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1. INLEIDING

1.1 SENSORGESTUURD LASSEN DOOR MIDDEL VAN LASBADOBSERVATIE

Een van de onderzoeksprojecten bij de vakgroep Meten en Regelen van de
Faculteit der Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven is
momenteel gericht op automatisering van het lasproces. De nadruk ligt
hierbij op het sensorgestuurd volgen van de lasnaad, en het regelen van de
parameters als lasspanning of draadtoevoersnelheid, indien de situatie
hiertoe aanleiding geeft. Door automatisering van het lasproces worden
onplezierige werkomstandigheden voorkomen, kunnen de werkstukken
nauwkeuriger worden gelast, en kan men te overvloedig gebruik van materialen
tegengaan.

In het FALC-project (Flexibele Assemblage- en LasCel), een
samenwerkingsverband met DAF, Philips, ITP en de vakgroep
Produktietechnologie en Produktie-automatisering van de Faculteit der
Werktuigbouwkunde, ontwikkelt men onder andere een lasbadsensor waarmee de
bij het robot lassen gebruikte parameters kunnen worden aangepast aan kleine
veranderingen in de lasomstandigheden. Met behulp van een visionsysteem wil
men de geometrische kenmerken van het door het gasbooglassen [7] verkregen
lasbad bepalen. Een CCD-camera, gericht op lasbad en vlamboog, levert een
videobeeld van de lasscene aan het visionsysteem. Uit dit beeld dienen de
geometrische kenmerken te worden bepaald. Met behulp van deze kenmerken is
men dan in staat te controleren of de toorts de te lassen voeg correct
voIgt, en of lasparameters moeten worden aangepast.

De regeling van de totale lasoperatie kunnen we grofweg onderverdelen in
twee processen:

- het sensorproces: beeldacquisitie en beeldverwerking

- het actuatorproces: het berekenen van stuursignalen voor de lasrobot;
met lasrobot bedoelen we hier het geheel van robot, lastoorts en
aggregaat.

Het beeldverwerkingsproces bestaat uit een aantal stappen, te weten 1.
beeldbemonstering en kwantisatie, 2. segmentatie van het beeld, 3.
vormextractie, 4. vormbeschrijving, en 5. patroonherkenning. De
afzonderlijke stappen zullen in hoofdstuk 2 worden besproken. Het in dit
rapport beschreven afstudeerwerk is een vervolg op het werk van Vervuurt
[2], die de tweede stap heeft gerealiseerd. Uit dit onderzoek bleek dat de
gezochte kenmerken het beste uit de randen van lasbad en lasdraad zijn af te
leiden. Vervuurt gebruikt een edge-detection-algoritme om het beeld te
segmenteren. Het resultaat hiervan is een verzameling punten die mogelijk
tot de gezochte randen van lasbad en lasdraad behoren. Deze verzameling
zullen we in het vervolg aanduiden als de kandidaat-randpunt-verzameling.

Een probleem is dat de algoritme, op het gebied van snelheid en
signaal-ruisverhouding, op dit ogenblik de beste resultaten levert indien
aIleen de vertikaal verlopende gedeelten van randen worden gedetecteerd. Een
aantal methoden om toch de horizontaal verlopende gedeelten van lasbad en
lasdraad te verkrijgen zijn:
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o
- het verwerken van zowel een normaal georienteerde lasscene als de 90
gedraaide versie van die scene in een beeld. Edge detection levert dan in
de ene helft van het beeld de horizontale randgedeelten en in de andere
helft de vertikale randgedeelten;

- het voor aIle beelden eerst bepal~n van de vertikale randen, gevolgd door
een draaiing van het beeld over 90 , en de detectie van de horizontale
randen. Indien deze werkwijze te veel tijd in beslag neemt kunnen we
bijvoorbeeld van het eerste beeld de vertikale randen meten, van het
volgende beeld de horizontale, vervolgens weer de vertikale, et cetera;

- het uitvoeren van de edge detection met behulp van de algoritme van Marr
en Hildreth [2]. Deze agoritme detecteert zowel de vertikale als de
horizontale randen in een beeld.

De taak die, uitgaande van de kandidaat-randpunt-verzameling, nu moet worden
verricht is het bepalen van de gezochte geometrische kenmerken in de
lasbadscene. Vervolgens dient ook het actuatorproces, de berekening van de
stuursignalen, te worden gelmplementeerd. We zullen in dit rapport
uitsluitend ingaan op de extractie van de vorm van de randen uit de
kandidaat-randpunt-verzameling. In de volgende paragraaf zullen we de
verschillende te bepalen geometrische kenmerken nader beschrijven.

1.2 KENMERKEN IN LASBADBEELDEN

Bij sensorgestuurd lassen door middel van lasbadobservatie proberen we
geometrische kenmerken van de lasscene op te sporen. Met de hieruit
verkregen informatie kunnen we bijvoorbeeld de positie van de lastoorts
loodrecht op de voortbewegingsrichting bijsturen, of de toevoersnelheid van
de lasdraad, de grootte van de lasstroom en lasspanning, of de
voortloopsnelheid van de lastoorts aanpassen. Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende kenmerken in de lassene hierbij een rol kunnen spelen (figuur
1.1) :

- de breedte van het lasbad

- de uitsteeklengte van de lasdraad

- de positie van het lasbad ten opzichte van de positie van de
lastoorts

- asymrnetrie in de vorm van het lasbad

- de vorm van de uitloop en de uitloopafstand van het lasbad
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figuur 1.1: gezochte kenmerken in lasbad en lasdraad

A: uitsteeklengte van lasdraad
8: asymmetrie in lasbad; uit:

81: hellingen in lasbadrand
82: positie van midden van uitloop

C: breedte van lasbad
D: uitloopafstand
E: kromtestraal van uitloop
F: breedte van uitloop
G: tegenkromming in midden van uitloop

Uit de kenmerken C tot en met G kunnen we informatie afleiden over de
toestand van het lasproces. Een regelsysteem kan dan de toestand beoordelen
en eventueel ingrijpen door parameters als spanning, draadtoevoersnelheid en
voortloopsnelheid te wijzigen. De hoogte van de lastoorts boven het werkstuk
kunnen we schatten door de uitsteeklengte van de lasdraad te bepalen. Deze
hoogte moet constant blijven. De lasbadpositie en de asymmetrie tenslotte
geven een indicatie over de mate waarin de positie van de lastoorts afwijkt
van het midden van de lasnaad.
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We hebben nu aangegeven welke kenmerken we moeten meten, maar zeker zo
belangrijk is het antwoord op de vraag hoe nauwkeurig we de kenmerken moeten
meten. Deze nauwkeurigheid is gerelateerd aan de preeisie waarmee de
stuursignalen een bepaalde waarde moeten blijven aannemen, en uiteraard aan
het gewieht waarmee de waarde van een kenmerk in de eorreetie van een
stuursignaal meetelt. Het is weliswaar niet moeilijk in te sehatten welke
kenmerken de eorreetie van een bepaalde lasparameter beinvloeden, maar er is
nog weinig onderzoek gedaan naar de grootte van de stuursignalen die moeten
worden gegenereerd bij verandering van die kenmerken.

Voor de proeessen die wij besehouwen kan de lasdraaddikte liggen tussen 0.8
en 1.2 mm. De maximale breedte van het lasbad is in de orde van 1 em. De
originele lasbadbeelden die gebruikt zijn bij de ontwikkeling van een
vormextraetie-algoritme hebben een resolutie van ofwel 512 bij 256 pixels,
ofwel 256 bij 256 pixels. Beelden van 512 bij 256 pixels geven een gedee1te
van de lasseene weer van ongeveer 2 bij 2 em, beelden van 256 bij 256 pixels
geven een gedeelte weer van ongeveer 1 bij 2 em. Grofweg komt een pixel dus
overeen met een gedeelte van de lasseene van ongeveer 0.05 bij 0.1 mm. De
lasdraad zal dan een breedte hebben van ongeveer 20 pixels, het lasbad een
breedte van ongeveer 200 pixels. De vereiste nauwkeurigheid wordt gesehat op
ongeveer 0.1 mm. Kenmerken als breedte van lasbad en uitsteeklengte dienen
dus met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 a 2 pixels te worden bepaald.

In het vervolg zal gesproken worden over de x- en de y-eoordinaat van een
pixel of punt. Punten die liggen op de eerste (bovenste) lijn in het beeld
hebben een y-eoordinaat van 0, de waarde van de y-eoordinaat neemt toe voor
lager gelegen punten, en is maximaal 255. Bij punten uit de eerste (meest
links gelegen) kolom hoort een x-eoordinaat van 0, de laatste (meest reehts
gelegen) kolom heeft, afhankelijk van de resolutie, een x-eodrdinaat van
ofwel 255, ofwel 511.

Tenslotte moeten we ook rekening houden met het real-time-aspeet: de gehele
terugkoppelingseyelus (sensorproees plus regeling) dient, voor een voldoende
nauwkeurig lasproees, liefst met een frequentie van ongeveer 10 Hz plaats te
vinden [7].

8



2 . BEELDANALYSE EN PATROONHERKENNING

2. 1 EXTRACTIE VAN KENMERKEN VIA BEELDVERWERKING

Een van de toepassingen van beeldverwerking is de bepaling van de meest
essentiele kenmerken van objecten in een scene. Dit proces kunnen we
onderverdelen in een aantal stappen. In de beeldverwerking heeft men voor de
verschillende stappen een aparte terminologie ontwikkeld. Helaas is deze
terminologie nog niet gestandaardiseerd, met als gevolg dat in de literatuur
vaak een en dezelfde naam wordt gegeven aan verschillende deelprocessen, en
een deelproces van auteur tot auteur een andere naam kan krijgen.

Mantas [8] heeft een aantal veel voorkomende definities verzameld. Hij heeft
hierbij vooral gebruik gemaakt van het pionierswerk van Fu en Rosenfeld (9,
10]. We zullen ons hier conformeren aan de door Mantas gebruikte
terminologie. Mantas geeft de volgende definitie van beeldanalyse:

- beeldanalyse (feature extraction, pattern description): het

omschrijven van beelden in de vorm van structuren die relaties tussen
en eigenschappen van beeldgedeelten vertegenwoordigen, en de analyse
van deze omschrijvingen.

Het beeldanalyse-proces bestaat uit vier stappen (zie ook [1]):
beeldbemonstering en kwantisatie, segmentatie, vormextractie, en
vormbeschrijving.

1. beeldbemonstering en kwantisatie: het beeld van de scene wordt

onderverdeeld in een aantal elementaire gebiedjes (picture elements, of
pixels). Elk van deze pixels heeft een bepaalde grijswaarde of kleur; die
grijswaarde of kleur is een discrete waarde uit een bepaald interval. De
geometrische resolutie van het beeld wordt bepaald door de (denkbeeldige)
projectie door het objectief heen van de camerapixels op de scene.
Beeldbemonstering is dus afhankelijk van de gebruikte hardware; deze stap
zal verder buiten beschouwing blijven.

2. segmentatie: het verdelen van een beeld in gebieden zodanig dat elk van

de gebieden samenhangend is, aIle punten (pixels) in een gebied voldoen
aan een bepaald objectief criterium, en in aIle aangrenzende gebieden
niet aan het criterium wordt voldaan. Segmentatietechnieken gaan dus na
hoe de grijswaarden of kleuren over naburige pixels veranderen.

De gebruikte criteria hangen af van de toepassing; ze kunnen worden
bepaald door de eigenschappen of kenmerken van objecten in een door het
beeld weergegeven scene. De methoden die worden gebruikt om kenmerken te
bepalen kunnen worden onderverdeeld in technieken waarbij wordt gezocht
naar gebieden waarvan de punten een zelfde kenmerk hebben (zoals gelijke
helderheid) en technieken die de grenzen tussen dergelijke gebieden
opsporen. Om bijvoorbeeld objecten met een bepaalde kleur te selecteren
kunnen we die gebieden bepalen die deze kleur bezitten. Sterk in
helderheid varierende gebieden komen vaak overeen met randen (contouren)
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van objecten. Met name bij grijswaardenbeelden vormen deze randen de
meest essentiele informatie in een bepaalde situatie.

Gebieden van gelijke helderheid (of kleur of textuur) kunnen we
detecteren door toepassing van simpele (globale of lokale)
drempelingstechnieken (thresholding). Ret grijswaarden- (of kleuren-)
bereik wordt onderverdeeld in een aantal Klassen en van elk beeldpunt
wordt de bijbehorende klasse bepaald. Ook region growing- of
splitting-technieken worden vaak gebruikt. Growing-technieken zoeken,
uitgaande van een klein aantal pixels, naar pixels in de omgeving met
ongeveer gelijke helderheid. Splitting-algoritmen splitsen een gebied met
een bepaald kenmerk op in deelgebieden die elk hun eigen kenmerken
hebben.

3. vormextractie: de codering van de via de segmentatie bepaaide regionen

in een datastructuur. Deze datastructuur is zodanig opgebouwd dat de
essentiele informatie eenvoudig uit de structuur kan worden bepaald. De
gezochte vormkenmerken van de objecten, die impliciet in de
gesegmenteerde regionen aanwezig zijn, komen expliciet naar voren in de
gehanteerde datastructuur.

4. vormbeschrijving: de bepaling van kenmerken van objecten in de scene uit

de datastructuur en het vastleggen van die kenmerken in een analyseerbare
reeks getallen of karakters. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen
informatie-behoudende en informatie-reducerende technieken. Bij
informatie-behoudende technieken is het in principe mogelijk uit de
vastgelegde kenmerken het object in zijn geheel te reconstrueren
(bijvoorbeeld bij bepaling van fouriercoefficienten);
informatie-reducerende technieken staan volledige reconstructie van het
object niet toe: de kenmerken kunnen voor objecten met verschillende vorm
toch gelijk zijn (bijvoorbeeid bij vastlegging van maximale breedte van
het object gedeeid door het ingesloten oppervlak) .

Een vijfde en laatste stap in het beeldverwerkingsgedeelte, die niet meer
tot de beeidanalyse wordt gerekend, is de classificatie van objecten
(indelen in een bepaalde categorie), of het geven van een beschrijving van
de basisfiguren waaruit het object bestaat. We zuIIen aan deze stap de term

patroonherkenning verbinden. Classificatie van objecten wordt ook weI

statistische patroonherkenning genoemd, het onderverdelen van een object in
basisfiguren heet syntactische of linguistische patroonherkenning (indien de
randen van een object onder invloed van ruis sterk vervormd zijn en men
stochastische methoden moet toepassen om het object onder te verde len in
basisfiguren spreekt men ook weI van hybride patroonherkenning). De invoer
van de patroonherkenningsalgoritme is dus een reeks getallen of karakters
die kenmerken van objecten beschrijven.

Vervuurt [2] heeft de segmentatie van lasbadbeeiden bestudeerd. Eenvoudige
threshold-technieken bleken niet te Ieiden tot een voidoende nauwkeurige
bepaling van de gezochte kenmerken. Er is daarom gekozen voor het detecteren
van de randen van het lasbad.

Het eerste probleem dat hierbij moet worden aangepakt is de selectie van die
beeIdpunten die mogelijk tot de gezochte randen behoren (edge detection). In
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Vervuurts algoritme wordt, na laagdoorlaatfiltering, in een bepaalde
richting de eerste afgeleide bepaald van de helderheidsintensiteitsfunctie
(de helderheid van een beeldpunt wordt uitgedrukt in een grijswaardenniveau
dat gehele getallen kan aannemen tussen 0 en 255). De kandidaat-randpunten
zijn nu die punten waar de afgeleide een lokaal maximum heeft en groter dan
een ingestelde drempelwaarde is.

Er is naar optimale waarden gezocht voor de coefficienten van het
laagdoorlaatfilter en de drempel voor de afgeleide, z6 dat zoveel mogelijk
punten behorend tot de te bepalen randen worden geselecteerd en de invloed
van ruis (kwantisatie-fouten, lasbadspetters, reflecties) zoveel mogelijk
wordt beperkt. Het is echter aannemelijk dat deze optimale waarden zijn
gerelateerd aan de manier waarop de kandidaat-randpunten verder worden
bewerkt. Als die bewerking ruisongevoelig is kan het bijvoorbeeld gunstig
zijn de waarden zo in te stellen dat er een maximaal aantal punten behorend
tot de werkelijke rand wordt geselecteerd, ondanks dat het aantal ten
gevolge van ruis gedetecteerde punten ook groot zal zijn.

De volgende stap zal nu de vormextractie zijn: we moeten de gedetecteerde
verzameling kandidaat-randpunten zodanig bewerken dat de te bepalen
vormkenmerken eenvoudig zijn af te leiden uit de resulterende datastructuur.
We zullen nu een aantal methoden beschrijven die toepasbaar zijn bij de
vormextractie van lasbadbeelden. Afhankelijk van de uit de methode
voortvloeiende manier van patroonherkenning is een vormextractie-methode te
beschouwen als een syntactische, een statistische, of een hybride methode.
Tot de syntactische methoden kunnen we bijvoorbeeld het randvolgen en de
polynomische benadering rekenen; transformatie-technieken als
fouriertransformatie en Hough-transformatie, en template matching zijn
voorbeelden van statistische vormextractie; bij hybride methoden moeten we
denken aan sommige vormen van kostenfunctie-bepaling, en "fuzzy
set"-template matching.

Voor real-time-bepaling van kenmerken uit lasbadbeelden zal de complexiteit
van een vormextractie-methode een grote rol spelen. We zullen de methoden
dan ook onderverdelen in twee categorieen: primaire vormextractie-methoden
en secundaire vormextractie-methoden.

Primaire methoden maken gebruik van een enkele hoofdalgoritme om de
coordinaten van kandidaat-randpunten om te zetten in een datastructuur
waaruit kenmerken zijn af te leiden. Een secundaire methode kan niet
succesvol worden gebruikt om de via edge detection verkregen verzameling
kandidaat-randpunten verder te bewerken. Eerst moet een van de primaire
methoden zorgen voor een verdere selectie van de data en een zo nauwkeurig
mogelijke codering van de objecten in de scene (in feite is dit een
doorgevoerde segmentatie van het beeld; het antwoord op de vraag of een
tracing-algoritme nog tot stap 2 behoort of een vormextractie-methode is
hangt dus af van de volgende stap in het beeldverwerkingsproces). Vervolgens
treedt een algoritme in werking die uitgaande van die codering een
efficientere beschrijving van de objecten bepaalt (bijvoorbeeld minder
ruisgevoelig, minder geheugenruimte innemend of wiskundig makkelijker
hanteerbaar) .

Voor primaire methoden is het niet nodig dat de verzameling
kandidaat-randpunten, die de uitvoer van de edge detection-algoritme vormt,
uitsluitend punten van de gezochte randen bevat. Er mogen ook ruispunten
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aanwezig zijn, of punten van niet gezochte randen. De invoer van een
secunda ire methode daarentegen dient uitsluitend te bestaan uit randpunten
van de gezochte randen, en bovendien moet bekend zijn welke punten tot welke
randen behoren. Een randvolg-algoritme (zie verder) als primaire methode is
dan de beste keuze om de punten te selecteren. Een andere toepassing van een
secundaire methode is het benaderen van de via bijvoorbeeld projectie of
template matching (zie verder) verkregen functie door een vloeiende curve.

De extractie van kenmerken (stap 4) is uiteraard afhankelijk van de
gebruikte vormextractie-methode. ook is niet iedere methode geschikt om aIle
van belang zijnde kenmerken van de scene te bepalen. Het aantal
geextraheerde kenmerken en de nauwkeurigheid van de extractie bepalen de
mate waarin lasbad en lasdraad kunnen worden geclassificeerd.

In het volgende overzicht is de nadruk gelegd op die methoden die het meest
in aanmerking komen bij verwerking van lasbadbeelden.

2.2 PRIMAIRE VORMEXTRACTIE-METHODEN

2.2.1 randvolgen (contour-tracing)

Met randvolgen bedoelen we selectie van die randpunten die tot de
gezochte contour behoren en verwijdering van als gevolg van ruis
gedetecteerde of tot niet gezochte objecten behorende randpunten en het
vastleggen van de geselecteerde punten in een bepaalde datastructuur.
Aangezien de resulterende coderingen (zie verder) sterk kunnen zijn
beinvloed door (kwantisatie-)ruis past men meestal nog een vervolgoperatie
toe, zoals middeling of approximatie (zie 2.3.1).

Black e.a. [11] beschrijven de volgende eye Ius die moet worden doorlopen bij
het bepalen van de contour van een object:

1. voorspel de richting waarin een nieuw contourpunt ligt en voorspel de
afstand tot het voorgaande punt

2. voer data-acquisitie (scan) uit; dit levert meestal meerdere
kandidaat-contourpunten

3. analyseer de in stap 2 verkregen data, eventueel met behulp van de
reeds gedetecteerde contourpunten; selecteer een van de punten als nieuw
contourpunt

4. voeg het nieuw gevonden punt (eventueel volgens een bepaalde code) toe
aan de trace (= 1ijst met gedetecteerde punten, dus gedeelte van contour)

5. ga naar 1.
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- ad 1: Voorspellingsalgoritmen rnaken gebruik van inforrnatie over hoe het

te traceren object er uit zou moeten zien. Lijnvoorspellers en
cirkelvoorspellers bijvoorbeeld berekenen aan de hand van respectievelijk
de 2 laatst getraceerde en de 3 laatst getraceerde punten en aan de hand
van een extrapolatie-afstand de verwachte positie van het volgende te
traceren punt. Indien ruis een grote rol speelt kan men overwegen de 2 of
3 benodigde punten te bepalen door een middeling toe te passen over een
verzameling laatst getraceerde punten.

- ad 2: Black e.a. noemen de volgende mogelijke data-acquisitie

algoritmen:

a. slice scan: een data-acquisitie-operatie vindt plaats in een reeks

lijnen loodrecht op de verwachte trace-richting, in een gebied dat zich
uitstrekt parallel aan de verwachte trace-richting; deze richting is
hierbij in stap 1 bepaald. Een voorwaarde voor een goede tracering van
het volgende punt is dat de raaklijnen aan een (polynomische)
benadering van de trace in de onderste punten van de trace slechts
weinig van elkaar verschillen.

b. area scan: indien de raaklijnen veel verschillen, of indien stap 1

geen of onvoldoende inforrnatie levert over de te verwachten richting
kan men een (meestal vierkant) gebied in de omgeving van het laatst
ontdekte contourpunt rij voor rij afscannen naar
kandidaat-contourpunten.

- ad 3: Voor de analyse van de verkregen data kunnen we gebruik maken van

een aantal algoritmen:

a. het uitzetten van de verkregen data in een histogram: de data wordt

geprojecteerd op een lijn loodrecht op de verwachte richting van de
trace. Het maximum in het histogram is gerelateerd aan die punten die
tot de trace behoren. Van deze punten wordt een gemiddeld punt bepaald,
dat in de trace wordt opgeslagen. Deze methode werkt alleen indien de
raaklijnen aan de trace niet te veel verschillen.Histogram-analyse past
men meestal toe in combinatie met een slice scan-algoritme.

b. continuiteits-analyse: nu is het volgende aan de trace toe te voegen

punt dat scan-punt dat in de juiste richting het dichtst bij het laatst
gedetecteerde punt van de trace ligt. Is de afstand tot dat laatste
punt groter dan een bepaalde waarde dan is het einde van de trace
bereikt.

c. minimale-opgespannen-boom-analyse (MST, of minimum spanning tree)

[12]: men kiest uit de verzameling willekeurig geordende
kandidaat-punten voor een trace die deelverzameling waarvan het het
meest waarschijnlijk is dat ze een gedeelte van de trace voorstelt.
Hiertoe wordt in eerste instantie een minirnale-opgespannen-boom
geconstrueerd. Dit is die verbonden graaf die alle kandidaat-punten
bevat en wiens totale lengte minirnaal is. Vervolgens verknipt men de
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boom zodanig dat er nog slechts een onvertakt pad overblijfti dit pad
is dan de gezochte deelverzameling. Het verknippen hangt af van
eventuele voorgaande gedeelten van de trace en van andere
applicatie-afhankelijke beperkingen. MST-analyse is vooral geschikt
indien de raaklijnen sterk verschillen, en vindt daarom met name
toepassing in combinatie met een area scan.

- ad 4: Het toevoegen van een nieuw punt aan de trace is meest.al triviaal.

In sommige gevallen echter kan de gebruiker speciale eisen stellen aan de
manier waarop de trace eruit moet zien (de uitgevoerde punten dienen
bijvoorbeeld equidistante x-waarden te hebben). De noodzakelijke
dataconversie kan dan in stap 4 plaatsvinden.

Van de analyse-algoritmen is de MST-algoritme de meest bewerkelijke. De
histogram-analyse en de continuiteits-analyse vereisen een aantal
berekeningen evenredig aan het aantal geselecteerde kandidaat-punten voor
een trace. Bij data-acquisitie is het aantal benodigde bewerkingen evenredig
aan het aantal nog niet geclassificeerde kandidaat-randpunten.

We zagen dat de door Black e.a. gevolgde methode de in een beeld aanwezige
randstukken sequentieel bepaalt. Een geheel andere filosofie ligt ten
grondslag aan de raster-scan-algoritmen [7, 13, 14, 15, 16]: men zoekt in

het beeld rij vOor rij van links naar rechts, van boven naar beneden gaand,
naar de kandidaat-randpunteni van elk gevonden kandidaat-randpunt wordt
onmiddel1ijk bepaald of het tot een rand behoorti is dit het geval dan wordt
het punt opgeslagen in de datastructuur die betrekking heeft op die rand. Nu
selecteert men dus niet bij een rand iteratief punten uit een grote
verzameling kandidaat-randpunten, maar zoekt bij elk punt in een kleine
verzame1ing kandidaat-randen de passende rand (parallelle bepaling van de
randen) .

Ook bij een raster-scan-algoritme kan voorkennis impliciet worden ingebouwd.
Het benodigde aantal berekeningen per kandidaat-randpunt zal grofweg
even redig zijn met het aantal actieve randstukken (die randstukken waarvan
het einde nog niet is gevonden). Na afloop van de raster-scan zal men nog
moeten bepalen welke randstukken tot een en hetzelfde object behoren.

Er zijn een aantal veel gebruikte datastructuren ter representatie van
randen:

a. cobrdinatenparen [7, 16]: dit is de meest simpele vorm van cOdering. De

x- en y-cobrdinaten van elk punt dat tot de rand van een object behoort
worden opgeslagen in een lijst.

b. run-length-code [13, 14]: de meest algemene vorm van de run-Iength-code

is een reeks getallen die het aantal opeenvolgende pixels met dezelfde
kleur, en de kleur aangeven, bij doorlopen van het beeld van links naar
rechts, van boven naar beneden. In geval van binaire, ruisarme beelden
worden vaak, naast de y-coordinaat van het hoogst gelegen randpunt, aIleen
de x-coordinaten van de randpunten opgeslagen. Een voorwaarde voor een
correcte representatie van de rand is dus het ontbreken van ruis en van
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niet ontdekte randpunten (openingen in de rand, of gaps).

c. Freeman-chain-code [17, 18]: de coordinaten van het eerste punt worden

opgeslagen. Vervolgens bekijkt men de richting waarin het volgende punt
ligt (vandaar dat ook weI de naam direction chain-code wordt gebruikt). In
de Freeman-code komen 8 richtingen voor, onderling verschillend in
veelvouden van hoeken van 45°. De richtingen zijn genummerd van 0 tot 7,
waarbij 0 een oostelijke richting aanduidt (naar rechts), en andere
richtingen, verlopend in de richting van de wijzers van de klok, een
sequentieel oplopend nummer krijgen toegewezen (figuur 2.1). Het voordeel
van de Freeman-codering is dat er minder opslagruimte nodig is dan bij
opslag van aIle coordinatenparen.

5 6 7

4 0

3 2 1

figuur 2.1: nummering van richtingen bij Freeman
chain-code bij toevoeging van een nieuw
punt aan de trace; het centrale vakje stelt
het laatst toegevoegde punt voor

d. differentiele Freeman-chain-code: na opslag van de coordinaten van het

eerste punt van de rand en van de richting waarin het tweede punt ligt,
vindt vervolgens aIleen nog opslag plaats van de verandering in richting

waarin elk volgend punt ligt. De code-waarden kunnen uiteenlopen van -3
(-135° verschil in richting) via 0 (geen verandering in richting) tot 3
(135° verschil in richting). Had het n

e
punt bijvoorbeeld een richting 2

uitgaande van het (n_l)e punt, en ligt het (n+l)e punt in richting 3, dan
wordt de waarde (3-2=) 1 opgeslagen. Deze codering is vooral voordelig
indien men de kromming van de rand wil bepalen: sterk gekromde gedeelten
van de rand komen tot uiting in hoge absolute waarden voor de
differentiele code, rechtlijnige gedeelten hebben code-waarden rond O.

e. raster-scan chain-code (RC-code) [15]: deze codering vertoont veel

overeenkomsten met de Freeman-code. De definities en de nummering van de
richtingen zijn bij beide gelijk, maar de RC-code staat aIleen de opslag
toe van de richtingen 0 tot en met 3. De code wordt dan ook gebruikt bij
een raster-scan randvolgalgoritme, waarbij andere dan de genoemde
richtingen niet kunnen voorkomen (indien men uitsluitend 8-connected
punten met elkaar verbindt) .

f. differentiele RC-code: naast een differentiele Freeman-code is er

uiteraard ook een differentiele RC-code. Deze kan in principe weer de
waarden -3 tot 3 aannemen, en is vooral geschikt om sterk gekromde
gedeelten op te sporen.
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2.2.2 statistische methoden

Het resultaat van vormextractie met behulp van een statistische methode is
een verdelingsfunctie. Om bepaalde kenmerken uit het beeld te extraheren
wordt een dergelijke functie met technieken uit de statistiek verder
verwerkt. Er zijn verschillende methoden om een verdelingsfunctie op te
stellen. We zullen nu een aantal methoden die toepasbaar zijn op een lijst
met coordinaten van kandidaat-randpunten bespreken.

projectie

Een methode die we kunnen toepassen is het projecteren van de
tweedimensionale verzameling gedetecteerde kandidaat-randpunten op een of
meer eendimensionale lijnstukken [19]. In het algemene geval kunnen we
spreken van een projectie in het x,y-vlak van een beeldfunctie f(x,yl langs
een bepaalde richting w op een rechte lijn z loodrecht op w:

PW(Zl=Jf(X,YldW

Een projectie integreert dus bijvoorbeeld de intensiteitsniveaus in het
beeld langs parallelle lijnen. Men kan aantonen dat indien in een voldoende
aantal richtingen projecties worden gemaakt het oorspronkelijke beeld uit de
verkregen informatie kan worden teruggewonnen [20]. In ons geval werken we
met het weI of niet aanwezig zijn van kandidaat-randpunten. De projectie
levert dan het aantal kandidaat-randpunten langs parallelle lijnen. De
projectie is dan een verdelingsfunctie van de kandidaat-randpunten langs een
bepaalde richting.

Het meest voor de hand liggend is een projectie op x- of y-as. Dit komt
overeen met een optelling van respectievelijk de bij een x-waarde behorende
y-coordinaten en de bij een y-waarde behorende x-coOrdinaten. Projectie op
de lijn

ax+by=O, a,b~O

van het punt P=(p ,p l geeft een afstand (tot de oorsprongl die evenredig is
x y

met:

b
--p +p

a x y

Vervolgens moeten we deze afstand indelen in een van de mogelijke
intervallen die we bij die lijn gebruiken om de verdelingsfunctie op te
stellen. Tenslotte wordt de bij dat interval behorende waarde met een

o
opgehoogd. Voor lijnen die een hoek van 45 met x- en y-as maken zijn dus
twee optellingen plus een discretisatie nodig per gedetecteerd randpunt; bij
projectie op andere lijnen komt daar nog een vermenigvuldiging bij.
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Een projectiemethode kan goed worden gebruikt indien we bijvoorbeeld de
breedte van een door ruis vervormd rechthoekig object, waarvan de orientatie
bekend is, willen weten.

template matching

Template matching-technieken [16] maken in hoge mate gebruik van voorkennis.
Deze technieken zoeken naar objecten in het beeld die overeenkomen met in
het geheugen opgeslagen "voorbeeld"-objecten. Een op te sporen
voorbeeld-object wordt met het beeld geconvolueerd; als er een lokatie in
het beeld is waar de gelijkenis voldoende groot is wordt er van uitgegaan
dat het object zich op deze plaats bevindt. De verdelingsfunctie, in dit
geval dus de waarde van de convolutiesommatie uitgezet tegen de bij elke
sommatie behorende beeldpunt-coordinaten, heeft daar dan een maximum.

Een voorwaarde voor succesvolle toepassing van deze techniek is het in
voldoende mate bekend zijn van de mogelijke vormen van de gezochte objecten.
Ten opzichte van andere methoden heeft de methode het nadeel van het in het
algemeen zeer grote aantal berekeningen.

bepaling van kostenfunctie

Een kostenfunctie (Engels: figure of merit, of FOM) is een functie
afhankelijk van een aantal variabelen die verband houden met de kenmerken
van een gezocht object [23]. Voor alle mogelijke combinaties van punten in
een (gedeelte van een) beeld wordt de functiewaarde berekend. Het maximum
van de functie is weer gerelateerd aan de positie van het object.

De methode heeft veel overeenkomsten met template matching. Ook nu is de
mate van voorkennis bepalend voor de toepasbaarheid van de methode. Het
aantal benodigde berekeningen zal weer relatief groot zijn.

clustering

Clustering-algoritmen [1] vinden vooral toepassing wanneer een
grijswaardenbeeld met behulp van simpele drempeling in segmenten is
opgedeeld. Men bepaalt dan de afstanden tussen een groot aantal
gedetecteerde pixels; voor een te lokaliseren object geldt nu dat de som van
alle afstanden voor een bepaalde verzameling pixels minimaal is.

De methode vertoont sterke overeenkomsten met de figure of merit-methode en
met de project ie-methode; in feite is ze in dit geval een variant van de
figure of merit-methode, en heeft ze verder geen zelfstandige betekenis. Op
de methode zal niet verder worden ingegaan.

2.3 SECONDAIRE VORMEXTRACTIE-METHODEN

In bepaalde gevallen kan het voordelig of zelfs noodzakelijk z1Jn om de via
een primaire vormextractie-methode verkregen informatie verder te bewerken.
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Met name lijsten van via tracing verkregen randpunten komen hiervoor in
aanmerking. Criteria die hierbij een rol spelen zijn:

- het uitvoeren van complexe bewerkingen (zoals bijvoorbeeld
transformaties) op de objecten: deze bewerkingen kunnen vaak eenvoudiger
worden uitgevoerd indien er wordt uitgegaan van een continue, liefst
differentieerbare wiskundige beschrijving van de rand in het (x,y)-vlak.

- de verwachting dat hoogfrequente ruis een grote invloed heeft op het
verloop van een via een directe methode gedetecteerde rand.

- classificatie door middel van vergelijking van de vorm van een object
met in het geheugen opgeslagen eenvoudige structuren (zie ook onder
template matching bij de primaire methoden). De rand van het object dient
dan vaak door eenvoudige lijnsegmenten (polygonen) te worden voorgesteld.

In het volgende zullen we enkele veel toegepaste secundaire methoden
bespreken.

2.3.1 polynomische benadering

Polynomische benadering wordt gerekend tot de syntactische
vormextractie-methoden. Bij syntactische (of ook linguistische of
structurele) methoden geeft men een recursieve beschrijving van een complex
object met behulp van eenvoudige patronen, gebaseerd op de fysieke vorm van
het object. De traditionele, door Chomsky geintroduceerde taaltheorie
gaat uit van eendimensionele stringtalen, en is minder geschikt voor
toepassing in de beeldanalyse. Men heeft daarom een aantal specifiek op
tweedimensionale beelden gerichte talen ontwikkeld voor gebruik in de
beeldverwerking.

Fu [24] geeft een overzicht van een aantal veelvuldig toegepaste
syntactische methoden. Zo maakt Shaw bijvoorbeeld gebruik van de Picture
Description Language (PDL). Hierin leggen binaire operatoren (aangegeven
door -, +, * en x) de relaties vast tussen de verschillende gebruikte
beeldprimitieven. In de boom-grammatica kunnen opeenvolgende beeldelementen
(uitgaande van een wortel) vaak gelijktijdig met meerdere nakomende
elementen worden verbonden: ze zijn elk echter slechts met een voorgaand
element verbonden. Hierdoor ontstaat dus een boomstructuur. Narasimhan
ontwikkelde de "plex"-grammatica die met elk symbool een aantal
"aanhaakpunten" associeert. Een symbool met N aanhaakpunten kan worden
verbonden met N andere symbolen, en wordt een N-aanhaakpuntseenheid (NAPE)
genoemd. Pfaltz en Rosenfeld tens lotte bouwen in hun grafen- of
webgrammatica een zin op uit grafen waarvan de knooppunten (terminals of
primitieven) aan een symbool worden gekoppeld. Deze grammatica is dus
knooppunt-georienteerd in tegenstelling tot de PDL en de "plex"-gramrnatica,
waar de terminals of primitieven met de takken overeenkomen.

We zullen ons in het volgende echter beperken tot een andere vorm van
syntactische analyse, namelijk de functiebenadering [1, 4]. De rand van een
object is namelijk te beschouwen als een onbekende ingewikkelde functie, die

18



men kan benaderen door gewogen sommatie van een aantal eenvoudige
basisfuncties (primitieven).

Laten we ervan uitgaan dat de met behulp van dataselectie verkregen
beschrijving van een rand een verzameling punten is in de vo~:

{ (x , y ), .... , (x , y ) }o 0 n n
waarbij x ~x voor i~j

i j

De rand kan altijd worden opgedeeld in deelranden z6 dat deze deelranden op
bovenstaande manier kunnen worden beschreven. Een dergelijke verzameling
punten kan door een wiskundige functie volgens een nader te bepalen
foutencriterium worden benaderd. Die functie kan bijvoorbeeld zijn opgebouwd
uit polynomen tot een bepaalde graad, of uit goniometrische functies, uit
machtreeksen of uit exponentiele functies. In de patroonherkenning wordt,
vanwege de eenvoud en de goede resultaten, vrijwel altijd gebruik- gemaakt
van benaderingsfuncties opgebouwd uit polynomen. In het vervolg zullen we
onze aandacht dan ook hierop richten.

De meest voorkomende foutencriteria zijn:

- de L2 -nor.m (in de literatuur ook wel B
2

-nor.m genoemd)i hierbij wordt de

som van de kwadraten van de verschillen tussen de randpunten en de
waarden van de benaderingsfunctie geminimaliseerd, of preciezer:

n
2L {f (x. ) -y. }

l l
i: 0

waarbij f(x) de benaderende functie is,

wordt geminimaliseerd.

- de L -nor.m (of B -nor.m)i in dit geval wordt
00 00

max If (x. ) -y. I
ill

geminimaliseerd.

- de totale ingesloten oppervlakte A (rekening houdend met het teken). Het
ingesloten oppervlak is het oppervlak tussen de benaderende functie en de
polygoon die ontstaat door verbinding van de geselecteerde randpunten met
rechte lijnen. Vaak maakt men onderscheid tussen de oppervlakte die
beneden de polygoon ligt en oppervlakte die boven de polygoon ligt. De
absolute waarde van het totaal aan ingesloten oppervlak, IAI, wordt aldus
geminimaliseerd.

Hierop zijn variaties mogelijk, bijvoorbeeld minimalisatie van IA/11,
waarbij 1 de lengte is van de polygoon. Dit criterium leidt in het
algemeen tot betere resultaten, aangezien het ingesloten oppervlak zal
toenemen wanneer de lengte van de polygoon groter wordt.
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- de verhouding tussen de lengte S van de benaderende functie en de lengte
1 van de polygoon: minimalisatie van S/l. Dit criterium kan vooral
voordelig zijn bij sterk oscillerende benaderende functies; bij deze
functies is het gevaar aanwezig dat de positieve en negatieve bijdragen
van de ingesloten deeloppervlakken elkaar opheffen, waardoor weI IA/ll
wordt geminimaliseerd, maar de benaderende toch sterk afwijkt van de
polygoon. Ook bij aanwezigheid van zogenaamde spikes (ver van andere
punten verwijderd liggende punten, die toch tot de rand behoren,
bijvoorbeeld bij aanwezigheid van scherpe randen) kan het ingesloten
oppervlak klein zijn terwijl de benadering niet naar wens is.

De L -norm is in de patroonherkenning populairder dan de maximumnorm (L ) .
2 00

De oplossing kan namelijk in gesloten vorm worden gepresenteerd, waardoor
veel rekentijd wordt bespaard. De maximumnorm-benadering vinden we door
toepassing van bewerkelijke iteratieve algoritmen, of door een lineair
programmeer-probleem op te lossen [6]. Bij toepassing van het
maximumnorm-criterium wordt dan ook meestal een benadering berekend voor
deze norm (in feite is de gegeven definitie al een benadering voor die norm;
de exacte definitie gaat uit van de afstand van een randpunt tot de
benaderende functie en niet van de afstand tot het punt van de functie met
gelijke x-co6rdinaat) .

Vaak gebruikt een algoritme meer dan een testcriterium. Bengtson e.a [3]
beschrijven bijvoorbeeld een methode waarbij Sil wordt vergeleken met twee
drempelwaarden. Als S/1~t wordt de benadering geaccepteerd, als S/1~t

1 2

(t >t ) wordt de benadering verworpen en gezocht naar een betere benadering;
2 1

~ndien t <S/1<t wordt gecontroleerd of L ~t , waarbij t afhankelijk is van
1 2 00 3 3

het aantal tekenwisselingen bij het nagaan van de verschillen f(x,)-Y,
1 1

i=O, ... , n.

Men maakt onderscheid tussen polynomische benaderingen en stuksgewijs
polynomische benaderingen. Beide soorten benadering kunnen interpolerend en
approximerend zijn [4]. De stuksgewijs polynomische benaderingen kunnen nog
worden onderverdeeld in benaderingen waarbij scan along-algoritmen worden
toegepast en benaderingen waarbij hop along-algoritmen worden toegepast [3].
Het volgende overzicht geeft de situatie weer:

<
1. approximatie

A. polynomen
2. interpolatie

<
a. scan along

2. interpolatie
b. hop along

B. stuksgewijze polynomen <
1. approximatie

<
a. scan along

b. hop along
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approximatie versus interpolatie

of
in de

gezocht die de verzameling
een bepaald foutencriterium
leveren functies die door de

en

L -norm zijn bij polynomische
00

benaderingscriteria hebben meestal betrekking op ingesloten oppervlak
booglengte en op de continuiteit van eerste of hogere orde afgeleiden
interpolatiepunten.

Bij approximatietechnieken wordt een functie
randpunten zo goed mogelijk benadert volgens
(L -norm of L -norm). Interpolatietechnieken

2 00

gegeven randpunten gaan (polynomische benadering), of die door de begin
eindpunten van de stuksgewijs polynomische benaderingen gaan. L -norm en

2

benaderingen dan gelijk aan O. De

Zuiver interpolerende functies kunnen worden gebruikt in die gevallen waar
slechts weinig punten van de rand bekend zijn. Approximatie wordt vaak
toegepast als veel punten van de rand bekend zijn en als ten gevolge van
ruis de juiste positionering van die punten niet kan worden gegarandeerd.
Approximerende algoritmen berekenen dan een "gemiddelde" rand. Vanwege de
ruisinvloeden geven de approximatietechnieken op het terrein van de
patroonherkenning betere resultaten, vooral ook omdat interpolerende
functies de neiging hebben te oscilleren tussen de interpolatiepunten (de
verhouding tussen booglengte van de benadering en polygoonlengte kan dan erg
groot worden). Een voordeel van de interpolatietechnieken is dat de
berekeningen minder complex zijn, en dus sneller kunnen worden uitgevoerd.

polynomische versus stuksgewijs polynomische benadering

Polynomische interpolatiefuncties van graad n (categorie A.2) kunnen worden
geschreven in de vorm:

n

p (x) =[ Y. IT
n ~

i:O j$i

(x-x )
j

(x -x )
i j

Deze functies worden volledig bepaald door de n+l interpolatiepunten.
Minimalisatie volgens L - of L -norm is niet nodig, echter zoals gezegd

00 2

treden vaak oscillatieverschijnselen op.

Bij de bepaling van approximerende polynomen (A.!) worden vaak
Bezier-polynomen gebruikt [5]. Deze worden geschreven in de vorm:

m

p (t)=[ C~ ti(l_t)m-iy .
y i:O ~ ~

met m!
i! (m-i) !
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Hierbij zijn (xo'Yo)' (X1'yl)' ..... ,

geldt:

(x ,y ) zogenaamde leidpunten. Er
m m

{

p (O)=x
x 0

p (O)=y
y 0

en
{

p (l)=x
x m

p (l)=y
y m

Hieruit blijkt dat de relevante waarden van t tussen 0 en 1 liggen. De bij
een bepaalde waarde van t horende waarde van de benaderende functie wordt nu
berekend volgens een iteratief proces. In eerste instantie worden de
leidpunten berekend aan de hand van de te benaderen randpunten, en wel
zodanig dat de uiteindelijk resulterende Bezier-punten die randpunten zo
goed mogelijk benaderen. Deze berekende leidpunten zijn voor elke waarde van
t gelijk. Uitgaande van de leidpunten in de vorige stap worden nu in iedere
iteratiestap nieuwe leidpunten berekend, en weI steeds een minder dan in de
vorige stap. De nieuw bepaalde leidpunten zijn hierbij afhankelijk van de
waarde van t: zij liggen op de verbindingslijnstukken tussen de leidpunten
uit de vorige stap, en weI op een afstand tiL van het begin van het
lijnstuk; L is de lengte van het lijnstuk (figuur 2.2). Het tens lotte
resterende leidpunt is het punt van de benaderingsfunctie bij die bepaalde
waarde van t. Omdat zowel het eerste als het laatste van de te benaderen
randpunten op de benaderingscurve liggen is deze methode eigenlijk een
cornbinatie van approximatie en interpolatie.

3

1 4 2

figuur 2.2: bepaling van het punt van de Bezier-kromme behorend bij
de waarde t z O.25. De punten 1, 2 en 3 zijn de leid
punten waarvan wordt uitgegaan. Leidpunten 4 en 5
worden in de tweede stap berekend, en het in stap drie
bepaalde leidpunt 6 is het gezochte punt

Gebruik van Bezier-polynomen leidt vaak tot minder nauwkeurige resultaten,
maar is bij patroonherkenning populair aangezien de irnplementatie in een
computerprogramma erg eenvoudig is en de berekening van de benaderende
functie sneller verloopt dan bij andere methoden.

Polynomische functies leiden meestal niet tot bevredigende benaderingen. Een
veel betere keuze, en daarom ook veel vaker toegepast, is het gebruik van
stuksgewijs polynomische benaderingen (zie bijvoorbeeld figuur 2.3).
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Q l • •
& b

figuur 2.3: &. polynomische interpolatie in 5 punten
b. stuksgewijs kwadratische interpolatie

(* = geintroduceerd hulpbreekpunt)

Bij stuksgewijze benadering wordt uit de verzarneling randpunten een aantal
knooppunten gekozen (we beperken ons hier tot het geval dat de knooppunten
sarnenvallen met de randpunten; het is ook mogelijk de knooppunten zodanig te
bepalen dat ze tussen twee opeenvolgende randpunten liggen). Tussen elk paar
opeenvolgende knooppunten wordt volgens een bepaald geschiktheidscriteriurn
een polynomische benadering berekend.

Interpolatie van alle randpunten wordt in de patroonherkenning vrijwel niet
toegepast (alleen bij reconstructie van objecten, indien de rand door
slechts enkele kenrnerkende punten wordt vertegenwoordigd). We spreken in dit
geval dan ook van interpolatie indien de knooppunten samenvallen met
polynoompunten (categorie B.2); bij stuksgewijze approximatie (B.l) hoeven
de knooppunten niet op de benaderende curve te liggen.

Ook hier wordt bij stuksgewijze approximatie weer voornamelijk gebruik
gemaakt van L - en L -norm als foutencriteria. Bij stuksgewijze interpolatie

2 co

kijkt men vaak meer naar geometrische kenmerken als ingesloten oppervlak en
lengte van de benaderende functie. Interpolatietechnieken worden in dit
geval vaker toegepast; ze zullen in het algerneen betere benaderingen geven
van objecten met scherpe uitsteeksels: de gehanteerde edge
detection-technieken zijn meestal zo goed, dat gedetecteerde randpunten die
ver verwijderd zijn van andere randpunten niet door ruisinvloeden kunnen
worden veroorzaakt. We moeten dan ook aannernen dat deze punten essentiele
kenrnerken van de rand van het object zijn. Approximatietechnieken hebben de
neiging dergelijke scherpe randen af te vlakken (figuur 2.4).
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f (x) , f(x)

•

~i.. . .., ,
: : .
, , ,

a b

figuur 2.4: •. stuksgewijze approximatie
b. stuksgewijze interpolatie

Pavlidis geeft de volgende algemene uitdrukking van een stuksgewijs
polynomische functie [4):

p (xl =p, (x)
1

x:Sx:Sx
i i+l

i=O, 1, ..... , k-1

j=O, 1, ..... , r-1; i=l, ..... , k-1

De breekpunten x, ..... , x zijn de x-coordinaten van de k-1 knooppunten.
. 1 k-l

D f t · (). . 1 d f m;nder. PiIO) ;s gel;J' ... aane unc ~es p, x z~Jn po ynomen van graa mo. •• ~
1

p" p(j) (j>OI is gelijk aan de je afgeleide van p . Als r"O zijn er geen
1 1 i

voorwaarden in de breekpunten. Als r=m+1 worden de polynomen volledig
bepaald door de voorwaarden (er voldoet precies een polynoom aan de
voorwaarden). Voor een niet-triviale stuksgewijs polynomische functie dient
r dus Kleiner dan of gelijk aan m te zijn.

Voor een stuksgewijs polynomische functie wordt ook vaak de term spline
gebruikt. Een simple spline is een stuksgewijs polynomische functie waarbij
r=m. De benamingen lineaire spline, kwadratische spline en kubische spline
corresponderen met respectievelijk m=l, m=2 en m"3. Vanwege hun gunstige
wiskundige eigenschappen en hun eenvoudige programmeerbaarheid worden in de
patroonherkenning meestal a-splines toegepast. Dergelijke splines kunnen
recursief worden gedefinieerd [4]:

N (x) is de constante a-spline over het ide subinterval:
i. a

x :s x :s x
i i+l

anders
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N (x) is de B-spline van graad mover het interval [x., x. ] :
i,:n 1 l .... :r,+l

N (x) =
i, m

x-x

x -x
i+m

N (x) +
i. m-l

x -x
i+m+l

x -x
i+m+l i+l

N (x)
i+l,m-l

B-splines z1Jn ongelijk aan nul op m+l subintervallen, op alle andere
intervallen zijn ze nul. De resulterende benaderende functie is nu een
gewogen sommatie van a-splines.

scan alonq- versus hop alonq-alqoritmen

Veel moeilijker dan het vinden van een goede approximerende of
interpolerende spline is het bepalen van het aantal breekpunten en de
plaatsing van die breekpunten. Figuur 2.5 geeft een indruk van het belang
van een goede keuze van de breekpunten.

f (z) f (z)

a b

fiquur 2.5: a. optimale keuze van de breekunten
b. niet-optimale keuze van de breekpunten

(polygonische approximatie)

Bengtson e.a. (3] maken bij de bepaling van de breekpunten onderscheid
tussen scan along-algoritmen en hop along-algoritmen:

Scan along-algoritmen bekijken hoelang het mogelijk is, uitgaande van een
startpunt, opeenvolgende randpunten te benaderen volgens een bepaald
foutencriterium. Indien niet meer aan het criterium wordt voldaan wordt op
die plaats een breekpunt geintroduceerd, en uitgaande van dat breekpunt
wordt het proces herhaald. Deze soort algoritmen wordt ook weI
merge-algoritmen genoemd. In het algemeen is een merge-alqoritme een
algoritme die bekijkt of twee verzamelingen punten, die elk door een
functie kunnen worden benaderd, samen door een functie kunnen worden
benaderd.

Hop along-algoritmen springen uitgaande van een startpunt steeds een
bepaald aantal punten vooruit en bekijken of de tussenliggende verzameling
punten volgens een foutencriterium te benaderen is. Als de benadering niet
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goed genoeg is wordt ook nu een breekpunt geintroduceerd, en weI op een zo
gustig mogelijke plaats (bijvoorbeeld daar waar de afstand tussen
benadering en randpunten maximaal is). De test op het criterium wordt voor
beide aldus gecreeerde segmenten herhaald en eventueel worden nogmaals
breekpunten geintroduceerd. Het punt waar naartoe wordt gesprongen is het
startpunt voor de volgende sprong. Hop along algoritmen zijn dus een soort
split-algoritmen: ze delen een niet voldoende nauwkeurig te benaderen
verzameling punten op in twee of meer deelverzamelingen die weI kunnen
worden benaderd.

Scan along-algoritmen hebben het nadeel dat ze afwijkingen van een relatief
rechtlijnig gedeelte van een te benaderen curve steeds pas laat ontdekken.
Met name de richtingscoefficient van het rechte gedeelte kan daardoor
foutief worden berekend (figuur 2.6).

, ,

b

figuur 2.6: scan along-algoritme (a) vergeleken met hop
along-algoritme (b); gestippelde lijnen zijn
verworpen segmenten

Bij een hop along-algoritme wordt de maximale lengte van een door een
polynoom te benaderen deelinterval beperkt door de stapgrootte waarmee wordt
gesprongen. Dit kan leiden tot onnodig veel deelintervallen. De creatie van
deelintervallen kan worden verminderd door de stapgrootte te varieren, al
naar gelang de gemiddelde lengte van de laatst gevonden segmenten. Na het
splitgedeelte kan ook een merge-stap worden ge~lementeerd: er wordt getest
of opeenvolgende segmenten in elkaars verlengde liggen. Als dit het geval is
worden de segmenten vervangen door een enkel segment. Er wordt dan gesproken
over een hop along-split-and-merge-algoritme.

2.3.2 transformatietechnieken

In plaats van toepassing van de syntactische benadering kan men proberen
informatie uit de gedetecteerde randen te verkrijgen door toepassing van
transformatie van de randpunt-coordinaten. Transformatietechnieken leiden in
het algemeen tot een statistische patroonherkenning (classificatie van de
objecten, in plaats van onderverdeling van de objecten in basisfiguren). We
kunnen onderscheid maken tussen transformaties in het frequentie-domein
(bijvoorbeeld fouriertransformatie) en transformaties in het spatiele domein
(Hough-transformatie) .

26



rouriertransrormatie

Er zijn twee veelvuldig gebruikte fouriertransformatietechnieken:

a. hoek versus booglengte-runctie

Zahn e.a. [25] gaan uit van een verzameling de rand voorstellende punten in
de vorm {(x(t ) ,y(t », ... , (x(t ) ,y(t » I, waarbijo 0 N+2 N+2
(x(t ) ,y(t ) )=(x(t ) ,y(t » en (x(t ) ,y(t ) )=(x(t ) ,y(t ».

N+1 N+1 0 0 N+2 N+2 1 1

De booglengte definieren ze als:

k

1 = \'/ [x(t,)-x(t, )]2+[y(t.)_y(t, )]2
k L. ~ ~-1 ~ ~-1

i=l

k=l, ... ,N+l

De hoek ~ is gelijk aan het verschil tussen de richting van de raaklijn aan
k

de rand in punt k en de richting van de raaklijn in een initieel punt
(x(t o) ,y(to»:

-1 y(tk+1)-y(tk) -1 y(t 1)-y(tO)
~ =tan -.,....--...,...--.,....-- -tan

k x(t )-x(t) x(t )-x(t )
k+1 k 1 0

k=l, ... ,N+l

We stellen hierbij ~ =0 en ~ --2w (voor een kloksgewijs doorlopeno N+1
enkelvoudig gesloten contour) .

Door normalisering wordt een functie verkregen die periodiek is met 2w

indien we stellen: ~k=~k+a(N+1) en lk=\+a(N+1l' a=0,tl,±2, ... We vinden

dan:

a (t ) =~ +t ,
k k k

2w
met t = --1

k L k

Hierbij is L de totale lengte van de rand, dus L=l . We kunnen de
N+1

coefficienten van de fouriergetransformeerde van a(t) gebruiken om de vorm
van het object te beschrijven. De functie a(t) kan worden beschreven als:

a(t)=~ +t,
k

a(t)=t

met t
k

S t-p(N+l) < t
k

+
1

, p=0,tl,t2, ...

als 0 S t-p(N+l) < t
1

a(t) is dus in het algemeen discontinu. Voor een volrnaakte cirkel geldt dat
a(t) identiek is aan O. De functie geeft dus een indicatie van de mate
waarin de vorm van een object afwijkt van een cirkel. Verder hebben aIle
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contouren met identieke vorrn en gelijk startpunt dezelfde a(t). Identieke
vorrn is hierbij gedefinieerd als het resultaat van elke cornbinatie van
translatie, rotatie en verandering in grootte (schaling) toegepast op een
contour. De functie a(t) kan worden beschreven als:

co

a(t)=~o+L [ancos(nt)+bnsin(nt)J,
n= 1

waarbij is af te leiden:

N+1

~ =-n- 2.. \' 1 f!.lPaLL k k
k=l

N+1
2nnl

-1 Lf!.lPk
sin

k
a =--

n nn L
k=l

N+1
2nnl

b = 2.. Lf!.lP
k

cos
Ln nn k

k=l

met f!.lP de verandering in richting in punt k ten opzichte van de voorgaande
k

richting: f!.lP =lP -lP . De coefficienten ~ , a en b hebben een waarde die
k k k-1 ann

afhangt van het gekozen startpunt op de contour. We kunnen de fourierreeks
ook in de volgende vorrn sChrijven:

co

a(t)=~o+L AnCoS(nt-(ln)
n=l

A wordt de n
e

harrnonische amplitude genoemd en (l de n
e

harrnonische
n n

fasehoek. Ze zijn te berekenen als de polaire cobrdinaten bij het punt
(a ,b ). Er kan worden aangetoond dat de verzameling {A } onafhankelijk is

n n n
van het startpunt, van de orientatie, van de positie van het zwaartepunt van
de contour en van veranderingen in schaal. Door eenvoudige functies op te
stellen afhankelijk van deze verzameling zogenaamde fourier-beschrijvenden
{A ,(l ) kunnen we inforrnatie verkrijgen over de mate van syrnrnetrie van het

n n

object met betrekking tot bijvoorbeeld een vertikale as.

b. complexe functie

Granlund e.a. [26, 27J genereren uit de cobrdinatenparen een complexe
functie u:

u(t)=x(t)+jy(t)
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Indien t bijvoorbeeld de lengte van de rand is vanaf het beginpunt is u
periodiek met periode L=totale lengte van de rand. Voor de
fouriercoefficienten vinden we dan:

1T ...
n L

L n211t
-j --Ju (t) e L dt

o

Hierbij is u(t) de continue functie die ontstaat door de randpunten volgens
rechte lijnstukken met elkaar te verbinden. u(t) is te schrijven als:

Bij gebruik van de Freeman-chain-code kunnen we de fouriercoefficienten
benaderen volgens [30]:

m

M .
1 J

T:::---\de
n 2nllj L m

m=l

II
- q -2nll
4 m n:;tO,

m-l

M

To::: U(O)-[ d
m

m=2

.ll
J-q

4 m
e

waarbij we uitgaan van M verschillende punten met q de chain-coefficient
m

van punt m-l naar punt m, punt M is gelijk aan punt O. De coefficienten d
m

hebben betrekking op de afstanden tussen de punten:

1 als q is even
m

V2 als q is oneven
m

Indien slechts een van de coefficienten T (n:;tO) ongelijk is aan 0 is
n

gemakkelijk in te zien dat de door u(t) beschreven figuur een cirkel is, met
als middelpunt het punt met als x- en y-coordinaat respectievelijk het reele
en het imaginaire deel van T . Hoe meer coefficienten een waarde ongelijko
aan 0 hebben, hoe ingewikkelder de figuur (hoe minder symmetrie in de figuur
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aanwezig is). Coefficient T heeft in het algemeen betrekking op heto
zwaartepunt van de figuur. Onder andere kan men afleiden dat, indien de
contour een rotationele symmetrie van de graad m heeft (rotatie met een hoek
~ levert weer dezelfde figuur), enkel die fouriercoefficienten met

m

indices l±pm (p>O) ongelijk aan 0 zijn.

In de praktijk berekent men uiteraard slechts T 's tot een bepaalde waarde
n

van n. Dit afkappen van de sommatie kan worden gezien als een
laagdoorlaatfiltering. De functie u(t) is in tegenstelling tot de functie
a(t) continu; een gevolg oiervan is dat de fouriercoefficienten voor u(t)
sneller zullen afnemen bij toenemende n, zodat er in principe minder
coefficienten hoeven te worden bepaald voor een goede benadering.

De benodigde tijd voor het bepalen van een voldoende aantal coefficienten is
vergelijkbaar met de tijd die nodig is om een polygonische benadering te
berekenen; Persoon en Fu [27] hebben voor hun implementatie ongeveer 15
fourierharmonischen nodig voor een voldoende nauwkeurige beschrijving,
Pavlidis en Ali [28] gebruiken voor de bepaling van een polygonische
approximatie ongeveer evenveel tijd als voor de berekening van 10
fourierharmonischen.

Hough-transformatie

Een methode die werkt in het spatiele domein is de Hough-transformatie [29J.
Voor elk punt (x"y,) van een rand wordt een curve bepaald in het r,~-vlak

1 1

volgens:

r=x, cos~+y, s in~
1 1

Maken we gebruik van de polaire coordinaten (li'~i) van het punt:

x, =1, cos~,
1 1 1

y,=l,sin~,
1 1 1

dan vinden we:

r=l, cos (~-~,)
1 1

Dit is een cosinus-functie waarvan de nuldoorgangen afhankelijk z~Jn van de
hoek die de lijn door het bijbehorende punt en de oorsprong in het
(x,y)-vlak maakt met de horizontaal. De maximale waarde van de functie wordt
bepaald door de afstand van het punt tot de oorsprong.

Randpunten die op een lijn liggen hebben curven in het r,~-vlak tot gevolg
die door hetzelfde punt gaan. Voor lijnen die door de oorsprong gaan is dat
eenvoudig in te zien: ~. is voor elk punt gelijk, de cosinus-functies

1

verschillen aIleen in hun maximale waarden; de snijpunten van de functies
liggen op de ~-as. Algemeen geldt, indien de randpunten liggen op een lijn
met een minimale afstand 1 (in punt (x ,y )) tot de oorsprong, en met eeno 0 0

hoek ~ tot de horizontaal, vOor twee willekeurige randpunten i en j, die een
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i
r (~)=(lOCOS(~+n/2)

=1 sin (~-(M +
o

afstand 1 respectievelijk 1 tot punt (x ,y ) hebben:
i j 0 0

+ l,cos~)cos~ + (1 sin(~+n/2) + l,sin~)sin~
1 0 1

l,cos(~-~)
1

r
j
(~)=(l cos(~+n/2) + l,cos~)cos~ + (1 sin(~+n/2) + l,sin~)sin~

o J 0 J

=losin(~-~) + IjCOS(~-~)

Voor de snijpunten van deze twee functies geldt:

cos(~-~)=o, dus ~=~+n/2 (mod n)

De snijpunten worden dus vastgelegd door de hoek ~ die de lijn in het
i

(x,y)-vlak met de horizontaal maakt. De bijbehorende functiewaarde, r en

r
j
, is gelijk aan de minimale afstand van de lijn tot de oorsprong.

Door te bekijken of de snijpunten van de curven in het r,~-vlak in elkaars
nabijheid liggen kunnen we bepalen in hoeverre een verzameling randpunten
een rechte lijn vormt. Als de snijpunten dicht genoeg bij elkaar liggen is
het bovendien mogelijk een gemiddeld snijpunt te bepalen, waaruit de
vergelijking van de lijn voIgt.

omzetting van cartesische naar polaire coordinaten

Een zelfde filosofie als bij de Hough-transformatie ligt ten grondslag aan
de transformatie van het x,y-vlak naar het ~,l-vlak. Uitgaande van een
punt met coordinaten (x ,y ) wordt een punt van de rand van een object

a a

met de coordinaten (x "y ,) in het x,y-vlak omgezet naar de volgende
a+l a+l

coordinaten (~i,li) in het ~,l-vlak (zie ook onder fouriertransformatie):

-1 Ya+i -Ya+i-1
~,=tan

1 x-x
a+i a+i-1

en

I, = I: / (x -x ) 2+ (y _y ) 2
1

1 a+k a+k-1 a+k a+k-1
k=l

Segmenten die ongeveer rechte lijnen voorstellen in het x,y-vlak gaan over
in horizontale lijnen in het ~,l-vlak, cirkelvormige bogen gaan over in
lijnen met constante helling (de helling is gelijk aan de mate waarin ~

verandert bij toenemende booglengte), en scherpe hoeken gaan over in
sprongen (discontinulteiten). Opsporen van de kenmerken in het ~,l-vlak is
eenvoudiger dan in het x,y-vlak.
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Men gebruikt deze techniek ook weI om in geval van stuksgewijs polynomische
benadering de optimale Iigging van de knooppunten te bepalen. De knooppunten
worden daar gesitueerd waar de discontinuiteiten het grootst zijn.
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3. VORMEX'rRACTIE IN LASBADBEELDEN

3.1 KEUZE VAN EEN VORMEXTRACTIE-METHODE

3.1.1 keuzecriteria

Alvorens we een van de in hoofdstuk twee besehreven methoden kunnen gaan
toepassen bij lasbadbeelden moeten we op de eerste plaats nagaan wat de
invoer is van de vorrnextraetie-algoritme, op de tweede plaats welke
kenmerken we willen bepalen, en op de derde plaats hoe nauwkeurig we de
kenmerken moeten bepalen.

De door Vervuurt gesehreven edge deteetion-algoritme [2] heeft als uitvoer
een lijst met de eoordinaten van de gedeteeteerde kandidaat-randpunten. De
volgorde van de eoordinatenparen is gelijk aan de volgorde waarin de punten
zijn gedeteeteerd bij het doorlopen van het beeld volgens een
raster-sean-methode (lijn voor lijn wordt van links naar reehts afgewerkt,
te beginnen boven in het beeld, en doorlopend tot de laatste lijn onder in
het beeld) .

We hebben de te bepalen kenmerken reeds in 1.2 besproken. We kwamen daar tot
de eonelusie dat de volgende kenmerken van be lang zijn voor het afleiden van
stuursignalen voor de lasrobot (zie ook figuur 1.1):

- de uitsteeklengte van de lasdraad

- de mate van asymmetrie van de 1asbadrand; deze is te bepalen uit:

- het verloop van de f1anken van de lasbadrand

- de positie (x-eoordinaat) van het midden van de uitloop ten
opziehte van de positie van het midden van de lasdraad

- de breedte van het lasbad

- de uitloopafstand

- de globale kromtestraal van het midden van de uitloop

- de breedte van de uit100p

de eventue1e aanwezigheid van tegenkromming in de uitloop (aehterb1ijven
van het midden van de uitloop)

De bepaalde waarden voor deze kenmerken z~Jn sterk afhankelijk van de manier
waarop draad- en badranden tot uiting komen in de uitvoer van de
vorrnextraetie-algoritme. Het is dus noodzakelijk om enerzijds de invloed van
ruis in de representatie van draad- en badranden tot een minimum te
beperken, en anderzijds de gevoeligheid voor veranderingen in waarde van
lasparameters groot te laten zijn. We kunnen hier onderseheid maken tussen
twee vorrnen van ruis:

- spatiele ruis: foutieve deteetie van kandidaat-randpunten door de edge
deteetion-algoritme. Oorzaken kunnen zijn: kwantisatie bij opname van een
beeld van de scene (onderverde1en in pixels, elk pixel krijgt een discrete
grijswaarde), bewegingsonseherpte ten gevolge van een niet oneindig kleine
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opnametijd, en niet-optimale detectie in de edge detection-algoritme.

- temporele ruis: zelfs indien de kandidaat-randpunten weI goed worden
gedetecteerd kan de verzameling gedetecteerde punten van beeld tot beeld
verschillen bij gelijkblijven van lasparameterwaarden. De vorm van het
lasbad zal namelijk, ten gevolge van oppervlaktespanningen en de
voortbeweging over de lasnaad, in de tijd fluctueren.

We kunnen de invloed van spatiele ruis verminderen door een
vormextractie-methode te kiezen die de vorminformatie op de een of andere
manier middelt. Temporele ruis kunnen we aanpakken door bij het berekenen
van nieuwe stuursignalen voor de lasrobot uit te gaan van de van een
aantal beelden bepaalde kenmerken.

Naast de nauwkeurigheid speelt ook de snelheid van de
vormextractie-algoritme een rol. De real-time-configuratie vereist een
beeldverwerkingssnelheid van 10 beelden per seconde, ofweI: de verwerking
van een beeld mag hooguit 100 milliseconden in beslag nemen. Aangezien de
edge detection-algoritme reeds veel tijd nodig heeft (momenteel zelfs meer
dan 100 milliseconden) moet een vormextractie-algoritme zeer snel zijn. Uit
de literatuur blijkt dat de vormextractie-snelheid niet aIleen afhankelijk
is van het gebruikte computersysteem, maar vooral ook van de gekozen
vormextractie-methode.

Samenvattend kunnen we nu de volgende criteria aangeven die een rol spelen
bij de keuze van een vormextractie-methode:

- het aantal kenmerken dat we uit de uitvoer van een methode kunnen
afleiden

- de nauwkeurigheid waarmee deze kenmerken zijn af te leiden

- de snelheid van de algoritme

In de volgende paragraaf zullen we de in hoofdstuk 2 beschreven methoden
toetsen op hun toepasbaarheid bij de analyse van lasbadbeelden.

3.1.2 vergelijking van vormextractie-methoden

We zullen nu kort de voor- en nadelen van de in hoofdstuk 2 beschreven
vormextractie-methoden bespreken. Tens10tte zullen we aangeven welke van de
methoden in dit geval het best kan (kunnen) worden gebruikt.

randvolgen

Met betrekking tot de lasbadscene kunnen we met behulp van randvolgen
bijvoorbeeld de positie van het onderuiteinde van de lasdraad, de breedte
van het lasbad en de kromming van de lasbadrand (op verschillende hoogten)
bepalen.
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De voordelen van de raster-scan-methode (parallelle bepaling van randen) ten
opzichte van slice scan en histogram-analyse (sequentiele bepaling van
randen) zijn in het geval van de lasbadbeelden evident:

- de precieze positie van lasbad en lasdraad is niet bekend, zodat bij
gebruik van een slice scan-algoritme bij elk door middel van segrnentatie
verkregen kandidaat-randpunt dat nog niet tot een trace behoort een trace
moet worden bepaald. Vervolgens zal men die traces moeten selecteren die
lasbadrand en lasdraadrand representeren.

- het aantal te verwachten randen is veel kleiner dan het aantal
gedetecteerde kandidaat-randpunten. Toetsing bij welke rand een punt hoort
zal dus sneller verlopen dan de bepaling van het volgende punt van een
rand.

- de van het segrnentatiegedeelte afkomstige data (coordinaten van pixels)
is gegoten in de vorm van een lijst waarin de waarden zijn gerangschikt in
volgorde van detectie bij doorlopen van het beeld van links naar rechts,
van boven naar beneden. Een rater-scan-algoritme hoeft dus niet steeds na
te gaan welk punt hij als volgende moet verwerken.

- de segrnentatie-algoritme detecteert vertikale randen veel beter dan
randen die enigszins in een horizontale richting lopeno Het risico dat een
punt aan een verkeerde rand wordt toegewezen bij een raster-scan is in dat
geval niet groot.

Door de bovengenoemde feiten zal toepassing van een raster-scan-algoritme
leiden tot een snellere bepaling van lasbad- en lasdraadrand, zonder dat dit
ten koste gaat van de nauwkeurigheid waarmee de randen worden gedetecteerd.

Over de manier van codering kunnen we het volgende opmerken:

- met de run-length-code kan men eenvoudig de maximale en de gemiddelde
breedte van lasbad en lasdraad bepalen indien bekend is welke randstukken
tot welke objecten behoren. Extractie van inforrnatie over grootte van
hellingen of kromrningen is veel moeilijker. Deze codering is alleen te
gebruiken indien de beelden zo goed als ruisvrij zijn en indien er geen
gaten in de gedetecteerde randen aanwezig zijni

- de Freeman-code geeft informatie over de richting waarin een bepaald
gedeelte van de contour loopt. De Freeman-code is opgesteld om op een
efficiente manier gesloten contouren te beschrijveni indien echter de
contour niet gesloten is en men een raster-scan-algoritme gebruikt is
Cederbergs RC-code voordeliger wat betreft benodigde geheugenruimte (2
bits per waarde voor RC-code, 3 bits per waarde voor de Freeman-code) .
Orndat de segrnentatie-algoritme horizontale randen niet detecteert kunnen
we de RC-code hier zelfs beperken tot drie mogelijke waarden in plaats van
vier. Indien we de algoritme in een hogere programrneertaal als
bijvoorbeeld C schrijven heeft het geen zin om deze twee coderingen van
elkaar te onderscheideni als we geen speciale, tijdrovende constructies
bedenken neemt elke waarde steeds rninimaal 8 bits in beslagi

- de differentiele Freeman- en RC-code benadrukken vooral sterk gekromde
delen van de contour. Differentiele codering heeft bij lasbadbeelden
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weinig zin, op de eerste plaats omdat de kromming van lasbad en lasdraad
gering is en op de tweede plaats omdat ruisinvloeden interpretatie van
deze code bemoeilijken. Bovendien is deze vorm van codering het meest
tijdsintensief: nadat door vergelijking met het vorige aan de lijst
toegevoegde punt de richting (chain-code) is bepaald dient deze richting
nog te worden vergeleken met de voorgaande richting om de verschilcode te
berekenen;

- wat betreft het snelheidsaspect kunnen we stellen dat de simpele notatie
van co6rdinaten het voordeligst is. De lengte van een randstuk en de
gemiddelde x- en y-coordinaat zijn dan zo ongeveer de enige kenmerken die
rechtstreeks uit de codering kunnen worden afgeleid. Bij ruisarme
lasbadbeelden zal ook de run-Iength-codering relatief weinig tijd in
beslag nemen. We kunnen dan gebruik maken van de voorkennis over de
positie van de lasdraad en de situering van het lasbad ten opzichte van
die lasdraad om te bepalen tot welk object een gedetecteerd pixel behoort;

- we kunnen concluderen dat vanwege het snelheidsaspect opslag van
coordinatenparen het meest voordelig is om informatie uit de gedetecteerde
kandidaat-randpunten te halen. Door tevens van iedere trace bij te houden
wat de essentiele punten zijn (punten met lokale of globale maximale of
minimale x- of y-coordinaat) is het vrij eenvoudig om informatie over
hellingen te verkrijgen. De vaststelling dat ruis een grote invloed heeft
op de gedetecteerde kandidaat-randpunten maakt de run-Iength-codering
minder geschikt voor toepassing.

Bij keuze voor randvolgen kunnen we dus het beste gebruik maken van een
raster-scan-algoritme met opslag van coordinatenparen. Het is mogelijk aIle
gezochte "kenmerken aan de hand van de resulterende data te bepalen. Een
nadeel is dat de kenmerken sterk door ruis zullen zijn beinvloed. De methode
is relatief snel.

projectie

We kunnen de projectiemethode bij lasbadbeelden gebruiken ter bepaling van
lasbad- en lasdraadbreedte en lasbad- en lasdraadpositie. De vorm van het
lasbad is namelijk zodanig dat daar waar het de grootste breedte heeft de
randen vrijwel vertikaal lopeno Ook de randen van de lasdraad maken ongeveer

o
een hoek van 90 met de horizontaal. We kunnen de kandidaat-randpunten dus
op de x-as projecteren. Indien er weinig ruispixels aanwezig zijn en de
resolutie voldoende hoog is mogen we verwachten dat in de verdelingsfunctie
vier pieken zullen optreden: twee voor de lasbadranden en twee voor de
lasdraadranden. We kunnen gebruik maken van voorkennis (dikte van de
lasdraad; de verwachting dat de lasdraadranden tussen de lasbadranden zullen
liggen) om de breedte van het lasbad en de positie ten opzichte van de
lasdraad te bepalen.

Ook de helling van de lasbadranden naar beneden toe, na het breedste
gedeelte van het lasbad, kan waardevolle informatie verschaffen
(bijvoorbeeld over eventueel aanwezige asymmetrie). De raaklijn aan die
stukken lasbadrand is voor beide lasbadranden te bepalen door projectie van
de gedetecteerde pixels op een aantal in gradient verschillende lijnen. Het
zal duidelijk zijn dat bepaling van die raaklijn een aanzienlijke
hoeveelheid tijd zal kosten, die evenredig is met het aantal gedetecteerde
randpunten.
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Ook is het mogelijk uit een verzameling eerder opgenomen beelden twee
gemiddelde hellingen te bepalen. Hen kan dan aile volgende lasbadbeelden
projecteren op lijnen die loodrecht staan op die berekende hellingen. Dit
geeft weliswaar geen inforrnatie over de hellingen in die beelden (hoewel uit
de grootte van de maxima en de spreiding rond die maxima in beide
verdelingsfuncties ook conclusies zouden kunnen worden getrokken), maar de
lokaties van de uit de verdelingsfuncties berekende lijnen kunnen,
gecornbineerd met inforrnatie over de positie van het breedste gedeelte van
lasbadranden, toch een indicatie geven over de mate van asymmetrie.

De positie van het onderuiteinde van de lasdraad kan met de projectiemethode
o

niet worden bepaald, tenzij het beeld 90 geroteerd aan de
segrnentatie-algoritme wordt aangeboden. De segrnentatie-algoritme levert in
de huidige vorrn imrners aileen randpunten overeenkomend met niet in
horizontale richting verlopende randstukken. Bij rotatie verdwijnt uiteraard
de mogelijkheid tot bepaling van de breedte van het lasbad.

Resumerend: projectie is een snelle methode (sneller dan randvolgen); het
aantal te bepalen kenrnerken is beperkt; en ruis heeft een vrij grote invloed
(minder dan bij randvolgen).

template matching

We zouden bij onderzoek van lasbadbeelden een aantal variaties van de
template matching-methode kunnen toepassen:

a. we kunnen een "ideaal" lasbad over de verzameling gedetecteerde
kandidaat-randpunten schuiven. Het "ideale" lasbad is bijvoorbeeld
bepaald uit een middeling van een aantal eerder opgenomen beelden. Voor
elke positie van het "ideale" lasbad ten opzichte van de verzameling
punten kunnen we een (eventueel gewogen) AND-functie uitvoeren: wanneer
een coordinaat uit de verzameling overeenkomt met een coordinaat van het
"ideale" lasbad wordt de waarde van de functie verhoogd. Gedeelten uit
het lasbad waarvan we verwachten dat ze minder nauwkeurig worden
gedetecteerd (bijvoorbeeld het onderste gedeelte, waar de rand vrijwel
horizontaal verloopt) kunnen we een minder grote bijdrage laten leveren.
De positie van het lasbad voIgt nu uit de maximale waarde van de functie.

We kunnen ons echter afvragen of de gevonden positie weI de juiste is.
Indien de breedte van het lasbad bijvoorbeeld veel afwijkt van de breedte
van het "ideale" bad zullen er waarschijnlijk twee maxima aanwezig zijn:
daar waar de linkerranden elkaar bedekken en daar waar de rechterranden
elkaar bedekken. Lokalisering van het lasbad volgens een maximum in de
functie is dan dus niet correct.

Hieruit voigt ook dat de breedte van het lasbad niet nauwkeurig is te
bepalen. De grootte van het maximum en de spreiding rond het maximum
geven weI een indruk.

Een ander nadeel is de vrij grote invloed van (kwantisatie-)ruis. Deze
zal de waarde van het maximum sterk negatief beinvloeden.
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Tenslotte zal ook het grote aantal berekeningen bij deze methode een rol
spelen. Stel dat we convolueren over een gedeelte van het beeld (venster)
ter grootte van p * q pixels. en stel dat de template (het "ideale"
lasbad) is uit te drukken in r * s pixels. Het benodigde aantal
berekeningen is dan grofweg evenredig met r * s * [(p-r+l) (q-s+1)].

b. we kunnen gebruikmaken van een "fuzzy" template [21, 22]. We bepalen
weer een "ideaal" lasbad, maar we convolueren het beeld nu met een
template waarin ook van het ideale bad afwijkende pixels worden
meegeteld. Deze afwijkende pixels krijgen een gewicht, dat kleiner is
naarmate de afwijking groter is.

De invloed van kwantisatieruis op de grootte van het maximum zal nu
aanzienlijk geringer zijn, het aantal benodigde berekeningen is echter
nog groter dan onder a.

c. in plaats van een ideaal lasbad kunnen we een verzameling ideale
lasbaden bepalen, elk met bijvoorbeeld een iets andere breedte of hoogte,
of mate van asymmetrie. Voor elke template bepalen we dan het maximum;
die template waarvan het maximum de grootste waarde heeft komt het meest
overeen met de vorm van het lasbad in het beeld.

We vinden hierdoor informatie over de breedte, en de bepaalde positie zal
overeenkomen met de werkelijke positie; het aantal berekeningen zal
echter nog toenemen met een factor evenredig aan het aantal templates.

d. ter vermindering van ruisinvloeden kunnen we ook bij methode c fuzzy
templates nemen. Het ligt voor de hand dat berekening van de maxima nog
langer zal duren.

e. door voor linkerrand en rechterrand een aparte passing te bepalen
vervallen een aantal nadelen: de positie kan nu nauwkeurig worden
bepaald, invloed van ruis speelt een minder grote rol, de breedte is goed
te bepalen, het aantal uit te voeren bewerkingen is relatief gering (in
de ordegrootte van het aantal dat bij methode a nodig is). Deze methode
verdient dan ook de voorkeur.

Het aantal te extraheren kenmerken is bij gebruik van methode e. gelijk aan
het aantal dat na randvolgen kan worden bepaald. Invloed van ruis zal worden
geminimaliseerd. Een template matching-algoritme zal echter veel trager
verlopen dan een randvolg-algoritme.

bepaling van een kostenfunctie

Voor opsporen van lasbadranden zouden we een kostenfunctie kunnen bedenken
die steeds een bepaald aantal gedetecteerde randpunten bekijkt, met als
voorwaarde dat de randpunten alle een andere y-coordinaat bezitten. Hoe
dichter punten met opeenvolgende y-coordinaten bij elkaar liggen, hoe groter
de functiewaarde; en hoe groter de kromming, hoe kleiner de functiewaarde.

De methode kent weer het nadeel van het grote aantal bewerkingen dat moet
worden uitgevoerd. Bovendien zijn lasbad- en lasdraadranden moeilijk van
elkaar te onderscheiden, aangezien ze ongeveer dezelfde vormeigenschappen
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hebben. De methode is alleen geschikt om te beslissen welke coordinaten tot
een rand behoren. Achteraf moet nog worden bepaald welke randen tot het
lasbad behoren en welke tot de lasdraad, en wat de essentiele kenrnerken zijn
van de lasbadscene. Een tracing-algoritrne of een projectie-algoritme
verdient dan ook de voorkeur.

clustering

Voor opsporen van lasbad- en lasdraadranden kunnen we bijvoorbeeld die
verzamelingen punten bepalen waarvan de gemiddelde onderlinge horizontale
afstand (het verschil in x-coordinaten) minirnaal is. Van links naar rechts
over het beeld gaand zullen we als het goed is vier van dergelijke minima
vinden.

De methode komt in dat geval overeen met een projectiemethode, met dezelfde
voor- en nadelen.

polynomische benadering

In het geval van lasbadbeelden zullen we een polynornische benadering slechts
kunnen gebruiken na toepassing van een randvolg-algoritme. De methode is dus
in ieder geval trager dan randvolgen alleen. Het doel van de polynomische
benadering is het verkleinen van de invloed die ruis heeft op de
uiteindelijk bepaalde kenrnerken.

Een randvolg-algoritme detecteert zelfs bij hevig door ruis aangetaste
beelden voor elke rand een zodanige verzameling punten dat de x- en
y-coordinaten van opeenvolgende punten weinig van elkaar zullen verschillen.
Bij toepassing van polynomische interpolatie zal de ruisinvloed dan ook niet
wezenlijk verrninderen. De keuze bestaat dus uit polynomische approximatie of
stuksgewijs polynomische approximatie of interpolatie.

Het is goed op dit punt onderscheid te maken tussen de verschillende
gedeelten van de gedetecteerde randen die elk gerelateerd zijn aan de
bepaling van een of meer kenrnerken. Zo zal een polynomische benadering voor
de draadranden weinig zinvol zijn: voor het onderuiteinde van de draad
kunnen we eenvoudig het gemiddelde nemen van de y-coordinaten van de twee
punten van linker- en rechterrand met grootste y-coordinaat. De positie van
de draad in het horizontale vlak is in principe steeds gelijk.

Voor de zijkanten van de badrand ligt een polynomische approximatie voor de
hand. Die zijkanten dienen weinig krornrning te vertoneni als ten gevolge van
ruis in een (klein) gedeelte van de rand een grote krornrning, of een andere
vervorrning, zichtbaar is, zal approxirnatie met een tweede orde polynoom
leiden tot een afvlakking van die vervorrning. Stuksgewijze benadering zou in
dat geval wellicht extra breekpunten introduceren, waardoor de vervorrning
toch merkbare invloed zou hebben op de uitvoer van de algoritrne.

Indien in de uitloop (resulterend uit een randvolg-algoritme toegepast op
een 90

0
gedraaid beeld) een tegenkrornrning of instulping aanwezig is kunnen

we drie gedeelten onderscheiden: het gedeelte waar de tegenkrornrning is
gelokaliseerd en de twee aan weerszijden liggende gedeelten. We kunnen de
breekpunten waarschijnlijk het beste bepalen tijdens het randvolgen. Elk
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gedeelte kan vervolgens met een tweede orde polynoom worden geapproximeerd.
Stuksgewijze interpolatie (waarbij de benaderende functies dus door de
breekpunten gaan) zal weer leiden tot een grote invloed van ruis op de
functiewaarden in de breekpunten, en dus minder geschikt zijn.

Indien we de inforrnatie uit randvolgen in norrnaal georienteerde beelden
samenvoegen met de inforrnatie afkornstig van 90° gedraaide beelden kunnen we
spreken van stuksgewijs polynomische approximatie. Het ligt voor de hand te
eisen dat de functiewaarden van de verschillende gedeelten in de breekpunten
gelijk zijn. Ook de afgeleiden van de functies in de breekpunten dienen
dezelfde waarde te hebben. Ais er een tegenkromrning aanwezig is vervalt deze
laatste eis voor de breekpunten die het gevolg zijn van de tegenkromrning,
aangezien de tegenkromrning niet in aIle gevallen vloeiend verloopt.

Het beste bij de approximatie te gebruiken foutencriteriurn is waarschijnlijk
de minimalisering van de som van de kwadraten van de verschillen tussen de
randpunt-coordinaten en de benaderingspunt-coordinaten (L -norm). Gebruik

2

van de L -norm zal tot gevolg hebben dat de invloed van sterk vervormde
00

gedeelten of afwijkende, foutief gedetecteerde punten te groot is.

Het aantal kenrnerken dat met deze methode kan worden bepaald is gelijk aan
het aantal na randvolgen te bepalen kenrnerken. De invloed van ruis is sterk
verminderd. Polynomische approximatie is echter altijd trager dan
randvolgen. We zullen dan ook aIleen die randgedeelten moeten approximeren,
die sterk door ruis kunnen zijn vervorrnd en essentieel zijn voor de bepaling
van kenrnerken. We kunnen de algoritme ook versnellen door niet aIle
gedetecteerde punten van een randgedeelte in de benadering te betrekken
(neem bijvoorbeeld van elke vijf opeenvolgende punten van een randgedeelte
een punt, en bepaal een polynomische benadering van de aldus verkregen
verzameling punten) .

fouriertransformatie

Fouriertransforrnatietechnieken z~Jn te gebruiken bij de bepaling van de mate
van syrnrnetrie van het lasbad. Ook kunnen we uit de fouriercoefficienten
inforrnatie verkrijgen over het zwaartepunt van het lasbad, of over de
grootte van het binnen de contour gelegen oppervlak. De coefficienten zeggen
daarentegen weinig over afmetingen (breedte van lasbad, lengte van toorts)
of bijvoorbeeld over de hellingen van de onderste randstukken van het
lasbad.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze relatie is tussen
lasbadparameters en fouriercoefficienten. Een methode die we zouden kunnen
toepassen is het vooraf bepalen van de fouriercoefficienten van een aantal
lasbaden met verschillende specifieke kenrnerken; tijdens de analyse van
nieuwe, onbekende, lasbadbeelden zouden we de lasbaden kunnen classificeren
door de coefficienten te vergelijken met de vooraf bepaalde standaardset.

Enkele andere aandachtspunten bij gebruik van deze methode zijn:

- op welke manier realiseren we de benodigde gesloten contour? Een
contour-tracing-algoritme levert ons de linker- en rechterrand van het
lasbad (de nadruk ligt imrners op de detectie van de vertikale randen). We
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kunnen nu de twee punten met maximale y-coordinaat en de twee punten met
minimale y-coordinaat met elkaar verbinden. De aldus gevormde
verbindingsstukken tussen de twee randen zullen in het algemeen niet
horizontaal verlopeni hun richting is sterk bepaald door ruisinvloeden.
Dit kan grote (niet gewenste) invloed hebben op de waarden van de
fourier-beschrijvenden. Beter is het, de verbindingsstukken horizontaal te
laten verlopen, door bijvoorbeeld vooraf de maximale en minimale
y-coordinaten in te stellen en voor elk lasbadbeeld de bepaalde
lasbadranden bij de bij deze coordinaten behorende posities af te kappen.

We kunnen ook uitsluitend (eventueel na afkapping) de onderranden met
elkaar verbinden, en de contour vormen door, uitgaande van het hoogst
gelegen punt bij een van de randen, naar het hoogst gelegen punt van de
andere rand te lopen en vervolgens weer de zelfde weg terug. Informatie
over de oppervlakte van het lasbad zal dan moeilijker uit de
fourier-beschrijvenden zijn te extraheren. Een mogelijkheid om
oppervlakte-informatie te behouden is het opnemen van de punten bij
terugkeer een negatief gewicht te geven ten opzichte van een as door
beginpunt en keerpunt.

- is het voordelig om de na de contour-tracing resulterende data te
reduceren alvorens fouriercoefficienten te berekenen? We zouden de
kenmerkende punten van het lasbad kunnen opsporen (bijvoorbeeld de
hoekpunten van een eenvoudige, uit twee lijnstukken per rand bestaande
polygonische approximatie), en alleen deze punten kunnen gebruiken bij de
berekening van de coeficienten. Op de eerste plaats dienen we dan na te
gaan of de snellere berekening van de coeficienten opweegt tegen het extra
benodigde rekenwerk voor de polygonische approximatie en voor de bepaling
van de lengte van de lijnstukken en de hoeken die de lijnstukken met
elkaar maken. Op de tweede plaats moeten we bekijken welke invloed de
datareductie heeft op de coefficienten. Wellicht zullen er meer
coefficienten nodig zijn om de lasbaden nauwkeurig genoeg van elkaar te
kunnen onderscheiden.

- hoe kunnen we informatie verkrijgen over de uitsteeklengte van de
lasdraad? Indien reeds een tracing-algoritme is gebruikt lijkt het
onwaarschijnlijk dat uit fourier-beschrijvenden sneller en beter het
onderuiteind van de lasdraad is te bepalen dan uit de door tracing
verkregen data. Deze opmerking geldt ook voor de bepaling-van de breedte
en het zwaartepunt van het lasbad.

Hoewel de methode in eerste instantie misschien veelbelovend lijkt, is ze
toch niet de meest geschikte voor de bepaling van de lasbadkenmerken. De
snelheid van de algoritme is globaal gezien gelijk aan de snelheid van een
polynomische benadering-algoritme, maar het is veel moeilijker om zinvolle
kenmerk-informatie te verkrijgen.

Hough-transformatie

Men kan door vergelijking van de snijpunten in het r,~-vlak

(Hough-transformatie) bekijken in hoeverre een verzameling randpunten een
rechte lijn vormt. Met deze methode is bijvoorbeeld de helling in het
onderste gedeelte van het lasbad te bepalen. Het nadeel van de methode is
dat de berekening van de snijpunten van goniometrische functies relatief
veel tijd in beslag neemt. Bovendien zullen ten gevolge van
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(kwantisatie-)ruis paren van twee naburige pixels in het algemeen niet op
dezelfde lijn liggen: de spreiding in de hellingen is in dat geval
gemakkelijk 90°. We zullen dus voor een enigszins nauwkeurige bepaling van
de helling paren van relatief ver uit elkaar liggende pixels moeten nemen.

Gezien het geringe aantal specifieke kenmerken dat we met de methode kunnen
opsporen, en gezien het toch grote aantal bewerkingen zal deze methode bij
gebruik in het lasbadonderzoek niet tot bevredigende resultaten leiden.

transformatie van cartesische naar polaire coordinaten

Ook bij het bepalen van de functie ~(l) (polaire coordinaten) speelt in het
geval van lasbadbeelden de invloed van kwantisatieruis een grote rol.
Evenals bij de Hough-transformatie zijn weinig parameters die van belang
zijn uit lasbadbeelden te extraheren.

conclusie

Bovenstaande overwegingen hebben tot het besluit geleid om in dit geval
gebruik te maken van een randvolg-algoritme, waarna gedeelten van de rand
met een polynomische functie worden benaderd. In principe kunnen aIle
gewenste kenmerken met deze methode worden bepaald. De randvolgmethode is
relatief snel, maar de resterende grote invloed van ruis op het resultaat
maakt in dit geval een polynomische benadering noodzakelijk. Andere methoden
bemoeilijken de afleiding van sommige kenmerken (projectie,
transformatietechnieken) of zijn te traag (template matching,
kostenfunctie-bepaling) .

In de volgende paragrafen zullen we ingaan op de problemen die we tegenkomen
bij implementatie van een randvolg-algoritme. De implementatie van een
polynomische benadering is nog niet gerealiseerdi we zullen in dit verslag
dan ook de polynomische benadering verder buiten beschouwing laten.

3.2 EEN RANDVOLG-ALGORITME VOOR NORMAAL GEORIENTEERDE BEELDEN

Bij de implementatie van een randvolg-algoritme zullen we onderscheid moeten
maken tussen verzamelingen kandidaat-randpunten die afkomstig zijn van
normaal georienteerde beelden en verzamelingen die afkomstig zijn van 90°
gedraaide beelden. Edge detection van niet-gedraaide beelden levert namelijk
de meer vertikaal verlopende randen in het beeld, van gedraaide beelden
worden de horizontaal verlopende randen van lasbad en -draad gedetecteerd.
We zullen dus in de verzameling kandidaat-randpunten afkomstig van
niet-gedraaide beelden vier randen moeten opsporen: rechter- en
linkerbadrand, en rechter- en linkerdraadrand. In data afkomstig van
gedraaide beelden moeten we twee randen zien te vinden: de onderrand van de
lasdraad en de onderrand van het lasbad.

De tot dusver gerealiseerde randvolg-algoritme is uitsluitend gericht op de
detectie van de vertikaal verlopende randen. Verschillende in de algoritme
gebruikte procedures zullen ook, in mindere of meerdere mate gewijzigd, door
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een algoritme kunnen worden gebruikt dat de horizontale randen opspoort. Bij
de bespreking van de desbetreffende procedures (bijlage B) zal duidelijk
worden of ze voor detectie van horizontale randen toepasbaar zijn.

We zullen in het vervolg de volgende definities hanteren:

- randstuk: een reeks kandidaat-randpunten met monotoon niet-dalende

y-coordinaten, waarvoor geldt, dat de afwijkingen van de x- en
y-coordinaten van een punt ten opzichte van de coordinaten van het
voorgaande punt bepaalde maxima niet overschrijden. We hebben in hoofdstuk
2 de benaming trace gebruikt om een reeks punten in de nabijheid
van elkaar aan te duiden. De eis dat de y-coordinaten niet-dalend zijn
ontbrak toen echter;

- bovenliggend randstuk: een randstuk ligt boven een ander randstuk indien

de y-coordinaten van het eerste punt en van het laatste punt van het
randstuk kleiner zijn dan de y-coordinaten van respectievelijk het eerste
en het laatste punt van het andere randstuk;

- onderliggend randstuk: een randstuk ligt onder een ander randstuk indien

dat andere randstuk boven dit randstuk ligt;

- geheel of gedeeltelijk overlappend randstuk: een randstuk A overlapt een

randstuk B gedeeltelijk indien de y-coordinaat van het eerste of die van
het laatste punt van randstuk B niet groter is dan de y-coordinaat van het
laatste punt van randstuk A en niet kleiner is dan de y-coordinaat van het
eerste punt van randstuk A. A overlapt B geheel als de y-coordinaten van
beide genoemde punten van B niet groter zijn dan de y-coordinaat van het
laatste punt van A en niet kleiner zijn dan de y-coordinaat van het eerste
punt van A (figuur 3.1). Wanneer een randstuk A boven of onder een
randstuk B ligt kan een van de randstukken het ander dus niet geheel
overlappen;

r x

·A ·8 A · ·8· · . y· · ·· ···

a b

figuur 3.1: overlapping van randstukken

a. randstukken A en B overlappen elkaar
gedeeltelijk

b. randstuk A overlapt B geheel
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- ral1dstukhoogte: het verschil tussen de y-coordinaat van het laatste punt

van een randstuk en de y-coordinaat van het eerste punt van een randstuk;

- kandidaat-rand: een reeks van een of meer randstukken, waarvoor geldt dat

elk volgend randstuk onder het voorgaande ligt, en bovendien in de
nabijheid ervan. Het begrip "nabijheid" dient nog nader te wo·rden
gespecificeerd. De reeks is maximaal in die zin dat er geen andere
onderliggende toevoegbare randstukken in de nabijheid van het laatste
randstuk in de reeks aanwezig zijn. Een kandidaat-rand komt in aanmerking
voor classificatie als badrand of draadrand. Geen enkel randstuk in de
reeks overlapt een ander randstuk in zijn geheel;

- kandidaat-rand-hoogte: de hoogte van een kandidaat-rand is het verschil

tussen de y-cobrdinaat van het laatste punt van het laatste (onderste)
randstuk in de reeks en de y-coordinaat van het eerste punt van het eerste
(bovenste) randstuk in de reeks.

3.2.1 ontwerp-overwegingen voor de algoritme

In 3.1.2 zagen we dat een raster-scan-algoritme het best kan worden
toegepast om de randen te traceren in lasbadbeelden. Een dergelijke
algoritme gaat sequentieel aIle kandidaat-randpunten na, en bekijkt of de
punten aan een van de tot dusver getraceerde randstukken kunnen worden
toegevoegd.

Indien de beelden ruisvrij zouden z~Jn en de edge detection-algoritme aIleen
aIle tot de meer vertikaal verlopende randen behorende punten zou
detecteren, zou een randvolgalgoritme slechts vier randstukken detecteren.
Ook bij geringe invloed van ruis zouden we kunnen overwegen de vier langste
randstukken te classificeren als de gezochte randen. Figuur 3.2 toont een
voo~beeld van een weergave van de in een lasbadbeeld gedetecteerde
kandidaat-randpunten (de gebruikte resolutie komt geenszins overeen met de
werkelijke resolutie van de beelden; de figuur is louter illustratief
bedoeld) .

Stel dat we de maximale verschillen in x- en y-coordinaten van opeenvolgende
punten z6 kiezen dat de randstukken A, B, C, D en E worden getraceerd. De
classificatie van de vier hoogste randstukken als bad- of draadranden
(waarbij bijvoorbeeld de x-cobrdinaat van het eerste punt van elk randstuk
wordt gebrpikt om te bepalen welk randstuk overeenkomt met welke rand) zal
in dit geval tot de beste oplossing leiden.
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figuur 3.2: door edge detection-algoritme gedetecteerde
punten bij een ruisarm beeld: randstuk C zal
niet als behorend tot een bad- of draadrand
worden beschouwd bij classificatie van de
vier hoogste randstukken als randen

De edge detection-algoritme blijkt ook, naast punten uit de randen van
lasbad en lasdraad, punten uit de vertikale randen van het beeld te
detecteren. Deze beeldranden zijn uiteraard hoger dan de bad- en
draadranden. Om bovengenoemde methode nog te kunnen toepassen zullen we dan
ook met vensters (windows) moeten werken: punten komen aIleen in aanmerking
voor toevoeging aan een randstuk indien hun x-coordinaat niet kleiner is dan
de minimum x-coordinaat van het venster en niet groter is dan de maximum
x-coordinaat van het venster. Die minimum x-coordinaat kunnen we
bijvoorbeeld de waarde 5 geven, en de maximum x-coordinaat, afhankelijk van
de resolutie van de beelden, de waarde 250 of 500.

Een groter probleem vormt de aanwezigheid van openingen (gaps) in de bad- en
draadranden: bepaalde gedeelten van de randen worden niet vertegenwoordigd
in de verzameling kandidaat-randpunten. In figuur 3.3 zien we bijvoorbeeld
openingen in de twee draadranden en in de rechterbadrand. Bij de tot dusver
gebruikte lasbadbeelden is de aanwezigheid van gaps eerder regel dan
uitzondering. Het zal duidelijk zijn dat classificatie van de vier hoogste
randstukken als de gezochte randen in dit geval tot niet-correcte
oplossingen kan leiden.
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figuur 3.3: gaps in de draadranden (tussen randstuk B en
E en tussen C en F) en in de rechterbadrand
(tussen D en G)

We kunnen proberen de gaps te overbruggen door de maximaal toelaatbare
verschillen in x- en y-co6rdinaten van opeenvolgende punten in een randstuk
te vergroten. Om echter met name gaps in de badranden te overbruggen moeten
die maximale verschillen zo groot zijn, dat in sommige gevallen bijvoorbeeld
de punten uit de linker- en de rechterdraadrand aan een en hetzelfde
randstuk worden toegevoegd!

Een betere oplossing zou z~Jn om niet aIleen rekening te houden met de
verschillen in x- en y-co6rdinaten van een nieuw aan het randstuk toe te
voegen punt en het laatst toegevoegde punt, maar ook met de richting van het
laatste gedeelte van het tot dusver getraceerde randstuk. Een nieuw
randstuk-punt moet dan zowel in de nabijheid van het laatst toegevoegde punt
liggen als in de juiste richting. Als het randstuk nog slechts een punt
bezit moeten we ervan uitgaan dat de richting vertikaal is, zodat het niet
kan voorkomen dat bijvoorbeeld het eerste punt van de rechterdraadrand wordt
toegevoegd aan het eerste punt van de linkerdraadrand.

Het na elke toevoeging van een punt aan een randstuk berekenen van de
richting van het nieuwe onderste gedeelte van het randstuk zal zeer veel
tijd in beslag nemen. De algoritme zal minimaal een factor twee a drie
trager worden. Zelfs de bepaling van een grove benadering van de richting
vindt immers veel minder snel plaats dan de eenvoudige vergelijking van x
en y-co6rdinaten. Een andere methode ligt dan ook veel meer voor de hand: de
tracering van mogelijke bad- en draadranden in twee stappen:

1. tracering van randstukken: we sporen randstukken op, waarbij we de

maximaal toelaatbare verschillen tussen x- en y-coordinaten van twee
opeenvolgende punten beperkt houden. Bij toevoeging van een nieuw punt
aan een randstuk wordt niet gekeken naar de richting;

2. tracering van kandidaat-randen: we proberen openingen tussen randstukken

te overbruggen door randstukken die in de nabijheid van elkaar liggen aan
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elkaar te ketenen. De verschillende op deze manier gevonden ketens zijn
mogelijke bad- of draadranden. Logische eisen hierbij zijn het maximaal
zijn van een keten (geen boven het eerste of onder het laatste randstuk
liggend randstuk in de nabijheid) en het niet voorkomen van een randstuk
dat geheel door een of meer randstukken wordt overlapt. Dergelijke ketens
zijn reeds gedefinieerd als kandidaat-randen.

Het lijkt op het eerste gezicht nu zelfs weer mogelijk om de richting van
een randstuk geheel buiten beschouwing te laten: op de eerste plaats bepalen
we voor een randstuk aIle mogelijke verbindingen met andere randstukken die

in de nabijheid liggen (dus ook correcte verbindingen worden opgespoordi het
is dan aIleen nog noodzakelijk op de een of andere manier ervoor te zorgen
dat bij de uiteindelijke classificatie de kandidaat-randen worden
uitverkozen die aIleen deze correcte verbindingen bezitten), op de tweede
plaats zal, bij een goede definitie van het begrip "nabijheid" (bijvoorbeeld
aIleen vergelijking van het laatste punt van het bovenliggend randstuk met
het eerste punt van het onderliggend randstuk), de kans klein zijn dat een
randstuk wordt verbonden met een randstuk behorend tot een andere rand.

Uit figuur 3.4 blijkt dat er in dat geval toch problemen kunnen ontstaan: in
figuur 3.4.a willen we een opening in de rechterbadrand (tussen D en I)
overbruggeni dit heeft tot gevolg dat ook de openingen tussen B en E en
tussen C en F worden overbrugd. De randstukken E en F zullen echter
waarschijnlijk stoorranden in het lasbad zijn en niet tot de draadrand
behoren. Daarentegen behoren in figuur 3.4.b E en F weI tot de draadrand (we
zien in dit geval een zich losmakende druppel lasvloeistof). Het blijkt
mogelijk om deze situaties van elkaar te onderscheiden door rekening te
houden met de richting van het onderste gedeelte van het bovenliggende
randstuk.

··· 'C
B' ·· · ·· ·. · · .

'A B' :C D'. · D . A .
. z· 'F. · .. . .. E' · F .

G . .. . G..
'R .

H . 'I
I' . ..

a b

figuur 3.4: optreden van gaps bij detectie van randcoor
dina ten

a. B=linkerdraadrand, C=rechterdraadrand
b. B+E=linkerdr.rand, C+F=rechterdr.rand
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We kunnen nu bijvoorbeeld alleen die randstukken verbinden met een
bovenliggend randstuk, waarvan het eerste punt in een gebied ligt dat wordt
omsloten door twee lijnstukken, getrokken vanuit het laatste punt van het
bovenliggende randstuk en respectievelijk een positieve en een negatieve
hoek makend met het verlengde van het onderste gedeelte van het
bovenliggende randstuk (figuur 3.5).

• A..
1

2

figuur 3.5: de lijnstukken 1 en 3 bepalen het gebied
waarin een randstuk moet liggen om met
met randstuk A te worden verbonden; lijnstuk
2 geeft de richting aan van het onderste
gedeelte van randstuk A

Het mee laten wegen van de richting van een bovenliggend randstuk kan dus
voorkomen dat foutieve verbindingen worden gelegd. Figuur 3.5 maakt echter
ook duidelijk dat op deze manier elkaar gedeeltelijk overlappende
randstukken nooit een verbinding kunnen aangaan. Uit de gebruikte
test-lasbadbeelden blijkt dat elkaar gedeeltelijk overlappende randstukken,
indien de overlap niet te groot is, in sommige gevallen tot een zelfde
gezochte rand behoren. Bovendien kan de invloed van ruis een zodanige rol
spelen dat, indien het eerste punt van een randstuk erg dicht in de buurt
ligt van het laatste punt van een bovenliggend randstuk, dit eerste punt net
buiten het aangegeven gebied valt. Hierdoor wordt het noodzakelijk twee
situaties te onderscheiden:

1. de afstand tussen het laatste punt van een bovenliggend randstuk en het
eerste punt van een onderliggend randstuk is klein. Als een van de
randstukken het andere nu niet geheel overlapt worden de randstukken met
elkaar verbonden, ongeacht de richting van het onderste gedeelte van het
bovenliggend randstuk;

2. de afstand tussen het laatste punt van een bovenliggend randstuk en het
eerste punt van een onderliggend randstuk is groot. Dit eerste punt dient
zich dan in een trechtervormig gebied rond een geextrapoleerd verlengde
van het onderste gedeelte van het bovenliggende randstuk te bevinden.

Indien we op bovenstaande manier de kandidaat-randen hebben bepaald komt het
probleem aan de orde welke kandidaat-randen de gezochte randen voorstellen.
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We zouden weer de hoogste kandidaat-randen kunnen kiezen, met als voorwaarde
dat geen van de aldus verkregen randen een randstuk bevat dat ook voorkomt
bij een van de andere gekozen randen (als deze voorwaarde niet zou worden
gesteld zouden in figuur 3.4.b bijvoorbeeld zowel de kandidaat-rand met
randstukken D en H als de kandidaat-rand met randstukken D en I worden
gekozen) .

Figuur 3.4.b laat echter zien dat de hoogte niet de enige van belang zijnde
vormeigenschap is. Het is namelijk waarschijnlijker dat de randstukken D en
H de rechterbadrand vormen dan de randstukken D en I, hoewel de
kandidaat-rand behorend bij deze laatste randstukken langer is. We zullen op
de een of andere manier het verloop van de kromming van een kandidaat-rand
in rekening moeten brengen. We moeten daarbij tevens onderscheid maken
tussen de verschillende mogelijke randen die een kandidaat-rand kan
voorstellen: komt de kandidaat-rand in aanrnerking voor een draadrand, dan
moet er zo weinig mogelijk kromming zijn; is de rand mogelijk een
rechterbadrand, dan zal hij naar beneden toe naar links moeten afbuigen; is
hij daarentegen kandidaat voor een linkerbadrand dan moet hij naar rechts
afbuigen.

Tot dusver hebben we nog geen gebruik gemaakt van de verwachte posities van
de gezochte randen in het beeld. We weten dat de gemiddelde x-coordinaat van
punten uit de linkerbadrand het kleinste zal zijn, en toe zal nemen voor
punten uit respectievelijk de linkerdraadrand, de rechterdraadrand en de
rechterbadrand. We zouden dus aIle keuzes van vier kandidaat-randen uit de
verzameling kandidaat-randen kunnen bekijken, voor elke keuze op grond van
bijvoorbeeld de x-coordinaat van het eerste punt van elke gekozen rand de
vier randen kunnen indelen, en vervolgens voor die indeling een waarde
moeten berekenen die aangeeft hoe groot de kans is dat die bepaalde keuze de
juiste oplossing is. Dit kans-getal zou dan bijvoorbeeld afhankelijk kunnen
zijn van de lengte van de individuele kandidaat-randen, van de kromming van
de randen, rekening houdend met het soort rand waarbij elke kandidaat-rand
is ingedeeld, en van relationele positie-informatie als de afstand tussen
bad- en draadranden en tussen draadranden onderling, en eventuele
hoogteverschillen tussen draadranden en tussen badranden. Samengevat:

1. indien nog niet aIle keuzes z~Jn bekeken: kies vier randen uit de
verzameling kandidaat-randen; de keuze moet geoorloofd zijn, waarmee we
bedoelen dat geen van de gekozen randen een randstuk mag bevatten dat ook
in een andere gekozen rand voorkomt; als aIle keuzes bekeken zijn: klaar;

2. beslis welke van de gekozen randen linker- en rechterbadrand en linker
en rechterdraadrand zijn;

3. bereken de "kosten" voor deze keuze. Het begrip "kosten" heeft
betrekking op de moeite die we moeten doen om de gegeven keuze op de door
ons als optimaal beschouwde oplossing te laten lijken;

4. indien de kosten voor deze keuze minimaal zijn, onthoud dan deze keuze
als beste oplossing tot nu toe;

5. ga naar 1.
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We kunnen de voorgaande methode nog versnellen als het, op grond van
precieze kennis van de positie van de draadranden, geoorloofd is het beeld
in vier gebieden te verdelen: een gebied waarin de linkerbadrand moet
liggen, een gebied voor linkerdraadrand, een voor rechterdraadrand, en een
voor rechterbadrand. Het is dan mogelijk, bijvoorbeeld weer aan de hand van
de x-coordinaten van de eerste punten, de verzameling kandidaat-randen op
voorhand op te splitsen in vier deelverzamelingen, elke deelverzameling
kandidaat-randen bevattend voor een van de gezochte randen. Het aantal
mogelijke keuzes is dan sterk gereduceerd vergeleken met de vorige methode.
Stel bijvoorbeeld dat er vijf kandidaat-randen zijn getraceerd. Bij de
vorige methode zijn dan in principe vijf keuzes mogelijk, bij indeling in
gebieden zijn er maar twee keuzes mogelijk. We hoeven nu ook niet meer te
testen of een kandidaat-rand een randstuk bevat dat ook in andere
kandidaat-randen is getraceerd. Het proces verloopt als voIgt:

1. kies uit elk van de vier deelverzamelingen een kandidaat-randi

2. bereken de kosten voor deze keuzei

3. indien de kosten voor deze keuze minimaal zijn onthoud dan de keuze als
de beste oplossing tot nu toei

4. indien nog niet aIle keuzes bekeken zijn: ga naar Ii anders: klaar.

De praktijk zal moeten uitwijzen of ruis zo weinig invloed heeft op de
positie van het eerste punt van een kandidaat-rand dat de laatste methode
toepasbaar is.

3.2.2 implementatie van de algoritme

Zoals gezegd is vanwege de diversiteit van de te bepalen kenmerken in
lasbadbeelden gekozen voor een (eventueel gedeeltelijke) polynomische
benadering van lasbad- en lasdraadrand. De aanwezigheid van ruis heeft tot
gevolg dat de uit de segmentatie-algoritme voortvloeiende verzameling
coordinaten in het algemeen een groot aantal punten bevat die niet tot
bovengenoemde randen behoren. We zullen dan ook, voordat polynomische
benadering kan plaatsvinden, een contour-tracing-algoritme toepassen om de
werkelijke randcoordinaten te bepalen.

Contour-tracing vindt plaats door middel van een raster-scan-algoritme. Van
de als tot een gezochte rand behorend geclassificeerde randpunten slaat de
algoritme de coordinaten op. Er wordt dus geen chain-code of
run-length-codering gebruikt. Codering is minder snel en stelt als
voorwaarde dat het maximale verschil (absoluut) tussen de x- en
y-coordinaten van twee opeenvolgende punten 1 is (chain-code), of dat de
y-coordinaten van paren van punten gelijk zijn (run-length-code). De
voorwaarde dat het maximale verschil in coordinaten van twee opeenvolgende
punten 1 is zou voor de gebruikte test-lasbadbeelden leiden tot tracering
van een groot aantal randstukken. Bij verbinding van twee randstukken met
elkaar zou het dan nodig zijn tussenliggende punten te berekenen.
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Rekening houdend met de overwegingen in 3.2.1 komen we tot de volgende
stappen in de tracing-algoritme (voor een meer gedetailleerde beschrijving
van de procedures en de belangrijkste variabelen en datastructuren zij
verwezen naar bijlage B) :

1. randstuk-bepaling

Elk kandidaat-randpunt wordt onderworpen aan een eenvoudige area scan;
het randpunt wordt toegevoegd aan het eerste randstuk waarvan het laatst
toegevoegde (= onderste) punt zich binnen een (rechthoekig) gebied rond
het randpunt bevindt. Is er geen randstuk in de nabijheid gesitueerd dan
maakt de scan-algoritme een nieuw randstuk, met het onderzochte
kandidaat-randpunt als eerste punt. Randstukken die uiteindelijk te
weinig coordinaten blijken te bevatten, verdwijnen uit de lijst met
gedetecteerde randstukken.

2. verbinding van randstukken

Een volgende procedure gaat na welke randstukken met elkaar kunnen worden
verbonden. Een eerste voorwaarde voor een verbinding tussen twee
randstukken is dat de omhullende rechthoek van het ene randstuk in de
omgeving moet liggen van de omhullende rechthoek van het andere randstuk.
Deze voorwaarde is beter dan vergelijking van het laatste punt van een
bovenliggend randstuk met het beginpunt van het onderliggend randstuk;
bij overlappende randstukken kunnen deze punten namelijk ver uit elkaar
liggen, terwijl de minimale afstand tussen de randstukken erg klein kan
zijn. Verder mag een van de randstukken het andere in vertikale richting
niet geheel overlappen (in dat geval zou het maken van een verbinding
geen zin hebben; we zijn immers op zoek naar min of meer vertikaal
verlopende randen). Als de randstukken elkaar niet overlappen en de
afstand tussen het laatste punt van het ene randstuk en het eerste punt
van het andere relatief groot is wordt bovendien de richting van het
verbindingslijnstuk tussen de twee punten vergeleken met de richting van
het onderste gedeelte van het bovenliggende randstuk. Is het verschil
tussen de richtingen te groot dan wordt de verbinding niet gemaakt.

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan berekent de algoritme de sterkte
van de verbinding tussen de randstukken (figure of merit, of FOM). Een
drietal factoren speelt hierbij een rol (figuur 3.6): de minimale afstand
tussen twee punten van de randstukken, het verschil in hoek van
bovenliggend randstuk en onderliggend randstuk met de horizontaal, en het
verschil in hoek van bovenliggend randstuk en verbindingslijnstuk met de
horizontaal. De eerste twee factoren spreken voor zich, de laatste factor
geeft een indicatie (met name bij niet-overlappende randstukken) over de
mate waarin het verbindingspunt van het onderliggende randstuk in de
richting ligt van het onderste gedeelte van het bovenliggende randstuk.

Bepaling van de sterkte van een verbinding is van belang omdat het aantal
onderliggende randstukken waarmee een randstuk een verbinding kan aangaan
in de huidige implementatie aan een maximum is gebonden (het totaal
aantal getraceerde kandidaat-randen moet in verband met de rekentijd
beperkt blijven). Bepaling van de FOM maakt het mogelijk alleen de
sterkste verbindingen te behouden. Een onderliggend randstuk kan
overigens met een onbeperkt aantal bovenliggende randstukken verbonden
zijn.

51



.
• A.

B
a.

• •• 1

figuur 3.6: verbindingssterkte tussen randstuk A en B;
afhankelijk van afstand tussen punten 1 en 2
en van la-~I en la-11

3. kandidaat-rand-bepaling

In de volgende stap bepalen we aIle niet-vertakkende maximale ketens van
met elkaar verbonden randstukken, de kandidaat-randen. Voor elke
kandidaat-rand wordt een nieuwe FOM berekend, afhankelijk van de
individuele FOMs tussen de randstukken in de kandidaat-rand en van de
hoogte van de kandidaat-rand. Hoe groter de hoogte, en hoe kleiner de
hoekverschillen tussen de randstukken uit de lijst, hoe groter de kans is
dat de lijst een gedeelte van lasbad- of lasdraadrand representeert. Deze
kandidaat-rand-FOM is nu de som van de individuele randstuk-FOMs en de
gewogen inverse van de hoogte van de kandidaat-rand. Hij zal een rol
spelen bij de uiteindelijke keuze van de optimale combinatie van vier
kandidaat-randen.

4. berekening van de kromming van de kandidaat-randen; indeling van
kandidaat-randen

We categoriseren in de vierde stap elke kandidaat-rand tot een van vier
deelverzamelingen met kandidaat-randen. Vervolgens berekenen we voor elke
kandidaat-rand een getal dat aangeeft hoe sterk en in welke richting de
rand gekromd is. Dit getal zal in stap 5 worden gebruikt bij de keuze van
de best passende rand.

Terwijl de vorige stappen geschikt zijn om randen in zowel normaal
georienteerde beelden als in 90° gedraaide beelden op te sporen, moeten
we vanaf de vierde stap in de trace-algoritrne procedures voor normaal
georienteerde beelden onderscheiden van procedures voor 90° gedraaide
beelden. In de gedraaide beelden komen de horizontale gedeelten van
lasbad- en lasdraadrand tot uiting, de rneer vertikaal verlopende
gedeelten zijn uit de normaal georienteerde beelden te extraheren. We
zullen hier aIleen de niet-gedraaide beelden beschouwen.

Er z~Jn vier essentiele min of rneer vertikaal verlopende gedeelten: de
linkerkanten van lasbad- en lasdraadrand en de rechterkanten van deze
randen. We delen nu eerst het beeld in in vier vertikale stroken,
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afhankelijk van de (door een gebruiker in te voeren) gemiddelde
x-cobrdinaat van de lasdraad en de dikte van de lasdraad (zie ook bijlage
A). In elk van de gebieden dient een van de vier gezochte randen te
liggen. Een kandidaat-rand wordt nu ingedeeld bij een van vier
verzamelingen kandidaat-randen, afhankelijk van de x-cobrdinaat van het
eerste punt van die rand. Bij de geteste lasbadbeelden bleek deze
indeling met succes toepasbaar te zijn.

Verder bepalen we van elke kandidaat-rand een getal dat aangeeft hoe
sterk de kromming van de rand is, en in welke richting die kromming
verloopt. We zullen dit getal het kromrningsgetal noemen. Bij de bepaling
van het krommingsgetal laten we twee factoren een rol spelen: het verloop
van de "raaklijn" aan de rand naar beneden toe en de maatte waarin de
rand afwijkt van een vertikale lijn. De factoren benaderen we door
getallen die afhangen van de extreme punten van de rand (bovenste en
onderste punt, punten met minimale en maximale x-cobrdinaat; de punten
hoeven niet noodzakelijk van elkaar te verschillen). In figuur 3.7 is te
zien hoe deze getallen, respectievelijk hoekgetal en breedtegetal
genoemd,worden berekend. Het verloop van de kromming zal van belang zijn
bij de keuze van een best passende kandidaat-rand voor een gezochte rand.

Voor een "ideale" linker lasbadrand zal het hoekgetal negatief z~Jn, voor
een rechter badrand positief, en voor een draadrand in de buurt van O.
Het breedtegetal is gelijk aan de som van de verschillen van de
x-cobrdinaten van de extreme punten met de x-cobrdinaat van het eerste
punt. Als deze verschillen groot zijn is de kans groot dat de
kandidaat-rand een badrand is, bij kleine verschillen zal de
kandidaat-rand eerder een draadrand zijn. Het getal dat het soort rand
aangeeft, het krommingsgetal, is nu gelijk aan het produkt van het
hoekgetal en het breedtegetal.

met la-bl = afstand tussen a en b

hoekgetal=
min(11-21,12-31) * (a.-/3) +
min(12-31,13-41) * (/3-7) +
11-41 * (-Jr/2-~)

breedtegetal Ix -x I + Ix -x I +
1 2 1 3

Ix -x I
1 4

x-cobrdinaat van punt amet x
a.

B

A

3 --:-- ~--7J-----------------

figuur 3.7: bepaling van het krommingsgetal van een
kandidaat-rand. De rand bevat de randstukken
A en B en 1, 2, 3 en 4 zijn de extreme
punten van de rand
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Bij de bepaling van het hoekgetal wordt rekening gehouden met de lengte
van de lijnstukken tussen de extreme punten. Hierdoor zullen met name de
hoeken die de langere lijnstukken met de horizontaal maken het hoekgetal
bepalen (het lijnstuk tussen de punten 3 en 4 in figuur 3.7 zal
bijvoorbeeld weinig invloed hebben op de grootte van het hoekgetal). Het
lijnstuk tussen de punten 1 en 4 laten we meetel1en omdat het mogelijk is
dat de punten 1 en 2 en de punten 3 en 4 samenvallen. Hoewel het
breedtegetal een grote waarde zou kunnen aannemen (aangevende dat de
kandidaat-rand een badrand is) zou het hoekgetal, en dus ook het
krommingsgetal, nul worden indien dit lijnstuk niet wordt meegenomen bij
de bepaling.

Het vermenigvuldigen van het hoekgetal met het breedtegetal wordt
ingegeven door het feit dat zowel het hoekgetal als het
breedtegetal een waarde in de buurt van 0 aannemen indien de
kandidaat-rand een draadrand is, en een (absoluut) grote waarde aannemen
(het hoekgetal kan positief of negatief zijn, het breedtegetal is
steeds positief) indien de kandidaat-rand een badrand is. Door de
vermenigvuldiging blijft, voor kandidaat-badranden, de linkerrand
onderscheidbaar van de rechter, hetgeen niet het geval is bij
bijvoorbeeld een sommatie van de absolute waarden van de twee termen.

Men kan de vraag stellen of het noodzakelijk is om zowel het breedtegetal
te bepalen als het hoekgetal. Vergelijking van een methode waarin aIleen
het hoekgetal werd bepaald met bovenbeschreven methode, toegepast op de
bij de ontwikkeling van de algoritme gebruikte lasbadbeelden, gaf aan dat
in dit geval bij bepaling van beide parameters geen betere keuze van best
passende randen plaatsvindt. We kunnen ons echter situaties voorstellen
waarbij, bij bepaling van uitsluitend het hoekgetal, de keuze foutief
verloopt. Stel bijvoorbeeld dat we op zoek zijn naar een draadrand, en
dat er twee kandidaat-randen in aanmerking komen: de eerste
kandidaat-rand heeft een hoekgetal in de buurt van 0 omdat de 4 extreme
punten ongeveer op een vertikaal lijnstuk liggen; de tweede
kandidaat-rand heeft zodanige extreme punten dat «-~ ~ -(~-r), ~ ~ -rr!2,
de afstanden tussen de extreme punten bij benadering gelijk zijn, en de
verschillen in x-coordinaten groot zijn (vergelijk figgur 3.7). Voor de
tweede kandidaat-rand is dan het hoekgetal ook bijna O. Een verantwoorde
keuze is aIleen mogelijk door ook rekening te houden met het
breedtegetal. Het breedtegetal zal voor de eerste kandidaat-rand bijna 0
zijn, en voor de tweede kandidaat-rand een grote waarde aannemen.
Aangezien de extra benodigde rekentijd bij bepaling van beide getallen
nihil is (veel minder dan 1%) is voor deze methode gekozen.

We kunnen een betere benadering van het krommingsverloop naar beneden toe
van een kandidaat-rand verkrijgen door de rand stuksgewijs polygonisch te
approximeren, en het hoekgetal afhankelijk te maken van de verschillen in
hoeken van de aldus verkregen lijnstukken. De snelste methode om de
breekpunten te bepalen zal dan waarschijnlijk een hop along-algoritme
zijn (zie 2.2.1). De bepaling van de breekpunten en van de beste
approximatie zal echter aanzienlijk meer rekentijd kosten dan de hier
toegepaste methode. Een betere manier om informatie over de breedte te
bepalen zou kunnen bestaan uit twee stappen: in de eerste stap wordt
bijvoorbeeld de gemiddelde x-coordinaat bepaald van de punten uit de
kandidaat-rand (approximatie met een vertikaal lijnstuk); in de tweede
stap kunnen we het breedtegetal gelijk maken aan een sommatie van de
(absolute) verschillen van de x-coordinaten van de punten met de
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gemiddelde x-coordinaat, eventueel gedeeld door het aantal punten. Ook
voor deze methode geldt dat zij tijdrovender is dan de gebruikte methode.

5. keuze van de best passende randen

In stap 4 is de verzameling kandidaat-randen opgesplitst in vier
deelverzamelingen, elk kandidaat-randen bevattend voor een van de
gezochte randen. Bovendien is voor elke kandidaat-rand het
krommingsgetal bepaald. Nu zullen we moeten beslissen welke combinatie
van vier randen de optimale is. We gaan als voIgt te werk: voor elke
kandidaat-rand uit een deelverzameling bepalen we een kostengetal, dat
aangeeft hoeveel de kandidaat-rand lijkt op de "ideale" gezochte rand
behorend bij deze deelverzameling. De kandidaat-rand met het kleinste
kostengetal is degene die we kiezen als representant van de "ideale"
rand. We herhalen dit proces voor de andere deelverzamelingen. De op deze
manier gevonden vier randen vormen tens lotte de combinatie die het meest
overeenkomt met de gezochte badrand-draadrand-combinatie.

De factoren die een rol spelen bij de bepaling van het kostengetal zijn
afhankelijk van het soort rand waarnaar wordt gezocht. We laten zowel de
in stap drie bepaalde kandidaat-rand-FOM (geeft een indicatie van de
hoogte van de kandidaat-rand, en van de mate van aansluiting van de
individuele randstukken op elkaar) als het in stap vier berekende
krommingsgetal meetellen bij aIle deelverzamelingen. De invloed die
elke factor heeft op het uiteindelijke kostengetal is softwarematig
instelbaar door verandering van de op de factor betrekking hebbende
weegfactor (bijlage A) .

Bij de lasdraden, die het eenvoudigst te detecteren zijn, bleek naast de
kandidaat-rand-FOM en het krommingsgetal aIleen nog de hoogte van het
eerste punt van de kandidaat-randen van belang. Om een goede detectie te
waarborgen was het nodig kandidaat-randen met een eerste punt met een
kleine y-coordinaat te bevoordelen (kleiner kostengetal) ten opzichte van
randen waarvan het eerste punt een grote y-coordinaat heeft. Het
kostengetal is voor dit soort randen een gewogen som van de
kandidaat-rand-FOM, de absolute waarde van het krommingsgetal en de
y-coordinaat van het eerste punt.

We moeten in dit geval de FOM een kleiner gewicht meegeven dan het
krommingsgetal. Indien het krommingsgetal klein is zal de kans
groot zijn dat de rand een draadrand is, ongeacht de waarde van de FOM.
Het krommingsgetal zegt namelijk iets over de sterkte van de kromming,
terwijl de FOM betrekking heeft op de mate waarin de individuele
randstukken in elkaars verlengde en buurt liggen, en op de hoogte van de
kandidaat-rand. Het feit dat de waarde van de FOM klein is wil nog niet
zeggen dat de rand niet sterk gekromd kan zijn. Op het ogenblik is het
gewicht voor de y-coordinaat van het eerste punt gelijk aan het gewicht
voor het krommingsgetal. Bij de tot dusver gebruikte verzamelingen
kandidaat-randpunten leidde deze keuze tot goede resultaten. Er is echter
nog te weinig onderzoek gedaan om te kunnen stellen dat de keuze optimaal
is.

De keuze van de beste badranden blijkt problematischer te z~Jn. Uit
experimenten voIgt dat vergelijking van de horizontale afstand van het
eerste punt van badrand tot het eerste punt van draadrand en van de
vertikale afstand tussen deze punten met de voor deze grootheden
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verwachte waarden noodzakelijk is. Voor een linkerbadrand zal nu de
gewogen som van de kandidaat-rand-FOM, het krommingsgetal (dat immers
negatief dient te zijn), het verschil van de horizontale afstand tot de
linkerdraad met de verwachte waarde (door de gebruiker in te stellen), en
het verschil van de vertikale afstand tot de linkerdraadrand met de
verwachte waarde (de verwachte waarde op nul stellen blijkt tot goede
resultaten te leiden) minimaal moeten zijn.

Ook hier dient de inbreng van de FOM weer kleiner te z~Jn dan de inbreng
van het krommingsgetal. Voor de verschillen in de afstanden zijn
gelijke gewichten gekozen als het gewicht waarmee het krommingsgetal
wordt vermenigvuldigd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre
de keuze van gewichtsfactoren kan worden verbeterd.

De formule voor de rechterbadrand verschilt in zoverre dat nu de inverse
van het krommingsgetal (dat immers positief dient te zijn) moet worden
genomen. De afstanden hebben nu uiteraard betrekking op de
rechterdraadrand (de verwachte waarden zijn gelijk aan die voor de
linkerranden) .

Voor de bepaling van de afstand van een kandidaat-badrand tot de
draadrand is het noodzakelijk dat de draadrand al getraceerd is. De
algoritme kiest dus eerst de twee draadranden, en vervolgens de twee
badranden.

Zoals in 3.2.1 is aangegeven is de reden voor het gebruik van een eenvoudige
algoritme in stap 1 het feit dat het veel meer tijd zou kosten om voor elk
punt afstanden en hoeken te bepalen ten opzichte van alle randstukken
waarmee het punt kan worden verbonden. Deze tijdrovende procedure wordt nu
pas uitgevoerd in stap 2, en niet op kandidaat-randpunten maar op
getraceerde randstukken. Omdat er uiteraard veel minder randstukken zijn dan
kandidaat-randpunten zal de procedure minder tijd in beslag nemen.

In de volgende paragraaf zullen we proberen een oordeel te geven over de
juistheid van de verkregen resultaten.

3.2.3 resultaten

Het is moeilijk om de correctheid van de getraceerde randen op een goede
objectieve manier te beoordelen. Alleen een subjectieve beoordeling lijkt in
dit geval praktisch realiseerbaar: de vergelijking van de door het menselijk
waarneming~systeemgetraceerde randen met de door de algoritme gevonden
randen. We moeten dan maar hopen dat de mens als patroonherkenner z6 veel
beter is dan de gelmplementeerde algoritme, dat betrouwbare uitspraken over
de kundigheid van de algoritme mogelijk zijn.

Bij de ontwikkeling en de beoordeling van de algoritme is gebruik gemaakt
van een negental beelden van de lasscene. De beelden verschillen onderling
sterk in kwaliteit. Om wat meer variatie te verkrijgen zijn van elk
lasbadbeeld via de keuze van verschillende kernels en drempelwaarden in de
edge detection-algoritme een aantal verzamelingen kandidaat-randpunten
bepaald. De verzamelingen varieren van ruisarm (voor de standaard ingestelde
kernel en drempelwaarde in het edge detection-algoritme) tot sterk door ruis
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beinvloed. We kunnen nu nagaan of de algoritme tot betere resultaten leidt
bij verzamelingen met weinig ruispunten en misschien grote gaten in de
randen, dan bij verzamelingen met veel ruispunten en relatief weinig en
Kleine gaten in de randen.

De verzamelingen kandidaat-randpunten z~Jn verkregen door in de edge
detection-algoritme de optie 6: "Multiple convolutions" te kiezen.
Vervolgens moet de vraag "How many pictures?" met 1, "one picture", worden
beantwoord. Als we de naam van de file met het originele lasbadbeeld hebben
ingevoerd kunnen we een van 12 kernels (kernel nummer 1, Gaussian sigma =
1.5(1), is de standaard kernel) en de drempelwaarde (standaard 210) kiezen.
Na afloop van de convolutie van het beeld met de kernel en de detectie van
de randpunten is de bij het beeld behorende verzameling gedetecteerde
randpunten op de harde schijf opgeslagen, onder de filenaam help1.dat. De
aldus verkregen files worden, nadat we ze een andere naam hebben gegeven,
overgeplaatst naar de harde schijf van het SUN-computersysteem, en ze vormen
de invoer voor de vormextractie-algoritme.

Tabel 3.1 laat zien hoe goed de algoritme in de verschillende verzamelingen
kandidaat-randpunten de randen traceert. De beoordeling van de algoritme is
gebaseerd op een vergelijking van de getraceerde randen met de randen die
een menselijke waarnemer (de schrijver van dit rapport) uit de verzameling
zou hebben gekozen. Een als goed beoordeelde tracering zegt dus nog niets
over de kwaliteit van de gekozen randen (hoogte, mate van vloeiend verloop,
het optreden van openingen in de rand, de aanwezigheid in de rand van
meerdere punten met gelijke y-coordinaat) .

De tabel moet als volgt worden gelezen: in de bovenste rij staan de
afkortingen van de namen vermeld van de verschillende gebruikte
lasbadbeelden. De eerste kolom bevat de codes voor de gebruikte kernels en
drempelwaarden bij de edge detection-algoritme. De naam van de file waarin
een kandidaat-randpunt-verzameling op disk is opgeslagen is nu een
cOmbinatie van de afkorting van de naam van het lasbadbeeld en de code die
kernel en drempelwaarde aangeeft; zo is de file 111h1.210 verkregen door het
lasbadbeeld met de naam 111 te convolueren met kernel nummer 1 en vervolgens
een drempelwaarde van 210 te gebruiken voor de detectie van de
kandidaat-randpunten. De letter h heeft hier betrekking op het feit dat de
edge detection in horizontale richting wordt uitgevoerd (waardoor dus de
vertikale randen worden getraceerd in de randvolg-algoritme). Bij de edge
detection kan uit 12 kernels worden gekozen; bij elke kernel kan een
drempelwaarde worden ingesteld.

We hebben gewerkt met de kernels 1, 2, 3, 4, 11 en 12. Bij de eerste vier is
een drempelwaarde ingesteld van 210, bij kernel nummer 11 bleek een
drempelwaarde van ongeveer 50 noodzakelijk, en bij kernel 12 moest een
drempelwaarde van 20 worden gebruikt. Kernel nummer 1, met een drempelwaarde
van 210, is de optimale (standaard ingestelde) kernel voor de edge
detection-algoritme (de kernel die de beste signaal-/ruisverhouding heeft) .
Wanneer het nummer van de kernel groter wordt krijgt ruis steeds meer
invloed in de gedetecteerde verzameling kandidaat-randpunten.

Tabel 3.1 is verkregen door gebruik te maken van het programma
oVlap_eztract. Het programma is gebaseerd op de in 3.2.2 beschreven
algoritme. De instelling van de verschillende op de tracering betrekking
hebbende parameters is voor elke verzameling gelijk gehouden aan de
standaard-instelling (zie bijlage A). De enige parameter die voor elk
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lasbadbeeld een andere waarde moet hebben is de centrale vertikale as van de
lasdraad. Tabel 3.2 geeft de waarden die voor elk beeld nodig zijn. De
algoritme is nog niet voldoende onderzocht om te bepalen of de gekozen
standaard-instelling optimaal is. Tot dusver is gebleken dat een slechte
tracering van randen in verzamelingen met de standaard-instelling kan worden
verbeterd door een andere instelling te kiezen, maar de tracering in andere
verzamelingen verloopt dan met minder goed resultaat.

Van de 46 onderzochte verzamelingen bleken er drie te zijn waarin de randen
niet konden worden getraceerd. In aIle andere verzamelingen werden de
draadranden getraceerd (hoewel in een geval niet volledig). De mindere
beoordelingen van sommige verzamelingen zijn dan ook vrijwel geheel te
wijten aan het niet goed traceren van de badranden. De oorzaak hiervan moet
worden gezocht in het feit dat, terwijl de draadranden vrijwel altijd
ruisvrij zijn en hooguit enkele openingen vertonen (bij de afsplitsing van
een druppel), ruis een grote invloed heeft op de badranden (de vorm van de
draadrand wordt vrijwel niet beinvloed door bewegingsonscherpte, de
badranden worden vaak overstraald door de vlamboog, reflecties in het
werkstuk zorgen voor minder scherpe overgangen in de badranden, en hun vorm
kan aanzienlijk worden beinvloed door beweging) .

I

111 112 r2 52 vd1 ~1 ~2 ~6 ~7

h1.210 ++ ++ ++ +- ++ ++ ++ ++ ++

h2.210 ++ +1 ++ X ++ ++ ++ +- X

h3.210 ++ +1 ++ - + ++ ++ ++ ++

h4.210 ++ +1 ++ X X X X X X

h11.50 ++ + +1 + Md ++ Md ++ ++

h12.20 ++ ++ ++ Md ++ ++ + +1 ++

tabe1 3.1: beoordeling van de tracering van randen in de
verschillende verzamelingeni in de eerste kolom staan
de codes van de gebruikte kernels en drempelwaarden, in
de eerste rij de afkortingen van de namen van de
originele lasbadbeelden.

betekenis van de symbolen:

++ tracering komt overeen met waarneming
+1 bij 1 van de getraceerde randen

ontbreekt klein gedeelte «50%)
+ bij 1 van de getraceerde randen

ontbreekt groot gedeelte (>50%)
+- 1 van de randen wordt foutief

getraceerd
-I 1 van de randen foutief, een andere

gedeeltelijk getraceerd
2 randen foutief getraceerd
meer dan 2 randen foutief getraceerd

Md tracering niet gelukt
X deze verzameling is niet onderzocht
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111 112 r2 s2 vd1 ~1 ~2 ~6 ~7

-cr 158 152 76 200 337 327 331 336 332

tabe1 3.2: x-coordinaat van centrale as van lasdraad
als functie van het lasbadbeeld

Uit tabel 3.1 kunnen we aflezen dat verzamelingen verkregen met behulp van
de standaard ingestelde kernel en drempelwaarde ook de beste resultaten
geven wat betreft tracering: bij 8 van de 9 verzamelingen worden de randen
goed opgespoord. Hoewel het aantal onderzochte beelden niet groot is mogen
we concluderen dat voor de tracering van randen de signaal-ruisverhouding in
de verzameling kandidaat-randpunten zo groot mogelijk dient te zijn. De
algoritme traceert de randen niet beter indien de verzameling naast meer
ruispunten ook meer randpunten bevat.

In de meeste van de beelden zijn, na edge detection met kernel 1, de randen
eenvoudig te traceren. Er zijn twee uitzonderingen: s2 en vd1. De badranden
in s2 bestaan uit een groot aantal kleine stukken, met in de omgeving ervan
een aantal parallel liggende door ruis veroorzaakte stukken. Het beeld vd1
bevat draadranden en een badrand met aanzienlijk grote openingen. De
algoritme blijkt er goed in te slagen die openingen te overbruggen. Het
detecteren van de badranden in s2 echter verloopt minder correct. De oorzaak
hiervan is waarschijnlijk het feit dat de verschillen in x- en y-coordinaat
van opeenvolgende punten in een randstuk relatief groot mogen zijn, waardoor
de randstukken in een ruisachtige omgeving erg grillig kunnen verlopen.

Er is ook een versie van het programma gelmplementeerd waarbij het de
opeenvolgende randstukken in een kandidaat-rand niet is toegestaan elkaar te
overlappen. Deze versie, nonov_eztract, verloopt veel sneller dan
ov1ap_extract (zie ook 3.2.4). Ook deze snelle versie is op bovenbeschreven
manier beoordeeld. De verschillen met de langzamere versie wat betreft
getraceerde randen zijn minimaal. De via de standaard-kernel verkregen
verzamelingen leveren alle bij beide versies dezelfde randen. Vooral echter
de randen in de verzamelingen verkregen via kernels 11 en 12 (bij kernel 12
is de kans op overlappende randstukken in elkaars nabijheid erg groot)
worden minder goed getraceerd.

3.2.4 snelheid van de algoritme

software en hardware van het computersysteem

De algoritme is gelmplementeerd op een SUN 3 minicomputersysteem. De
centrale rekeneenheid van de SUN is een Motorola MC 68020 32 bits processor,
met een kloksnelheid van 15 MHz. Ook is er een MC 68881 mathematische
coprocessor aanwezig, voor floating point operaties.

De algoritme voert een aantal floating point-operaties uit. We verkrijgen nu
de snelste gecompileerde versie van het programma indien we de coprocessor
voor deze berekeningen inschakelen. We moeten dan de optie -f68881 meegeven
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bij aanroepen van de compiler. Ook de optie -fsinqle, waardoor floating
point-variabelen slechts de helft van hun normale geheugenruimte innemen,
versnelt het programma. Het verlies aan precisie, dat hiervan het gevolg is,
leidt niet tot merkbaar slechtere resultaten.

Het opdelen van het scherm in verschillende vensters (windows) heeft bij de
ontwikkeling van een programma een aantal voordelen. We kunnen bijvoorbeeld
een venster gebruiken voor het aanroepen van systeemfuncties (voor het
verkrijgen van bestandsoverzichten en dergelijke), een ander venster voor
het veranderen van bepaalde gedeelten in het tekstbestand van het programma
(de source-file), en weer een ander voor het bekijken van bepaalde gedeelten
in de source-file. Het SUN-operating system maakt het mogelijk in vensters
te werken door het aanroepen van het commando sunvie•. De processor zal nu
een gedeelte van de tijd bezig zijn met het bijhouden van een aantal
systeemprocessen (er kan bijvoorbeeld een klok op het scherm worden
vertoond, die elke minuut wordt aangepast). Het zal duidelijk zijn dat het
draaien van het gecompileerde programma buiten sunvie. sneller zal verlopen
dan binnen het windows-systeem.

Het compileren van het programma met de optie -0 heeft tot gevolg dat de
gecompileerde code zo veel mogelijk is geoptimaliseerd. Ook hierdoor
verloopt het programma iets sneller.

De snelheidswinst bij gebruik van bovenbeschreven opties ligt in de orde van
1 milliseconde per optie, bij detectie van de randen in een lasbadbeeld.

Het testen van de snelheid vond plaats met behulp van de systeemfunctie
gprof. H~ertoe moest de optie -pg worden meegegeven bij compilatie van de
source-file van het programma. Indien we het scherm op pixelniveau willen
aansturen, om de getraceerde randen zichtbaar te maken, heeft gebruik van
deze optie om tot dusver onbekende redenen foutmeldingen van de linker tot
gevolg (voor aansturing van het scherm is de PIXRECT-bibliotheek gebruikt;
de optie -lpixrect wordt gebruikt bij compilatie en linken van het
programma, en de source-file van het programma moet de tekst 'include
<pixrect/pixrect_hs.h> bevatten). Omdat de PIXRECT-procedures voor het
uiteindelijke programma niet van belang zijn, zijn ze uit de source-file
verwijderd.

Het operating system maakt bij uitvoering van een met -pg gecompileerd
programma het bestand qmon.out aan. Deze file bevat informatie voor de
gprof-systeemfunctie. gprof verschaft bij aanroepen een lijst van aIle door
het programma gebruikte procedures, met het aantal keren dat deze procedures
worden aangeroepen, welke procedures een procedure aanroept en door welke
procedures zij wordt aangeroepen, en hoeveel tijd elke procedure in beslag
neemt. De systeemklok bepaalt hierbij de maximale resolutie.

In dit geval is de resolutie 20 ms. Deze resolutie is, bij een eenmalige
detectie van de randen in een beeld, niet groot genoeg om nauwkeurige
uitspraken mogelijk te maken over de tijdsduur van de procedures en de
algoritme. Om een grotere nauwkeurigheid te verkrijgen zijn de
snelheids-testprogrammas z6 geschreven dat voor een lasbadbeeld de tracering
van de randen honderd maal na elkaar geschiedt. De door elke relevante
procedure in beslag genomen tijd varieert nu van een honderdtal
milliseconden tot enkele seconden, lang genoeg om zinvolle vergelijkingen te
kunnen maken. De tijd nodig voor een tracering van de randen is voor elke
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procedure eenvoudiq het uit de lijst verkregen getal gedeeld door 100.

verqe~ijkinq van proqrammaveraiea

Behalve van het gebruikte computersysteem is de snelheid van een algoritme
natuurlijk ook afhankelijk van de complexiteit van de algoritme, en van de
ruisvrijheid van de beelden. Hoe ingewikkelder (intelligenter) de algoritme,
en hoe groter de invloed van ruis op de verzameling kandidaat-randpunten,
hoe trager uitvoering van de algoritme zal verlopen.

Bij de bepaling van de snelheid is weer uitgegaan van de 9 in 3.2.3
gebruikte beelden; de randpunten voor elk beeld zijn met behulp van
verschillende kernels, en door verschillende drempelwaarden te gebruiken,
gedetecteerd. Hierdoor verkregen we voor elk beeld een vijf- a zestal
verzamelingen kandidaat-randpunten.

Er z~Jn verschillende versies geimplementeerd. We zullen nu kort de drie
belangrijkste versies bespreken. De versies verschillen in het gebruik van
voorkennis omtrent de positie van draad- en badranden.

1. Een eerste versie maakte nauwelijks gebruik van positionele voorkennis.
Uit de verzameling kandidaat-randen werden alle mogelijke combinaties van
4 randen bekeken. Bij elke combinatie werden de randen op grond van de
x-coordinaat van hun eerste punt aan een gezochte rand toegewezen.
Vervolgens berekende de algoritme een kostenfunctie, afhankelijk van de
kandidaat-rand-FOMs, het krommingsgetal, de horizontale en vertikale
afstanden tussen bad- en draadranden en tussen badranden onderling en
draadranden onderling, en de hoogteverschillen tussen de verschillende
randen. We classificeerden die combinatie met de kleinste
kostenfunctie-waarde als de gezochte oplossing.

Vooral bij sterk door ruis beinvloede beelden nam de bepaling van de
oplossing onverantwoord veel tijd in beslag (tot enkele seconden per
tracering). De gekozen rand-combinatie bleek bovendien (bij subjectieve
beoordeling) minder goed dan combinaties verkregen via algoritmen die van
meer positionele voorkennis voorzien waren.

2. de tweede versie is de versie die ook in 3.2.3 is gebruikt. Het beeld
wordt in vier gebieden verdeeld, waarbij in elk gebied een van de
gezochte randen te vinden moet zijn. Ook de positie van badranden ten
opzichte van draadranden, de hoogte van de draadranden, de centrale
vertikale as van de draad, en de dikte van de draad spelen een rol bij de
bepaling van de optimale combinatie.

Indien twee te verbinden draadstukken elkaar overlappen zullen we de
minimale afstand tussen de draadstukken, en de bijbehorende punten,
moeten zoeken. Hiervoor is het nodig dat we van een groot aantal punt en
de afstand tot elkaar berekenen. Dit proces blijkt erg tijdrovend te
zijn, zeker als we de Euclidische afstand bepalen. De wiskundige
bibliotheek kent de standaardfunctie hypot(), die, gegeven de x-afstand
en de y-afstand, de Euclidische afstand tussen twee punten berekent. Bij
de sterk door ruis beinvloede verzameling kandidaat-randpunten in de file
a2hl.210 bijvoorbeeld nam de tracering van de randen ongeveer 380 ms in
beslag. Hiervan werden 290 rna gebruikt voor het bepalen van afstanden in
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overlappende randstukken. Die 290 rna waren nog te verdelen in 190 ms voor
de bepaling van de Euclidische afstand, via hypot(), en 100 ms voor het
nagaan van aIle voor afstandsbepaling in aanmerking komende punten en het
zoeken van de minimale afstand.

In plaats van door gebruik van de functie hypot() kunnen we ook proberen
de afstand te benaderen door de absolute waarden van de verschillen in x
en y-coordinaten van twee punten bij elkaar op te tellen ("city block
distance"). Deze bewerking verloopt ongeveer een factor 5 sneller dan
bepaling van de Euclidische afstand. De totale traceringstijd voor de
file s2hl.210 bedroeg nu nog 220 ms, 100 ms waren nodig voor het
doorlopen van de punten, en 30 rna voor de afstandsberekening. Een nog
snellere methode om de afstand te bepalen zou zijn het opzoeken van
de afstand (Euclidisch, eventueel afgerond naar integerwaarden, of
city block) in een bij initialisatie gevuld array met als indices de
verschillen in x- en y-coordinaten. Deze methode is niet toegepast.

In minder ruispunten bevattende kandidaat-randpunt-verzamelingen worden
de randen sneller opgespoord. De snelst gemeten tijden liggen in de
ordegrootte van 25 ms (voor beelden met vrijwel geen overlappende
randstukken) .

3. Om de snelheid van de algoritme te vergroten kunnen we verbieden dat
twee overlappende randstukken een verbinding met elkaar aangaan. We
kunnen de afstand tussen opeenvolgende randstukken in een kandidaat-rand
nu definieren als de afstand van het laatste punt van het bovenliggende
randstuk tot het eerste punt van het onderliggende randstuk (dit is niet
noodzakelijk de minimale afstand tussen de randstukken). De randbepaling
levert, bij optimale instelling van traceringsparameters, ongeveer even
goede resultaten als de tweede versie. De resultaten zijn echter weI meer
afhankelijk van de instelling van traceringsparameters als de maximale
afstand tussen 2 opeenvolgende punten in een randstuk, en de maximale
afstand tussen twee opeenvolgende randstukken in een kandidaat-rand.

Het grote voordeel van deze versie is echter de snelheidswinst (bijlage C
toont de tijdsduur die nodig is voor de randtracering in een aantal
verzamelingen kandidaat-randpunten). Een sterk door ruis beinvloed beeld
neemt ongeveer BO ms in beslag, randen in ruisarme beelden worden
getraceerd in ongeveer 20 ms.

verqelijkinq van de verschillende procedures

We zullen nu proberen te bepalen welke gedeelten in de onder 3. beschreven
algoritme de meeste tijd in beslag nemen. Bijlage C geeft een overzicht van
de meest tijdsintensieve procedures van de algoritme, gemeten bij 9
verzamelingen kandidaat-randpunten, gedetecteerd met behulp van de optimale
kernel en drempelwaarde. De weergegeven tijden zijn de benodigde tijden voor
een tracering van de randen. Deze tijden gelden globaal gezien ook voor
versie 2 van het programma, echter de totaaltijden per
kandidaat-randpunt-verzameling worden gemiddeld meer dan verdubbeld door de
afstandsbepaling bij overlappende randstukken.

We kunnen het volgende concluderen:
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- de procedures vert-POint_connect() en vert_new_array(), die de
kandidaat-randpunt-verzame1ing opde1en in randstukken, nemen meer dan 50%
van de totaa1tijd voor een tracering in bes1ag (varierend van ongeveer 16
ms bij een ruisarme verzame1ing tot ongeveer 48 ms bij een ruisrijke
verzameling). Onze beslissing om deze eerste stap in de algoritme zo
eenvoudig mogelijk te houden blijkt dus geheel juist. De relatieve
traagheid van dit gedeelte wordt veroorzaakt doordat een zeer groot aantal
punten (in de ordegrootte van 1000) moet worden bewerkt, bij elk punt
moeten een aanta1 vergelijkingen worden uitgevoerd. volgende stappen in de
algoritme hebben steeds betrekking op een veel minder grote verzameling
(in de ordegrootte van 10) randstukken en kandidaat-randen. Weliswaar zijn
de operaties op deze verzamelingen complexer, dus trager, maar dit wordt
meer dan gecompenseerd door het relatief geringe aantal uit te voeren
operaties;

- ongeveer 25% van de tijd is nodig voor aanroepen en uitvoeren van de
functies atan2() en hypot() uit de wiskundige bibliotheek (van 6 tot 20
ms). atan2(), die ongeveer 3/5 van die 25% voor haar rekening neemt, wordt
gebruikt om de hoeken van randstukken ten opzichte van elkaar te bepalen,
en om het hoekverloop in de kandidaat-randen te berekenen. Met hypot()
bepalen we zoals gezegd de Euclidische afstand van de randstukken tot
elkaar, en de lengten van de verschillende, door de extreme punten
bepaalde, gedeelten van de kandidaat-randen. We hebben reeds aangegeven
dat een versnelling, en weI ongeveer van 2 tot 7 ms, van de algoritme
mogelijk is door de city block distance te gebruiken in plaats van de
Euclidische afstand. Een zelfde strategie kunnen we toepassen bij de
bepaling van hoeken: in plaats van de arctangens van de op elkaar gedeelde
verschillen in x- en y-richting tussen twee punten te berekenen, zouden we
de hoek kunnen coderen, bijvoorbeeld volgens de Freeman chain-code. Het is
echter zeer de vraag of de hierdoor verkregen beperkte resolutie (de
richting verandert in stappen van 45°) tot voldoende nauwkeurige
resultaten leidt. Een andere methode is weer het opzoeken van de hoek in
een vooraf gevuld array. De resolutie kan op die manier behouden blijven,
de hoekbepaling zal echter veel sneller verlopen. Deze methode is niet
toegepast;

- de bepaling van de optimale cOmbinatie uit de vier verzamelingen
kandidaat-randen (procedure weld_det(») neemt relatief zeer weinig tijd in
beslag (circa 2%). Het lijkt dan ook onverstandig om tijdwinst te willen
boeken door de bepaling van de kostenfunctie zo eenvoudig mogelijk te
houden. We kunnen beter op zeker spelen en wat meer factoren betrekken bij
de berekening van het kostengetal dan een ms tijdwinst boeken met het
risico dat niet de optimale combinatie wordt gekozen.

versnelling van de algoritme

In hoofdstuk 1 is reeds vermeld dat we streven naar een snelheid van 100 ms
voor de afhandeling van een cyclus in het regelproces. De randvolg-algoritme
is slechts een stap uit het regelproces, dat in totaal in een zestal
stappen kan worden onderverdeeld (5 voor het sensorproces en 1 voor het
actuatorproces). Bij een evenredige tijdsverdeling over de verschillende
stappen zou het randvolgen in ongeveer 20 ms moeten verlopen. Een meer
gedetailleerde waarde kan uiteraard pas worden gegeven indien aIle stappen
zijn gerealiseerd. De volgende opmerkingen zijn dan ook aIleen waardevol
indien blijkt dat de ranvolg-algoritme nog moet worden versneld.
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Uit het voorgaande mogen we concluderen dat het weinig zin zal hebben
versnelling na te streven door de structuur van de algoritme te veranderen.
De meest tijdrovende stap, de tracering van randstukken, is al zo eenvoudig
mogelijk gehouden. Winst zal alleen nog kunnen worden geboekt door de
aandacht te vestigen op de details.

Zoals gezegd zouden we de functies hypot() en atan2() kunnen benaderen door
eenvoudige operaties. Benadering van de Euclidische afstand door de city
block distance blijkt weinig invloed op de verkregen resultaten te hebben;
waarschijnlijk zal dit niet direct gelden voor een eenvoudige benadering van
de hoek. De maximale tijdwinst zal uiteenlopen van ongeveer 4 ms voor
ruisarme beelden tot ongeveer 15 ms voor sterk door ruis aangetaste beelden.

Bij onze pogingen het programma sneller te laten verlopen kunnen we onze
aandacht het beste richten op de indeling van de punten in randstukken, en
dan vooral op de procedure vert-point_connect(), die veruit het meest
tijdrovend is. De procedure is reeds in zoverre geoptimaliseerd dat er
register-hulpvariabelen worden gebruikt. Dit houdt in dat bepaalde veel
aangesproken variabelen, zoals x- en y-cobrdinaat van het in een lus
verwerkte kandidaat-randpunt, in een register worden geplaatst. In plaats
van het steeds laden van de variabele uit het werkgeheugen naar een register
wordt dit register nu rechtstreeks gebruikt bij operaties op die variabele.

Ook is rekening gehouden met de maximale waarde van de tweede index van een
tweedimensionaal array. Als we het maximaal aantal waarden dat deze index
kan aannemen beperken tot een macht van twee zal de berekening van de
geheugenplaats waar een array-variabele is opgeslagen sneller verlopen. Dit
is als volgt in te zien: stel dat we een array A[IND1] [IND2] hebben
gedeclareerd. De eerste index kan nu waarden aannemen varierend van 0 tot
IND1-1, de tweede index neemt waarden aan van 0 tot IND2-1. De
offset-geheugenplaats voor array-variabele A[k] [p] wordt nu berekend als
k*(IND1*X) + p*X, met X het aanta1 bytes geheugenruimte dat nodig is om een
array-variabele op te slaan. X is steeds een macht van 2 (bijvoorbee1d 1, 2,
4 of 8). De waarde IND1*X wordt nu berekend via een combinatie van
verschuiven en optellen. Als IND1 een macht van twee is is een verschuiving
voldoende om de waarde te berekenen. Figuur 3.8 laat een voorbeeld zien van
de assemblercode van dat gedeelte van de procedure vert-point_connect(),
waar de offset-waarde wordt berekend. In figuur 3.8.a kan de tweede index
300 waarden aannemen, in figuur 3.8.b kan die index 512 waarden aannemen.
Deze operatie vindt tweemaal plaats in de procedure; de tijdwinst ten
gevolge van de binding van de maximale waarde van de tweede index aan een
macht van twee is ongeveer 5 ms (20%) bij ruisarme punten-verzamelingen en
meer dan 10 ms (meer dan 10%) bij verzamelingen met veel ruispunten. De
winst is procentueel groter bij ruisarme verzamelingen omdat dan andere
procedures minder tijd in beslag nemen.
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movl d6,dO
moveq fOxc,dl
asll dl,dO
movl dO,aO

movl d6,dO
asll fOx5,dO
movl dO,dl
addl dl,dl
addl dl,dO
asll fOx2,dl
addl dl,dO
asll fOx3,dl
addl dl,dO
movl dO,aO

a b

figuur 3.8: assemblercode van de bepaling van de offset
waarde van het geheugenadres van een twee
dimensionaal-array-variabele; elke variabele
beslaat een opslagruimte van 8 bytes. De
index k van variabele A[k] [i] bevindt zich
in register d6

a. index 2 kan 300 waarden aannemen; het
resultaat van de verschuivingen en
optellingen, k * 2400,
wordt in adresregister aO geplaatst

b. index 2 kan 512 waarden aannemen; in aO
12

komt nu de waarde k * 4096 = k * 2

We zouden voor een optimale snelheid van de indeling in randstukken dit
gedeelte van de algoritme in assembler kunnen schrijven. De door het
debug-programma dbxtool te verkrijgen listing van de assemblercode van het
huidige geimplementeerde programma kan een goede hulp zijn bij de bepaling
van die gedeelten die kunnen worden versneld.

Tenslotte is het wellicht zinvol na te gaan of het inbouwen van een Floating
Point Accelerator-kaart veel snelheidswinst kan opleveren. Door een
dergelijke kaart zullen floating point-operaties, die onder andere voorkomen
bij gebruik van standaardfuncties uit de mathematische bibliotheek, minder
tijd kosten.

3.3 REAL-TIME-TRACERING

De algoritme in de huidige vorm is nog niet rechtstreeks toepasbaar voor de
tracering van randen in opeenvolgende beelden. Er zal eerst een verbinding
met de edge detection-algoritme moeten worden gerealiseerd (zie bijlage B
voor een beschrijving van de hierbij van belang zijnde variabelen). Bij een
nieuwe bepaling van de bad- en draadranden kunnen we nu de in het voorgaande
beeld gevonden posities van de randen gebruiken.

Informatie uit voorgaande beelden kan op twee manieren een rol spelen. Op de
eerste plaats geven de beelden een aanwijzing over de lokalisatie van het
lasbad en de lasdraad. We kunnen bijvoorbeeld besluiten dat we alle
kandidaat-randpunten die buiten een bepaalde omgeving van in een vorig beeld
gedetecteerde randstukken liggen niet gebruiken; alle andere pixels worden
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verder bewerkt. In plaats van het op het ogenblik gebruikte statische
venster verkrijgen we op deze manier een dynamisch, en veel nauwkeuriger,
venster. Omdat we minder kandidaat-randpunten verder hoeven te verwerken zal
de algoritme ook sneller verlopen. We kunnen uit de vorige randstukken ook
informatie halen over de te verwachten positie van het onderuiteind van de
draad, over de afstanden van draadranden tot badranden, over de y-coordinaat
van het begin van lasbad en lasdraad, en over de hoogte van de randen. Deze
informatie kan als een controlemiddel dienen: zijn de afwijkingen van de
voorgaande posities van de randen te groot, verwerp dan de huidige gevonden
combinatie en zoek een beter passende, of ga verder met het volgende beeld.
Indien de afwijkingen een aantal opeenvolgende beelden te groot zijn kunnen
we zelfs overwegen het lasproces te stoppen.

op de tweede plaats kunnen we verwachten dat de lasbadscene fluctuaties in
de tijd zal vertonen (zoals bijboorbeeld het plotseling sterk wijzigen van
de vorm van de vooruitloop). Ook ruis kan uiteraard een nadelige invloed op
de bepaalde stuursignalen hebben. Om de stuursignalen naar de robot niet te
abrupt te laten veranderen kan het voordelig zijn bij de bepaling van de
nieuwe stuursignalen rekening te houden met voorgaande beelden. In principe
zijn er twee manieren om die voorgaande beelden in de berekeningen te
betrekken:

- het is mogelijk aIle kandidaat-randpunten uit een aantal voorgaande
beelden bij elkaar op te tellen (projectie in de tijd). We dienen dan een
aantal lijsten bij te houden: een tweedimensionaal array waarin voor elke
index het aantal gedetetecteerde randpunten op de met die index
corresponderende plaats in het beeld worden genoteerd, en een aantal
lijsten waarin de kandidaat-randpunten van de laatst behandelde beelden
zijn opgeslagen.

Bij een nieuwe te bewerken verzameling kandidaat-randpunten moeten de
randpunten die het langst geleden zijn verwerkt van het array worden
afgetrokken, de nieuwe verzameling wordt erbij opgeteld. Dit betekent dat
er bij elk nieuw beeld een aantal bewerkingen evenredig aan het aantal
kandidaat-randpunten moet worden verricht. Bovendien zal verdere
verwerking van het array veel tijd kosten, omdat er veel meer punten in
het array aanwezig zijn dan bij geen gebruikmaking van voorgaande beelden
en omdat er per beeldpunt meerdere randpunten kunnen zijn gedetecteerd (we
kunnen dus niet meer spreken van een binaire situatie). AIleen een
project ie-methode lijkt dan nog geschikt voor verdere verwerking van de
kandidaat-randpunten.

- veel voordeliger dan middeling over de kandidaat-randpunten is de
middeling over de voor elk beeld apart bepaalde stuursignalen. Niet aIleen
zijn er nu minder uit te voeren bewerkingen (evenredig met het aantal
stuursignalen per beeld maal het aantal meegenomen beelden) en niet aIleen
kunnen we nu de randvolg-algoritme en de polynomische benadering
gebruiken, maar ook kunnen we een weging toepassen op de stuursignalen: de
in de tijd vroegst bepaalde stuursignalen geven we bijvoorbeeld een
kleinere weegfactor dan de laatst berekende stuursignalen. Die weegfactor
zou eventueel ook kunnen afhangen van de nauwkeurigheid waarmee de
stuursignalen zijn bepaald (bijvoorbeeld door de factor te relateren aan
de grootte van het kostengetal voor de optimale combinaties) .

Het is verder nog onduidelijk hoe we de informatie verkregen uit de
tracering van vertikale randen moeten combineren met informatie verkregen
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door de horizontale randen op te sporen. Indien met 2 camera's wordt gewerkt
kunnen we bijvoorbeeld alternerend horizontale en vertikale randen opsporen.
De frequentie van de bepaling van kenmerken die slechts in een van beide
soorten randen zijn terug te vinden zal dan een factor twee lager liggen; de
randtracerings-algoritme is in staat om de vertikale randen binnen de
vereiste tijd te vinden. Waarschijnlijk is ze ook snel genoeg om aIleen de
horizontale randen binnen 100 ms te traceren.

Het is in principe mogelijk aIle gezochte kenmerken te extraheren binnen 100
ms als we het normaal georienteerde beeld en het 90° gedraaide beeld
gelijktijdig aan de edge detection-algoritme aanbieden. In dat geval zal de
randvolgalgoritme echter moeten worden aangepast: de tracering van
horizontale en vertikale randen zal parallel moeten verlopen. Aangezien een
traceringsalgoritme voor horizontale randen nog niet is gerealiseerd is het
nog onduidelijk of de randvolgalgoritme snel genoeg beide soorten randen
gelijktijdig kan opsporen.

Het verdient aanbeveling in bepaalde situaties het kenmerkextractie-proces
te onderbreken. De aanwezigheid van te grote afwijkingen van vorige waarden
is reeds genoemd. We kunnen ook denken aan een te groot aantal gedetecteerde
kandidaat-randpunten, een te groot aantal randstukken, een te groot aantal
kandidaat-randen, een te groot aantal kandidaat-randpunten in een randstuk,
of een lege deelverzameling kandidaten voor een van de vier randen. Het
antwoord op de vraag wanneer een aantal te groot is zal afhangen van de
snelheid van het gehele programma, en kan natuurlijk pas worden gegeven op
het moment dat dat programma af is.
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Wat betreft de methode om de vormkenmerken van de randen uit de verzameling
kandidaat-randpunten te extraheren kunnen we de volgende opmerkingen maken:

- implementatie van een randvolg-algoritme (contour-tracing) zal leiden tot
de snelste bepaling van aIle gezochte kenmerken. Andere methoden zijn te
traag, en/of zijn niet in staat informatie over aIle gewenste kenmerken in
de resulterende datastructuur te behouden;

- om de invloed van spatiele ruis te verminderen dienen bepaalde gedeelten
van de uitvoer van de randvolg-algoritme polynomisch te worden benaderd.
Dit zal vooral gelden voor de vorm van de lasbadrand. De uitsteeklengte
van de lasdraad kan zonder meer worden bepaald door de door de
randvolg-algoritme geextraheerde draadrandpunten te gebruiken.

Een randvolg-algoritme toepasbaar voor de extractie van de vertikale
gedeelten van bad- en draadrand is geimplementeerd. We kunnen in de
algoritme grofweg drie gedeelten onderscheiden: in de eerste stap wordt
volgens een eenvoudige afstandsbepaling tussen de kandidaat-randpunten een
verzameling randstukken opgebouwd; de tweede stap bestaat uit de vorming van
kandidaat-randen, elk bestaand uit een aantal randstukken; tens lotte worden
in de derde stap (indien mogelijk) vier randen gekozen uit de verzameling
kandidaat-randen. Deze vier randen representeren de vertikaal ve~lopende

gedeelten in de gezochte bad- en draadrand. Uit de eerste testresultaten
kunnen we de volgende conclusies trekken:

- bij het merendeel van de gebruikte lasbadbeelden was de detectie van de
vier randen correct. Met name de beelden met relatief veel ruispunten
(daardoor veel "valse" randstukken veroorzakend) leverden problemen;

- de kandidaat-randpunt-verzamelingen die bepaald z1Jn door gebruik van de
voor de edge detection optimale kernel en drempelwaarde blijken ook de
optimale invoer te zijn voor de randvolg-algoritme;

- de tijd benodigd voor de extractie van de vertikale randen in een beeld
is in de orde van 25 ma voor ruisarme verzamelingen kandidaat-randpunten
en in de orde van 80 ms voor verzamelingen met veel ruispunten.

De algoritme is niet uitgebreid getest. De optimale waarden van de
verschillende softwarematig in te stellen parameters moeten nog worden
bepaald door toepassing van de algoritme op een groot aantal verzamelingen
kandidaat-~andpunten, afkomstig van lasbadbeelden met uiteenlopende
vormkenmerken.

Voor de detectie van horizontale randgedeelten kunnen de eerste twee stappen
van de geimplementeerde algoritme zonder veel aanpassingen worden gebruikt.
Bij de keuze van de gezochte horizontale randgedeelten uit de
kandidaat-rand-verzameling moeten we echter specifieke voorkennis gebruiken
over de verwachte vorm en positie van de horizontale randen.
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We zullen de badrand polynomisch moeten benaderen. We verkrijgen de beste
resultaten door de badrand op te splitsen in gedeelten die elk betrekking
hebben op een kenmerk (bovenste gedeelte van de vertikale randen voor
bepaling van de breedte, onderste gedeelten voor de bepaling van de helling,
opsplitsing van horizontale gedeelte in drie stukken voor de bepaling van de
breedte van de uitloop en de eventuele aanwezigheid van tegenkromming),
waarna we elk gedeelte polynomisch approximeren, volgens het kleinste
kwadraten-criterium.

Als we de algoritme willen versnellen moeten we ons vooral richten op de
eerste stap: de randstuk-bepaling neemt op dit moment de meeste tijd in
beslag. We kunnen overwegen dit gedeelte in assemblercode te programmeren.
Versnelling van andere procedures is mogelijk door de standaard-functies
voor het berekenen van de Euclidische afstand en voor het berekenen van
hoeken te benaderen door berekening van de city block-distance en bepaling
van de richting volgens de Freeman-chain-code, of door de functiewaarden op
te zoeken in vooraf gevulde tabellen.

De snelste manier om temporele ruis te verminderen is het voor elk beeld
apart berekenen van de stuursignalen. In plaats van deze stuursignalen maken
we dan gebruik van stuursignalen die een (eventueel gewogen) middeling zijn
van de individuele stuursignalen van de laatst behandelde beelden.
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BIJLAGE A: GEBRUIICERSHANDLEmING VOOR HET RANDVOLG-PROGRAMMA

Zoals reeds in 3.2.3 is vermeld z~Jn er momenteel twee versies van de
randvolgalgoritme geimplementeerd. De eerste versie, nonov_extract, verbiedt
het overlappen van opeenvolgende randstukken in een kandidaat-rand. Dit is
wel mogelijk bij ovlap_extract. Voor een gebruiker zijn er, met uitzondering
van het veranderen van parameters die op overlappende randstukken betrekking
hebben, geen verschillen tussen de versies. We zullen hier dan ook alleen
ovlap_extract bespreken.

Na opstarten van het programma worden alle files getoond die zich in de
directory met padnaam /home/student/hub/imqcoor bevinden. Elke daar
aanwezige file dient een door de edge detection-algoritme geleverde
verzameling kandidaat-randpunten te bevatten. De gebruiker kan nu een van
deze files kiezen voor bewerking door de randvolgalgoritme. Hij moet enkel
de filenaam invoeren; invoeren van een foutieve naam of van zowel filenaam
als pad leidt tot een foutmelding en afbreken van het programma.

De filenaam is een combinatie van opeenvolgend:

- de afkorting van de naam van het lasbadbeeld waarop de verzameling punten
betrekking heeft. Het beeld lasbadll is bijvoorbeeld afgekort als Ill;

- de letter h of v. h wordt gebruikt indien de edge detection in
horizontale richting is uitgevoerd (N.B.: de verzameling bevat nu de meer
vertikaal verlopende gedeelten van de randen! !), v wordt gebruikt bij edge
detection in vertikale richting (horizontaal verlopende randgedeelten);

- het nurnmer van de kernel waarmee het beeld bij de edge detection is
geconvolueerd. Er kan bij de edge detection worden gekozen uit 12 kernels;
kernel nurnmer 1 is de standaard kernel, hoe groter het nurnmer van de
kernel, hoe kleiner de signaal-ruis-verhouding in de verzameling
gedetecteerde punten;

- een punt (.), aangevende dat de volgende karakters de extensie van de
filenaam vormen;

- een getal dat aangeeft hoe groot de drempelwaarde is geweest bij de edge
detection. De optimale drempelwaarde kan van kernel tot kernel
verschillen. Voor kernel nurnmer 1 is de optimale waarde 210; voor andere
kernels is tot dusver een grove schatting gemaakt van de optimale waarde.
Het kan voorkomen dat voor sommige kernels de optimale waarde van beeld
tot beeld verschilt.

Als het inlezen van de file is gelukt kan de gebruiker kiezen uit een
vijftal mogelijkheden, te weten:

1. verandering van parameters

2. extractie van vertikale randgedeelten

3. extractie van horizontale randgedeelten
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4. vertonen van het resultaat van de extractie

5. het verlaten van dit menu

Na afhandeling van alle keuzes behalve 5 komt de gebruiker weer in
bovenstaand menu terecht. Een algoritme dat de horizontale randgedeelten
extraheert is nog niet geimplementeerdi keuze 3 leidt tot het aanroepen van
enkele lege routines, er wordt niets berekend.

- keuze 1: verandering van parameters. Na deze keuze komt de gebruiker in een

submenu, waarin hem wordt gevraagd welke parameters hij wil veranderen. De
volgende 14 keuzes zijn mogelijk:

1. De verandering van de grootte en positie van het venster. Randstukken

bestaan uitsluitend uit punten die binnen het venster liggen. De
gebruiker moet respectievelijk de x- en y-coordinaat van de
linkerbovenhoek en de x- en y-coordinaat van de rechterbenedenhoek van
het nieuwe venster invoeren. De coordinaten opgegeven voor de
linkerbovenhoek moeten kleiner zijn dan de overeenkomstige coordinaten in
de rechterbenedenhoek, maar niet kleiner dan O. De coordinaten van
rechterbenedenhoek mogen niet groter zijn dan 255 (y) en 511 (x).

STANDAARDWAARDEN: 5 5 500 250

2. verandering van de maximale afstanden in x- en y-richting

tussen twee opeenvolgende punten in een randstuk. Indien de afstanden

van een punt tot het tot dusver laatste punt van een randstuk groter zijn
dan deze maximale afstanden wordt het punt niet aan het randstuk
toegevoegd. De afstanden moeten groter dan nul zijn en kleiner dan 10.

STANDAARDWAARDEN: 4 4

3. Verandering van de maximale afstanden in x- en y-richting

tussen de omhullenden van twee opeenvolgende randstukken in een

kandidaat-rand. Twee randstukken komen uitsluitend in aanmerking voor
een verbinding als de afstanden kleiner dan de maximale zijn. De
y-afstand bepaalt hoe groot de absolute waarde van het verschil in
y-richting tussen het eerste punt van het onderliggend randstuk en het
laatste punt van het bovenliggend randstuk maximaal mag zijn, de
x-afstand bepaalt hoe groot de afstand in x-richting maximaal mag zijn
tusse~ het meest links gelegen punt van het rechtsliggend randstuk en
het meest rechts gelegen punt van het linksliggend randstuk (voor
rechtsliggend en linksliggend gelden hierbij dezelfde definities als
voor bovenliggend en onderliggend, alleen hebben die definities nu
betrekking op de x-coordinaten van de uiterste punten aan linker- en
rechterkant). Voor de y-richting geldt dus dat de randstukken elkaar
niet te ver mogen overlappeni overlapping in de x-richting is
onbeperkt. De afstanden mogen niet Kleiner worden gekozen dan de
overeenkomende maximale afstanden tussen twee opeenvolgende punten in
een randstuk, en moeten Kleiner zijn dan 50. De afstanden bepalen
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bovendien de maximale Euclidische afstand die de twee dichtsbijzijnde
punten van overlappende randstukken mogen hebben om voer een verbinding
in aanmerking te komen.

STANDAARDWAARDEN: 20 20

4. Verandering van het minimale aantal punten per randstuk. Door het

instellen van een minimaal aantal punten kunnen we ruis in de vorm van
geisoleerd gelegen punten of kleine randstukken verwijderen; deze
punten en randstukken komen dan niet meer in aanmerking voor een
verbinding met andere randstukken. Het minimale aantal randstuk-punten
moet groter zijn dan a en kleiner dan 25.

STANDAARDWAARDE: 12

S. Verandering van de maximale afstand in y-richting die een punt van

een onderliggend randstuk mag hebben tot het laatste

punt van het bovenliggend randstuk, om nog in aanmerking te komen als

dichtsbij het bovenliggend randstuk gesitueerde punt, en verandering
van de maximale afstand in y-richting die een punt van een bovenliggend
randstuk mag hebben tot het eerste punt van het onderliggend randstuk,

om nog in aanmerking te komen als dichtsbij het onderliggend randstuk
gesitueerde punt, in geval van overlappende randstukken. Door invoering

van deze maximale afstanden kunnen we het aantal punten van een randstuk
dat in aanmerking komt voor verbindingspunt met het andere randstuk, en
dus het aantal benodigde afstandsberekeningen, beperkt houden. De
afstanden mogen niet negatief zijn (hoewel in het geval van de afstand
tot het eerste punt van het onderliggend randstuk het verschil in
y-coordinaten van respectievelijk het hoogst gelegen nog in aanmerking
komende punt van het bovenliggend randstuk en het eerste punt van het
onderliggend randstuk negatief is); de maximale in te voeren waarden zijn
gelijk aan het maximaal toelaatbaar aantal punten per randstuk.

STANDAARDWAARDEN: 2 2

6. Verandering van de gewichtsfactor voor de hoegte van een

kandidaat-rand in het kostengetal van die kandidaat-rand. Het

kostengetal is de gewogen som van elk kostengetal behorend bij een
verbinding tussen twee opeenvolgende randstukken in de kandidaat-rand,
en de inverse van de hoogte van de kandidaat-rand. Aan de
verbindings-kostengetallen zijn geen weegfactoren verbonden. Ze worden
op zo'n manier berekend dat hun waarde tussen a en 2.5 ligt. Indien we
ervan uitgaan dat het aantal randstukken per kandidaat-rand hooguit
rond de 4 zal liggen is de som van de verbindings-kostengetallen dus
maximaal 7.5. De hoogte van de kandidaat-rand is ongeveer 50 a 100. De
gebruiker moet nu het getal opgeven waardoor de hoogte van de
kandidaat-rand moet worden gedeeld. Het getal dient positief te zijn en
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niet groter dan 1000.

STANDAARDWAARDE: 50

7. Verandering van de x-coordinaat van het centrum van de lasdraad. Deze

coordinaat bepaalt, samen met de geschatte dikte van de draad, de
gebieden in het beeld waarin de verschillende gezochte randen moeten
liggen. In de bij de ontwikkeling van het programma gebruikte beelden
bleek de positie van de draad van beeld tot beeld te verschillen. Tabel
3.2 geeft de voor elk beeld gemeten positie van het centrum van de
lasdraad. De ingevoerde waarde mag niet kleiner zijn dan 10 of groter dan
500.

STANDAARDWAARDE: 250

8. Verandering van de geschatte dikte van de lasdraad. Deze waarde

wordt gebruikt om het scherm in vier gebieden op te delen. De dikte
moet groter dan nul zijn, en niet groter dan 70.

STANDAARDWAARDE: 20

9. Verandering van de gewichtsfactoren in het kostengetal dat wordt

gebruikt bij de selectie van de gezochte randen. We moeten hierbij

onderscheid maken tussen het kostengeta1 dat wordt gebruikt voor de
keuze van de badranden uit de verzameling kandidaat-randen en het
kostengetal dat wordt gebruikt voor de keuze van de draadranden. De
gebruiker moet achtereenvolgend gewichtsfactoren invoeren voor:

a. het kostengetal van de lasbad-kandidaat-rand (zie ook 6). Het

kostengetal heeft een waarde in de ordegrootte van 10;

STANDAARDWAARDE: 1

b. het krommingsgetal van de lasbad-kandidaat-rand. Dit getal geeft een

indicatie over het verloop van de kromming in de kandidaat-rand. De
absolute waarde van het krommingsgetal zal voor badranden in de
ordegrootte van 100 liggen;

STANDAARDWAARDE: 10

c. het kostengetal van de lasdraad-kandidaat-randen. De

lasdraadranden zijn in het algemeen beter te detecteren dan de
badrand. Bovendien zijn ze korter. Het kostengetal zal dan ook
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meestal kleiner zijn dan dat voor de badrandeni

STANDAARDWAARDE: 1

d. de y-coordinaat van het eerste punt van een kandidaat-draadrand. Hoe

groter die coordinaat, hoe minder waarschijnlijk het is dat de
kandidaat-rand een van de gezochte draadranden is. Voor. een draadrand
zal de y-coordinaat van het eerste punt in de omgeving van 50 liggen;

STANDAARDWAARDE: 10

e. het verschil tussen de afstand in x-richting van het eerste punt van

een kandidaat-badrand tot het eerste punt van de dichtsbijzijnde

gedetecteerde draadranden en de optimale waarde voor die afstand. Als

dit verschil te groot is is het niet waarschijnlijk dat de onderzochte
kandidaat-rand een badrand is. De optimale waarde is ook door de
gebruiker in te stellen (zie 11). De absolute waarde van het verschil
zal voor een badrand in de ordegrootte van 10 liggeni

STANDAARDWAARDE: 100

f. de afstand in y-richting van het eerste punt van een

kandidaat-badrand tot het eerste punt van de dichtsbijzijnde

gedetecteerde draadrand. Hierbij wordt verondersteld dat de optimale

waarde voor die afstand 0 is. De absolute waarde van de afstand zal
voor een werkelijke badrand tussen 0 en ongeveer 30 liggen. Door
rekening te houden met deze parameter kan worden voorkomen dat te hoog
of te laag gelegen kandidaat-randen ten onrechte als badrand worden
gekwalificeerdi

STANDAARDWAARDE: 10

g. het krommingsgetal van een kandidaat-draadrand. Het getal zal

een waarde hebben tussen -10 en 10 voor een werkelijke draadrand.

STANDAARD: 10

Voor elk van de factoren geldt dat ze niet negatief mogen zijn.

10. Verandering van de maximale afstand in x-richting tussen de

verbindingspunten van twee opeenvolgende randstukken in een

kandidaat-draadrand. De afstand in x-richting geeft in het geval van
draadranden een aanwijzing over de mate waarin de opeenvolgende
randstukken in elkaars verlengde liggen. Als de afstand groter is dan
de maximale waarde worden de twee randstukken niet met elkaar
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verbonden. De ingevoerde afstand moet positief en kleiner dan 11 zijn.

STANDAARDWAARDE: 3

11. Verandering van de geschatte afstand in x-richting van het

eerste punt van een kandidaat-badrand tot het eerste punt van

de dichtsbij gelegen gedetecteerde draadrand. Deze afstand speelt een

rol bij de bepaling van het totale kostengetal van een
kandidaat-badrand. De ingevoerde afstand moet positief zijn en niet
groter dan 200.

STANDAARDWAARDE: 30

12. Verandering van de maxirnale afstand die de verbindingspunten van twee

opeenvolgende randstukken in een kandidaat-badrand tot elkaar mogen

hebben, zodanig dat er geen rekening wordt gehouden met de hoek tussen

de randstukken, en van de maximale hoek tussen de randstukken,

waarvoor de randstukken nog met elkaar worden verbonden, indien de

afstand groter is dan de boven genoemde maximale afstand. De afstand mag
niet kleiner zijn dan 1 en niet groter dan de maximaal mogelijke afstand
tussen twee opeenvolgende randstukken (zie 3). De hoek moet groter zijn
dan 0 en kleiner dan n.

STANDAARDWAARDEN: 7.0 n/4

13. Terugzetten van standaardwaarden. De parameters krijgen de

bovengenoemde standaardwaarden.

14. Terugkering naar het hoofdrnenu. De gebruiker verlaat het

veranderings-submenu en komt weer in het hoofdrnenu terecht.

- keuze 2: extractie van vertikale randgedeelten. De randvolg-algoritme

treedt nu in werking. Uit de verzameling kandidaat-randpunten wordt
geprobeerd bad- en draadranden te extraheren. De extractie kan wegens een
aantal redenen rnislukken:

a. er zijn te veel coordinaten voor een randstuk; het maximum aantal
coordinaten per randstuk is momenteel 512. Probeer de rnaximale afstand
tussen de opeenvolgende punten te verkleinen. De kans is groot dat het
randstuk zal worden opgesplitst in verschillende deelrandstukken.

b. er zijn te veel randstukken gevonden; er is slechts opslagruimte voor
100 randstukken. Door de maximale afstand tussen opeenvolgende punten
te vergroten of door het rninimale aantal punten per randstuk te
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vergroten kan dit probleem worden verholpen.

C. een kandidaat-rand bevat te veel randstukken; hij mag maximaal bestaan
uit 32 randstukken. In dit geval kunnen de in b gegeven oplossingen
worden toegepast, of ook kunnen de maximale afstand en hoek tussen twee
opeenvolgende randstukken worden verkleind.

d. er zijn te veel kandidaat-randen gedetecteerd; het maximum aantal is
50. Remedies: verkleining van het aantal randstukken (zie b),
vergroting van het aantal verbindingen, door maximale hoek en afstand
te vergroten.

e. het leeg z~Jn van een of meer van de vier deelverzamelingen
kandidaat-randen. Dit kan komen door een foutieve instelling van het
centrum van de lasdraad, of van de dikte van de draad (zie ook bij
keuze 4), het kan echter ook voorkomen dat er in een van de vier
gebieden niet of te weinig punten zijn gedetecteerd door de edge
detection-algoritme. In dat geval is het niet mogelijk de detectie van
de randen succesvol te laten verlopen.

De hier genoemde maximale waarden voor aantallen coordinaten per randstuk,
randstukken, randstukken per kandidaat-rand, en kandidaat-randen zijn
eenvoudig aan te passen door verandering van constanten in het begin van
het programma.

- keuze 3: extractie van horizontale randgedeelten. De bijbehorende algoritme

is momenteel nog niet geimplementeerd.

- keuze 4: vertoning van het resultaat van de extractie. Als de

rand-extractie succesvol is verlopen kan het resultaat zichtbaar worden
gemaakt op de monitor van het SUN-computersysteem. In eerste instantie
toont het scherm een afbeelding van de originele verzameling
kandidaat-randpunten boven een afbeelding van aIle gedetecteerde en niet
verworpen randstukken. AIle volgende beelden worden verkregen door het
indrukken van de RETURN-toets. Het eerst volgende beeld is een afbeelding
van de verzameling kandidaat-randpunten met daarin door middel van vier
vertikale lijnstukken aangegeven de verwachte positie van de draadranden
(volgend uit de instelling van de centrale positie van de lasdraad en de
dikte van de draad) en de verwachte positie van het begin van de
lasbadranden (uit de ingestelde afstand tussen badranden en draadranden) .
Vervolgens worden sequentieel in het onderste gedeelte van het scherm de
vier gedetecteerde randen vertoond. Als de randdetectie niet is gelukt, of
als de randvolg-algoritme voor deze verzameling kandidaat-randpunten nog
niet is aangeroepen, worden aIleen de eerste twee beelden weergegeven. Op
deze manier is het mogelijk te controleren hoe de verzameling
kandidaat-randpunten is beinvloed door ruis, en hoe correct de gekozen
instelling van positie en dikte van lasdraad is.

- keuze 5: verlaten van het hoofdmenu. Na deze keuze kan de gebruiker een

nieuwe verzameling kandidaat-randpunten inlezen door het beantwoorden van
de volgende vraag met "y", of hij kan het programma afbreken (antwoord
"0") .
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BIJLAGE B: BESCHRIJVING VAN DE GEIMPLEMENTEERDE PROCEDURES

We zullen nu bekijken uit welke procedures het programma bestaat. Hierbij
zullen we de nadruk leggen op die procedures die deel uitrnaken van de
randvolgalgoritme, terwijl we minder aandacht zullen geven aan de op
interactie met de gebruiker gerichte procedures. Deze laatsten zullen
namelijk geen deel meer uitmaken van het uiteindelijke real-time-programma.

Figuur B.1 vertoont een schema van het geimplementeerde programma.

In figuur B.2 zien we de verschillende procedures die nodig zijn voor de
randvolg-algoritme voor vertikale randen.

VERT POINT CONNECT()

L VE:T_NEW_ARRAY()

CHQ_UNCLSD ()

ARRAY CONNECT ()

L SEARCH_DIST ()

~ FOM_CONN()

FOLLOW BRANC H ()

L BRANCH SEARCH()

L..J'
VERT_KIND OF_CONTI)

VERT_WELD_DET ()

figuur B.2: de bij de extractie van vertikale randen
gebruikte procedures. Een pijl van een
procedure naar een andere geeft aan dat die
procedure de andere aanroept

We zullen de in figuur B.2 genoemde procedures nu bespreken.

Dit is de hoofdprocedure, bestaande uit aanroepen van de andere bij het
randvolgen benodigde procedures. Ter initialisatie wordt de variabele det4
de waarde 0 gegeven. Deze variabele geeft uiteindelijk aan of de tracering
van randen gelukt is (1) of niet (0).
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INVOER:

- de pointer featdata, wijzend naar de eerste van een reeks
opeenvolgend in het geheugen opgeslagen structuren, die elk de x- en de
y-coordinaat bevatten van een punt uit de verzameling
kandidaat-randpunten. De structuren zijn als voIgt gedefinieerd:

struct fentry{
int Xi
int Yi

featdata wordt door de procedure niet gewijzigd.

UITVOER:

- det4, geeft aan of de detectie gelukt is of niet.

- Ipool, rpool, Ithread en Ithreadi indices van de gekozen bad- en
draadranden in de kandidaat-rand-datastructuren (zie verder) .

- de op de randstukken en kandidaat-randen betrekking hebbende
datastructuren (zie verder) .

- vert-point_connect(wcr,wars)

int *wcr, *warsi

Deze procedure bekijkt van elk punt dat tot de verzameling
kandid~at-randpuntenbehoort, en in een van te voren gedefinieerd venster
ligt, of het aan een tot dusver gedetecteerd randstuk kan worden
toegevoegd. Indien dat niet het geval is wordt vert_new_array()
aangeroepen, waardoor een nieuw randstuk wordt verkregen, met het
desbetreffende punt als eerste punt.

INVOER:

- de pointer featdata, wijzend naar de eerste van een reeks
opeenvolgend in het geheugen opgeslagen structuren, die elk de x- en de
y-coordinaat bevatten van een punt uit de verzameling
kandidaat-randpunten. De structuren zijn als voIgt gedefinieerd:

struct fentry{
int Xi
int Yi

featdata wordt door de procedure niet gewijzigd.

UITVOER;

- het array coor_connect[MAXCP] [MAXARCR] [2], dat voor aIle gedetecteerde
randstukken (maximaal MAXCP) aIle punten (maximaal MAXARCR per
randstuk) bevat, in de vorm van de x-coordinaat (coor_connect[i] [j] [0])
en de y-coordinaat (coor_connect[i] [j] [1]).

- een array van pointers latpar[MAXCP], elke pointer gerelateerd aan een
gedetecteerd randstuk, en elke pointer (maximaal MAXCP) wijzend naar
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een structuur met essentiele kenmerken van een randstuk: listesst}.

- voor elk randstuk een structuur met essentiele kenmerken van dat
randstuk:

struct listesst
int strt_x;
int strt...,Y;
int end_x;
int end...,Y;
int left_x;
int left...,Y;
int right_x;
int right...,Y;
int n_edges;
int edge_kind;

}

De structuur bevat achtereenvolgens de coordinaten van het eerste punt
van het randstuk, van het laatste punt, van het meest links gelegen
punt, en van het meest rechts gelegen punt. Verder bevat ze het aantal
punten waaruit het randstuk bestaat, terwijl de variabele edge_kind 0
is als het randstuk waarschijnlijk van een badrand deel uitmaakt, en 1
is als het randstuk waarschijnlijk tot een draadrand behoort.

- een array liststat[MAXCP], dat voor elk randstuk aangeeft wat de
"status" van het randstuk is. liststat[i], behorend bij randstuk i, kan
tijdens uivoering van de procedure drie waarden hebben:

o het is nog mogelijk punten aan dit randstuk toe te voegen: het
randstuk is open.

1 de y-coordinaat van het laatste punt in het randstuk is
zodanig dat het niet meer mogelijk is dat nog niet
gecontroleerde punten tot dit randstuk behoren: het randstuk
is gesloten; het randstuk is geldig, het kan een gedeelte van
een kandidaat-rand gaan vormen.

2 ook nu is het randstuk gesloten. Het bevat echter te weinig
punten om in aanmerking te komen voor een gedeelte van een
kandidaat-rand. De door dit randstuk in beslag genomen ruimte
(in listess en coor_connect) kan weer worden gebruikt door een
nieuw, nog te detecteren randstuk. Op deze manier wordt
excessief gebruik van geheugenruimte, en daardoor het risico
van afbreken van het programma wegens te veel gedetecteerde
randstukken, beperkt.

- de variabelen *wcr en *wars, die 0 zijn indien respectievelijk een
randstuk te veel coordinaten bevat, en er te veel randstukken zijn
opgespoord. Als een van beide variabelen 0 is wordt de rand-extractie
in vert_trace onderbroken.

- de variabele n_lists, die aangeeft hoeveel randstukken er in totaal
zijn opgespoord (niet meegerekend de randstukken waarvan de kenmerkende
informatie is overschreven, omdat de status 2 was) .

- vert_new_array(xc,yc,wcp)

int xc, yc, *wcp;

Deze procedure wordt aangeroepen door vert-POint_connect(), als een punt
niet aan een reeds bestaande rand kan worden toegevoegd. In
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vert_n.w_array() wordt dan gezocht naar de eerste index in liststat
waarvoor de waarde 2 is. De bijbehorende waarden in list.ss en
coor_connect worden nu overschreven. Als er geen randstuk met de status 2
is wordt de eerstvolgende lege plaats in de structuur en het array
geinitialiseerd.

INVOER:

- de variabelen zc en yc, respectievelijk de x- en de y-coordinaat van
het punt dat het begin vorrnt van een nieuw randstuk. De variabelen
worden niet gewijzigd.

- de variabele n_lists, die aangeeft hoeveel randstukken er tot dusver
zijn opgespoord.

UITVOER:

- na afloop van de procedure is een structuur van het type listess{}
geinitialiseerd, waarnaar door een pointer uit lstpar[] wordt verwezeni
indien i de index van die pointer is, is het array coor_connect[i] [0] []
met de coordinaten van het punt gevuld, en heeft liststat[i] de waarde
o gekregen.

- de variabele *WCPi deze is 0 als er te veel randstukken zijn
gedetecteerd. De rand-extractie wordt nu onderbroken.

- de variabele n_lists, die met 1 is opgehoogd indien er geen randstuk
met de status 2 was (zodat een nieuwe structuur is geinitialiseerd) .

- ch~unclsd()

Na afloop van de procedure vert-point_connect() z~Jn nog niet aIle
randstukken gesloten (er is nog minstens 1 randstuk open, namelijk dat
behorend bij het laatst afgewerkte punt). We moeten nu nog controleren of
deze randstukken geldig zijn of niet. Dit gebeurt in de procedure
ch~unclsd() .

INVOER:

- het array liststat[], dat de status van de randstukken aangeeft.

- de variabele n_lists, die het aantal gedetecteerde randstukken
aangeeft. Blijft ongewijzigd.

UITVOER:

- het array liststat[]. De status van voorheen open randstukken is
veranderd in gesloten. De randstukken zijn geldig of niet geldig,
afhankelijk van het aantal punten dat ze bevatten.

- array_connect()

In array_connect() wordt voor elk randstuk bekeken of het met andere
randstukken kan worden verbonden. Indien dit het geval is wordt in een
datastructuur de aard van de verbinding (bovenliggend of onderliggend
randstuk, grootte van de verbindingssterkte, een pointer naar het punt van
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het andere randstuk) vastgelegd. Deze vastlegging geschiedt in de
procedure fQm_conn(). Ook de procedure search_dist() wordt aangeroepen.

Van deze procedure verschilt de versie in het programma ovlap_eztract van
de versie in nonov_extract. In ovlap_&2tract mogen met elkaar verbonden
randstukken elkaar overlappen, dit is niet geoorloofd in nonov_eztract.
Verder is het mogelijk om in het programma ovlap_extract bij de procedure
search_dist() de afstandsbepaling tussen twee punten te versnellen, door
gebruik te maken van de city block distance in plaats van de Euclidische
afstand (zie ook 3.2.4 en bijlage C). In dat geval moeten we in de source
file, ovlap_extract.c, in de procedure vert_trace() de aanroep
array_connect() vervangen door array2_connect(). array2_connect() roept de
procedure search2_dist() aan, die gebruik maakt van de city block
distance. Bovendien zijn in array2_connect() enkele wijzingen aangebracht
wat betreft het vergelijken van de afstand tussen de gevonden
verbindingspunten van de randstukken met de maximaal toegestane afstand.

INVOER:

- n_lists, het aantal randstukken. Ongewijzigd.

- liststat, status van de randstukken. Ongewijzigd.

- lstpar[], pointers naar kenmerken van de randstukken. Ongewijzigd.

- listess{}, structuren met kenmerken van de randstukken; ongewijzigd.

UITVOER:

- lcptr[MAXCP], een array van pointers naar structuren die betrekking
hebben op de verbindingen van de randstukken. Elke pointer is
gerelateerd aan een bepaald randstuk; voor elk randstuk is er een
structuur aanwezig. De index van een randstuk in lcptr[] is gelijk aan
de index in de andere datastructuren voor dat randstuk.

- een reeks structuren van het volgende type:

struct lstcon{
int uppt[MXCNCT];
int uparr;
int dwnpt[MXCNCT];
int dwnarr[MXCNCT];
double arfom[MXCNCT];

In deze structuur heeft aIleen de variabele uparr betrekking op
verbindingen met bovenliggende randstukken: haar waarde is gelijk aan
het aantal bovenliggende randstukken dat met dit randstuk is verbonden
(in principe is het aantal mogelijke verbindingen met bovenliggende
randstukken niet begrensd). Er kunnen maximaal MXCNCT verbindingen met
onderliggende randstukken worden gemaakt. In het array dwnarr[] zijn de
indici opgeslagen van de onderliggende randstukken. AIle waarden van
dit array hebben bij initialisatie (in array_connect(» de waarde -1
gekregen. Indien na afloop van array_connect() de eerste waarde van
dwnarr[] voor een bepaald randstuk nog steeds gelijk is aan -1 heeft
dit randstuk geen verbindingen met onderliggende randstukken. Het
aantal verbindingen met onderliggende randstukken is gelijk aan de
index van de eerste lokatie in dwnarr[] met de waarde -1. Een waarde in
uppt[] verwijst naar de index van het verbindingspunt van het
overeenkomende onderliggende randstuk in het array coor_connect[] [] [].
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Een waarde in dwnpt[] is gelijk aan de index van het verbindingspunt
van dit randstuk met het overeenkomende onderliggende randstuk in
coor_connect[][] []. In nonov_eztract zijn deze indici uiteraard steeds
o respectievelijk gelijk aan de index van het laatste punt van dit
randstuk. arfom(] tens lotte geeft voor elke verbinding de
verbindingssterkte aan. Als het aantal potentiele verbindingen met
onderliggende randstukken te groot is worden aIleen die verbindingen
gernaakt met de grootste verbindingssterkte (overeenkomend met de
kleinste waarden in arfom[]).

- search_dist(arl,ar2,crlx,crly,cr2x,cr2y,d12,iB,iC)

int arl, ar2, *iB, *iC;
doub~e *crx, *crly, *cr2x, *cr2y, *d12;

De procedure search_dist() komt aIleen voor in het programma
ov~ap_extract. Zij berekent voor twee met elkaar te verbinden randstukken
de twee punten waarvoor de afstand minimaal is (de verbindingspunten). Dit
gebeurt door gebruik te rnaken van de mathematische bibliotheekfunctie
hypot(). Deze functie berkent de Euclidische afstand tussen de punten
waarvan x- en y-coordinaten als parameters worden meegegeven. Zoals gezegd
is er ook een versie genaamd search2_dist(), die de city block-afstand
bepaalt.

INVOER:

- arl, index van het bovenliggende randstuk. Ongewijzigd.

- ar2, index van het onderliggende randstuk; ongewijzigd.

- *crlx, x-coordinaat van het laatste punt van het bovenliggende
randstuk.

- *crly, y-coordinaat van het laatste punt van het bovenliggende
randstuk.

- *cr2x, x-coordinaat van het eerste punt van het onderliggende
randstuk.

- *cr2y, y-coordinaat van het eerste punt van het onderliggende
randstuk.

- *iB, index van het laatste punt van het bovenliggende randstuk in
coor_connect[] [] [].

- *iC, index van het eerste punt van het onderliggende randstuk in
coor_connect[] [] [], dus gelijk aan O.

UITVOER:

- *crlx, x-coordinaat van het verbindingspunt van het bovenliggende
randstuk.

- *crly, y-coordinaat van het verbindingspunt van het bovenliggende
randstuk.

- *cr2x, x-coordinaat van het verbindingspunt van het onderliggende
randstuk.

- *cr2y, y-coordinaat van het verbindingspunt van het onderliggende
randstuk.
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- *iB, index van het verbindingspunt van het bovenliggende randstuk in
coor_connect[] [] [].

- *iC, index van het verbindingspunt van het onderliggende randstuk in
coor_connect[] [] [].

- *d12, afstand tussen de verbindingspunten.

- fom_conn(fomval,uarind,darind,dpnt,upnt)

int uarind, darind, upnt, dpnt;
doube fomval;

Deze procedure vult voor een gevonden verbinding tussen twee randstukken
de bij die randstukken horende structuren aangaande essentiele kenmerken
van de verbinding.

INVOER:

- fomval, waarde van de figure of merit (kostengetal) van de verbinding.
Ongewijzigd.

- uarind, index van het bovenliggende randstuk. Ongewijzigd.

- darind, index van het onderliggende randstuk. Ongewijzigd.

dpnt, index van het verbindingspunt van het bovenliggende randstuk in
coor_connect[uarind.] [] []. Ongewijzigd.

- upnt, index van het verbindingspunt van het onderliggende randstuk in
coor_connect[darind] [] []. Ongewijzigd.

- *lcptr[uarind] en *lcptr[darind]; structuren met kenmerken van de tot
dusver gevonden verbindingen voor de twee randstukken.

UITVOER:

- *lcptr[uarind]; aangepast indien fomval klein genoeg is, of indien
dwnarr[] nog minstens 1 waarde gelijk aan -1 bevatte.

- *lcptr[darind]; aangepast indien *lcptr[uarind] is aangepast. De
waarde van uparr is met 1 verhoogd.

- follow_branch(wbr,wcbr)

int *wbr, *wcbr;

Deze procedure zoekt aIle paden uitgaande van randstukken met geen
verbindingen naar bovenliggende randstukken, verlopend via verbindingen
met onderliggende randstukken, naar randstukken met geen verbindingen naar
onderliggende randstukken. Elk gevonden pad (mogelijk bestaand uit slechts
een randstuk) wordt beschouwd als een kandidaat-rand, en in een aparte
datastructuur opgeslagen. Het opslaan in de datastructuur gebeurt in de
procedure branch_search(). Voor elk randstuk dat dat geen verbinding met
een bovenliggend randstuk heeft roept follow_branch() branch_aearch() aan,
die verder zorgt voor het volgen van de van dat randstuk uitgaande paden.
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INVOER:

- n_lists, het aantal randstukken. Ongewijzigd.

- liststat[], status van de randstukken. Ongewijzigd.

- *lcptr[], structuren met betrekking tot de verbindingen van de
randstukken. Ongewijzigd.

UITVOER:

- arr_connect[MAXCC] [MAXAC], een tweedimensionaal array met voor elke
kandidaat-rand (maximaal MAXCC) de indici van de opeenvolgende
randstukken (maximaal MAXAC randstukken per kandidaat-rand). De index
van een randstuk is gelijk aan de index waaronder alle op dat randstuk
betrekking hebbende datastructuren of pointers in de desbetreffende
arrays zijn opgeslagen.

- ar_c_ind[MAXCC] [MAXAC], array waarin voor elke kandidaat-rand de
verbindingsindici van de bovenliggende randstukken naar de
onderliggende randstukken zijn opgeslagen. Met verbindingsindex
bedoelen we hier de index in de arrays lstcon.uppt[], lstcon.dwnpt[],
lstcon.dwnarr[] en lstcon.arfom[] van het bovenliggende randstuk, waar
de kenmerken te vinden zijn van de verbinding met dit onderliggende
randstuk. Er geldt dus dat het maximale aantal zinvolle waarden per
kandidaat-rand gelijk is aan MAXAC-1.

- minfom[MAXCC], array met voor elke kandidaat-rand de waarde van het
kandidaat-rand-kostengetal (figure of merit). Elk getal is de som van
de bij de randstukken van de kandidaat-rand behorende
verbindingskostengetallen en een weegfactor gedeeld door de hoogte van
de kandidaat-rand.

- nrarrs[MAXCC], array met voor elke kandidaat-rand het aantal tot die
rand behorende randstukken.

- brnmb, het aantal gedetecteerde kandidaat-randen. brnmb-1 is de
laatste van belang zijnde index in de bovengenoemde arrays.

- *wbr, *wcbr: deze zijn gelijk aan 0 als respectievelijk het aantal bij
een kandidaat-rand behorende randstukken te groot is, en het aantal
gedetecteerde kandidaat-randen te groot is. rndien een van beide 0 is
wordt de randtracering onderbroken (in vert_trace(».

- branch_search(actel,arind,artel,wb,wcb)

int *actel, arind, *artel, *wb, *wcb:

Deze procedure spoort alle paden op die uitgaan van een randstuk dat geen
verbinding met een bovenliggend randstuk heeft. De eigenschappen van elk
pad worden in een datastructuur bijgehouden. Zolang het einde van een pad
nog niet gevonden is roept de procedure zichzelf aan, met aanpassing van
de datastructuur waar nodig. Het einde van een pad is gevonden wanneer van
een randstuk dat tot dat pad behoort de eerste waarde in het array
lstcon.dwnarr[] gelijk is aan -1. Dan wordt de op dit pad betrekking
hebbende datastructuur afgesloten en de indici worden waar nodig verhoogd.
Een afgesloten pad is een kandidaat-rand.

Wanneer de procedure is doorlopen zijn er twee situaties mogelijk:
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1. de procedure heeft het laatste randstuk aan een pad toegevoegd (er is
een nieuwe kandidaat-rand getraceerd). Ze is aangeroepen door zichzelf,
vanuit een hoger niveau, of door follow_branch(). In het eerste geval
wordt bij terugkeer in het hogere niveau gekeken of er uitgaande van
het in dat hogere niveau verbonden randstuk nog andere paden te
traceren zijn, in het tweede geval bestaat de getraceerde
kandidaat-rand slechts uit een randstuk.

2. de procedure heeft alle kandidaat-randen met een zelfde eerste
gedeelte van het pad getraceerd. De procedure is in dat geval door
zichzelf (vanuit een hoger niveau) aangeroepen; in dat hogere niveau
teruggekeerd wordt dan gekeken of het mogelijk is, uitgaande van het
identieke eerste gedeelte minus het laatste randstuk, nog andere paden
te vinden.

INVOER:

- *actel, de index van het huidige pad (in de arrays arr_connect[] [],
ar_c_ind[] [], minfom[] en nrarra[]).

- *artel, de index van de eerste lege plaats in de arrays
arr_connect[*actel] [] en ar_c_ind[*actel] [] .

- arind, de index van het randstuk dat aan het huidige pad moet worden
toegevoegd. Deze index wordt geplaatst in het array
arr_connect[*actel] [] op de lokatie met index *artel.

- lcptr[], array van pointers wijzend naar structuren latcon{}. Blijft
c~gewijzigd.

- brnmb, het aantal tot dusver opgespoorde kandidaat-randen.

UITVOER:

- *actel, index van het huidige pad, of, indien een pad is afgesloten,
index van een volgend pad in de arrays. *actel is dus gelijk aan het
aantal tot dusver opgespoorde kandidaat-randen.

- *artel; deze is gelijk aan ~fwel de index van de plaats waar de index
van het volgende randstuk moet worden opgeslagen in het array
arr_connect[*actel] [] (indien alle kandidaat-randen uitgaande van dit
ene bovenste randstuk zijn opgespoord, zodat er weer van
branch_search() naar follow_branch() wordt gesprongen. In dit geval is
*artel dus 0), ~fwel de index in arr_connect[*actel] [], waar de index
van het laatst gedetecteerde randstuk is opgeslagen (als een pad is
Rfgesloten en er nog moet worden gekeken of er andere paden mogelijk
zijn uitgaande van dat laatst gedetecteerde randstuk; de procedure is
dan aangeroepen door zichzelf) .

- de arrays arr_connect[] [], ar_c_ind[] [], minfom[] en nrarra[] z~Jn

aangepast (er is een waarde toegevoegd, of gedeelten van arrays zijn
gecopieerd). Aan arr_connect[] [] is een afgesloten pad toegevoegd; de
indices van de randstukken die deel uitmaken van dat pad, met
uitzondering van de index van het laatste randstuk, zijn gecopieerd in
arr_connect[*actel] []; deze vormen het eerste gedeelte van een
eventueel volgend pad. Op een gelijksoortige manier is ar_c_ind[] []
bewerkt. nrarra[(*actel)-l] is gevuld, evenals mdnfom[(*actel)-l].

- brnmb, het aantal tot dusver opgespoorde randen.
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- *.b en *.cb: worden 0 gemaakt indien het aantal randstukken per pad te
groot wordt, respectievelijk het aantal gedetecteeerde kandidaat-randen
te groot wordt. De tracering wordt dan onderbroken (evenals bij andere
overschrijdingen van grenswaarden in andere procedures wordt de
procedure break_trace() aangeroepen).

Deze procedure bepaalt van elke gedetecteerde kandidaat-rand de extreme
punten (hoogst en laagst gelegen punt, meest links en meest rechts gelegen
punt), en berekent aan de hand daarvan wat voor soort rand de
kandidaat-rand waarschijnlijk is (bepaling van het krommingsgetal, en
indeling van de rand afhankelijk van de x-cobrdinaat van het eerste punt) .

INVOER:

- brnmb, het aantal getraceerde kandidaat-randen. Ongewijzigd.

- arr_connect[MAXCC] [MAXAC], array met voor elke kandidaat-rand de
indici van de randstukken. Ongewijzigd.

- ar_c_ind[MAXCC] [MAXAC], array met voor elke kandidaat-rand de
verbindingsindices tussen de randstukken. Ongewijzigd.

- lstpar[MAXCP], array van pointers naar structuren listess{}, met
belangrijke parameters van de randstukken. Ongewijzigd.

- nrarrs[MAXCC], array met voor elke kandidaat-rand het aantal
randstukken. Ongewijzigd.

- lcptr[MAXCP], array met pointers naar structuren lstcon{}, met data
die betrekking heeft op de verbindingen die de randstukken maken met
andere randstukken. Ongewijzigd.

UITVOER:

- eztremes[MAXCC], array met pointers naar de structuren eztrval{}. Bij
elke pointer hoort een kandidaat-rand; de index van de kandidaat-rand
in de op kandidaat-randen betrekking hebbende datastructuren is ook
gelijk aan de index van de bijbehorende pointer in het pointer-array.

- Voor elke kandidaat-rand de volgende structuur met extreme punten:

struct eztrval {
double beg_x;
double begJ;
double 1ft_x;
double lftJ;
double rght_x;
double rghtJ;
double fin_x;
double finJ;

}

De structuur bevat respectievelijk de cobrdinaten van het hoogst
gelegen, het meest links gelegen, het meest rechts gelegen en het
onderste punt.

- lpoolcand[MAXCC], rpoolcand[MAXCC], lthreadcand[MAXCC] en
rthreadcand[MAXCC], arrays met respectievelijk de indices van
kandidaat-linkerbadranden, van kandidaat-rechterbadranden, van
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kandidaat-linkerdraadranden en van kandidaat-rechterdraadranden.

- nrlpools, nrrpools, nrlthrda en nrrthrda, de aantallen
kandidaat-linker- en rechterbadranden en kandidaat-linker- en
rechterdraadranden.

- cont_kind[MAXCC], array met voor elke kandidaat-rand de waarde van het
krornrningsgetal.

Deze procedure bepaalt voor elke in vert_kind_of_cont() aangemaakte
deelverzameling de beste kandidaat-rand. Dit gebeurt door berekening van
een kostengetal, afhankelijk van het kandidaat-rand-kostengetal, het
krornrningsgetal, en van positionele kenrnerken.

INVOER:

- lpoolcand[MAXCC], rpoolcand[MAXCC], rthreadcand[MAXCC] en
lthreadcand[MAXCC], de deelverzamelingen kandidaat-randen voor elke
gezochte rand. Ongewijzigd.

- nrlpools, nrrpools, nrrthrda en nrlthrda, het bij elke deelverzameling
behorende aantal kandidaat-randen. Ongewijzigd.

- eztremes[MAXCC], array met pointers naar extreme punten van de
kandidaat-randen. Ongewijzigd.

- minfom[MAXCC], array met kandidaat-rand-kostengetallen. Ongewijzigd.

- cont_kind[MAXCC], array met krornrningsgetallen. Ongewijzigd.

UITVOER:

- lpool, rpool, lthread en rthread: de indices van de als
respectievelijk linker- en rechterbadrand en linker- en
rechterdraadrand gekozen randen in de kandidaat-rand-datastructuren.

- det4, wordt 1 gemaakt indien de detectie van randen gelukt is , en
blijft 0 als een van de deelverzamelingen leeg is. In dat geval wordt
de procedure break_trace() aangeroepen.
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BIJLAGE C: SNELHEID VAN DE PROCEDURES AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIK'l'E BEELDEN

De volgende tabellen z~Jn verkregen met behulp van de systeem£unctie gprof.
Tabel C.1 heeft betrekking op het programma ov~ap_extract, waarbij is
gebruikgemaakt van de bepaling van de Euclidische afstand in de procedure
search_diat() (zie ook bijlage B). Tabel C.2 is ontstaan door in het zelfde
programma de bepaling van de Euclidische afstand te vervangen door de
bepaling van de city block-afstand. We hebben tens lotte tabel C.3 verkregen
door de snelheden te meten in het programma nonov_extract.

Bij de bepaling van de snelheden is gebruikgemaakt van de
standaardinstellingen van de parameters (bijlage A). De programmas z~Jn

gecompileerd met de opties -0, -f68881 en -fsing~e, en de bijbehorende
gmon.out-files zijn verkregen door de programmas buiten het aunvie.
windows-systeem te draaien. Op deze manier zijn de snelste versies
gerealiseerd.

De snelheden z~Jn verkregen door 100 keer achter elkaar de randtracering uit
te voeren en vervolgens de gemeten snelheden door 100 te delen. Herhaalde
experimenten bij eenzelfde beeld lieten zien dat de spreiding in de
verkregen snelheden (na deling door 100) in de orde van 2 a 3 ms was. De in
de tabellen genoemde fracties van milliseconden hebben dan ook weinig
realiteitswaarde. We dienen te letten op de verschillen in ordegrootte
tussen de verschillende procedures en tussen de verschillende beelden.

In de tabellen staan bij een aantal procedures bij elke
kandidaat-randpunt-verzameling 2 getallen vermeld. Het bovenste getal heeft
dan betrekking op de tijd die in de procedure zelf wordt besteed, exclusief
de tijd die in procedures wordt gebruikt die door de desbetreffende
procedure worden aangeroepen. Het onderste getal is de tijd die wordt
gebruikt in procedures die door de procedure worden aangeroepen (zie bijlage
B voor een overzicht van elkaar aanroepende procedures) .

De totaaltijd is als voIgt bepaald: de som van de bij vert_trace() opgegeven
tijden (zelf gebruikt + door aangeroepen procedures gebruikt) heeft
betrekking op aIle direct of indirect door deze procedure geinitieerde
procedures. AIleen de tijd die de bibliotheekfuncties hypot() en atan2()
verbruiken is hier nog niet in verwerkt. De totaaltijd is dus gelijk aan de
som van de tijden bij vert_trace(), bij hypot() en bij atan2(). De spreiding
in de totaaltijd bedraagt ongeveer 1 milliseconde.

We hebben uitsluitend de snelheden gemeten bij de tracering van
verzamelingen kandidaat-randpunten die zijn verkregen via gebruik van kernel
1. Deze kernel zal, met de drempelwaarde van 210, hoogstwaarschijnlijk
worden gebruikt in het uiteindelijke real-time-Iasbadobservatie-programma.
Bij gebruik van andere kernels zu1len de gemeten snelheden bij een
lasbadbeeld in het algemeen iets lager zijn, aangezien die andere kernels
meer ruispunten introduceren. AIle programmaversies slaagden erin de randen
te detecteren in de hier gebruikte kandidaat-randpunt-verzamelingen.

Bij vergelijking van de tabellen zien we een aantal opvallende punten. Op de
eerste plaats moet worden verme1d dat ook het programma ov~ap_extract met
city block-afstandsbepaling gebruik maakt van de Euclidische afstand,
namelijk in de procedure vert_kind_of_cont(), om de afstand tussen de
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extreme punten van een kandidaat-rand te berekenen. Vandaar dat de functie
hypot() ook enige tijd in beslag neemt.

Verder zien we dat voor de detectie van de randen in de verzamelingen met
een naam beginnend met vq en met de naam vd1h1.210 voor aIle drie de
programmaversies ongeveer evenveel tijd nodig is. Dit betekent dat in deze
verzamelingen vrijwel geen overlappende randstukken voorkomen. Het feit dat
bij vd1h1.210 de opsporing van de randen bijna 3 keer zo lang duurt wordt
veroorzaakt door het grote aantal gedetecteerde kandidaat-randpunten waaruit
de verzameling bestaat. vert-point_connect() neemt dan ook relatief veel
tijd in beslagi een gevolg hiervan is dat er ook veel (niet overlappende)
randstukken zijn, zoals blijkt uit de relatief grote waarden voor de
procedures array(2)_connect(), aearch(2)_diat(), hypot() en atan2().

Voor de andere verzamelingen geldt dat er een relatief groot aantal
overlappende randstukken is getraceerd. De verzameling a2 zorgt hier voor
een uitschieter naar boven. Zoals uit tabel C.3 blijkt is deze verzameling
ook, met de verzameling vd1, de verzameling met het grootste aantal punten
(vert-point_connect() neemt het meeste tijd in beslag). We merken tens lotte
nog op dat, hoewel 111, 112 en r2 ongeveer evenveel punten bevatten, er een
groot verschil is tussen de aantallen getraceerde overlappende randstukken:
in r2 is het aantal overlappende randstukken relatief gering, in 112 zijn
relatief veel overlappende randstukken getraceerd.
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111 112 r2 52 vdl vgl vg2 vg6 vg7

e rt -trace 0 a . 2 a a a a a a a a
44 .2 64. B 33.4 229.4 6 0.9 1 B • B 1 B • 1 21. B 19.3

e rt point_ 22. a 22.2 24. B 42. a 41 .4 14 .6 15 • a 16. a 13.2-
connect () a .4 a . B 1.2 3.4 2. B a . 4 a . 4 2. a a . B

e rt - new- a . 4 O.B 1.2 3.4 2. B a . 4 a . 4 2. a a . B
arrayO

hq_unclsdO a a .2 a a .2 a a a . 2 a a

rray 1.2 a . 2 a . 4 B • a 5.2 a .2 a . 2 a . 2 1 . a-
co n nect () 13.6 35 . a 2. B 159.6 4 .4 a a a a

search- 13 . 6 35 . a 2.6 15 B • B 4 .2 a a a a
dist()

fom - conn () a a a .2 a . B a . 2 a a a a

follow a .2 a a . 4 a a a a . 2 a a-
branch() a . 4 a • 4 a .2 1. B 1.2 O. 6 a .2 a a . 6

ranch - a . 4 a . 4 a . 2 1. B 1.2 a . 6 a .2 a a . 6
search()

vert - kind- 2 . B 3 . 6 3. a 5.4 4 . B 2 . 6 1 . B 2 . 6 2 • 6
of - cont ()

vert - weld- 1 . 6 2 .4 a . 6 9. a 1.1 a . 4 a . 1 1. a 1.1
det ()

hypot()
26. a Ba . 2 B • a 293 . B 11.3 2 . 6 2.9 2.3 3.3

atan2 ()
2 .44 . B 3.4 14 • 6 6.4 1 . B 1 .4 1 .5 2. B

TOTAAL 73.2 147.4 401.8 537.8 78.6 23.2 22.4 25.6 25.4

b

v

a

c

v

v

tabel C.l: tijdsduur van de randtraceringsprocedures als
functie van kandidaat-randpunt-verzamelingen;
de naam van een verzameling wordt gevonden
door achter de in rij 1 gegeven letters de
code hl.2l0 te plaatsen. de informatie heeft
betrekking op ovlap_eztract, met Euclidische
afstandsbepaling. De tijden zijn opgegeven in
milliseconden. Indien er in een vakje twee getallen
zijn vermeld heeft het bovenste getal betrekking op de
door de procedure gebruikte tijd, en het onderste op de
tijd, nodig voor door deze procedure aangeroepen
procedures.
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111 112 r2 52 vd1 vg1 vg2 vg6 vg7

e r t - trace () 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 .5 75.8 36.8 264 .1 60.8 17.4 19.2 20.1 18 .4

ert_point- 22.2 22.8 25.2 43.2 41.6 14 .2 15 . 4 13.8 13.2

can nect () O. 6 o . 8 1.0 4 .2 2.2 o • 4 o .2 1.2 o .2

e r t - new- o . 6 o . 8 1.0 4 .2 2.2 o . 4 o .2 1.2 0".2
array()

hq - unclsd()
0 0 00 0 o .2 0 0 0

rray2- 1.0 0.6 1.2 9.6 4 .0 o . 4 o .2 2.0 o . 4

connect() 17 . 6 49.4 4 .0 197.6 5.0 0 0 0 0

earch2-
17 . 6 49.4 4.0 197 . 4 5 .0 0 0 0 0

dist ()

am - conn ()
0 0 0 o .2 0 0 0 0 0

allow- o .2 0 0 o .2 o .2 0 0 0 o . 4

bra nch () O. 6 o .2 o . 6 1.2 1 . 6 0 o . 8 1 . 4 o .2

ranch - o . 6 o • 2 o • 6 1.2 1 . 6 0 o .8 1 . 4 o . 2
se arch ()

ert. kind- - 2 .8 1.6 4 .2 6.0 4 .6 2 .0 2.0 1 . 4 3.0
of c ont ()-

err. - weld- o .5 o .4 o . 6 1 . 9 1.6 o . 4 o . 6 o .3 1.0
det ()

ypo:: ()
4 .7 3.7 1.8 9.1 4 .5 3 .5 1 . 6 1 . 9 4 .5

tan 2 ( )

2.4 2.3 2.4 13.0 7.1 1 .7 2.6 3.0 2.3

OTAAL 52.6 81.8 41.0 286.2 72.4 22.6 23.4 25.0 25.2

v

a

f

v

v

f

v

c

h

v

s

b

T

a

tabel C.2: tijdsduur van de randtraceringsprocedures als
functie van kandidaat-randpunt-verzamelingen;
de naam van een verzameling wordt gevonden
door achter de in rij 1 gegeven letters de
code hl.210 te plaatsen. de informatie heeft
betrekking op ovlap_eztract, met city block
afstandsbepaling. De tijden zijn opgegeven in
milliseconden. Indien er in een vakje twee tijden zlJn
vermeld heeft het eerste getal betrekking op de door de
procedure gebruikte tijd en het onderste getal op de
tijd nodig voor door die procedure aangeroepen
procedures.

94



III 112 r2 52 vdl vgl vg2 vg6 vg7

vert-trace() 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.4 27.0 28.0 60.8 56.9 19.0 18 .8 19.6 1 7.6

ve rt_point_ 22.4 21. 8 24 .4 44 .2 41.6 14.0 15.0 14.4 13.6

connect() o . 6 1.6 1.4 2.4 4 • 6 o . 6 0.2 0.8 o . 6

vert - new- 0.6 1.6 1.4 2.4 4 . 6 o . 6 o .2 o . 8 o . 6
array()

chq_ uncl5d ()
0 o . 2 o . 20 0 0 o . 4 0 0

array - o . 8 O. 6 o . 2 3.8 3.6 o .2 o . 4 0.6 0

connect () 0 0 0 0 o .6 0 0 0 0

fom - conn ()
0 0 0 0 o . 6 0 0 0 0

follow - 0 0 0 o . 4 0 0.2 0 o .2 o .2

bra nch () o . 4 o . 6 o . 2 1.0 1.0 o . 6 o .2 o . 4 o . 2

ranch- o . 4 0.6 o .2 1.0 1.0 o . 6 o . 2 o . 4 o . 2
5 e arch ()

vert - kind- 3.2 1.8 1 • 6 7 .0 3.8 3.0 1 . 6 2.6 2.4
of cant ()-

vert - weld- 1.0 o . 6 o .2 2.0 1.3 o . 4 1.2 o . 6 o . 4
det ()

hypot ()
3 . 7 2 .8 3.7 8 .8 6.6 1 .8 2.5 3. 1 4 .1

atan2 ()
2 . 9 2.6 2.9 12 .8 8.1 1 .8 2 . 1 2.1 3.1

TOTAAL 35.0 32.4 34.6 82.4 71.6 22.6 23.4 24.8 24.8

b

tabel C.3: tijdsduur van de randtraceringsprocedures als
functie van kandidaat-randpunt-verzarnelingeni
de naam van een verzameling wordt gevonden
door achter de in rij 1 gegeven letters de
code hl.210 te plaatsen. de inforrnatie heeft
betrekking op nonov_extract, met Euclidische
afstandsbepaling. De tijden zijn opgegeven in
milliseconden. Voor die procedures waarbij twee
getallen worden verrneld heeft het bovenste getal
betrekking op de door de procedure zelf verbruikte
tijd, en het onderste getal op de tijd gebruikt door
aangeroepen procedures.
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