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ABSTRACT

An introduction to general techniques of image analysis
and structural pattern recognition is presented. The main
part of the paper describes the design and implementation
of a system for the identification of simple objects in
video images. The identification is obtained by comparing
the polygonal contours of observed objects to reference
objects and can be seen as a part of an object recognition
system for the identification and location of objects.

Proposals for locating the objects by determining their
position and orientation are presented. Identification
programs written in Pascal for LSI 11 are discussed and
added. Some preliminary results are presented.



-

S~~ENVATTING

Naast een introduktie tot de beeldanalyse in het algemeen
en de strukturele patroonherkenning in het bijzonder, wordt
het ontwerp van een systeem voor het identificeren en
localiseren van eenvoudige objecten in videobeelden beschre
ven. De identificatie vindt plaats aan de hand van de poly
goonbenadering van de contour van het object. De localisering
geschiedt door de bepaling van de positie en de orientatie
van het object.

Algorithmen voor de identificatie van het object worden be
schreven, evenals een implementatie van de algorithmen, in
Pascal, op een LSI 11 microcomputersysteem. Eerste testresul
taten suggereren het gebruik van syntactische patroonherken
ningstechnieken.

Hier wil ik de medewerkers van de vakgroep ER, in het bijzonder
mijn begeleiders F.J. Kylstra, N.G.M. Kouwenberg en M.J. Kanters
danken voor hun hulp en de prettige samenwerking, waardoor het
afstudeerwerk voor mij tot een waardevolle ervaring is geworden.
Tevens dank ik Mej. M.F.E.A. van der Voort voor de conscientieuze
verzorging van het getypte manuscript.
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1. INLEIDING

Waarnemings- en patroonherkenningsprocessen worden door onder
zoekers uit diverse vakgebieden bestudeerd. De menselijke
waarnemings- en herkenningsprocessen krijgen vooral aandacht
vanuit de biologie, psychologie en medische wetenschappen.
Hier is het voornaamste doel het opstellen van modellen om
de zeer complexe mechanismen die men bij de mens aantreft te
beschrijven. Daarnaast richten onderzoekers uit de technische
wetenschappen en de informatica hun aandacht vooral op de
theorie en praktijk van het ontwerpen van patroonherkennende
systemen.

Het begrip patroonherkennend systeem kan men omschrijven als een
informatieverwerkend systeem dat in staat is om invoergegevens
onder te brengen in een aantal klassen. De snelle ontwikke
lingen in de computertechnologie gedurende de afgelopen 30 jaar
maakten steeds snellere verwerking van steeds meer informatie
mogelijk. Daarmee werd een nieuwe technische ontwikkeling als
het automatisch patroonherkennen mogelijk.

Het ontwikkelen van automatisch herkennende systemen komt voort
uit het streven naar de automatisering van arbeidsintensief
routinewerk. Dit wordt weerspiegeld door de vele toepassings
mogelijkheden voor patroonherkennende systemen: machinaal
lezen en sorteren van documenten, medische diagnostiek (ana
lyse van cardiogrammen, encefalogrammen, rontgenfoto's, bloed
cellen, chromosomen) , interpretatie van satellie~oto's, iden
tificatie van handtekeningen en vingerafdrukken, analyse en
herkenning van spraak~ controle van vorm en kwaliteit in indus
triele processen.

Bij veel automatisch herkennende systemen die gerealiseerd zlJn,
of waarnaar onderzoek wordt verricht, bestaan de invoergegevens
uit visuele informatie. Dit blijkt ook uit de bovengenoemde
voorbeelden van toepassingsmogelijkheden. Het is niet verwon
derlijk dat juist visuele informatie bij veel systemen een rol
speelt. Visuele informatie speelt bij de mens een uitzonder
lijke rol: van de menselijke perceptiemechanismen zijn de
mechanismen voor de verwerking van visuele informatie het hoogst
ontwikkeld en het meest complex.
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Wanneer de invoergegevens van een systeem worden gevormd
door visuele beelden, worden naast de problemen uit de patroon
herkenning ook aspecten van de digitale beeldverwerking van be
lang. Tot het gebied van de digitale beeldverwerking kan men aIle
met digitale hUlpmiddelen uitgevoerde manipulaties van beelden
rekenen. Het begrip "beeld" dient zeer ruim te worden geinter
preteerd als tweedimensionale data. Voorbeelden zijn: foto
grafische opnamen van met het oog waarneembare verschijnselen,
opnamen gemaakt met behulp van rontgen-, gammastraling, radar,
sonar, elektronen microscopie, etc. De digitale beeldverwerking
is evenals de patroonherkenning een ontwikkeling die mogelijk werd
door het intreden van de computer.

Het samenstel van een beeldverwerkings- en patroonherkennings
systeem wordt aangeduid als beeldanalyse-systeem.

Gedurende de afgelopen 10 jaar is het aantal industriele toe
passingen van beeldanalyse-systemen sterk toegenomen. Oorzaken
van deze toename ziin de grotere beschikbaarheid van computers en
het grotere aanbod van methoden en technieken die het onderzoek
met betrekking tot de beeldanalyse heeft voortgebracht. Als
toepassingen binnen de industrie treft men bijvoorbeeld aan:
visuele inspectie van bedrading op printplaten, karakterise-
ring van de oppervlaktestruktuur van materialen en identifi
catie van onderdelen ten behoeve van assemblage.

Het is de laatstgenoemde toepassing die het gezichtspunt vormde
van een bestudering van beeldanalyse-technieken met als doel
de realisatie van een systeem ter identificatie van objecten
in videobeelden. Dit rapport behandelt de resultaten van die
studie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op algemene aspecten
van beeldanalyse-systemen (hoofdstuk 2), de probleemspecifi
catie voor een te realiseren systeem (hoofdstuk 3), het ont
werpen (hoofdstuk 4,5) en de realisatie en werking van het
systeem (hoofdstuk 6,7).

Toepassing in een industriele omgeving stelt aan beeldanalyse
systemen veelal de eis dat de verwerking van informatie real
time geschiedt. Juist voor beeldanalyse-systemen, waarbij veel
bewerkingen op grote hoeveelheden gegevens moeten worden uitge
voerd, is dit geen eenvoudige zaak. Veelal streeft men ernaar
algorithmen te gebruiken, welke eenvoudig in hardware kunnen
worden geimplementeerd en tracht men de hoeveelheid te ver
werken gegevens tot een minimum te reduceren.
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Door de ontwikkeling in de LSI-technologie worden microcomputers
steeds goedkoper. Daarmee worden technieken als "parallel
processing" naar voren geschoven. Ook binnen de beeldanalyse
lijken deze technieken met vrucht te kunnen worden toegepast
om tot een snellere verwerking van gegevens te komen. Paragraaf
7.2 gaat kart in op de mogelijkheden om parallel processing
binnen de beeldanalyse toe te passen.

2. BEELDANALYSE

De literatuur over beeldverwerking en patroonherkenning biedt
bij een eerste aanblik een weinig overzichtelijk beeld. Dit
geldt met name voor de literatuur over patroonherkenning.
Een van de oorzaken voor de geringe eenheid die men bij de
beschrijving van methoden en technieken uit de beeldanalyse
aantreft is de snelle groei die deze tak van wetenschap ge
durende de afgelopen 30 jaar doormaakte. Daarnaast brengen de
sterk uiteenlopende toepassingen van beeldanalyse-technieken
veelal een eigen terminologie met zich mee. Deze terminologie
vindt men in de literatuur terug en maakt deze daardoor moei
lijker toegankelijk.

Bij nadere bestudering van de literatuur worden de overeen
komsten tussen de diverse beeldverwerkings- en patroonherkennings
systemen duidelijker. In de volgende paragrafen wordt nader in
gegaan op de algemene concepten die aan dergelijke systemen ten
grondslag liggen.

2.1 Een model
Een beeldanalyse-systeem kan opgevat worden als een reeks van
funkties die na elkaar worden uitgevoerd. Dit is in figuur 2.1
schematisch weer,gegeven. In de praktische realisatie van veel
systemen treft men de functies niet altijd in de geschetste
volgorde aan, of blijven sommige functies achterwege.

De functies in fig 2.1 zullen in de paragrafen 2.2 tot en met
2.9. nader worden toegelicht. Tevens wordt een korte schets
gegeven van enkele methoden en technieken die bij de realisatie
van de functie een rol kunnen spelen. Deze methoden en tech
nieken kan men opvatten als bouwstenen van een beeldanalyse
systeem. Bij de beschrijving van de funkties wordt er rekening
mee gehouden in welke mate de funktie voor ons van belang is .
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Fig. 2.1 Model van een beeldanalyse systeem
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2.2 Afbeelden

De eerste funktie die men in een beeldanalyse systeem kan
onderscheiden is de afbeelding van een voorwerp (object)
of scene op een detector (sensor). De afbeelding komt tot
stand door straling afkomstig uit een stralingsbrcn.
Na een wisselwerking met het voorwerp treft deze straling
de detector.

Afhankelijk van het voorwerp of de scene waarin men gein
teresseerd is, komen diverse stralingsbronnen en detectoren
in aanmerking om de afbeelding te realiseren. Tabel 2.1. geeft
een overzicht van enige afbeeldingstechnieken met vermelding
van de stralingsbron, de aard van de straling, wisselwerking
straling - voorwerp en de sensor. Een meer volledig overzicht
wordt gegeven door Verbeek (Delft 79, bIz. 175).

De beelden die met behulp van genoemde afbeeldingstechnieken
worden verkregen, kunnen aIle dienen als invoergegevens voor
een beeldanalyse systeem.

Voor de meeste industriele toepassingen zijn afbeeldingstech
nieken die gebruik maken van zichtbare elektro-magnetische
straling toereikend.

Opnemers voor zichtbare elektromagnetische straling zijn ge
baseerd op het foto-elektrisch effect in een metaal of half
geleider, of of het fotochemisch effect in een fotografische
emulsie. Steeds maakt hierbij een elektron een foton los.

Men kan de fotoelektrische sensors in 3 typen onderverdelen:

a) metaal of halfgeleider uit een stuk (fotodiode, foto
weerstand)

b) metaal of halfgeleider uit vele onafhankelijke stukjes
die parallel hun signaal afgeven (stelsel van fotodioden,
meestal slechts een beeldlijn groot)

c) metaal of halfgeleider uit vele stukjes die na elkaar afgetast
worden (vidicon, plumbicon, ladingsverschuivende op-
nemers), doch de stukjes zijn niet onafhankelijk, inter
actie is mogelijk

In al deze opnemers is sprake van fotonentelling. De ruis
zal daarom Poissonachtig zijn en evenredig met de wortel uit
het getelde aantal. .

.. /4,15-,'



Afbeeldings- Stralings Bron- Wisselwerking Sensor
techniek bron straling straling-voorwerp

Zien Zon, EM zichtbaar Oppervlakte- Netvlies-
(mens en dier) gloeilamp weerkaatsing cellen

Video- Zon, EM zichtbaar Oppervlakte- Trefplaat-
techniek gloeilamp weerkaatsing elementen

Elektronen- Gloeidraad Elektronen Transmissie Fluorescerend
micros coop scherm

Rontgen- Metaal, door EM rontgen Transmissie Fotografische
fotografie elektronen ge- emulsie ~

bombardeerd tJ'

I

Sonar Luidspreker Geluid Inwendige- en Microfoon
oppervlakte-
weerkaatsing

,
........
.U1

,:1 \'

Tabe12.1 Enkele afbeeldingstechnieken
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2.3 Digitaliseren

Nadat de afbeelding op de sensor tot stand gekomen is, heeft
men de beschikking over een analoog beeld. Voor de verwerking
van dit analoge beeld door een computer is digitaliseren nood
zakelijk.

Het analoge beeld kan men opvatten als een plat voorwerp
waarvan de helderheid en kleur van punt tot punt varieert.
Deze variatie kan men wiskundig representeren door een func
tie van twee ruimtelijke (spatiele) variabelen. 1)
Wanneer de kleur van het beeld een rol speelt, dan dienen de
functiewaarden als een vector beschouwd te worden, of moeten
meerdere functies gebruikt worden.

Dit rapport blijft beperkt tot zwart-wit beelden, waarbij
weI variaties in grijsniveaus voorkomen, doch geen kleuren.
Een zwart-wit beeld kan worden gerepresenteerd door een
reele functie, die met f(x,y) zal worden aangeduid. De
waarde van deze functie in een punt wordt het grijsniveau
of de helderheid van dat punt genoemd.

De beeldfunctie f(x,y) wordt algemeen als een analytische
!lnette" functie beschouwd (integreerbaar, Fourier getransfor
meerde bestaat). De functie waarden van f(x,y) kunnen als
niet-negatief en begrensd worden beschouwd: 0 <= f(x,y) <= T
met T eindig.

Bij het digitaliseren van een beeld wordt in een sample proces
een eindige_ verzameling reele getallen (samples) bepaald.
Deze samples worden aan een kwantiseringsproces onderworpen
dat voor elk sample een getal uit een eindige verzameling
van mogelijke woorden oplevert.

In de meeste praktische situaties ZlJn de samples waarden van
de functie f(x,y) op een eindig aantal, regelmatig verdeelde
punten (of gemiddelden van de waarden genomen over een kleine
omgeving van zoln punt). Voor de verwerking door een computer
kan zoln verzameling samples worden opgevat als een rechthoekig
array van reele getallen.

1) We beschouwen indit rapport aIleen beelden van in
de tijd niet-veranderende objecten of scenes. Wanneer
een object of scene weI in de tijd verandert kan dit
wiskundig worden gerepresenteerd door een functie
van twee ruimtelijke variabelen en de tijd.

../6
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Het kwantiseringsproces vindt meestal plaats aan de hand
van een verzarneling over het helderheidsgebied gelijkelijk
verdeelde grijsniveaux. Wanneer men aan elk van deze grijs
niveaux een geheel getal toekent, dan kan men een beeld in
de computer representeren door een array van gehele getallen
(integer array). Elk van deze array elementen representeert
een beeldelement, ook weI pixel of pel genaamd (naar de af
korting van het Engelse picture element).

Bij het digitaliseren wordt zodoende de continue reele func
tie ,f(x,y) afgebeeld op een matrix ter grootte N.M waar
van de elementen een uit K waarden kunnen aannemen.
(N, M en K positief en geheel). Wanneer slechts twee grijs
waarden (bijv. zwart en wit) in het beeld voorkomen, kan het
beeld worden voorgesteld door een tweewaardige (binaire)
functie f(i,j) met als waarden 0 en 1 (i = 1.. N,j=1 ..M,K=2).
Binaire functies (ook weI predicaten genoemd) worden boven
dien gebruikt om aan te geven of een beeldelement aan een
bepaalde ei~enschap (kenmerk) weI of niet voldoet.

Bij het ontwerpen van een proces voor het digitaliseren
van beelden, dient men nu met betrekking tot sample- en kwan
tiseringsproces de volgende grootheden te specificeren:

de vorm van het samplerooster (E: samplelattice).
het aantal samples (N.M)
het aantal kwantiseringsniveaux (K)
de functie welke de K niveaux op de continue grijs-,
waardenschaal afbeeldt.

De vorm van het samplerooster is veelal regelmatig. In figuur
2.2 zijn twee veel voorkomende sampleroosters weergegeven .

I. -.
I

a

.
\/._. -.

/\

b

Fig. 2.2: Sampleroosters zlJn tweedimensionale periodieke
arrays van punten. Rooster b) onderscheidt zich
van rooster a) doordat aIle punten6~ resp. 4~:

naaste buren, op een gelijke afstand hebben .

• • / 7
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Op basis van periodieke sampleroosters kan met behulp van
het theorema van Shannon een samplestrategie worden bepaald.
Het aantal samples van de beeldfunctie f(x,y) dat nodig is
om die functie uit de samples exact te kunnen reconstrueren
wordt gegeven door het tweedimensionale analogon van het
theorema van Shannon. Een afleiding van dit tweedimensionale
analogon uit het theorema voor een eendimensionaal signaal
wordt gegeven door Rosenfeld en Kak (bIz. 65)=

Met behulp van het aangepaste Shannon-theorema kan men zo
een samplestrategie voor een bandbreedte 1) begrensde beeld
functie bepalen.

Wanneer men verschillende beelden (een klasse van beeldfunkties)
wil verwerken, kan men met behulp van statistlsche gegevens
over de klasse van functies de benodigde samplefrequentie.~

bepalen (Rosenfeld 76, bIz. 72).

De op basis van het Shannon-theorema bepaalde samplefrequen
tie (dichtheid van het samplerooster) vormt een ondergrens
bij een gegeven beeld detectie-systeem. Voor een aantal toe
passingen kan volstaan worden met een geringere dichtheid
van het samplerooster. In een dergelijk geval is dus de band
breedte van de beeldopnemer groter dan voor de toepassing
strikt noodzakelijk.

Behalve de geschetste samplestrategie , die zich baseert op
een periodiek sample rooster , bestaat er een strategie die
geen gebruik maakt van een sample rooster : de Karhunen-Loeve
sampling. Bij deze strategie wordt f(x,y) ontwikkeld in een
reeks van functies. De coefficienten van de functies vormen
nu de "samples van het beeld". Hoewel met behulp van deze
techniek de samplefout geminimaliseerd kan worden is de imple
mentatie aanzienlijk complexer dan bij de voorgaande strategie
(Rosenfeld 76, bIz. 83).

Het aantal niveaux K waarin de samples gekwantiseerd dienen
te worden, hangt af van het beeld en het doel waarvoor het
beeld gedigitaliseerd wordt. Wanneer het aantal niveaux K
gekozen is, kan men een optimale distributie van de niveaux
berekenen door minimalisering van de kwantiseringsfout (Rosen
feld 76, bIz. 100).

1) Het begrip bandbreedte heeft hier betrekking op de
spatiele frequenties U en V uit de Fourier getrans
formeerde F(U,V) van f(x,y), waarbij

F(U,V} = f!f(x,y)eXp (-j2 7t (ux+vy))dxdy

.. / 8
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Bij veel praktische toepassingen kan echter volstaan worden
met een kwantiseringsproces waarbij de K niveaux gelijkelijk
over de grijswaardenschaal worden verdeeld.

Tenslotte dient het verband tussen aantal samples, aantal
kwantiseringsniveaux en de mate van gedetailleerdheid van
het beeld te worden opgemerkt.
Wanneer een beeld gerepresenteerd dient te worden in een
gegeven aantal bits C waarbij

2C = N.M. log K,

hoe dient men dan de waarden van N.M en K te kiezen opdat bij
reconstructie van het beeld de fout minimaal is? Een opt i
male waarde voor N. M en K is niet eenvoudig te bepalen, doch
een globale indicatie krijgt men door de mate van detail in
het beeld te beschouwen. Dan blijkt dat men bij gedetailleerde
beelden de verhouding (N.M)/K groot dient te kiezen en bij
weinig gedetailleerde beelden klein.

2.4 Compressie

Compressie van beelden vindt plaats om geheugenruimte en
kanaalbezetting te reduceren bij opslag, respectievelijk
transmissie van de beelden. Men dient een onderscheidt te
maken tussen compressie waarbij geen vervorming wordt toe
gestaan en compressie waarbij dat weI het geval is.

Wanneer geen vervorming wordt toegestaan blijft de compressie
beperkt tot het elimineren van statistische redundantie. Wan
neer bepaalde grijswaarden vaker voorkomen dan andere, dan
kan men deze door kortere binaire woorden representeren en zo
het aantal benodigde bits minimaliseren. Technieken om dit te
bereiken vormen een onderdeel van de informatie theorie. De
data reductie die op deze wijze wordt verkregen is echter
voor beelden gering.

Een grotere data reductie is echter mogelijk wanneer enige
vervorming wordt toegestaan. Aan deze voorwaarde is bijvoor
beeld voldaan wanneer de bandbreedte van de ontvanger kleiner
is dan de (spatiele) frequentie band van het beeld. Met behulp
van transformatie technieken (Fourier, Hadamard transformatie)
kunnen bij een gegeven hoeveelheid vervorming efficiente beeld
coderingen worden bewerkstelligd.

2.5 Beeldreconstructie

Beeldreconstructie en beeldverbeteringstechnieken (paragraaf
2.6) hebben tot doel het beeld op een of andere wijze te
transformeren, zodat het resultaat beter geschikt is voor
verwerking.

. . /9
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Beeldreconstructie (E: image restauration) is een verzamel
naam voor een reeks technieken die tot doel hebben om een
beeld te reconstrueren uit een vervormde of verstoorde versie.
Deze technieken maken gebruik van modellen van het degradatie
proces dat het beeld vervormde of verstoorde.

Beeldverbetering (E: image enhancement) heeft betrekking op
technieken die niet zo zeer op modellen als weI op ondervin
ding gebaseerd zijn. Bij deze technieken wordt nauwelijks een
of geen poging gedaan om het feitelijke degradatieproces
dat op het beeld werkte te schatten. WeI houden deze tech
nieken rekening met enkele eigenschappen van beelddegradatie.

Beeldreconstruktietechnieken zijn voor industriele toepassingen
minder van belang. We zullen daarom slechts kort op deze klasse
van technieken ingaan.

Bij satellietfoto's of foto's in de astronomie ZlJn de beelden
die men verkrijgt gedegradeerd door atmosferische storingen,
afwijkingen in het optische systeem en de relatieve beweging
tussen camera en object. Medische rontgenfoto's hebben een
laag oplossend vermogen en een gering contrast ten gevolge
van het op rontgenstraling gebaseerde afbeeldingsprincipe.
In zulke gevallen is het mogelijk om met a priori kennis van
het degradatieproces een schatting te maken van het originele
beeld.

Wanneer f(x,y) het ideale beeld representeert en g(x,y) het
overeenkomstige vervormde beeld, dan kan men de relatie tussen
f(x,y) en g(x,y) als voIgt beschrijven:

g(x,y) = Jfh(X,y~x' ,y')f(x' ,y')dx'dy'+V(X,y)

In deze vergelijking is h(x,y,x',y') de degradatiefunctie en
v(x,y) de ruis die in het vervormde beeld aanwezig kan zijn.

In sommige gevallen kunnen de fysische fenomenen die aan het
degradatieproces ten grondslag liggen gebruikt worden om de
degradatiefunctie h(x,y,x',y') te bepalen. Ook wordt de de
gradatiefunctie weI uit het beeld zelf geconstrueerd. Dit
is mogelijk wanneer a priori bekend is dat een bepaald deel
van het gedegradeerde beeld de afbeelding is van een punt
of lijn in het originele beeld.

Beeldreconstructie maakt uitgebreid gebruik van filtertech
nieken (Rosenfeld, bIz. 203). Het valt buiten het bestek van
dit rapport om hier nader op in te gaan.

. . / 1 0
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2.6 Beeldverbetering

Beeldverbetering omvat een meer elementaire klasse van
methoden, waaronder

verandering van de grijsniveauschaal
verscherpen (E: deblurring, sharpening)
verwijderen van ruis
corrigeren van geometrische vervorming

In het algemeen kan men beeldverbetering opvatten als selec
tieve benadrukking of onderdrukking van informatie in het
beeld. De methoden zijn in beginsel eenvoudig, doch in de
praktijk is vaak veel experimenteren noodzakelijk om een
effectieve methode te vinden.

Y~E~~~~E!~g_y~~_gE!i~~!Y~~~~~h~~!

Twee methoden, waarbij het grijsniveau van de beeldfunctie
f(x,y) wordt veranderd zijn de grijsniveau correctie en
de transformatie van de grijsniveauschaal.

Bij de grijsniveau correctie wordt het grijsniveau van de
individuele punten veranderd om de effecten van een plaatsaf
hankelijke geVDeligheid van de beelciopnemer te corrigeren. Een
dergelijke ongelijkmatige afbeelding kan zich voordoen wanneer
een vidicon als beeldopnemer fungeert. De. fotokathode van een
vidicon hoeft namelijk niet op aIle punten even gevoelig
te zijn. Zo is het mogelijk dat in een beeld verkregen
met behulp van een vidicon de grijsniveau-verhoudingen
niet overeenkomen met de niveau-verhoudingen in de oor
spronkelijke scene.

Men kan de niet-uniforme afbeelding als voIgt weergeven:

g(x,y) = e(x,y).f(x,y)

Hier is de f(x,y) het beeld met de gewenste grlJS-
niveau verhoudingen en g(x,y) het beeld verkregen door de
niet-uniforme afbeelding. De functie e(x,y) kan men bepalen
door het registreren van een beeld van een scene met een
bekende, uniforme helderheid.

Voor een dergelijke scene is het gewenste beeld f een be
kende constante, die we c zullen noemen.
Wanneer gc(x,y) het geregistreerde beeld van de scene is,
dan geldt

e(x,y) = gc(x,y)/c
Nu kan een geregistreerd beeld g(x,y) gecorrigeerd worden
door: f(x,y) = g(x,y)/e(x,y) = cg(x,y)/gc(x,y)

Na uitvoering van de correctie dient het verkregen beeld
f(x,y) opnieuw gekwantiseerd te worden. Dit omdat de ge
corrigeerde niveaux niet meer discreet behoeven te zijn .

. . /11
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Transformaties van de grijsniveau5chaal hebben tot doel
het verbeteren van het contrast. In tegenstelling tot de
grijsniveau correcties zijn deze transformaties voor elk
punt in het beeld gelijk.

De transfurmatie kan bijvoorbeeld toegepast worden wanneer
het dynamisch bereik van de beeldopnemer kleiner is dan
de grijsniveauschaal die wordt gehanteerd voor de gere
gistreerde beelden. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven
in hoofdstuk 6, bIz 61 ).

In het algemeen kan men met deze transformatie bepaalde
gebieden van de grijsniveauschaal vergroten, ten koste
van andere gebieden die gecomprimeerd worden. 20 worden
details in het vergrote gebied naar voren gehaald, wanneer
informatieverlies in het gecomprimeerde gebied niet be
langrijk is.

Sommige transformaties van de grijsniveauschaal baseren
zich op het histogram van de in het digitale beeld voor
komende grijswaarden. Deze techniek kan gebruikt worden
wanneer men kenmerken van een beeld wil weten om dat beeld
te klassificeren of te beschrijven (zie paragraaf 2.7).

Y~E~£h~EE~~

Vervaging van in een beeld voorkomende overgangen en
lijnen ontstaat door een middelend of integrerend karak
ter van de functies die het beeld voortbrengen. Dit sugge
reert dat een verscherping door middel van een differen
tierende operatie kan worden bewerkstelligd.

Bij vervaging worden hog ere spatiele frequenties meer ver
zwakt dan lagere frequenties. Dit betekent dat men beelden
ook scherper kan maken door de hogere spatiele frequenties
te benadrukken.

Differenti e rende operaties en "high-emphasis fil tering"
zijn erg ruis-gevoelig. De ruis is vaak sterker dan het
beeldsignaal bij hog ere frequenties. De methoden dienen
zich daarom te beperken tot frequentiegebieden waar het
beeldsignaal sterker is dan de ruis. Een andere mogelijk
heid om de technieken te kunnen toepassen is het vooraf
verwijderen van de ruis.

. ./12
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Y~E~!i~~E~g_y~g_E~!~

Beelden zijn onderhevig aan vele vormen van ruis. In de
volgende alinea's zal kort worden ingegaan op enkele
vormen van ruis.

Als een beeld wordt overgezonden treedt er kanaalruis op
die in het algemeen onafhankelijk is van de grootte van
het beeldsignaal. Deze ruis treedt ook op wanneer een
beeld wordt gescand met behulp van een vidicon camera.
Voor een verkregen beeld g kan men schrijven:

g = f + v

waarbij het ingevoerde beeld f en de ruis v niet gecorre
leerd zijn. Om deze ruis te verwijderen dient men een
schatting te maken van de werkelijke grijsniveaux van het
verruiste beeld. Zulke schattingen baseren zich op statis
tische gegevens van het beeld en de ruis.

Een andere vorm van ruis in digitale beelden is de kwan
tiseringsruis. Deze ruis is gelijk aan het verschil tussen
het gedigitaliseerde beeld en het origineel.

Vaak wil men een beeld dat meerdere grijsniveaux bevat
converteren naar een zwart-wit beeld (bijvoorbeeld door
een drempeloperatie , zie paragraaf 2.7). Het beeld dat
men na conversie verkrijgt kan men opvatten als een aantal
zwarte objecten tegen een witte achtergrond. Als de oor
spronkelijke objecten en achtergrond ruisachtig waren,
dan is het mogelijk dat de zwarte objecten witte punt en
bevatten en de witte achtergrond zwarte punten bevat. Deze
toestand wordt aangeduid met "peper-en-zout-ruis"

We zullen nu nader ingaan op enkele aspecten van het ver
wijderen van ruis. Ruis verwijderende technieken hebben
als nadelig effect dat zij het beeld vervagen wanneer ze
zonder onderscheid worden toegepast. Er 2ijn echter situ
aties waarbij het mogelijk is de ruis te verwijderen zonder
beeldvervaging.

• • / 13
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Een andere situatie waar ruis eenvoudig geelimineerd kan
worden doetzich voor wanneer de ruis bestaat uit geiso
leerde punten waarvan het grijsniveau zich onderscheidt
van de omliggende punten (peper-en-zout-ruis). Hier kan
men de ruispunten detecteren door het grijsniveau van
elk punt te vergelijken met dat van zijn buren. Na detec
tie kan men het ruispunt vervangen door de gemiddelde
waarde van de omliggende beeldpunten.

Middeling kan ook zonder degradatie van scherpe details (lijnen,
overgangen) worden uitgevoerd wanneer men over verschillende,
ruis bevattende kopien van eenzelfde beeld beschikt.Bij
voorbeeld meerdere TV-frames van eenzelfde scene. In dit
geval kan men de ruis reduceren door puntsgewijze middeling
van de kopien, waarbij het nieuwe beeld f gedefinieerd wordt
door: n

f(x,y) = (i/n) L
i=1

Als men slechts over een verstoord beeld beschikt, kan men
proberen het ruisniveau te reduceren door lokaal te middelen.
Dat wil zeggen elk punt krijgt een nieuw grijsniveau welk
het gemiddelde grijsniveau van een bepaalde omgeving van
dat punt is. Deze techniek voldoet goed als de korrel van
de ruis kleiner is dan het kleinste beelddetail.

Als in een beeld slechts twee waarden voorkomen, kan ruis
die kleiner is dan de beelddetails verwijderd worden door
een proces van inkrimpen en uitzetten. Men kan aIle zwarte
punten wit maken, indien zij witte buren hebben, en daarne
aIle witte punten zwart maken indien zij zwarte buren hebben.
Een zwart object dat niet breder is dan twee punten zal bij
de eerste stap geheel verdwijnen, zodat dit object door de
tweede stap niet teruggebracht kan worden. Dit proces ver
wijdert zodoende niet aIleen punten, doch ook dunne lijnen.

Daarnaast kan men ruis verwijderen door hogere spatiele
frequenties te onderdrukken (of lagere frequenties te be
nadrukken) in de Fourier trans formatie of Hadamard trans
formatie van het beeld.
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Locaal middelen of "low emphasis filtering" is niet
zonder meer geschikt voor beelden met scherpe over
gangen of lijnen, vanwege het uitsmeringseffect. Een
oplossing hiervoor ligt in het vooraf detecteren van
de lijnen of overgangen, voordat men tot middelen over
gaat. Op de plaatsen waar overgangen of lijnen liggen,
wordt dan niet gemiddeld.

~2EE!g~E~g_y~g_g~2~~!E!~fg~_Y~EY2~igg

Een voorbeeld van geometrische vervorming is de per
spectiefvervorming die optreedt wanneer een beeld van
een voorwerp vanuit een bepaalde hoek wordt gemaakt.
Deze vervorming kan experimenteel worden bepaald. Wan
neer de ideale coordinaten (r., 5.) van drie punten
van een driehoek bekend zijn,ldanlkan men na bepaling
van de vervormde coordinaten van hun afbeelding (u., v.)
d 1·· f· 1 1e lnealre trans ormatle

x'=ax+by+c , y'=cx+dy+f

bepalen.
Deze lineaire trans forma tie representeert het afbeeldings
proces. Door de substitutie

x'=u.
1

y'=v.
1

x = r· y=s. voor i= 1,2 en 3
1 1

krijgt men 6 vergelijkingen, waaruit a,b,c,d,e en f op
gelost kunnen worden.

2.7 Voorbewerken: segmentatie

De tot nu beschreven funkties van beeldanalyse-systemen
hebben tot doel een digitaal beeld voort te brengen dat
een zo getrouw mogelijke kopie van de oorspronkelijke
scene is. Zij behoren tot de eerste fase van de beeld
analyse die men aanduidt met het begrip beeldverwerking
(figuur 2. 1) .

In de laatste drie paragrafen van dit hoofdstuk zal worden
ingegaan op de tweede fase van de beeldanalyse: de eigen
lijke analyse. De belangrijkste funkties uit de tweede fase
zijn de bepaling van beeldkenmerken en de beschrijving van
het beeld aan de hand van die kenmerken. De kenmerkbepaling
komt ter sprake in paragraaf 2.8, de beschrijving in 2.9.

Een beeldkerunerk kan men opvatten als een funktie waarbij
een beeld wordt afgebeeld in een verzameling van getallen.
Voordat men de waarde van een kenmerkfunktie voor een
beeld kan bepalen, zijn veelal (voor-)bewerkingen op het
beeld nodig die de bepaling van de funktiewaarden verge
makkelijken.
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In deze paragraaf zal een belangrijke voorbewerkingsmethode
worden behandeld: de segmentatie van een beeld. Enkele an
dere voorbewerkingsmethoden zullen in hoofdstuk 4 behandeld
worden. Segmentatie is een voorbewerking om geometrische
kenmerken (paragraaf 2.8) van een beeld eenvoudiger te kunnen
bepalen.

Segmentatie kan men omschrijven als het onderverdelen van
een beeld in een aantal disjuncte deelverzamelingen. Zo'n
deelverzameling representeert een gebied in het beeld dat
een zekere eenvormigheid bezit: bijvoorbeeld kan het grijs
niveau van aIle beeldpunten uit een deelverzameling gelijk
zijn.

Ook voor de realisatie van deze funktie van automatische
beeldanalyse-systemen treft men in de literatuur tal van
suggesties aan. Rosenfeld en Kak (76, bIz. 258) behandelen
een viertal elementaire technieken: de drempel-methode
(tresholding), contour-bepaling (edge detection), verge
lijken (matching) en contourvolgen (tracking). Deze vier
methoden zullen in deze paragraaf worden omschreven.
Pavlidis (77) beschrijft enkele methoden die zich baseren
op vooraf gespecificeerde datastrukturen ten behoeve van
het segmentatie proces. Een voorbeeld hiervan zal in hoofd
stuk 5 beschreven worden. Tenslotte bestaan er technieken
die segmentatie als een herkenningsprobleem opvatten. Elk
beeldpunt dient te worden herkend als een element van een
bepaald deelgebied (Delft 79, bIz. 134). Welke methode in
een specifieke situatie gehanteerd kan worden, zal afhangen
van de eisen die het concrete probleem stelt.

12I~l1!~~!:l1!~!hQ~~

Een van de meest gebruikelijke methoden om een beeldpunten
verzameling onder te verdelen in deelverzamelingen (sub
sets, gebieden, objecten) is het hanteren van een grijs
niveau drempel. Beeldpunten waarvan het grijsniveau boven
(of onder) de drempel ligt worden toegekend aan de object
verzameling, punten onder (of boven) de drempel behoren
niet tot de objectverzameling.

<tf(i,j)o voorjf
t

(i,j) =

Wanneer een beeld f een grijsniveau bereik (z1,zk) heeft
en teen waarde tussen z en z representeert, dan kan
men het resultaat van he! "dre~pelen" van f op niveau t
weergeven door middel van een tweewaardige funktie f t :

1 voor f(i,j) >= t
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Het bepalen van een juiste waarde voor de grijsniveau
drempel t kan experimenteel geschieden, door die waarde
van t te kiezen die het beste resultaat geeft. Andere
methoden voor het selecteren van een geschikte waarde
voor t baseren zich op het histogram van de in het digi
tale beeld voorkomende grijsniveaux. Op beide methoden
voor het bepalen van t komen we in hoofdstuk 5 (bIz. 49)
terug.

Wanneer een drempelwaarde niet over het gehele beeld
goede resultaten oplevert, maakt men weI gebruik van
technieken waarbij de drempelwaarde varieert afhankelijk
van de lokale situatie in het beeld. Deze techniek kan
bijvoorbeeld toegepast worden wanneer de belichting van
het beeld niet constant is.

~~~!~~r:~~E~!!~g

De hier bedoelde technieken zlJn gebaseerd op het vast
leggen van discontinuiteiten in het beeld, dat wil zeggen
plaatsen waar min of meer abrupte overgangen in het grijs
niveau of de textuur1) van het beeld optreden. Voor de
bepaling van deze overgangen kan gebruik worden gemaakt
van differentierende operatoren. Eenvoudige differentieren
de operatoren zijn de eerste orde partiele afgeleiden

of! oX en of! oy welke de mate van verandering van grijs
niveau in x en y richting aangeven. Voor digitale beelden
kan men gebruik maken van de differenties:

.1x f(i,j) = f(i,j) f(io;-1,j)

.1
y
f(i,j) = f(i,j) - f(i,j-1)

Een voorbeeld van het gebruik van deze operatoren wordt
aangegeven in hoofdstuk 5,(blz. 50).

Y~rg~!!i!5~~

Vergelijken (matching) is een segmentatie methode waar
bij men die beeldpunten wenst te bepalen waar een wille
keurig gegeven grijsniveaupatroon aanwezig is. Dat wil
zeggen die punten bepalen waar een gegeven patroon over
eenkomt met het beeld. Het gegeven patroon zou een letter
kunnen zijn waarvan men wil vaststellen of deze in het
beeld van een pagina met text voorkomt. Bij technieken
die de overeenkomst vaststellen worden vaak individuele
punten van patroon en beeld met elkaar vergeleken in aIle
mogelijke posities. Deze methoden vragen zodoende relatief
veel rekentijd.

1)Een mogelijke omschrijving van textuur zou kunnen
zjjn dat het de wijze is waarop een waargenomen opper
vlak is opgebouwd uit vezelachtige basiselementen. In
een luchtfoto b.v. heeft een graanveld een andere
textuur dan een weiland.
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<2~E:Y<2!g~!!

~e tot nu toe beschreven segmentatie methoden werden
ewerkingen uitgevoerd voor elk punt van het beeld,
ijl de bewerkingen niet afhingen van reeds eerder
regen resultaten bij andere punten. Men kan deze
;oden opvatten alsof ze op aIle punten van het beeld
jktijdig werken. Deze methoden zouden efficient
plementeerd kunnen worden op een geschikte parallel
utero

volgen van een contour is een segmentatie methode
bij weI gebruik wordt gemaakt van resultaten van
:er verwerkte beeldpunten. Dit is een inherent se
.tiele methode die als voordeel heeft dat uitvoering
en sequentiele computer minder rekentijd vraagt dan
arallel-methoden. Bij de parallel-methoden moet de-
de berekening voor aIle beeldpunten worden uitgevoerd.
de sequentiele methode worden eenvoudige berekeningen
evoerd om vast te stellen of een punt tot een object
ort. Als een object punt is gevonden, worden meer
lexe berekeningen uitgevoerd om het object te volgen.
eer complexe berekeningen hoeven op deze wijze slechts

een beperkt aantal beeldpunten te worden uitgevoerd.

nmerkbepaling: geometrie

af 2.7 ging nader in op segmentatie van beelden als
'erking om de bepaling van geometrische kenmerken
k te maken. We willen hier enkele aspecten van geo
he kenmerken noemen. In hoofdstuk 4 zal uitvoerig
ingegaan op de definitie en bepaling van deze ken-

'ische kenmerken vormen uiteraard belangrijke middelen
beeld (een funktie van twee ruimtelijke coordinaten)
tkteriseren. Voor de bepaling van deze kenmerken is
tend van belang welke beeldpunten tot een bepaalde
'zameling behoren, ,het grijsniveau van die punten speelt
,I J).

- .
Enkele k~nmerken die weI gebaseerd zijn op de in
het beeld voorkomende grijsniveaux zlJn:

het grijsniveau f (xo'yo) van een specifiek punt
- het gemiddelde grijsniveau van f,

(l/A ) f !f(X,y) dxdy waarbij A
de oppervlakte is van het gebied waarover geinte
greerd wordt.
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Bij het definieren van geometrische kenmerken wordt ge
bruik gemaakt van topologische begrippen als "grenzen aan"
en "verbonden zijn met". Andere begrippen waarop kenmerken
gebaseerd worden zijn grootte, afstand, kromming, richting
en vorm. Deze laatste vijf begrippen worden in hoofdstuk
4 nader omschreven. We besluiten hier met de opmerking dat
de geometrische kenmerken in het algemeen erg gpvoelig zijn voor
discretiseringsruis. Zo zal de omtrek van een deelverzamelingS
sterk toenemen, wanneer S door een onregelmatige contour wordt
begrensd. Men dient er daarom voor te zorgen dat de deel
verzamelingen correct bepaald zijn voordat men overgaat
tot het meten van geometrische kenmerken

2.9 Beschrijving: classificatie en identificatie

De beschrijving van een beeld maakt gebruik van kenmerken
van dat beeld (of delen van dat beeld) en van de realties
tussen de verschillende delen van het beeld.

In het algemeen kan men beelden beschrijven met behulp van
relationele strukturen. Deze strukturen kunnen samengesteld
zijn uit eenheden van verschillend abstraktieniveau. Deze
eenheden lopen uiteen van individuele punten tot complexe
objecten of configuraties van objecten. Veelal zijn de
strukturen hierarchisch georganiseerd.

het beeld is opgebouwd uit gebieden en objecten tegen
een achtergrond

objecten zijn opgebouwd uit gebieden, begrensd' door
overgangen of lijnen

gebieden, overgangen, lijnen zijn opgebouwd uit punten.

Op elk niveau kan men relationele strukturen definieren die
men kan opvatten als beeldbeschrijvende notaties of als
beeldtalen. Een voorbeeld van een relationele struktuur zal
in hoofdstuk 5 (bIz. 50 ) worden behandeld.

Een bijzonder geval van beeldbeschrijving vormt de classi
ficatie (of identificatie 1)),waarbij men een beeld toekent
aan een klasse uit een vooraf gespecificeerde verzameling
van klassen. Hier is de beschrijving eenvoudig de naam van
de klasse waartoe het beeld behoort.

1) Bij classificatie ZlJn een aantal vooraf gespecifi
ceerde klassen betrokken. Elk van de klassen bevat
een aantal niet nader gespecificeerde objecten (b.v.
de klassen van de letters 'a' en 'b' met als objecten
aIle mogelijke a's en b's). Bij identificatie zijn even
eens een aantal vooraf gespecificeerde klassen betrokken,
doch elk van deze klassen bevat slechts een object. Dit
impliceert dat bij identificatie aIle betrokken objecten
vooraf gespecificeerd zijn.
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Wanneer de waarden van een verzameling kenmerk-funkties
voor een beeld bepaald zijn, kan met behulp van patroon
herkenningsmethoden beslist worden aan welke klasse het
beeld toegekend dient te worden. Op enkele aspecten van
patroonherkenningsmethoden, waarmee classificatie (iden
tificatie) van een beeld of object bewerkstelligd kan
worden, zal kort worden ingegaan.

Wanneer een mens moeiteloos de letter 'a' van de letter
'b' kan onderscheiden betekent dit dat hij regels gebruikt
die hij door ervaring leerde. Gedurende een zekere tijd
werd hij herhaaldelijk geconfronteerd met voorbeelden van
de letter 'a' en voorbeelden van de letter 'b' terwijl hem
werd verteld welke letters het betrof. Uit het onderzoeken
van de gelabelde voorbeelden ontwikkelde hij een beslissings
regel.

Men kan zo in een patroonherkenningsproces twee aspecten
opmerken; het "leren onderscheiden" en het "herkennen".
Het leren onderscheiden komt neer op het ontwikkelen van
een beslissingsregel. De herkenning vindt plaats door het
gebruik van die regel. Beide aspecten zijn in figuur 2.3a
weergegeven als de leerfase en de herkenningsfase.

leerfase { gelabelde - verwerking
f-

beslissings-
patronen regel

herkenningsfase{ nieuw
I-

beslissings-
f-oo classificatiepatroon regel (vast)

figuur 2.3

a

beslissings-
patronen I-- regel (vari- - classificatie

abel)
T .1

aanpassing ~outdetector
beslissings- ~ (leraat)
~gel

Leren en herkennen in een patroonherkennings
proces.

a. Nadat de oeslissingsregel werd bepaald
wordt deze ongewijzigd gehanteerd bij de
herkenning.

b. Adaptief proces, de beslissingsregel kan
gewijzigd ~orden.

. . /20



20

In figuur 2.3 b is een adaptief leerproces weergegeven.
Hierbij zij opgemerkt dat de foutdetector (leraar) niet
permanent aanwezig is (anders zou de foutdetector immers
de herkenning kunnen uitvoeren). De geschetste situatie
zou kunnen optreden in een systeem om weervoorspellingen
te verrichten. Op het moment dat de voorspelling wordt
verricht, werkt het systeem zonder foutdetector. Wanneer
na verloop van tijd de voorspelling al dan niet correct
is gebleken, kan de foutdetector dit doorgeven voor een
eventuele aanpassing van de beslissingsregel.

De verschillende patroonherkenningsmethoden kan men glo
baal in een tweetal groepen onderverdelen: de statistische
en de strukturele herkenningsmethoden.

Bij de klassieke, statistische methode word het beeld (ob
ject) gerepresenteerd als een array van getallen. Deze ge
tallen zijn de gemeten waarden van de kenmerkfunkties van
het beeld. Bij de statistische methode worden deze getallen
geinterpreteerd als de c06rdinaten van een punt in een meer
dimensionale vectorruimte. Punten van overeenkomstige beel
den (objecten) komen in deze vectorruimte dichter bij elkaar
te liggen, in termen van geometrische afstand. Het patroon
herkenningsprobleem wordt daarmee een probleem van het vinden
van gebieden in de vectorruimte waar de punten van een be
paald patroon liggen. De methodologie voor het oplossen van
dergelijke problemen is gebaseerd op de theorie van kans
berekening en statistiek. Een introduktie tot de theorie
van het statistisch patroonherkennen wordt o.a. gegeven door
Duda en Hart (73).

De statistische patroonherkenningstheorie biedt vele bruik
bare algorithmen mits de juiste kenmerken werden gedefini
eerd en gemeten. Voor het definieren van de juiste kenmerken
worden door de statistische benadering nauwelijks richtlijnen
gegeven. Dit aspect, het genereren van kenmerken, gaf aan
leiding tot een tweede benadering van de herkenning:
de strukturele patroonherkenning.

De basis-gedachte van de strukturele benadering is dat een
complex patroon op recursieve wijze beschreven kan worden
in termen van eenvoudigerpatronen. Deze recursieve beschrij
vingswijze komt overeen met de manier waarop een zin be
schreven kan worden in termen van woorden. Om deze reden
zijn veel concepten uit de methodologie van de formele talen
toepasbaar. (Dit verklaart waarom men ook weI de namen lin
guistische of syntactische herkenning hanteert).
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De toepassing van de theorie der formele talen is slechts
een aspect van de strukturele benadering.

Een ander aspect is het feit dat intuitieve en fysische
definities van patronen gebruikt kunnen worden am kenmerken
te genereren, die geschikt zijn voor verwerking door een
computer. Het gebruik van syntactische technieken is dus
weI belangrijk, maar niet essentieel. De naam strukturele
patroonherkenning is dan oak meer geschikt. Een inleiding
tot de strukturele patroonherkenning in het algemeen wordt
gegeven door PavIidis (77), tot de syntactische herkenning
door Fu (77).
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3. PROBLEEMDEFINITIE: OBJECTIDENTIFICATIE

Zoals in de inleiding reeds aangeduid vormen de industri
ele toepassingsmogelijkheden de belangrijkste drijfveer
voor de in dit rapport beschreven studie van automatische
beeldanalyse.

De industriele applicaties hebben betrekking op de inspec
tie van vorm en kwaliteit van produkten en op het locali
seren en identificeren van industriele objecten. De in de
literatuur beschreven systemen hebben onder andere betrek
king op:

inspectie van maskers ten behoeve van gedrukte bedra
ding of geintegreerde circuits (Proceedings, 78).

detectie van defecten of verontreinigingen in de opper
vlaktestruktuur van materialen: controle van gaafheid
van tabletten in de pharmaceutische industrie.
Localiseren van vezels in papierpulp (Proceedings, 78).

orienteren van clips t.b.v. assemblage (Baird, 77)

localiseren en identificeren van onderdelen ten behoeve
van assemblage (Vamos, 77, Perkins, 78, Yachida, Tsuji,
80)

De eig~nschappen die industriele beeldverwerkingssystemen
dienen te bezitten kan men samenvatten als:

real-time verwerking van viduele informatie
hoge betrouwbaarheid
flexibiliteit; aanpassing aan veranderingen in de pro
dukten moet mogelijk zijn
lage kostenfunktie

Elk van deze eisen vormde lange tijd een te grote barriere
voor de toepassing van beeldanalyse-technieken in een in
dustriele omgeving. Dit wordt weerspiegeld door de litera
tuur op dit gebied. Tot voor enkele jaren had deze vaak be
trekking op experimentele systemen. Ook nu vormen de genoemde
aspecten nog serieuze problemen doch de verwachting bestaat
dat intelligente sensors, microprocessoren, parallelle ver
werking en snellere en goedkopere geheugens verandering zullen
brengen in deze situatie (Tjusi, 78).
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Een gelukkige omstandigheid vormt het gegeven dat een indus
triele omgeving goed beheersbaar is. Het aantal objecten,
de achtergrond en belichting kunnen zo worden gekozen dat
de resultaten optimaal zijn. Ook kennis omtrent de produkten,
zoals het gegeven dat er slechts geringe variaties in vorm
en grootte van de onderdelen optreden, of het feit dat er
een klein aantal onderdelen dient te worden geassembleerd,
kan erg nuttig zijn. Dit biedt de mogelijkheid om beperkende
voor waarden te introduceren, hetgeen de analyse vereenvoudigt.
Bij de toepassing van de beeldanalyse in de industrie speelt
identificatie dan ook een belangrijker rol dan classificatie.
Dit eenvoudig omdat aIle objecten vooraf bekend zijn, zodat
het herkenningsprobleem een identificatie probleem is, zoals
gedefinieerd op bIz. 18.

Van de mogelijke industriele toepassingen van beeldanalyse
technieken is de toepassing ten behoeve van assemblage van
onderdelen 1) door middel van een mechanisch proces (robot).
Om een aantal redenen interessante Allereerst biedt deze
toepassing de mogelijkheid voor het definieren van een pro
bleemstelling die geschikt is voor een snelle introduktie
tot de methoden en technieken van de beeldanalyse. Daarnaast,
hetgeen grotendeels buiten het bestek van dit rapport valt,
biedt het automatisch assembleren van onderdelen perspec
tieven voor verder onderzoek met betrekking tot parallel
processing van informatie en micro-automatisering.

Uitgaande van deze toepassing zullen in het volgende een
aantal vereenvoudigingen worden geintroduceerd om te komen
tot een geschikte probleemstelling voor een te ontwerpen
beeldanalyse-systeem. Aspecten van het ontwerpen en een
aanzet tot de realisatie daarvan zullen in de hoofdstukken
4, 5 en 6 worden behandeld.

De eerste vereenvoudigingen die we zullen maken hebben be
trekking op het drie-dimensionale karakter van objecten
en scene. Het twee-dimensionaal karakter van een visueel
beeld impliceert dat er diepte informatie en informatie
over de struktuur van de 3D scene verloren gaat. Dit be
tekent dat men voor het analyseren van de struktuur van
een scene met meerdere beelden moet werken.

1) Behalve visuele informatie is voor de sturing van
de hier bedoelde mechanische processen ook "tactiele"
informatie, bijvoorbeeld verkregen door middel van
krachtsensors nodig.
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De analyse van 3D strukturen met behulp van een of meerdere
beelden is een complex probleem en daarom weinig geschikt
als start voor een orientatie met betrekking tot de beeld
analyse. Om deze reden werd besloten tot de analyse van
een beeld waarbij bovendien aIleen de twee-dimensionele
aspecten van de beeldinhoud zullen worden beschouwd. Be
halve voor de meeste inspektie doeleinden is deze benadering
ook geschikt voor toepassing ten behoeve van assembleren,
mits het probleem zodanig is geconditioneerd dat een enkel
beeld voldoende informatie oplevert voor de besturing van
het assemblageproces. Dit betekent dat de stand van de
beeldopnemer, de ligging en aard van de objecten aan zekere
voorwaarden moet voldoen. Zoals vermeld is conditionering
in een industriele omgeving vaak mogelijk. Diverse onder
zoekers op het gebied van de visuele patroonherkenning
hebben deze benadering gekozen (o.a. Mckee, Aggarwal 77~

Perkins 78). Ook in die robot-systemen waarbij een camera
in (of bij) de grijper is gemonteerd wordt deze benadering
gebruikt (Crawford, 75, Edinburgh Arm-Eye system, Yachida,
Tsuji 1 80).

Tenslotte maken we de volgende veronderstellingen:

geen beweging (statische beelden)

uitsluitend 2D scenes, geen kleur en slechts twee grlJs
niveaux (zwarte objecten tegen een witte ach~ergrond)

in de scene

geen overlappende objecten in de scene.

De eerste veronderstelling is realistisch. De voor bewegings
registratie noodzakelijke real-time beeldverwerking zal eerst
in de (nabije) toekomst mogelijk zijn.

De tweede veronderstelling heeft belangrijke implicaties.
Door aIleen 2D scenes bestaande uit zwarte objecten tegen
een witte achtergrond te beschouwen, worden problemen die
ontstaan door schaduwwerkingen en het optreden van meerdere
grijstinten vermeden. Met deze vereenvoudigingen wordt be
oogd de noodzakelijke beeldverwerkingsaspecten (eerste fase
in figuur 2.1) tot een minimum te reduceren en de nadruk te
leggen op de tweede fase: de eigenlijke herkenning, en weI
in het bijzonder herkenning gebaseerd op geometrische ken
merken (paragraaf 2.8).

Door deze vereenvoudiging is men enerzijds beter in staat
de beeldanalyse als geheel te overzien, anderzijds worden
de beeldverwerkingsproblemen uitgesteld, totdat de eisen
die de herkenningsproblematiek met betrekking tot de beeld
kwaliteit stelt duidelijk zijn geworden.
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De veronderstelling dat er geen overloppende objecten in
het beeld voorkomen wordt gemaakt omdat de daarmee samen
hangende problematiek in dit stadium niet relevant is.

Daarmee wordt de probleemstelling voor een te ontwerpen
beeldanalyse-systeem het localiseren en identificeren
van 2D objecten afkomstig uit een begrensde, vooraf ge
specificeerde verzameling. Het ontwerp dient geschikt te
zijn voor implementatie op een hardware configuratie be
staande uit een vidicon-camera gekoppeld aan een LSI 11
microcomputer. De input van het systeem zal zodoende be
staan uit videobeelden van zwarte objecten tegen een witte
achtergrond. De output van het systeem, die opgevat kan
worden als een stuursignaal voor een mechanisch proces,
wordt gevormd door positie, orientatie en naam (of nummer)
van het object.

In figuur 3.1 worden aan aantal voorbeelden van mogelijke
objecten weergegeven.

Aan de vorm en grootte van de objecten worden in beginsel
geen beperkingen opgelegd. Bij de implementatie zullen
bandbreedte en geheugencapaciteit van de hardware confi
guratie de nodige beperkingen opJeveren.
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Figuur 3.1: De verzameling van twee-dimensionale objecten
die als uitgangspunt voor een te ontwerpen
object herkenningssysteem werd gekozen.
(Het gearceerde oppervlak dient als zwart be
schouwd te worden.)
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4. METHODEN VOOR HET LOCALISEREN EN IDENTIFICEREN VAN OBJECTEN

Bij het opste11en van een ontwerp van een bee1dana1yse-sys
teem voor het gedefinieerde prob1eem (hoofdstuk 3) werd de
vo1gende aanpak gehanteerd. Om te beginnen werden de diverse
dee1prob1emen die met het 10ca1iseren en identificeren samen
hangen bestudeerd. Vervo1gens werden op1ossingen voor deze
dee1prob1emen geformu1eerd. Nadat op deze manier de specifieke
aspecten van de prob1ematiek duide1ijk waren geworden, was
het moge1ijk om een gericht gebruik te maken van de uitge
breide 1iteratuur. Bestudering van de 1iteratuur gebeurde zo
doende steeds omwi11e van de direkte betekenis die deze 1ite
ratuur had in de vorm van een (a1ternatieve) op1ossing voor
de dee1prob1emen.

Deze werkwijze resu1teerde in een aanta1 concepten die in een
ontwerp toegepast kunnen worden en die in dit hoofdstuk ge
presenteerd zu11en worden. Enke1e van deze concepten werden
uitgewerkt en geimp1ementeerd (hoofdstuk 5 en 6). Meer dan
een doe1 op zich wi1 het gerea1iseerde systeem een i11ustratie
zijn van de bruikbaarheid van de diverse concepten en een aan
zet vormen voor de verdere ontwikke1ing van bee1dana1yse
systemen.

Een systeem voor het in hoofdstuk 3 gedefinieerde 10ca1iserings
en identificatieprob1eem za1 op twee manieren gebruik maken
van de aangeboden bee1dinforrnatie. Enerzijds wordt de in-
formatie gebruikt voor het bepa1en van de positie en orien
tatie van een object (parameter bepa1ing). Anderzijds wordt
informatie geana1yseerd met a1s doe1 het identificeren van een
object (patroonherkenning).

In verge1ijking met het identificeren is het 10ca1iseren van objec
ten re1atief eenvoudig. De bepa1ing van de parameters voor de 10
ca1isering za1. in paragraaf 4.1. worden toege1icht.

De aandacht voor het opste11en van concepten voor het identifi
catie prob1eem kan geconcentreerd worden op de herkenningsfase
(figuur 2.1.) van het te ontwerpen systeem. Dit is moge1ijk om
dat het met een vidicon camera verkregen bee1d van de zwart-wit
scene met weinig voorbewerkingen kan worden omgezet in een
digitaa1 bee1d van vo1doende kwa1iteit. We gaan dan ook in
eerste instantie voorbij aan de bee1dverwerkingsfase. Digita1i
sering van het videobee1d za1 in de hoofdstukken 5 en 6 worden
besproken.
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De drie funkties die men in de herkenningsfase kan onder
scheiden, iijn voorbewerking, kenmerkbepaling en identi
ficatie. Van deze funkties is de noodzakelijke voorbewerking,
het segmenteren van het gedigitaliseerde zwart-wit beeld,
relatief eenvoudig uitvoerbaar ..(Hoofdstuk 5, bIz. 49).

De funkties kenmerkbepaling en identificatie kunnen niet
los van elkaar worden gezien. Indien een kenmerkfunktie een
voudig te bepalen is en voor elk beeld (of object) een ver
schillende funktiewaardenoplevert, is het herkenningsprobleem
in principe opgelost. M.a.w. als het mogelijk is zoln kenmerk
funktie te definieren, komt daarmee het accent op de kenmerk
bepaling te liggen en kan de identificatie-procedure een
voudig zijn.

In de praktijk is het niet altijd mogelijk om een kenmerk
funktie te definieren die voor elk object uit de vooraf ge
specificeerde verzameling een eenduidige funktiewaarde oplevert.
Men dient dan meerdere kenmerkfunkties te definieren op basis
waarvan een eenduidige beslissing genomen kan worden omtrent
de aard van het object. Om de identificatie-procedure zo een
voudig mogelijk te houden, is het zaak het selecteren van ken
merken en het definieren van funkties op basis van die kenmerken
met zorg uit te voeren. Op het definieren van kenmerkfunkties
die geimplementeerd kunnen worden in het te realiseren object
identificatie systeem zal in dit hoofdstuk worden ingegaan.

In paragraaf 2.9. werden de statistische en strukturele iden
tificatie (classificatie) genoemd als twee verschillende
strategieen om tot de herkenning van patronen te komen. Met
betrekking tot de te volgen strategie bij het gedefinieerde
object-identificatie probleem bestaat geen twijfel: hiervoor
komt de strukturele benadering het meest in aanmerking. Sta
tistische informatie over de individuele beeldpunten biedt
weinig houvast bij de herkenning van de in hoofdstuk 3 gede
finieerde objecten. Het is de informatie over de geometrische
struktuur van de objecten die identificatie mogelijk maakt.
Het hanteren van strukturele herkenningstechnieken betekent
in het algemeen niet dat er geen statistische aspekten een
rol mogen spelen. Het betekent weI dat de struktuur van
het beeld . als uitgangpunt wordt gekozen. De kenmerkfunkties
die in de paragrafen 4.1 tim 4.6 worden beschreven, zijn aIle
gebaseerd op de strukturele aspecten van de in het beeld voor
komende objecten.
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4.1 Positie en orientatie

Een object in een tweedimensionale scene is volledig gekarak
teriseerd door zijn specifieke kenmerken (par. 4.2): zijn
positie en zijn orientatie. Positie en orientatie van een
2D object kunnen worden gekarakteriseerd door twee translatie
parameters x en y en een rotatie parameter qJ. In het volgende
hoofdstuk worden enkele mogelijke definities van deze para
meters gegeven.

Positie

Om de positie van een object te kunnen bepalen dient voor elk
object een uniek punt in de 2D ruimte gedefinieerd te worden.
De coordinaten van dat punt kunnen dan als positionele para
meters van dat object worden gebruikt. In principe kan elk punt
van de 2D ruimte hiervoor in aanmerking komen, doch het is
wenselijk dat de relatie van datpunt tot het object eenvoudig
definieerbaar is, met het oog op de bepaling van dat punt.
Een elegante en praktische oplossing vormt het hanteren van
het zwaartepunt van een object als de positie van dat object.
Dit punt voldoet aan de eisen dat het punt voor elk object uniek
is en dat de relatie met betrekking tot het object eenvoudig
gedefinieerd kan worden.

Voor een formele definitie voeren we de volgende notatie in:

P is de verzameling van beeldpuntposities van een digitaal beeld
met afmetingen N . M (rijen x kolommen) op een rechthoekig raster;

P = {(i,j) liE 1, ..... , N; jE 1~ ..... , M}

Rk is een deelverzameling van P bestaande uit punten die
4-aangrenzend zijn l ). Rk kan worden opgevat als de verzame-
ling van punten die tot een object k behoren.

Dan geld t da t

= I1
(i,j) E

Verdervan object k.

=

=

Z.
J

Z.
~

en

een discrete maat is voor het oppervlak
zijn Ii

(i, j) E Rk
Ij

(i, j) E Rk
de coordinaten van het zwaartepunt van object k.

1) Twee punten zijn 4-aangrenzend wanneer een punt links,
rechts, boven of onder het andere punt in het beeld ligt:

. x .
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Orientatie
Voor de bepaling van de orientatie van een object ten opzichte
van een referentierichting dient met te beschikken over een
eenduidige definitie van deze orientatie. In het algemeen
dient voor een eenduidige definitie en bepaling van de orien
tatie het object geidentificeerd (herkend) te zijn. Nadat het
object herkend is, kan de ligging van een tweetal eenduidig
gedefinieerde referentiepunten worden bepaald en vergeleken
met de ligging van deze punt en in een referentiestand van het
object (figuur 4.1a).

1\j7"..... 2

1

~
referentiestand /

a

, /
"- /

'- /
'" /

/ <.
/

/ "-
./ '"

b

/

I

c

"- I /

"- I /
I 1/

--/¥--
/ I '"/ I "-

I

d

Figuur 4.1 Objecten weergegeven door hun contour.
a) Orientatie bepaald na herkenning door bepaling

van de ligging van de vector tussen twee refe
rentiepunten.

b) Geen eenduidige definitie van de orientatie op
basis van de verst uit elkaar gelegen punten.

c) Definitie niet zinvol op basis van symmetrie
as (er is geen symmetrie as).

d) Definitie niet eenduidig op basis van de sym
metrie as.

Bepaling van de orientatie v66r de herkenning vanhet object
kan een belangrijke bijdrage leveren tot die herkenning (Davis,
1977). Helaas is de definiering van de orientatie van een wille
keurig object niet eenvoudig.

Men kan proberen om intuitieve concepten zoals de gerektheid
of symmetrie van een 2D object te vertalen naar een mathema
tische definitie. Zo zou men de orientatie van een object
kunnen definieren als

de richting van de lijn door de twee verst uit elkaar
gelegen (contour)punten van het object.

de richting van de symmetrie as van het object.

Doch beide definities zijn niet altijd eenduidig en de tweede
definitie hoeft bovendien niet altijd zinvol te zijn zoals
figuur 4.1b,c;d illustreert.
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Indien men de genoemde concepten toch wil hanteren in een situ
atie waar meerdere richtingen aan de definitie voldoen, dan
dient men extra criteria te formuleren om toch de gewenste een
duidigheid te bereiken.

Behalve het bezwaar dat de definities niet voor elk willekeurig
object zinvol of eenduidig zijn, is een ander nadeel van deze
definities dat bepaling van de betreffende richtingsas niet
eenvoudig is.

Door sommige onderzoekers wordt ook weI de hoofdtraagheidsas
van een object gebruikt als definitie voor de orientatie van
een object (Rosenfeld, 76, bIz. 411). Ook dit concept is niet
voor elk object eenduidig gedefinieerd.

Samenvattend kan men concluderen dat geen van de laatste drie
concepten een universele en eenduidige oplossing biedt voor
het bepalen van de orientatie van een object ten opzichte van
een referentierichting. De universele oplossing wordt aIleen
bereikt door het definieren van twee referentiepunten na de
herkenning van het object. In paragraaf 5.6 (bIz. 58) worden
enkele suggesties gedaan met betrekking tot de te kiezen refe
rentiepunten.

4.2 Kenmerken van een object

Met betrekking tot de in hoofdstuk 3 omschreven objecten kan
men de volgende kenmerken onderscheiden:

omtrek
oppervlakte
vorm

Elk van deze drie kenmerken of een comb inatie ervan kan gebruikt
worden als kenmerkfunktie of als een basis voor een kenmerk
funktie. Een belangrijke eis die met be trekking tot de ken
merken en kenmerkfunkties gesteld dient te worden, is dat ze
translatie- en rotatie-invariant zijn. Bovenstaande kenmerken
voldoen aan deze eis en zijn dus in dat opzicht zonder meer
bruikbaar voor het herkenningsproces.
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Van de drie genoemde kenmerken is de vorm van een object het
belangrijkste, maar ook het meest complexe kenmerk. In para
graaf 4.3 zal nader worden ingegaan op de kenmerken omtrek
en oppervlakte. De overige paragrafen van dit hoofdstuk zullen
gewijd zijn aan enkele manieren om de vorm van 2D objecten
te beschrijven.

De vorm van een gebied in een plat vlak 2D object) wordt ge
representeerd door de contour van dat gebied. Een belangrijk
deel der voorstellen voor het beschrijven van de vorm van een
gebied richt zich dan ook op het beschrijven en analyseren
van de contour van dat gebied. (par. 4.4.). Daarnaast zijn er
manieren om de vorm van een gebied (object) te beschrijven
door analyse van dat gebied (par. 4.5).

Een van de concepten om de vorm van een object te beschrijven
zal in paragraaf 4.6 nader worden toegelicht. Het betreft hier
een methode om de contour te benaderen door middel van lijn
stukken (polygoon benadering). Dit concept ligt ten grondslag
aan het in hoofdstuk 5 beschreven ontwerp voor een object iden
tificatie systeem.

4.3 Omtrek en oppervlakte

De omtrek en oppervlakte van een afgebeeld object kunnen beide
gebruikt worden als kenmerkfunktie, mits de afstand van het
object tot de sensor bij iedere afbeelding hetzelfde is. Deze
afstand kan beschouwd worden als de afstand van de sensor tot
het vlak van de 2D scene waarin het object voorkomt. Dit vlak
dient een constante hoek te maken met de optische as van het
afbeeldingssysteem. In het te ontwerpen systeem (hoofdstuk 5)
zal het scenevlak loodrecht op de optische as staan. Van deze
stand zal in dit rapport steeds worden uitgegaan.

Wanneer de afstand van het object tot de sensor varieert, zal
dit ook tot variaties in de omtrek (oppervlakte) van het afge
bee Ide object leiden. De identiteit van het object kan dan
niet meer op basis van deze kenmerken worden vastgesteld. Bij
een variabele object-sensor afstand biedt de volgende grootheid
uitkomst:

F = omtrek 2
oppervlak

De waarde van deze funktie hangt uitsluitend van de vorm van
het object af en niet van de grootte van het object. F zal
zodoende constant blijven bij variaties in de afstand object
sensor. Figuur 4.1 geeft de waarde van F voor enkele objecten .
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12v3~20

Figuur 4.2 :

16 41t ~ 13
2De waarde van de verhouding omtrek /oppervlakte

voor enkele objecten.

De kenmerkfunktie F kan een belangrijk hUlpmiddel zlJn bij de
identificatie, tenminste wanneer deze funktie relatief eenvoudig
bepaald kan worden.

Wanneer twee objecten in het scenevlak dezelfde vorm hebben,
doch een verschillende grootte, dan is het niet mogelijk om
met behulp van deze funktie de objecten te onderscheiden.
Ook is de waarde van de funktie niet altijd verschillend voor
objecten van verschillende vorm (figuur 4.3).

L
Figuur 4.3 Verschillende objecten met een zelfde omtrek2/

oppervlakte verhouding.

In het laatste geval is het noodzakelijk om ook de vorm ken
merken van een object te bepalen om ~de identiteit van het ob
ject te kunnen vaststellen.

4.4 Beschrijving van de contou~

De informatie over de vorm van een object zoals die vastligt
in de contour van dat object kan op verschillende wijzen worden
gerepresenteerd. Enkele van deze representatiewijzen worden in
deze paragraaf behandeld. De meest direkte representatie is de
parameter-voorstelling van de contour. Uitgaande van deze para
metervoorstelling kan men andere representaties vinden in de
vorm van benaderingen of afgeleide funkties.
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De contour van een gebied kan men beschouwen als een curve in
het continue x-y vlak. Een dergelijke curve kan men represen
teren door een reele vectorfunktie.

~. (t) =
(

X (t))
Y (t)

a ~ t ~ b

De curve is de meetkundige plaats van de eindpunten van de
vectoren x (t) die verkregen worden wanneer parameter t het
interval la, b] doorloopt.

Voor continu differentieerbare parameter-voorstellingen wordt
de lengte van de boog tussen x (a) en x (t) gegeven door:

t

set) = f
a

d!(T)
dT =

a

+ (dY(T) )
dT

dT

De raaklijn-vectorfunktie van! (t) is gedefinieerd als:

d ! (t)

dt

Indien men als parameter de booglengte 5 kiest, gaat deze
raaklijn-vectorfunktie over in:

d ! (5)
! (5) =

ds

Op een translatie na beschrijft ! (5) de curve! (5) volledig.

De hoek die t (5) maakt met de positieve x-as noemen we 8 (5)
(zie figuur 4.4). 8(5) is de raaklijn-hoekfunktie van x (5).

Figuur 4.4
- x

Enkele concept en uit de differentiele geometrie.
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Op basis van deze raaklijn-hoekfunktie kan men de krommings
funktie of curvatuurfunktie K (5) van de curve x (5) definieren:

d 8 (5)
K (5) =

ds

De curvatuurfunktie beschrijft de curve geheel op een trans
latie en een rotatie na. De vorm en grootte worden er geheel
door beschreven. De curvatuurfunktie wordt om deze reden ook
weI de intrinsieke funktie van een curve genoemd. Zowel de
funktie 8(5) als K (5) kunnen worden gebruikt om de contour
van een gebied te beschrijven.

McKee, Aggarwal (1977) en Perkins (1978) hanteren een discrete
versie van 8(5) in de vorm van een verzameling (8,5) getallen
paren. Deze getallenparen beschrijven de 2D afbeelding van een
3 D object. McKee, Aggarwal bepalen vervolgens de waarde van
K(s) voor stukken van de funktie 8(5) met een constante cur
vatuur (figuur 4.5)

Figuur 4.5
- -x s

Transformatie van het x-y vlak naar het 8-5 vlak.

De contour kan dan worden gekarakteriseerd door de lengte van
de stukken en de waarde van de curvatuur-funktie K(s) van
dat stuk. Op deze wijze wordt de contour beschreven door lijnen
en bogen (met een constante curvatuur).

Ook worden de funkties x (t), 8(5) en K(s) weI gerepresenteerd
door de coefficienten van hun Fourier transformatie (Pavlidis, 1977,
bIz. 154). De parameter-voorstelling x (t) wordt dan opgevat
als een complexe funktie x(t)+jy(t). Deze benadering van de
funktie vanuit het £requentiedomein is echter meer geschikt
voor een statistische behandeling van het herkenningsprobleem.
We beperken ons in dit rapport tot benaderingen in het plaats
domein welke meer geschikt zijn voor de strukturele behandeling
van het herkenningsprobleem.
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De boven geschetste concepten werden gepresenteerd voor de
continue situatie. Voor de discrete situatie (digitale beel
den) kan men een discrete analogon van de genoemde funkties
afleiden (Van Otterloo, 1979).

Freeman code en vormnummer

In de voorgaande subparagraaf werden enkele concepten gepresen
teerd voor het beschrijven van een contour in het continue
x-y vlak. In het volgende zal aandacht worden besteed aan het
analyseren van de vorm van objecten die zijn verkregen door
digitaliseren en segmenteren van een continu beeld.

Voor het object Rk , element van de beeldpuntenverzameling P,
worden de definitles van bIz. 29 gehanteerd.

De 8-connectieve contour van een object Rk bestaat uit die
punten van Rk die een 4-aangrenzing hebben met punten uit P-Rken uit die punten (i,j)E Rk waardoor aan een van de volgende
voorwaarden is voldaan:

i = 1
i = N
j = 1
j = M,

waarbij N en M de afmeting van het digitale beeld zijn. De al
dus gedefinieerde contour kan efficient gecodeerd worden met
behulp van een door Freeman (1961) geformuleerde code. Dit
concept wordt geillustreerd in figuur 4.6:

( a,o) 0
( a, a) 1
(o,a) 2
(-a,a) 3
(-a,o) 4
(-a,-a) 5
(.o,-a) 6
(a,-a) 7

3

4

5

2

6

o

7

t • • ,

. .
Figuur 4.6 : Freeman code gebaseerd op een rechthoekig sample

rooster. Rechts, de Freeman-chain van een driehoek.

Hierbij wordt steeds opgegeven welke van de acht buurpunten het
volgende punt van de contour in een voorafgekozen omlooprichting
vormt. De contour bestaat dus uit een opeenvolging van vectoren
die gerepresenteerd worden door een symbool uit het Freeman
code alfabet zoals aangegeven in figuur 4.6.
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De hoek die de Freeman vector maakt met de positie x-as is
een veelvoud van 45 0 • Het getal dat resulteert, als deze hoek
wordt gedeeld door 45 0 is het bij de vector behorende symbool
uit de Freeman code. De even getallen corresponderen met een~

vectorlengte a , de oneven getallen met een vectorlengte a v2.
De variabele opeenvolgingsafstand van de contourpunten kan
men uitleggen als het samplen van de curve xes) met een
variabele sample-frequentie. Dit kan tot problemen aanleiding
geven, o.a. bij toepassen van de Fourier-analyse op een Free
man code-representatie van de contour.

Van Otterloo (1979) geeft een maat voor de omtrek van een
component gebaseerd op de Freeman code. Eveneens leidt hij
uitdrukkingen af voor de raaklijn-hoekfunktie 8(s)
en de curvatuur-funktie K(s) op basis van de Freeman code.

Een nadeel van de codering van een contour met behulp van de
Freeman code is dat de op deze wijze verkregen representatie
niet translatie- en rotatie-invariant is. Een poging om tot
een eenduidige contour-representatie te komen, ligt besloten
in het vormnurnrner concept van Bribiesca en Guzman (1980). Bij
dit concept wordt na normalisering van de positie en orientatie
(translatie en rotatie) van een object t.o.v. een rechthoekig
rooster op basis van een Freemancode 1) een contourrepresentatie
afgeleid. Deze contourrepresentatie kan worden opgevat als een
nummer dat op eenduidige wijze met de vorm van een object geas
socieerd kan worden.

£~~~!!~~~!~_~~~~~~E!gg

De genoemde beschrijvingen van een contour met behulp van
lijnen en bogen, of door een Freeman-chain zijn bijzondere ge
vallen van een algemene methode waarbij men de contour opsplitst
in een aantal curven die vervolgens door een funktie zo goed
mogelijk worden benaderd.

Wanneer deze funkties eerste orde polynoom funkties zlJn, dat
wil zeggen funkties die een rechte lijn representeren, spreekt
men van een polygoon benadering van de contour.

Het benaderen van een curve (contour) door middel van rechte
lijnen is een techniek die met betrekking tot de vorm-analyse
veel wordt toegepast. Dit niet in de laatste plaats omdat deze
benaderingsmethode rekentechnisch relatief eenvoudig is en zeker
veel aantrekkelijkerdan een benadering door hogereorde funkties.
Op de specifieke problemen van het benaderen van een contour
door een polygoon zal in paragraaf 4.6 nader worden ingegaan.

1) hier wordt een 4-punt operator gehanteerd zoals hieronder

weergegeven: *'
2 0

3
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De representatie van een contour als een reeks van krommen
(lijnen, bogen, curven) is erg geschikt voor een syntactische
beschrijving van die contour. Wanneer elke kromme gelabeld
kan worden met een symbool uit een eindig alfabet dan is het
mogelijk de contour te representeren als een symbolenrij be
staande uit elementen van dat alfabet. De theorie van de for
mele talen (Ullman, 1969) is dan direkt toepasbaar op deze
syntactische representatie.

Ook de code ring van een contour met behulp van de Freeman code
kan men opvatten als een syntactische beschrijving van een
contour. De elementen van het alfabet zijn dan de symbolen van
de Freeman code. Ofschoon deze syntactische beschrijving van
de contour gemakkelijk kan worden verkregen heeft ze als na
deel dat het verwijderen van de ruis van de contour tijdens de
syntactische analyse dient plaats te vinden. Ook voor het be
palen van relatief eenvoudige eigenschappen van de contour is
dan de syntactische methode nodig. Deze nadelen maken de
Freeman code niet erg geschikt als syntactische beschrijving.
WeI kan een Freeman code representatie als uitgangspunt dienen
voor een beschrijving met behulp van hogere strukturen. Deze
strukturen moeten dan door extra bewerkingen uit de Freeman code
representatie worden afgeleid.

Ook de representatie van de contour door een aantal polynomen
of een polygoon is niet erg geschikt als syntactische beschrij
ving. Welliswaar elimineren deze representaties een gedeelte
van de contourruis en bieden ze informatie over eenvoudige
eigenschappen als de lengte van de contourelementen, doch voor
een syntactische beschrijving zijn ook deze representaties nog
te elementair. Een verder nadeel is gelegen in het het feit
dat de polynoom benadering van contourdelen niet direkt met behulp
van een eindig alfabet kunnen worden gerepresenteerd.
Daardoor kunnen de concepten uit de theorie der formele talen
niet meteen worden toegepast.

Pavlidis (1977. bIz. 201) beschrijft de mogelijkheid om con
touren te representeren met behulp van elementen van een hogere
struktuur. Als elementen gebruikt hij een drietal typen krommen:
hoeken, bogen en uitstulpingen, verkregen via een polygoon be
nadering, zie figuur 4.7:
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boog uitstulping

Figuur 4.7 Elementen voor een syntactische beschrijving
van een contour, welke men kan onderscheiden
in de polygoon benadering van een contour.

Voor elk element worden onder andere de volgende kenmerken in
de syntactische beschrijving opgenomen:

convex of concaaf (symbolen + en -)
grootte van de buitenhoek tussen de eerste en de laatste
zijde van de kromme , gekwantiseerd in intervallen van 45 0

(8 symbolen: p, q, r, s, t, u, v, w).
de orientatie van de bisectrice van de kromme, volgens een
van de 8 richtingen van de Freeman operator (figuur 4.6)
(8 symbolen: 0-7)
de lengte van de kromme (4 symbolen: L (large), M (middle)
S (small), N ( Negligible).

Samen met een drietal symbolen voor een hoek, een boog en een
uitstulping (h, b, u) bieden de bovengenoemde kenmerken de
mogelijkheid om elk van de delen van een contour te represen
teren door middel van 5 symbolen afkomstig uit een eindig alfa
bet. Door samenvoeging van de beschrijvingen van de contour
delen ontstaat een symbolenstring die de contour representeert.
Identificatie van de zo verkregen symbolen strings kan vervol
gens plaatsvinden met behulp van methoden uit de theorie van
de formele talen. Een overzicht van definities en concepten uit
deze theorie en een toepassing ervan met betrekking tot
beelden _ van cijfers wordt gegeven door Geldof (1979).

4.5 Analyse van het gebied

Naast de methoden om de vorm van een object (gebied) te beschrij
ven aan de hand van de contour van dat object (par. 4.4 en 4.6)
bestaan er ook technieken om de vorm van een object te beschrij~

ven door middel van een analyse van het gebied dat het object
in het beeldinneemt. De resultaten van een dergelijke analyse
zijn in het algemeen minder geschikt voor een strukturele be
nadering. Om deze reden zal hier worden volstaan met het noemen
van een viertal methoden.
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Het projecteren van een gebied Iangs een bepaalde as of rich
ting betekent dat het gebied doorsneden wordt door een aantal
Iijnen evenwijdig aan die as of richting (figuur 4.8).

y

Figuur 4.8

x

Projectie Iangs de y-as volgens p(x) = f f(x,y) dx

De Iengte van de doorsnijding van de Iijn met het gebied wordt
nu als vorm beschrijvende parameter gebruikt. Bij het projec
teren Iangs een as gaat informatie omtrent de vorm verloren.
Het projecteren Iangs een voldoende groot aantal verschiIIende
richtingen biedt de mogelijkheid om f(x,y) te reconstrueren uit
de verkregen projecties (PavIidis, bIz. 151). De informatie van
de vorm bIijft in dat geval dus behouden.

Momenten

Het (p,q)-de moment van een beeldfunktie f(x,y) is gedefinieerd

als mpq = ff xPyqf(x,y)dxdy ; p,q = 0,1, ••...

Met behulp van deze transformatie is het mogelijk om f(x,y)
door een eindig aantal momenten m te benaderen (OtterIoo,
1979). pq
Voor een digitaaIbeeId, met discrete x en y waarden, gaat de
integraal over in een sommatie over de verzameling van beeId
punt posities P:

m = ( .. )1: iPjqf(i~j)pq 1, J E P

De op bIz. 29 weergegeven formules voor de oppervlakte en het
zwaartepunt van een object Rk in het discrete beeld hebben
de volgende relaties met de momenten mOO' m01 en m10 :

m10 m01Opp. Rk = mOO = IRkl; zwaartepunt z. = ---, z. = --
1 mOO J mOO

.. /41



41

Naast de analyse van gebieden met behulp van projekties en
momenten bestaan nog andere technieken die uitgaan van het
gebied van een object. Hiertoe behoren het bepalen van het
"skelet" van een object (Pavlidis, bIz. 222) en de decompo
sitie van een object in een aantal gebieden (Shapiro, 1977).
Beide technieken transformeren een object in een graaf die
de vorm van het object representeert. Deze technieken worden
weI toegepast voor het beschrijven van de vorm van "gecompli
ceerde" objecten.

4.6 Polygoon benadering

In de drie voorgaande paragrafen werden een aantal methoden
beschreven om de vorm van een object te representeren, uitgaande
van het object, of van het gebied dat het object in het beeld
inneemt. Het gegeven overzicht is niet volledig doch slechts
een presentatie van de belangrijkste concepten.

Als basis-concept voor een te ontwerpen object identificatie
systeem werd de benadering van de contour door een polygoon
gekozen. Deze keuze is gebaseerd op een drietal overwegingen.

Allereerst zijn de resultaten van een benadering van de con
tour door een rechte lijn eenvoudig interpreteerbaar. Dit
geldt in mindere mate voor contourbeschrijvende funkties als
de raak lijn-hoekfunktie 8(S), de curvatuur-funktie K(s).
de beschrijving met behulp van de Freemancode is welliswaar
eenvoudig interpreteerbaar, doch zonder verdere bewerkingen
niet geschikt als uiteindelijke representatie (zie ook "syn
tactische beschrijving", par. 4.4). Het eenvoudig kunnen in
terpreteren van de verkregen (tussen)resultaten is van belang
bij het testen van de implementatie van het concept. Ook de
syntactische beschrijving van een contour met behulp van ele
menten van een hogere struktuur voldoet aan deze eis, doch de
representatie van de contour gaat een stap verder aan de repre
sentatie door een polygoon. De polygoon representatie kan in
dit opzicht gezien worden als een eerste stap in de richting
van zoln syntactische beschrijving.

Een tweede argument om de polygoon benadering van de contour
als een kenmerkfunktie te hanteren vormen de vele toepassingen
van dit concept die men in de literatuur aantreft. Dit betekent
onder meer dat er diverse algorithmen beschikbaar zijn waarmee
men een polygoon benadering kan contrueren.

Tenslotte biedt het polygoon concept de mogelijkheid om over
te gaan tot het gebruik van meer geavanceerde technieken zoals
de reeds genoemde decompositie en syntactische beschrijving van
de contour met primitieven geconstrueerd uit twee of meer lijn
stukken van de polygoonbenadering.
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Het centrale probleem bij het construeren van een polygoon
benadering is het segmenteren van de contour in delen die
door een rechte benaderd kunnen worden. Bij het segmenteren
van een contour speelt met name de curvatuur van de contour
een belangrijke rol. Het belang van met name de extrema van
de curvatuurfunktie werd reeds in een van de vroegste theo
rieen over de visuele perceptie onderstreept (Attneave, 1954).
Een methode die direkt gebruik maakt van de curvatuurfunktie
wordt beschreven door Otterloo (1979). De polygoonbenadering
van de contour wordt verkregen door de curvatuur extrema van
de contour te verbinden door rechte lijnen (figuur 4.9).

Figuur 4.9 Polygoonbenadering verkregen na de bepaling
van de relevante curvatuur extrema. De vorm
van het object blijft behouden in de polygoon
benadering.

De curvatuurextrema werden bepaald aan de hand van een Freeman
code representatie van de contour. Daar een dergelijke repre
sentatie niet ruis-vrij is, is het noodzakelijk om te onder
scheiden tussen essentiele en niet-essentiele extrema, welke
laatste optreden ten gevolge van de ruis.

De meeste methoden voor het bepalen van polygonen z1Jn echter
gebaseerd op het benaderen van de contour met behulp van een
criterium 1) voor de kwaliteit van de benadering. Zij maken op
impliciete wijze gebruik van de curvatuur van de contour.

1) Twee veel gebruikte criteria voor de kwaliteit van een
benadering zijn (Pavlidis, bIz. 13):
- de geintegreerde kwadratische fout van de benadering

van f(t) door g(t): f 2
E2 = (f(t)-g(t)) dt

- de maximale fout van de benadering van f(t) door get)

E =
00

max I f (t) - g (t) I
t
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Bij een aantal van deze methoden wordt een contoursegment,
dat men door een rechte wenst te benaderen, stapsgewijs uitgebreid
totdat voluaan is aan een benaderingscriterium. Wanneer vol-
daan is aan dit criterium, wordt gestart met het
benaderen van een nieuw segment door een rechte lijn. Pavlidis
(bIz. 168) geeft behalve een overzicht ook enkele voorbeelden
van algorithmen waaraan het geschetste principe ten grondslag
ligt ("Merging-algorithms").

Andere methoden die een kwaliteitscriterium hanteren, benaderen
de contour om-te beginnen doer slechts enkele rechte lijnen. De
aldus benaderde contourdelen worden vervolgens net zo lang in
kleinere delen ge splitst tptdat de benaderingsfout voldoende
kleinc.is ("Splitsingsalgorithms").

Tenslotte bestaan er algorithmen die de voorgaande twee tech
nieken combineren ("Split- and Merge algorithms"). Na een
initiele verdeling van de contour in een aantal segmenten
kunnen deze ~egmenten vervolgens gesplitst of samengesteld
worden.

Een veel toegepast algorithme voor de bepaling van de polygoon
van een contour is afkomstig van Ramer (1972). Dit algorithme
is gebaseerd op het principe van het splitsen van segmenten en
zal in hoofdstuk 5 worden beschreven als onderdeel van het ob
ject-identificatiesysteem.
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5. OBJECTIDENTIFICATIE MET BEHULP VAN EEN POLYGOONBENADERING
VAN DE OBJECTCONTOUR

Na in het vorige hoofdstuk enkele kenmerken en op die ken
merken gebaseerde funkties te hebben gepresenteerd, zal nu
een concept worden ontwikkeld voor een systeem dat 2D ob
jecten kan localiseren en identificeren. De opzet van dit
systeem zal in paragraaf 5.1 worden beschreven. Van dit sys
teem werden de kernfunkties nader uitgewerkt en geimplemen
teerd op een LSI 11 microcomputersysteem. De uitwerking van
de kernfunkties wordt beschreven in de paragrafen 5.2 tim
5.7. De implementatie van deze funkties in de programmeertaal
Pascal worden in hoofdstuk 6 beschreven.

5.1 Ontwerp van een systeem voor het localiseren en de iden-
tificatie van 2D objecten

In deze paragraaf wordt het ontwerp gepresenteerd van een sys
teem voor de bepaling van de positie, orientatie en de identi
teit van een tweedimensionaal object. Het ontwerp is gebaseerd
op de volgende concepten (beschreven in hoofdstuk 4):

Voor het vaststellen van de positie:
bepaling van het zwaartepunt

Voor het vaststellen van de orientatie:
bepaling van de verdraaiing van het object ten opzichte
van de stand waarin het object voor het eerst door het
systeem werd waargenomen.

Voor het vaststellen van de identiteit:
bepaling van de verhouding
F = (omtrek)2/oppervlak
bepaling van de polygoonbenadering pI van de contour.

Het ontwerp in termen van deze concepten is in figuur 5.1 weer
gegeven.
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zwart-wit
scene -I verwerking ~F, pI tabel met

per object:

[ leraar ~naam F, pI naam

leerfase

zwart-wit
scene --....[ verwerking t- F, pI ---{

positie

vergelijking ~ tabell

naam,
orientatie t.o.v.
object in tabel

herkenningsfase

Figuur 5.1 Concept-ontwerp van een identificatie systeem

Figuur 5.1 geeft de twee fasen van het identificatieproces
weer: leren en herkennen (zie par. 2.9). De kern van dit
systeem wordt gevormd door de diverse funkties ten behoeve
van de polygoonbenadering. Deze funkties zijn weergegeven
in figuur 5.2.

zwart-wit
scene

afbeelden digitaliseren segmenteren

contour
bepaling

polygoon
benadering

tabel

leerfase

segmenteren

polygoon
vergelijking

polygoon
benadering

digitaliserenafbeelden

contour
bepaling

zwart-wit
scene

herkenningsfase

Figuur 5.2 De kernfunkties van het concept-ontwerp uit
figuur 5. 1

De funkties afbeelden, digitaliseren en segmenteren komen
overeen met de funkties van dezelfde naam in het algemene
model voor een beeldanalysesysteem (figuur 2.1). De funkties
contourbepaling, polygoonbenadering en polygoonvergelijking
komen overeen met de funkties segmentatie, kenmerkbepaling
en beschrijving (identificatie). In de volgende paragrafen
zullen de algorithmen die de funkties uit figuur 5.2 bewerk
stelligen worden toegelicht.
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Op de overige aspecten van het concept-ontwerp in figuur
5.1, te weten de bepaling van de positie, orientatie en
(omtrek)2/oppervlakte zal in par. 5.6 worden ingegaan. De
implementatie van deze grootheden is eenvoudiger
wanneer men de funkties die nodig zijn voor het bepalen
van de polygoonbenadering reeds gerealiseerd heeft. De im
plementatie werd om deze reden uitgesteld en zal in dit
rapport niet behandeld worden.

5.2 Afbeelden, digitaliseren en segmenteren

In deze paragraaf zal worden beschreven hoe de eerste drie
funkties uit figuur 5.2 worden verwezenlijkt. De funkties
afbeelden en digitaliseren zijn grotendeels in hardware ge
realiseerd en ondergebracht in een systeem dat bestaat uit
een videocamera, analoog-digitaal converter, een interface
voor de LSI 11 computer en de computer zelf. De hier bedoelde
segmentatie, het scheiden van de zwarte gebieden (objecten)
van de witte achtergrond, is een funktie die in software
werd uitgevoerd.

Afbeelden

Het afbeeldingsproces komt tot stand met behulp van een vidi
concamera. Het videosignaal dat deze camera afgeeft, is opge
boud uit een tweetal frames van elk 312,5 beeldlijnen die met
een frequentie van 25Hz herhaald worden (lijntijd = 64,usec ).
Bij een aspectverhouding (lengte-breedte verhouding van het
video beeld) van 4/3 en een gelijke horizontale en verticale
resolutie betekent dit dat men

(4/3) . 625 = 833 beeldpunten/lijn
kan onderscheiden. Dit resulteert in een bandbreedte van
(625·833·25)/2 = 6,5 MHZ.
Praktisch wordt gewerkt met 5 MHz, hetgeen betekent dat het
aantal bemonsteringspunten van het videosignaal lager kan
liggen dan 833 punten/lijn. Bij de hieronder te beschrijven
digitalisering werd gewerkt met een frame (312,5 lijnen) en
416 (=833/2) beeldpunten per lijn. Voor een- meer gedetailleerde
beschrijving van de struktuur van het videosignaal zie
Van der Hoeven (1980).

12!g!!~1!~~r~!}

De op de sensor (vidiconbuis) afgebeelde scene dient omgezet
te worden in een digitaal beeld. Deze digitalisering gebeurt
op basis van een rechthoekig samplerooster. Het digitale
beeld wordt gerepresenteerd door middel van een array N.M.
waarvan de elementen een waarde van 0 tot K kunnen aannemen.
Na specificatie van de waarden van N, M en K zal de voor de digi
talisering benodigde sampling en kwantisering van het video
signaal beschreven worden.
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Als digitale representatie werd een vierkante matrix ge
kozen met N = M = 128. Deze matrix van 128 bij 128 punten
is voldoende groot om een of meerdere objecten te kunnen
representeren, zodanig dat de informatie over de vorm van
het object niet door de discretisering verloren gaat.
Matrices die veel groter zijn (256 bij 256, 512 bij 512)
zijn niet wenselijk omdat de verwerkingstijden van een der
gelijke beeldrepresentatie te groot worden om in de huidige
experimentele opzet nog acceptabel te zijn. Bovendien zou
de mogelijkheid om het digitale beeld weer te geven middels
een lineprinter (breedte 132 characters) bij representaties
met grotere afmeting vervallen.

Bij het samplen van het videosignaal wordt gebruik gemaakt
van een van beide soorten frames (even beeldlijnen of oneven
beeldlijnen) waaruit het videosignaal is samengesteld. In
het volgende gaan we uit van het gebruik van de even
frames. Van de 312 lijnen waaruit zoln frame bestaat zijn
aIleen de 128 centraal gelegen beeldlijnen van belang (figuur
5.3). ]1 144

~~~~~~~~~~2~1~7~~~~4~16
~

93 - '---__

220 _

Figuur 5.3 De lijnen van een frame van het videobeeld.
Het centrum wordt gebruikt voor de bepaling van
de 128 x 128 beeldpunten, zodat randeffecten van
de beeldopnemer een ondergeschikte rol spelen.

Van de 416 beeldpunten die men per lijn kan onderscheiden,
worden eveneens de 128 centraal gelegen punten gebruikt.
De 128 centrale beeldlijnen van 128 punten leveren de ele
menten voor 128 bij 128 matrix.

De tijd die nodig is voor de conversie en opslag in het ge
heugen van een analoge videosignaalwaarde bedraagt ongeveer
50 sec (Van der Hoeven, 1980). Bij een beeldlijntijd van
64 sec betekent dit dat per beeldlijn van een frame maxi
maal een beeldpunt bepaald kan worden. Dit gegeven leidde
tot de opzet van een systeem waarbij het videosignaal van
een frame op 312, in het beeld onder elkaar liggende punten
wordt bemonsterd (figuur 5.4).
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Per videoframe worden 312 onder elkaar gelegen
punten bepaald.

am een digitaal beeld van 128 bij 128 punten te verkrijgen,
dient men 128 kolommen van onder elkaar liggende punten te
bepalen. Hiervoor zijn 128 even frames van het viaeosignaal nodig.
Bij een herhalingsfrequentie van de even frames van 25 Hz
betekent dit een minimale tijdsduur van 128'40 msec ~ 5 sec
voor de registratie van een beeld. Het is duidelijk dat deze
registratie aIleen geschikt is voor stilstaande beelden.

Uitgaande van een reeds bestaande videointerface (Van der
Hoeven 1980) werd in de Meet en Regel groep een interface
ontworpen om de boven geschetste digitalisering te bewerk
stelligen.

videosignaal
camera

Figuur 5.5

frame/lijn
puIs

Hardware configuratie
2D objecten.

voor de iderttificatie van

De interface wordt vanuit de computer aangestuurd (figuur
5.5) waarbij het nummer van een verticale kolom van beeld
punten wordt opgegeven. Dit nummer is een getal uit het be
reik 1.. 416, en komt overeen met een kolom positie op
de beeldlijnen. Uitgaande van de ontvangen beeldpuntpositie
en de frame- en lijnpulsen van het videosignaal genereert
de interface pulsen voor de AD conversie van 312 videosignaal
waarden (Van der Hoeven, 1980). Op deze wijze is het mogelijk
416 kolommen van 312 beeldpunten te bepalen. Voor een beeld
van 128 bij 128 zijn de 128 centraal gel~gen lijnen en van
die lijnen de 128 centraal gelegen punten voldoende. Aan
sturing van de interface vindt plaats vanuit de macro-subroutine
TVLINE (BUF~POS). Bij aanroep van de routine dient men het
kolomnummer (variabele paS) te specificeren, na uitvoering
bevat de variabele BUF 312 bemonsteringswaarden (zie Appendix
III).
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De kwantisering van de videosamples vindt in twee stappen
plaats. De analoog-digitaal conversie beeldt het analoge
videosignaal af op een deel van een schaal met een bereik
van 0 tot 4096 eenheden (1 eenheid z 2,5 mVolt). Het deel
van de schaal waarop het videosignaal wordt afgebeeld omvat
ongeveer 160 eenheden, dat wil zeggen het verschil V tussen
de hoogste en de laagste samplewaarde bedraagt V ~ 160.
Op deze grijsniveauschaal wordt een transformatie toegepast
waarbij het bereik wordt gewijzigd van 0 tot V. Dit bereik
wordt vervolgens gekwantiseerd in 16 gelijk over het bereik
o-v verdeelde niveaus. Tijdens deze kwantisering wordt de
distributie van de samplewaarden bepaald in de vorm van een
histogram over de 16 niveaus. Dit hi~togram biedt de mogelijk
heid om de resultaten van de kwantisering te bestuderen. De
transformatie naar het bereik V en de kwantisering in 16
niveaus zijn software-funkties. De algorithmen die deze funk
ties verwezenlijken zijn ondergebracht in het programma
imageconstruction (par. 6.2).

~~g~~~!~!!~

Een eerste segmentatie van het beeld vindt plaats met behulp
van de eerder beschreven drempeltechniek (par 2.7). De zwarte ob
jecten (lage signaalwaarden) worden door deze segmentatie
gescheiden van de witte achtergrond (hoge signaalwaarden).
Daarbij worden de lage signaalwaarden gerepresenteerd door
het cijfer 1, de hoge signaalwaarden door het cijfer O. De
bepaling van het drempelniveau kan geschieden met behulp
van het berekende histogram. Deze bepaling is in huidige ex
perimentele opzet vooralsnog niet geautomatiseerd.

In de volgende paragraaf gaan we nader in op een geavanceerde
segmentatie methode: de contourbepaling.

5.3 Contourbepaling

Nadat de funkties afbeelden, digitaliseren en segmenteren
zijn uitgevoerd, heeft men de beschikking over een uit 128 x
128 beeldpunten bestaand binaire beeld (object-element = 1,
achtergrondelement = 0). Dit beeld wordt opgeslagen in een
achtergrondgeheugen (disk) waarbij elk beeldelement als een
byte wordt gerepresenteerd. De benodigde geheugenruimte be-
draagt zodoende 16K byte. Een dergelijk beeld kan niet
geheel worden ondergebracht in de vrije werkruimte van het
geheugen van de LSI 11 computer. Dit heeft enkele gevolgen
voor de verdere verwerking van het beeld.

Zo is het gebruik van een techniek als het volgen van de con
tour (par. 2.7) minder aantrekkelijk omdat steeds andere
delen van het beeld van het achtergrondgeheugen gehaald moe
ten worden en het niet voorspelbaar is welke delen dit zijn .
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In de volgende subparagr. zal een methode worden beschreven
voor het bepalen van de contour waarbij niet meer dan een
beeldlijn (van het digitale beeld) tegelijk in het werkge
heugen van de computer behoeft te zijn. De methode bepaalt
de contour in twee fasen. In de eerste fase wordt een graaf
geconstrueerd, waarvan de knopen informatie over de op elkaar
volgende punten van de contour bevatten. Vervolgens wordt
met behulp van de informatie in deze graaf de contour van
het object bepaald.

~~~:g!~~i_~~E~!!gg

Gedurende de eerste fase worden de horizontale lijnen van
beeldpunten van het digitale beeld van links naar rechts
en van boven naar beneden doorlopen. Per horizontale lijn
worden de wit-zwart overgangen bepaald (dit komt neer op
een eerste orde differentiatie in horizontale richting,
par. 2.7). Voor het bepalen van deze overgangen behoeft
aIleen de betreffende lijn in het werkgeheugen aanwezig te
zijn.

Nadat van een lijnde zwarte, tot een object behorende,
segmenten zijn bepaald wordt de ligging van deze segmenten
vergeleken met de ligging van soortgelijke segmenten op de
voorgaande lijn (figuur 5.6).

· .\-----/
'--....",;'.....· ." ..· . . .... . .... ..

a

12

Y1 Y2
~3Y 4,'

(Y2~Y3) /\ (Y4~Y')

b

~3 ,Y4

c

,-

Y, Y2

Figuur 5.6 De "doorsnijding" van een object volgens hori
zontale lijnen levert een aantal onder elkaar
gelegen lijnsegmenten op (a). Aansluirende seg
menten (Q). Niet aansluitende segmenten (~).

Twee segmenten (een van de voorgaande lijn, een van de actu
ele lijn) heten "opeenvolgend" wanneer voldaan is aan de
conditie:

of weI

-,{(y2<y3) v

(y2 ~ y3) /\

(y4 < y 1) }

(y4 ~ y1)
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Elk lijnsegment dient te worden opgevat als een knooppunt
van de graaf. Wanneer twee lijnsegmenten opeenvolgend zijn,
wordt er tussen de overeenkomstige knooppunten van de graaf
een tak aangebracht. Het digitale beeld wordt op deze wijze
getransformeerd naar een graaf bestaande uit een of meerdere
componenten (voor elk object een component). Dit is weerge
geven in figuur 5.7:

t
y

-x

1
1

3

6

240 5

7 8

9

Figuur 5.7 Transformatie van het digitale beeld naar een
graaf van opeenvolgende lijnsegmenten.

De knooppunten van deze graaf ("line-adjacency-graph": LAG)
worden genummerd in de volgorde waarin men de lijnsegmenten
in het beeld aantreft: dat wil zeggen van links naar rechts
en van boven naar beneden. Met elk knooppunt (lijnsegment)
i wordt een record geassocieerd, waarin de volgende gegevens
worden vastgelegd:

xl begin coordinaat van het lijnsegment
xr eind coordinaat van het lijnsegment
y y coordinaat van de lijn waar het segment deel

van uitmaakt (figuur 5.7).
de nummers van de knooppunten die vooraf gaan aan knoop
punt i en die met dit knooppunt rechtstreeks verbonden
zijn: de voorgangers van i.
de nummers van de knooppunten die volgen op knooppunt
i en die rechtstreeks met dit knooppunt verbonden zijn:
de opvolgers van i.
een booleanvariabele, initieel FALSE.

Het record van elk knooppunt wordt ondergebracht in een
record array in de volgorde van de knooppuntnummering.

Het algorithme dat volgens het geschetste principe de LAG
graaf construeert, wordt beschreven in paragraaf 6.3 (pro
gramma LAG construction).

~~E~!!~g_y~g_~~_1!i~!_Y~~_f~~!2~E~g

Uitgaande van de informatie die in het LAG record array is
vastgelegd, kunnen vervolgens in de tweede fase lijsten
van opeenvolgende contourpunten (van de externe contour en
eventuele interne contouren (gaten)) worden geconstrueerd.
Voor dit doel werd gebruik gemaakt van een gecorrigeerde
versie van sen algorithme beschreven door Pavlidis (bIz. 115) .
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De correctie die werd uitgevoerd heeft betrekking op het
tijdig beeindigen van de contourbepaling en zal worden toe
gelicht in par. 6.4. De werking van dit algorithme wordt
in het nu volgende omschreven.

Uitgaande van het eerste record (knooppunt,1) uit het LAG
record array wordt de externe contour van het object waar-
toe knooppunt 1 (lijnsegment1) behoort linksom gevolgd (figuur
5.8). Per knooppunt i wordt

wanneer de contour in benedenwaartse richting wordt
gevolgd, het begincoordinatenpaar (xl, y) van lijnseg
ment i aan de contourpuntenlijst toegevoegd.

wanneer de contour in opwaartse richting wordt gevolgd,
het eindcoordinatenpaar (xr,y) van lijnsegment i
aan de contourpuntenlijst toegevoegd.

Figuur 5.8 Een externe contour wordt linksom gevolgd, een
interne contour rechtsom.

Het "volgen van de contour" vindt plaats door selectie van
de juiste opvolger of voorganger van het knooppunt (lijn
segment) waar men gearriveerd is. Dit selectieproces wordt
in paragraaf 6.4 meer gedetailleerd beschreven.

Wanneer een knooppunt meerdere opvolgers heeft hetgeen duidt
op gaten of uitstulpingen in het object, wordt steeds het
meest linkse, laagst genummerde knooppunt als opvolger ge
kozen. De nummers van de overige opvolgers worden op een
stack geplaatst, zij vormen de mogelijke startpunten van de
interne contouren van de gaten van een object. Nadat de ex
terne contour van een object is bepaald worden aan de hand
van de startpunten op de stack de interne contouren bepaald .
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Steeds wanneer van een knooppunt (lijnsegment) de linker
coordinaten van het segment in de contourlijst worden ge
plaatst, wordt dit knooppunt als "verwerkt" beschouwd en
krijgt de booleanvariabele uit het LAG record van dat
knooppunt (bIz. 52) de waarde TRUE. Wanneer nu de interne
en externe contour(en) van een object bepaald zijn, bezitten
de met het object geassocieerde records een booleanvariabele
met de waarde TRUE. In feite bezitten aIle geassocieerde
records reeds de waarde TRUE voordat de interne contour vol
ledig bepaald is (vergelijk ook bIz. 69 ).
Vervolgens wordt dan het LAG record array doorlopen met het
doel om het eerstvolgende knooppunt (record) te vinden met
booleanvariabele = FALSE. Wanneer een dergelijk knooppunt
gevonden wordt dan vormt dit het startpunt van de externe
contour van een volgend object. Wordt een dergelijk knoop
punt niet gevonden, dan zijn aIle contourlijsten van aIle
objecten bepaald.

Een Pascal-implementatie van het algorithme wordt in para
graaf 6.4 (boundary list construction) beschreven.

5.4 Polygoonbenadering van de contour

Na bepaling van de contour heeft men de beschikking over een
geordende verzameling van N opeenvolgende contourpunten die
men kan weergeven als

C = { P1; P2.' .. ,PN}

We willen nu een deelverzameling, C'~ C, bepalen zodat het
polygoon P', gevormd door de punt en Pk E C' door lijnstukken
te verbinden, de contour op voor ons geschikte wijze benadert.
De verzameling C' van punten Pk verdeelt de verzameling C
in geordende deelverzamelingen Sk die als voIgt beschreven
kunnen worden:

Sk = {P ik ,P(i+1)k' .... Pjk }; Pik = Pk-1

Op deze wlJze wordt de contour in een aantal segmenten ver
deeld door de verzameling C' en Sk bevat de contourpunten die
tot het k-segment behoren. Conditles voor het genereren van
polygoon P' kunnen nu worden uitgedrukt in condities voor
de deelverzamelingen Sk en C'.
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Voor de bepaling van een polygoon pI werd gebruik gemaakt
van een methode beschreven door Ramer (1972). Deze techniek
werd gekozen omdat voor de meeste objecten uit figuur 3.1
goede resultaten te verwachten zijn en omdat de techniek
relatief eenvoudig geimplementeerd kan worden. De methode
van Ramer berust op het splitsingsprincipe (par. 4.6). Vol
gens dit principe wordt een contoursegment benaderd door
een rechte lijn, doch wanneer deze benadering niet voldoet
aan een gespecificeerd benaderingscriterium wordt het con
toursegment gesplitst in twee delen die elk door een rechte
lijn worden benaderd.

Het benaderingscriterium kan geformuleerd worden als een
conditie voor de deelverzameling die het segment represen
teert. Ramer hanteert als benaderingscriterium de funktie

(afstand (P I ,Pk--1 Pk)) ~ a

Pk-1 :Pk," het rechte-lijn-segment

max
I

waarbij PI E Sk en
van Pk-1 naar Pk is.

Wanneer niet aan dat criterium wordt voldaan dient een punt
van de deelverzameling Sk geselecteerd te worden waar de
deelverzameling in tweeen kan worden gesplitst. Bij de Ramer
methode wordt het punt uit Sk genomen dat op de grootste af
stand ligt van de rechte die het segment k benadert (figuur
5.9) .

A

B

Figuur 5.9 Een contoursegment wordt gesplitst bij het~unt

D dat op de grootste af~tand van de recht AB ligt

Wanneer men volgens deze methode een contour wil benaderen
door een polygoon, zal men eerst twee punten moeten selec
teren voor een initiele segmentatie van de contour. Als start
punten kunnen het best twee zover mogelijk uit elkaar gelegen
contourpunten gekozen worden omdat de kans groot is dat deze
punten uiteindelijk toch in het polygoon worden opgenomen
(figuur 5.10a).
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Figuur 5.10 : Enkele fasen in de bepaling van het polygoon
van het afgebeelde object.

Het algorithme dat in paragraaf 6.5 (polygoonconstruction)
wordt toegelicht, gebruikt het hoogste, meest links gelegen
punt (punt 1 in fig. 5.10) en het laagste, meest rechts ge
legen punt (punt 2) van de contour als startpunten voor de
benadering. Vervolgens wordt met behulp van het benaderings
criterium gecontroleerd of de contoursegmenten voldoende goed
worden benaderd. In linksomgaande richting worden de contour
segmenten zonodig gesplitst en wordt het tot dusverre verkregen
polygoon uitgebreid met de punten waar de splitsing plaatsvindt
(figuur 5.10).

Deze wijze van polygoonconstructie resulteert in een aantal
polygoonpunten dat dicht bij het minimaal mogelijke aantal
ligt (bij het gegeven benaderingscriterium), hetgeen de be
schrijving van de contour vereenvoudigt.

5.5 Polygoonvergelijking

De vergelijking van twee polygonen vormt de laatste van de
zes funkties (figuur 5.2) om tot de identificatie van een ob
ject te komen. Nadat de contour van een object en de polygoon
benadering van die contour bepaald zijn, worden de punten die
van het polygoon deel uitmaken

- opgeslagen in een tabel, wanneer het object voor het
eerst door het identificatiesysteem werd verwerkt
(leerfase)

- vergeleken met de polygoonbenaderingen die in de tabel
zijn opgeslagen (herkenningsfase).

In deze paragraaf wordt het vergelijken van twee polygonen
beschreven. Voor de vergelijking werd gebruik gemaakt van een
algorithme voorgesteld door Manacher (1976). Bij de methode
van Manacher wordt allereerst het aantal elementen van de
twee polygonen met elkaar vergeleken. Is dit aantal verschillend
dan worden de polygonen evenzo als zijnde verschillend gekwali
ficeerd. Wanneer het aantal elementen van de polygonen gelijk
is, wordt voor elk polygoon een parameterreeks bepaald.
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ben parameterreeks wordt op de volgende W1Jze afgeleid uit de
struktuur van een polygoon (figuur 5.11)

Figuur 5.11 Grootheden die bij de vergelijking van twee poly
gonen een rol spelen.

Voor elk punt ivan het polygoon worden de hoek tussen de twee
zijden die samenkomen in i, ai, en de verhouding van de lengte
van die polygoonzijden r. = (1.+ 1)4. bepaald. Zo verkrijgt men
voor een polygoon een ge6rdend~ vefzameling van parameterparen
( a i r i ) : de parameterreeks van het polygoon.

Na de bepaling van de parameterreeksen van twee polygonen worden
deze cyclisch met elkaar vergeleken. Wanneer we de twee reeksen
representeren door

a = a l' a Z' ... a i ... , an
en b = b l' b Z. . .. b. . .. , b- , 1 n

waarbij a. en b. staan voor parameterparen ( a., r i ), dan vindt
vergelijklng pl~ats door na te gaan of de reek~

a = a1 , a Z' ... , an
deel uitmaakt van de reeks

bb = b 1 , b Z' ... bn , b 1 , b Z' ... bn

Hiertoe wordt de reeks a uiterst links ten opzichte van bb ge
plaatst:

en worden de elementen van beide reeksen op de overeenkomstige
posltles met elkaar vergeleken.
Zodra twee elementen op overeenkomstige posities Man elkaar
verschillen, wordt reeks a een positie naar rechts geschoven ten
opzichte van bb en wordt opnieuw getracht een "match" te vinden.
Dit proces wordt voortgezet totdat de vergelijking positief uit
valt ( a ~ bb) of totdat a geheel rechts boven bb is gearriveerd
zonder dat een overeenkomst kon worden vastge~teld. Wanneer a~bb

zijn de oorspronkelijke polygonen identiek en is de herkenning
(identificatie) voltooid. Een meer gedetailleerde beschrijving
van het algorithme wordt in paragraaf 6.6 (polygon comparison)
gegeven.
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5.6 Positie, orientatie, omtrek en oppervlakte

Tot slot gaan we kort in op enkele suggesties voor een moge
lijke implementatie voor de bepaling van positie, orientatie,
omtrek en oppervlakte. De implementatie zelf is eerst zinvol
nadat de algorithmen ten behoeve van de identificatie op basis
van het polygoonconcept zijn geimplementeerd en getest.

r~~!!!~_~g_~EE~!Y!e~!~

Wanneer slechts een object in de scene (en dus in de digitale
representatie van de scene) voorkomt, kan de bepaling van de
positie (het zwaartepunt) en de oppervlakte van het object
direkt geschieden met behulp van de formules uit paragraaf
4.3. De berekening van beide grootheden kan geschieden tijdens
de segmentatie van het digitale beeld of tijdens de bepaling
van de LAG-graaf. Gedurende deze aktiviteiten wordt het digi
tale beeld geheel doorlopen en is van elk punt bekend of het
tot het object of tot de achtergrond behoort.

Wanneer er meerdere objecten in de scene en de digitale repre
sentatie daarvan voorkomen, wordt het bepalen van positie en
oppervlakte een meer complex probleem. Het is nu zaak om uit
te maken welke beeldelementen met de waarde 1 (objectpunten)
van het binaire beeld tot welk object behoren. am dit probleem
op te lossen is het noodzakelijk om de contouren van de objecten
te bepalen. Vervolgens dient men van elk objectpunt vast te
stellen binnen welke contour het punt is gelegen. Dit laatste
probleem is in het algemeen niet eenvoudig oplosbaar (figuur 5.12),
doch wanneer de contourbepaling wordt uitgevoerd zoals beschreven
in paragraaf 5.3, kan de LAG-graaf uitkomst bieden. De LAG-graaf
bevat immers de informatie over aIle lijnsegmenten van elk ob
ject. Deze informatie is voldoende om de zwaartepunten en" opper
vlakte van elk ~bject te kunnen bepalen.

a

b

Figuur 5.12: Objecten a en b liggen binnen elkaar. De vraag
tot welk object x en y behoren is niet eenvoudig
te beantwoorden.
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Omtrek

De omtrek kan bepaald worden aan de hand van de lijst met
contourpunten. Deze manier van omtrek-bepaling heeft als
nadeel dat het resultaat verstoord zal zijn tengevolge van
de contourruis. Bepaling van de omtrek op basis van de poly
goonbenadering van de contour zou in dat opzicht een verbete
ring kunnen betekenen omdat een deel van de contourruis wordt
geelimineerd door de polygoonbenadering.
Wanneer de funktie F = (omtrek)2/oppervlakte uitsluitsel geeft
met betrekking tot de herkenning van een object kan van het
uitvoeren van verdere identificatie procedures worden afge
zien. De funktie F biedt daarmee de potentiele mogelijkheid
tot een snelle herkenning.

Orientatie

In het algemeen kan de orientatie eerst bepaald worden wanneer
de herkenning van een object tot stand is gekomen (par. 4.1).
Wanneer de herkenning plaatsvindt op basis van de polygoonbe
nadering kunnen als referentiepunten bijvoorbeeld twee opeen
volgenoopolygoonpunten worden gekozen, of het zwaartepunt en
een polygoonpunt.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat implementatie
van de concepten positie, orientatie, oppervlakte en omtrek
eerst zinvol is nadat de verschillende funkties om de poly
goonbenadering tot stand te brengen zijn gerealiseerd. Om deze
reden werd de implementatie uitgesteld.

../59



59

6. IMPLbMENTATIE VAN HET POLYGOONCONCEPT

Na in het voorgaande hoofdstuk de kernfunkties van het iden
tificatiesysteem (figuur 5.2) globaal te hebben toegelicht,
zal nu de struktuur van de algorithmen die deze funkties tot
stand brengen in detail worden beschreven. De implementatie
vond plaats met behulp van de programmeertaal Pascal op een
hardwareconfiguratie bestaande uit de volgende componenten:

videocamera (Philips LDH 0050-3854)
videointerface en analoog-digitaalconverter
lineprinter
disk-achtergrond geheugen
LSI 11 - microcomputer (32K geheugen)

Gezien het experimentele karakter van het identificatie-systeem
is het gebruik van de hogere programmeertaal een eerste vereiste.
Het belangrijkste nadeel van het gebruik van een hogere pro
grammeertaal, de langere rekentijden, is vooralsnog niet relevant.

Voor de programmering van patroonherkenniI1gsalgorithmenlijkt Pascal
gezien de uitgebreide mogelijkheden voor het declareren van
geschikte datastrukturen, bij uitstek geschikt (Zahn, 1977).
Om deze redenen werd gebruik gemaakt van een Pascal versie
afkomstig van het California Institute of Technology, aange-
past aan RT-11 omgeving. De Pascal-programma's worden na een
compilatie naar een tussencode uitgevoerd door een voor de
LSI 11 geschikte interpreter.

Er werd, gezien de experimentele opzet van het systeem, geen
speciale aandacht geschonken aan de optimalisering van het
geheugen gebruik. Om dezelfde reden werden enkele ad hoc be
slissingen genomen die grenzen stellen aan de verwerkings
capaciteit van de identificatie algorithmen. De beperkingen
met betrekking tot de verwerkingscapaciteit zullen in het
volgende hoofdstuk steeds expliciet worden genoemd.

In hoofdstuk.7zullen enkele eerste resultaten van het testen
van de algorithmen worden gepresenteerd. Daar zullen tevens
op een meer fundamenteel niveau de grenzen van de momenteel
gerealiseerde systeemfunkties worden geschetst.

In figuur 6.1 a worden de kernfunkties van het objectidenti
ficatiesysteem afgebeeld, terwijl in figuur 6.1b de overeen
komstige programmastruktuur is weergegeven.
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IAfbeelden 1------1digi taliseren ~gmenteren ~
contourbepalen I Jpolygoonbenaderen polygoonverge- I

- I I f- lijking
-----=-----='----_.....

a

scanroutine limageconstruction LAG construction
I

- boundarylist- polygoon- I-- polygoncomparison
construction construction

b

Figuur 6.1 De programma's (b) die de kernfunkties (a) tot
stand brengen.

Aan de hand van de zes programma's uit figuur 6.1b zal de
struktuur en opbouw van de in hoofdstuk 5 genoemde algorith
men worden beschreven (par. 6.1 tim 6.5). In de laatste 5 pro
gramma's wordt gebruik gemaakt van enkele standaardprocedures
die een uitbreiding vormen van de disk-input/output facili
teiten van de gehanteerde Pascal-versie. Een uitbreiding van
de disk 10 was gewenst om op een geschikte wijze de resultaten
tussen twee opeenvolgende programma's via datafiles op de disk
te kunnen uitwisselen. Voor een beschrijving van de Pascal
10 en de uitbreiding daarvan zie Appendix II. De programma's
zijn ondergebracht in Appendix III.

6.1. Imageconstruction

Het programma imageconstruction heeft tot doel een represen
tatie van de zwart-wit scene zoals die door de camera wordt
vastgelegd, af te leveren in de vorm van een digitaal beeld
van 128 x 128 binaire elementen. Het programma bestaat uit
een vijftal procedures die in een hoofdprogramma worden aan
geroepen.

SCAN (MINLEVEL, STEP)
Tijdens de procedure SCAN worden 128 kolommen van 128 onder
elkaar gelegen beeldpunten bepaald. Dit gebeurt door 128 maal
de aan de Pascalprefix toegevoegde macro-funktie TVLINE (BUF,
paS) aan te roepen (Appendix III, bIz. 1 ). Bij aanroep van
TVLINE (BUF. paS) wordt het 312 elementen tellende integer
array BUF gevuld met door de analoog-digitaal converter ge
kwantiseerde videosignaalwaarden.
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De integervariabele POS dient bij aanroep het nummer van
de gewenste kolom van beeldpunten te bevatten. De variabele
POS doorloopt de 128 waarden uit het bereik 144 .... 271.
(figuur 5.4). Van elk van de kolommen worden aIleen de 128
elementen uit het bereik 93 ... 220 opgeslagen in de data
file VIDEOx.TXT 1) op disk. De waarden van de discrete samples
liggen tussen de 1820 en 2000 (ADC bereik 0-4096 eenheden).

Voordat de samples worden opgeslagen in de datafile wordt de
laagste samplewaarde (MINLEVEL) en de hoogste samplewaarde
(MAXLEVEL) van de 128 x 128 samples bepaald. De variabele STOP
krijgt de waarde (MAXLEVEL-MINLEVEL)/16 en bevat daarmee de waarde
van de stapgrootte voor een kwantisering in 16 gelijke niveaus.
Deze kwantisering vindt plaats door de procedure CONVERSION.

SETLEVELS (MINLEVEL, STEP)

Deze procedure bepaalt de waarden van MINLEVEL en STEP ten
behoeve van een kwantisering van de samplewaarden, op dezelfde
wijze als dit gebeurt in de procedure SCAN. Doch in tegenstel
ling tot SCAN, waar meting van de samples plaatsvindt, maakt
SETLEVELS gebruik van reeds gemeten samplewaarden die zijn op
geslagen in de datafile VIDEOx.TXT op disk.

CONVERSION (MINLEVEL, STEP)

Deze procedure heeft tot taak, uitgaande van de 128 x 128 dis
crete videosamples in de datafile VIDEOx.TXT, een kwantisering
van de samplewaarden in 16 niveaus door te voeren. Daartoe
worden de samples uit de datafile gelezen (variabele INT). De
gekwantiseerde waarde wordt voor elk sample als voIgt bepaald:

LEVEL =

=

(samplewaarde - MINLEVEL)
STEP

(samplewaarde - MINLEVEL)
(MAXLEVEL - MINLEVEL) . 16

De variabele LEVEL, die het in 16 niveaus gekwantiseerde sample
representeert, kan een getal ui t he~ bereik 0 ... 16 aamemen.
Afhankelijk van de waarde van LEVEL wordt een sample vervolgens
voorgesteld door een character uit de verzameling:

o 234 5

# ~ $ ® %

6 789

B E I
10 11

L =

12

I
13 14 (15 16)

spatie

1) De kleine letter x in de filenaam VIDEOx.TXT represen
teert een cijfer (0 tim 9) dat de gebruiker dient te
specificeren. Op deze manier kunnen diverse VIDEOx.TXT
files gecreeerd en op disk bewaard worden voor verwer
king in een later stadium. Deze naamgeving wordt ook
voor de overige datafiles gehanteerd.
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De samples met de lagere LEVEL-waarden komen overeen met de
donkere delen van het videosignaal en worden gerepresenteerd
door een "donker" character.

De aldus bepaalde characters worden in de datafile GRAYx.TXT
op disk geplaatst. Daarbij wordt na 128 samples steeds een
carriage return (CR) en een linefeed (NL) character aan de
datafile toegevoegd om weergave via de lineprinter mogelijk
te maken. Bij weergave van het digitale beeld op de lineprinter
komt een horizontale lijn van 128 beeldpunten (van links naar
rechts) overeen met de gemeten verticale kolommen van beeld
punten (van onder naar boven!). Dit betekent dat de weergave
via de lineprinter overeen komt met de zwart-wit scene op een
rota tie van 90 0 na.

Tijdens de kwantisering wordt de distributie van de samples
over de 16 niveaus in de vorrn van een histogram bepaald. Af
hankelijk van deze distributie kan de gebruiker de waarde van
het drempelniveau voor een segmentatie in zwart (objecten) en
wit (achtergrond) bepalen.

BICONVERSION (MINLEVEL, STEP)

Deze procedure zorgt voor een segmentatie van het beeld in
zwart (objecten) en wit (achtergrond) uitgaande van de sample
waarden in de file VIDEOx.TXT. Na experimenten met enkele
waarden van het drempelniveau (ten opzichte van 16-niveau beeld)
werd de drempel aangebracht tussen waarde 1 en 2 van de 16 ni
veauschaal (0 ... 15). Dit betekent dat de samples met LEVEL
waarden 0 of 1 als zwart en de LEVEL-waarden 2 tim 16 als wit
worden gerepresenteerd. Het resultaat van de segmentatie wordt
opgeslagen in de datafile BIPIXx.TXT waarbij een tot een ob
ject behorend (zwart) beeldelement wordt gerepresenteerd door
het character # en een tot de achtergrond behorend (wit) ele
ment door een spa tie (ASCII code respectievelijk 35 en 32).
Ook worden weer CR en NL characters toegevoegd om weergave via
de printer mogelijk te maken.

tIQQ~~~!Qg!~IEIE~

In het hoofdprograrnrna worden via interactie met de gebruiker
de bovenbeschreven procedures aangeroepen.

Het programma/imageconstruction, ter lengte van 21 blocken is
ondergebracht in de:diskfile IMACO(2). TXT.
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6.2 LAG construction

Het programma LAG-construction bepaalt de LAG-graaf (par. 5.3).
Uitgaande van deze LAG-graaf kan met het programma boundary
list-construction (par. 6.3) een lijst van opeenvolgende con
tourpunten worden geconstrueerd.

Om aan te sluiten bij de begrippen "lijn" en "lijnsegment" uit
paragraaf 5.3 zullen in deze en de volgende paragrafen ook de
begrippen "lijn" en "lijnsegment" worden gehanteerd. Om imple
mentatie-technische redenen komen de hier bedoelde "lijnen"
overeen met de kolommen onder elkaar gelegen beeldpunten uit
paragraaf 6.1. De kolommen immers, worden na elkaar naar het
achtergrondgeheugen geschreven en ook in die volgorde gelezen.
Sequentieel lezen en schrijven van individuele beeldpunten be
tekent dat men kolomsgewijs werkt. De begrippen kolom en rij
werden in dit rapport gereserveerd voor het gedigitaliseerde
videoframe (par. 5.2 en 6.1). Het begrip lijn werd gereserveerd
voor een horizontale reeks van punten in het 90 0 geroteerde
digitale videobeeld en komt dus overeen met een kolom van onder
elkaar gelegen beeldpunten van het videoframe. De rotatie van
het digitale beeld heeft geen verdere implicaties voor onze
beschouwingen.

Het programma bestaat uit een drietal procedures die elk voor
ieder van de 128 horizontale lijnen van het digitale beeld
(figuur 6.2) eenmaal worden aangeroepen.

128

..
128_x

Figuur 6.2 De representatie van het digitale beeld zoals
in deze figuur weergegeven is 90 0 geroteerd ten
opzichte van de oorspronkelijke scene.

Daarbij wordt het digitale beeld doorlopen van boven naar be
neden (lijn y = 128 naar y = 1). De procedures worden in het
onderstaande beschreven in de volgorde waarin ze in het hoofd
programma worden aangeroepen.
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NODEDETECT10N (ACTUALL1NE, ACTUALCOUNT)

Deze procedure bepaalt de ligging van de segmenten van een
lijn die tot een object behoren. De gegevens omtrent de
ligging van deze segmenten worden opgeslagen in het 25 ele
menten tellende recordarray ACTUALL1NE. Elk element van dit
array bestaat uit een record van het type NODE dat de volgende
velden bevat:

1LY, 1RY, twee integers welke de x-coordinaten van het begin,
resp. einde van een lijnsegment bevatten

PRENODE, POSTNODE, twee integer arrays die bestemd zijn om
de nummers van de voorgangers, resp. opvolgers van
het lijnsegment op te slaan.

De lengte van de arrays PRENODE, POSTNODE, beide 5 elementen,
legt een beperking op aan de vorm van een object. Een lijnseg
ment mag niet meer dan 5 voorgangers of 5 opvolgers hebben:
er mogen zodoende niet meer dan 4 gaten aan een lijnsegment
voorafgaan of erop volgen. De lengte van ACTUALL1NE (25 elementen)
impliceert dat er niet meer dan 24 gaten (van aIle objecten
tesamen) op een horizontale lijn mogen liggen. Daar we ons
beperken tot objecten met a of hooguit 1 gat, zijn
deze beperkingen voor ons niet hinderlijk.

De lijnsegmenten worden bepaald door voor elke lijn uit het
binairebeeld (datafile B1P1Xx.TXT) de positie van de wit-zwart
(1LY) en zwart-wit (1RY) overgangen te bepalen. De variabele
P1XELREF, welke initieel de waarde wit heeft, wordt gebruikt
om de overgangen vast te stellen. Het aantal lijnsegmenten
dat op de horizontale lijn is gelegen, wordt bijgehouden met
behulp van de variabele ACTUALCOUNT.

PREPOSTNODES (PREV10USL1NE, ACTUALL1NE~ PREV10USCOUNT, ACTUAL
COUNT, TOTALCOUNT)

Deze procedure bepaalt volgens de criteria van bIz. 50 (par. 5.3)
de voorgangers van de lijnsegmenten zoals geregistreerd in
het recordarray ACTUALL1NE en de opvolgers van de lijnsegmen-
ten uit het recordarray PREV10USL1NE. PREV10USL1NE bevat in
formatie over de ligging van de segmenten van de lijn die voor
afgaat aan de lijn bevat in ACTUALL1NE. Het aantal lijnsegmen
ten van de beide arrays is vastgelegd in de integervariabelen
PREV10USCOUNT en ACTUALCOUNT. De variabele TOTALCOUNT bevat
het totaal aantal lijnsegmenten (knooppunten) van de lijnen
die voorafgaan aan de twee opeenvolgende lijnen waar PREV10USL1NE
en ACTUALL1NE betrekking op hebben.
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De variabelen PCOUNT en ACOUNT vormen de indices van de
arrays PREVIOUSLINE en ACTUALLINE en geven de lijnsegmenten
(arrayelementen) aan die onderling vergeleken worden.
De variabelen PRENC (prenodecount) en POSTNC (postnodecount)
vormen de indices van de arrays PRENODE en POSTNODE. Initi-
eel zijn deze variabelen gelijk aan O. Ze geven het aantal
voorgangers van het lijnsegment met index ACOUNT van ACTUALLINE
aan en het aantal opvolgers van het lijnsegment met index
PCOUNT van PREVIOUSLINE. De arrays PRENODE en POSTNODE be
vatten, zoals reeds genoemd, de nummers van voorgangers en
opvolgers.

Om te kunnen bepalenhoeveel opvolgers of voorgangers de 5
elementen tellende arrays PRENODE en POSTNODE bevatten, wordt
een reeks van opvolger/voorgangernummers afgesloten door een
nul, behalve wanneer en 5 opvolgers/voorgangers zijn. In het
laatste geval wordt elk van de 5 array-elementen benut om een
nurnmer op te slaan.

SEND (PREVIOUSLINE, PREVIOUSCOUNT, MAXPOSTNODE, MAXPRENODE, I)

Deze procedure stuurt de gegevens van de lijnsegmenten (d.w.z.
begin-, eindcoordinaten, nummers van opvolgers en voorgangers)
die deel uitmaken van PREVIOUSLINE naar de datafile LAGx.TXT.
Per lijnsegment (knooppunt van de LAG-graaf) worden achtereen
volgens de variabelen I (y-coordinaat van lijnsegment), ILY
en IRY (de begin- en eindcoordinaten xl en xr van een lijn
segment), POSTNODE (de nurnmers van de opvolgers, aangevuld met
nullen tot 5 elementen) en PRENODE (de nummers van de voor
gangers, aangevuld met nullen tot 5 elementen) in de datafile
opgeslagen.

~99i~E!9g!~~~

In het hoofdprogramma worden de drie beschreven procedures na
elkaar aangeroepen voor elk van de 128 lijnen van het digitale
beeld. Nadat de drie procedures voor een lijn zijn uitgevoerd,
worden de variabelen TC (total count), PC (previous count) en
PL (previousline) als voIgt aangepast:

TC = TC + PC
PC = AC (acount)
PL = AL (actualline),

waarna de drie procedures opnieuw worden uitgevoerd voor de
volgende beeldlijn. Nadat op deze wijze het gehele beeld is
doorlopen wordt de waarde van TC vooraan in de file LAGx.TXT
geplaatst. Dit om het aantal records dat in de file is opge
slagen te kunnen vergelijken met de lengte van een recordarray
waarin de records uit de datafile door het programma boundary
list-construction worden geplaatst.
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Het programma LAG construction is ondergebracht in de file
LAGCO.TXT (lengte 22 blocken).

6.3 Boundary-list-construction

Uitgaande van de door LAG construction bepaalde LAG-graaf,
(datafile LAGx. TXT) bepaalt dit programma de lijst van con
tourpunten van de interne en externe contouren van een object.
Het programma bestaat uit een 6-tal procedures en een hoofd
programma. We beschrijvennu deze procedures en het hoofdpro
gramma.

READARRAY

De records van datafile LAGx.TXT worden door deze procedure
gelezen en in het recordarray LAG (lengte 200 records) geplaatst.
Een array element bestaat uit een record met de volgende velden:

- DONE, Booleanvariabele die de waarde TRUE krijgt wanneer
een lijnsegment (knooppunt) verwerkt is. (Initieel
DONE = FALSE).

- IY, ILX, IRX, Integervariabelen die de y, xl en xr coor
dinaten van het lijnsegment aanduiden (figuur 5.8)
(Nota bene: in het programma LAG-construction werden
deze variabelen aangeduid met I, ILYen IRY).

- PRENODE, POSTNODE, integerarrays (5 elementen) met nummers
van voorgangers/opvolgers.

Wanneer het aantal records in LAGx.TXT groter is dan 200
(TOTALNODE, de eerste integerwaarde in LAGx.TXT is dan groter
dan 200) dan dient de constante N (=200) groter gekozen te
worden. Gezien de lengte van een record uit het LAG array
(12 integers, 1 boolean) ontstaan er problemen wanneer N veel
groter gekozen wordt (b.v. N = 400): de werkruimte in het ge
heugen van de computer wordt dan te klein.

PUSH (ARG) en POP(ARG)
Met behulp van deze procedures kunnen de nummers van de extra
opvolgers van een knooppunt in het 50 elementen tellende array
STACK worden geplaatst, of uit dit array worden gehaald. Meer
dere opvolgers van een lijnsegment (knooppunt) doen zich voor
ten gevolge van gaten (holes) of neerwaartse uitstulpingen
(downward intrusions/protrusions) (figuur 6.3)

a b

Figuur 6.3 De oorzaak van meerdere opvolgers: een gat (a)
of een uitstulping (b).
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Wanneer een knooppunt meer dan een opvolger heeft, worden
aIle opvolgers behalve de meest linkse op een stack gezet.
Wanneer later de externe contour voltooid is, zoekt de pro
cedure TRACEOBJECT de stack af naar mogelijke startpunten
van een interne contour, te weten die opvolgers in de stack
waarvoor de variabele DONE inmiddels nog niet op TRUE is ge
zet. Zo zal voor de opvolgers ten gevolge van een uitstulping
geen aktie worden ondernomen, de variabele DONE heeft reeds
de waarde TRUE omdat deze opvolger niet meer is dan een deel
van de externe contour die reeds verwerkt is.

DOWN (NODENUMBER, DOWN, UP)

Deze procedure voIgt de contour van een object in ben~denwaartse

richting, startend bij het knooppunt (lijnsegment) NODENUMBER.

Het knooppunt NODENUMBER werd reeds verwerkt (procedure
TRACEOBJECT). Het verwerken van een knooppunt in neerwaartse
richting betekent dat de begincoordinaten van dit knooppunt (lijn
segment), (IY, ILX), aan de contourlijst (de datafile BLx.TXT)
worden toegevoegd. Tevens krijgt de boolean DONE de waarde TRUE.

)\
NODENUMBER
~

b

Als het knooppunt NODENUMBER opvolgers heeft, wordt de meest
linkse opvolger (LEFTMOSTCHILD) als kandidaat voor het volgende
te verwerken knooppunt gekozen. De overige opvolgers worden op
de STACK geplaatst (procedure PUSH). Voordat LEFTMOSTCHILD ver
werkt kan worden, moet telkens worden gecontroleerd of NODENUMBER
geen linkerbuur (NEIGHBOUR) heeft (figuur 6.4a).

\7 I I ""/
NEIGHBOUR ~ NODENUMBER

\ I7 J
LEFTMOSTCHILD

\ a /

Figuur 6.4 -Beeindiging van de procedure DOWN. Wanneer
NODENUMBER een linkerbuur heeft (a) of geen op
volger (b) dient de procedure UP te worden gestart.

Dit betekent dat moet worden nagegaan of LEFTMOSTCHILD een
voorganger heeft links van NODENUMBER. Indien dit zo is, dan
wordt NODENUMBER: = NEIGHBOUR, DOWN: = FALSE en de procedure
UP gestart. Indien er geen linkerbuur is dan wordt NODENUMBER:
= LEFTMOSTCHILD en wordt dit knooppunt verwerkt. Vervolgens
wordt de procedure herhaald. Ook wanneer er geen opvolgers
zijn, wordt DOWN: = FALSE en de procedure UP gestart.
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UP (NODENUMBER, DOWN, UP)

De procedure voIgt de contour in opwaartse richting, startend
bij het knooppunt NODENUMBER.

Het knooppunt NODENUMBER werd reeds verwerkt (procedure
TRACEOBJECT). De verwerking in opwaartse richting bestaat
uit het aan de contourlijst (BLx.TXT) toevoegen van de eind
coordinaten (IY, IRX)van het te verwerken knooppunt (lijn
segment).

Als NODENUMBER voorgangers heeft, wordt de meest rechtse voor
ganger (RIGHTI~OSTPARENT) als kandidaat voor het volgende te
verwerken knooppunt gekozen. Voor dat RIGHTMOSTPARENT verwerkt
kan worden, moet worden gecontroleerd of NODENUMBER een rech
terbuur (NEIGHBOUR) heeft (figuur 6.5a):

RIGHTMOSTPARENT

NODENUMBER

NODENUMBER

a

NEIGHBOUR

b

Figuur 6.5 Beeindiging van de procedure UP. Wanneer NODE
NUMBER een rechterbuur heeft (a) of geen voor
ganger (b) dient de procedure UP te worden gestart.

Dit betekent dat wordt nagegaan of RIGHTMOSTPARENT opvolgers
heeft rechts van NODENUMBER. Indien deze opvolgers er zijn,
wordt NODENUMBER: = NEIGHBOUR, DOWN: = TRUE en de procedure
DOWN gestart. Indien er geen NEIGHBOUR is wordt NODENUMBER:
= RIGHTMOSTPARENT en wordt dit knooppunt verwerkt. Vervolgens
wordt de procedure herhaald. Wanneer er geen voorgangers zijn
(figuur 6.5b) wordt DOWN: = TRUE en de procedure DOWN gestart.

TRACEOBJECT (NODENUMBER)

Deze procedure wordt steeds aangeroepen, in het hoofdprogramma,
wanneer de externe en interne contouren van een object bepaald
moeten worden. De procedure begint met het cijfer 0 in de data
file BLx.TXT te plaatsen ter aanduiding dat de contourlijst
van een nieuw object begint. Voordat een externe of interne
contour van een object in de file wordt geplaatst, wordt ander
maal het cijfer 0 in de datafile geplaatst. De datafile wordt
afgesloten met het cijfer -1. De getallen 0 en -1 komen niet
voor onder de coordinaten van de contourpunten (deze bestaan
uit de cijfers 1 ... 128) en kunnen daarom dienen als scheidings
en eindsymbool.
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Startend bij het eerste LAG record wordt de externe contour
waarvan dit record deel uitmaakt bepaald, vervolgens worden
eventuele interne contouren bepaald. De bepaling van de con
touren geschiedt door het afwisselend aanroepen van de proce
dures DOWN en UP. Een contour is voltooid wanneer de proce
dure DOWN wordt aangeroepen voor een segment met DONE = TRUE.
Voordat de procedures UP en DOWN worden gestart, wordt het
eerste opwaartse respectievelijk neerwaartse knooppunt door
TRACEOBJECT verwerkt op de wijze zoals beschreven onder UP,
resp. DOWN. Op dit punt is de beschrijving van het algorithme
door Pavlidis niet volledig: bij de neerwaartse verwerking
wordt de boolean DONE niet op de waarde TRUE gezet, zodat
het algorithme niet stopt nadat de contour verwerkt is.

~qq!~2!~g!~~~~

In het hoofdprogramma wordt na aanroep van READARRAY de proce
dure TRACEOBJECT aangeroepen. TRACEOBJECT wordt zolang aange
roepen als er nog booleanvariabelen DONE de waarde FALSE hebben
(:nog niet verwerkte records). Steeds wanneer TRACEOBJECT wordt
aangeroepen, betekent dit dat de contouren van een nieuw object
worden bepaald.

Het programma boundary-list-construction is in de file BLCON.
TXT geplaatst en telt 22 blocken.

6.4 Polygon construction

Uitgaande van de contourlijsten in de datafile BLx.TXT wordt
door het programma polygon construction (file POLCO.TXT, 23
blocken) de benadering van de contouren door een polygoon be
paald. In het onderstaande worden de drie belangrijkste proce
dures en het hoofdprogramma toegelicht.

READARRAY (ARG)

Deze procedure leest de punten van een externe of interne con
tour uit de datafileBLx.TXT en plaatst deze in de array BLX
en BLY (lengte 400 integerelementen). De variabele ARG bevat
na afloop de waarde van het aantal contourpunten waaruit de
ingelezen contour bestaat.

CREATE POLYGON

Deze procedure bepaalt de polygoonbenadering van de contour
gerepresenteerd in de arrays

BLX (l ARG)
BLY (l ARG)

voor x-coordinaten
voor y-coordinaten

De procedure bestaat uit 3 gedeelten die na elkaar worden aan
geroepen.
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In het eerste gedeelte worden de startpunten voor een con
tourbepaling volgens de Ramer-methode bepaald. Als startpunten
worden het "highest leftmostpoint" (HLMP) en het "lowest
rightmostpoint" (LRMP) gekozen. In eerste instantie worden
het hoogste en laagste punt geselecteerd. Wanneer er meerdere
hoogste of laagste punten zijn, wordt het meest linkse hoogste
punt, resp. het meest rechtse laagste punt gekozen.

Vervolgens worden de stacks OPENED en CLOSED geinitialiseerd.
De funktie van beide stacks kan als voIgt worden omschreven.
In de stack CLOSED worden de opeenvolgende punten, die tot het
benaderende polygoon behoren opgeslagen. Dit gebeurt door de
overeenkomstige indices van de contourpunten arrays BLX en
BLY te registreren in de stack. Het eerste punt dat deel uit
maakt van het polygoon en dat in CLOSED wordt geplaatst is
het punt HLMP. De stack OPENED bevat eveneens punten die tot
het polygoon behoren, doch hun volgorde ligt nog niet vast
in de zin dat er nog punten tussengevoegd kunnen worden. In
de stack OPENED wordt het punt HLMP en vervolgens het punt
LRMP geplaatst. De variabelen OPENTOP en CLOSEDTOP bezitten
de waarden van de stacktops van OPENED. resp. CLOSED (initi
eel dus LRMP en HLMP, om precies te zijn de indices van LRMP
en HLt\1P).
In het derde deel wordt het contoursegment dat begrenst wordt
door de twee stacktoppunten (BLX(OPENTOP), BLY(OPENTOP))en
~LX(CLOSEDTOP), BLY(CLOSEDTOP)) (in linksomgaande zin) benaderd
door een rechte door deze stacktoppunten. Wanneer er tussen
de stacktoppunten contourpunten liggen wier afstand tot de
rechte groter is dan ALFA (defaultwaarde 5.0), dan wordt het
contourpunt dat de grootste afstand heeft tot de rechte toe
gevoegd aan de stack OPENED door de hulpprocedure PUSH.
(Nieuw polygoonpunt!). Wanneer geen van deze contourpunten
een afstand heeft die groter is dan ALFA, dan wordt de stack
top van OPENED verwijderd (door hUlpprocedure POP) en op de
stack CLOSED beplaatst: een volgend punt van het polygoon
werd daarmee gevonden.

De bepaling van de afstand vindt plaats als weergegeven in
figuur 6.6:

DISTMAX

a. richtingscoef. > 1
(D IRECTION = 1)

b. richtingscoef. ~ 1
(DIRECTION = 2)

Figuur 6.6 : Bepaling van de afstand van een contourpunt tot
de benaderde rechte.
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Afhankelijk van de richtingscoefficient van de rechte lijn
die het contoursegment benadert, wordt het contourpunt dat
het verst verwijderd is van de rechte bepaald door evaluatie
van het verschil in de x-coordinaten (fig. 6.6a) of het verschil
in y-coordinaten (fig. 6.6b). De werkelijke afstand DISTMAX
wordt tens lotte gevonden door toepassing van een van de vol
gende formules.

DISTMAX = Iverschil in x-coordinaten . cosinus~1
= ABS (MAXDISTANCE . COSINUS)

of DISTMAX = I verschil in y-coordinaten . cosinusal
= ABS (MAXDISTANCE . COSINUS)

Wanneer de stack OPENED leeg is, is de benadering van de con
tour door rechte lijnen voltooid. De stack CLOSED bevat aIle
opeenvolgende punten van het polygoon. Het beginpunt (HLMP)
is dan tweemaal in de stack CLOSED geplaatst: aan het begin
en einde van de stack! Dit vergemakkelijkt het vergelijken
van de polygonen.

SENDPOLYGON

De procedure SENDPOLYGON plaatst het polygoon zoals dat wordt
gerepresenteerd door de punten in het stackarray CLOSED in de
datafiles POLx1.TXT of POLx2.TXT. In elk van deze files kunnen
de contouren van een object worden opgeslagen. Op deze wijze
kunnen maximaal twee objecten worden opgeslagen. Daarom mogen
niet meer dan twee objecten per beeld voorkomen. De polygonen
van een object worden in de datafile gescheiden door het cijfer
O. In onze implementatie is er ruimte voor een extern contour
polygoon en.een intern contourpolygoon per object (zie ook
par 6.5). Het getal -1 fungeert als eindsymbool in de datafile.

6.5 Polygoncomparison

Het programma polygoncomparison vergelijkt de polygonen van
een tweetal objecten zoals die zijn opgeslagen in twee data
files POLxx.TXT en POLyy.TXT volgens de methode beschreven in
paragraaf 5.5. Het programma, ondergebracht in file POCOM.TXT
(26 blocken), bestaat uit een tweetal procedures en een hoofd
programma.
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READARRAY (ARG)

Deze procedure leest de punten van twee te vergelijken poly
gonen uit de twee door de gebruiker gespecificeerde POLxx.TXT
files. Gegeven de opbouw van deze datafiles, worden de poly
gonen van de externe contouren van een object als eerste ge
lezen (en vergeleken in de procedure POLYGONCHECK). Vervolgens
dienen de polygonen van de interne contouren van de objecten
te wordenvergeleken, doch over de volgorde waarin deze interne
polygonen in de datafiles POLxx.TXT zijn geplaatst is niets
nader bekend. Dit betekent dat aIle voorkomende interne poly
gonen van een object vergeleken moeten worden met aIle interne
polygonen~ behalve de reeds geidentificeerde, van het andere
object 1). Dit i~ een probleem, dat_ -in de huidige
opzet van het systeemniet interessant is. Daarom
wordt het aantal gaten per object beperkt tot maximaal 1.

De coordinaten van de punten van de twee polygonen worden ge
plaatst in de SO elementen tellende arrays POL1X, POLlY, POL2X
en POL2Y voor de x en y coordinaten van het eerste, resp. het
tweede polygoon. De variabele ARG bevat na afloop het aantal
polygoonpunten.

POLYGONCHECK

Deze procedure wordt vanuit het hoofdprogramma aangeroepen
nadat het aantal punten van het eerste en tweede polygoon
gelijk is gebleken. De procedure bestaat uit drie gedeelten
die na elkaar worden doorlopen:

vectortranslatie
berekening van de hoek tussen twee opeenvolgende poly
goonzijden en de lengte-verhouding van die zijden.
vergelijken van de (ALFA,R) strings.

De eerste twee delen worden voor beide polygonen parallel uit
gevoerd.

x",

(x.-x . • )-I -1-

x

De vectortranslatie komt tot stand door van de coordinaten van
elk polygoonpunt de coordinaten van het voorgaande punt af te
trekken 6.7)

Figuur 6.7 De zijdenvan een polygoon worden opgevat als vec
toren. D.m.v. een translatie worden zij verschoven
naar de oorsprong van het x-y vlak.

1) Vooropgesteld dat er verschillende objecten met een gelijk
aantal (~2) gaten in de vooraf gespecificeerde obj ecten
verzameling voorkomen.
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De zijden van het polygoon behouden hun richting en lengte,
doch worden naar de oorsprong van het x-y vlak verplaatst.
De vectortranslatie vereenvoudigt de berekening van de hoeken
tussen de zijden van een polygoon.

am de hoeken tussen twee opeenvolgende zijden en de lengte
verhouding van die zijden te bepalen, worden de verschoven
integer-vectoren geconverteerd naar real-vectoren met behulp
van de funktie CONV. De berekening van de hoeken wordt steeds
uitgevoerd, de berekening van de lengte-verhouding is faculta
tief en wordt uitgevoerd nadat de gebruiker van het programma
dit kenbaar heeft gemaakt.

De berekening van de hoeken geschiedt op de volgende wijze.
De hoek a die we wensen te bepalen is weergegeven in figuur
6. 8:

Figuur 6.8

~180.<a<o·
De hoek a tussen de opeenvolgende zijden kan een
waarde aannemen uit het bereik -180 0 < a < 180 0 •

x

Wanneer het polygoon linksom wordt doorlopen komen negatieve
waarden voor a overeen met concave hoeken, positieve a-waarden
met convexe hoeken. De berekening van a, voor een polygoon dat
rechtsom 1) wordt doorlopen vindt als volgt plaats (figuur 6.9).

y (i+n

lengte (i+l~
(i)~+l

lengte (~

(i -1 )tI--.l.....- _

Figuur 6.9 Enkele grootheden die worden gebruikt bij de be
rekening van a en r.

1) Wanneer het polygoon linksom wordt doorlopen betekent
dit dat het teken van a zal veranderen, doch dit heeft
verder geen implicaties.
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waarbij ei + 1 , en ei de hoeken ZlJn die de poly
goonzijden maken met de positieve x-as en die
linksomgaand varieren van 00 tot 360 0 •

a' kan de volgende waarden aannemen
- voor convexe hoeken

{oo~a' < 180 0 } v {-360 0 < a' < -180 0 }

- voor concave hoeken
{-180 0 < a' < Oo} V {180 0 < a'< 360 0

a word t verkregen ui t a'

- wanneer -180 0 < a'< 180 0 door
a: = a'

- wanneer -360 0 < a'< -180 6 door
a· = a' + 360 0

- wanneer 180 0 < a' < 360 0 door
a: = a' -360 0

De parameter a, e· en e'+ l komen overeen met de variabelen
ALFA, ANGLE 1 en ANGLE1t· voor polygoon 1, en ALFA, ANGLE2
en ANGLE22 voor polygoon 2.

De lengte-verhouding van twee opeenvolgende zijden wordt be
paald uit r = lengte (i+1)jlengte (i). Deze parameters komen
overeen met de variabelen R, LENGTH1 ,LENGTH11 (voor polygoon
1) en LENGTH2 ,LENGTH22 (voor polygoon 2).

De waarden van ALFA en R worden voor elk punt van polygoon
opgeslagen in de arrays ALFA1 en R1 en voor de punten van
polygoon 2 in ALFA2 en R2.

In het derde deel van de procedure worden de arrays (ALFA1, R1)
en ALFA2, R2) cyclisch met elkaar vergeleken. De waarden van
de overeenkomstige arrayelementen mogen 10% van elkaar afwijken.
Dit percentage is ~stgelegd in de variabele ANGLEFLUC en
RATIOFLUC. Wanneer bij de vergelijking van de parameters (a1(i),

r1(i) ) van punt ivan polygoon 1 met de parameters
(a2(j), r2(j) ) van punt j van polygoon 2, de afwijking van
de overeenkomstige parameters ten opzichte van elkaar groter
is dan 10% worden de punt 1i en 2j als zijnde verschillend
beschouwd.
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Wanneer er een afbeelding van string (ALFA1,R1) op de string
(ALFA2,R2) mogelijk is, zodanig dat de overeenkomstige ele
menten niet meer dan 10% van elkaar afwijken, dan worden de
polygonen als identiek bestempeld (POLYGONSEQUAL: = TRUE).

Het cyclisch vergelijken van de parameter-string van de poly
gonen kan efficienter uitgevoerd worden door gebruikmaking van
het KMP algorithme beschreven door Knuth, Morris en Pratt (1977).
Het KMP algorithme werd niet geimplementeerd omdat de daarmee
verkregen efficiency voor de experimentele opzet nog niet rele
vant is.

Wanneer aIle hoeken van eenzelfde polygoon verschillend zijn,
dan is de berekening van de lengte-verhouding overbodig. Een
algorithme dat dit gegeven benut wordt beschreven door Toussaint
en Akl (1970).

~22f~E!2g!~~~e

Het hoofdprogramma roept de procedures READARRAY en POLYGONCHECK
aan. Nadat de externe (of interne) polygonen van twee objecten
zijn ingelezen, wordt vastgesteld of het aantal elementen van
de polygonen gelijk is. Indien dit het geval is, wordt de pro
cedure POLYGONCHECK gestart. In het andere geval wordt het pro
gramma beeindigd met de mededeling dat de polygonen verschillend
zijn.
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7. BESPREKING DER RESULTATEN EN CONCLUSIE

Behalve een introduktie tot de beeldanalyse en in het bij
zonder tot de strukturele patroonherkenning als deel van
die beeldanalyse werd in dit rapport de aanzet tot realisatie
van een beeldanalysesysteem geschetst. Bij het ontwerpen en
realiseren van het systeem voor de identificatie en het loca
liseren van tweedimensionale objecten werd de aandacht vooral
geconcentreerd op de analyse van de beelden ten behoeve van
de identificatie. In het nu volgende zal de werking van de
geimplementeerde systeemfunkties (figuur 5.2, 6.1) worden ge
evalueerd aan de hand van enkele eerste testresultaten (par.
7 • 1 ) •

Bij de implementatie werd geen speciale aandacht geschonken
aan het optimaliseren van de rekentijden van de diverse sys
teemfunkties. In paragraaf 7.2 wordt dit aspect belicht door
na te gaan in hoeverre "parallelprocessing" van betekenis is
om te komen tot snellere verwerkingstijden.

7.1 De werking van de systeemfunkties

De funkties uit figuur 5.2, te weten het afbeelden, digitali
seren, segmenteren, contourbepalen, polygoonbepalen en poly
goonvergelijken werden getest door het verwerken van de ob
jecten die in figuur 7.1 zijn weergegeven. De objecten zijn
beperkt tot veelhoeken.

a b c d e f

Figuur 7.1 De verzameling van testobjecten voor de systeem
funkties, met paren e en f als testobjecten voor
de polygoonvergelijkingsfunktie.

De eerste resultaten van het testen van de geimplementeerde
algorithmen hebben aangetoond dat herkenning van de veelhoeken
uit figuur 7.1 (en figuur 3.1) bij de huidige opzet van het
systeem in beginsel mogelijk is. Tevens hebben deze testresul
taten de aandacht gevestigd op enkele aan de gebruikte technieken
inherente beperkingen die de herkenning van de objecten bemoei
lijken. In het volgende zal de verwerking van de testverzameling
door elk van de funkties worden toegelicht. Daarbij zal tevens
aandacht worden geschonken aan de optredende problemen.
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De digitale binaire representaties van de objecten die men
verkrijgt na het afbeelden, digitaliseren en segmenteren
worden in Appendix I weergegeven 1). De digitale represen
taties van de objecten in Appendix I laten zien dat de punten
dichtheid van het samplerooster voldoende groot is om de vorm
van de objecten niet verloren te doen gaan. Ook laten de re
presentaties zien dat er geen peper-en-zout-ruis optreedt. Toch
is het optreden van peper-en-zout-ruis niet geheel ondenkbeel
dig. Wanneer ondanks een optimaal contrast van de zwarte ob
jecten tegen de witte achtergrond, peper-en-zout-ruis optreedt,
dan is het implementeren van een filter dat deze ruis verwij
dert noodzakelijk.

De goede beeldkwaliteit ten SP1Jt, trad gedurende deze fase
van de beeldverwerking een verstoring op die de identificatie
van het objectenpaar e (driehoeken) onmogelijk maakte en de
identificatie van objectenpaar f (L-vorm) slechts op basis van
de a-parameters (par. 6.5) mogelijk maakte. De hierbedoelde
verstoring heeft betrekking op een geometrische vervorming van
de objecten. Aan deze geometrische vervorming liggen een twee
tal oorzaken ten grondslag:

het niet gelijk zijn van de hoek die de optische as van de
camera maakt met het scenevlak ~durende de leer- en de her
kenningsfase.

een ongelijke puntendichtheid van het samplerooster in
horizontale en verticale richting (de dichtheid van punten
per videobeeldlijn is groter dan de dichtheid van de video
beeldlijnen zelf).

Een vaste meetopstelling 2) en calibreren van de opstelling
bieden een mogelijke oplossing voor dit probleem. Het cali
breren kan gebeuren door het aantal samplepunten per video
beeldlijn zodanig te kiezen dat een vierkant in de digitale
representatie een gelijk aantal punten in de lengte en breedte
bezit.

1) De representa ties in Appendix I werden verkregen door de
inhoud van de datafiles BIPIXx.TXT weer te geven via
een lineprinter. De characterdichtheid van de line
printer is in horizontale en verticale richting ver
schillend. Dit heeft een geometrische vervorming van
digitale beelden ten gevolge die welliswaar voor de
gebruiker minder prettig is, maar die geen invloed heeft
op het proces van de beeldherkenning.

2) Tijdens de experimenten werd de camerastand gewijzigd
om reflecties te vermijden.
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Een tweede, minder eenvoudig te corrigeren type geometrische
vervorming, is de contourrruis die in de digitale representa
tie aanwezig is. De grootte van deze ruis is echter voor geen
van de geteste objecten zodanig dat de ruis hinderlijk is voor
de verdere verwerking en herkenning van de objecten. Wanneer
de ruis in een voorkomend geval toch als hinderlijk zou worden
ervaren, kan een algorithme voor het vereffenen van de contour
(Pavlidis, bIz. 85) uitkomst bieden.

~S!12!S!~r12~12~!!!}g

Het bepalen van de contour leverde voor geen van de acht test
objecten problemen op. Toch doet zich met betrekking tot de
bepaling van de contour een probleem gevoelen. De cantourruis
die aan de onderzijde en bovenzijde van de objecten optreedt,
wordt door het LAG construction algorithme gezien als een reeks
van uitstulpingen. Zoals in de beschrijving van dit algorithme
(par. 6.2) werd vermeld, mag een lijnsegment niet meer dan 5
opvolgende of voorgaande lijnsegmenten bezitten, vanwege de
beperkte ruimte binnen de records van de LAG-graaf. Ofschoon
de testverzameling aan de eis voldoet, is het duidelijk dat
dit aspect niet genegeerd kan worden en dat het de betrouwbaar
heid van het totale systeem schaadt. Er zijn voor dit probleem
een drietal oplossingen denkbaar:

zorg voor een goede contrastverhouding (dat dit mogelijk is,
wordt door diverse objecten uit de testverzameling gedemon
streerd)

uitbreiden van het aantal opvolger- ~n voorgangervelden birinen
een record uit de LAG-graaf

toepassen van contourvereffening

De eerste oplossing is het eenvoudigst te realiseren, doch
biedt geen garantie dat in aIle situaties het gewenste resul
taat wordt bereikt. De tweede oplossing is eveneens eenvoudig,
doch heeft als nadeel dat er meer geheugen voor het LAG-array
nodig is (par. 6.2). De laatste oplossing impliceert dat een
extra systeemfunktie moet worden ingelast tussen de segmentatie
en de contourbepaling.

rS!!ygS!S!1212~12~!!12g

De bepaling van de polygoonbenadering leverde voor geen van
de objecten uit de testverzameling problemen op. In figuur
7.2 worden de resultaten van de polygoonbepaling van de ob
jecten uit figuur 7.1 weergegeven:
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1

~tJ
a b c e

Figuur 7.2 Polygoonbenadering van de objecten uit
figuur 7.1

rQ1rgQQ~y~!g~1!i~!~g

Het vergelijken van twee polygonen werd getest aan de hand
van de objectenparen e en f. Dit leverde problemen op vanwege
de reeds genoemde optredende geometrische vervorming. De wer
king van het vergelijkingsalgorithme op zich levert echter
geen problemen op, mits twee digitale representaties van een
zelfde object twee polygonen met een gelijk aantal punten op
leveren.

Dit brengt onsbij het belangrijkste tekort van het identificatie
systeem in zijn huidige opzet: verschillende polygoonbenade
ringen van eenzelfde object behoeven niet noodzakelijk een ge
lijk aantal elementen (punten) te bevatten. Een illustratie
hiervan levert de polygoonbenadering van testobject b (figuur
7.2). Deze polygoonbenadering bevat 6 elementen. Dit is het
gevolg van een "verkeerde" selektie van de startpunten (punt
1 en 2) door het Ramer-algorithme, waarmee het polygoon werd
bepaald. Toch is dit geen tekort van het polygoonbenaderings
algorithme; dit levert een polygoon af met een aantal punten
dat dichtbij het minimaal mogelijk ligt en voldoet in dat op
zicht uitstekend. De eis dat het aantal punten van twee poly
gonen gelijk moet zijn voordat de overeenkomstige objecten als
identiek kunnen worden gekenmerkt, is te zwaar.

Wanneer men toch wenst vast te houden aan deze eis (bijvoorbeeld
om de geimplementeerde vergelijkingsfunktie te kunnen handhaven)
dan heeft dat een belangrijke implicatie.met betrekking tot de
vorm van de objecten die herkend kunnen worden. Deze implicatie
houdt in dat de contour van een object geen kromming mag be
zitten: dat wil zeggen aIleen de veelhoeken uit figuur 3.1 en
figuur 7.1 kunnen worden herkend. Herkenning van veelhoeken is
goed mogelijk omdat de polygoonbenaderingen van een dergelijk
object wiskundig eenduidig bepaald zijn: het aantal elementen
van het polygoon is gelijk aan het aantal hoeken van een object .
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Wanneer het aantal elementen (zoals in figuur 7.2b) te
hoog uitvalt, kan dit worden gecorrigeerd door voor elke drie
opeenvolgende punten van het polygoon te bepalen of de afstand
van het middelste punt tot de lijn door de twee buitenste pun
ten groter is dan de afstand uit het benaderingscriterium (par.
6.4). Indien de afstand groter is vormt het middelste punt een
essentieel punt van het polygoon, anders is het punt niet es
sentieel en kan verwijderd worden.

Vasthouden aan de eis dat identieke objecten polygonen met een
gelijk aantal punten dienen te bezitten maakt het herkennen
van gekromde objecten (cirkel, ellipsoide in figuur 3,1) tot
een onmogelijkheid omdat door de optredende kromming de ligging
en/of het aantal polygoonpunten van een benadering niet een
duidig bepaald zijn (figuur 7.3).

I

/

Figuur 7.3 De ligging van de polygoonpunten ligt niet vast,
ook is het denkbaar dat bij eenzelfde benaderings
criterium het aantal punten afhankelijk is van de
orientatie.

Om toch objecten waarvan de contour een zekere kromming heeft
te kunnen herkennen, dient te worden gezocht naar een verge
lijkingsalgorithme waarbij het aantal punten van de polygonen
geen rol speelt. Burr (1979) vergelijkt geometrische verstoorde
polygonen, afgeleid van handgeschreven letters en cijfers, door
een afstandsmaat te definieren voor de vergelijking. Deze af
standsmaat is gebaseerd op de richting en positie van de poly
goonsegmenten. De richtings- en positieverschillen van polygoon
segmenten zijn echter weI bruikbaar voor de herkenning van
letters en cijfers, vanwege het bekend zijn van de orientatie
en positie van de letters, doch niet voor de herkenning van
objecten die kunnen verschuiven en roteren. Een afstandsmaat
kan in onze situatie slechts gebaseerd zijn op de'turvatuur"
van de polygoonbenadering. Dit is echter geen eenvoudig pro
bleem en een oplossing hiervoor wordt vooralsnog niet in de
literatuur aangetroffen. De oplossing die men in de literatuur
weI aantreft is het gebruik van syntactische benaderingen van
de contour gebaseerd op polygoonbenaderingen van die contour
(Pavlidis, bIz. 192, e.v.). Gebruik makend van concepten uit
de formele talen (parsers voor polygoonbenaderingen, grammatica's
om de vorm van een klasse van objecten vast te leggen) is men
in staat robuuste herkenningsalgorithmen te realiseren.
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de eerste test
resultaten hebben aangetoond dat het met de huidige experi
mentele opzet van het systeem in beginsel mogelijk is om
veelhoeken van willekeurige vorm te herkennen.
Tevens hebben de testresultaten gedemonstreerd, dat de identi
ficatiefunktie ontoereikend is voor de herkenning van objecten
met een gekromde contour. Implementatie van een identificatie
funktie met behulp van concepten uit de syntactische patroon
herkenning kan daarin wellicht verbetering brengen.

7.2 Parallelle verwerking van de beeldinformatie
Bij het uitwerken van de funkties ten behoeve van de object
identificatie werd geen bijzondere aandacht besteed aan de
rekentijden van de algorithmen. Toch zijn deze rekentijden
bij de praktische toepassing van herkenningssystemen van groot
belang. In industriele omgevingen bijvoorbeeld levert een strikt
sequentiele verwerking van de beeldinformatie al gauw ontoelaat
baar lange rekentijden op. Wanneer snellere sequentiele verwer
king niet meer mogelijk is, kan parallelle verwerking van de infor
matie uitkomst bieden.

Om parallelprocessing te kunnen toepassen, dient een bestudering
plaats te vinden van de bewerkingen die tijdens. de beeldanalyse
worden uitgevoerd op de diverse datastrukturen. Behalve de struk
tuur van de bewerking is daarbij vooral de tijd die nodig is
voor de bewerking van belang. Het ligt immers voor de hand om
met name die bewerkingen parallel uit te voeren die de meeste
tijd vragen. In eerste instantie is het van ondergeschikt be
lang met welke hulpmiddelen de paralle~verwerking tot stand
komt. Dat wil zeggen de beslissing over het gebruik van parallelle
logica, mUltiprocessorsytemen en hogere programmeertalen met
communicatie en synchronisatie primitieven (Concurrent Pascal,
Modula) dient eerst genomen te worden nadat de diverse bewer
kingen geanalyseerd zijn met betrekking tot tijd, struktuur
en abstractie niveau.

In het nu volgende zullen voor de geimplementeerde funkties uit
figuur 5.2 enkele voorbeelden worden gegeven van bewerkingen
die parallel zouden kunnen worden uitgevoerd.

De eerste funktie, het afbeelden van eeri scene op een sensor,
kan welliswaar niet sneller worden uitgevoerd, doch de keuze
van de beeldopnemer kan wel consequenties hebben voor de snel
heid waarmee het digitaliseren van het beeld (de tweede funktie)
kan plaatsvinden. In dit opzicht bezit een diodearraycamera
een potentieel voordeel ten opzichte van de gebruikte video
camera. De beeldopnamesnelheid van een videocamera wordt door het
sequentiele aftastmechanisme bepaald en bedraagt minimal 40 msec.
Snellere, mogelijk parallelle, uitlezing van de diode arrays zou
een nog hogere opnamesnelheid mogelijk maken.
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Het digitaliseren van het videobeeld is een funktie die in
de huidige opzet zeer langzaam wordt uitgevoerd. Deze funktie
kan aanzienlijk worden versneld door toepassing van hardware
componenten die een digitaal beeld construeren, gebruik makend
van een enkel videofram ("frame grabbers"). Deze componenten
maken gebruik van parallelle analoog-digitaal conversie. De
elementen van de zo verkregen digitale beelden kunnen in 8. 4
of 2 niveaus (3, 2 of 1 bits) gecodeerd zijn (een codering in
twee niveaus betekent dat de segmentatie reeds werd uitgevoerd.)
Op deze manier kan de digitalisering (en segmentatie indien
conversie naar 2 niveaus plaatsvindt) worden uitgevoerd in
40 msec. inplaats van de 128 x 40 msec. die in de experimentele
opzet nodig zijn. De funkties afbeelden, digitaliseren en seg
menteren kunnen door gebruikmaking van de genoemde componenten
geheel in hardware worden gerealiseerd.

Met betrekking tot de funkties contourbepaling, polygoonbepaling
en polygoonvergelijking gaan we niet in op mogelijke hardware
implementaties van de funkties of delen daarvan. De gestruk
tureerde opzet van de funkties brengt met zich mee dat de ver
werkingstijden in een sequentieel systeem niet veel lager kunnen
liggen. Gelijktijdige verwerking kan bij sommige funkties snel
heidswinst betekenen. Men kan de genoemde funkties opvatten als
een aantal volledig, dan weI partieel geordende processen 1).
Elk proces kan worden opgevat als een strikt sequentieel gebeuren.
Tussen de processen onderling is communicatie mogelijk. De se
quentiele processen en communicatie tussen deze processen zou
beschreven kunnen worden met behulp van Concurrent Pascal
(Brinch Hansen 1977) of met de door Hoare (1978) voorgestelde
notatie. We gaan hier niet nader op in, doch zullen enkele
"processen" trachten aan te geven binnen de funkties contour
bepaling, polygoonbepaling en polygoonvergelijking die parallel
kunnen worden uitgevoerd (dat wil zeggen processen, waarvan
de volgorde-relatie niet vastligt). Daarbij is het vooralsnog
niet van belang in hoeverre de noodzakelijke communicatie en
synchronisatie tussen de processen een tijdwinst teniet doet.

Bij de bepaling van de LAG-graaf (noodzakelijk voor het vast
stellen van de contour) kan de verwerking van de lijnen van
het digitale beeld in 2 of meer processen geschieden. Twee
processen zouden elk een beeldhelft, 128 processen zouden elk
een lijn kunnen verwerken. Het aantal processen dat het beste
resultaat geeft, kan gevonden worden door minimalisering van
een kostenfunktie waarin o.a. de tijdwinst verkregen door
parallelliseren en het tijdverlies veroorzaakt door de communi
catie en synchronisatie aktiviteiten een rol spelen.

1) Bij volledige ordening ligt de volgorde-relatie tussen de
processen vast: van elk tweetal processen is aanwijsbaar
welk proces voorafgaat of voIgt op het resterende proces.
Bij partieel geordende processen is dit niet altijd mogelijk .
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De contourbepaling aan de hand van de LAG-graaf kan eveneens
door een aantal processen worden uitgevoerd. De processen
zouden elk op een andere plaats van de contour kunnen starten
en daarmee de totale tijd die nodig is om de gehele contour
te bepalen kunnen reduceren. Bij de polygoonbepaling kan men
initieel 2 processen aanwijzen: elk voor de benadering van
een contourhelft ontstaan door de eerste segmentatie. Naar-
mate de contoursegmenten verder gesplitst worden kunnen extra
processen geaktiveerd worden. De polygoonvergelijking zou kunnen
worden uitgevoerd door even zoveel processen als er polygoon
punten zijn (met andere woorden, evenzoveel als er cyclische
afbeeldingen denkbaar zijn).Op die wijze kan in de tijd waarin
een afbeelding wordt vergeleken een beslissing worden genomen
over het al dan niet identiek zijn van de polygonen.

De geschetste processen illustreren dat er binnen de systeem
funkties diverse bewerkingen, althans in principe parallel
kunnen worden uitgevoerd. Met name wanneer de afmeting van de
datasets (beeldlijn, LAG-graaf, contour, polygoon) groat zijn,
kan de parallelle verwerking tijdwinst betekenen.

De bovengeschetste parallellisering van de algorithmen kan
aldus een versnelling van de beeldverwerkingscyclus betekenen.
Doch wanneer men een beeldenstroom (impressies van een bewegend
tafereel of een reeks van verschillende stilstaande beelden)
sneller wil verwerken, kan met de zes systeemfunkties onder
brengen in een pipeline van evenzoveel processen, zodat de zes
systeemfunkties tegelijk voor zes beelden kunnen worden uitge
voerd.
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APPENDIX II

Pascal prefix en standaardprocedures

De Pascal versie van het California Institute of Technology
biedt de gebruiker enkele funkties en procedures in de vorm
van een prefix die in de programma's benutkunnenworden. Onder
de funkties in de prefix treft men goniometrische funkties
en andere elementaire funkties aan. De prefixprocedures hebben
hoofdzakelijk betrekking op de input/output van het systeem.
Van deze procedures zijn voor ons de procedures om een disk
file te openen en te sluiten en om in een diskfile te lezen
of te schrijven van belang:

OPEN (F, ID, FOUND)
Deze procedure opent de diskfile met de naam ID onder het
nummer F. De boolean FOUND krijgt de waarde TRUE wanneer de
file reeds bestond.

CLOSE (F)

Sluit de diskfile af die onder het integernummer F werd geopend.

GET (F, P, BL)

Het blok BL ter lengte van 512 byte, met blocknummer P uit
de file met nummer F, wordt gelezen.

PUT (F, P, BL)

Block BL wordt in de file F geplaatst onder blocknummer P.

De procedures GET en PUT vormen de enige mogelijkheid om
integer input/output te bedrijven. Deze vorm van I/O is niet
erg geschikt voor uitwisseling van gegevens tussen een Pascal
programma en een datafile op de disk. Dit omdat de uitwisseling
slechts betrekking zal hebben op een integer of character
waarde, terwijl de procedures GET en PUT steeds 256 integers
(of 512 characters) betreffen. Om deze situatie te verbeteren
werden enkele procedures geschreven die input/output van indi
viduele integer of characterwaarden mogelijk maken. Deze pro
cedures vervullen een bufferfunktie in het datatransport tussen
de diskfiles en de Pascal programma's. In het volgende worden
deze procedures uit Appendix III toegelicht.

SEEK (F, P, S, FK, NW)

Nadat een file werd geopend onder nummer F, plaatst de proce
dure SEEK een pointer op die plaats in de file waar een integer
~haracter) gelezen of geschreven dient te worden.

. . /2
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Wanneer de opeenvolgende elementen van de file na elkaar
worden gelezen of in file worden geplaatst behoeft de proce
dure SEEK slechts eenmaal, na het openen van de file, te
worden aangeroepen om de pointer te initialiseren.

De pointer bestaat uit de integervariabele P die het block
nummer binnen de file aanduidt en de integervariabele S die
de plaats binnen block P aanduidt. Afhankelijk van de gespe
cificeerde waarde voor FK kan S de waarden:

1 256, voor FK = 1 (integerfile)
1 512, voor FK = 2 (characterfile)

aannemen.

De boolean NW dient gespecificeerd te worden als

TRUE voor reeds bestaande files.
FALSE voor nieuwe, te creeren files.

Indien NW de waarde TRUE heeft, zal de procedure SEEK het
block met blocknummer P van de file F lezen (met behulp van
GET) en opslaan in de variabele DB (256 integerwaarden) of
DP (512 characterwaarden). Hiermee beschikt men over de moge
lijkheid een of meerdere elementen van het block te wijzigen
en het vervolgens naar de file terug te schrijven (met behulp
van een PUT-instructie, ondergebracht in de nog te beschrijven
procedures INTOUT en OUTCLOSE).

INTINP (F, ARG)

Deze procedure leest de integerwaarde die wordt aangeduid door
het pointerpaar (P,S) uit de integerfile met nummer F en
geeft deze waarde af via de variabele ARG. ..'
Wanneer Seen waarde heeft van 1 tim 256 is het block met num
mer P reeds gelezen en opgeslagen in de variabele DB (initieel
gebeurt dit in de procedure SEEK). Wanneer S de waarde 257
aanneemt, wordt middels een GET-instruktie het volgende block
(nummer P + 1) uit de diskfile F gelezen en opgeslagen in het
array DB. S krijgt vervolgens de waarde 1.

Na lezing van een integerwaarde en toekenning daarvan aan de
variabele ARG wordt S met een opgehoogd, zodat bij een volgende
aanr6ep van rie procedure de volgende wiarde uit'de file wordt
gelezen: Dit is voor ons van belang omdat de d~tafiles steeds
sequentieel en zonder sprongen worden gelezen.

INTOUT (F, ARG)

Deze procedure schrijft de integervariabele ARG in de integer
file F op de positie aangeduid door pointerpaar (P,S).

. . 13
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Wanneer Seen waarde heeft van 1 tim 256 betekent dit dat
ARG wordt opgeslagen in de blockvariabele DB. Wanneer S de
waarde 257 bezit wordt de variabele DB naar de diskfile F
(blockpositie F) geschreven met behulp van een PUT-instruktie.
S wordt vervolgens op de waarde 1 geinitialiseerd en P wordt
met een opgehoogd, zodat een volgend block van 256 integers
kan worden gevuld. Steeds wanneer een waarde van de variabele
ARG in de variabele DB wordt geplaatst wordt S met een opge
hoogd.

CHINP (F, ARG)

Als INTINP, doch nu bevat ARG na voltooiing de waarde van een
gelezen character uit de characterfile F.

CHOUF (F, ARG)

Als INTOUT, doch nu wordt een characterwaarde, bevat in ARG.
naar de characterfile F geschreven.

OUTCLOSE (F)

Deze procedure draagt er zorg voor dat de laatste integer -
of characterwaarden, opgeslagen in de arrays DB of DP, naar
integer- respectievelijk characterfile worden geschreven. Dit
is noodzakelijk omdat DB of DP niet naar disk worden geschreven
door INTOUT, resp. CHOUT wanneer de pointer S de waarde 256,
danwel 512 nog niet heeft bereikt.

De bovengeschetste procedures worden bijna uitsluitend gebruikt
om de opeenvolgende elementen van de datafiles te lezen of
naar de files te schrijven. Middels de procedure SEEK wordt
de mogelijkheid geboden om sprongen te maken binnen een file
tijdens het lezen of schrijven. Deze procedures, evenals de
onderstaande procedure, worden in elk van de vijf programma's
(par. 6.1 tim 6.5) gebruikt.

WRITETEXT (TEXT)

Deze procedure biedt de mogelijkheid om textstrings van maxi
maal 132 characters op de console weer te geven. Met behulp
van de textstrings wordt de gebruiker op de hoogte gehouden
van het programma-verloop of wordt hem gevraagd om parameter
waarden of pesturingscommando's. De opbouw van de Pascal com
piler gebiedt dat de strings een even aantal characters be
vatten.



APPENDIX III

Programma's

Macro-routine TVLINE

LOOP 1:

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
TSTB
BPL

MOV
BIC
DEC
BNE
CLR
CLR
RTS

# 177000, R3

# 177002, R4

2 (R5), C #167772

4 (R5), R1

# 312, R2

# 20, (R3)

(R3 )

LOOP 1

(R4) , (R1)

# 170000, (R1)+

R2

LOOP 1
C #177000

C #167722

PC.



............
• PREFIX •............

- CONST NL • '(1101)" FF • '(1121)" CR • ' ( 1131 ) , • EH • '(1251)'1

CONST PAGELENGTH • 512.
TYPE PAGE • ARRAY (.l •• PAGELENGTH.) OF CHAR'

~. CONST LINELENGTH • 132.
TYPE LINE • ARRAY (.l •• LINELENGTH.) OF CHAR'..
TYPE BUFFER • ARRAY (.1 •• 312.) OF INTEGER.

CONST IDLENGTH • 12.
TYPE IDENTIFIER • ARRAY (.l •• IDLENGTH.) OF CHAR':.,

~. TYPE FILE = 1•• 2'

TYPE FILEKIND • (EHPTY, SCRATCH, ASCII, SEQCODE, CONCODE), N

, TYPE FILEATTR

1,

• RECORD
KINDI FILEKIND'
ADDR: INTEGER'
PROTECTED 1 BOOLEAN'
NOTUSEDI ARRAY (.1 •• 5.)

END'
OF INTEGER

TYPE IODEVICE •
(TYPEDEVICE, DISKDEVICE, TAPEDEVICE, PRINTDEVICE, CARDDEVICE)'

TYPE IOOPERATION = (INPUT, OUTPUT, MOVE, CONTROL).

TYPE IOARG • (WRITEEOF, REWIND, UPSPACE, BACKSPACE)'

• TYPE ~ORESULT •
(COHPLETE, INTERVENTION, TRANSHISSION, FAILURE,
ENDFILE, ENDHEDIUH, STARTHEDIUH)'

TYPE IOPARAH • RECORD
OPERATIONI IOOPERATION'
STATUSI IORESULT'
ARG 1 IOARG

END'

TYPE TASKKIND • (INPUTTASK, JOBTASK, OUTPUTTASK).

TYPE ARGTAG =
(NILTYPE, BOOLTYPE, INTTYPE, IDTYPE, PTRTYPE).

TYPE POINTE'R • IIBOOLEAN'



TYPE AF~GTYPE "" RECORD
CASE TAG: ARGH~G OF

NILTYPE, BOOLTYPE I. (BOOL 1 E:OOLEAN)'
INTTYPE: 1 (INT: INTEGER).
IDTYPE: (10: IDENTIFIER).
PTFn'YPE: (PTF~: PO:J:NTEI'()

END.

CONST HAXARG :z;: 10.
TYPE AF~GLIST AI'(RAY (. 1 •• MAXARG.) OF ARGTYPE'

TYF'E AI'i:GSEO == <INF', OUT>.

TYPE PFWGF~ESULT '"'
(TERM:[NATED, DVEF~FLOH, F:'OINTEm::F~ROI:~, RANGEEF~F~DR, VARIANTEF~ROF~,

HEAI:'LIMIT, 8TAC.(LIM:n, CODEL.IMl:T, TIMELIH:n, CALLERROR).

F·F~OCF.:DUF~E READ"( VAF~ C: CHAF~)'
F'RClCEoUf~E HF,ITE (C: CHt,R);

F'FWCEDURE OPEN (F: FILE; ID: IDENTIFTE:FH VAR FOUND: BOOLEAN);
F'ROCEDUF~E CLOBE (F: FILE);
PFmCEDUI'i:E GET (F: FIL.E; F': INTEGER. VAR E:LDC.' 1 UNIV PAGE);
F'I,(OCEDllF~E PUT (F: FILE; F': UfrEGER; VAR BLOC.': UNIV PAGE);
FUNCTION LENGTH (F: FU.E) 1 INTEGER;

PI'i:ClCEDUf~E MAI'(I< (VAI'i: TOP: INTEGER);
PfWCEDURE RELEASE (TOP: l:NrEGEf~)'

PROCEDURE l[)ENTIFY ( HEI~OER: LINE);
PFWCEDUI:,:E ACCEPT (Vf\R C: CHAR).
PROCEDllF,E DISPLAY (C: CHtiR);

F'FWCEDUI'(E READPAGE (VAR E:LOC.': UNIV PAGE; VAR EOF: BOOLEAN);
PI'((JCEL)llF~E H.;:ITEPAGE (BL.OC.': I.JNIV F'AGE; EOF: E:OOL.EAN);
PFWCEDIJ[';:E REAliL:LNf, (VAf~ TEXT: UNIV LINE)'
PROCEDURE HFaTELINE<TEXn UNIV LINE);
PfWCEOIJI'i:E: READ.'»)'i:C; (S: AF~GSEU; VA.;:· Af~G: ARGTYPE);
PRDCEDUF,E HRITEAf~G(B: AF~GBE(H ARG: t'RGTYPE:>;

F'F,OCE[)W,:E LOm(UP(ID: IDENTIFIH~; VAI'( ATTR: FIL.EATTR' VAR FOUND: E:ClOL.E~~~

PROCEDUF~E IOTRANBFER I

<DEVICE: :wm::V:rCE; VAR PAI;:,~H: J:OPARAM t VAI'i: BL.OC.O UNIV PAGE);

PI'i:OCEDUF~E IOM(WE (DEVICE: ItlDEV1:CE t VAR F'AI,(AH: IOPARAH)'

FUNCTION TAs.n TASW<IND;

PI'(OCEDURE RUN (101 U)ENTIFIER. VAR PARAM: ARGLHlT.
VM~ LINE: INTEGER t VAR F~EElUL T: F'Fi:DGF~ESUL.T ) ;

PROCEDURE READI(VAR VALLlEIINTEGER)'
f'f<OCEDLJI'i:E HRITI (VAL.UE: INH~GEFO ;
F'ROCEDUF~E READR (VAR X: I;:EAL) ,
PRIlCEDUI'i:E HIUTR (F : CHAF~; W, D: INTEGER. Y: F~EAL ) ;
FUNCTHIN SIN (X: r';:EAL ) : l'i:EAL t
FUNCTION COS (X: REAL. ) : m~t-IL;
FUNCTHIN ATAN (X: REAL.) : l'i:EAI..'
FUNCTION S(]RT ( X : REAL. ) : f~E:AL;
FUNCTIOI~ EXP ( X: F~EAL) : l'i:EAL. t
FUNCTION ALOG(X;REAL):REALi
FUNCT:UIN ALOG 1 0 (X: l'i:EAL> : REALi
PROCEDURE TVL.INE: (V.')R L.INE: fi:UFFER; VALUE 1l:NTEGER) ,

PROGF~t-,M IHAGECONSTRUCr:ION (VAR AI CHfiR) ;

TYPE E:OOL.::AfmAY(.1 .. 2.) OF BOOLEAN;
BLOC.'...Ar';:RAY ( .1 •• 256.) DF INTEGEH;
P01:NTER "" ARRAY ( .1 •• ;!.) ClF INTEGER;
DATAE:LOC.' ::: AI'i:F~AY ( • 1 .. ;!.) DF BLOCI<i
[)ATAf"AGE = AF~F~AY ( .1 •• 2.) OF PAGE:;

VAA S, F': POINTER' DB: DATABLOC.'; OF': DATAPAGE; NEH 1ElOOL'
FIl..HG:ND: ARRAY (.1 .. ;~.) OF INTEGEFn
F:E:OOL.EAN'
ID: l:DENTIFIER'
C,DATAFILENO:CHAR;
MIN,ST,I:INTEGER;

PROCEDUI;:E SEE.' (F: FILE t E:UIC.'NCI, E1LOC.'F'TR, H( 1INTEGEFi:' NW: E:OOLEAN) ;
BEGIN

F' ( • F • ) : ==BLOC.'NCI; S ( • F • ) 1=E:LOCI<PTR;
NEW(.F.):c:NW;
FILEKI:ND ( • F • ) : =H"
IF NOT NEW ( • F' .) THEN CAE,E FIL.EKIND ( • F .) OF'

1:GET(F,P(.F.),DB(.F.»,
:2: GET (F,F' ( • F • ) , DP ( • F. ) )

END

END'

PROCEDURE INTINF' (F ~ FILE; VAR AF~G: INTEGER) •
BEGIN

IF S(.F.)=257 THEN
E:EG1:N

F'(.F.)~=F'(.F.)+1; S(.F.);=1;
GET< F , P(•F • ) , DE: ( • F • ) ) t

END.
ARG:'"'l)E:(.F.) (.S(.F.).);
S(.F.);-S(.F.)+1.

END.

PROCEDURE CHINF' (F : FILE; VAR AF,G: CHAR) ;
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BEGIN
IF S(.F. )=513 THEN
BEGIN

P(.F.)l''''F'(.F'.)+l; S(.F.)l"l;
GET(F,P(.F.),OP(.F.»;

END;
ARGl-OP(.F.)(.S(.F.).),
S(.F.)l=S(.F.)+l'

END;

F'fWCEDURE INTOUT (F l FILE f ARG l INTEGER) ,
BEGIN

DE:(.F.)(.S(.F.).)l-ARG'S(.F.):=S(.F.)+l'
IF S(.F. ):.257 THEN
BEGIN

F1IT(F,P(.F.),DB(.F.»;P(.F.):-P(.F.)+1'
IF NEW<. F d""FALSE THEN GET< F,P( .F. ) ,OB( .F. ) )J

S(.F.)l··l
END

END;

PROCEDURE CHOUT ( F : FILE' ARG : CHAfO ;
BEGIN

OF' ( •F • ) ( .6 ( • F • ) • ) l =ARG ; S ( • F • ) : ;:8 ( • F • ) +1i
IF S(.F.)-S13 THEN
BEGIN

F1JT (F, P ( • F • ) , OF' ( • F • ) ); F' ( •F • ) l==P ( • F • ) + if
IF NEW(.F.);:FAL6E THEN GET(F,F'(.F.),OP(.F.»'
S(.F.)l""l

END
END;

F'ROCE:£)UI'i:E OUTCLOSE ( F: FILE) ;
BEGIN

IF S ( • F • ) <>1 THEN CASE FILEHINO ( • F.) OF
1: PUT(F,P(.F.),OB(.F.»;
2: PUT(F,P(.F.),DP(.F.»

END
END'

PROCEDURE WRITETEXT(TEXT2LINE)'
VAr.;; I: INTEGER; C: CHAR;
E:EGIN

1:=1' ,"
C:''''TEXT< .1.)'
WHILE C<>'(lOl)' DO
BE:GIN

D:I:SPL.AY (C) ;
:U··I"·l ,
C:""TEXT( .1.);

END
END;

F'ROCEDURE TESTU1AGELl:NE;
VAA I, PDS lINTEGER;

E:UF: BUFFER;
E:EGII~

WRITETEXT ( I ( : 10 : ) ( : 0 : ) • ) ;
WRITETEXT ( 'TYPE TE!iTLINE NUI1BER l ( l 0: ) I ) ;

RE.~[)I (POB) ;
TVU:NE (E:UF, pas) ;
Il""9~!;

WHILE I <> 220 DO
E:EGIN

·1 :'~I"'l;

WRrTI ( E:UF ( .:r. )) ,
WRI:TETEXT ( I ( : 10 : )( : 0 : ) , ) ;

END
END;

PROCEDURE SETL.EVELS (VAf~ MINLEVEL, STEP: INTEGER) ;
VAR I, J, INT, MAXLEVEL.: INTEGER;

F : [:OOLE~,N; NW: BOOL ;
BEGIN

WRITETEXT('SETLEVELS START.(l10:)(lO:)');
10: "" ' VIDEOX • TXT ' ; ]:1) ( .6. ) : =OATAFILENO;
OPEN(l,ID,F),
SEEK(l,l,l,l,FALSE);
..Jl:::(); MINL.EVEL:·Q777; MAXL.EVELl"Of
WHIL.E J <> 128 DO
BEGIN

J:""J+1; 1:""0;
WHILE I <> l~!O DO
f::EGJ:N

1:""1+1 ;
INTINF' ( 1 , l:NT) f
IF ]:NT -< 170() THEN
BEGIN

WRITETEXT ( I ( II 0 l ) VIDEO SAHF'LEVALUE OUT OF fMNGE: (: 0 : ) , ) J
" WIUTI (d) ; WIUTI ( I) ; WRITI ( INT )

END.
IF HINLEVEL :> INT THEN HINL.EVEL l"INT ;
IF HAXLEVEL <: INT THEN HAXLEVEU=INTJ

END;
WHILE I <> 12B DO
BEGIN

It ''',]:'',1 J
INT:rNP ( 1 , INT )

END
END t CLOSE (1 ) ;

STEP:=(MAXLEVEL--MINLEVEL:) DIV 16;
"IF~ITETEXT( 'HAXLEVEL: ( : 0 : ) , ); WRIT;I: (HAXLEVEL) ; WIUTETE:XT ( I ( : 1 (J : ) ( : 0 : ) , ) f
WRITETEXT ( 'MINLEVEL l ( l 0 l ) I ); WRITI (HINLEVEL) ; WIUTETEXT ( I ( : 1.0 l ) ( lO : ) I ) J
WRITE TEXT ( 'STEP: ( : 0 : ) , ); Wf~ITI(STEP) ; ~m:rTETEXT ( , ( : :L 0 : ) ( : 0: ) I )

;....
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END'

F'ROCEDURE SCAN(VAR MINLEVEL,STEF':INTEGER)'
VAR I,..J,INT,POS1,POS2,MAXLEVEUINTEGER;

e:UF 1E:UFFER ,
E:EGIN

HRITETEXT('TVSCANNER START.(1101)(IOI)')'
u>:", I VIDEOX. TXT I aD( .6. ) 1;:;;DATAFILENO'
OF'EN( 1 ,IO,F),
Sf-:E.' (1 , 1 , 1 , 1 , Tr<UE) ;
..JI;o=(); PDS1 t "1i3;MAXLE~VEU;:;;O 'Ml:NLEVELt=.lf096;
WHIL.E ,J <> 128 DO
E:EGIN

..11"'..1+1; ,POS1 1""POl:I1+1 I
TVLINE(BUF,F'OS1),
I:~=OJ PDS2:~2211

WHILE I <> 1~!8 DO
E:EGIN

I 1""I+1; F'OS~!t "'F'OS2-1 I
INT:=BUF(.P082.);
IF INT <: 1700 THEN
E:EG:[N

WFUTETEXT ( I ( : 10 1 ) VIDEO SAMPLEVALUE OUT OF RANGE 1 (: 0 1 ) • ) ;
WI=i:ITI (..I) ; WRITI (I) ; WRITI (INT)

END'
IF tlINLEVEL >- IN'T THEN MINL£VEL I a::INT I
IF MAXLEVEL <: INT THEN MAXLEVELI""INT;
INHlUT ( 1 , J:NT)

END
END;
STEP I;::; (MAXLEVI::L --MJ:NLEVEL) DIV 16 I
WRITETEXT( 'MAXLEVELI ( 10: ) I ); WFUTI(MAXLEVEL) I WRITETEXT ( • ( : 10: ) ( : 0: ) , ) ;
WRHETEXT ( 'MINLEVEL 1 ( : 0 1 ) I ); WI:~ITI(MINLEVEL) ; WRITETEXT ( I ( : 10: ) ( : () : ) , ) ;
WRITETEXT ( 'STEP: ( 101 ) , ); WRITI (STEP) I WRITETE:~XT ( , ( 110: ) ( : 0 1 ) I ) ;

OUTCLOSiE ( 1 ) ;
CLOS!::(1)

END'

F'f<OCEOURE CONVERSION (MINLEVEL, STEP 1INTEGER) ,
VAI~ I,..J, INT , LEVEL 1INTEGER; C 1CHAr<,

GF~AYLE~VEUAf<f~AY(.0 •• 1~).) OF CHAR;
HISTOGRAM: ARRAY(.0 •• 15.) OF INTEGER;

E:EGIN
WRITETEXT ( I IMAGECONVERSION START. ( t 10 n ( 10 I ) I ) I
10 :", I VIDEOX. TXT ' ; :m( .6. ) t=DATAFILENO'
OPE:N ( 1 ,10, F) ;
101':' GI;:.WX. TXT I '10 ( .5. ) t ::DATAFJ:LENOi
OF'EN(2,ID,F'),
SEEK(1,1,1,1,F'ALSE);
BEEK(Z,1,1,2,TRUE);
GRAYLEVELla'I*$@;%IBEIL"/,- 'I

II ::0;
WHILE I <> 16 DO
BEGIN

HISTOGRAM(.I.)I=O;
Il=I+1

END;
..I: "'0 ,
WHILE ..J <> 128 00
BEGIN

,.I 1:::'..1+1 I II =0;
WHILE I <> 128 DO
E:EC1N

11-1+1' INTINP(1,INT);
LEVEL:::;; (INT - tUNLEVEL) DIV STEP;
IF LEVEL >- 15 THEN LEVEU""15;
IF LEVEL < 0 THEN'LEVEL:~O;

C1""'Gr<AYLEVEL< •LEVEL. ) t
HISTOGRAM ( • LEVEL. ) t ""HDHOGRAM ( •LEVEL. ) +1 ;
CHOUT<Z,C)

END;
C1~.::NL.;

CHOUT(Z,C); U1

C;""CR'
CI-IClUT ( ;! , C )

END;
OUTCLOSE(Z),
CUISE (2) i
WRJTETEXT('HIBTOGRAMVALUES OVER SIXTEEN GRAYLEVELS:(t101)(101)');
II ::0 ;
WH:I:LE I <>- 16 DO
E:EGIN

WRITI(HISTOGRAM(.I.»;
11""1+1,

END'
END'

F'ROCE:£>URE B:[CONVERS1:ON (MINLEVEL, STEP: INTEGER) ;
VAR I,..J,INT,LEVEL:INTEGER;C:CHARi
[IEGIN

WRITETEXT (' Ell:NAF~YCONVERSHIN START. ( 1101) ( to: ) , );
:[0 t ,:; I VIDEOX • TXT I ,:w (.6. ) : ':::DATAFIl..E:NO'
OPI:::N ( 1 , ID, F ) ;
10: :. I E:IPIXX. TXT ' 'ID ( .6. ) 1:"DATAFl:LENO'
OPEN ( ;!, .rD, F ) ;
SEE}: ( 1 , 1 ,1,1, FAl.SE:) ,
SEEK(Z,1,1,2,TRUE);
..I 1,,,,() ;
WH:I:L.E ..I <> 128 DO
EIE~GI:N

,.I: ""..1+ 1.; I: :"0 ;
W~[LE I <> 128 DO
EIEGIN



If-I+1' INTINP(l.INT)'
LEVEL:=<INT - tHNLEVEL> DIV STEP'
IF LEVEL> 15 THEN LEVEU"'lS'
IF L.EVEL -< 0 THEN LEVEU --0'
IF (LEVEL""O) OF~ (L.EVEL= 1> THEN C' = ' <S 35 f) I

ELSE CI='(13ZS)"
CHlJUT(Z.C)

END;
CHUUT(Z,NL),
CHOUT ( Z. cr<)

ENOl
lJUTCLOSE(Z),
CLlJSE(Z)

END;

BEGIN
WRITETEXT('TYPE DATAFILE SEQUENCENUME:ERS<SOI)')'
ACCEPT <DATAFILENO> ,
WR:I:TETEXT ( • ( 110: ) VJ:DEOSICAN .~ (10 I ) , ) ,
ACCEPT(C) ,
IF C"" Y' THEN €iCAN (MIN. ST> ELSE SETLEVELS (MIN. ST> ,
WF~ITETEXT ( I ( : 10 I ) €iIXTEEN VALUE CONVERSIOWl' (: 0 I ) , ) ,
ACCEPT(C)'
.IF C='Y' THEN
BEGIN

WR:ITETEXT ( , ( : 10: ) [)O YOU WANT TO TEST A LINE? (: 0 : ) I ) J
ACCEPT(C),
IF C,,,, Y I THEN TESTIMAGELINE;
CONVERSIlJN(MIN.ST)

END;
WRITETEXT ( • ( I 1 0 I ) E:l:NARY CONVERSION? ( I 0 I ) , ) ;
ACCEPT(C)'
IF C='Y' THEN E:ICONVERSION(MIN.ST>

END.

PROGRAM LAGCOHSTRUCTION(VAR AfCHAR).

CONST PIXSIZE = 128'

TYPE BOOL=ARRAY(.1 •• 2.) OF BOOLEAN;
BLOCK=ARRAY(.1 •• 256.) OF INTEGER'
POINTER = ARRAY(.1 •• 2.) OF INTEGER.
DATABLOCK z ARRAY(.1 •• 2.) OF BLOCK'
DATAPAGE = ARRAY(.1 •• 2.) OF PAGE~

PIXRANGE =1 •• PIXSIZE'
NODE = RECORD

ILy.IRYIPIXRANGE.
PRENODE,POSTNODEIARRAY(.1 •• 5.) OF INTEGER

END;
lINEHEHORY = ARRAY(.1 •• 25.) OF NODE'

VAR S.PIPOINTER.DB:DATABlOCK.DPIDATAPAGE.HEW:BOOli
FILEKINDI ARRAY (.1 •• 2.) OF INTEGER.
ID: IDENTIFIER;
BIPIXFILENO.lAGFILENOICHAR;

PL.ALILINEHEHORY'
TC.PC.AC,MPREN.HPOSTNIINTEGER.
IIPIXRANGE;
FIBOOLEAN.

PROCEDURE SEEK(FIFILE. BLOCKNO.BlOCKPTR.FKIINTEGER'NWIBOOLEAN)'

PROCEDURE INTOUT(FIFIlE. AROIINTEGER.'

PROCEDURE INTINP(F:FILE' VAR ARGIINTEGER)'

PROCEDURE CHINP(FIFIlE' VAR AROICHAR ••

PROCEDURE CHOUT(FIFILE' ARGICHAR)'

PROCEDURE OUTCLOSE(FIFIlE).

PROCEDURE WRITETEXTCTEXTILINE)'

! :

I'
I
1



VAR ItINTEGER'CICHAR'
BEGIN

U"U
CI=TEXT ( • I • ) ,
WHILE C<>'(IOI)' DO
BEGIN

DISPLAV(C)'
I'=IU'
CI=TEXT(. I.)'

END
. END I

i
,I '

I,
I

BEGIN
WRITETEXT('(II0Il(10Il'l'
WRITI(Il'WRITI(PREVIOUSCOUNTl'WRITI(ACTUALCOUNTl'
IF (ACTUALCOUNT <> 0) AND (PREVIOUSCOUNT <> 0) THEN
BEGIN

ACOUNTI=l' PCOUNTI=l'POSTNCI=O'PRENCI=O'
WITH PREVIOUSLINE(.PCOUNT.) DO
BEGIN Vll=ILV'V2t=IRV END'
WITH ACTUALLINE(.ACOUNT.) DO
BEGIN V31=ILV,V4t=IRV ENOl

PROCEDURE NOIIEDETECTION(VAR ACTUALLINEILINEKEKORV'VAR ACTUALCOUNTIINTEGERl' WHILE (ACOUNT <= ACTUALCOUNT) AND
(PCOUNT <= PREVIOUSCOUNT) DO

I I

CONST WHITE - '(132tl"BLACK - '(1351)"

VAR JIPIXRANGE'ACTUALPIXELICHAR'PIXELREFICHAR'

BEGIN
JI=l' PIXELREFt-WHITE' ACTUALCOUNT1-0'
WHILE J <- PIXSIZE DO
BEGIN

CHINP(l,ACTUALPIXEL),
IF ACTUALPIXEL <> PIXELREF THEN
BEGIN

IF ACTUALPIXEL =BLACK THEN
BEGIN

ACTUALCOUNTI-ACTUALCOUNT +1'
WITH ACTUALLINE(.ACTUALCOUNT.) DO
BEGIN

ILVI=J'
PRENODE(.l.ll=O'
POSTNODE(.l.ll=O

ENOl
PIXELREFt=BLACK'

END
ELSE
BEGIN

ACTUALLINE(.ACTUALCOUNT.).IRYI=J-l'
PIXELREF I =WHITE

END
END'
JI=J+lI

END'
IF PIXELREF=BLACK THEN ACTUALLINE(.ACTUALCOUNT.l.IRVI=J-l'
CHINP(l,ACTUALPIXEL).CHINP(l,ACTUALPIXEL)'

END'

PROCEDURE PREPOSTNODES(VAR PREVIOUSLI~E,ACTUALLINEtLINEHEKORV'

. PREVIOUSCOUNT,ACTUALCOUNT,TOTALCOUNT:INTEGER) ,

VAR ACOUNT,PCOUNT,POSTNC,PRENC,Vl,V2,V3,V4,INCIINTEGER'

BEGIN
WRITETEXT('(II01)(IOtl')'
WRITI(PCOUNT)'WRITI(ACOUNT)I
IF (V2 >= V3) AND (V4 )=Vl) THEN
BEGIN

PRENC t =PRENCt1 ,
IF PRENC <> 5 THEN
BEGIN

1NC t =f'RENCt1 ,
ACTUALLINE(.ACOUNT.).PRENODE(.INC.)I=O

END'
POSTNCt=POSTNC+l;
IF POSTNC <> 5 THEN
BEGIN

INC I=POSTNCt1'
PREVIOUSLINE(.PCOUNT.).POSTNODE(.INC.)I=O

END;
PREVIOUSLINE(.PCOUNT.).POSTNODE(.POSTNC.)I-

TOTALCOUNT+PREVIOUSCOUNT+ACOUNT' t

ACTUALLINE(.ACOUNT.).PRENODE(.PRENC.)t=TOTALCOUNT+PCOUNT'
END;

IF (V2=V4) THEN
IlEGIN

PCOUNTI=PCOUNT+l'
IF PCOUNT<=PREVIOUSCQUNT THEN
WITH PREVIOUSLINE(.PCOUNT.) DO
BEGIN Vlt=ILVIV21=IRV END;
POSTNCI=O'
ACQUNTI=ACOUNT+l'
IF ACOUNT <=ACTUALCOUNT THEN
WITH ACTUALLINE(.ACOUNT.) DO
BEGIN V31=ILV'V4t=IRV ENOl
PRENCI=O

END
ELSE
BEGIN

IF '(V2<H) THEN
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BEGIN
PCOUNTI=PCOUNT+1f
IF PCOUNT(~PREVIOUSCOUNT THEN
WITH PREVIOUSLINE(.PCOUNT.) DO
BEGIN Y11=ILY,Y21=IRY END'
POSTNCI=O

END
ELSE
BEGIN

ACOUNTI=ACOUNT+1'
IF ACOUNT (=ACTUALCOUNT THEN
WITH ACTUALLINE(.ACOUNT.) DO
BEGIN Y31=ILY,Y41=IRY END'
PRENCI=O

EN[I
END

END'
WRITI(PCOUNT)'WRITI(ACOUNT)'

END
END'

PROCEDURE SEND(PREVIOUSLINEILINEHEHORY'PREVIOUSCOUNTIINTEGER'
VAR HAXPOSTNODE,HAXPRENODEIINTEGER'IIPIXRANGE)'

VAR J,PCOUNTIINTEGER'
IXIPIXRANGE'
ZERODETECTEDIBOOLEAN'

BEGIN
PCOUNTI=O' IXI=I'
WHILE PCOUNT ( PREVIOUSCOUNT DO
BEGIN

PCOUNT I=PCOUNT+1'
WITH PREVIOUSLINE(.PCOUNT.) DO
BEGIN

INTOUT(2,IX)'INTOUT(2,ILY)'INTOUT(2,IRY)'
JI=O'ZERODETECTED:=FALSE'
WHILE J <> 5 DO
BEGIN

JI=Jt1 ,
IF PRENODE(.J.) .. 0 THEN ZERODETECTEDI=TRUE'
IF ZERODETECTED THEN INTOUT(2,O)
ELSE
BEGIN

INTOUT(2,PRENODE(.J.»'
IF HAXPRENODE < J THEN HAXPRENODEI=J'

END
END'

JI~O'ZERODETECTEDI-FALSE'

WHILE J <> 5 DO
BEGIN·

JI=J+1f
IF POSTNODE(.J.) - 0 THEN ZERODETECTEDI-TRUE'
IF ZERODETECTED THEN INTOUT(2,O)
ELSE
BEGIN

INTOUT(2,POSTNODE(.J.»,
IF HAXPOSTNODE < J THEN HAXPOSTNODEI=J'

END
END

END
END

END'

BEGIN
WRITETEXT('TYPE 9IPIXXFILE NUHBERI(IOI)')'
ACCEPT(BIPIXFILENO)'
IDI='BIPIXX.TXT "
ID(.6.)1=8IPIXFILENO'
OPEN( 1, ID ,FH
WRITETEXT('(1101)TYPE LAGFILE NUHBERI(IOI)'),
ACCEPT(LAGFILENO)'
IDI='LAGX.TXT "
ID(.4.)I=LAGFILENO'
Of'EN(2,ID,F> ;
SEEK(1,1,1,2,FALSE)'
SEEK(2,1,4,1,TRUE)f
TCI=Of PCt=O; HPOSTNI=O' HPRENI=O'
11=128'
WHILE I >= 1 DO
BEGIN

NODEDETECTION(AL,AC)'
PREPOSTNODES(PL,AL,PC,AC,TC);
IF I < 128 THEN SEND(PL,PC,HPOSTN,HPREN,(I+1»;
TCI=TC+PC; PCI=AC' PLI-AL'
11=1-1

EN[' ;
11=1;
8END(AL,AC,HPOSTN,HPREN,I)'
TC;=TC+AC;
OUTCLOSE(1)'
OUTCLOSE(2);
SEEK(2,1,1,1,FAL8E)'
INTOUT(2,TC)'INTOUT(2,HPREN);INTOUT(2,HPOSTN)'
OUTCLOSE(2),
CLOSE(1)'
CLOSE(2)

END.



PROGRAM BLCONSTRUCTION(VAR AICHAR).

PROCEDURE READJ(VAR VALUEIINTEGER).
PROCEDURE WRITI(VALUEIINTEGER)I
PROCEDURE READR(VAR XIREAL).
PROCEDURE WRITR(F:CHARIW,DIINTEGER.YIREAL).
FUNCTION SIN(XIREAL)IREALI
FUNCTION COS(X:REAL)IREAL,
FUNCTION ATAN(XIREAL):REALI
FUNCTION SORT(X:REAL)IREALI
FUNCTION EXP(XIREAL):REAL'
FUNCTION ALOG(XIREAL):REALI
FUNCTION ALOG10(X:REAL):REAL.
PROCEDURE TVLINE(VAR LINE:BUFFERIVALUEIINTEGER).

i
1

1

.j

1

CONST N=2001
M=51
L=50'

"N IS THE MAXIMUM NUMBER OF NODES PER IMAGE"
"M IS THE MAXIMUM NUMBER OF HOLES PER OBJECT"

"L IS THE MAXIMUH NUHBER OF DOWNWARD INTRUSIONS"

PROCEDURE WRITETEXT(TEXTILINE)I
VAR I:INTEGERICICHARI
BEGIN

I: =11
C: =TEXT( • I. ) I
WHILE C<>'(IO:)' DO
BEGIN

DISF'LAY(C)I
II=Itll
CI=TEXT( .1,)'

END
ENDI

PROCEDURE READARRAYI

VAR H,I,JIINTEGERI
F:BOOLEAN'

TYPE BOOL=ARRAY(.1 •• 2.) OF BOOLEAN'
BLOCK=ARRAY(.1 •• 256.) OF INTEGERI
POINTER = ARRAY(.1 •• 2.) OF INTEGERI
DATABLOCK • ARRAY(.1 •• 2.) OF BLOCK'
DATAPAGE = ARRAY(.1 •• 2.) OF PAGEl

NODE =RECORD
DONEIBOOLEAN,
IY,ILX,IRXIINTEGER,
PRENODE:ARRAY(.1 •• 5.) OF INTEGER'
POSTNODEIARRAY(.1 •• 5.) OF INTEGER

END'

VAR S,PIPDINTER.DB:DATABLOCK.DPIDATAPAGE'NEW:BOOLI
FILEKINDI ARRAY (.1 •• 2.) OF INTEGER.
ID: IDENTIFIER'
LAGFILENO,BLFILENOICHARI

LAG: ARRAY(.l •• N.) OF NODE'
STACK: ARRAY(.l •• L.) OF INTEGER.
STACKCOUNTER,TOTALNODE,LAGNODECOUNTI INTEGER.
FIBOOLEANI

I

PROCEDURE SEEK(FIFILE, BLOCKNO,BLOCKPTR,FK:INTEGER.NWIBOOLEAN).
BEGIN

P(.F.):=BLOCKNO. S(.F.)I-BLOCKPTRI
NEW(.F.):=NWI
FILEKIND(.F.):=FK'
IF NOT NEW(.F.) THEN CASE FILEKIND(.F.) OF

11 GET (F, P ( •F. ) , DB ( •F. ) ) I
2IGET(F,P(.F.),DP(.F.»

END
. ENDI

BEGIN
WRITETEXT('TYPE LAGFILE NUHBERI (:0:)')1
ACCEPT(LAGFILENO)I
ID:='LAGX.TXT '.
ID(.4.)I=LAGFILENOI
OPEN(l,ID,F>I
SEEK(l,l,l,l,FALSE).
INTINP(l,H)1
TOTALNODE:=HI
IF H<:=N THEN
BEGIN

SEEK(1,1,4,1,FALSE).
1:=0'
WHILE I <> H DO
BEGIN

II=Itll
WITH LAG(.I.) DO
BEGIN

DONE:=FALSE'
INTINP(l,IY)IINTINP(l,ILX).INTINP(l,IRX).
WRITI(IY)IWRITI(ILX).WRITI(IRX)I
J:=OI
WHILE J <> 5 DO
BEGIN

J:=J+11
INTINP(l,PRENODE(.J.»1
WRITI(PRENODE(.J.»

END;
J:=OI
WHILE J <> 5 [10
BEGIN

JI =J+lI
I'NTINP<1 ,PDSTNODE( .J.»'
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WRITI(POSTNODE(.J.»
END;

END'
WRITETEXT('(1101)(101)')

END
END
ELSE WRITETEXT('LAGNODEARRAV TOO SHALL. (1101)(101)')

END;

PROCEDURE POP(VAR ARGlINTEGER).

BEGIN
ARGI=STACK(.STACKCOUNTER.).
STACKCOUNTERlaSTACKCOUNTER-1

END'

PROCEDURE PUSH(ARGSINTEGER).

BEGIN
STACKCOUNTERl=STACKCOUNTER+1.
STACK(.STACKCOUNTER.)I=ARB

END'

PROCEDURE DOWN(VAR NODENUHBERlINTEBER.VAR DOWN,UPlBOOLEAN).

VAR I, LEFTHOSTCHILD,NODEHEHORYI INTEGER.
NEIGHBOURlBOOLEAN.

BEGIN
WRITETEXT('(1101)DOWN(101)').
IF LAG(.NODENUHBER.).POSTNODE(.1.)=0 THEN DOWNS-FALSE
ELSE
BEGIN

WITH LAG(.NODENUHBER.) DO
BEGIN

LEFTHOSTCHILDS-POSTNODE(.1.).
11=2;
WHILE (I <> 6) AND (POSTNODE(.I.) <> 0) DO
BEGIN

PUSH(POSTNODE(.I.».
Il=lt1

END
END;

'FIND PARENT TO THE LEFT OF NODENUHBERl"
WITH LAG(.LEFTHOSTCHILD.) DO
BEGIN

IlaU
NEIGHBOURl=FALSE.
WHILE (PRENODE(.I.) < NODENUHBER) DO
BEGIN

NEIGHBOURl=TRUE,

NODEHEHORVI-PRENODE(.I.).
Il=It1

END ·PRENODE(.I.)=NODENUHBER·
END;
IF NEIGHBOUR THEN
BEGIN

NODENUHBERl=NODEHEHORV'
DOWNl=FALSE

END
ELSE
BEGIN

NODENUHBERl=LEFTHOSTCHILD'
WITH LAG(.NODENUHBER.) DO
BEGIN

INTOUT(1,IY).INTOUT(1,ILX).
DONEl=TRUE

EN[I
EN[I

END
END'

PROCEDURE UP(VAR NODENUHBERlINTEGER. VAR DOWN,UPlBOOLEAN)'

VAR I,RIGHTHOSTPARENTIINTEGER.
NEIGHBOURlBOOLEAN.

BEGIN
WRITETEXT('(1101)UP(SOI)').
IF LAG(.NODENUHBER.).PRENODE(.l.)=O THEN DOWNl=TRUE
ELSE
BEGIN

WITH LAG(.NODENUHBER.)DO
BEGIN

RIGHTHOSTPARENTl=PRENODE(.1.).
11=2'
WHILE (I <> 6) AND (PRENODE(.I.) <> 0) DO
BEGIN

RIGHTHOSTPARENTI-PRENODE(.I.)'
1:=It1

END
END;

'FIND CHILD TO THE RIGHT OF NODENUHBER'
WITH LAG(.RIGHTHOSTPARENT.) DO
BEGIN

1:=0' NEIGHBOURS=FALSE'
WHILE (I <> 5) AND NOT NEIGHBOUR DO
BEGIN

Il=It1i
IF POSTNODE(.I.) >NODENUHBER THEN
BEGIN

NEIGHBOURl=TRUE;

o
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NODENUHBERI-POSTNODE(.I.)
END

END
END'
IF NEIGHBOUR THEN DOWNI-TRUE
ELSE
BEGIN

NODENUHBERI=RIGHTHOSTPARENT'
WITH LAG(.NODENUHBER.) DO
BEGIN

INTOUT(l,IY). INTOUT(l,IRX)
END

END
END

END'

PROCEDURE TRACEOBJECT(VAR NODENUHBERIINTEGER).

VAR NEW,UPP,DWNIBOOLEAN.

BEGIN
PUSH(NODENUHBER).
INTOUT(l,O). 'START NEW OBJECT"
WHILE STACKCOUNTER <> 0 DO
BEGIN

POP(NODENUHBER),
NEWI=TRUE'
WHILE NOT LAG(.NODENUHBER.).DONE DO
BEGIN

IF NEW THEN
BEGIN

INTOUT(l,O),NEWI=FALSE
END;
WITH LAG(.NODENUHBER.) DO
BEGIN

INTOUT(l,IY). INTOUT(l,ILX).DONE:=TRUE.
END;
DWN:=TRUE'
WHILE DWN DO DOWN(NODENUHBER,DWN,UPP).
WITH LAG(.NODENUHBER.) DO
BEGIN

INTOUT(l,IY)'INTOUT(l,IRX).
END;
WHILE NOT DWN DO UP(NODENUHBER,DWNpUPP).

END
END

END'

BEGIN
READARRAY.
WRITETEXT(/(ll01)TYPE BL-FILE NUHBERI(IO:)/)'
ACCEPT(BLFILENO).

IDI·/BLX.TXT "
ID(.3.)I=BLFILENO'
OPEN<1,ID,FH
SEEK(l,l,l,l,TRUE)'
LAGNODECOUNT:=O'
STACKCOUNTERI=O;
WRITETEXT('(:10:)TOTALNODEI(IOI)/).WRITI(TOTALNODE).
WHILE LAGNODECOUNT <> TOTALNODE DO
BEGIN

LAGNODECOUNT:=LAGNODECOUNTtl'
IF NOT LAG(.LAGNODECOUNT.).DONE THEN
BEGIN

WRITETEXT('(ll01)NEW OBJECT(IOI)/)'
TRACEOBJECT(LAGNODECOUNT).

END
END;
INTOUT(l,-l)"END OF FILE HARK'
OUTCLOSE(l)'
CLOSE (1)

END.
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PROCEDURE READIlVAR VALUEtINTEGER)'
PROCEDURE WRITI(VALUEIINTEGER).
PROCEDURE READR(VAR XtREAL);
PROCEDURE WRITR(FICHAR;W,DtINTEGER.YtREAL).
FUNCTION SIN(XIREAL)tREAL.
FUNCTION COS(XtREAL)IREAL.
FUNCTION ATAN(XIREAL)IREAL.
FUNCTION SQRT(XIREAL)tREAL.
FUNCTION EXP(X:REAL):REAL;
FUNCTION ALOG(XlREAL)IREAL.
FUNCTION ALOG10(X:REAL):REAL.
PROCEDURE TVLINE(VAR LINE:&UFFER.VALUEtINTEGER).

PROGRAH POLYGONCONSTRUCTION(VAR AtCHAR).

CONST HAXBOUNDERYPOINT = 400. "TWICE THE NUHBER OF LAGNODES"
HAXPOLYGONPOINT = SO;

TYPE BOOL=ARRAY(,1,.2,) OF BOOLEAN'
BLOCK=ARRAY(,1,,256,) OF INTEGER.
POINTER = ARRAY(,1,,2,) OF INTEGER.
DATA BLOCK = ARRAY(,1,,2,) OF &LOCK;
DATAPAGE = ARRAY(,1,,2,) OF PAGE.

POLYGON = ARRAY(,O"HAXPOLYGONPOINT,) OF INTEGER.

VAR S,PlPOINTER.DBtDATABLOCK.DPlDATAPAGE.NEWtBOOL.
FILEKINDI ARRAY (,1,,2,) OF INTEGER.
F:BOOLEAN'
I DtI DENTIF IER;
BLFILENO,POLFILENOtCHAR.

CtCHAR;
IX,IY,N,FILENUH&ERtINTEOER'
BLX,BLYtARRAY(,O"HAXBOUNDERYPOINT.) OF INTEGER.

OPENCOUNTER,CLOSEDINDEXIINTEGER.
OPENED,CLOSEDtARRAY(,1"HAXPOLYGONPOINT,) OF INTEGER.

PROCEDURE SEEK(FIFILE. BLOCKNO,BLOCKPTR,FKtINTEOER'NWtBOOLEAN)'
BEGIN

P(,F,)tcBLOCKNOf S(,F,)t=&LOCKPTR.
NEW(,F,)t=NW'
FILEKIND(,F,)I=FK.
IF NOT NEW(,F,) THEN CASE FILEKIND(.F,) OF

11GET(F,P(,F,),DB(.F,».
21GET(F,P(,F,),DP(,F,»

END
END'

BEGIN
I taU
Ct=TEXT(, I,);
WHILE C<>'(tOt)' DO
BEGIN

DISPLAY(C).
I:=It1.
CI=TEXT ( , I , ) •

END
END'

PROCEDURE READARRAY(VAR ARGtINTEGER).
VAR IlINTEGER.
BEGIN

It=O;
WHILE (IY <> 0) AND (IY <> -1) DO
BEGIN

BLY(,I,)t=IY.WRITI(IY).
INTINP(1,IX)' BLX(,I,)t=IXfWRITI(IX).WRITETEXT('(t10t)(IOt)').
INTINP(1,IY)'
Il=Itl

END;
ARO:=Ii
WRITETEXT('NUHBER OF DIFFERENT BL-POINTSI (tot)').
WRIll< 1-1) .WRIlETEXT<' (tlOt) (tOt)')

END'

PROCEDURE POP(VAR AROIINTEGER).
BEGIN

ARGt=OPENED(,OPENCOUNTER,);
OPENCOUNTERt=OPENCOUNTER-1'

END'

PROCEDURE PUSH(ARGtINTEGER).
BEGIN

OPENCOUNTERI=OPENCOUNTER+1.
OPENED(,OPENCOUNTER,)t=ARG;

END'

PROCEDURE CREATEPOLYGON(VAR ARGtINTEGER);

VAR HLHP,LRHP,DELTAX,DELTAY,DIRECTION,
HAXHIGH,HINLEFT,HINLOW,HAXRIGHT,
I,K,N,NEWOPEN,OPENTOP,CLOSEDTOPtINTEGER'

XK,XOPEN,YK,YOPEN,DX,DY,
DISTANCE,HAXDISTANCE,DISTHAX,ALFA,SQUAREROOT,COSINUStREAL' '

BEGIN
"SEARCH FOR HLHP AND LRHP"
N:=ARG;

I '
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11"'0'
HAXHIGHI"'O'HINLEFTI"'129'
HINLOWI=129'HAXRIGHTI-O'
WHILE I <> N DO
BEGIN

IF (BLY(.I.)=HAXHIGH) AND (BLX(.I.) < HINLEFT) THEN
BEGIN

HLHPI=I'HINLEFTI=BLX(.I.)
END'
IF BLY(.I.) ) HAXHIGH THEN
BEGIN

HLHPI-I'HAXHIGHI=BLY(.I.)'HINLEFTI=BLX(.I.)
END;
IF (BLY(.I.)=HINLOW) AND (BLX(.I.) > HAXRIGHT) THEN
BEGIN

LRHPI=I'HAXRIGHTI=BLX(.I.)
END'
IF BLY(.I.) < HINLOW THEN
BEGIN

LRHPI=I'HINLOWI-BLY(.I.)'HAXRIBHTI-BLX(.I.)
END;
II=It1

END;

"INITIALIZE STACKS OPENED AND CLOSED"
OPENCOUNTERI=O'
Of'ENTOF'I=HLHP'
PUSH(OPENTOP),
OPENTOPI=LRHP,
PUSH(OPENTOP);
CLOSEDINIIEX I =1'
CLOSEDTOF'I=HLHPf
CLOSED(.CLOSEDINDEX.>I-CLOSEDTOP'

'EVALUATE OPENED-CLOSED TOPS,
POLYGON STORED IN CLOSED(.1 •• CLOSEDINDEX.)"

'ALFA-PARAHETER CHANGE'
WRITETEXT('(1101)ALFA-VALUE CHANGE? (101)')'
ACCEPT(C)'
IF C='Y' THEN
BEGIN

WRITETEXT('(1101)TYPE REAL VALUE FOR ALFAI (101)');,
READR(ALFA)'
WRITR('F',2,l,ALFA)

END
ELSE ALFAI=5.0f
WHILE OPENCOUNTER <> 0 DO
BEGIN

WRITETEXT('(1101)CLOSEDTOP,OPENEDTOP1(101)'),
WRITI(CLOSEDTOP)'WRITI(OPENTOP),
WRITETEXT('(1101)X-Y COORDINATES 1(101)')'
WRITI(BLX(.CLOSEDTOP.»'WRITI(BLY(.CLOSEDTOP.»'

WRITI(BLX(.OPENTOP.»'WRITI(BLY(.OPENTOP.»'
DELTAXI=BLX(.CLOSEDTOP.)-BLX(.OPENTOP.)'DXI=CONV(DELTAX),
DELTAYI=BLY(.CLOSEDTOP.)-BLY(.OPENTOP.);DYI=CONV(DELTAV),
IF ABS(DELTAY) ) ABS(DELTAX) THEN DIRECTION:=1

ELSE DIRECTIONI=2'
XOPENI=CONV(BLX(.OPENTOP.»,
YOPENI=CONV(BLY(.OPENTOP.»,
HAXDISTANCEI=O.O;DISTANCEI=O.O;
KI=(CLOSEDTOP+1)HOD N;
WHILE K <> OPEN TOP DO
DEGIN

WRITETEXT('(1101)(IOI)')'WRITI(K)'
XKI=CONV(BLX(.K.»;YKI=CONV(BLY(.K.»,
CASE DIRECTION OF

11'EVALUATE DISTANCE IN X-DIRECTION,DELTAY <> 0'
DISTANCEI= ABS(XK-(DX/DY)*(YK-YOPEN)-XOPEN)'

2: 'EVALUATE DISTANCE IN Y-DIRECTION,DELTAX <> 0'
DISTANCEI= ABS(YK-(DY/DX)*(XK-XOPEN)-YOPEN)

END'
IF DISTANCE > HAXDISTANCE THEN
BEGIN

HAXDISTANCEI=DISTANCE;
NEWOPEN:=K'WRITI(J()

END;
KI=(K+1) HOD N

END;
SQUAREROOT:=SQRT(DX*DX + DY*DY)'
CASE DIRECTION OF

1ICOSINUSI=DY/SQUAREROOT'
2ICOSINUSI=DX/SQUAREROOr

END;
DISTHAXI=ABS(HAXDISTANCE*COSINUS)'
WRITR('F',6,2,DISTHAX)'
IF DISTHAX > ALFA THEN
BEGIN

OPENTOPI-NEWOPEN'
PUSH(OPENTOP)

END
ELSE
BEGIN

POf' (CLOSEDTOP) ,
IF OPENCOUNTER <> 0 THEN
BEGIN

POF'(OPENTOP)'PUSH(OPENTOP),
END;
CLOSEDINDEXI=CLOSEDINDEX+1'
CLOSED(.CLOSEDINDEX.>I=CLOSEDTOP

END
END

END'

PROCEDURE SENDPOLYGON'

.......
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VAR I,JIINTEGER.
BEGIN

INTOUT(2,O).
Il=O'
WHILE I <> CLOSEDINDEX DO
BEGIN

Il=It1f
J: ..CLOSED(.I.).
INTOUT(2,BLX(.J.».
INTOUT(2,BLY(.J.»

END
END'

BEGIN
WRITETEXT('TYPE BLFILE NUHBERI(IOI)')'
ACCEPT(BLFILENO),
IDI"'BLX.TXT '.
ID(.3.)I=BLFILENO.
OPEN<1rID,F>I
SEEK(1,1,1,1,FALSE)'
WRITETEXT('TYPE POLFILE NUMBERI (101)')'
ACCEPT(POLFILENO)I
ID(.4.)I=POLFILENO'
INTINP( 1, IV> I
FILENUHBERI=O'
WHILE IY <> -1 DO
BEGIN

INTINP<1,IYH
IF IY"O THEN
BEGIN

WRITETEXT('NEW POLYGON.(1101)(101)').
IF FILENUHBER > 0 THEN
BEGIN

INTOUT<2,-1H
OUTCLOSE(2)1
CLOSE(2)

END;
FILENUHBERt=FILENUHBERtl'
'NOT HORE THAN TWO OBJECTS IN ONE IHAG~I"

CASE FILENUHBER OF
1lBEGIN

ID:='POLX1.TXT '.
ID(.4.):=POLFILENO

END;
2lBEGIN

IDI='POLX2.TXT '.
ID(.4.)I=POLFILENO

ENII
END;
OPEN(2,ID,FH
SEEK(2,1,1,1,TRUE)'

END

ELSE
BEGIN

REAIlARRAY(N).
CREATEPOLYGON(N).
SENDPOLYGON
'(IY"O) OR (IYe-1)"

END
ENDi
IF FILENUHBER > 0 THEN
BEGIN

INTOUT<2,-1)'
OUTCLOSE(2)'
CLOSE(2)

ENDi
CLOSE(1)

END.
END.
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PROCEDURE READI(VAR VALUEIINTEGER).
PROCEDURE WRITI(VALUEIINTEGER).
PROCEDURE READR(VAR XIREAL).
PROCEDURE WRITR(FICHARIW,DIINTEGEft.YIREAL).
FUNCTION SIN(XIREAL)IREAL.

'FUNCTION COS(XIREAL)IREAL'
FUNCTION ATAN(XIREAL)IREAL.
FUNCTION SDRT(XIREAL)IREAL.
FUNCTION EXP(XIREAL)IREAL;
FUNCTION ALOG(XIREAL)IREAL.
FUNCTION ALOG10(XIREAL)IREAL.
PROCEDURE TVLINE(VAR LINEIBUFFER;VALUEIINTEGER).

PROGRAH POLYGONCOHPARISON(VAR AICHAR)'

CONST HAXPOLYGONPOINT=50IHALFPI=1.57.

TYPE BOOL=ARRAY(.1 •• 2.) OF BOOLEAN'
BLOCK=ARRAY(,1 •• 256.) OF INTEGER.
POINTER = ARRAY(.1 •• 2.) OF INTEGER.
DATABLOCK = ARRAY(.1,.2.) OF BLOCK'
DATAPAGE = ARRAY(.1 •• 2.) OF PAGE.

POLYGON=ARRAY(.O •• HAXPOLYGONPOINT.) OF INTEGER'

VAR S,PIPOINTER'DBIDATABLOCK.DPIDATAPAGE'NEWIBOOL.
FILEKINDI ARRAY (.1 •• 2,) OF INTEGER I
FIBOOLEAN;
IDIIDENTIFIERI
POLFILENOICHAR.

CICHAR.
IX1,IY1,IX2,IY2,NIINTEGER.
POLX1,POLY1,POLX2,POLY2IPOLYGON'

PROCEDURE SEEK(FIFILE. BLOCKNO,BLOCKPTR,FKIINTEGER.NWIBOOLEAN).
BEGIN .

P(.F.)I=BLOCKNO' S(.F.)I-BLOCKPTR.
NEW(.F.)I=NW'
FILEKIND(.F.)I=FK.
IF NOT NEW(.F.) THEN CASE FILEKIND(.F.) OF

1IGET(F,P(.F.),DB(.F.».
2ItET(F,P(.F.),DP(.F.»

END
END'

PROCEDURE INTINP(FIFILE. VAR ARGIINTEGER).
BEGIN

IF S(.F.)=257 THEN
BEGIN

P(.F.)I=P(.F.)+1. S(.F.).-1.
GET(F,PJ.F.),DB(.F.»,

END'
ARGI~DB(.F.)(.S(.F.).).

S(.F.)I=S(.F.)+1.
END;

PROCEDURE CHINP(FIFILE. VAR ARGICHAR).
BEGIN

IF S(.F.)=513 THEN
BEGIN

P(.F.)I=P(.F.)+1. S(.F.)1~1'

GET(F,P(.F.),DP(.F,».
END;
ARGI=DP(.F.)(.S(.F.).).
S(.F.)I=S(.F,)+1.

ENDI

PROCEDURE WRITETEXT(TEXTILINE).
VAR IIINTEGER.CICHAR.
BEGIN

1:=1;
CI=TEXT(.I,)'
WHILE C<>'(IOI)' DO
BEGIN

DISPLAY(C).
11=1+1'
CI=TEXT(.I.).

END
ENDI

PROCEDURE READARRAY(VAR ARGIINTEGER).
VAR IIINTEGER.
BEGIN

11=0;
WHILE (IX1<>0) AND (IX1<>-1) AND (IX2<>0) AND (IX2<>-1) DO
BEGIN

POLX1(.I.)I=IX1.POLX2(.I.)I=IX2.
INTINP(1,IY1)'INTINP(2,IY2)'
POLY1(.I.)I=IY1.POLY2(.I,)I=IY2'
WRITI(IX1).WRITI(IY1).WRITI(IX2).WRIT[(IY2).
WRITETEXT('(1101)(101)').
INTINP(1,IX1)IINTINP(2,IX2);
11=1+1

ENDI
WRITI(IX1).WRITI(IX2)'WRITETEXT('(1101)(IOI)').
ARGI=I-1'
WRITETEXT('NUHBER OF DIFFERENT POLYGONPOINTSI (101)')'
WRITI(ARG)

ENDI"(IX1=O) OR (IX1~-1) OR (IX2=0) OR (IX2=-1)"

PROCEDURE POLYGONCHECK(VAR ARGIINTEGER);
VAR I,J,N,K,STARTPOINTIINTEGER;
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POLYGONSEOUAL,HATCHOK,ANGLEOK,LENGTHOK,DOUBLECHECKIBOOLEAN'

RX1,RY1,RX2,RY2,X,y,ARCTAN,ALFA,
ANGLE1,ANGLEll,ANGLE2,ANGLE22,
LENGTH1,LENGTH11,LENGTH2,LENGTH22,
ANGLEFLUC,ANGLEHIN,ANGLEHAX,
RATIOFLUC,RATIOHIN,RATIOHAX IREAL;

ALFA1,ALFA2,R1,R2:ARRAY(.0 •• HAXPOLYGONPOINT.) OF REAL'

BEGIN
N:=ARG'

"VECTORTRANSLATION"
11=0;
WHILE I <> N DO
BEGIN

10=1+1'
POLX1(.I.):=POLX1(.K.)-POLX1(.I.).
POLY1(.I.)I=POLY1(.K.)-POLY11.1.).
POLX2(.I.)I=POLX2(.K.)-POLX2(.I.).
POLY21.1.)I=POLY2(.K.)-POLY2(.I.).
II=It1

END'
POLX1(.N.)I=POLX1(.0.)'POLY11.N.)I=POLY1(.0.).
POLX2(.N.)I=POLX21.0.).POLY2(.N.)I=POLY21.0.).

"ANGLECHECK OR ANGLE-LENGTHCHECK"
DOUBLECHECKl=FALSE'
WRITETEXT('(1101)TYPEI 1 FOR ANGLECHECK,2 FOR ANGLE-LENTGHCHECKI (101)')'
REArII(I) •
IF 1=2 THEN DOUBLECHECKI-TRUE'

"ANGLE OR ANGLE+LENGTHCOHPUTATION"
11=0'
RX11=CONVIPOLX11.1.)).RY11-CONV(POLY1(.I.)).
RX21~CONV(POLX2(.I.))'RY21=CONV(POLY2(.I.));

WRITETEXT('(1101)FIRST RX1,RY1,ANGLES(101)').
WRITETEXT('(:101)(AND LENGTHS): (10:)')'
WRITR('F',8,3,RX1);WRITR('F',8,3,RY1).
X:=RXlfYI=RYU
IF X = 0.0 THEN
BEGIN

IF Y >= 0.0 THEN ARCTANI- 1.57
ELSE ARCTANla 4.71'

END
ELSE
BEGIN

IF X > 0.0 THEN
BEGIN

IF Y >- 0.0 THEN ARCTANI= ATAN(Y/X)
ELSE ARCTANI- 6.28 + ATAN(Y/X).

END
ELSE ARCTANI= 3.14 + ATAN(Y/X)

END'
ANGLE11=ARCTAN.
XI=RX2fYl=RY2.
IF X = 0.0 THEN
BEGIN

IF Y >= 0.0 THEN ARCTANI= 1.57
ELSE ARCTANla 4.71.

END
ELSE
BEGIN

IF X > 0.0 THEN
BEGIN

IF Y >- 0.0 THEN ARCTANI- ATAN(Y/X)
ELSE ARCTANI· 6.28 + ATAN(Y/X).

END
ELSE ARCTAN:= 3.14 + ATAN(Y/X)

END;
ANGLE21=ARCTAN'
WRITR('F',8,3,ANGLE1).WRITR('F',8,3,ANGLE2).
IF DOUBLECHECK THEN
BEGIN

LENGTH11=SORT(RX1tRX1+RY2*RY2).
LENGTH21=SORT(RX2*RX2+RY2*RY2).
WRITR('F',8,3,LENGTH1);WRITR('F',8,3,LENGTH2).

END;
WHILE I <> N DO
BEGIN

I 1=ltt ;Jl=l-l'
RX11=CONV(POLX1(.I.)).RY11=CONV(POLY1(.I.)).
RX2:=CONV(POLX2(.I.)).RY21=CONV(POLY2(.I.)).
WRITETEXT('(1101)RX1,RY11 (101)')'
WRITR('F',8,3,RX1);WRITR('F',8,3,RY1).
X:=RXlfYl=RYlf
IF X = 0.0 THEN
BEGIN

IF Y >= 0.0 THEN ARCTANl= 1.57
ELSE ARCTANl= 4.71'

END
ELSE
BEGIN

IF X > 0.0 THEN
BEGIN

IF Y >- 0.0 THEN ARCTANI= ATAN(Y/X)
ELSE ARCTAN:= 6.28 + ATAN(Y/X);

END
ELSE ARCTAN:= 3.14 + ATAN(Y/X)

END;
ANGLE111=ARCTAN.
X: =RX2fY: =RY2.
IF X '" '0.0 THEN



BEGIN
IF Y >= 0.0 THEN ARCTANI= 1.57

ELSE ARCTANI= 4.71'

WRITETEXT('(1101)COHPARE ALFA AND/OR R STRINGS.(IOI)')'
ANGLEFLUCI=0.1;RATIOFLUCI=0.1' '
ANGLEHINI=1.0 - ANGLEFLUC'ANGLEHAXI-1.0 + ANGLEFLUC'
RATIOHIN:=1.0 - RATIOFLUC'RATIOHAXI=1.0 + RATIOFLUC'
STARTPOINT:=O'POLYGONSEQUALI=FALSE,
WHILE NOT POLYGONS EQUAL AND (STARTPOINT <> N) DO
BEGIN

WRITETEXT('(1101)NEW HATCH STARTED.(IOI)')'
II=STARTPOINT'JI=O'
HATCHOKI=TRUE; 'OVER J ELEHENTS OF THE STRING(S)'
WHILE HATCHOK AND (J <> N) DO
BEGIN
WRITE~EXT('(1101)STRINONUH&ERSI(10:)')'

END
ELSE ARCTANI= 3.14 + ATAN(Y/X)

END;
ANGLE221=ARCTAN'
WRITETEXT('(1101)ANGLES,ALFASI (101)')'
WRITR('F',8,3,ANGLE11)'WRITR('F',8,J,ANGLE22)'
ALFAI=ANGLE11-ANGLE1,
IF ALFA <= -3.14 THEN ALFAI=ALFA + 6.28'
IF ALFA ) 3.14 THEN ALFAI=ALFA - 6.28'
ALFA1(.J.)I~ALFA;ANGLE11=ANGLE11'

ALFAI=ANGLE22-ANGLE2f
IF ALFA <= -3.14 THEN ALFAI=ALFA + 6.28f
IF ALFA ) 3.14 THEN ALFAI=ALFA - 6.28'
ALFA2(.J.)I=ALFA;ANGLE21=ANGLE22f
WRITR('F',8,3,ALFA1(.J.»f
WRITR('F',a,3,ALFA2(.J.»'
IF DOUFLECHECK THEN
BEGIN

LENGTH111=SDRT(RX1*RX1+RY2*RY2),
LENGTH221~SQRT(RX2*RX2+RY2*RY2)'

WRITETEXT('(1101)LENGTHS,RATIOSI (101)')'
WRITR('F',8,3,LENGTH11)'WRITR('F',a,J,LENOTH22),
R1(.J.):=LENGTH11/LENGTH1;LENGTH11=LENGTH11f
R2(.J.)I=LENGTH22/LENGTH2'LENGTH21=LENGTH22f
WRITR('F',a,J,R1(.J.»f
WRITR('F',a,3,R2(.J.»,

END
END'
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END
ELSE
BEGIN

IF X )
BEGIN

IF Y

0.0 THEN

>= 0.0 THEN ARCTANI- ATAN(Y/X)
ELSE ARCTANI= 6.28 + ATAN(Y/X)'

WRITI(I)IWRITI(J)'
ANGLEOKI=FALSEfLENGTHOKI=FALSE'
IF «ALFA1(.I.»=0.0) AND (ALFA2(.J.»=0.0» OR

«ALFA1(.I.) <0.0) AND (ALFA2(.J.) <0.0» THEN
BEGIN
ALFA1(.I.)I=ABS(ALFA1(.I.»'ALFA2(.J.)I=ABS(ALFA2(.J.)),
IF (ALFA1(.I.)*ANGLEHIN <- ALFA2(.J.» AND

(ALFA2(.J.) <= ALFA1(.I.)*ANGLEHAX) THEN
BEGIN

ANGLEOKI=TRUE'
WRITETEXT('IANGLES WITHIN BOUNDS(IOI)');

END
ELSE WRITETEXT('IANGLES OUT OF BOUNDS(IOI)')'
END
ELSE WRITETEXT('IANGLES OUT OF BOUNDS(IOI)');
IF DOUBLECHECK THEN
IF (R1(.I.)tRATIOHIN <= R2(.J.» AND

(R2(.J.) <= R1(.I.)*RATIOHAX) THEN
BEGIN

LENGTHOKI=TRUE;
WRITETEXT(',LENGTHS WITHIN FOUNDS.(IOI)')

END
ELSE WRITETEXT(',LENGTHS OUT OF BOUNDS.(IOI)')'
IF NOT DOUBLECHECK THEN
BEGIN

IF ANGLEOK THEN 11-(1+1) HOD N
ELSE HATCHOKI=FALSE

END
ELSE
BEGIN

IF ANGLEOK AND LENGTHOK THEN 11=(1+1) HOD N
ELSE HATCHOKI=FALSE

END;
JI=J+1;

END;
IF MATCHOK AND (J=N) THEN POLYGONSEDUALI=TRUE;
STARTPOINTI=STARTPOINT+1'

ENDf
IF POLYGONS EQUAL THEN
BEGIN

WRITETEXT('(11QI)POLYGON FILES CONTAIN EQUAL POLYGONS.(1101)(101)')
END \
ELSE
WRITETEXT('(1101)POLYGON FILES CONTAIN DIFFERENT POLYGONS. (IOI)')f

ENDf'POLYGONCHECK'

BEGIN
ID:='POLXX.TXT 'f
WRITETEXT('TYPE FIRST NUMBER OF FIRST POLYGONFILE TO BE COMPARED I (101)')'
ACCEPT(POLFILENO)'
ID(.4.)I=POLFILENO;
WRITETEX~('TYPE SEC. NUHBER OF FIRST POLYGONFILE TO BE COHPAREDI (101)')'
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PoLYGoNFILE TO BE CoHPAREDl (101)')'
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ACCEPT(PoLFILENo),
ID(.5.)I=PoLFILENo,
oPEN(I,ID,F).
WRITETEXT('(:101)(IOI)')'
WRITETEXT('TYPE FIRST NUHBER OF SEC.
ACCEPT(PoLFILENo).
ID(.4.)I=PoLFILENof
WRITETEXT('TYPE SEC. NUHBER OF SEC.
ACCEPT(PoLFILENo).
ID(.5.)I=PoLFILENo.
oPEN(2,ID,F)'
SEEK(I,I,I,I,FALSE)'
SEEK(2,1,1,I,FALSE).
INTINP(I,IX1)fINTINP(2,IX2)'
WHILE (IXI <> -1) AND (IX2 <> -1) DO
BEGIN

INTINP(I,IX1)fINTINP(2,IX2)'
READARRAY(N).
IF NoT«(IX1=0) AND (IX2=O» OR «IX1=-1) AND (IX2=-1») THEN
BEGIN

WRITETEXT('(1101)PoLYGoNS NOT SIHILARlNUHBER OF POINTS NOT EOUAL.(IOI)')'
WRITETEXT('(1101)(101)')

END
ELSE PoLYGoNCHECK(N)

END'
CLoSE(l)f
CLoSE(2)

END.

00
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