de bij bet programma
beborende documentatie.

6.5.5 ITERATIEVE BEELDFILTERINGEN

Binnen bet filtermenu beeft men de keuze uit zowel een iteratief lineair
(Iaagdoorlaat) filter als een iteratief niet-lineair (percentiel) filter.
Bij deze iteratieve filters beeft de gebruiker drie mogelijkbeden om bet
filterresultaat te beinvloeden.
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Op de eerste plaats kan de gebruiker zelf de filtercoefficienten invoeren.
Voor deze filtercoefficienten geldt hetzelfde als bij de niet-iteratieve
filters. Er kan echter ook gebruik gemaakt worden van standaardfilters. Als
standaardfilter worden hierbij dezelfde filters genomen als bij het gewone
laagdoorlaat- en percentielfilter.
Ten tweede kan de gebruiker het aantal iteraties opgeven. Om de rekentijd
beperkt te houden, moet gelden: 2 ~ aantal iteraties ~ 25. Het aantal itera
ties moet zodanig gekozen worden dat er een 'stationaire' toestand bereikt
wordt.
Ten derde kan de gebruiker een weegfaktor ( N in formule 4.3) opgeven. Met
behulp van deze weegfaktor bepaald hij hoe snel er naar de eindtoestand
toegegaan moet worden. Bij kleine N zal men sneller naar de eindtoestand
gaan maar zal het filter ook 'grover' werken.
Het aantal benodigde iteraties hangt samen met de weegfaktor. Naarmate N
groter is, zal ook het aantal iteraties groter zijn.

De tussenresultaten van de filteringen worden niet opgeslagen in de frame
grabber maar in twee buffers van 64Kbyte die als het ware twee extra (frame
grabber) blokken in het werkgeheugen vormen. Dit betekent dan ook dat de
plaats van een beeld in zo'n buffer hetzelfde is als van dat beeld in een
blok van de frame grabber.
In welke buffer de verschillende tussenresultaten van de filtering zich
bevinden, is te zien in figuur 6.9.

, ,

~~iJ'
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RESUlTAA1 ~-1
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figuur 6.9 Plaats van de verschillende tussenresultaten bij .
iteratieve filtering

Met be trekking tot de plaats van (aIle) tussenresultaten in de buffers,
heeft men de keuze uit twee mogelijkheden:

- de positie van het originele beeld binnen het frame grabberblok
- de positie van het bewerkte beeld binnen het frame grabberblok

Gekozen is voor de positie van het bewerkte beeld binnen het frame grabber
blok.
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De installatie van de buffers vindt plaats bij het opstarten van het pro
gramma. Hiervoor wordt de hulpfunktie BUFGEN( naam buffer, afmeting ) uit
helplib.c gebruikt. Deze funktie levert een huge pointer af naar het begin
van de buffer bij een goede bufferinstallatie en anders een pointer NULL en
een foutmelding. In beide gevallen wordt aangegeven hoeveel ruimte er na af
loop nog vrij is.
Indien de bufferinstallatie van bufferl en/of buffer2 (pointers naar begin
buffer: pbufferl en pbuffer2) om welke reden dan ook is foutgegaan, wordt de
variabele BUFFERl respectievelijk BUFFER2 nul gemaakt. Het programma zal
verder gewoon worden uitgevoerd. In het begin van de iteratieve filterfunk
ties wordt aan de hand van BUFFERl en BUFFER2 gecontroleerd of beide buffers
aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt de iteratieve filtering niet
uitgevoerd en wordt teruggekeerd naar het filtermenu.
Een oorzaak voor het fout gaan van de bufferinstallatie kan zijn dat er
reeds te vee1 andere programma's en/of data in het werkgeheugen zijn opge
slagen, waardoor er te weinig ruimte overblijft voor de buffers. Men zal dan
dingen uit het werkgeheugen moeten verwijderen om ruimte te creeeren voor de
buffers.

6.5.6 RUIS TOEVOEGEN AAN EEN BEELD

Voornamelijk om de verschillende typen filter te testen, maar ook om even
tuele randdetektie of beeldsegmentatie algoritmen te testen, zit er nog een
extra optie in het hoofdmenu. Men kan namelijk extra ruis toevoegen aan een
beeld.
Hierbij kan de gebruiker kiezen uit twee typen ruis, te weten witte ruis en
impuls ruis.
In be ide gevallen zal het programma gebruik maken van de standaard-c funktie
rand() uit <stdlib.h>. Deze funktie genereert pseudo random een getal tussen
o en 32767, met een herhalingsperiode van 232

Witte ruis is ruis die gelijkmatig verdeeld is over aIle grijswaarden en een
vlak frekwentiespectrum heeft. AIle spatiele frekwenties komen dus even vaak
voor.
De maximaIe ruisamplitude wordt bepaald door een door de gebruiker opgegeven
soort signaalruisverhouding. Hiervoor geldt:

SNratio = 255 / maximale ruisamplitude (6.4)

Om bij ieder pixel de ruistoevoer te bepalen, wordt bij ieder pixel, met de
funktie randel, een getal (RANDOM) tussen 0 en 32767 gegenereerd. Vervolgens
worden de zo verkregen getallen zodanig getransformeerd dat het bereik
[0,32767] over gaat in het bereik [-1,1]. Voor deze transformatie geldt:

RANDOM2 =
RANDOM - 16384

16384
(6.5)
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De ruistoevoer op ieder punt wordt nu bepaald, door de zo verkregen getallen
te vermenigvuldigen met de maximale ruisamplitude (=255/SNratio).

255 RANDOM - 16384
RUISTOEVOER = RANDOM2 *

SNratio
=-------

64 * SNratio
(6.6)

Omdat de pixelwaarde na de ruistoevoer kleiner dan 0 of groter dan 255 kan
zijn geworden, moet hij nog begrensd worden tot het bereik [0,255]

PIXELWAARDE < 0 ----) PIXELWAARDE = 0
PIXELWAARDE ) 255 ----> PIXELWAARDE = 255

In figuur 6.10 staan twee voorbeelden van beelden met witte ruis.

A. 8.

figuur 6.10 Voorbeelden van twee beelden waaraan witte ruis is toegevoerd
A. SNratio = 10 B. Snratio = 5

Impulsruis is ruis waarbij op bepaalde (willekeurige) plaatsen grote posi
tieve of negatieve ruispieken voorkomen.
Wederom wordt er met behulp van de funktie rand() bij ieder pixel een random
getal (RANDOM) tussen 0 en 32767 gegenereerd.
Omdat impulsruis niet op elke pixel aanwezig is, wordt het gegenereerde
getal op de eerste plaats gebruikt om te bepalen waar er een ruispiek op
treedt:

negatieve ruispiek
positieve ruispiek

RANDOM < 4915 (=0.15 * 32767)
RANDOM) 27852 (=0.85 * 32767)

Op de tweede plaats worden de randomgetallen op deze plaatsen gebruikt om de
grootte van de ruispiek te bepalen. Hiervoor geldt:

positieve ruispiek = RANDOM / 128
negatieve ruispiek = -(32767-RANDOM) / 128

(6.7)

Omdat bij een positieve ruispiek 27852 ~ RANDOM ~ 32767, zal de amplitude
van de positieve ruispiek in het bereik [218,255] liggen.
Evenzo ligt de amplitude van de negatieve ruispiek in het bereik [-255,-218]
omdat dan geldt 0 ~ RANDOM ~ 4915.
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Deze ruispieken worden gesuperponeerd bovenop het beeld.
Omdat er weer pixelwaarden kleiner dan 0 of groter dan 255 kunnen onstaan,
zullen ze daarna weer begrensd moe ten worden tot het bereik [0,255].
In figuur 6.11 ziet u een voorbeeld van een beeld waaraan impulsruis is
toegevoegd.

figuur 6.11 Voorbeeld van een beeld waaraan impulsruis is toegevoegd

Andere voorbeelden van beelden waaraan witte- of impulsruis is toegevoegd en
die vervolgens gefilterd zijn, staan in hoofdstuk 7.
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HOOFDSTUK 7 RESULTATEN VAN BEELDBEWERKINGEN

In dit hoofdstuk treft u een aantal resultaten van beeldbewerkingen aan, die
zijn uitgevoerd met behulp van het beeldverwerkingsprogramma.
Aan de hand van deze resultaten wordt een indruk gegeven van het nut van de
verschillende bewerkingen, maar ook de beperkingen komen aan de orde.
De voorbeelden die getoond worden van beeldfilteringen zijn, indien er niets
anders vermeld is, steeds verkregen met behulp van de in paragraaf 6.5.3 ge
noemde standaardfilters.
Allereerst zal nu echter in de volgende paragraaf ingegaan worden op het
testbeeld dat gegenereerd is om onder andere de filters te testen.

7.1 HET GEGENEREERDE TESTBEELD

Om een goede test te kunnen uitvoeren van de filterfunkties, bevat het
testbeeld allereerst een aantal 'vrij' liggende zwarte vierkanten op een
witte achtergrond en een aantal witte vierkanten op een zwarte ondergrond.
De afmetingen van deze vierkanten zijn achtereenvolgen 5x5,4x4 ..• en 1x1
pixels .
Verder zitten er een aantal periodieke structuren in, zoals afgebeeld in
figuur 7.1.

2 PIXELS 1 PIXEL

ki
••••
••••
••••
••••

••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••

figuur 7.1 Periodieke structuren in testbeeld

De in figuur 7.1 getoonde structuren komen overigens ook geinverteerd voor.
Al het bovenstaande vinden we samen met vrij liggende 1 en 2 pixels brede
lijnen terug in de bovenste helft van het 256x256 pixels grote testbeeld
(figuur7.2). .
In het testbeeld zien we ook nog een aantal periodieke structuren van I, 2
en 3 pixels brede lijnen. Ook komen er schuine lijnen in voor die 1 of 2
pixels breed zijn en weI of niet periodiek. Deze schuine lijnen komen ook
geinverteerd voor.
Tot slot treffen we nog enkele 'trapvormige' overgangen aan (zie figuur
7.3). De treden zijn hierbij achtereenvolgens 1,2,3 en 4 pixels breed.
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figuur 7.2 Gegenereerde testbeeld

figuur 7.3 Trapvormige overgangen in het testbeeld

7.2 RESULTATEN VAN GRIJSWAARDEN TRANSFORKATIES

Bij grijswaardetransformaties probeert men het contrast en/of dynamisch
bereik van een plaatje te verbeteren (zie paragraaf 3.2).
Hieronder ziet u een voorbeeld van een beeld waarop zowel een herschaling
(oude grijswaardenbereik [25,125),nieuwe grijswaardenbereik [O,255),als een
histogram-egalisatie is toegepast.
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A.

B. c,

figuur 7.4 Resultaat van een herschaling en een histogram-egalisatie
a. origineel
b. na herschaling
c. na histogram-egalisatie

In dit voorbeeld wordt getracht om de 'structuur', aangegeven doo~ een pijl
in figuur 7.4a, beter zichtbaar te maken.
Doet men dit door middel van een herschaling, dan raakt men in andere delen
van het beeld een behoorlijke hoeveelheid contrast kwijt (pijl in figuur
7. 4b. ) .
Bij een histogram-egalisatie wordt de structuur be~er zichtbaar gemaakt,
terwijl het contrast in de rest van het beeld praktisch volledig behouden
blij ft.
In figuur 7.5 staat een voorbeeld van een beeld waarbij juist een herscha
ling betere resultaten levert.
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A.

B. c

fiquur 7.5 Resultaat van een herschalinq en een histoqram-eqalisatie
a. oriqineel
b. na herschalinq
c. na histogram-eqalisatie

Het is nu de bedoeling om het contrast van het voorwerp ten opzichte van de
achtergrond te vergroten. Zoals in fuguur 7.5 te zien is, lukt dit heel goed
met een herschaling (oude grijswaardenbereik [30,190], nieuwe grijswaarden
bereik [0,255]).
Met behulp van een histogram-egalisatie wordt daarentegen een heel slecht
resultaat verkregen. Dit komt doordat de achtergrond juist het dicht bezette
deel van het grijswaardenbereik vormt. Dit deel wordt bij de histogram-ega
lisatie uitgerekt met als gevolg dat structuren en ruis in deze achtergrond
versterkt worden. Bij het voorwerp raakt men juist contrast kwijt omdat de
grijswaarden hiervan juist in het dun bezette deel van het qrijswaardenbe
reik zitten en dit stuk wordt ingekrompen.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het nut van de grijswaardetransfor
maties sterk afhangt van het beeld waar men vanuit gaat. Aan de hand van het
beeld en zijn histogram zal men een geschikte transformatie of andere bewer
king moeten kiezen.
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7.3 RESULTATEN VAN LINEAIRE BEELDFILTERINGEN

Het gemiddelde en laagdoorlaatfilter bieden de mogelijkhied om ruis in een
beeld weg te filteren. Dit wegfilteren van de ruis wordt veroorzaakt door de
middelende werking van de filters. Nadeel is wel dat scherpe randen uitge
smeerd (E:smoothing) worden. Dit is te zien in figuur 7.6, waarin een beeld
staat waaraan (witte) ruis is toegevoegd en dat vervolgens gemiddeld of
laagdoorlaat gefilterd is.

A.

B. c.

figuur 7.6 Resultaat van een gemiddelde en laagdoorlaat filtering
a. origineel (SNratio = 5)
b. na gemiddelde-filtering
c. na laagdoorlaatfiltering

Bij een gemiddelde filter wordt de ruis beter weggefilterd , maar de randen
worden daarentegen ook meer uitgesmeerd.
Helemaal niet uitgesmeerd worden de randen bij een hoogdoorlaatfiltering.
Hierbij worden de randen juist versterkt, maar wordt de hoogfrekente ruis
ook versterkt. Een voorbeeld hiervan staat in figuur 7.7



-67-

A B.

figuur 7.7 Resultaat van een hoogdoorlaat filtering
a.origineel b.na hoogdoorlaatfiltering

Als laatste voorbeeld van een lineaire filtering wordt een filtervenster uit
figuur 4.4 genomen en wel het Laplace-venster:

-1 -1 -1
-1 8 -1
-1 -1 -1

A. B

figuur 7.8 Resultaat van een Laplace filtering
a. origineel b. na Laplace filtering

Dit filter laat alleen de randen door en kan dus eventueel gebruikt worden
voor een randdetektie.
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7.4 RESULTATEN VAN NIET LINEAIRE BEELDFILTERINGEN

De werking van het medjaan en gewogen mediaanfilter wordt getoond aan de
hand van de filtering van het testbeeld ( figuur 7.9).

A. B.

figuur 7.9 Hediaan en gewogen mediaan filtering van het testbeeld
a. na mediaanfiltering
b. na gewogen mediaanfiltering

Het mediaanfilter zal vrij liggende structuren kleiner dan 5 pixels of
smaller dan 2 pixels wegfilteren. Periodieke lijnstructuren blijven
behouden, terwijl andere periodieke structuren (zie pijl in figuur 7.9)
slechts gedeeltelijk behouden blijven.
Door het wegfilteren van kleine en smalle structuren is het mediaanfilter
uiterst effectief tegen impulsruis met, zoals in figuur 7.9 te zien is,
behoud van scherpe randen. Scherpe hoeken daarentegen worden afgerond.
Dit gebeurt niet bij een gewogen mediaanfilter. Ook blijven periodieke
structuren beter behouden, evenals structuren groter dan 3 pixels. Door dit
laatste is de ruisfiltering echter weI slechter.
In figuur 7.10 ziet u een voorbeeld van een beeld waaraan impulsruis is
toegevoegd en dat vervolgens mediaan en gewogen mediaan gefilterd'is.
Bij het filteren van witte ruis zijn deze filters veel minder effectief
(figuur 7.11). Dit komt doordat er bij de niet-lineaire filters geen nieuwe
grijswaarden gecreeerd kunnen worden. Hen zal dan zijn toevlucht moeten
nemen tot iteratieve (niet-lineaire) filters.
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A.

B. c.

fiquur 7.10 Resultaat van de impulsruis filterinq van een mediaan en qewoqen
mediaanfilter

a. oriqineel met impulsruis
b. na mediaanfilterinq
c. na qewoqen mediaanfilterinq

A. B.

fiquur 7.11 Resultaat van mediaanfilterinq van witte ruis
a. oriqineel met witte ruis (SNratio = 5)
b. na mediaanfilterinq
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Bij de percentielfilters tot slot hangt de werking af van de plaats van het
element dat men uit de rij neemt. Bij een element vooraan in de rij worden
de donkere delen vergroot ten koste van de lichte delen en bij een element
achteraan in de rij juist omgekeerd. Dit is te zien in figuur 7.12.

A. 8.

figuur 7.12 Resultaat van percentielfilteringen van het testbeeld
a. na percentielfilter, lste element
b. na percentielfilter, 9de element

In de praktijk vindt er meestal een combinatie plaats van een percentiel
filtering met een element vooraan en vervolgens een element achteraan uit de
rij, of omgekeerd. Wat dit betekent is te zien wanneer we figuur 7.12b weer
percentiel filteren, maar nu met het 9de element uit de rij (figuur 7.13).

figuur 7.13 Percentielfiltering (9de element) van figuur 7.12b.

Zoals te zien is kunnen zo kleine of smalle witte structuren op een donkere
achtergrond (ook periodieke structuren) weggefilterd worden zonder de rest
van het beeld aan te tasten.



-71-

7.5 RESULTATEN VAN ITERATIEVE BEELDFILTERINGEN

Met behulp van iteratieve filtering kunnen soms bet ere resutaten behaald
worden dan met gewone filtering. Daarvan zullen in deze paragraaf enkele
voorbeelden getoond worden. Allereerst een iteratieve lineaire filtering.
In figuur 7.14 ziet u een voorbeeld van de iteratieve laagdoorlaatfiltering
van het beeld uit figuur 7.6a.

figuur 7.14 Resultaat van iterarieve laagdoorlaatfiltering van witte ruis
( 3 iteraties, N = 0.5)

Het resultaat verkregen met het iteratieve filter is bijna gelijk aan dat
verkregen met een gewone laagdoorlaatfiltering (zie figuur 7.6).
Het nut van iteratieve filtering blijkt echter vooral bij niet lineaire
filtering van witte ruis. Men is nu immers in staat om 'nieuwe' grijswaarden
te creeeren. Wat voor resultaat dit kan opleveren is te zien in figuur 7.15,
waar het resultaat van de iteratieve mediaan filtering van hetzelfde plaatje
met witte ruis te zien is.

figuur 7.15 Resultaat van de iteratieve mediaan filtering van witte ruis
( 15 iteraties, N = 0.9)

Het bet ere resultaat dat men bereikt met de iteratieve filtering gaat echter
weI t?n koste van de rekentijd, die evenredig met het aantal iteraties toe
neemt.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Er is een beeldverwerkingssysteem gecreeerd, gebaseerd op een personal
computer, een interfacekaart (frame grabber) een beeldverwerkingsprogramma,
waarmee op eenvoudige wijze ver- en bewerkt kunnen worden.
Het beeldverwerkingsprogramma is onder andere gebruiksvriendelijk doordat
de invoergegevens gecontroleerd worden en fouten op deze manier zoveel moge
lijk voorkomen worden. Verder worden er duidelijke vragen aan de gebruiker
gesteld met vermelding van het bereik en doel van de invoergegevens. Hier
door kan hij op eenvoudige wijze zijn weg vinden door het menugestuurde pro
gramma.
Het aantal bewerkingen in het programma is uitgebreid en wat de beeldfilte
ringen betreft bijna onbeperkt door de eigen invoer van filtercoefficienten.
Bestaande bewerkingen kunnen eenvoudig gewijzigd worden en nieuwe bewerkin
gen, zoals de beeldsegmentatie die nog niet geimplementeerd is, kunnen een
voudig toegevoegd worden met gebruik making van de aanwezige algemene varia
belen en hulpfunkties.
Dit is mogelijk door de overzichtelijk opbouw van de software, die overeen
stemt met de menustructuur van het programma, en doordat er een uitgebreide
documentatie bij het programma aanwezig is.
Een nadeel van het programma is dat de weergave van grafieken, zoals bij een
histogram en bij de grijswaardetransformaties, afhankelijk is van de ge
bruikte grafische kaart. Om dit te voorkomen zou het programma in de toe
komst zodanig uitgebreid moeten worden, dat het zelf test welk type grafi
sche kaart er gebruikt wordt en afhankelijk hiervan de gegevens transfor
meerd .
Een ander nadeel is de traagheid van het programma. Dit komt vooral tot ui
ting bij de beeldfilteringen. Deze duren voor een 256x256 groot beeld (per
iteratie) enkele minuten.
Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de algemene opbouw van de
software, waardoor bijvoorbeeld aIle lineaire filters met willekeurige coef
ficienten zijn ondergebracht in een bulpfunktie. Voor een snellere filtering
zal deze hulpfunktie in machinetaal geschreven moeten worden. De funktie kan
daarna echter weI heel moeilijk veranderd worden.
Een tweede oorzaak voor de trage werking is het gebruik van een XT-computer
systeem. Voor rekenintensieve operaties, zoals beeldfilteringen en beeld
segmentatie, heeft men minimaal een AT-computersysteen modig.
Door de mogelijkheid om zelf de filtercoefficienten in te voeren, kan bet
programma gebruikt worden om het beste filter te bepalen voor een bepaalde
klasse van beelden. Om dit zoeken te vereenvoudigen zouden er nog.een aantal
transformatiefunkties, zoals een 2-dimensionale Fouriertransformatie, aan
bet programma toegevoegd kunnen worden, waarmee de frekwentiekarakteristiek
van een filter bekeken kan worden.
Voor een toekomstige implementatie van randdetektie kan gebruik gemaakt
worden van de hulpfunktie voor lineaire filtering en de aanwezige buffers.
De implementatie kan daardoor snel en eenvoudig plaatsvinden.
Beeldsegmentatie zou geimplementeerd kunnen worden om de gegevens van de
drie, door de ultrasone tomograaf, gegenereerde beelden (looptijd, demping
en frekwentieverandering) te kombineren en door middel van een 'split &
merge' algoritme een beeld te vormen. Binnen dit beeld zou dan voor ieder
gebied een parameterschatting en textuurbeschrijving kunnen plaatsvinden.
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BIJLAGE 1 HET OPNEMEN VAN ASSEMBLER-ROUTINES IN EEN C-PROGRAMMA

Assembler-routines kunnen, indien er voldaan is aan een aantal eisen, vrij
eenvoudig worden opgenomen in een C-programma. Daartoe moet er met behulp
van een macro-assembler een objectfile (.OBJ) gemaakt worden van deze as
sembler-routine (lit.14). Wanneer de naam van deze objectfile wordt opge
nomen in de projectfile, dan wordt de assembler-routine aan het programma
gekoppeld en heeft men binnen het programma de beschikking over deze
routine.
De hier volgende beknopte beschrijving van de eisen waaraan de assembler
routines moeten voldoen, is gebaseerd op de literatuur van de C-compiler
(lit.16,17) .
Een van de eisen waaraan de assembler-routine moet voldoen, is dat de
declaratie van het 'data' en 'text' segment in de routine op de volgende
wijze plaats vindt:

Declaratie 'data' en 'text' segment in assembler-routine

_data
_dl
_data
_bss
_bl
_bss
dgroup
_text

segment
label
ends
segment
label
ends
group
segment
assume

word public 'data'
byte

word public 'bss'
byte

_data,_bss
byte public 'code'
CS:_text,DS:dgroup,SS:dgroup

Programma tekst

_text ends
END

Een andere eis hangt samen met de wijze waarop de parameter overdracht moet
plaatsvinden tussen het programma en de assembler-routine. Hiervoor zijn
twee mogelijkheden:

- overdracht in de 'PASCAL' vorm
- overdracht in de 'c' vorm

Een parameter overdracht in de 'PASCAL' vorm betekent het volgende. Wanneer
er een assembler-routine met vier parameters wordt aangeroepen, zal de stack
er als voIgt uitzien (SP=stackpointer, BP=basispointer):

SP + 16 adres parameter 1
SP + 12 adres parameter 2
SP + 8 adres parameter 3
SP + 4 adres parameter 4
SP oude BP (programma) , segment en offset
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De parameters worden dus in omgekeerde volgorde op de stack geplaatst.
De assembler-routine zal nu vooraf moeten weten hoeveel parameters er ge
bruikt zullen worden. Omdat er gekeken wordt vanaf de SP, staat de eerste
parameter immers 'onderaan' de stack.
Ook zal de routine aan het einde moeten zorgen voor een goede ophoging van
de SP (in dit geval 16) en verwijdering van de parameters.
Verder moet de naam van de routine uit hoofdletters bestaan en geen under
score bevatten. Dit houdt in dat de programma tekst er als volgt uit moet
zien:

PUBLIC
NAAM

NAAM
PROC FAR

instructies

NAAM ENDP

Bij een parameter overdracht in de 'c' vorm, ziet de stack er als volgt uit:

SP + 16 adres parameter 4
SP + 12 adres parameter 3
SP + 8 adres parameter 2
SP + 4 adres parameter 1
SP oude BP (programma) , segment en offset

De assembler-routine hoeft nu niet vooraf te weten hoeveel parameters er
nodig zijn, aangezien de eerste parameter 'bovenaan' de stack staat en alle
volgende parameters hieronder.
Aan het eind van de routine hoeven de parameters niet verwijdert te worden.
Het aanroepende programma zal hiervoor zorgen.
De naam van de routine moet nu bestaan uit een underscore, gevolgd door
kleine letters. De programma tekst ziet er bij een parameter overdracht in
de 'C' vorm dus als volgt uit:

PUBLIC
_naam

_naam
PROC FAR

instructies

_naam ENDP

Bij de declaratie van de assembler-routine in het programma, zal moeten wor
den aangegeven hoe de parameter overdracht moet plaatsvinden.
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Neem als voorbeeld de funktie PRGRIJ2( .•• ) voor het print en van beelden. Dit
is een far integer funktie die vier 4 byte grote (huge) adressen als para
meter verwacht en een parameter overdracht in de 'PASCAL' vorm. De declara
tie ziet er nu als voIgt uit:

int far pascal prgrij2( char huge *carr, int huge *zijdeH, int huge *zijdeV,
int huge *errorcode)

Indien de parameter overdracht in de 'c' vorm zou hebben plaats gevonden,
dan zou het woordje 'pascal' in de declaratie vervallen.
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BET PRINTEN VAN BEELDEN OP EEN LASERPRINTER

Vierkante beelden van 256x256 pixels die met behulp van het beeldverwer
kingsprogramma zijn opgeslagen op disk, kunnen via het beeldverwerkingssys
teem (VISION) van de vakgroep 'meten en regelen' op een laserprinter
uitgeprint worden.
Daartoe moeten achtereenvolgens de volgende handelingen uitgevoerd worden
op de bij dit systeem behorende computer.

1. Lees het beeld in met behulp van het programma VISION en bet
programma jack1.exe (jackO.exe)

2. Maak een aktief window rond bet beeld
3. Sla het beeld op
4. Kaak contact met de postscript interpreter van de laserprinter

(Dit hoeft allen bij het eerste beeld)
commando connect post user lptl: return

5. Kaak een printfile (IKAGE.PSC) van het beeld
commando dt-post <naaa file aet beeld>

6. Stuur de printfile naar de laserprinter
commando printq IMAGE.PSC

Al deze handelingen kunnen uitgevoerd worden vanuit de subdirectory c:\jack
op de computer van het beeldverwerkingssysteem VISION.
Om het beelden in te lezen, kunnen de programma's jackO of jackl gebruikt
worden. Bij jackO wordt er vanuit gegaan dat het beeld geen beader bevat.
Bij jackl wordt aangenomen dat er een twee byte grote header aanwezig is,
die de afmetingen van het beeld bevat. Deze twee programma's kunnen vanuit
het programma VISION aangeroepen worden door naar de DOS-SHELL te gaan en
hier het kommando jackO of jackl te geven.
De programma's zullen de naam van de file vragen en vervolgens automatisch
het beeld in deze file inlezen.
Om het beeld nu te kunnen printen moet er een file gevormd worden die bet
beeld bevat, voorafgegaan door een bepaalde header. Daartoe moet er een
aktief window gelegd worden om het beeld, waarna het opgeslagen kan worden.
Om een printfile te creeeren moet contact gemaakt worden met de postscript
interpreter van de laserprinter. Dit kan met het commando:

connect post user lptl: return

•Op de vraag naar het password kan met een return geantwoord worden.
Dit contact met de postscript-interpreter hoeft aIleen bij bet eeiste beeld
gemaakt te worden.
Er wordt nu een printfile (IKAGE.PSC) gemaakt met behulp van bet commando:

dt-post <naam file> return

Hierbij kan de gebruiker de plaats en afmeting van het beeld op het papier
aangeven.
Tot slot wordt de printfile naar de laserprinter gestuurd met het commando:

printq IKAGE.PSC
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Twee toetsen die mogelijk van belang kunnen zijn bij het gebruik van het
beeldverwerkingssysteem VISION zijn:

SHIFT+FUNKTIETOETS
ALT-Q

hulp voor de desbetreffende funktietoets
stoppen met een bewerking
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Bij het beeldverwerkingsprogramma zijn een aantal hulpfunkties beschikbaar.
Deze staan in de *lib.c files. Algemene hulpfunkties in helplib.c, funkties
om gegevens in te lezen in leeslib.c en hulpfunkties voor beeldfiltering in
filtlib.c.
Hieronder volgt een lijst van alle hulpfunkties met een korte omschrijving
van de inhoud. Tussen haakjes staat steeds de paragraaf in dit verslag waar
de funktie (uitvoeriger) aan de orde komt.

1. Funkties uit helplib.c

cls ()
hi tkey1 ()
stop ()

timestart 0
timelapsed()

bufgen(naam buffer,

2. Funkties uit leeslib.c

plaats()

plaats10

plaats20

coeffin 0

coeffuitO

scherm schoonmaken
wachten tot er een toets is aangeslagen
kijkt of er gestopt moet worden met de bewer
king (ESC ingedrukt)
starten software-timer
stoppen software-timer en weergeven verstreken
tijd.
afmeting): genereert een huge pointer naar het

begin van een buffer van 'afmeting'
bytes (6.5.5)

inlezen plaats en afmetingen beeld, gebruikt
bij inlezen en wegschrijven van een beeld en
bij het maken van een histogram. De funktie
controleert ook of de combinatie van invoer
gegevens mogelijk is. Zo niet, dan worden de
gegevens opnieuw gevraagd. (6.2)
inlezen plaats en afmetingen originele beeld.
Wordt overal gebruikt behalve bij inlezen en
wegschrijven van beeld en bij het maken van
een histogram. Controleert ook of de combi
natie van invoer gegevens mogelijk is en
vraagt indien nodig opnieuw gegevens. (6.2)
inlezen plaats bewerkte beeld.
Controleert of combinatie van invoergegevens
mogelijk is en vraagt indien nodig ~pnieuw

gegevens. (6.2)
inlezen coefficienten filtervenster wanneer de
gebruiker zelf de filter coefficienten wil in
voeren. Coefficienten moeten gehele getallen
zijn tussen -25 en +25.
Bepaald tevens de som van de coefficienten
(normering!) en de som van de absolute
waarden.
weergeven filtervenster



-81-

stringin() hulpfunktie voor het inlezen van de 'antwoord'
string bij een vraag. Test op 'ESC' en
'ctrl-c' .

overlap() testen of originele en bewerkte beeld elkaar
mogelijk overlappen. Vraagt indien nodig nieu
we positie voor bewerkte beeld (6.2)

vraaglon(str,grens1,grens2) Hulpfunktie om te kijken of de
ingevoerde string een geldige
'long'waarde is en of deze bin

nen het toegestane bereik
( [grens1,grens2] ) ligt. lIs dit
niet zo is wordt de vraag (str)
opnieuw gesteld.

vraagint(str,grens3,grens4) als vraaglon( ... ) maar nu voor
integerwaarden.
Roept vraaglon( ..• ) aan.

vraagdou(str,grens1,grens2) als vraaglon maar nu voor double
of float waarden.

3. Funkties uit filtlib.c

pvenster()

pixelsin()

linfilt()

alinfilt()

randfilt()

initialiseren array van pointers naar pixels
in filtervenster. (6.5.3)
inlezen pixelwaarden uit filtervenster aan de
hand van de filtercoefficienten (6.5.3)
lineaire filtering van beeld met uitzonde
ring van buitenste rand. (4.2 en 6.5.3)
niet lineaire filtering van beeld met uit
zondering van buitenste rand. (4.3 en 6.5.3)
kopieren buitenranden van originele beeld
naar bewerkte beeld bij filteren. (4.1 en
6.5.3 )
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Om met het programma te kunnen werken moeten in een (sub)directory de vol
gende files zijn opgenomen:

PCVISION.EXE Besturingsprogramma framegrabber
BEVER.EXE Beeldverwerkingsprogramma

Verder liefst de source files en enkele beelden.
Aangenomen dat deze files in de subdirectory c:\jack\test staan, zijn de
volgende punten van belang:

A. Opstarten 1. Zet beeldmonitor (BARCO CD33HR) aan.
2. Zet computer aan.
3. Geef commando 'test'.

Dit commando 'test' is gekoppeld aan een batchfile
die naar de goede subdirectory gaat (c:\jack\test).

4. Geef commando 'pcvision'.
Hen komt nu in een besturingsprogramma voor de frame
grabber. Voor initialisatie van de framegrabber geef
nu achtereenvolgens de volgende commando's: init

clear
quit

Men komt dan weer terug in de subdirectory
c:\jack\test.

5. Geef commando 'beYer'.
Men komt dan in het beeldverwerkingsprogramma terecht.
Omdat de initialisatie van de framegrabber door storingen
van de beeldmonitor fout kan zijn gegaan, moet gecontro
leerd worden of de initialisatie goed is gegaan door een
beeld in te lezen. Dit kan men doen door achtereenvolgens
het volgende in te voeren (ret = RETURN)

1 ret 0 ret 0 ret 0 ret 0 ret 0 ret US2.BIN ret

6. Staat er geen beeld op de monitor, ga dan terug naar 4.
7. Bij 'plat' gaan computer: Zet de computer uit en ga ver

der met 2.

B. Beeldverwerkingprogramma verlaten:

* Vanuit hoofdmenu: 0 intypen.
* Elders : ctrl-c.

C. Beeldverwerkingsprogramma opstarten:

* Framegrabber is al geinitialiseerd! Geef commando 'cd\'
gevolgt door 'test' en 'beyer'.

* Framegrabber nog niet geinitialiseerd! Geef commando 'CD\'
en ga dan verder met 3.
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D. Enkele belangrijke opmerkinqen bi; qebruik beeldverwerkinsproqramma

* Stoppen met een bepaalde bewerking kan door de 'ESC' toets
in te typen.

* Zorg dat bij het bewerken van een beeld, het originele
en bewerkte beeld elkaar niet overlappen. Het programma
zal hierop kontroleren en bij een verkeerde invoer een
nieuwe positie voor het bewerkte beeld vragen.

E. Beelds inlezen of wegschriiven

* Hen kan met het programma beelden inlezen vanaf disk of
juist wegschrijven naar disk.
Bij het inlezen van beelden kan bij de gevraagde afmetin
gen het cijfer 0 ingetypt worden. Bij het beeld moeten dan
de afmeting van de horizontale en vertikale zijde zijn
opgeslagen. Wanneer dit niet zo is moeten de afmetingen
expliciet opgegeven worden.
Bij het wegschrijven van een beeld moeten de afmetingen
van de horizontale en vertikale zijde altijd opgegeven
worden. Deze twee afmetingen zullen dan in de vorm van
(afmeting-l) als eerste twee bytes bij het programma wor
den opgeslagen.

* Bij het inlezen of wegschrijven van beelden uit dezelfde
(sub)directory ( c:\jack\test ) hoeft alleen de naam opge
geven te worden, bijvoorbeeld US2.BIN. Bij andere (sub)di
rectories moet tevens de directory aangegeven worden,
bijvoorbeeld a:\jack\US2.BIN.

* Wanneer een opgegeven file niet geopend kan worden (bij
voorbeeld verkeerde filenaam), wordt opnieuw om een file
naam gevraagd. Bij het intypen van een filenaam die begint
met het cijfer 0 , zal er vanuit de funkties die zorgen
voor het inlezen en wegschrijven van beelden (PLIN() en
PLUIT(» terug worden gegaan naar het hoofdmenu.
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